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Lietuvoje
G. Merkys rašo

“Švyturiui”
Vilnius. Iliustruotas žurnalas 

“Švyturys” pradėjo spausdinti Ge 
dimino Merkio atsiminimus “Bur 
žuazijos saulėlydis”. Įžangoje au
torius pažymi, kad “prieš 29 me
tus mano seniai miręs tėvas buvo 
paskutinės Lietuvos buržuazi
nės vyriausybės ministras pirmi
ninkas ir keturias dienas, pabė
gus A. Smetonai į Vokietiją — 
Lietuvos Prezidentas. Tada 
man ėjo septyniolikti metai”.

Iš esmės šie “atsiminimai”, 
praktiškai NKVD ranka rašyti, 
nedaug kuo skirias nuo anksčiau 
bolševikų skelbtos medžiagos ir 
nieko nauja nebeįneša. Jų tikslas 
— suniekinti nepriklausomos 
Lietuvos vadovus. Daug karčių 
žodžių tenka A. Smetonai, K. Bi
zauskui, Vailokaičiams, A. Po
vilaičiui ir ypač gen. St. Rašti
kiui.

Atsiminimų “autorius” pasisa
ko esąs nepartinis, tačiau save lai 
kąs komunistinių įsitikinimų žmo 
gumi. “Mano pasaulėžiūra — 
marksistinė — ateistinė”. Da
bar rašąs kandidatinę disertaci 
ją. Jo specialybė — anglistika.

(b. kv.)

Lenktynės Dusetose
DUSETOS, ok. Lietuva. — 

Tradicinės arklių lenktynės ant 
Sartų ežero ledo, metai iš metų 
ruoštos nepriklausomos Lietuvos 
laikais, atgaivintos po II pasau
linio karo, šiemet vasario 1 d. 
sutraukusios rekordinį lenktyni
ninkų ir žiūrovų skaičių. Vien tik 
iš Vilniaus autobusų parko atvy 
ko 80 autobusų su keleiviais. At
važiavęs ir “Aido” choras.

Dalyvavo 100 lenktynininkų.
Pačiose lenktynėse dalyvavę 

100 lenktynininkų iš vienuolikos 
rajonų, jų tarpe iš buv. Klaipė- 
do krašto, Tauragės, Lazdijų, 
Varėnos. Pirmąją vietą laimėjo 
“Ežerėnų” sovchozo darbininkas 
Kostas Šileikis, 46 m. amžiaus, 
su žirgu “Gintaru”, nustatytą 
distanciją pravažiavęs per 2 min. 
35,8 sek. Jis laimėjęs ir kitose 
varžybose, tuo būdu gaudamas 
du aukso medalius ir prizą. Kitų 
laimėtojų tarpe minimi: V. Mi
kalauskas, J. Varatinskas, B. 
Bieliūnas, A. Žamauskas, L. 
Vaitkevičius, I. Malinauskas, Br. 
Grigėnas ir kt. Pirmą kartą šių 
lenktynių istorijoje startavusi 
moteris — Užpalių kolchozo ag- 
ronomė V. Rastenytė, su savo 
žirgu “žolių” labai vykusiai pa
sirodžiusi, aplenkdama daugybę 
prityrusių vairuotojų (b. fcv.). 

Nubaudė apsilankiusią
Lietuvoje

Vilnius. —Birutė Stasiūnaitė- 
Dresler — Michailov, kilusi nuo 
Ramygalos, 1941 m. įsikūrusi Vo 
kieti joje (matyt, ten nuvykusi 
kaip repatrijantė), 1968 metais 
buvo kaip turistė nuvykusi į 
Lietuvą, susitikusi su savo bro
liu Algirdu Stasiūnu, gyv. Klai-

Dramblys laisvėje Afrikoje

Gerard Smith, paskirtas Ginklų 
kontrolės ir nusiginklavimo įstai
gos direktorium VVashingtone.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
R. Vokietija trukdo 

ryšius su Berlynu
Komunistai kursto šaltąjį karą

BERLYNAS. R. Vokietija va
kar paskelbė: pradedat^ vasario 
15 d. draudžiama iš Fėd. Vokie
tijos į Vak. Berlyną vykti Bon
nos parlamento bei kraštų sei
melių nariams. Tai paskelbta ry
šium su kovo 5 d. Vak. Berlyne 
numatytais Vak. Vokietijos pre
zidento rinkimais.

Suvaržymai liečia sausumos 
kelius. Neabejotina, kad vokie
čių parlamentarai vyks prezi
dentą rinkti oro keliais. Jei ta
čiau rytų vokiečiai suvaržytų ir 
orinį susisiekimą, tai sudarytų 
rimtesnę grėsmę.

Washingtonas, bent vakar, 
dar nesitarė su kitais sąjungi
ninkais, ir nežinoma, kada bus 
pareikštas protestas komunis
tams. Kaip jau paskelbta, vasa
rio 27 d. Vak. Berlyne lankysis 
prez. Nixonas.

20 sovietų žvejų laivų
ties JAV pakraščiais

20 žvejų laivų įsakyta: 
traukitės atgal

VIRGINIA valst. — Pakran
čių sargyba šeštadienį paskelbė, 
kad apie 60 sovietų ir kitų ko
munistinių kraštų žvejų laivų 
— travlerių buvo prisiartinę 
Atlante prie 12 mylių draudžia
mo perplaukti pakraščių ruožo. 
Apie 20 tų laivų buvo pažeidę 
12 mylių zoną ir, įspėjus JAV 
pakraščių sargybai, jie pasitrau 
kė.

Sargybos žiniomis, tie žvejų 
laivai tik žvejoję ir neturėję ki
tų tikslų...

Virginijos valst. pakraščiuo
se, Norfolk uoste ir kitur veikia 
svarbios JAV laivų statyklos.

• B. Rūmai paskelbė, kad 
valst. sekretorius W. Rogers lai 
komas “pagrindiniu patarėju už
sienio politikos klausimais”. 
Krašto saugumo taryba, tai “pa 
grindinė vieta, forumas, kur 
svarstomi politinės krypties 
klausimai”.

• Nauja širdis perkelta 6 me
tų mergaitei Cincinnati mieste, 
Ohio valst.

pėdoje ir kitais giminėmis.
Grįždama atgal ji buvo rusų

pareigūnų Bresto stotyje sulaiky
ta, apkaltinta spekuliacija. Pasak 
“Tiesos”, pas ją rasta 4500 ru
blių pinigais. “Bresto srities liau
dies teismas kontrabandinkę Biru 
tę Michailov prideramai nubau- 
idė” — pažymi laikraštis.

RYGA. Kaip praneša Italijos 
didžioji spauda, sovietų pavergto
je Latvijoje su didžiausiu pasipik 
tinimu sutiktas teismo spren
dimas, kuriuo pasmerkta septyni 
latviai intelektualai, pasisakę už 
žmogaus asmens teises ir teisingu 
mo įgyvendinimą. Nuteistųjų tar 
pe — filologas Victor Kamync 
nubaustas 10 metų kalėjimo, ki
ti nuo 4 iki 7 metų laisvės atėmi
mu.

Italijos komunistai įspėjo Maskvą
Vėl išryškėjo skilimas Europos komunistų tarpe — Italų komunistai tebesipriešina 
Maskvos siekiams vadovauti partijoms kituose kraštuose.

Komunistai turį būti
nepriklausomi nuo Maskvos
BOLONIJA, Italija. — Itali

jos komunistų partijos vadas 
Luigi Longo, šeštadienį atida
rydamas 12-jį partijos suvažia
vimą, pasmerkė sovietų įvykdy
tą Čekoslovakijos okupaciją ir 
įspėjo Maskvą — ji neturinti 
siekti nuversti Prahos režimą.

Longo nurodė: komunizmas 
turįs būti nepriklausomas nuo , 
Maskvos. Jo kalbai karštai pri
tarė 900 italų delegatų ir jos 
klausėsi keturių komunistų de
legacija iš Maskvos, partijos 
centro komiteto Boriso Ponoma- 
revo vadovaujama. Suvažiavime, 
kuris vyksta ištisą savaitę, daly 
vauja 41 krašto komunistų par
tijų atstovas.

Tiesa, Longo nepaminėjo So
vietų Sąjungos, tačiau dėl sovie 
tų invazijos pareiškė, kad “mū
sų pažiūra — nepasitenkinimas 
bei nepritarimas buvo tikslus ir 
pareikštas nedelšiant.”

Maskva Bonnai: pasirašyki! sutartį
Sąlyga Maskvos — Bonnos 

santykiams gerėti
BONNA — Sovietų ambasa

dorius Bonnoje, Semjon Carap
kin, vasario 6 d. įteikė Vokieti
jos užsienio reik. ministeriui 
Willy Brandtui notą. Ji, politi
nių vokiečių sluoksnių nuomone, 
galinti pakeisti ligšiolinius šal
tus Maskvos — Bonnos santy
kius.

Ji įteikta tuo metu, kai Bon
nos valdžios sluoksniuose tebė
ra nesutarimai — ar pasirašyti 
atominio varžymo sutartį. Dabar 
Maskva pasiūlė tą sutartį pasi
rašyti. Ji esanti svarbus indėlis 
pasaulio taikai.

Jei Bonna sutartį pasirašy
sianti, tai Maskva nedviprasmiš
kai aiškina, kad tai žymiai pa
gerintų abiejų kraštų santy
kius, Pasirašius sutartį, Maskva 
žada: ji nesipriešins Vak. Vokie 
tijos pastangoms atominę ener
giją naudoti taikos tikslams, be 
to, ji sutiks, kad abiejų kraštų 
nesutarimai, blogiausiu atveju, 
galės būti sprendžiami J. Tautų 
rėmuose.

Čekoslovakijoje
• Čekai — sovietai pasirašė 

susitarimą, kuriuo sovietai, nusi 
kaltę Čekoslovakijoje, būsią tei
siami ne tik sovietų, bet ir čekų 
įstaigų. Numatyta, kad čekai gy 
ventojai, nusikaltę prieš okupa
cijos karius, turį nedelsiant būti 
perduoti teisti čekų įstaigoms. 
Vakarų, JAV banko sluoksniai

nieko nežiną
PRAHA. — Min. pirmininkas 

Oldrich Čemik vasario 7 d. spau 
dai pareiškė, kad kraštui esą pa 
žadėta 200-300 mil. dol. parama 
sustiprinti pramonei. Vakaruose 
prieita išvados, kad Čemik kal
bėjęs apie Vakarų bankininkų 
paramą. Tačiau šie pareiškė apie 
kreditus Čekoslovakijai nieko 
nežiną.

• A. Dubčekas ir pre&id. L. 
Svoboda kalbėjo Prahoje, susi
tikę su sovietų aukštaisiais ka
riais. Abu nurodė į reikalą stip
rinti ryšius su sovietais. Jie į- 
spėjo, kad būsią kovojama prieš 
dešiniųjų ir kairiųjų pasiprieši
nimą. Esą, kraštas neseniai nu
galėjęs vieną svarbiausių krizių.

Už autonomiją, prieš 
‘vadovaujamą” sovietų vaidmenį

Italų komunistų vadas pasisa
kė palaikąs “visišką kiekvienos 
komunistų partijos autonomiją 
bei suverenumą” ir atmetė Mask

Kard. J. Mindszenty pasiryžęs ne
apleisti JAV ambasados rūmų Bu
dapešte.

Maskvos ir Bonnos santykiai vėl aktualėja — ambasadorius S. 
Carapkin (dešinėje) įteikė naują notą vak. vokiečių užsienių reik. 
vadovui W. Brandtui (kairėje).

Spaudimas ir iš prez. Nixono 
pusės?

Nepaisant buvusių Maskvos 
grasinimų Bonnai, šiuo metu 
politiniuose vak. vokiečių sluoks 
niuose manoma, kad vis dėlto 
Bonna sutartį pasirašys, ypač, 
kad laukiama spaudimo ir iš 
prez. Nixono pusės. Prezidentas 
laukiamas Bonnoje vasario 26 d.

Vokiečiai šiuo metu daugiau 
rūpinasi Vak. Berlynu, kurį Ni- 
xonas lankys vasario 27 d. Ma
noma, kad ši Viešnagė išsklai
dys R. Vokietijos grasinimus, ry 
šium su kovo m. 5 d. Berlyne nu
matytais Vokietijos prezidento 
rinkimais.

Sniegas rytuose
Sniego pūgos palietė JAV ry

tų pakraščius tarp Virginijos ir 
Nauj. Anglijos valstijų. Nevv 
Yorke sniego danga siekia 4 co
lius, kitur laukiama iki 6 colių. 
Įspėti auto mašinų vairuotojai.

• Užsienio turistai JAV-se.
Prekybos dep-to pranešimu, 
1968 m. JAV-bes aplankė 1. 
563.469 užsienio turistai. Pa
lyginus su 1967 m., turistų skai 
čius pakilo 5.3%.

• Arabės moksleivės Gazos 
mieste vėl protestavo prieš Iz
raelį.

• Apiplėšimai New Yorko 
mieste 1968 metais, palyginus su 
1967 m., pakilo 50%. Iš 10 di
džiųjų JAV miestų apiplėšimų 
atžvilgiu pirmauja sostinė Wa- 
shington, mažiausia apiplėšimų 
— Philadelphia mieste.

vos pabrėžiamą norą “vadovau
ti” komunistų judėjimui pasau
ly. Jis dar nurodė, kad “bendro 
reikalo” labui “nei Čekoslovaki
joje, nei kitur negalįs būti pa
žeistas valdžios autoritetas”. 
Tai aiškus įspėjimas Maskvai — 
ji neturinti siekti pakeisti libe
ralinį režimą Prahoje. 
Komunistai už politinę sąrangą

Italijoje
Suvažiavime pasisakyta prieš 

NATO, tačiau vidaus klausimus 
svarstant komunistai pareiškė: 
jie prieš kraštutines grupes, ku
rios reikalaujančios pakeisti da
bartinę politinę sistemą krašte.

