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Britai remia rinkimus
Berlyne

BONNA. — Min. pirmininkui 
H. Wilsonui viešėjus Borutoje, 
jis kancleriui K. G. Kiesingeriui 
pareiškė remiąs vak. vokiečių 
pasiryžimą Berlyne rengti pre
zidento rinkimus. Bonnos vy
riausybės vardu, po abiejų po
litikų pasitarimų, paskubta: i ^m^automs? Tos"žmogaus faiZ- 

Abu sutarė, kad nusileisti ma- v^s j,uvo patikrintos J. Tautų 
sinei komunistų propagandai, 'Chartoje. Tiems, kurie taria, jog 
tai galėtų reikšti rimtus padari- sukakčių minėjimai esą nereikš- 
nlus • ..... mingi ir kad mes turėtume ap-

Be to, abu politikai pažymė- siprasti su pastoviu Baltijos ir 
jo, kad jungtinėje Europoje e- kitų kraštų pavergimu, mano at- 
sąs svarbus ir D. Britanijos sakymas yra toks: ginti laisvę nė- 
vaidmuo. Nurodyta ir NATO, ra bereikšmis dalykas ir joks
reikšmė ir reikalas Anglijai į- 
sijungti į Bendrąją Europos rin 
ką. Pastaruoju atveju pažadė
ta Fed, Vokietijos parama.

Čekoslovakijoje

J. Palacho motina
kreipiasi į gyventojus

“Tiesa, pagaliau, turi laimėti”...
PRAHA. — Jan Palacho, sau 

šio 16 d. susideginusio Praho
je ir laikomo vienu krašto he
rojų, motina vakar paskelbė 
laišką, įdėtą beveik visuose Če
koslovakijos laikraščiuose. Ji 
gyventojus skatina kovoti “už 
tuos idealus, dėl kurių kovojo 
mano sūnus, susideginęs, pro
testuodamas prieš sovietų oku
paciją”. Ji dar pažymėjo, kad 
laisvės liepsna vėl suliepsno
sianti ir pareiškė esanti įsiti
kinusi, kad “tiesa, pagaliau, tu
rės laimėti”.

J. Palach Prahoje buvo iškil
mingai palaidotas, dalyvavus 
šimtams tūkstančių. Tokio mas 
to laidotuvių krašte nėra buvę 
nuo 1948 m., kai buvo laidoja
mas Masarykas.

30.000 iš (Čekoslovaki
jos į Vakarus

LONDONAS. — “New Scien- 
tist” žurnalas paskelbė, kad Če
koslovakijos invazijos metu ir 
po jos, Dubčeko režimui suti
kus, iš krašto į užsienį pasitrau-

Įprasta, vaizdas okupuotoje Čekoslovakijoje — merginos nevengia ašt
rių žodžių okupanto kariams gatvėje.

Laisvę vertiną kovos prieš tiraniją
Washingtano lietuviai laisvės šventę paminėjo vasario 9 d. — Padrąsinantieji šen. 
T. Dodd žodžiai — Lietuvių tautos patirtis išryškina priešo prigimtį — Komunistai 
negali įstengti pašalinti visų žmonių troškimo būti laisvais — Pažadėjo apsilan
kyti laisvoje Lietuvoje.

Washington. — Sostinėje gy
veną lietuviai, jų Draugija Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
51-ją sukakti paminėjo Washing- 

j ton viešbutyje vasario 9 d. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo lietu
vių bičiulis ir Lietuvos laisvės by
los gynėjas šen. Thomas J. Dodd. 
Jis savo kalboje pareiškė nesirū
pinąs, kad šioji sukaktis nebus 
plačiai garsinama. Tačiau, ne
paisant visuotino abejingumo, 
spaudos nesidomėjimo, trūkstant 
oficialaus padrąsinimo bei prie
šinimosi iš nuolaidų šalininkų, 
cinikų pusės, jis jaučiąs pareigą 
kalbėti ir turįs dalyvauti Lietu
vos valstybės atstatymo sukakties 
minėjime.
“Niekas negali pritarti tiranijos 

tęstinumui”
Šen. Dodd nurodė: “Aš drau

ge su jumis reikalauju grąžinti 
laisvę lietuvių ir kitoms paverg-

laisvę vertinąs žmogus negali su
tikti su tiranijos sąlygų pratęsi
mu”.

Įvairios žinios
Jugoslavija prieš
Maskvos kišimąsi

Nurodė į kraštų nepriklauso
mybės (reikalą

BOLONIJA, Italija. — Čia 
vykstančiame Italijos komunis
tų partijos suvažiavime kalbė
damas Jugoslavijos politikas 
Edvard Kardelj griežtai pasisa
kė prieš sovietų invaziją Čeko
slovakijoje.

Jam kalbėjus, sovietų komu
nistų delegacija iš salės buvo 
pasišalinusi. Kardelj pareiškė: 
“Kraštų suverenumo ir kiekvie
no sąjūdžio nepriklausomybės 
teisės mums yra visiškai nesvar 
styrinas ir aiškus klausimas”.

kė 30.000 gyventojų. Jų tarpe 
didelį nuošimtį sudaro intelek
tualai. Laisvę užsieny pasirin
ko apie 300 mokslininkų, 1.200 
gydytojų ir 10.000 universitetų 
be: kitų aukštųjų mokyklų stu
dentų. Visi pasitraukusieji buvo 
įsitikinę, kad komunistiniam re
žimui įsigalėjus, intelektualams 
žymiai pasunkėsiančios darbo 
sąlygos.

Lietuvių tautos istorija 
išryškina priešo prigimtį

Pažymėjęs, kad lietuvių tautos 
praeitis esanti didvyriškų žygių 
bei kančių istorija, šen. Dodd tei
gė, kad “Lietuvos istorija bei pa
tyrimas reikalingas laisviesiems 
nuolat pasakoti ir dėl to, kad 
Lietuvos byla, žymiai vaizdin
giau kaip kitų kraštų patirtis, 
išryškina visų mūsų priešo pri
gimtį.

Šen. Thomas J. Dodd: turėsiu ma
lonumo aplankyti laisvą Lietuvą.

Walter Washington, sostinės meras, 
negras, vakar naujam tarpsniui pri
saikdintas B. Rūmuose.

J. Eisenhower — 
ambasadorius

Belgijoje
Belgijos vyriausybė pritarė
WASHINGTON. — Naujuoju 

JAV ambasadorium Belgijoje 
skiriamas John S. Eisenhower, 
buv. prezidento D. Eisenhowe- 
rio sūnus. Vakar Washingtone 
paskelbta, kad Belgijos vyriau
sybė naujojo ambasadoriaus 
paskyrimui pritaria.

J. Esenhower yra atsargos 
pulkininkas, neseniai parašęs 
knygą apie II pas. karo veiks
mus Belgijoje. Šiuo metu jis y- 
ra 46 metų amžiaus. Jo tėvui 
buvus prezidentu, Edsenhoweris 
1958 — 1961 m. Baltuosiuose 
Rūmuose ėjo karinio patarėjo 
pareigas.

PARYŽIUS. — Vakar įvykęs 
taikos pasitarimų posėdis ir vėl 
buvo nesėkmingas. JAV dele
gacijos pirm. Lodge komunis
tus kaltino propaganda ir siūlė 
siaurinti karinius veiksmus. Tuo 
tarpu Š. Vietnamas su Vietkon- 
gu pirmoje eilėje kelia politi
nius klausimus.

Toji patirtis liudija, kiek mes 
galime pasitikėti su Kremliumi 
pasirašytomis sutartimis, jo pa
žadais vykdyti taikingą sambūvį 
ir jo nuolat skelbiamais draugiš
kumo pareiškimais. Toji lietu
vių patirtis mus moko, kiek yra 
nežmoniškas tarptautinis bolše
vizmas ir kiek jam stinga mora
lės.”

Lietuvių tauta tyliai 
priešinasi tironijai

Nurodęs į sovietų įvykdytą 
smurtą Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų atžvilgiu, į lietuvių patir
tas skriaudas, išvežimus, į Mask
vos apmaudo bei klastos politi
ką ir į tai, kaip Baltijos kraštai, 
tamsoje paskendę, buvo atskirti 
nuo ryšių su pasauliu, šen. T. 
Dodd pažymėjo: “Šiandien, be
veik 24 metams nuo J. Tautos 
Chartos paskelbimo praslinkus, 
lietuvių tauta vis tyliai tebeken- 
čia žiauriausios jos istorijoje ti
ranijos sąlygose. Vis dėlto, visų 
įvykių nepaisant, aš esu įsitiki
nęs, kad Lietuva ir kiti paverg
tieji kraštai susilauks laisvės”.

Sukilimai liudyja: neįmanoma 
atsižadėti žmogaus laisvių

Dodd nuomone, Kremlaius 
despotai, kaip ir visi tironai, tu
ri silpnų vietų. Jie įsitikinę, kad 
priespaudos priemonėmis jie įs
tengs galutinai palaužt žmogaus 
laisvės troškimą. Jie nepaprastai 
klysta 1

Patirtis mum moko, kad sovie
tams atitinkamai veikiant, sme
genis plaunant, ne vienai, kitai, 
bet dešimčiai generacijų, nepa
vyksta išauklėti tokių žmonių, 
kurie galėtų atsisakyti paties Die
vo suteiktųjų žmogaus teisių.

Įrodymų netrūksta, ir čia pa
kanka prisiminti R. Vokietijos 
sukilimą 1954 m., Poznanės su
kilimą, 1956 m. Vengrijos suki
limą, pernai metų laisvės kovos 
įvykius Čekoslovakijoje ir anks
čiau buvusį Lenkijos intelektua
lų judėjimą. Reikia priminti te
bevykstantį lietuvių ir kitų pa
vergtų tautų pasipriešinimą. 
Taip, apie tai liudija ir masinis 
intelektualų sąjūdis pačioje So
vietų Sąjungoje.
‘Drįstu pranašauti: apsilankysiu I liua’ Saigono link,

. . . T • x „ numetę 1.250 tonų bombų. Bu-laisvoje Lietuvoje
Pagaliau, savo kalbą Washin- 

gtone baigdamas, šen. Dodd pa
reiškė: “Dėl to drįstu reikšti pra
našiškus žodžius: kol sąlygos leis 
man keliauti, vieną dieną su di
deliu malonumu vyksiu aplanky
ti laisvą Lietuvą, apsilankysiu se
nojoje sostinėje — Vilniuje ir da
bar dar kartą pažadu — mes ko
vosime už jūsų laisvę ir už pa
stovią lietuvių ir amerikiečių tau
tų draugystę”.