• Japonija siekia pasitarimų 
eu JAV. Min. pirmininkas E. 
Šato parlamente pareiškė: jis 
norįs lapkričio m. pasimatyti 
su prezidentu R. Nixonu ir iš
kelti Okinavos salos grąžinimo 
Japonijai klausimą.

• G. VVallace šalininkai buvo 
susitikę Dalias mieste ir tarėsi, 
kaip įkurti pastovią partiją. 
Trys Kongreso nariai pareiškė 
tokiai partijai pritarią.

Vak. Berlyno savivaldybė nu
mato pasiūlyti prez. Nixonui pa
sakyt kalbą ne nuo savivaldybės 
balkono, kaip buv. prez. Kenne
dy viešnagės 1963 m. metu, bet 
vienoje stambioje Berlyno įmo
nėje.

Trumpai iš visur
• Pietų Vietnamo viceprezi

dentas Ky iš Paryžiaus atvyko į 
Saigoną. Jis neigiamai vertina 
pasitarimus Paryžiuje. Dėl ne
sėkmės kaltina komunistus. Abe 
jojama, ar Ky atvyks į Paryžių 
ten viešint prez. Nixonui.

• Lenkijos V. Gomulkai suka
kus 64 m. amž., spauda kėlė jo

1 nuopelnus komunizmui. Jis esąs 
“žymus tarptautinio komunizmo 
vadas.”

• Prieš lėktuvų “pagrobi
mus” — Montrealy susirinkusi 
Oro transporto sąjunga pasiū
lė vyriausybėms išleisti įstaty
mus, kuriais būtų baudžiami 
oro piratai, jėga nukreipdami 
keleivinius lėktuvus.

KALENDORIUS
Vasario 10 d.: šv. Silvanas, 

šv. Skolastika, Skaistutis, Gra
žutė

Vasario 11 d. šv. Saturninas, 
šv. Fidelmija, Algirdas, Mante.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien gied 
ra, šilčiau, temp. sieks per 30 1.
F., ryt — be pakitimų.
Saulė teka 6:53, leidžias 5:17

Leit. pilk. R. Albertazzi, aviaci
jos veteranas, R. Nixono paskir
tas prezidento lėktuvo vairuotoju.

Spaudoje
R. Nixono kelionė — svarbi 

diplomatinė iniciatyva

JAV 'prezidentui vykstant į Eu
ropą, vos 5 savaitėms nuo'parei~ 
gų perėmimo praslinkus, tai reiš 
kia, kaip pabrėžia “N. Y. Times”, 
svarbią diplomatinę iniciatyvą, 
kuri gali turėti nemažiau svar
bių padarinių. Kelionė, kuri pra
dedama vasario 23 d., taip pat 
liudija, jog prezidentas pasiryžęs 
stiprinti “Amerikos-Europos ben 
driją”. Apie tai jis jau buvo anks 
čiau minėjęs.

L. B. Johnsonas vyko Europon 
tik po 4 metų

Pažymėtina, kad buvęs prez.
L. B. Johnson pasiryžo keliauti 
Europon tik kanc. K. Adeanu- 
erio laidotuvių proga, ketveriems 
metams nuo jo valdymo pradžios 
sukakus. Europon nebuvo skubė
jęs ir b. prez. Kennedy.

Iš tikrųjų, Nixono kelionė bu
vusi numatyta neanksčiau kaip 
š. m. gegužės m. Dienraštis ma
no, kad, galimas dalykas, ją pa
skubino noras greičiau susitikti 
su Maskvos politikais, bet prieš 
tai išsiaiškinus su Vak. Europos 
sąjungininkais. Dabar laukiama, 
kad JAV prezidento viešnagė ga
lėsianti pagyvinti Paryžiaus tai
kos pasitarimus ir, be to, paspar
tinti galimus sprendimus Art. Ry 
tų atžvilgiu.

“N. Y. Times”, šiaip nebuvęs 
naujojo prezidento gerbėju, da
bar teigia: tenka viltis, kad kelio
nė būsianti įžanga naujajam J- 
AV-Europos bendradarbiavimui 
ir, savo ruožtu, ji dar labiau iš
ryškinsianti prezidento keliamą 
“vieno pasaulio” mintį.
Tinkamas metas keliauti, tiksliai

parinkti kraštai

J. Reston, NYT komentato
rius, prezidento kelionę vertina i- 
tin teigiamai. Tiesa, esama nuo
monių, kad prezidentas turėtų 
pirmoje eilėje rūpintis krašto vi
daus klausimais ar siekti spren
dimų karo Vietname baigimo 
kryptimi. Tačiau, esą naujasis B. 
Rūmų valdovas privalo išryškin
ti savo asmenybę, pasirodyti pa
sauliui, o juk Europos didmies
čiai kaip tik teikia progą: atsidur 
ti pasaulio dėmesio centre.

Okupantai Čekoslovakijoje ir mergina

TRUMPAI
Maskva ir Nixono

pareiškimai
Paskelbė 200 žodžių R. Nixono 

pareiškimų santrauką
MASKVA. — Sovietų svarbieji 

dienraščiai vasario 7 d. paskelbė 
prez. R. Nixono pareiškimų spau 
dai, vasario 6 d., santrauką, iš 
viso 200 žodžių. Ją parengė 
“Tass” agentūros atstovybė Wa 
shingtone. Sovietų spaudos ko
mentatoriai privačiai pareiškė, 
kad Nixonui nurodžius apie rei
kalą vėliau susitikti su Krem
liaus vadais, ta mintis Maskvos 
politikams esanti priimtina.

Jei ateity įvyktų viršūnių pa
sitarimas, tai su Nixonu, kaip 
su valstybės bei valdžios galva, 
tartųsi N. Podgomyj, esąs “pre
zidentu” ir A. Kosyginas, min. 
pirmininkas, bet ne L. Brežne
vas, partijos sekretorius.

Nepatenkinti M. Laird 
pažiūromsi

Sovietų spauda kruopščiai pa
žymi ir teigiamai vertina Nixo- 
no užsienio patarėjų, valst. sekr. 
Rogers ir patarėjo saugumo 
klausimais Kissingerio pareiški
mus, bet kritiškai vertina gyny
bos vadovo M. Laird nusistaty
mus. Jis laikomas “kietosios 
krypties” atstovu.

Sovietų nuomone, jei Nixonas 
skuba pirmoje eilėje pasitarti 
su JAV sąjungininkais Europo
je, tai esąs suprantamas reiški
nys.

Lenkų žvejai lieka
Kanadoj, bet... laikinai
Leidžia laikinai likti Kanadoje

OTTAVA. — Kanados imi
gracijos įstaiga nutarė leisti 13 
lenkų žvejų, pernai pasirinkusių 
laisvę Kanadoje, laikinai, dve
jus metus, likti Kanadoje ir vė
liau iš naujo svarstyti jų grą
žinimo Lenkijon klausimą.

Lenkai žvejai buvo prašę prie 
globsčio teisės.
Lenkų organizacijos, Bažnyčios 

pastangos

Paaiškėjus, kad Kanados įstai
gos norėjo žvejus grąžinti į jų 
gimtąjį kraštą, prieš tai buvo 
griežtai pasisakę lenkų orga
nizacijos JAV-se, studentai Ka
nadoje, įvairios bažnytinės gru
pės.

Kanados lenkų organizacija 
įrodė, kad lenkams grįžus į Len 
kiją, jie būtų griežtai nubausti 
— kalėjimu iki 10 metų.

• 111 m. amž. sulaukė Angli
jos gyventoja Ada Roe.

Prezidentą, išvykus į užsienį, 
remia net ir jo kritikai, o jam 
grįžus jis būsiąs plačiau, išsamiau 
susipažinęs su visa eile opiųjų pa
saulio klausimų. Be to, tiksliai, 
diplomatiškai, nieko neįžeidžiant 
parinkti ir prezidento numatyti 
aplankyti europiniai kraštai.
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Brooklyn, N. Y.

i

KAS PRIKĖLĖ MIEGANČIĄJĄ
GRAŽUOLĖ BROOKLYNE
Maironio šeštadieninė mokyk

la Brooklyne (N.Y.) vis garsėja 
savb parengimais. Šiais metais 
toks parengimas įvyko sausio 19. 
Mokyklos mokiniai suvaidino 
“Miegančiąją Gražuolę”, šešių 
paveikslų pasaką, skambiai suei
liuotą Pauliaus Jurkaus. Jo paties 
sukurtos ir dekoracijos, meniš
kai priderintos pasakos eigai. Kie 
kviena scena skirtinga. Didingai 
atrodė karališkos pilies didžio
ji menė su fantastiškais vitražais, 
spalvingomis sienų detalėmis. 
Žiūrovams atrodė, kad šiame pas 
laptingame rūme tikrai turės į- 
vykti kas tai nepaprasto, drama
tiško. Įdomiai dekoruota kara
liškos virtuvės scena; palubėje 
sukabinti, dešros, įvairios rūky
tos mėsos. Virtuvės pasienyje di
delė vyno statinė, variniai puo
dai, įvairūs indai, peiliai, šaku
tės, šaukštai, daugybė virėjų, tar 
naieių — visa pabrėžė karaliaus 
turtingumą. Taipogi geraj lau
mių buveinės scena olotoje kai-, 
no aikštėje. Dekoracijoms pasa
kišką paslaptingumą pridavė ge
ri šviesų efektai, kuriuos tvarkė 
Vytautas Kidolis.

Nematomas pasakotojas — 
pats P. Jurkus, paslaptingu bal
su tarpais interpretuodamas pa
sakos įvykius, sugebėjo nuteikti 
publiką būsimoms scenoms. Vai 
dino įvairių skyrių mokiniai, be
ne 50. Karalius — Rimas Bulota, 
4 sk. mokinys ir karalienė — Re
gina Leleivaitė, 7 skyriaus, pasi
puošę karališkai, su aukso karu-’ 
nomis ant galvų buvo atatinka
mai išdidūs ir gracingi. Karalai
tė miegančioji gražuolė — Au 
dronė Bružaitė, 6 skyriaus, išvaiz 
da atatiko savo rolei. Dėmesį at
kreipė laumė—verpėja, Vida Šia-, 
pelytė, 7 skyriaus mokinė, turin
ti sceninių gabumų. Pagaliau 
karaliūtlas — Vytautas Veršelis, 
7 skyriaus, pasakos herojus, nes 
prikėlė iš užburto miego miegan 
Čią karalaitę ir visą dvarą, buvo 
drąsus ir elegantiškas princas. 
Visi tie mieli, pažįstami veidu
kai, tirtkamali V. Kidolio nugri
muoti, turėjo saVitas išraiškas. 
Pasakos veikėjai kruopščiai pa
ruošti Tado Alinsko, kuris jau ne 
pirmą kartą režisuoja šios mo
kyklos vaidinimus it turi gabu
mų dirbti su jaunimu, jaunųjų 
artistų tarimas ir kirčiavimas bu
vo be priekaištų, kas džiugina 
senimą.

Nuostabiai spalvingi mok. Ja
dvygos Matulaitienės sukurti sce 
ninai šokiai* Dvaro damų ir 
prineų kadriliai, laumių ■ šokis 
kalno aikštėje, taipgi virtuvės ra
kandų puodų, peilių, šaukštų, 
virėjų, tarnaičių šokiai — visi į- 
domūs savo choreografija.Pasakos 
pabaigoje žavingas mergaičių šo
kis su rėžių vainikais.

Kostiumus sukūrė taipogi J. 
Matulaitienė, o mamytės juos siu 
vo. Nemažiau pasidarbavo ir tė
tušiai “beskaptuodami” šaukš
tus, begalasdami” peilius, ša
kutes, “beliedami” karališkas ka
rūnas, lėkštes. Artistų apranga 
labai puošni, tartum tikrame pro 
fesionaliniame vaikų teatre. Spėk 
taklis visapusiškai pasisekęs. Sa- 
lė'buvo pilnutėlė. Brooklynui ver
kiant reikalingos didesnės patal
pos kultūriniams parengimams. 
Atsilankė ne tik jaunimas, bet ir 
močiutės, diedukai, pasigrožėti 
savo'ir kitų anūkais. Džiugu, kad 
priaugančioji ■ karta nepamirš sa-Į 
vo <tėvų kalbės.*'Pavergtos Lietu
vos! fietuviėi klaidingai ir tehden 
cingdi'’yr» ihforinuojami apie 
mus, i esą mes baigiame pamiršti 
savąją kalbą, o jaunoji karta vi
siškai debemoka lietuviškai; Pra
vartu būtų jiems žinoti, kad lie- 
turiskics žodis tebėra gyvas išei
vijoje ir jis gyvuos kol veiks šeš
tadieninės mokyklos. ‘

Brooklyno Maironio mokyklai 
pūpestingai vadovauja Alfonsas 
Saimušis, dirba visa eilė pasišven 
tusėų mokytojų, mokyklą lanko 
2001 lietuviukų. i " j

I. Banaitienė

E. Chicago, Ind.
Prieš kelius metus šios lietu

vių kolonijos LB apylinkės va
dovybė kas metai pradėjo be
sibaigiant metams kruopščiu 
paruošti metinę apyskaitą. Ir 
šiais metais nuo tos tradicijos 
neatsisakyta. Apyskaita iš 12 
paruošta ir nariams išdalinta.

Biuletenyje rašoma apie pra
eitų metų veiklą ir kas kaip pa
daryta. Nepamiršta ir kitos vie 
tos esamos organizacijos, kal
bama ir apie jas pagal turimas 
žinias. ■

Lietuvių fondui kūdikio vys
tykluose tebesant, mažai kam 
buvo žinomas ir pažįstamas, to- 
metinis LB apylinkės pirminin
kas Kz. Valeika nedrąsiai, bet 
ryžtingai ir energingai pradėjo 
lėšų medžiojimą. Netrukus LB 
apylinkės vardu įstojo į LF na
rius su įnašu 1000 dol. Skir
toji kvota įvykdyta ir virš kvo
tos įnešta 2.641 dol.

A.L.T.S-gos skyrius susior
ganizavo 1958 m. ir praeitais 
metais atšvęsta 10 metų gyva
vimo jubiliejus.

Altas suorganizuotas 1943 m. 
ir 1968 m. atšventė 25 metų su
kakties jubiliejų. Suorganizavo 
ir iki šiolei pirmininkavo čia gi
męs Albertas Vinikas. Per tą 
laiką 25 metus padaryta bend
ros apyvartos net už 29,125 dol. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
centrui perduota 15,348.31 dol. 
Prie progos prisiminta, kad Alb. 
Vinikas yra nuolatinis vietos 
amerikoniškosios spaudos iš lie
tuviu gyvenimo koresponden
tas. Be to, Jis įvairiais reikalais 
lietuvių vardu pasibeldžia į val
džios duris.

Balfas įvairiais laikotarpiais 
veikė gyvai, energingai ne tik 
rinkdamas aukas, bet ir kultū
rinėje veiklojė. Praeitais metais 
aukų surinkta 270 dolerių.

Meškeriotojų ih medžiotojų 
klubas teatsirado netolimoje

Kongreso narys H. R. Gross (R.-Iowa), kuris reikalauja pakelti 
kongreso nariams metines algas 12,500 dol., gavo siuntinį kongresui, 
senų batų ir kitokių drabužių iš Californijos, kurie esą skirti varg
šams kongreso atstovams. * ■ u,

P. AMERIKOS JAUNIMO EMIGRACIJA
K. KI.ASTAISKAS

' Paskutiniu laiku Pietų Ame
rikos spauda pradėjo aliarmuo
jančiai rašyti apie jaunimo emi
graciją į kitus kraštus, daugiau 
šiai į Vokietiją ir Ameriką. No
rėdamas tas žinias patikrinti, 
“Draugo” korespondentas Ko
lumbijoje kelis kartus lankėsi 
JAV konsūlafe pasiteirauti, ko
kie klientai ten lankosi. Konsu
late stovėjo eilės vyrų ir mote
rų 20 - 45 metų amžiaus, kurie 
laukė vizų į Ameriką. Tarpe jų 
buvo daug tfioterų, kurios pa
reiškė vykstančios į JAV kaip 
vaikų auklės ir tarnaitės, Vyrai 
sakė esą įvairūs srpecialistaį, tu
rį1 sus’radę darbus Amerikos 
fabrikuose, kadangi ekonominė 
būklė čia suirki, Be to, anksčiau 

praeityje ir pasisako, kad šiais išvykę draugai parašę, kad ten
metais žada gyviau, linksmiau 
pagyventi, bet apie kultūrinį 
judėjimą nesvajojama.

S.L.A. 185 kuopa narių tu
rinti 135. Praeitais metais tu
rėta keletą narių susirinkimų, 
šiems metams valdyba suda
ryta iš 7 asmenų. Kultūrinė veik 
la’neprisimenama.

1968 m. LB apylinkės veikla 
buvo gera. Surengta visa eilė 
parengimų.

Juozas Lubinas, LB apylinkės 
kasininkas, kas šventadienį prie 
lietuvių parapijos bažnyčios pa
tarnauja rinkdamas aukas ir 
solidarumo mokestį.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
Gary, Ind., ,Šv. Kaziimero lietu
vių parapijos salėje vasario 16 
d. 6 vai. p. p. Pagrindimu kal-

jienls gerai sekasi. Iš to darosi 
aišku, kad Pietų Amerikos kai 
kurie gyventojai savo tėvynę ap 
leidžia, ieško naujos tėvynės.

JAV P. Amerikos krašto jau
nimą lengvai įsileidžia. Mano- tos priemonės emigracijos ne-

sekretorius U. Thant pareiškė, 
kad P. Amerikos pažangai yra 
reikalinga specialistų, kurie ga
lėtų šiame krašte dirbti. Deja, 
tokie specialistai, nekalbant a- 
pie medicinos daktarus ir inži
nierius, net ir eilinius mechani
kus ar patyrusius pramonės dar 
bininkus, dėl mažo šiuose kraš
tuose atlyginimo ir perbrangaus 
pragyvenimo lygio, ieško kitų 
kraštų ir bando ten įsikurti.

Amerikos spauda mėgina e- 
migruojančius moraliai veikti 
rašydama, kad jie paneigia sa- 

' vo gimtojo krašto nacionaliz
mą ir bando naciomalizuotis sve 
rimuose kraštuose. Kai kurios 
valstybės (Kolumbija) vykstan
tiems į Ameriką sugalvojo da
ryti finansinį spaudimą. Dabar 
išvykstantieji į kitus kraštus tu
ri mokėti didelius) mokesčius vai 
džiai, kurie paskutiniu laiku jau 
pasiekė 1000 pezų, neskaitant 
kitų išvykimo išlaidų. Tačiau ir

ma, kad nauji emigrantai, pa
matę geresnį gyvenimą, apsi
pras ir pasidarys Amerikos 
draugai. Iš kitos pusės masinė 
emigracija paskatintų Pietų A- 
merikos kraštų vyriausybes su
sirūpinti pakelti gyvenimo lygį 
savo kraštuose ir tuo sulaikyti 
masinę emigraciją.

Nelabai seniai J. Tautų gen.

sulaiko. Pasiryžę emigruoti par 
duoda paskutinį, kad ir mažą, 
savo turtą ir su lagaminu aplei
džia šį kraštą.

bėtoju bus dr. Z. Danilevičius. 
Bus meninė dalis ir vakarienė.1

J.Ervydls

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname b* vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

OUARTERLY

PASSBOOK
ACCOUNTS

iHiitiifiitiiiiiiimiiiiitifiiiiiimifiiittiiiiiii 
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9583

llllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll

CERTIFICATES
(SixMonth Minimum) 
minimum $10,000 orjlarger 
in multiples of $1,000

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstata u se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air ooCldit.ionlog j 
naujus ir senus namus. Stogų 
einas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 
4444 S. VVestcrn. Clileaso n, III.

Telefonas VI 7-3447.

SAVINAS AtfD Lt)A1M ASSOCIATION OF CHICAGO 
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI 7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twice legal requirements)

HOURS: Mon., Thurs., 9 a.m.-8 p.m.; Tues., 
Fri.,8 a.m.i4 p.m.! Sat., 9 a.m. -12 noon; 

_ n, lT , Wed. — no business transacted
AMERICA'S LARGEST LITHUANIAN ASSOCIATION

KATALIKAI JUGOSLAVIJOJE
Kaip praneša Jugoslavijos 

laikraštis “Naši razgledi” (Mūsų 
Apžvalga) praeitais metais Liub 
lijanos Politinių mokslų aukš
toji mokykla Slovėnijoje prave
dė raštinį apklausinėjimą vidu
rinių mokyklų abiturientų tar
pe religinių įsitikinimų atžvil
giu. šiomis dienomis paskelbti 
anketų duomenys, apimantys 
650 abiturientų atsakymus iš 
25 įvairių gimnazijų. Iš atsa
kymų aiškėja, kad virš 80 pro
centų visų abiturientų yra pa
krikštyti katalikai, 50% priė
mę Sutvirtinimo sakramentą ir 
kasdien arba rečiau meldžiasi 
ir tik 12% yra be religijos. Ty- 
rymo Institutas, skelbdamas 
šiuos duomenis, pastebi, kad ir 
priešingas religijai auklėjimas 
negali nustelbti žmogaus giliau
sio troškimo dvasinių vertybių 
ir religinių santykių su Dievu.

KATALIKAI SINAGOGOJ
Los Angeles. Gaisro nelaimei 

žymiai sunaikinus šv. Bazilijaus 
katalikų bažnyčią Los Angeles 
mieste, kaimyninė žydų bendruo 
menė pavedė savo sinagogą ka
talikų pamaldoms. Kas sekma
dienį laikinai dabar čia laiko
mos ketverios Šv. Mišios kata
likų parapijos tikintiesiems, kol 
bus atnaujinta katalikų bažny
čia.

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

Rezid.: 3241 West ««th Plaee
Tel.: REpublle 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8: tve 
čladienlals uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-6ioa ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tai, VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4083

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Koad (Crawford 
Medinai Building) Tel. LTJ 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą: 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 68rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik
susi taries.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUJETTE GIET PARCEL SERV. 
2098 «9th St. Tel. WA 5-2787
3501 OJĮth St. Tel. WA 5-2737
3333 iS>. Halsted St. Tek 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu iš Cht- 
cagos tiesiai J Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairių me
džiagų, ttal. lietpalčių Ir kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už-
yftkyrnal.

E. ir V. Žukauskai

M O V I N G
Apdraustas perk raus tymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CEHTER, IRC.

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

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

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
5 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500

5 Second class Postage pald at Chicago. Illinois. Published daily, 5 
s except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian 5 

Catholic Press Society

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois & foreign. 5
$15.00 per year outside Cook County and in Canada. S 

Metams y2 metų 3 mėn. 1 mėn. = 
$17.00 9.00 5.00 2.00 5
$15.00 8.00 4.50 1.75 =

Prenu merata: 
Cook County, Illinois 
Kitur JAV ir Kanadoj
♦ Redakcija straipsnius tai

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

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

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Ofiso HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadie- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 o p. 
T.igonlal priimami pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

ASSOCIATĖ OPTOMETRISTS 
IJetuvLškni kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 68rd St.. GR 6-7044 

Tikrina akis. l'ritaiiio akinius Iv 
‘’oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097 

5159 So. Damen Avenue

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

O«s. 735-4477. Rez. PR 8-0900.

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IK CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINES EIGOS 
Crawford Medical Building 

<1449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-E1SINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A 

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

Ofs. Pr 6-6922 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6090 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir bato tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — RElianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso Ir bato OLympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vale., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iltį 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KPDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7150 South Vfmtern 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 Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7Tst Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
VeMad. • v. r. — J v.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. n 
penktad. S v. r. iki 9 v. y. Treč. V 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2299 ofiso Ir rėzidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oab Forest, ni

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REIlnnce 5-4410 
„ , , Rez. GRovehlU 6-0617
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 va 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.i 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10__ 1
V. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. vi 
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryt

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

Ofisas ir rez. 2658 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. It 
penkt nuo 2 Utį 4 vai. Ir nuo .6 iki. 8 
v. v. seštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128, Namų GI 8-61*6

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarė*
VaL: 2—4 p. p. ir 6—8 ▼. vak. 

Trečiad. ir šeštad, uždaryta
Telefonas — GRovehlU 6-2828
DR, A. VALIS . LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEGIALYBft AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 Ir 6 Ilki 8 v. vak 
šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAIKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6-—( va 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popic 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8160

DR. F. C. WINSKUNAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Mest 71st Street U
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir'7 lkl 8 v. v. 

Treč. šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tai. 767-2141. Namų 686-4859

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 8-8 v. v., ketvlrt 6.8 v. vakar*, 
šeštadlentals l l-l į vai popiet



Sovietines sistemos

ARTERIJŲ
Kai šiemet sueina ketvirtis 

šimtmečio, kai mūsų tėvynę 
valdo sovietiniai rusai, mes daž 
nai stengiamės pasekti, kas 
vyksta okupuotame krašte, y- 
pac kai nesimato realesnės pa
galbos iš Vakarų kraštų. Ge
ležinė uždanga nebėra labai 
sandari ir vis daugiau pro ją 
į mūsų pusę prasiskverbia. Ga
lime net įžvelgti, kas darosi ne 
tik Lietuvoje, bet ir mus paver 
gusioje šalyje. Visas tas žinias 
galime trumpai nusakyti vie
nu sakiniu: 51-rių metų am
žiaus okupantas serga ir be 
daugybės ligų, pirmoje eilėje 
yra intelektualinės sklerozės 
kankinamas.

Įvairiais keliais gautos ži
nios sako, kad pačioje Rusi
joje yra susidaręs savotiškas 
intelektualinis pogrindis, ku
riame aktyviai kursuoja už
draustų rašytojų veikalai, ro
manai, dramos, eilėraščiai, 
straipsniai. Jie, dažniausia 
ranka perrašyti, eina iš vienų 
rankų į kitas, kol susinešioja, 
suplyšta. Panašiu būdu keliau
ja kad ir negausūs užsienio 
laikraščiai, žurnalai, knygos. 
Tuo pačiu metu sovietiniai ra
šytojai bei kritikai bombarduo
ja valdžią atleisti varžtus lite
ratūrai ir panaikinti sovietinę 
cenzūrą. Tuo reikalu jai įteik
ta daugybė memorandumų.

*
Iš tų raštų savo turiniu y- 

pač išsiskiria 47 metų amžiaus 
žinomiausio sovietinio atomi
nio fiziko (jų vandenilio bom
bos tėvo) Andrėj D. Zacharo- 
vo kontroversinis memorandu
mas, pasiųstas “Mūsų šailes 
vadovybei” 1968 m. liepos mė
nesį, bet ligi šiol Sovietijoje 
nepaskelbtas. Tiesa, Sovietijo
je jau nuo seųo_)padoje “savi
kritika”, tačiau Zacharovo do
kumento negalima prie jos pri
skirti: jis peržengė visas ligi 
šiol buvusias ribas, paliesda
ma pagrindines “sovietinės bib 
lijos” — Markso “Kapitalo” 
tiesas.

Savo apimtimi taip pat iš
siskiria, nes Zaeharovas krei
piasi ne tik į Sovietijos, bet ir 
Lenkijos bei kt. komunistinių 
kraštų vadovus. Zaeharovas 
suabejoja ar dabartinė komu
nistinė santvarka tikrai siekia 
darbininkų klasės gerovės, ar 
ji tikrai atstovauja darbinin
kų klasės interesus — gal tik 
savosios kastos reikalus. Jis 
sulygina Hitlerio, Stalino ir 
Mao režimus, nes jie visi ba
zuojasi tik mitais: Hitlerio — 
erdvės vokiečių tautai ir žydų 
pavojumi, Stalino — asmeny
bės kultu ir klasių kovos teo
rija, Mao — kraštutiniu kinie
čių nacionalizmu. Toliau jis iš
veda, kad Eichmano, Himlerio, 
Ježovo ir Berijos tipai esą 
lygiaverčiai. Mažiausia 10 -15 
milijonų žmonių žuvę nuo Sta
lino teroro; prie šio skaičiaus 
nepriskirtos 1939 — 1945 m. 
karo aukos.