Du susidegino JAV-se
Neaiški susideginimo priežastis

WASHINGTON. — Vasario 
11 d. Washingtone susideginęs 
asmuo kitą dieną mirė ligoni-1 Oro biuras praneša: Chica- 
nėje. Nustatyta, kad jo pavardė k 'goję ir jos apylinkėse šiandien 
— Paul Raymond Weinstein, ju»w—
jis buvęs 37 metų amžiaus ir 
buvo gydomas veteranų ligoni
nėje. Kodėl jis žudėsi — neiš
aiškinta.

Karys žudėsi Kalifornijoje

SAN FRANCISCO, Kalif. — 
Vasario 12 d. čia bandė suside
ginti karys — eilinis W. D.
Brown, iš Mississippi valstijos. ‘ kariuomenės.

Senatoriui T. Dodd atvykstant į Washingtono Lietuvių Draugijos surengtą Vasario 16 d. minėjimą tau
tinių spalvų ženkliuką sega Elena Jurgėlaitė, dainavusi minėjime. Greta stovi Dr-jos pirm. Barbora Da 
rlys ir Dr. K. Jurgėla, Am. “Balso” Liet. skyr. vedėjas.

Komunistai kelia įtampą, kursto krizę
Trys sąjungininkai 

į komunistų notą neatsako

BERLYNAS. — R. Vokietijos 
komunistinis režimas vasario 
12 d. įteikė griežto turinio no
tas trims Vakarų sąjunginin
kams — JAV, D. Britanijai ir 
Prancūzijai. Reikalaujama, kad 
visi trys uždraustų Fed. Vokie
tijai kovo 5 d. Vak. Berlyne 
vykdyti naujojo vak. Vokietijos 
prezidento rinkimus.

Trys sąjungininkai R. Vokie
tijos režimo nepripažįsta. Todėl 
vienodo turinio notos JAV ir 
britams įteiktos jų ambasadoms 
Prahoje, gi kiek skirtingo turi
nio nota prancūzams pasiųsta 
jų ambasadai Varšuvoje. Nei 
vienas trijų sąjungininkų į šią 
notą nežada atsakyti. Panašiai 
elgtasi ir praeity.

Vietname
Stiprinama Saigono apsauga
SAIGONAS. — Artėjant ko

munistų Tet šventei, Saigone 
ypatingai sustiprinta apsauga. 
Laukiama priešo naujų bei 
smarkesnių puolimų. JAV ir 
sąjungininkų daliniai deda pa
stangas užkirsti priešo karių 
perkėlimo kelius. Smarkiai vei
kia aviacija — bombonešiai B - 
52 per 24 valandas puolė ke-

vo puolami priešo telkiniai, įsi- 
stiprinimai ir sandėliai.
183 per savaitę (žuvę JAV kariai

JAV karinės vadovybės žinio
mis, praėjusią savaitę P. Viet
name žuvo 183 JAV kariai ir i. 
315 buvo sužeistų. Priešo vyrų 
žuvę 2.264. Ligšiol Vietnamo 
kare žuvusių JAV karių skai
čius siekia 31.562.

KALENDORIUS

Vasario 14 d.: šv. Valentinas, 
šv. Juozapa. Saulis, Žynė.

Vasario 15 d.; šv. Faustinas, 
šv. Jovita, Kintibutas, Girdenė.

ORAS

debesuota, kiek šilčiau, temp. 
siėks 30 ir daugiau 1. F., ryt — 
be pakitimų.

Saulė teka 6:48, leidžias 5:22.

Kitiems kariams pavyko, lieps
nas užgesinus, jį išgelbėti. Šiuo 
metu jo sveikata tiriama nervų 
(klinikoje. Paskelbta, kad jis 9 
mėnesius buvo pasišalinęs iš

Amerikiečiai esą atsakingi, 
jei kiltų nauja įtampa...

JAV-bėms pristatytoje noto
je R. Vokietijos režimas nuro
do, kad JAV esančios “prieš 
Hitlerį nukreiptos koalicijos 
kraštas” ir dėl to jų pareiga 
dėti pastangų, kad “revanšisti
nė Fed. Vokietija” nevykdytų 
“provokacinio žygio” — rinki
mų Vak. Berlyne. Anksčiau į- 
vykę treji prezidentiniai rinki
mai komunistų protestų ar truk 
dymų nebuvo lydimi.'

Nurodoma, kad jei tie rinki
mai Berlyne įvyktų, dėl to JAV 
tektų atsakyti už įtampos Eu
ropos centre didinimą. Be to, 
tie rinkimai gresią Europos tai
kai bei saugumui ir galį pažeis
ti Vak. Beriyno gyventojus.

Laukiama griežtesnio 
komunistų atkirčio

Komunistų nota Vakarų kraš 
tams pasiųsta po kelių valandų, 
Bonnos parlamento (Bundesta
go) naujajam pirmininkui, von 
Hasseliui, oficialiai paskelbus 
apie kovo 5 d. numatytus rin
kimus Berlyne ir pasiuntus pa
kvietimus tiems parlamento at
stovams, kurie sudaro rinki
kų kolegiją.

Šiandien, penktadienį, Vak. 
Berlyną lanko Bonnoje viešė
jęs britų min. pirmininkas H. 
Wilson. Jis kancleriui K. G. 
Kiesingeriui Bonnoje pareiškė 
pritariąs rinkimams Berlyne, gi 
šiandien viešai pareiškia soli
darumą Vak. Berlynui.

Minėtoji R. Vokietijos nota 
ir kiti grasinimai, Vakarų ste

Rytų vokiečiai paskelbė susisiekimo suvaržymus keliaujant į Berlyną. 
Matyti trys oro koridoriai — juos pažeisti komunistamB įmanoma tik 
stambios krizės kaina

bėtojų nuomone, verčia spėti, 
kad komunistai rengiasi griež
tesnio pobūdžio atkirčiui.

Vysto (smarkią, propagandą, 
bando tikinti pasaulį

R. Vokietiją ypatingai pyk
do numatytas JAV prezidento 
R. Nixono lankymasis Vakarų 
Berlyne (vasario 27 d.) ir lau
kiamas prezidento pareiškimas, 
kuriuo būsianti patikrinta pa
rama berlyniečiams. Dėl to R. 
Vokietijos spauda, radijai ir te
levizija šiomis dienomis visu 
įniršiu vysto propagandų.' Joje 
ipabrėžiama, kad Vak. Berlynas 
esąs R. Vokietijos teritorijoje, 
nesudarąs Vak. Vokietijos da
lies ir ta proga keliami taikai 
gresią, Fed. Vokietijos tariami 
“revanšistiniai siekiai”.

Maskva puola Bonnę
Šaukia apie (pavojų taikai

MASKVA. — Vyriausybės or
ganas “Izviestija” paskelbė, kad 
jBonnos vyriausybė, Berlyne 
rengdama prezidentinius rinki
mus, sudaranti pavojų taikai 
Europoje. Tuo pačiu metu Bon
noje pasklido žinios apie nu
matytus Varšuvos sutarties 
kraštų karinius pratimus ties 
Vak. Vokietijos sienomis.

“Izviestija”, vengdamos Skelb 
ti sovietų pažiūrą, persispausdi
no kitų rytų bloko kraštų spau
dos balsus. Jų pagrindinė min
tis: “Bonnos provokacijos ke
bą įtampą Europoje”.

• Suomi,ja ir Noirvegija pat
virtino atominio varžymo su
tartį.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. vasario mėo. 14 d.

Redeguoja J. ŠOIJCNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60629

STALO TENISAS JUDA
Chicagos stalo tenisas lietuvių 

tarpe dar tebegyvas. Kiekvieną 
trečiadienį vyksta treniruotės 
Jaunimo Centre.

Dvi Chicagos lietuvių stalo te
niso komandos dalyvauja Illinois 
steito pirmenybėse. Pirmąją ko
mandą sudaro trys broliai Kava
liauskai, o antroje žaidžia. B. Že
maitis, A. Genčius ir J. Šoliūnas.

Pirmenybės vyksta pirmadie
nio vakarais Mill Bowl (šiauri
nėje Chicagos dalyje) salėje. 
Šiuo metu iš dešimties komandų 
pirmoji lietuvių komanda yra pir 
moję vietoje su penketu laimėji
mų, o antroji — penktoje vietoje 
sų dviems laimėjimais ir dviems 
pralaimėjimais.

Pirmenybių rungtynės vyks 
dviejose ratuose. Pirmas baigia
si kovo mėnesį, o antrasis prasi
dės rudenį.

DETROITO SPORTO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Detroito Lietuvių sporto klu
bas Kovas šaukia visų narių Ir 
sporto mėgėjų metinį susirinki
mą kuris įvyks š. m. vasario mė
nesio 23 d. 12 vai. Lietuvių na
muose.

Programoje: naujos valdybos 
rinkimai, sekcijų įsteigimas, veik
los atgyvinimo klausimas, prane
šimas iš ŠALFASS-gos suvažiavi 
mo ir veiklos kalendoriaus nus
tatymas.

Visų narių dalyvavimas būti
nas, sporto mėgėjai kurie norite 
įstoti į sporto klubą taip pat kvie
čiami susirinkime dalyvauti.

Valdyba
RUOŠIASI SEKANTIEMS 

OLIMPINIAMS ŽAIDIMAMS
Sportininkai, pereitais metais 

dalyvavę XIX pasaulinėje olim
piadoje, kuri įvyko Mexikoje, at
sisveikino iki 1972 metų iki pasi
matymo Vakarų Vokietijoje, 
Miuncheno mieste.

Jaunieji šachmatininkai, įtemptoje kovoje

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Amerikietis P. Benko draug su 

estu Keresu ir vengru Portišu, 
Olandijos tarpt, turnyre po 13 ra 
tų turėjo po 8,5 tš. ir buvo tašku 
atsilikę nuo pirmavusių: Botvini- 
ko ir Gelerio. Turnyras baigtas. 
1-2 v. pasidalijo Sovietų didmeis- 
teriai Botvinikas ir Geleris, 3-4. 
Keresas ir Portišas. Kaip baigė J 
A V didmeisteris P. Benko žinių 
dar neturime. Pabrėžtina, kad jis 
šiame turnyre įveikė Sovietų did 
meisterį Gelerį.