Zaeharovas iškelia N. Chruš
čiovą, 1956.11.24 - 25 pasakiu
sį Staliną nuvainikuojančią 
kalbą. Jis reikalauja, kad bū
tų paskelbti viešai visi auten
tiški dokumentai, įskaitant 
NKVD archyvus. Stalino aukų 
rehabilitaciją reikią tęsti ir ją 
baigti. Dabar gi Sovietijoje

Spaudoj ir gyvenime

GERI METAI

Tokiuo pavadinimu Kolumbi
jos konservatorių organas “EI 
Colombiano” atspausdino platų 
straipsnį, darydamas 1968 metų 
Kolumbijos politinio ir ekono
minio gyvenimo balansą. Skai
tant iškeltas mintis aiškėja, kad 
Kolumbija 1968 m. ekonominiai 
tiek sustiprėjo, kaip niekad savo 
krašto istorijoje.

Kolumbija, vadovaujama pre
zidento Carlos Lleras Restrepo, 
ekonominį gerbūvį yra žymiai pa 
kėlusi, tačiau toli vis dėlto skur
do nesumažino.

SKLEROZĖ
vykstą priešingi reiškiniai: da
bartiniai valdovai (Brežnevas 
su Kosyginu) vedą ne “nusta- 
linirno”, bet neostalinistinę po
litiką. Didelė Sovietijos gėda 
— paskutiniu metu įvykęs cen
zūros pagriežtinimas.

Atominis fizikas eina dar 
toliau. Jis siūlo įvesti kelių par 
tijų sistemą, tuo pažeisdamas 
leninizmo principus. Komuniz
mas esąs šaltas, neveiklus, 
žmonių nemėgiamas. Netgi 
marksizmas esąs tik popieri
nis, rašytas ne Rusijai, bet 
aukštos pramonės kraštui. Ji 
priėmusi tik žemūkiška Rusi
ja, kai patys vokiečiai 1918, 
1919, 1921 ir 1923 m., Mask
vos primygtinai peršami, mark 
sizmą atmetę. Nė vienas aukš
tesnės kultūros kraštas geruo
ju marksizmo nepriėmęs.

*
Šis marksizmas - leninizmas, 

pasak Zacharovą, atvedęs Mas
kvą į akligatvį, taigi nesą pa
grindo tvirtinti, kad kapitaliz
mas suskurdinęs darbo klasę.

Sovietijos vadovybė visą lai
ką kalbanti apie moralinį dar
bo aspektą, tačiau praktiškai 
darbo žmogus tik dėl pinigų 
dirbąs. Ir pastaruoju metu 
mestas šūkis “ligi lapkričio 7 
dienos įvykdyti metinį darbo 
planą Lenino šimtinio gimta
dienio proga” esąs ne kas ki
tas, kaip darbo klasės apiplė
šimas iš valstybinio kapitaliz
mo pusės. Po 51 metų sovie
tinės praktikos vis dar 40% 
gyventojų labai sunkiai eko
nomiškai verčiasi, kai kapi
talistinėse JAV-se tik 25% gy
ventojų esą prie ribos į netur
tą.

Zaeharovas pasmerkia Ame
rikos įsikišimą į Vietnamo rei
kalus, bet už įvykius Artimuo
se rytuose atsakomybę jis pri
meta Sov. Sąjungai. Abi galy
bės (SSSR ir JAV) eksportuo
jančios savo revoliucines-kont- 
revoliucines idėjas, tačiau šis 
eksportas esąs labai giminin
gas ir, kaip toks, nustojąs sa
vo reikšmės. Apie JAV studen
tus jis rašo, esą jie kiekvieną 
popietę kelią “revoliucijas”, o 
vakare rašą laiškus savo ka
pitalistams tėvams, prašydami 
padidinti jiems skiriamą mė
nesinę subsidiją.

Sovietinė politika, mažiausia 
nuo 1939 m., esanti imperia- 
listiška. Pastaruoju metu 
Kremlius savo revoliuciją net 
į Čekoslovakiją eksportavęs 
Nuo 1917 m. Sovietija esanti 
neturto pavyzdys (modelis).

Kaip žinome, šias ir daugelį 
panašių minčių paskleidęs Za- 
charovas tebegyvena Sovieti- 
ioje laisvas (kiek iš viso ten 
visus žmones galime laisvais 
vadinti), bent jau laisvas nuo 
kalėjimo ar kaceto. Taip yra 
tik todėl, kad nebėra ten Sta
lino ir, kad Zaeharovas yra ne
pamainomas atominis fizikas.

Mums jo memorandumo min 
tys įdomios tuo, kad patys 
blaiviai galvojantieji rusai iš
kelia Sovietijos supuvimą, apie 
kurį nekartą esame rašę. Ar 
šiaip ar taip, sovietuose šiuo 
metu vyksta įdomūs reiškiniai, 
kurie gali pagreitinti arba Sta
lino gadynės grįžimą, arba 
krašto sudemokratėjimą.

b. kv.

KOLUMBIJAI

Straipsnyje minima pravedama 
žemės reforma, kuri Amerikoje 
esanti pirmoji. Taip pat ir švieti
mas daro didelę pažangą. Toliau 
puolama JAV spauda ypač “New 
York Times” kuris kartais apie 
P. Ameriką blogai parašo. Pavyz- 
vyzdžiui ten esą rašoma, kad Ko 
lumbija esąs explotatorių kraštas 
kur 40 Bogotos šeimų valdo 60 
nuošimčių valstybės žemės tur
tų. Ten pat rašoma ir apie Peru, 
Čilę, Braziliją, Boliviją ir Guate- 
malą. Ir užsienio firmos kraštus 
Pasisakymas dėl užsienio firmų

PALESTINOS KOVOS ORGANIZACIJA
Arabui slaptųjų kovos organizacijų iškilimas ir vaidmuo

KARDINOLO BERAN LAIŠKAS 

ČEKOSLOVAKAMS
Artimieji rytai žymiai pavo

jingesni už Pietrytinę Aziją pa
saulio taikai sudrumsti. Viet
name tebekovojančios šalys jau 
tariasi. Artimuosiuose rytuose 
kova neatlyžta. Pastaruoju me
tu arabų slaptosios kovos orga
nizacijos pajėgė ne tik Izrae
lyje užpuolimus vykdyti, bet ir 
arabų jaunimą sukelti kovai 
prieš karius. Prieš kurį metą 
Izraelio karinis teismas nutei
sė tris jaunuoles, BĮ Fata or
ganizacijos nares. Vasario 2 d. 
įvyko vidurinių mokyklų moki
nių Gazoje susikirtimas su Iz
raelio kariais ir policija. 90 mer 
gaičių buvo sužeista. Kitą die
ną Izraelio valdomoje srityje 
mesta bomba užmušė keliolika 
žydų jaunuolių.

Arabų valstybės remia 
kovos organizaciją

Arabų slaptosios kovos orga
nizacijos jau tapo viešomis. Jas 
remia arabų valstybės. Kai ku- 
kurių valstybių biudžetuose nu
matytos sumos kovos organiza-

Aviacijos pulk. dr. Tkach pašauk
tas iš Vietnamo ir bus Baltųjų Rū
mų gydytojas. Prie prez. Eisenho- 
werio jis buvo Baltųjų Rūmų gy-

, dytojo pavaduotojas.

nėra naujas. Tiesa, kad užsienio 
firmos (ypač Amerikos) šio kraŠ-

* o žemės turtus eksploatuoja, bet 
reikia neužmiršti, kad pradėjo 
žemės turtus eksploatuoti dar ta
da, kai patys tų kraštų gyvento
jai nežinojo ką jie turi ir nemo-

' kėjo gėrybių naudoti. Užsienio 
firmų dėka Pietų Amerikos kraš
tai pradėjo ekonominiai geriau 
gyventi.

1 Kartą, viename Kolumbijos 
mieste tautiškai nusiteikę jaunuo 
liai prikibo prie vieno krautuvi
ninko žydo, kaltindami kad jis, 
kaip svetimšalis, šio krašto gy
ventojus išnaudojęs. Žydas juos 
paklausė: “Jūs buvote basi, - 
kas jus apavė? buvote nuogi -kas 
jus aprengė? Ar ne mes? Ar ne 
mes išmokinome jus dirbti”?

į Jaunuoliai neturėjo ką atsakyti.
Tačiau, nežiūrint teisingų faktų, 
propaganda nuteikia gyventojus 
prieš užsieniečius.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Abu vyrai žiūrėjo durų link. Netoli jų buvo Do

naldas. Jis apsidairė ir žvilgsniu rūpestingai ir lėtai ap
žvelgė kiekvieną stalą. Pagaliau jo žvilgsnis sustojo prie 
stalo, kur sėdėjo Vytautas su Boleslavu.

— Vytautai, jis mus pamatė, — pasakė Boleslavas.
— Aš galvoju, kad taip, — atsakė šaltai Vytautas, 

žiūrėdamas Donaldo link. Donaldas vis dar laukė. Po 
valandėlės jis pasikabino kepuręant kabyklės ir dairėsi 
laisvos vietos. Netoli durų buvo keletas laisvų stalų. 
Tačiau jis žvalgėsi aplink į kitus stalus. Jis žvilgterėjo į 
Vytautą ir Boleslavą. Stebėjo juos, tačiau dar valandėlei 
atidėjo savo sprendimą. Jis dabar nežinojo ką daryti — 
ar vėl kreiptis į tuos vyrus ar ne.

Pagaliau jis atsisėdo prie tuščio stalo, netoli durų. 
Greitai pasirodė padavėja, ir Donaldas kažką jai pasakė. 
Ji po to nuėjo atgal prie bufeto. Vytautas ir Boleslavas 
akimis sekė jį. Donaldas atrodė išsisėmęs. Jo veidas bu
vo pilnas liūdesio ir susirūpinimo. Donaldas staiga pasi
kėlė ir, skubiai prajęs pro kitus staliukus, nuėjo tiesiai 
Boleslavo ir Vytauto link.

— Draugai, — jo balsas drebėjo, — aš esu didelėj 
bėdoj. Prašau, padėkite man kiekvienu atveju. Aiš tik 
užsakiau kavos, bet aš neturiu vųkiškų pinigų.

Vytautas keletą sekundžių žiūrėjo į Donaldą. Tada 
jis išsitraukė piniginę ir, nė žodžio nesakydamas, pa
davė Donaldui keletą vokiškų markių. Donaldas pasi

GEDIMINAS GALVA

cijoms šelpti. Palestinos arabų 
pabėgėlių stovyklos ugdo ko
votojus.

Šiuo metu veikia eilė kovos 
organizacijų: Palestinos (kovo
tojai — BĮ Fata, Frontas Pa
lestinai išlaisvinti. Palestinos 
laisvinimo organizacija ir Ara
bų Sinajaus organizacija. Kai 
kurios arabų valstybės remia 
savas kovos organizacijas ypa
tingiems uždaviniams atlikti. 
Svarbiausia vyraujanti arabų 
kovos organizacija yra EI Fata, 
kuri dažnais atvejais nesutaria 
su kitomis kovos organizacijo
mis ne tik pasaulėžiūriniais 
klausimais, bet ir kovos takti
kos reikalais.

Nasserio pažadai

Praėjusių metų vasarą Jor
dano karalius Husseinas užsigy
nė remiąs kovos organizacijas. 
Silpnai apsiginklavęs Jordanas 
užsigynimu bandė išvengti Iz
raelio atkirčių už kovos orga
nizacijų užpuldinėjimus pasie
nyje ir krašte.

Egipto prezidentas Abdel Ga
mai Nasseris sausio 20 d., ati
darydamas parlamento posėdį, 
pareiškė: “Valstybė skirs lėšas 
visoms kovos organizacijoms be 
'ypatingų sąlygų ir įpareigoji
mų, nors jos ir nepripažįsta kai 
kurių Egipto tarptautinių įsi- 
pareigoiimų. Jos atmetė Jung
tinių Tautų 1967.XI.22 nutari
mą. nes jis netarnauja tiesio
giniam tikslui — priversti Iz
raelį pasitraukti iš užimtų sri
čių”.

Kovos organizacijos kreipėsi 
į Sovietus prašydamos ginklų. 
Maskva prašymo nepatenkino. 
Joms telieka naudotis turtuolių 
šeikų parama, kol arabų vals
tybės ėmė atvirai šelpti.

EI Fata tariasi esanti apjun
gusi 80% kovotojų. Jai neleng
va rasti kalbą su kitomis ko
vos organizacijomis. Pastaruo
ju metu įvykusiame kovos or
ganizacijų pasitarime nedalyva
vo socialistinis Frontas Pales
tinai išlaisvinti. Arabų didžiau
sia 'bėda — tarpusavis nesutari
mas. Trys arabai •— trys parti
jos. o keturios kovos organiza
cijos — tarpusavio kova. 
Pabėgėlių skurdas spiria kovoti

Daugiau kaip dvidešimtį me
tų Palestinos arabai pabėgėliai 
tebeskursta palapinių stovyklo
se. Po 1967 m. karo jų skaičius 
siekia 1,5 mil. Daugelis pabė
gėlių turi tenkintis Jungtinių 
Tautų 4 centų maisto šalpa die
nai. Jie turi pakelti vasaros 
karštį, žiemos šaltį ir dažnai

braidyti purve. EI Fata orga
nizacija talkina tvarkyti kas
dienius stovyklos reikalus ir pa
laikyti tvarką. Jos įtaka stip
rėja. Nužmoginti ir nuosavybę 
praradę arabai ieško progos pa
sitraukti iš stovyklos ir įsijung
ti kovon Palestinai išlaisvinti. 
"Ei Fata turi puikią progą at
rinkti jaunuolius ir juos pa
ruošti karinei kovai. Šiuo metu 
EI Fata turi 5000 kovotojų ir 

*10,000 apmokamų jaunuolių ko
vai vesti prieš Izraelį.