Vilniaus čempionas D. Lapie 
nis, I. Vistaneckis (Vilnius) ir Ba 
renbaumas (Kaunas) užbaigė 
Profsąjungų p-bes Kaune, surin
kę po 7 taškus iš 11 galimų. Nu 
galėtojas paaiškėjo po papildo
mų rungtynių. Dalyvių tarpe 
buvo Lietuvos čempionas Vladas 
Mikėnas ir kiti.
Bostono tarpklubinėse, Lietu
vių B paklojo Brocktono koman

Vakarų Vokietijos sportinin
kai iš Meksikos išsivežė 25 meda
lius: 5 aukso, 10 sidabro ir 10 
bronzos. Meksikos ollimpiadon 
Vokietija pasiuntė be savo olim
pinių sportininkų dar 80 jaunuo
lių tarp 17 ir 20 m. amžiaus, ku
rie čia dalyvavo kaip stebėtojai 
ir jiems buvo apmokėta kelionė 
ir išlaikymas. Šie jaunuoliai kaip 
stebėtojai pamatė visą olimpia
dos rungtynių eigą ir dabar jie 
treniruojasi, kad pakeistų senes
nius sportininkus ir laimėti dau
giau medalių.^,,,;

Vakarų Vokietija dabar turi 
tris mil. jaunų sportininkų, kurie 
treniruojasi 37 tūkstančių sporto 
klubuose. Iš jų, atsiras nemaža 
sportininkų, kurie galės rungty
niauti ateinančioje Miuncheno 
olimpiadoje. . , ,

Atrodo anekdotas bet yra tie
sa, kad Heiligenhausen mieste 
sportininkų tarpe yra paplitęs po
sakis: “mes išmoksime boksuotis 
su mūsų klebonu”. Tiesa Helll- 
genhausen katalikų klebonas 
Miehael Schmitz yra entuzias
tingas sportininkas ir savo Jauny
stėje mėgo bokso sportą. Kada 
vietos sporto klubas pradėjo ieš
koti bokso trenerio, tai nieko ne
laukdamas jiems prisistatė jų kle
bonas ir pradėjo jaunuolius tre
niruoti. Dabar jaunuoliai boksi
ninkai sako: "Su mūsų klebonu 
mes galėsime laimėti daug”. Ir 
tiesa jaunuoliai yra daug pasiekę 
bokso sporte. Tad juokdariai sa
ko, kad jie daro tokią pažangą, 
kad klebonas juos mokina bok
suotis pritaikydamas ir katekiz
mo metodus.

Salia sporto klubų yra steigia
mi specialios sporto treniruočių 
grupės į kurias yra parenkami ge
resni sportininkai ir čia jie yra ir 

■bus iki 1972 metų specialiai tre- 
| niruojami ateinančiai olimpia
dai. Taip jau šiandien Vakarų 
Vokietija pradėjo ruošti savo 
sportininkus.

K. Klastauskas

dą 5:0. Rungtynės vyko So. Bos
tono Lietuvių pil. draugijos pa
talpose.
Taškus pelnijo Bronius Skrabu- 

lis, Andrius Keturakis, Ęjmas Ka
rosas V ir abu talkininkai: estas 
Varnik ir Louis Icenogle. Pirmo
sios komandos rungtynės -su Har 
vardo universitetu nukeltos va
sario 28 dienai.

Sovietų p-bes Alma Atųje, lai
mėjo didmeisterifli Polugajevskis 
ir Zaicevas (iš Vladivostoko). 3 
-jų baigė tarpt, meisteris iš Mol
davijos Liutikovas. Žemiau liko 
visa eilė didmeisterių kaip Talis, 
Vasiukovas, Averbachas ir kt.

Chess Review žurnalas 1.69 
paminėjo Povilą Tautvaišą, tarpe 
pasidalijusių 1 vietą Illinois atvi
rose, kuriose buvo 164 dalyviai.

Pirmam Amerikos pusšimty 
“The Top 50” randame du lat
vių, 12-ju įvardintas Kaime (Cai)

= Prenumerata:
5 Cook Cour.ty, Illinois

Kitur JAV ir Kanadoj
2 * Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
2 dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
2 rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
s kainos prisiunčiamos gavus 
2 prašymus.

Lietuviškų rankdarbių paroda suruošta J. Conolly investavimo firmos vitrinoj Waukegano miesto centre
-ja

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Baltimore, Md.

Vasario 16 Baltimorėje šiais 
metais švenčiama per 2 sekma
dienius vasario 16 ir vasario 23. 
Minėjimas pradedamas lietuviš
komis pamaldomis Šv. Alfonso 
bažnyčioje 8:30. Tą pat dieną 
11:30 pamaldos yra taip pat už 
Lietuvą ir žuvusius bei kenčian
čius lietuvius.

Televizijos programoje Man 
otl the Movė, kurios direktorium 
yra kun. K. Pugevičius, tą pat 
rytą *9:30 (11 kanalas) bus ro
doma A. Lazaičio drožiniai su a- 
titirtkamalš paaiškinimais, ku
riuos, atsakydama į pro
gramos vedėjos klausimus, per
teikia St, Surdokienė. Beaiški
nant tautinius ir religinius droži
nius paminimos ir šiandieninės 
Lietuvos problemos.

Tą pat dieną tuojau po pietų 
Lietuvių salėje įvyks tradicinis ta
rybos organizuojamas banketas, 
kuriame pagrindinę kalbą pasa
kys naujorkiškis A. Mažeika. 
•Laukiama atsilankymo naujojo 
gubernatoriaus MandęĮ, mayo- 
ro D‘Alessflndro ir kitų aukštų 
valdžios pareigūnų.

Bendruomenės valdybos orga
nizuojamas iškilmingas minėji
mas bus vasario 23 d., 2 vai. p.p. 
Lietuvių salėje. Pagrindiniu 
kalbėtojų šioje minėjimo dalyje 
bus irgi naujorkiškis dr. Alg. Bu- 
dreckis. Meninėje minėjimo da
lyje dainuos solistė Aušrelė Ma- 
čiulaitytė-Zerr iš Philadelphijos, 
o šokių grupė Kalvelis atliks 
keletą tautinių šokių. Grupei va
dovauja B. Brazauskas.

Waukegan, Illinois

Nedidelė Waukegano lietuvių 
kolonija, šiais metais ruošiasi at
žymėti Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį neeiliniu 
koncertu.Tairt tikslui yra pakvies
tos, žymiosiom mūsų meninės pa
jėgos: Dainas ;s ansamblis, va
dovaujamas ffluz, P. Armono, ži
nomieji solistai — Prudencija 
Bičkienė, Janina Šalnienė ir Jo
nas Vaznelis, o taip pat tautinių 
šokių grupė Bijūnas, sudaryta iš 
Waukegano. Kenoshos ir Raci- 
no jaunimo, kuri šiemet buvo 
pakviesta net į Wisconsino gu- 
bern. Knowles inauguracijos iš
kilmes.

Koncertas įvyks vasario 22 d.,

2455 ir 25 -ju Edmar Mednis N. 
Y., 2367. Neseniai Mednis įveikė 
didmeisterį W. Lombardy.

K. Merkis

PADĖKA

Noriu Išreikšti nuoširdžią padėką DR. MARIJAI IJNIE- 
NEI, už parodytą ypatingą rūpestingumą ir nuoširdumą mane 
gydant. Dėkinga esu daktarams: John G. Masterson, M, D., 
F.A.C.S. ir W. M- EIsin už sėkmingai padarytą operaciją.

Ačiū Sv. Kryžiaus ligoninės Seselėm ir personalui už nuo
širdų slaugymą. Dėkoju kun. Jonui Kuzinskui ir šv. Jurgio 
parapijos klfebotnli Kishkttnui už aplankymą. Dėkinga p. Va- 
liukaičiams, Visčiams, A. šuopienei ir Spaokauskams, bei ki
tiems draugams ir pažįstamiems už lankymą, sveikinimus ir 
linkėjimus. Visiems nuoširdžiausiai dėkinga, __

Antanina Stravinskienė 
ir šeima.

šeštadienį, 7:30 vai. vakaro ge
riausioj Waukegano salėj —
West Campus Auditorium -tal- 
pinančioj 2,600 žmonių.

Vietos lietuviai tepajėgtų už
pildyti tik mažą šios didžiulės sa
lės kampelį. Visa viltis dedama į 
platesnės amerikiečių visuome-’ 
nes koncertu susidomėjimą. Tai 
būtų pirmakartis mūsų iškiliųjų 
menininkų prisistatymas ameri- 
kietiškajai publikai. Dėl šios 
priežasties koncertas ir reklamuo 
jamas visais įmanomais būdais: 
per vietinę spaudą ir net per 3 
radijo stotis, šimtais išsfuntinė- 
jant pakvietimus su specialiai 
paruoštom brošiūrom žymes
niems amerikiečiams ir pan. 
Kongresmano J. Conolly investa
vimo firmos, esančios miesto cen
tre, vitrinoj išstatyta liet. rank
darbių paroda, kuri patraukia 
praeivių akį. J. Conolly, kurį į lie
tuvių gyvenimą įvedė dipl. ekon. 
K. Mončys, jo investavimo firmos 
partneris, net pats uoliai platina 
koncerto bilietus. Senatorius R. 
Coulson taip pat rūpinasi kon
certo pasisekimu. Jo žmona, ku
ri yra lietuvių kilmės, praves ir 
patį koncertą. Kaimyninės Ke- 
rtoshos, Racino ir Milwaukee ko
lonijos gražiai talkininkauja Wa- 
ukegano LB valdybai, uoliai pla-, 
tindamos koncerto bilietus.

Maloniu T. Siuto sutikimu,! 
koncertas bus filmuojamas ir vė-Į 
Iiau parodytas lietuvių televizi
jos programoj. Z. R.

LIETUVIS J POLITIKA
L. Sideravičius and Sedflr šie

met kandidatuoja į Waukegano 
aldermanus pirmame warde, ku
ris apima liet. rajoną su visomis 
liet. įstaigmis, bažnyčia, mo
kykla, Liet. Auditorija ir liet. ban

—..........

Diane Crump, Hialeah Park, Miami, 
klasifikavosi arklių lenktynių jo
jikės postui. Ji pirmoji gavusi tokį 
leidimą.

ku. Jis yra susipratęs lietuvis ir 
šiemet pirmiųinkauja Sv. Baltra
miejaus, Juozapo ir Antano dr- 
joms.

Buvusiam šio wardo alderma- 
nui C. Rakauskui mirus, meras 
jo vieton paskyrė meksikietį, ku
rie sparčiu tempu keičia lietuviš
ką parapijos veidą. Tad, reikalin
gos lietuvių vieningos pastangos, 
kad ilgiau išlaikytų lietuvišką 
kolonijos charakterį.

St. Louis, III.
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo sukaktis bus minima liet. 
parapijos salėje, 15 ir Baum avė, 
vasario 16 d.

9:30 vai. r. pamaldos už Lietu
vos laisvę parapijos bažnyčioje,

2 vai. p.p. posėdis parapijos sa
lėje ir meninė dalis:

Kun. dr. Petras Celiešius, pa
sakys kalbą, meninėj programoj 
sol. Dalia Kučėnienė,

Vytautas Motiekaitis, akom
paniatorius, lituanistinės moky
klos deklamacijos ir tautiniai 
šokiai.

Petraukos metu bus rinkliava 
Lietuvos vadavimo reikalams. Po 
programos pasilinksminimas, 
bus bufetas ir karšta vakarienė. 
Įėjimas nemokamas. Alto skyrius

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdratirią nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208)6 West ®5th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-433®

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos, Pard. ir taisymas. 
2049 W. 63rd St.. Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rndenaa K. Šimulis

Ofisas 3148 West 63rd Street
Tel.: PRokpect 8-1717 

Rezid.: 3241 We«t OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak'. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-člos Ir Californla 

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

Trečiad. ir kitu talku pagal susttar. 
Ofiso telef. 470-4049 

Rez.ld. tel. VVAlhrook 5-3048
Rezid. Telef. 233-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS, 

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

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jet heątšilfepla, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien įo—12 vai. ir 7—-9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
drenj uždaryta. Ligoniai priimami su-
sttarua.

Ofiso telefonas: PR 8-322® 
Rez. telef. IVAIbrook 5-6076

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-584®, rez. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-®
antr., penktad. t-6, treč. ir šefo. tik 
susitarus.

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
| 4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60(529. Tel. LUdlow 5-9500

2 Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily. 
S except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian

Catholic Press Society

2 Subscription: $17.00 per yr. In Cook County, Illinois A foreign 
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West Slst Street
Valandos: antradieniais, penataJie- 

nais I—9 v., SeStadienlals 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA
2709 W. Slst Street 
Tel — GR 6-2400

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

O*,. 735-4477. Rez. PR
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IK CHIRURG® 
SPECIALYBE — NERVU IR

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building

044* So. Pulaski Road 
Valabdos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

Ofiso tel. PR 6-2220 
Namu — rea. PRospect 8-®«81

DR. JAHINA JAK5EVIČIUS
J O K fl A 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo B Iki 8 v.v. 
fitsStad. nuo t Iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6900

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 4 iki 9 v. v., 
SeSt. nuo 9 iki 18 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 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. tr SeStad. uždaryta.

Ofiso ir buto tek OLympio 2-1381

DR. F. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. — REllanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. SeStad. 12-8 vai. p.p., trečiad.

.................................. ...........—
Tel. ofiso Ir buto OLymirte 2-415®

DR. F. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

lSskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

—
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

MEDICAL BUILDING 
7 150 South Westem Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. 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., SeStad.
ll vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tol 230-2010

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

lOfiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

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

Prllmtndja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJA3 IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 Wes« 71®t Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto tr 4—S vTv. 
8e*tad. 9 v. r. — Iv. popiet.

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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų P25-76P3 

5159 So, Damen Avenue
Valandos:, 2—-'9 vai. p. p. 

lSskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. 
neftktad. 8 v. r. iki 9 v. v Treč. 
tešlad. 8 v. r. Iki s v popiet.------ ---- . . . __ _

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2200 ofiso ir rezfabuicijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __

(By nppt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO

chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IK CHIRURGU A 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tol. 687-2030 
Namu tel. 83B-1O71 

Visliai pagal suattartina

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

Ofiso tel. HEUance 5-4410 
„ , Rez. GRovehUl 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 11 va 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.i 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir ehlrurgUa 
Ofisas 3750 W. 7lst Rtoert 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—11 
y. r., 2-8 v. vak. fieAtad. i-4 v. v*, 
karo. Sekmad. tr trečiad. uždaryta,

I. tel. WA 5-300®

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ_ . LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Į

penkt nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki l 
y. v. SeStad. 2—4 vaL popiet Ir kitiPa<al pugitarliną.
Of. tel. HE 4-2128, Namų GI 8-6ftl

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 Wėst 7lst Streėt

Priiminėja Ugonlns Ūk susitartu 
VaL: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak. 

----- Trečiad. Ir SeStad. uždams
Telefonas — GRovehUl 6-2823
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKU6EKMA A

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 Ir 6 Iki 8 v. vfct 
fiedtadieniais 1 lkl 4 vaL
 Trečiadieniais uždaryta. ' ~"

TcL PRospect 6-®400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue 

VaL: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt ir SeStad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susltarlmą.

TeL ofiso PR 6-6446, m. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
VaL: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 iki 8 V. v. 

Treč. •- SeStad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-488*

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
VaL: pirmad., antrad., penktad. 1-4 

6-8 v. v., ketvirt. 6.8 v. vakaro. -------------- - U_J m



Vasario 16 d. dvasia ir

INFORMACINĖ VEIKLA
NAUJASIS ARABŲ PRANAŠAS

Pranašas su sprogmenimis kursto mažąjį karą Artimuosiuose Rytuose
Tai šen, tai ten spaudoje 

užtinkame, kad Vasario 16 
proga jau yra ar artimomis 
dienomis bus straipsnių apie 
Lietuvą amerikiečių spaudoje, 
kad amerikiečių radijo stotvs 
lietuvių tautos šventę tai vie
noj, tai kitoj kolonijoj taip 
pat paminės.

Tai vis labai džiugios žinios. 
Tuo besigėrint, visiems norisi, 
kad šitokie reiškiniai būti, ne 
vienkartiniai metuose, o kad 
taip užmegsti santykiai toliau 
plėstųsi. Tai, suprantama, pa
reina nuo mūsų pačių. Varstu 
ar kuri radijo stotis, kuris 
laikraštis, kuri organizacija 
pasiūlys lietuvių reikalus per
teikti, jeigu mes patys tuo 
nesirūpinsime.

*
Todėl Vasario 16 proga la

bai būtų verta paplanuoti dai 
vienas reikalas: prie Lietnv'ų 
bendruomenės apygardų ir a- 
aylinkių reikia parinkti bent 
po v'eną žmogų ar sudaryti 
komisjjėlę informacijų ir rv- 
šių reikalams. Turint galvoje, 
kad JAV-se yra net apie 70 
vHkiiu L. bendruomenės apy
linkių iš karto ssuidarytų in
formacijos židinių tinklas.

Šie informaciniai iniciatyvos 
vienetai, sudaryti iš vieno žmo 
gaus ar iš komisijos, visu pir
ma savo kolonijose suregist
ruotų asmenis, kurie galėtų 
laikyti paskaitas, vesti pasi
kalbėjimus lietuvių kalba, o 
taip pat įjungti tokiuos, kurie 
šiuis uždavinius galėtų atlikti 
anglu kalba. Reiktų sudarvti 
garažą tos kolonijos asmenų, 
kurie pajėgtų parašyti analų 
kalba. Visų pirma susidarytų 
paskaitininkų eruipė. kuri pa
dėtu mūsų pačių silpnesnėms 
oreanizaci.joms, kurios dabar 
tesiverč’a tais pačiais nusibo
dusiais, ne visada pajėgiais 
kalbėtojais.

Toliau. Siu informaciiu punk 
f o veor tai įvairiomis progomis 
kontaktuotu vietinius ameri
kietiškus laikraščius, patirtų, 
kokios ten yra galimybės, ap
tartu kokia medžiagą jie ve
lėtu ranaudoti ir paskiau iš 
savo tarpo pakviestų ką atlikti 
reikiama uždavinį ar gautu iš 
centro paruoštos medžiagos. 
Taip pat aprūpintų amerikie
čių spaudą nuotraukomis, ku
rios dar net mieliau panau
dojamos, negu rašiniai.

*
Tie informacijų ir ryšių žmo 

nes užmegstų kontaktą su a- 
merikiečių radiio stotimis Ga
lėtų joms kartkartėmis įpirš
ti ar lietuvių kūrybos plokš
telę f dainų, muzikos ir t. t.), 
ar kalbėtoją, ar dar geriau — 
grupę, kuri per radiją ar tele
viziją sudarytų diskusijų vie
netą. Tai nėra tuščią svajone, 
o faktais paremtos galimybės. 
Fvz. Chicagoje neseniai lan

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVOS AUKSAS LORDŲ ROMŲ 
DISKUSIJOSE

Londono laikraštis “The Daily 
Telegraph” vasario 5 d. paskelbė, 
kad lordų rūmuose buvo diskutuo
jamas D. Britanijos susitarimas su 
Sovietų Sąjunga. Pagal tą susitari
mą, kaip žinoma, buvo likviduotas 
Lietuvos ir kitų valstybių auksas, 
savu laiku atgabentas saugoti Bri
tanijos bankuose, dalį to aukso 
skiriant Sovietų Sąjungos naudai.

Dabar lordų rūmuose buvo dis- 
kuotojamas nuostatas, pagal kurį 
minėtas Britų Užsienio kompensaci
jų komisijos nutarimas dėl Baltijos 
valstybių aukso turėtų pasilikti be' 
apeliacijos.

Lordų rūmuose valstybės minis- 
teris lordas Chalfont paaiškino, kad 
jau 1965 m. Rusija pareikalavo jai 
atiduoti Baltijos valstybių auksą, de
ponuotą D. Britanijoje. Britai auksą 
buvo pardavę už 5 mil. 800 tūkst. 
svarų sterlingų. Rusija reikalavo 
10 mil. svarų sterlingų, o D. Bri
tanija ii Sovietų Sąjungos pareika

kantis Sovietų metropolitui 
Nikodimui, viena energinga a- 
merikietė kreipėsi j vieną ra
dijo stotį, paaiškindama, kad 
reikia duoti atkirtį tai raudo
najai Nikodimo propagandai. 
Stotis mielai sutiko. Buvo pa
kviesti lietuvių, ukrainiečių, 
latvių atstovai, su kuriais ra
dijo stoties programų vedėjas 
pravedė pasikalbėjimus, o pas 
kiau buvo atsakinė ja .na į te
lefonu duodamus klausytoių 
užklausimus. Programa taip 
gyvai praėjo, kad radiio sto
tis sava iniciatyva ją įrašė į 
juostelę ir pažadėjo dar kar
ta paleisti radijo bangomis. 
Tas pats, panaudoju?-’ atitin
kama progą, gali įvykti v'so- 
se vietose.