Partizaninė kova pareikalau
ja didelių aukų. Izraelio šalti
nių teigimu apie 80% kovoto
jų žūna ar pagaunami.

EI Fata įkūrimas
1956 m. Egiptui pralaimėjus 

karą prieš Izraelį pradėta or
ganizuoti Palestinos arabus pa
bėgėlius kovai vesti prieš Izrae
lį. Anuo metu buvo nusižiūrėta 
į Alžirijos kovotojus atsikraty- 
'ti prancūzų. EI Fata pamažu 
stiprėjo. Veik dešimtmetis pra
slinko, kol buvo paruošti pir- 
piieji kovos daliniai ir sukurti 
jos padaliniai beveik visuose a- 
rabų kraštuose. Tik 1965 m. 
sausio 1 d., jau pradėjus Izra
elio užpuldinėjimą, EI Fata pa
skelbė, kad tik Palestinos ara
bų tiesioginis uždavinys išlais
vinti savo tėvynę. Pirmame pra
nešime nepritariama visų ara
bų apsijungimui ir bet kuriai 
ideologijai. EI Fata skelbia, kad 
jos narius tejungia tautišku
mas ir tikslas grįžti į tėvynę.

EI Fata sustiprino 1967 m. 
pralaimėtas karas. Jos vado
vai sukrėtė arabų valstybių vai- 
,'ruotojus šiuo pareiškimu: “Dė
kui Dievui už birželio 5 d. pra
sidėjusį pralaimėtą karą. Tre
čias arabų pralaimėjimas mums 
atnešė veiklos la’svę ir sudarė

Po pralaimėto karo EI Fata 
išėjo į viešumą. Ji pradėjo ap
spręsti ir Jordano politiką. Jo 
karalius Husseinas nenoromis 

sąlygas atsikratyti arabų vals- 1 buvo priverstas taikstytis EI
tybių globos”. Fatos reikalavimams.

Prez. Nixon pareiškė, kad jis skirsiąs mokslo reikalams daugiau pini
gų. Su prezidentu čia matyti mokslo reikalams patarėjas dr. Lee 
Dubridge. Prez. Nixon teigia, kad buvęs prez. Johnson padarė klaidą, 
apkarpydamas mokslui skiriamas lėšas.

juto laimingas. Jis pradėjo ko tai po kišenius ieškoti, bet 
jo rankos buvo nevikrios. Pagaliau jis surado pokelį 
Chesterfield cigarečių ir padavė Vytautui.

— Paimkite cigaretes už jūsų gerumą, labai labai 
ačiū, — skubiai dėkojo Donaldas.

Vytautas pažvelgė į cigaretes ir tuo pačiu metu nu
tvėrė Donaldą už rankų, perspėdamas.

— Ką tu darai? Ar kvailas esi? Dėk kuo greičiau 
cigaretes į kišenę.

— Atsiprašau, — Donaldas buvo suglumęs ir įsi
dėjo cigaretes atgal į kišenę. — Ačiū, — jis pasakė vėl 
ir nuskubėjo savo stalo link. Ten padavėja jau laukė su 
kava.

— Geras aktorius, puikus provokatorius, — paste
bėjo Boleslavas.

— Aš imu abejoti, Boleslavai, aš galvoju, kad jis 
nėra provokatorius, —pasakė Vytautas,- pažiūrėk į jo 
batus, aš niekur nemačiau tokių batų.

— Tiesa, Vytautai, batai atrodo juokingi, aš taip 
pat tokių niekur nesu matęs. Gal būt, jis ir nėra apga
vikas.

— Sunku pasakyti. Stebėkime jį toliau, Boleslavai.
Donaldas, užmokėjo ir pakėlė kavą. Jis nusiurbė ke

letą lašų ir vėl padėjo puoduką į lėkštelę. Tai buvo 
dirbtinė kava, be cukraus, kaip šiltas, rudas vanduo.

Dabar Donaldas turėjo labai daug laiko ir vėl pa
žiūrėjo Vytauto ir Boleslavo link. Vienu momentu jis 
truputį nusišypsojo. Jo viedas tačiau buvo pilnas susirū
pinimo. Lakūnas nežinojo ką daryti. Jis vėl pakėlė ka
vą, nusiurbė keletą lašų ir vėl padėjo puoduką į lėkšte
lę.

Po valandėlės Donaldas įsikišo ranką į kišenę ir iš
sitraukė gabalėlį kramtomos gumos. Jis atsivyniojo jį, 
it numetė žalsvą popierėlį po savo kojomis ant grindų.

— Žiūrėk, Vytautai, jis atrodo tikrai amerikietis, 
— pasakė Boleslavas, — žiūrėk, jis kramto gumą, aš

manau, kad jis nėra provakatorius. Ką tu galvoji, Vy
tautai?

— Aš nežinau, Boleslavai. Gal gi jis ir nėra pro
vokatorius. Žiūrėk, žiūrėk, ką jis dabar daro, — skubiai 
ištarė Vytautas.

Abu vyrai vėl stebėjo Donaldą. Tuo metu vienas 
vokietis prisiartino prie Donaldo ir kažką jam pasakė. 
Donaldas įsikišo ranką j kišenę, išsitraukė degtukus ir 
uždegė vokiečio pypkę. Vyras atrodo padėkojo ir jau 
norėjo eiti nuo stalo, bet Donaldas ištiesė ranką ir jam 
pasiūlė degtukus. Vokietis buvo patenkintas ir keletą 
kartų nusilenkė dėkodamas.

— Dieve, tu mano, — Vytautas šūktelėjo nesusi
valdydamas, — Boleslavai jis vėl kvailai elgiasi. Aš esu 
tikras, kad jis atidavė vokiečiui amerikietiškus degtukus. 
Tiek daug kvailų dalykų vienu metu: kramtomos gu
mos popieris ant žemės ir dabar tie degtukai.

— Vytautai, jis nėra provokatorius, ne jis tikrai 
nėra. Neįmanoma Jis yra perdaug neatsargus.

— Aš sutinku su tavimi, iš veido visai neatrodo, 
kad jis vaidintų.

Tarpdury pasirodė trys vokiečių kareiviai. Jie pa
kėlė rankas ir drausmingai pasisveikino:

— Heil Hitler.
Kareiviai atsisėdo prie tuščio staliuko netoli Do

naldo ir užsisakė kavos.
Donaldas buvo ypatingai išsigandęs, tačiau jis 

stengėsi išlikti šaltas. Jis pasilenkė ir įsidėjo į burną nau
ją gumos gabaliuką. Dabar jis nenumetė popierėlio ant 
žemės, bet jį įdėjo į peleninę.

O tai siaubinga, aš jau dėl jo bijau, — sušnab
ždėjo Vytautas. Abu vyrai matė, kad žmonių grupė vis 
didėjo ir didėjo prie staliuko, kur sėdėjo vyras su 
Donaldo degtukais. Vokietis kažką aiškino savo drau
gams, rodydamas į Donaldą. Vokiečiai pasidarė labai 
smalsūs, jie žiūrėjo į degtukus ir į Donaldą.

(Bus daugiau)

Prahos arkivyskupas ir Če
koslovakijos primas kardinolas 
Juozapas Beran, gyvenąs Ro
moje, sąryšy su įvykiais po Pa
lach mirties už tėvynės laisvę, 
pasiuntė Čekoslovakijos katali
kams tokio turinio laišką;

Brangūs Broliai ir Seserys, 
Prahos Bažnyčios sūnūs ir duk
ros, brangioji čekoslovaikų tau
ta!

Šią mūsų tautai liūdną ir di- 
; džią valandą išklausykite ir ma
no kuklų ir silpną balsą, tačiau 
pilną skausmo ir meilės! Tai 
balsas jūsų senojo Prahos ar
kivyskupo kardinolo Juozapo 
Beran, kuris jums kalba iš Ro
mos. Dabar, deja, man nėra ga
limybės pas jus atvykti, jus 
aplankyti, jus pamatyti po tiek 
metų atsisakymo, nors tai yra 
mano didžiausias troškimas!

Tačiau mano širdis yra su 
jumis. Kaip ganytojas ir šio 
brangaus ir palaiminto krašto 
pilietis, dalinuosi su jumis skaus 
mu, kuris dabar ją visą prislė
gė, o skausme ir viltyje ją daro 
dar didesne ir labiau suvienyta. 
Apverkiu drauge su jumis tra
gišką Jan Palach ir kitų, jį pa
sekusių, mirtį. Stebiuosi jų did
vyriškumu, nors ir negalėda
mas aprobuoti jų beviltiško ges 
to. Savižudystė niekad nėra hu
maniška. Te jos niekas daugiau 
nepakartoja. Priešingai, visi 
juos teatmena, kad gyventų to
mis idėjomis, dėl kurių jie taip 
žiauriai paaukojo savo jauną 
gyvenimą. Jų idėja savo esmėje 
yra labai gera ir paslaptinga. 
Tai pasiaukojimas vieno už gei-

bėjimą visų. Tai meilė mūsų 
tėvynės, tai troškimas jai lais
vės, noras sužadinti jos mora
lines jėgas, tai ištikimybė kil
nios ir išdidžios tautos istorijai, 
tai vizija jos pažangos ir ramy
bės.

Si kilni idėja, tarsi vėliava, 
turi būti mums visiems sava, 
kad visi drauge tyliai su pasi
tikėjimu galėtume atgimti.

Mes manome, kad tuo būdu 
prasideda naujas tautinio gy
venimo periodas. Jums kalbąs 
ta;p pat daug iškentėjo, kaip 
visi gerai žinote. Tačiau atėjo 
laikas užmiršti praeitį. Neskan
dinkime neapykantoje mūsų 
dvasinių jėgų, o verčiau panau
dokime jas sutarimui, darbui, 
savo brolių tarnybai, mūsų kraš 
to naujai gerovei. Esame kilni 
ir stipri tauta. Atverkime jau
nimui vilties kelią.

Jūs manęs paklausite, kaip aš 
galiu iš tolo taip jums kalbėti. 
Atsakau: tai galiu, nes turiu 
tai padaryti. Aš esu Kristuje 
jūsų mokytojas, jūsų vadovas, 
jūsų draugas, jūsų tėvas. Ir tai 
turiu daryti, nes tikiu. Mano 
tikėjimas yra mano šviesa. Ma
no rankos neša šią šviesą vi
siems jums pašaukti, vadovau
ti, pasveikinti. Jei šis mano bal
sas būtų jau paskutinis įrody
mas mano ištikimybės ir meilės 
jums, jei man nebus jau- gali
mybės, kaip trokštame, jus pa
matyti, skaitykite šiuos mano 
žodž us, kaip mano testamentą, 
Neatmeskite jo, neužmirškite 
jo-

Aukštyn širdis, sūnūs ir bro
liai! Aukštyn širdis — tyloje 
ir viltyje bus jūsų jėga.

Tėviškai ir iš širdies jus lai
minu, vardan Dievo Tėvo, ir 
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Amen”. (Iš “L’Osservatore Ro
mano”, 1969.1.26, nr. 21)

SUSTIPRINTA PAGALBA 
BIAFRIEČIAMS

Kaip praneša Vakarų Vokie
tijos katalikų ir protestantų ar
timo globos CARITAS centras 
Freiburge, pagalbos teikimas 
oro keliu Biafros karo aukoms 
Afrikoje šių metų pradžioje dar 
labiau liko sustiprintas. Vietoj 
dešimties mažų transporto lėk 
tuvų šiam tiksliu nupirkta pen
ki dideli lėktuvai .galintys dvi
gubai daugiau pervežti maisto 
ir vaistų. Sausio mėnesį jau į- 
vykdyta 120 nakties skridimų iš 
Sao Tome salos į Biaf rą, perve
žant nemaža taip reikalingos 
pagalbos priemonių kenčian
tiems alkį Biafros gyventojams.



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. vasario mėn. 10 d.

CLASSIFIED GUIDE
D B M E S 1 O I

J£IOU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir pigiai.

"DRAUGAS"
4545 W. GSrd Street, 

Chicago, IU. 60629 
Tel. LU 5-9500

New Yorke senų daiktų parodoje bus išstatyta ši lempa, ji verta 
15,000 dol. Ji priklausė akt. Marion Davies. Paroda vyks vasario 21 
— kovo 2 d.

PARDAVIMUI

HIMIMfllIlIlIlMIlIHIim

GARBAGE DRUMS
WITH COVBRS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

iimimmiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiimmimiiiiimimiiiimiiiiiii
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ........................... $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ................................... „......... $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiimiiiiiiiim

R E A L ESTATE

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

■HE 4-2012
SavininkaB parduoda 7 kamb. (4 
mieg.) gerai išlaikytą namą. Žemi 
mokesčiai. Gazo ”FA” šildymas, 
rūsy iškelti vamzdžiai, 1^ plyte
lių vonios, 2 maš. garažas, uždaras 
porčius, ‘‘chaki link” tvora. 
Marąuette pke. $18,900.

WA 5-9314

iiimimiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiitniiiiimiiiiimii
Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvenimo:

MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
(Šv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys...............$1.50
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa ............... $1.00
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

MATJJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, vysk. V. Brizgys .... $1.50 
(gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC ............................................ $2.00
(apreiškimų pasakojimai)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC ....................... $2.00
(Marijos apsireiškimai Lietuvoje ir Europoje)

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiiiiiiiiiiKuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniir
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1% ankšto švarus med. — 2 bu
tai:- 6 ir 4 karato., prie 71 Ir Tal- 
haan. $18,600..

2 butai po 6 kmb. ir 3 % kmb. 
rūsyj, mūr. prie 56-os ir Kedzie. 
$,29,500.

5% kmb. 3 mėty mftr. bungalow 
prie Marąuette P<k. $18,500.

Gražus sfkiypas 100x150 pėdų Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

8 bųtų 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75,000.

, 1 aukšto (5 % ir 4 % kmb.) 8
metų mūr. prie 63-čios ir Kedzie. 
$38,500.

LIONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

l$ž aukšto mūr. 5 ir 3 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas- 
kl. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,500.