*
Amerikos publikai mėgstant 

tokias vadinamas “panel dis- 
cussions’, jos galėtų būti or
ganizuojamos platesniu mas
tu. Pvz. dabar universitetuo
se yra didesnis gy vumas, sa
votiška įtampa, šią atmosfe
rą galėtų panaudoti lietuviai 
studentai, pakviesdami atsto
vus kitų pavergtų tautu, kaip, 
sakysim, latvių, estų, čekų. gal 
net lenkų, rumunų, bulgaru, 
jei tokių yra, ir universiteto 
studentų tarpe sudariai simpo
ziumą apie padėtį už geležinės 
uždangos, Ne paslaptis, kad 
Studentijos tarpe dabartinių 
sąmyšių užnugary daugiau ar 
mažiau yra raudonosios dikta
tūros atstovai. Amerikiečiai y- 
ra geraširdžiai. Jie ir maskuo
tą raudonąją propagandą pri
ima už gryną pinigą ir duodasi 
suvilioiami. Pavergtu tautu 
atstovai čia turi savo mišria, 
ir savo pastangomis jie gra
žiai atsidėkotų svetingai Ame
rikai už sudarymą sąlygų čia 
įsikurti ateiviams iŠ tu kraštų, 
kuriuos užliejo raudonoji lava.

*
Tą patį būtų galima pasa

kyti apie mūsų profesorius 
aukštosiose mokyklose. Ju skei 
čius nuolat auga. ir jie pajė
gūs savo sugebėjimais, moks
lo darbais, energija. Jungdami 
bendroms pastangoms profe
sūros narius, kilusius iš pa
vergtųjų tautų, jie visi galėtų 
organizuoti kolektyvias naskai 
tas, diskusijų grupes, atviras 
profesūros nariams ir studen
tijai, ir tai būtu didelis pasi- 
tamavimas ne tik mūsų pa
vergtiems kraštams, bet ir vi
sai žmonijai, kuriai raudono
sios diktatūros grėsmė nėra. 
praėjusi. Imant dėmesin, kad 
raudonasis imperializmas ak
tyvina savo propaagndos pas
tangas, šiuo laiku mums pasi
likti abejingiems būtų net nu
sikaltimas, išduodant aukštas 
žmoniškumo, krikščioniškos 
kultūros sukurtas vertybes.

J. Pr.

lavo penkiolikos milijonų aukso už 
nusavintą britų piliečių turtą So 
vietų Sąjungoje. Chalfont paaiški
no, kad derybos buvo pasiekusios 
akligatvį ir galų gale prieita nusi
statymo, jog abi pusės, nebesvars- 
tydamos ieškinių teisėtumo, atsisa
kys nuo savo reikalavimų, su sąly
ga, kad iš Baltijos aukso indėlių 
britai Sovietams sumokės 500,000 
svarų sterlingų, bet ne auksu, o kas 
dieninio vartojimo reikmenimis.

Šiame nutarime buvo nuostatas, 
kad jokiame teisme nebus galima 
kelti bylos dėl to potvarkio teisėtu 
mo.

Lordų rūmuose prieš tai dabar 
protestavo Dilhome, pažymėdamas, 
kad tokie sprendimai daro minėtos 
komisijos nutarimus aukštesnis už 
įstatymus. Markyzas Lansdovvne at 
akavo vyriausybę dėl tokio susitari
mo su Rusija, pažymėdamas, jog 
buvo nemoralu skirti 500,000 ster
lingų kyšį Rusijai, kad ji priimtų

Kai arabų valstybės ir Izrae
lis skelbia sumanymus taikos 
pasitarimams pradėti, arabų ko 
vos organizacija EI Fata vis 
dažniau puola Palestinos sritis. 
Izraelis, dažniausia daro atkir
čius Jordanijoje. Dėl paskutinio 
atkirčio Jordanijos vyriausybė 
įteikė skundą Jungtinių Tautų 
saugumo tarybai.

šventojoje žemėje vykstąs ne 
šventas mažasis karas verčia 
Izraelį įtempti jėgas. Kerštas 
dažnai išveda žydus iš pusiaus
vyros. Mažojo karo kurstytojas 
yra Jas:r Arafatas, kuris iki 
praėjusio balandžio mėn. dangs 
tėsi Abu Amaro slapyvardžiu. 
Arafatas, vadinamas pranašu 
su sprogmenimis ir kulkosvai
džiu rankose, atstovauja tik 
Palestinos arabams. EI Fata ka
rinė organizacija, radijo siųstu
vas Kaire, milžiniška įtaka ara
bų pabėgėlių stovyklose ir poli
tiniai padaliniai arabų kraštuo
se susieti su Arafato vardu. Jis 
praėjusią savaitę ilgai tarėsi su 
Egipto prezidentu Nasseriu. Di
deles bėdas jis užtraukė Jor
danijai. nes jos žemėje sutelk
ti EI Fata kovos daliniai, ku
rie vis dažniau vykdo slaptus 
žygius Izraeliui kenkti.

Nauja galvosena
Naujasis Saladinas nesikiša į 

arabų santvarkas, tačiau nuo 
jo sprenditno pareina ne tik Hus 
seino, Jordanijos karaliaus, bet 
ir didesnių polėkių už tesėjimą 
Egipto prezidento Nasserio lem 
tis. Anksčiau Arafatas buvęs 
priešingas jėga arabų valstybių 
apjungimui, dabar siekia iš a- 
pačios pakeisti arabų galvoseną 
ir santvarką. Jis teigia, kad 
jam nerūpi atskirų arabų valsty 
bių saugumas, bet arabų tautos 
galybė. Jam patiktų, kad žydai 
užimtų dar didesnius arabų plo
tus ir paskęstų arabų jūroje.

tą susitarimą, lordas Lansdovvne

Į
kalbėjo: “Aš nesutinku, kad mūsų 
vyriausybė turi teisę panaudoti Bal 
tijos valstybių auksą, dar prieš ka
rą deponuotą D. Britanijos banke, 
siekdama susitarti dėl Britų finan
sinių reikalavimų Rusijos atžvil
giu”. Jis reikalavo, kad vyriausybė 
pilnai atlygintų savininkams už tą 
Baltijos valstybių auksą, kai tik su 
sidarys galimybė.

Lordas Chalfont paneigė, kad tas 
pusė milijono svarų sterlingų buvo 
kyšys Rusijai. Anot jo, tai buvo ma
ža kaina už susitarimą, kuriuo baig
tas ilgas ir varginantis ginčas...

Šitokia lordo Chalfont nuomonė, 
bet lietuviai ir kitų Baltijos valsty
bių žmonės žino, kad, nors ir da
lies to aukso atidavimas imperialis
tinei Rusijai, yra skriauda paverg
tiems kraštams.

J. Pr.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS 
13 anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Taip, aš tai suprantu, — atsakė Vytautas.
— Kai amerikiečiai čia ateis, aš norėčiau kiekvie

nu atveju būti uniformuotas. Aš, tiesa, turiu su savimi 
ginklą ir dokumentus. Taigi, Vytautai, tu man tiek pa
dėjai, todėl prašau nueik į Gruenbergą, susitik panelę 
Traubę ir paklausk apie mano uniformą. Bet, žinoma, 
pirmiausią pats apieškok tuos krūmus.

— Gerai, Donaldai, tai jokia bėda iš viso. Aš ži
nau tą vietą.

Buvo ankstyvas vakaras, kai Vytautas išėjo iš na
mų. Jis aplenkė miesto centrą ir pasuko per priemies 
Čius. Po to jis jžengė į ilgą kalvos kelią.

Buvo tylus Ir beveik vėsus pavasario vakaras. Po 
kiCk laiko jis pasiekė kryžkelę su užrašu: Dorf Gruen- 
berg 1 klm.

Po valandėlės jis pasiekė tas ganyklas, kur jis gulė
jo lėktuvams puolant prieš keletą savaičių su portfeliu 
ant galvos. Jis įžengė į krūmus ir kiekvieną kelmą ati
džiai apieškojo. Bet jo pastangos buvo tuščios, nes jis 
niekaip negalėjo rasti bundulo su Donaldo uniforma.

Vytautas išėjo iš krūmų, perėjo ganyklas ir pasu
ke tiesiai į Gruenbergo kalmelj. Jis įžengė į pirmą ūki
ninko namą, rado ten senyvą moterį ir pasisveikinęs 
paklausė:

GEDIMINAS GALVA

Arafato žodžiai: “šio tarps-

pvz. Jeruzalėje. Pagyvėjo EI 
Fatos veikla Gazos srityje, nes 
šiuo metu ten vyksta teismo 
posėdžiai svarstyti 17 jaunuo
lių bylai. Teroro priešpuoliai 
iššaukia Izraelio atkirčius ne tik 
užsienyje, bet ir krašte. Izrae
lio spaudimas sukėlė arabų jau
nuolių neramumus Gazos sri
tyje. Izraeliui lengva sutram
dyti dešimtis, bet ne tūkstan
čius arabų jaunuolių.

EI Fata dažnai giriasi ir ne
būtais laimėjimais. Jos radijas 
skelbė, kad išsprogdintas Izra
elio generolo Rabino garažas, 
kurio jis neturėjo. Gyrėsi su
žeidė krašto apsaugos ministe- 
rį Moše Dayaną, nors jis su
sižeidė archeologinio kasinėjimo 
vietovėje. Tarėsi padegę Lydos 
oruostyje dirbtuves, kuriose iš
kilo gaisras dėl žydo darbinin
ko neatsargumo.

Dalimi Mošės Dayano teigi
mas teisingas, kad arabai ko
votojai gyvena savęs apgaudi
nėjimu, žemėje darydami pra
garą ir tikėdamiesi dangaus pa
laimos. '

Jasir Arafatas atkerta: mes 
'sukūrėme revoliuciją Palestino
je ir sugriovėme padavimą, kad 
Izraelis yra nepažeidžiamas. 
Šiais metais prasidėjo antrasis 
mažojo karo tarpsnis, kuris gre 
tintinas su kovomis Vietname 
imieš amerikiečių įsijungimą.

nio arabų nelemtis primena Sa- 
ladino tarpsnį. Mums telieka 
vienintelis kovos būdas — ne
pertraukiamas mažasis karas, 
kuris pamažu plėsis, kaip Viet
name ir jame bus panaudoti gin 
klai, kuriais bus galima atkirsti 
Izraeliui. Kol mažasis karas ne- 
išsipiės ir Izraelio iš vidaus ne- 
nailauš. bergždžia tikėtis arabų 
pergalės atvirame kare. Egip
tas padarė ne vieną klaidą, su
laukęs pralaimėjimo smūgių. 
Piriia telaukia sprendimo ma
žajame kare, nors jis užsitęs
tų ilgai, labai ilgai”.