6 kamb. mūro “ranch” su 3-jų 
.kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
.sklypo. Oaklavvn. $3 2,000.

2 po 8 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tax 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Katate 
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 PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

Mes mokame

per annum

* ant visų taupymo 

certifikatų

=

MINIMUM SUMA $5,000.00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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MIDLAND 
SAVIN G S

Prie 71 Ir Talnuui — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $4,3,500.

ankšto, 2 butui. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
35 p. $13,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 3-jų kamb. 
$28,900.

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

Arti Marąuette Pko.
4 butų mūr. po 6 kamb. 60 p. 

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

švarus 5į£ kamb. mūr., 8 metų 
senumo, ga.zu šildymas, vandens 
apsaniinto . kontrolė. Garažas. Savi. 
pinkas duoda paskolų.. $22,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

imi—SAVINOS 4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470 
KRANK ZOGAS

Presldent

FtinniiinniiiHiiiiiiniiuimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiii^

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

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

tight birth detects

IVIARCH
OF

D ĮMES
Skelbkites “Drauge”.

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stotieB 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainoB ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Ba>tic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mase. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

REAL ESTATE

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė parduoda kelių metų liuk

sus 3-jų būti} mūrų. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $52,500.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidencijų. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 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 iš apartmemtinio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
Šildymas, air cond., geležinė tvora, 
86 p. slklypas. Arti ofiso. $12,500.

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

S-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinė tvora nųujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,500.

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

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

S-jų mieg. kamb. mūr. namas. 16 
metų senumo. Priedai. 7322 So. 
Rockvvell St. 434-1282.

ATTENTION
BUHDERS, INVE8TORS AND 

INDIVIDIAIS.

98 fully apperoved lots. $2,000 
with $300 dovvn. 55 aerea. $45,000 
per aįere. 1 honr N. W. from- Chi
cago Lioop. Will sėli to individuals 
on temis. Buy 1 tot or 5 aer-es or 
what you want. Ali are in fine 
suburbau ctties. Wo have a builder 
for individuals or wlli sėli for a 
builder 10 homes a tveek in tbe 
$18.000 to $35,4)00 hwne bracket. 
Also 40 faunus in Indiana and 
O.Hio. 10 to 800 nuorės. Sfomte can 
be zoned for mobile heme parks. 
Many forreclosures op homes. Gas ■ 
stattons and bluldlrįgs ■ at much 
lesa than today’s btulding costs.
Roply giving name and phone 
number American Foreigh. Box 
AP 603, 225 W. Washington,
Chięago, III.

HELP W A N T E D — M O T Ė R Y S

We have moved to Beautiful New Offices in Lincolnvvood 
and Have Openings for Permanent Etoiployment.

• SECRETARY '
To vtork for Severai Salesmon. Mušt taikė Shorthand.

• CLERK-TYP1ST
iFor Blliing, Filing, Misc. Duties.

• RECEPTIONIST-SWITCHBOARD OPERATOR
Mušt be good Typisrt.

NIGHTINGDALE-CONANT CORPORATION
6677 N. LINCOLN ’* b-trTĖL 677-2330

REAL ESTATE
-Steš.-

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

g no 5 % kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu. alum. langai, kilimai.
$46,500.

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

44 birtų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette p>ka $82.000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
įaugai. netoli mūsų ja&ajgoa. Tik 
$67,000. s :............... |»

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų, l- 
statgos. $18,960.

NERIS REAL ESTATE 
6924 South WMtarn Arenoe Tai. 471-0321

iiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiHiimiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiim

SALES • H0RT6A6ES ■ MANAGEMENT

Member of M.LK
A L E X ŠATAS — REALTOR

Matai Office 5727 W. Cermafk R(L» Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose prienodesčlaoae. Prašome užšokti į mūsų įstaigą 
tr Išsirinkti H katalogo.
iivwmiwHniumHfHiHfflninmiiHiiiimimifinifmiHimmi(niiiiiimini(iniR

NORI ^PIRKTI

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

Pirksiu tik iš savininko 2-jų butų 
mūr. namą Brighton Pko. rajone 
Pasiūlymus skambinti po 5:30 v.v. 
tel. EIJ 6-6458.

POPULAR UTHUANIAN 
R E C I P E S 

Juzės Daužvardienės
4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie 
tuvėma

Kaina — $2.50
Illinois State gyventojai prie kainos

turi pridėti 5<2& taksu. 
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 West 6Srd Street
Chicago. Illinois 60629

šyiESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku
rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuiis, gyvendamas 
laisvėje, negali, nenori ar nesu
geba padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame y-a daug erdvės 
pasireikšti statytojo vaizduotei.

Knyga gražiai išleista, kietais 
viršeliais, tinka ir šiaip pasiskai
tymui. Kaina 3.00 dol., gauna
ma DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie- 

uvių dienraštis. Gi skelbimų kal

us visiems prieinamos

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

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

12 butų 1 metų modernus i rturon- 
gos įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės

Roomlng bouse. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. “Built-lna", kokli
nes plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

t H ankšto mūr. 5 ir 6 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 ir Oakley glP.500

HELP WANTEI) — MOTERYS

E M B L E M S E W E R S
Full Or Part Time

Will train. Excellent wag.es 
Pleasant wark

L I O N UNIFORMS 
151 Wilson Court, Bensenville, Ui. 

Phone ■— 766-6222

GENERAL OFFICE
MATURE WOMAN

Ftoii- Office work. Bite typing. 
No shorthand. Mušt be accūrate.

TEL. 638-0905

HAIRDRESSEJRS
Full or part time. With ar with. 
aut a following.

MB. GKORGE’S 

HOUSE OF PARIS 
Tel. — 352-9603

VYRAI IR MOTERYS

FUbl. TIME
OQUOR GLERKS
_____ ANO •
CHECKOUT GIRLS

for Ali Armanette 
City and Suburban Stores 

With or Without Experience 
Good Starbing Pay. F.ringe 
Benefits. Free Pension Plan 

APPLT
for interview Monday morning.

ARMANETH 
7824 N. Westem Avė.
Outstanding Opportunity 

PIIYSICAL THERAPIST (2) 
OCCUPATIONAL THERAPIST (1)
Positions opening in a comprehensive 
out-patdent Treatment Center, offer- 
lng Services to a seventeen county 
area in East Texas, completely 
eąuipped wlth the latešt therapeutic 
eąulprpent to ineet, the . reąuest of 
the Physicians. Very liberal person- 
nel policies and practloee with good 
starting saiary, incentive and longev- 
ity raišas. The program offers a 
challenge to anyone deslrlng work 
with a variety of patients from 
pre-school aged children to adults. 
Steady employment. Apply to Ex- 
eeutive Direotor.
E. TEKĄS TREATMENT CENTER 

P. O. Box 1599 
K3LGORE, TEXAS 75662

GENERAL 

FACTORY HELP
Malė and Female

First and Second Shift.
No experience neeessary.

ELECTRO — APPUANCE 
C0„ INC.

1915 N. Elston Avenue

HELP WANT.ED — VYRAI IR MOTERYS

MACHINE OPERATORS
We have immediate openings now available for experieneed drill press 
operatore on our 7:30 to 2:30 shift Monday through Friday. Liberal 
fringe benefit progrem plūs pleasant vvorking conditions.

$2.09ToS»art
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. GENEV&, Illinois
Z ' A, ' k " ’ f f ’lf < i ; ų. . •M-*'*

An Equal Opportunity Employer

DĖMESIO !

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai 
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELĖS TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.90
MEILĖ TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

Gavėnia yra susikaupimo ir rimties laikotarpis, kurio apmąs
tymams tinkamiausia medžiaga yra gera knyga. Tokių knygų 
DRAUGE yra didžiausias pasirinkimas. Jų tarpe rasite:

Amžinasis gyvenimas, kun J. Danielius 2.00
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys 3.00
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 5.00
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75

Illinois gyventojai prie knygos kainos prašomi pridėti 5 prop. 
mokesčiams.

HELP WANIE» — VPĮLU

EXPERIENCED 
G R O O M

To Work With Show Oorses 
Or One Who Wants To Learn

Salary And Rootn 
Plūs Extra Pay When At Shows.

W00DY — 272-1250

Maintenance Mechanic
MaChine and general mOAnteOadke 
man familiar with punch presą and 
ma/terial handling eąuipment.
Day Shift with oęcasionaj overttme 
available.
Excellent starting rate. plūs (tompany 
benefits which tneludes company 
paid hospitalizattem and lito i-nsuralioė.

OONTACT MR. WILI,S 
BETWEB1N 3 A.M. to 4 P.M. 

MONDAT TORU FR1DAT

THE SENU OOMPANY 
1450 N. DAYTON, Chicago, Itl. 

1‘HONE — MO 4-0920

WAREHOUSE
MAN

EXPERIENCED IN BEARINGS 
'• Company Fringe Benefits

Hours 9 A M. to 5.45 
•• Salary Open
NTN BEARING CORP.

7069 N. LAWNDAI,E 
583-4422 677-591«

PAINTER
Imimediate opening for ascperienced 

rnature man, age no barrior. 
Parinanent work. Near North.

HI RISE APT. BUILDING.
DE 7-4550 — MRS. BECK

ROUTE SALESMEN
Good salary, hospltalizatton: insur- 
anoe flor entire iamily. Penuton 
fund and other fringe benefits. 
Will train.

COSMOPOLITAN LINEN 
AND TOWEL SUPPLY 

5758 S. Molstetl Street

MECHANIC
Experienced on Diesel 

and Gas Englnes

LASHAM CARTAGE CO. 
2331 S. Wood Street

New Mercedes-Beius Bcalcgi«bip, - 
to open soon at —

8015 S. KKDZIE AVKNtJE 
Wnnts

Mercedes-Bfcmz Medhanics and 
Parts Manager

Ca.ll Mr. Sciiuuiitt at 
STAR MOTOR, INC.

TEK 448-2688 '

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.



Svečiai bus sočiai vaiši
nami įvairiais šaltais užkan
džiais, karšta elniena ir šer- 
niena.

Gros L. Bichnevičiaus or
kestras.

CICERO LIETUVIŲ M E D 2 I O T O J Ų - Ž U V A U T O J Ų

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ-MEDŽIOKLES BALIUS
įvyks šeštadienį, vasario men. 15-tą dieną 

RICHARD’S BALLROOM — 3253 SOUTH HARLEM AVENUE, BERWYN, ILLINOIS

Baras — Dovanos — Tra
dicinis Fazanų Valcas ir kiti 
įvairumai. Pradžia 7:30 v.v.

Visos vietos rezervuotos. 
Bilietų galima gauti pas — 
V Mičiulį —Tel. CL 6-3187.

CHICAGOJE

JIE GIEDA LYG 
PAUKŠTELIAI

Kartą einu mūsų gatve ir 
girdžiu kalbasi dvi senyvos mo
terėlės. Viena jų sako:

— Taigi maniau, kad per 
tuos buvusius slidumus jau ko
ją išsilaužei, kad niekad sek
madieniais per ankstyvąsias ne
matau. Ruošiausi atlankyti, o, 
matau, kad kruti po senovei.

— Taigi, saugoja dar Die
vulis, ačiū Jam. Bet, kai po Ka
lėdų mūsų mokyklos vaikai pra 
dėjo giedoti lietuviškai, tai vi
sada einu į aštuntos valandos 
mišias. Taip gražu pasiklausyti 
— tartum paukšteliai čiulba. O 
kartu ir anūkėlę nuvedu, žinai, 
tėvai kartais pabaliavoja, tai 
nori pamiegoti ilgiau — ką da
rysi su jaunais ... O mergai
tė veržte veržiasi — ir giedoti 
nori, ir su draugėmis susitinka.

Einu į tas pačias pamaldas 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčion ir aš. Sužinojus, kad ten 
per aštuntos valandos lietuviš
kas mišias pradėjo giedoti Mar- 
ųuette Parko lituanistinės mo
kyklos mokinių choras, pirmą 
kart nuėjau, smalsumo vedama. 
Dabar nelenkiu nė vieno karto. 
Gera pasiklausyti tais švelniais 
jaunais balseliais skambančios 
lietuviškos giesmės. Rodos, ta
da ir malda tyresnė ir širdis 
lengvesnė. Matau, kaip ne kar
tą į vargonų pusę atsisuka žila 
senelio ar skarota moterėlės Į 
galva. Numanau, -kad ir jie iš
gyvena tą pat.

Didelė pagarba tos mokyklos 
mokytojui V. Gutauskui, suor
ganizavusiam šį chorą. Tik 
girdėjau, kad mokykla esanti 
didelė, tai norėtųsi, kad choris
tų ateitų dar daugiau ir giesmė 
aidėtų galingiau.

fl. iR. Stasys Vazgelevičius

Mielam prieteliui

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI
mirus, jo žmoną BRONĘ, sūnų dr. GINTAUTĄ ir duk
rą DANUTĘ bei gimines Lietuvoje nuoširdžiai už
jausdamas kartu jungiuos jų bendran liūdėsin.

Vasario 10 d. sukanka 2 me
tai nuo Stasio Vazgelevieiaus 
mirties. Velionis gimęs 1899 m. 
lapkričio 24 d. Zarasų apskr., 
Antalieptės valse. Lietuvoje su
kūręs šeimą turėjo sūnų ir duk
rą. Palikęs tėviškę stojo i sa- 

< vanorių kūrėjų eiles, prieš pa
sitraukiant buvo pasienio poli
cijos tarnautojas.

Velionis buvo draugiškas, ra
maus būdo, jautrus ir dosnus 
Lietuvos reikalam. Karui Slen
kant, su šeima susisiekt nega
lėdamas, pasitraukė vienas į 
Vakarus. Apsistojo Vokietijoje 
Haunstetten prie Augsburgo 
pabėgėlių stovykloje. Čia jis pri- 
sijungė prie mano šeimos. Neil
gai trukus, įstojo į darbo kuo
pą prie amerikiečių kariuome 
nes ir tarnavo iki emigruojant 
į JAV. Čia atvažiavęs apsigyve
no Detroite, Mich., dirbo ir gy
veno iki mirties. Šeima buvo 
išvežta į Sibirą, kur išbuvo ke
liolika metų. Grįžusiai į Lietuvą 
šeimai padėjo, kiek išgalėda
mas. Troško Lietuvai laisvės ir 
gyveno viltimi ir vėl į ją grįžti, 
bet Aukščiausias pasišaukė Am
žinam poilsiui. Palaidotas Det
roito kapinėse.