Naujasis Saladinas

Sultonas Saladinas, ilgametis 
XII amžiuje Egipto ir Sirijos 
valdovas, 1187 m. užėmęs Je
ruzalę, leido ne tik žydams su- I 

'grįžti, bet jiems ir sinagogas 
statyti. 1969 m. Arafatas skel
bia Izraeliui ilgą ir negailestin
gą kovą, kuriai arabų jaunimas 
ruošiamas mokyklose ir Ei Fata 
karinėse stovyklose. Jo many
mu Ei Fata, lyig audra, turi 
pasiekti kiekvieną vietovę ir na
mą. Arabai priklauso audrą sė- 
jantiems padaliniams. Jei Si kar 
ta kovos nelaimės, kitos kartos 
ją turės tęsti.

Jasir Arafatas, tipingas, il
ga nosimi, stambaus veido ara
bas, kilęs iš turtingos šeimos 
Jeruzalėje, 18 metų būdamas 
1948 m. įsijungė! į kovą prieš 
žydus. Pabėgęs į Kairą studija
vo elektrotechniką, vadovavo 
Palestinos studentams ir daly
vavo slaptoje kovos organiza
cijoj, kuri nukreipė ginklus prieš 
anglus ir prancūzus. Du m. dir
bęs inžinierium Kuvaite, 1965 
m. atsidėjo EI Fatai vadovaut ir 
iš 50 vietovių Jordanijoje kiek
vieną savaitę sėti vėtrą Izraely
je.

Jasir Arafatas yra fanatikas. 
J’s skelbia kovą sionistų impe
rialistams. kolonialistams ir ska 
tina jos nenutraukti iki laimėji
mo. Ne mažesni fanatikai EI 
Fata organizacijos nariai, kurie 
Skiriami atlikti pavojingiems 
uždaviniams. Žymi dalis žygyje 
žūna ar patenka nelaisvėn.

Garbė žemėje, o įnirusiems 
dausos

EI Fata radijo siųstuvas kas 
dieną graso, kursto ir į aukšty
bes kelia žuvusius, kuriems ža
dama Mahometo globa dausose. 
Kiekvieną savaitę vyksta 24 bū
reliai paskirtų uždavinių vyk
dyti. Jie sunaikina vandens siur 
blius, nušauna Izraelio pasienio 
sargybinius, padeda minas, iš
sprogdina mokinių autobusus, 
daro puolimus net miestuose,

SLOVAKŲ SV. rastas
Bratislava. Kaip praneša 

Tatram knygų leidykla, Bratis
lavoje rengiamasi išleisti platus 
12 tomų šv. Rašto vertimas į 
slovakų kalbą. Vertimą rengia 
mišri katalikų ir protestantų 
Šv. Rašto specialistų grupė

— Maloni ponia, gal jūs man galite pasakyti, kur 
šiame kaimelyje gyvena panelė Martha Traube.

Moteris momentą susikaupė, tada pažvelgė galvo
dama į lubas ir atsakė susirūpinusiu balsu:

— Gaila, pone, aš niekada kaime tokio vardo ne
girdėjau. Mes turime čia penkiolika gyventojų. Kai ku
rie yra pabėgėliai iš Rytų Vokietijos, bet aš žinau kiek
vieno suaugusiojo ir kiekvieno vaiko vardus. Ne, aš 
nieko negirdėjau apie panelę Marthą Traubę.

— Gal ji gyvena kur nors gretimam kaime? — 
pasakė Vytautas.

— Aš abejoju. Aš čia šiame rajone gimiau ir pa
žįstu visus visuose kaimyniniuose kaimuose. Aš nie
kada negirdėjau minint jokios panelės Traube, — rūpės 
tingai viską aiškino moteris.

— Tai blogai. Bet ta pačia proga, ar jūs pažįstate 
poną Gunz? Ar jis gyvena čia? — paklausė Vytautas.

— O taip, — senoji moteris pagyvėjo, — ponas 
Joseph Gunz gyvena čia mūsų kaime. Jis yra bėglys iš 
Rytų Vokietijos ir gyvena čia su savo šeima. Ar norite 
jį susitikti?

— Taip, ponia, būtų labai malonu jį pamatyti.
— Einam, aš parodysiu, kur jis gyvena. Gal jis gi 

žino ką nors ir apie panelę Traubę, bet aš abejoju.
Senoji moteris apsivilko apsiaustą ir išėjo drauge 

9u Vytautu išilgai kaimo gatvelės. Tada ji parodė pirš
tu į vieną namą ir pasakė:

— Ten gyvena ponai Gunz.
Vytautas padėkojo senajai vokietei ir įėjo į namus. 

Tai kaip tik buvo vakarienės metas. Visa šeima sėdėjo 
prie stalo: tėvas, motina ir dvi dukros. Vyresnioji mer
gaitė buvo daugiau dvidešimties, išdidaus ir šalto veido. 
Jaunesnioji buvo, gal būt, netoli dvidešimties, buvo 
truputį drovi ir šypsojosi žvelgdama į svečią.

MOSU PASTANGOS LIETUVAI 
LAISVINTI

Vasario 16>tai artinantis 

L. ŠIMUTIS

Pradedant 1919 metus, kas
met rašiau straipsnius apie Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo 1918 m. vasario 16 d. aktą. 
Teko juos rašyti apie atkuria
mos laisvos ir nepriklausomos 
valstybės pirmuosius žingsnius, 
apie daromą pažangą, apie jos 
laimėjimus tiek vidaus ekono
miniame, socialiniame, politinia
me ir kultūriniame gyvenime, 
tiek užsienio reikalų politikoj. 
Teko juos rašyti nepriklauso
mos Lietuvos gražiame ir lai
mingame laikotarpyje ir džiaug
tis jos daromu progresu visais 
krašto gyvenimo požiūriais. Dvi 
dešimt aštuonerius metus teko 
rašyti skaudžia širdimi, nes vi
sus tuos metus Lietuva buvo ir 
tebėra Sovietų Rusijos okupuo
ta, visus tuos metus neturėjusi 
ir neturinti laisvės. Per tuos vi
sus okupacijos metus mūsų bro
liai ir sesės neturėjo ir neturi 
laisvo apsisprendimo tvarkyti 
savo valstybės gyvenimo taip, 
kaip jų dauguma norėtų, ne
turi laisvo žodžio, laisvų susirin
kimų, laisvo susisiekimo teisės. 
Jie buvo ir tebėra pikto ir krūvi 
no raudonojo siaubo auka. Jie 

' yra pavergti. Ir šiemet panūdau 
parašyti Vasario 16-sios dienos 
proga ir pagyventi su visos tau
tos liūdesiu ir Skausmu, kada 
ir po tiekos okupacijos metų, 
po tiekos kančių ir po tiekos 
laisvinimo pastangų okupantas 
tebenaikina mūsų tėvų kraštą, 
tebepersekioja laisvės ištrošku
siuosius krašte ir tebekanklna 
ištremtuosius Sibire ir kituose 
tolimuosiuose Rusijos kraštuo
se.

Salgone juodojoj rinkoj pardavinėjami amerikietiški konservai.

— Labas vakaras, — pasisveikino Vytautas.
Visi keturi balsai vieningai atsakė į sveikinimą ir 

įbedė akis į nelauktą svečią.

— Aš girdėjau, kad čia gyvena ponas Gunz? Ga
liu aš su juo kalbėti? — paklausė Vytautas.

— Aš esu Gunz, — parodė vyras pirštu į savo krū
tinę, — kuo galėčiau padėti?

— Malonu jus matyti, ponas Gunz, — tęsė Vytau
tas, — aš tikiuosi jūs galėsite man padėti. Man buvo 
pasakyta, kad šiame kaime ar apylinkėje kur nors 
gyvena panelė Martha Traube. Aš norėčiau su ja pa
kalbėti.

Vyresnioji mergaitė krūptelėjo, bet susikoncentravu 
si pradėjo skubiai valgyti.

— Jūs sakote panelė Martha Traube? — vokietis 
traukė antakius, — ne, aš niekada negirdėjau tokio var
do. Gal jūs kuri girdėjote? — kreipėsi į žmoną ir mer
gaites.

— Ne, negirdėjome, — papurtė galvas moterys.
— Gana keistas reikalas, — Vytautas tęsė rimtai, 

— man buvo pasakyta, kad panelė Traube gyvena čia 
Gruenberge arba pagaliau kur šioje apylinkėje.

— Kas jums pasakė apie panelę Traubę, — paklau
sė vokietis.

— Mano draugas man pasakojo. Jis gyvena mūsų 
namuose. Panelė Traube jam pagelbėjo prieš keletą sa
vaičių. Dabar jis serga ir atsiuntė mane ieškoti Traube 
svarbiu reikalu.

— Jūs nesate vokietis? — paklausė Gunz.
— Ne, ponas Gunz, aš nesu vokietis. Aš esu pabė

gėlis. Praėjusią vasarą aš išbėgau iš savo krašto, kai jį 
okupavo raudonieji.

(Bus daugiau)

Nereikia pesimizmo
Tačiau per tuos visus metus 

nė viename savo rašinyje ne
buvau pesimistas. Visais laikais 
tikėjau ir tikiu Lietuvos prisi
kėlimu laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui. Visais laikais 
jaučiau ir jaučiu, kad nepalauž
tųjų savo dvasia Lietuvos žmo
nių lūkesčiai nėra be prasmės 
ir be vilčių. Taip pat jaučiu, kad 
mūsų, Amerikos ir kitų laisvųjų 
kraštų lietuvių, pastangos pa
dėti Lietuvos žmonėms išsilais
vinti nėra tuščios. Tikiu ir tuo, 
kad Lietuvos žmonės savo dva
sia, savo nusistatymu, ligi šiol 
nepalūžę, nepaluš ir ateityje. 
Tai yra didžiausia paskata ir 
mums ne tik nepalūžti, bet dar 
labiau sustiprintomis ir glau
džiau apjungtomis jėgomis ves
ti ryžtingą ir nepaliaujamą ko
vą dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Juk Vasario 16-sios minėjimas, 
tarp kitko ,turi ir tą svarbų 
tikslą, kad šios didelės, istoriš
kosios dienos — šventės minėji
mas mus sustiprintų, sukeltų 
mumyse naują ryžtą ir paska
tintų mūsų laisvinimo veiksnius 
jungti, vadovauti ir vesti lietu
vių tautą į pergalę ir laisvę. 
Bent Vasario 16-tos minėjimuo
se nereiktų operuoti tik tuš
čiais žodžiais, bet visiems padir
bėti, kas tik galim, ateiti į mi
nėjimus ne tuščiomis rankomis, 
bet su savo įnašu. Jį atiduoki
me svarbiam, šventam Lietuvos 
išlaisvinimo darbui, kuris galė
tų sustoti, jei mes to nepada
rysime, jei medžiagiškai nepa- 
remsime pastangų išlaisvinimo 
kovai.