A. DIčKinas

Prie Santa Barbara išsiliejus alyvai, vargšė žuvėdra negali plasnoti 
alyvoj sumirkusiais sparnais.

Nuoširdžiai linkėčiau visiems 
Marąuette Parko lituanistinės 
mokyklos tėvams ir vaikams 
būti "‘Dievo vaikeliais” ir pasi
rodyti gerais katalikais ir ge
rais lietuviais. O proga yra 
graži. Parapietė

PRIĖMĖ LENKIJOS 
VYSKUPUS

Popiežius Paulius VI-sis pri
vačioje audiencijoje priėmė

A. f A. JONAS MALUKAS
Mirė vasario 8 d., 1969 m.. 2 vai. ryto Floridoje, sulau

kęs 70 metų amž. Anksčiai gyveno 2520 S. Troy St., Chicagoje.
Gilmė Lietuvoje, Mažeikių apskr., Pikelių kaime. Ameri

koje išgyveno 10 metų.
Liko giliai nuliūdę: žmona Sofija, po tėvais Želvaitė, gi

minės Michigan valst. — Antanas Girgėnas su šeima, Kana
doje — Benjamina Gatovickas, Adelė Abromaitis su šeimo
mis ir švogerka Marcelė Jonušienė, Loretta Jonušaitė, Al
fonsas Jonušas su šeima ir daug kitų giminių ir draugų.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, vasario 10 d., 6 vai. 
vak. J. Eudeikio laid. koplyčioje, 4330 So. California Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 12 d. iš koplyčios 8:45 
vai. ryto kūnas bus nulydėtas į Nek. Prasid. Švč. Marijos baž
nyčią Ir iš jos į Šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdusi žmona ir giminės.
Laid. direkt. J. Eudeikis, Telefonas — LA 3-0440

Jonas Paltukas

DR. BRONIUI GAIŽIONUI
mirus, dideliame skausme likusią šeimą 
užjaučia ir kartu liūdi

Mokslo draugai:

J. Adomavičius K. Rimkus
Z. Danilevičius
L. Dirdienė 
J. Jakševičiene 
V. Kožica

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 

Pasinaudokite Draugo ..Classified“ skyriumi.

Plocko vyskupą Bogdan Sikors 
kj ir jo vyskupą pagalbininką 
Petrą Dudziec, atvykusius iš 
Lenkijos j Romą. Po to ben
droje audiencijoje priėmė Ita
lijos katalikų spaudos unijos 
vykdomąją Tarybą, iškeldamas 
katalikų spaudos reikšmę ir di
delį katalikų žurnalistų bei ra
šytojų atsakingumą teisingos 
ir objektyvios informacijos skel
bime.

I Stankaitis 
J. Starkus 
A. Valis-Labokas 
0. Vaškevičiūtė

UŽSIMUŠĖ 5 VIENUOLĖS
Sausio mėn. 17 d. iš Kolum

bijos miesto Ocania mažo tipo 
keleiviniu lėktuvu skrido 5 vie
nuolės. Tuo pačiu lėktuvu norė
jo skristi ir vyskupas (jau bu
vo nusipirkęs bilietą, bet lėk
tuvo kapitonas vyskupui pareiš
kė, kad jis jo negali paimti, nes 
lėktuve esančios tik 5 vietos. 
Nuliūdęs vyskupas liko laukti 
kito lėktuvo. Po kelių valandų 
skridimo buvo gauta žinia, kad 
lėktuvas su 5 vienuolėmis San- 
tander departamente kalnuose 
nukrito; žuvo minėtos vienuolės 
ir lėktuvo kapitonas. Gi vysku
pas, kuris išvyko sekančiu lėk
tuvu, laimingai nuskrido.

VYSKUPIJOS 500 M. 
SUKAKTIS

Vienos arkivyskupija Austri
joje iškilmingai mini savo įstei

Mielam kaimynui
A. "f- A

ALEKSANDRUI MERECKIUI mitus, 
skausmo valandoje prislėgtus, p. STEFANIJĄ, sūnų 
ZENONĄ, dukterį UODĄ. brolį KAZIMIERĄ, brolius 
Lietuvoje PETRĄ ir VINCENTĄ su šeimomis, nuo
širdžiai užjaučiame ir liūdime.

Aldona ir Vytas šoliūnai 
Hortensija ir Pranas šapalai

LAIDOT U Vię DIREKTORIUS
f i t y ‘ į ‘ ■

Trys Modemiškos Koplyčios:
30-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
05 - 07 South Hermitage Avenue

' Telefonas — YArds 7-1741 - 2
Mielai prietelti

jos mielai MAMYTEI Lietuvoje mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

B. ir P. čečkai, J, ir Ad. Damušiai 
J. ir ig. Skirgaudai, A. ir č. Staniuiiai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West Ulth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

PO TĖVAIS MARTIN

Gyveno Town of Lake apylinkėje.
Mirė vasario 7 d., 1969 m., 9:46 vai. vak., sulaukus 59 m.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Walter, duktė Sandra 

Antoniewicz, jos vyras Frank, broliai Joseph Martin ir jo žmo
na Jean ir Anthony Martin ir jo žmona Marie, brolienė Jose- 
phine Martinkus, dėdė Dominick Pivaronas, brolienė Sesuo M. 
Ursula, švogeris Adolph Vance ir kiti gimtinės, draugai ir 
pažįstami.

Velionė buvo sesuo Peter Martinkus.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermi- 

tage Avė. Laidotuvės įvyks antrad., vasario 11 dieną iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, broliai ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Eudeikis, Telef. YArds 7-1741.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS T;

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst Street Tel. 47
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-i

SSIIh S Vi',,. *• HM I J
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
'Lietuviu LaidotaviŲ Direktorių Asociacijos Nartai

------------ 1..-., . . . . . .. .. ......,,A
LACKAWICZ IR SOROS

2424 W. 69th STREET 
2814 W. 2Srd PLAGE

Tel. REpublIc 7-1218 
Tek Vlrginia 7-8072

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL L Af ayette 3-3572Gyveno 6829 South Artesian Avenue

Mirė vasario 7 d., 1969 m., 3:30 vai. p.p., sulaukęs 76 m.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko nuliūdime žmona Mary (po tėvais Sanavaitytė), 

gimus Westville, III., sūnūs Albert ir žmona Deane, Kdward S., 
jo žmona Anne ir Raymond ir žmona Barbara. 7 anūkai, brolio 
vaikai: Helen ir Raymond su šeimomis Pennsylvanijoj, o Lie
tuvoje liko 2 broliai su šeimomis ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo draugijai Marąuette Parke.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Avė.
Laidotuvės įvyks antrad., vasario 11 d. iš koplyčios 7:00 

vai. ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600.

8807 S. LITUANICA AVĖ.

8354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COnu

8319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS —
1446 8. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1603

UWN FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkui

7900 STATE RD., OAKLAWN. IT.I, Tel. 686-2326

KflPttiniS

gimo 500 metų sukaktį. Ta pro
ga Vienoje pirmą jam posėdžiui 
susirenka Vienos arkivyskupi
jos sinodas, rengiama rinkliava 
“Gailestingumo namams” sta
tyti, kur bus globojami nepagy-! 
domi ligoniai ir seneliai, bei i 
ruošiami įvairūs kiti parengi- i 
mai. Pagrindinės iškilmės į-! 
vyks šv. Stepono katedroje, kur 
šv. Mišias aukos Vienos afkiv. 
kardinolas Koenig. Austrijos 
paštas ta proga išleidžia spe
cialią pašto ženklų seriją su še
šiais šv. Stepono katedros mo
tyvais.

A.-f-A.
ALEKSANDRUI MERECKIUI mirus, 

jo žmonai STEFANIJAI, dūktai LIUDAI, sūnui inž. 
ZENONUI ir broliui KAZIMIERUI, nuoširdžią užuo
jautą reiškiame ir kartu lūdime.
I.thš fvtffc *?.!•. i " ,

Virgilija ir Vytautas Balniai 
ir Jonas Vinciūnas

VYSKUPŲ KONFERENCIJA 
Lima. Sausio 20 dieną Limos 

mieste įvyko 36-ji Peru ka
talikų vyskupų konferencija, 
kurioje svarstomi socialinio tei
singumo, taikos ir aktualieji sie
lovados klausimai.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Facilitles

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubHc 7-8600



6 DRAUGAS, pntnradienis, 1909 m. vasario niėn. 10 d.

x Dr. K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas, kalbės Vasario 16- 
sios minėjime Chicagoje.

X Mykolas Dranga, Chicagos 
universiteto studentas, LB c. 
valdybai prašant, paruošė du 
informacinius straipsnius anglų 
kalba apie Lietuvą. Straipsniai 
pasiųsti apygardų ir apylinkių 
valdyboms išspausdinti vietinė
je spaudoje Vasario 16-tos pro
ga.

X Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskr. susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, 12 d. va
sario, 7 v. v. vienuolyne prie 
“Draugo”.

X Rezoliucijoms Remti komi
tetas, vadovaujamas Leonardo 
Valiuko, JAV LB c.v. kviečiant, 
sutiko jai talkininkauti informa
cinės medžiagos anglų kalba pa 
ruošime LB apygardoms ir apy
linkėms Vasario 16-tos proga. 
Medžiaga apygardoms ir apylin
kėms jau siuntinėjama.

X Savo dienraštį skaitytojai 
remia. Už korteles ir kalendo
rius atsilygindami, aukų po 2 
dol. atsiuntė: J. Vaičiulėnas, 
Vyt. Vasiukevičius, A. Juozapa
vičius, V. Kriščiunevičius, L. 
Stasiūnienė, N. Sumskis, J. P. 
Kazlauskas, J. Čėsna, V. Gylys, 
G. Švabas, D. Urbonavičius, V. 
Galeekas, P. Sidabras, V. P. 
Balčiūnas, Vlada Račkauskas, 
VI. Palevičius, V. Mikalauskas, 
J. Kriščiūnas, A. Lapkus, Alf. 
Indreika, V. Rakauskas. Nuo
širdžiai dėkojame.

x Vytenis Šilas, Brighton 
Parko LB apylinkės iždininkas, 
4435 So. Califomia Avė., Chica- 
go, III. 60632, platina Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės išleistus 
sidabrinius ir auksinius vyties 
ženkliukus.

x Mrs. A. T. Mockus, mūsų 
ištikima skaitytoja Chicagoje, 
prisiuntė dienraščiui 5 dol. au
ką. Dėkojame.

X Algirdas Pužauskas, Chi
cagos Lietuvių tarybos valdy
bos pirmininkas, vasario 10 d. 
(pirmad.), 8 v. v. kalbės .per 
Margučio radiją, Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo reika
lu. (Pr.)

x Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $20,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 119 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 94 dol., sutau
pydami 25 dol.. Pašaukite tel 
GA 4-8654. (sk.)

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.

(sk.)

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
skirstytos pagal pavadinimus.

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

(pr.)

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

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

X JAV LB centro valdyba
paruošė Jungtinių Tautų narių 
(nekomunistinio bloko valsty
bių) adresus ir išsiuntinėjo apy
gardų ir apylinkių valdyboms 
bei LB Tarybos nariams. LB 
institucijos, galimybių ribose, 
yra kviečiamos Vasario 16-tos 
proga visoms toms tautoms pa
rašyti po laišką, primenant Lie
tuvos okupaciją ir rusišką - ko
munistinį kolonializmą.

x K. Barauskas, Woodhaven, 
N. Y., dėkodamas už kalendo
rių ir korteles parėmė mūsų 
dienraštį 5 dol. auka. Ačiū.

X Laikrodžių kolekcionierių 
kursai vėl rengiami Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje ,4012 
Archer avė. Jie bus tris ketvir
tadienius 7:30—9 v. v., prade
dant vasario 13 d. Kursai ne
apmokami.

X A. Krakauskas, Windsor, 
Ont., pratęsdamas prenumeratą 
pridėjo 5 dol. aukų. Ačiū.

X Adolfas Čampė, WatetfbU- 
ry, Conn., pratęsdamas prenu
meratą pridėjo 5 dol. aukų. Dė
kojame.

Čiurlionio ansamblis koncertavo Detroite sausio 26 d. Čia ansamb
lio dalis. Vidury matyti praėjusių metų iškilioji lietuvaitė Dalia Oren
taitė. Nuotr. K. Sragausko

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Mirė Mykolas Venys. Sau 
šio 30 d. Bostone mirė M. Ve
nys, vienas seniausių, o gal ir 
seniausias So. Bostono lietuvių. 
Jis gimęs 1878 m. rugsėjo 20 d. 
Ilguvos parapijoj, taigi ėjo 91- 
sius metus. Velionis į Ameriką 
atvažiavo 1897 m., porą metų 
pagyvenęs Chatham, N. Y., at
sikėlė į Bostoną ir čia gyveno 
iki mirties. Buvo veiklus lietu
vis.

— Los Angeles, Šv. Kazimie- 
parap. metinės rekolekcijos bus 
kovo 23—30 d. Jas ves prel. 
Vytautas Balčiūnas. Rekolekci
jos bus baigtos religiniu kon
certu, kurį duos mūsų parapijos 
choras, ved. komo. Broniaus 
Budriūno. Choras išpildys gar
siąją DuBois oratoriją: Septyni 
Kristaus žodžiai nuo kryžiaus. 
Solistai: A. Pavasaris, Birutė 
Dabšienė ir R. Dabšys.

— Ptrof. Julius Kakarieka, iš 
Čilės, kelioms dienoms buvo at
vykęs į Los Angeles ir buvo su
stojęs pas savo mokslo draugą 
dr. Z. Brinkį.

— Sol. Henrikas Paškevičius 
prieš 4-tą metų atvyko su žmo
na Danute ir dukrele iš Austra
lijos į Los Angeles. Baritonas 
H. Paškevičius dainuoti mėgo 
nuo pat jaunų dienų. Mokytis 
dainavimo pradėjo prieš 10 me
tų. Iškarto dainavo klasikines 
dainas, o vėliau perėjo į popu
liarią (šlagerių) muziką. Gal 
dalinai jam padėjo apsispręsti 
pasirinkti šią sritį jo balso tem
bras, emocinė interpretacija ir 
didelis pasisekimas klausytojų 
tarpe. Los Angelėse H. Paške
vičius dažnai .pasirodo įvairiuo
se parengimuose, koncertuose ir 
baliuose. Daug kartų yra dai
navęs su M. Krafto orkestru ir 
su O. Metrikienės vienetu. Pa
skutiniu metu ypač gražiai pa
sirodė Santa Monikos baliuje ir 
Inžinierių ir architektų baliuje 
su Larry Nelson orkestru.

— Kūno kultūros kongresas 
Bostone, šiais metais balandžio 
7-12 dienomis Bostone, Statler 
viešbutyje bus visos Amerikos 
Kūno Kultūros kongresas, kur

suvažiuos daugiausia mokyto
jai ir profesoriai. Šio kongreso 
užbaigai pakviestas yra Bosto
no Lietuvių Tautinių šokių sam 
būris, Ikuris atliks vienos valan
dos šokių programą. Jaunimas 
stropiai tam ruošiasi, repetuo- 

i damas du kartus savaitėje. Sam 
būrio vadovei Onai Ivaškienei 
talkininkauja studentas Algis 
Valančiūnas, birutė Adomavi
čiūtė ir Birutė Baškauskaitė. 
Šis lietuvių šokėjų pasirodymas 
yra didelis lietuvių laimėjimas, 

i nes bus gera proga kongreso 
dalyvius supažindinti su lietu
vių tautos kultūra.

— Darbo pradžia IV Dainų 
šventei. Sausio 19 ALRK var
gonininkų ir kitų Muzikų s-gos 
centro valdyba, Lindene turėjo 
posėdį, kur aptarė būsimos Ame 
rikos ir Kanados lietuvių IV 
Dainų šventės muzikinius reika
lus. Posėdyje dalyvavo dvasios 
vadas kun. Vladas Budreckas, 
garbės pirm. — Aleksandras 
Aleksis, pirm. — Vincas Ma
maitis, vicepirm. Juozas Stan
kūnas, sekr. Mykolas Cibas ir 
čikagietis imuz. P. Armonas, 
kuris buvo pakviestas ir sutiko 
vadovauti IV Dainų šventės 
muzikiniam komitetui. Po dis
kusijų prieita vieningos nuomo
nės, kad muzikinio komiteto na
ikius pasirenka komiteto pirmi
ninkas P. Armėnas. Pagal susi
tarimą su JAV LB centro val
dyba, šio muzikinio komiteto 
pirmininkas kartu bus ir Dainų 
šventės rengimo komiteto vice
pirmininkas. Šis komitetas bus 
atsakingas už visus muzikinius 
klausimus Dainų šventės meni
nės dalies programos.

J repertuaro komisiją bus 
kviečiami iš įvairių vietovių ak
tyvūs chorvedžiai, kurie savo 
balsavimo keliu nustato reper
tuaro dainas.

Repertuaro komisijai vadovaus 
Muzikinio komiteto pirminin
kas. Sutarta, kad Dainų šven- 

, tės dirigentus skiria ALRK 
Varg. ir Muzikų s-ga, susitarusi 
su Muzikiniu komitetu. Dainų 
šventėje numatyta ir mokykli
nio amžiaus jungtinis jaunimo 
choras. Repertuaras bus dar 
šiais metais išspausdintas ir 
išsiuntinėtas, kad rudenį visi 
galėtų pradėti savo chorus mo
kyti. Posėdžiui pirmininkavo 
centro valdybos pirm. Vincas 
Mamaitis ir sekretoriavo Myko
las Cibas. Po posėdžio, šeiminin
kė Stefanija Stankūnienė visus 
muzikus pavaišino, o kompozi
toriaus Juozo Stankūno dukre
lė Irena, svečiam paskambino 
fortepionu, įrodydama, kad ji 
gerai valdo ir pianiną, ne tik 
balsą.

— Jonas Vytautas Kriauče- 
liūnas sėkmingai baigė Busi
ness Management ir Economic 
Science mokslus 1968 m. gruo

džio 20 d., gaudamas bakalau
ro laipsnį Saint Joseph College, 
East Chicago, Ind. Jaunasis dip
lomantas mokyklų suoluose pa
sižymėjo labai gražiu elgesiu ir 

j buvo mokytojų bei draugų my
limas ir gerbiamas. Laisvalai
kiais gražiai reiškėsi skautų or- 

! ganizacijoj, mėgo sportą-ypač 
‘krepšinį, keliones ir poilsio va
landomis - žuvininkystę. Gyven
damas beveik visą mokymosi 
laiką su tėvais - Jonu ir Stase 
Kriaučeliūnais - pasižymėjo, 
kaip pavyzdingas sūnus. Vos 
su diplomu užvėręs universiteto 
duris - gavo visą eilę puikių pro

J. V. Kriaučeliūnas

CHICAGOS ŽINIOS
VIENUOLIKTA OPERA

Radijo stotis WGN vasario 
15 d. 1 vai. popiet gyvai iš Met
ropolitan scenos transliuos šio 
sezono 11-ąją operą, Giacomo 
Puccini Tosca.

27 SUŽEISTI TR AUKINIO 
NELAIMĖJE

Milwaukee geležinkelio du 'ke
leiviniai vagonai nuriedėjo nuo 
bėgių Union stotyje. Sužeista 
27 asmenys ir apie 60 buvo ge
rokai sukrėsti.

PAVOGĖ DRAMBLIO KAULO 
FIGŪRAS

Advokatas Alvin Hubbard, 
'gyvenas Park Ridge, pranešė 
{policijai, kad iš jo namų pavog
ta $30,000 vertės kailinukai ir 
brangakmeny® ir 200 dramblio 
kaulo figūrų kolekcija, už kurią 
buvo užmokėjęs $80,000.

LĖKTUVŲ GROBIKAI

Air Line Pilotą draugijos pir
mininkas C. Ruby praneša kad 
jo vadovaujama draugija kartu 
su Air Transport sąjunga ski
ria $25,000 atlyginimą už lėktu
vų grobikų išdavimą. Jo draugi
jos centrinė raštinė yra prie 
Midway aerodromo Chicagoje.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MELROSE PARKO 

APYLINKĖJE

LB Melrose Parko apylinkės 
metinis - visuotinas susirinki
mas įvyko sausio 26 d. Šv. Šir
dies bažnyčios parapijos salėje. 
(Susirink imui pirmininkavo K. 
Juknelis ir sekretoriavo A. Rep
šienė. Apylinkės pirm. Rober
tas Čepelė padarė praeitų me
tų veiklos ir darbų pranešimą 
(smulkiau bus parašyta apylin
kės "Pradalgės” biuletenyje). 
Revizijos komisijos atskaitomy-

',bės patikrinimo aktą referavo 
T. Briškaitis. Jis pranešė, kad 
piniginiai reikalai iždininko V. 
Rakausko yra tvarkomi pavyz
dingai. Apylinkės valdyba su
sirinkimo numatytą veiklos pla
ną 1968 metams atliko gerai. 
Išrinkta valdyba 1969 metams 
Robertas Čepelė - pirm., kun. 
S. šantaras - vicepirm., Antani
na Repšienė - sekr., Vaclovas 
Rakauskas - ižd., Antanas Stan
kevičius - kultūros reikalų va
dovas ir K. Tautkus - spaudos 
reikalams.
Nepriklausomybės minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
51 metų atkūrimo sukakties 
minėjimas įvytksta 1969 metų 
kovo 1 d. 7 vai. v. (šeštadienį) 
Veteranų salėje (Hirsh ir 16- 
toji gatvė) Melrose Park, III. 
Jį rengia Melrose Parko lietu
vių veikiančių organizacijų 
jungtinis komitetas. Visuomenė 
prašoma minėjime gausiai daly
vauti. Minėjimo programa bus 
paskelbta vėliau. (kt-)

CICERO KOLONIJOJ
— Pranas Žibutis sveiksta. P. 

Yuškienė ir M. Grigalaitienė, 
pabuvę ligoninėj, grįžo į namus. 
Romas Zigmantavičhis sveiksta 
ir tikisi greit grįžti iš ligoninės.

— Anthony Paulavičiaus ir 
Dolores Ališauskaitės sutuoktu
vės įvyko Šv. Antano parapijos 
bažnyčioj, vestuvių puota — 
parapijos svetainėj.

— Susirinkimai yra gausūs. 
Mūsų senosios draugijos - klu-

fesinio darbo pasiūlymų iš įvai
rių firmų. Tačiau -galingiausias 
pasiūlymas atėjo iš “Dėdės Ša
mo” naujokų kariuomenėn re
gistravimo įstaigos, kuriam jis 
turi paklusti ir išvykti vasario 
11 d.Būsimam kariui - Jonukui 
Kriaučeliūnui - pereitą sekma
dienį buvo surengtos šaunios 
išleistuvės inž. Kazimiero ir I- 
zabelės Motekaičių rezidencijoj, 
Chicagoje, dalyvaujant artimie
siems giminėms - Kriaučeliūnų, 
Gylių ir Švalbų šeimoms.

DARKYTA ANGLŲ KALBA
Prie O’Hare aerodromo pa

skirtas vyriausias muito ins
pektorius Conrad Wolski giria
si, kad du inspektoriai kalba is
paniškai, du vokiškai, šeši len
kiškai, vienas graikiškai ir dvy
lika darkyta anglų kalba.

KING ŠEIMOS PROGRAMA
King šeimos 45 asmenys va

sario 12 d. duoda vienos valan
dos koncertą per WGN televi
zijos 9 kanalą, pradedant 9 vai. 
vak. Programoj dainos šv. Va
lentino temomis.

GĖLIŲ PARODA

Chicagos parkų distriktas 
rengia 27-tą metinę azalėjų ir 
kamelijų gėlių parodą Lincoln 
ir Garfield gėlynuose. Paroda 
prasidės vas. 15 d. ir tęsis iki 
kovo 9 d. Įėjimas nemokamas.

KARALIUS DOVYDAS
Chicagos universiteto Rocke- 

fellerio koplyčios choras su 45 
Chicagos simfonijos orkestro 
narių palyda vasario 16 d. at
liks Arthuro Honnegerio sim
foninę psalmę “Karalius Dovy
das”. Diriguoja Richard Vikst- 
rom. Koplyčia yra prie Wood- 
lawn ir 59-tos.

bai mažėja, bet kapitalas tai au
ga.

— Kareivių draugystės nors 
narių skaičius mažėja, bet tur
tas ne, kai kas siūlo likviduoti, 
vadinasi, gyvas būdamas eini 
pas graJborių. Tai blogas pasiū
lymas. Raudonos Rožės klubas 
buvo ir yra vienas iš didesnių 
kaip narių skaičium, taip ir ka
pitalu. Namų savininkų klubas 
tai auga. Narių susirinkimas 
vasario 11 d. Liberty svetainėj, 
14th st. ir 49th et.

K. P. D.

BALDŲ KRAUTUVĖ 
SUDEGĖ

Gaisras sudarė $150,000 nuos 
tolių Manzelman baldų krautu
vėje 2825 Devon avė.

ARABAI VERTINA 
VIENUOLES

Egipto arabų suvienytoje res
publikoje ypatingai aukštai ver
tinamos katalikų vienuolės, dir
bančios įvairiose valstybinėse li
goninėse. Paskutiniu metu ka
talikų vienuolėms parvesta vado
vauti naujoji Assuano sanatori
ja, kurioje įsteigta gailestingų
jų seserų mokykla, turinti jau 
80 kandidačių iš Aukštojo Nilo 
egiptiečių.

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrnuda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

S2OSI4 VVest 05th Street 
Chicago. lUinois 

Tel. GA 1-8*151 Ir GR 0-4880

=3 REZIDENCINIAI. 
W@KOMERCINIAI.M | MEDICINOS IR

Į KITOKĮ PASTATAI!J 2457 West O&tfc Street J TelHE 4-7482

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Praeityje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems.

Todėl, tarp daugelio kitų DRAUGE gaunamų knygų, patar
tina pasiskaityti ir

Išganymo kelias, Pranciškus Salezas 3.50
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. Alexander 1.50
Pažvelkime j Mariją, prel. F. Bartkus 2.00
Šv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00
Šv. Augustinas, Giovanni Papini 3.00
Šv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 3.00
levas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis 3.00
Illinois gyventojai prašomi prie knygos kainos pridėti 5 proc.

mokesčiams.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

FAKESGiMaS
BADAUJANTIEMS

&v. Patriko katedros aikštė
je New Yorite įvyko specialus 
parengimas Biafros karo aukų 
naudai. Iškilmėse dalyvavo ar
kivyskupas Cooke, naujojo 
Amerikos prezidento žmona, 
miesto burmistras ir aukšti vy
riausybės atstovai. Ta proga 
paskelbti įvairūs atsišaukimai, 
raginant Amerikos tikinčiuosius 
dar uoliau prisidėti savo auko
mis kenčiantiems Biafros vai
kams ir karo aukoms gelbėti.

MOVING
ŠERĖNAS perltrausto baldos Ir 
kitos daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraoda.
2047 W. 67 th Place WA 5-8063

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš *9 metu* 

Dengiame viny rūstų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lšsi. 
mokėjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60032. Tel. TA 7-598C
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DEKORAVIMAS
lb VIDAUS IR 1& LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi.
Kreiptis

J. RUDIS — Tel. CLiffaide 4-1050 
ililiillllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllli

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 6Srd 8L, Tel. 434-0421 

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