Reikia sugyvenimo
Spaudoje pastebima, kad 

prieš šių metų Vasario 16-tą 
mūsų tarpe atsirado tam tikro 
šnairavimo. Atsiranda tenden
cijos vieni kitus išstumti iš Lie
tuvos laisvinimo kovos fronto. 
Tai Skaudus ir pavojingas reiš
kinys, kuo tik okupantas tegali 
pasidžiaugti. Šiandien negalima 
nė vieno lietuvio, norinčio ir 
ir galinčio dirbti Lietuvos išlais
vinimui, stumti iš kovojančių 
gretų. Ypač negalima bet kokiu 
būdu pažeisti tų veiksnių, ku
rie dešimtis metų dirbo bei va
dovavo mūsų kovai už laisvę. 
Savo ilgų metų pastangomis, 
patirtimi ir atliktais darbais jie 
privalo ne tik paramos, bet ir' 
pagarbos. Privalome pagerbti 
ir pasidalinimą darbo sritimis. 
Prisimintina, kad Amerikos Lie
tuvių taryba jau 29-tus metus 
intensyviai dilba Lietuvos lais-
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VASARIO 16 LAISVĖJE, 

VERGIJOJE, TREMTYJE
Elegiškų, minčių žiupsnelis

Gilios žiemos viduryje mes 
švenčiame savo iškiliausią šven
tę — Vasario šešioliktąją! Kiek 
džiaugsmo, kartu ir skausmin
gų prisiminimų surišta su ta 
švente!

Žvilgterėkimt atgalios.
Šimtai ir tūkstančiai jaunų 

idealizmo kupinų širdžių krykš
tauja atgimusios tėvynės moks
lo, šviesos ir tiesos židiniuose. 
Per gilias pusnis išsiritą pipirai 
iš Lietuvos kaimų bei vienkiemų 
žygiuojame Vasario šešioliktąją 
linksmi, be knygomis perpildy
tų kuprinių, į miestelių bei kai
mų mokyklas. Tos jaunos vai
kiškos mūsų širdelės neapčiuo
pia giliosios šios šventės pras
mės, tačiau mokytojų bei auklė
tojų žodžiai iškilminguose minė
jimuose pradeda metai po metų 
perpildyti mūsų jaunas širdis bei 
protelius prabočių žemės isto
rijos didingumu. Mes minime 
penkmetį, dešimtmetį atgimu
sios tėvynės laisvės džiugesio 
kupinas dienas, scenoje atkur
dami netolimos istorijos pusla
pius, karžygiškus tautos gilios 
senovės istorinius įvykius, vai
dindami Mindaugus, Gediminus, 
Kęstučius, Vytautus, Birutes, 
Grąžinąs, Živilės!

Pasiekę gimnazijos vidurinių
jų klasių pakopas, jaučiamės to
kie išmintingi ir galingi, kad 
kuriame patys scenos vaidini
mus, leidžiame specialias moks
leivių laikraščių laidas, skirtas 
Vasario 16-jai.

Vasario 16-sios dienos anksty 
vą rytą mūsų širdys perpildy
tos ypatingos nuotaikos! "Į ko
vą, aukštaičiai, į kovą, žemai
čiai, į kovą visa Lietuva!” — 
traukiame drausmingoje rikiuo
tėje žygiuodami iš gimnazijos 
kiemo į miestelio puikiausios 
aikštės centrinį paradą. Apšerit 
šniję medžiai, sniegas girgžda, 
ausis kutena žiemos šaltis, bet 
tos trispalvės vėliavos, organi
zacijų orkestrų maršų aidai, ka
riuomenės dalinių riedinčių ak
meniniu gatvės grindiniu palbūk 
lų garsai nustelbia šaltos žie
mos žvarbą.

Štai jau ir prie išdidžiojo Flo
rijono paminklo, kur mūsų uni
formuotom gimnazistų gretom 
skirta viena garbingiausių vie
tų. Vėliavų paradas, trumpi or
ganizacijų atstovų Bvefldnimo 
žodžiai, — ir vėl visi marš su 
daina į Aukščiausiajam garbin
ti skirtus namus! Čia giliame su
sikaupime iš mūsų jaunų šir
džių siunčiame padėkos bei pra
šymų laimingai tautos ateičiai 
atodūsius. Vargonų bei dūdų 
orkestro garsai pasklinda baž
nyčios skliautuose ir jie kartu 
su mūsų atodūsiais, rodos, tie
siai pas aukščiausiąjį nukeliau
ja... ‘‘Tegul meilė Lietuvos de
ga mūsų širdyse”!” skamba iš 
visų krūtinių, ir su kiekviena 
Vasario 16-ja vis giliau įsirėžia 
į mūsų jaunas širdis šie pras-

Šios raketos rastos netoli Saigono, manoma, kad priešas rengėsi Tet ofenzyvai, vasario 17-20 d., vie
tos švenčių proga.

1 mingi žodžiai. ‘‘Taip, mūsų nu
mylėtoji tėvyne, mes tave puo- 
šim ir dabinsim, skirdami visas 
protines bei fizines jėgas, ir nie
kas laisvės iš mūsų širdies ne
pajėgs išplėšti!” — kartojame 
unisonu iškilmingose tos šven
tės minėjimuose nuo Palangos 
iki Vištyčio!

1941 m. Vasario 16-ji! Tauta 
vergijoje! Tautos vadai kalėji
muose bei vergų stovyklose! 
Dvidešimtojo amžiaus metodus 
pritaikęs, pavergėjas, atrodo, 
net laisvai tyro oro nebeleidžia 
įtraukti į mūsų jaunas krūti
nes! Bet ar gali užgesinti tą 
tėvynės meilės ugnelę, kurią 
mes atsinešėme į šį pasaulį su 
motinos gimdytojos įdiegtu gy
vybės žibintu, kurį per 20 me
tų puoselėjome savo jaunose šir 
dyst! Nėra jėgos šioje žemėje, 
kuri užgesintų jaunų širdžių i- 
dealizmą!

Vasario 16-sios rytą paverg
tos tėvynės miestuose aukščiau 
šių medžių viršūnės papuoštos 
trispalvėmis! Ir toji miesto vi
duryje aukščiausioji Florijono 
statula iškėlus laiko juodo kas
pino ženklu perjuostą trispalvę. 
Visa Lietuva nusėta atsišauki
mais ‘‘Šalin pavergėjas! Mirtis 
tautos žudikams ir išdavikams 
bei išgamoms! Amžiais tegyvuo
ja laisva ir nepriklausoma Lie
tuva!”

Nežinomojo kareivio kapas 
Kaune, karių savanorių amžino
jo poilsio, vietos visame krašte, 
Lietuvos kūrėjų kapai Rasų ka
pinėse Vilniuje skęsta net .gy
vų gėlių vainikuose bei puokš
tėse! Iš kur jos atsirado šią 
šaltą viduržemio dieną? — ste
bisi net tautos pavergėjas

Visi kapai išpuošti, kaip nie- Į 
kuomet net palaimintosios lais
vės dienose nebuvo papuošti: 
tūkstančiai žvakučių, gyvų ir 
dirbtinų gėlių vainikai, kaspi
nai su reikšmingais įrašais! Ir 
vėl galingi “Marija, Marija, pa
lengvink vergiją, išgelbėk nuo 
priešo baisaus!” garsai nuskam 
ba Kaune, Vilniuje Rasų kapi
nėse, Šiauliuose, Telšiuose ir vi
sur kitur, kur tik yra jaunų lie- 
įtuviškų širdžių!

Klastingas pavergėjas įsiuto! 
Tūkstančiai jaunuolių mokslei
vių kankinami specialiose kan
kinimų kamerose Telšiuose, Kau 
ne, Kretingoje, Marijampolėje! 
Pagaliau kiek jų kankinių mir
timi rado amžinąjį prieglobstį 
tose kankinimų kamerose bei 
Rainių miškely, Pravieniškėse, 
Raiseiniuose, Kretingoje, Kau
no fortuose! Daugelio jų net 
vardai nei pavardės nežinomi. 
Ir panašiai kartojasi 1942, 
1943, 1944 ir vėlesniais metais! 
Kankinių už laisvę gretos spar
čiai auga, bet gyvų likusiųjų 
širdyse Tėvynės ir laisvės mei
lė dar gilesnes šaknis leidžia!

«/. u pica.

1947 metų Vasario 16-i skur
džiuose tremtinių barakuose 
Vokietijoje. Nėra paradų, unifor 
muotų eisenų, dūdų orkestro 
bei vargonų iškilmingų garsų. 
Tręmtinių dienos persunktos 
neviltimi, beprasmybe, liūdesio 
bei skausmo jausmais. Bet Va
sario 16-ją švenčiame ir čia. Juk 
negali jos pamiršti laisvėje iš
augęs lietuvis, kol jo širdis dar 
plaka gyvybe, nežiūrint, kurio
je pasaulio dalyje ir kokiose są
lygose jo kojos mindžiotų že
melę.

Čia mes vaidiname “Sapnų 
pilį”. Mūsų tarpe gyvenančio ra 
šytojo kūryba, mūsų bendro li
kimo vienminčiai vaidina! Daug 
jų! Masinės scenos: jaunimas, 
senimas, — dainiai, kanklinin
kai, žyniai, — net raganos, — 
koks charakteringas vaidinimas 
tremties scenoje! Mums šian
dien ar ne sapnu atrodo tos lai
mingosios jaunystės dienos lais
voje tėvynėje, kada rengėmės 
tapti aktyviais tautos ateities 
va;ro bei gerovės darbuotojais.

Persunkti idealizmo dvasia, 
kasmet Vokietijos žemėje kū
rėme, vaidinome, kopėme į stik
lo kalną, tikėdamiesi laimingai 
pasiekti jo viršūnę ir vėl atrasti 
tikrąją gyvenimo paskirtį ir pa- 
teistinti savo varganas dienas 
be tėvynės...

1969-jų Vasario 16-ji! Lietu
vis jos dar nėra pamiršęs, nors 
šią laisvės ir pergalės šventę 
jau dažniau šventėme tautai e- 
sant vergijoje, negu laisvėje.

Rinksimės ir šiemet prisimin
ti šią šventę visuose žemės kon
tinentuose, laisve besidžiaugian
čiose mus priglaudusių valsty
bių puošniose salėse. Tačiau mū 
sų gretos mažėja, veidai skaus
mo ir laiko susendinti, patys tos 
šventės minėjimai daugumoje 
šabloniški. Minėjimų dauguma, 
ypač:ai vietovėse, kur maži lais
vosios Lietuvos išaugintų sūnų 
bei dukterų būreliai likę, dau-

KANADOS ŽINIOS

SPALVINGAS “TĖV. ŽIBU
RIŲ” KULTŪRVAKARIS

Vasario 8 d., pradedant 7 vai. 
vak., Prisikėlimo parapijos salė
je torontiškiai “Tėviškės Žibu
riai” turėjo neeilinį parengimą, 
galima sakyti, metinį kultūrvaka 
rį, su koncertine dalimi, meno 
paroda etc.

Trumpu žodžiu vakarą atidarė 
Kanados Liet. Kat. Kult. D -jos 
(kuri yra savaitraščio leidėjas) 
pirm. P. Bražukas, tolimesnei 
programos daliai vesti pakviesda 
mas Vyt. Aušrotą.

Pirmaisiais programoje pasiro
dė du spalvotomis tuksėdomis pa 
sirėdę jaunuoliai — D. Sablins- 
kas ir K. Jasiūnas, kurie, kun. B. 
Jurkšui akompanuojant, išpil
dė humoristinį duetą “Esam du 
artistai”. Po to muz. kun. Br. Jur- 
kšo vadovaujamas jaunatviškas 
studenčių- studehtų choras išpil
dė neilgą, bet labai puikią ir nuo 
taikingą programą iš tokių tau
tiniai patriotinių kaip “Kur ly
gūs laukai” ir kitų dainų, iš ku
rių vieną su baleto deriniu, da
lyvaujant jaunai baleto artistei 
Reginai Kryžanauskaitei, o kitą 
— “Karvelėli mėlynasis” su so
liste Linda Marcinkutė. Visos 
dainininkės buvo pasirėdžiusios 
baltomis balinėmis sukniomis, o 
vyrai — tamsiai raudonais — 
“polamur” švarkais.

giau formalūs, be “Sapnų pi
lių”, “Stildo kalnų”, “Paslaptin
goje zonoje” vaidinimų. Pora 
kalbelių, raginimas atiduoti duo 
klę tautos gyvybės išlaikymui, 
— pasišnekučiuojame siauruose 
rateliuose, — ir po Vasario 16 
minėjimo!

Mūsų širdys šiandien skau
džiausiai pažeidžiamos, kad tuo 
se minėjimuose mažiau jauni
mo, idealizmu persunktų šir
džių, kurios, rodos, siekdamos 
tikslo nuverstų pakeliui pasitai
kančius kalnus. Tiesa, vienas 
kitas jaunas pipiriukas dar pa
deklamuos tėvų ar šeštadieninių 
mokyklų auklėtojų parinktą ei
lėraštį. O kur tūkstančiai aka
demikų, baigusių žymių pasau
lio universitetų katedras ir įsi
liejusių į plačiąją pasaulio žmo
nijos srovę? Dal:s jų dar jau
nomis kojomis lietę savo pro
tėvių žemę, jų sultimis pradėti 
auginti, visi jų lietuvės moti
nos įsč’ose išnešioti ir jos “Auk, 
mažyti, auk. branguti!” liūliavi
mais išauginti, tėvų prakaito 
vaisiais išmokslinti. Atrodo, tė
vynės ir tautos įgimtoji meilė 
išblėsta, jei ji nepuoseUėjama, 
negaivinama gyvuoju žodžiu, 
gimtosios žemės kvapu, kaip ir 
rūtos vysta darželiuose, jei se
sės žemės nepurena, jų nelais
to ir negloboja.

Viltis palaiko mus ir stiprina 
tikėjimą, kad dar bus gyvų lie
tuvių tėvynėje ir plačiame pa
saulyje, pasiekusių stiklo kal-

Gausiems plojimams apramin 
ti ir (gal) padėkos vardan už di
džiulę raudonų gyvų gėlių puok
štę, (kurią choro vad. kun. B. 
Jurkšas perleido akompaniatorei 
ir solistei L. Marcinkutei), prie 
dui dar buvo išpildyta “Pradės 
aušrelė aušti, pradės gaidžiai 
giedoti”.

Skulpt. Pr. Baltuonio kūrinių 
paroda

Tuo pačiu metu ir čia pat (gre 
timai) esančioj parodų salėj vy
ko montrealiečio skulptoriaus 
Prano Baltuonio dailės darbų pa 
rodą. Svečią dailininką ir ponią, 
publikai pristatė Vytautas Auš
rotas.

Salėj dail. Pr. Baltuonis buvo 
išstatęs net P05 skulptūras. Visi 
išstatytieji kūriniai skirstytini į 
trejetas meno žanrų rūšis: ab
straktinius, semi-abstraktus ir re
alistinius drožinius. Pažymėtinas 
didžiulis temų išpildymo gausu
mas ir itin kūrybiškai parinkti 
kūrinių vardai. Daugiausia te
mų — iš gyvosios ir negyvosios 
gamtos pasaulių, kaip: “Delfinų 
šokis”, “Miško pasaka” ir kt., 
bet netrūksta ir tokių, kaip: “Vie 
nuolės” ir , netgi, “Madame 
Pompadour”. Visi kūriniai dar 
tuo charakteringi, jog daryti ir 
priderinti iš vandenyje buvusių 
šaknų (paežerėse sužvejojamų), 
vadinamų “driftwood” gabalų,

MCSŲ PASTANGOS,..

(Atkelta iš 3 psl.) 
vinimo darbą ir Vasario 16 d. 
minėjimo progomis telkia lėšas 
vien tik šiam svarbiam reikalui. 
Būtų nenaudinga laužyti šią tra 
diciją.

Minėdami Lietuvos valstybės 
atkūrimo šventę — Vasario 16- 
ją, turėkime galvoje labai aiš
kų ir labai ryškų faktą, kad 
mūsų broliai Lietuvoje savo nu
sistatymu, savo tvirta valia te
bėra sveiki ir gyvi, jie tautiniu 
požiūriu nėra palūžę. Gyvenda
mi sunkiose ir skaudžiose oku
pacijos sąlygose, jie gali vesti 
tik tylią rezistenciją prieš oku
pantą, jie turi būti nepaprastai 
kantrūs ir gyventi lūkesčiais. 
Ir mes skaudžiai nusidėtume, 
jei apviltume jų lūkesčius, jei, 
laisvėje gyvendami, nepanaudo
tume visų mums prieinamų prie 
monių vardu kelti laisvės šauks 
mą viso laisvojo pasaulio kraš
tuose, kad jį ryškiai girdėtų vi
sų valstybių sostinės ir visų lais 
^uiu valstybių valdovai, nuo ku
rių daug priklauso pavergtųjų 
tautų išlaisvinimas. Reikia tikė
tis, kad šiemet, kaip ir per pra
eituosius dvidešimt aštuonerius 
metus, Amerikos Lietuvių ta
ryba komunistų pavergtosios 
Lietuvos žmonių laisvės troški
mą efektingai perteiks Jungti
nių Valstybių kongresui, prezi
dentūrai ir Valstybės departa
mentui, o Vasario 16-tos minė
jimų rengėjai Alto žygius pa
rems moraliai ir materialiai.

kurie, vandens nešami ir gainio
jami pro įvairias kliūtis, atrodo, 
specialiai dailininikui— skulpto
riui pritaikinti reikiamai temai 
ir tos temos išbaigimui.

Skulpt. Pr. Baltuonis medžia
gą savo kūriniams traukia ne 
vien tik iš vandens, bet nueina 
ir tiesiai miškan, iškasa ar išrau 
na kelmą ar atkerta medžio šak
nų dalį ir paveda visa tai savo 
kaltų, skaptukų ir savos fantazi
jos kūrybai.

Jo kūriniai itin nuotaikingi, 
gražūs ir patrauklūs. Tai puikūs 
nūdienos modernių namų papuo 
šalai.

Vertingos dovanos

Laimingieji vakaro dalyviai 
taip pat galėjo įsigyti itin vertin
gų ir kultūringų dalykų. Čia bu
vo išstatyta taip pat eilės daili
ninkų kūrybos darbų, kaip: dail. 
V. Stančikaitės -Abraitienės pa
veikslas “Išsivadavimas”, dail.
A. Tamošaitienės vienas iš nau 
jausiu kūrinių “Ankstyvas ru
duo”, Stp. Šetkaus paveikslas — 
gamtovaizdis, dail. J. Bakio ke
ramikinė skulptūra, skulpt. Pr. 
Baltuonio kūrinys, P. Misevi
čiaus lietuviško stiliaus drožinys, 
Br. Šimkaus drožtinė didelė Lie 
tuvos Vytis, punskietės O. Der-' 
liūnienės rankšluostis su įaustu! 
Lietuvos himnu ir dar eilė suau-' 
kotų kitų fantų, kuriuos aukojo* 
prekybininkai J. Tumosa, J. Mar
gis, V. Bačėnas ir kt.

Pardavimui (ne loterijos keliu) 
buvo išstatytas (labai papiginta

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė
ti Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
iremija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa
rota iš mūsų tautos didvyriškos 
praeities. Lengvu stiliumi, aiš- 
iu žodžiu, trumpais sakiniais 
.nyga suteiks malonumo kiek

vienam, jaunam ir vyresniam, 
skaitytojui. Pasididžiavimas sa
vo tautos praeitimi, jaučiamas 

iekvienoje pasakoje ar legendo- 
e, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
itnaujina jame pajutimą, kad jis 
ra neatskiriama savo tautos da-
is.

Knygos kaina 2.00 dol., gau- 
ama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes- 
iams.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai 
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE 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 proc. 

mokesčiams.

kaina) ir dail. Leono Urbono, 
gyvenančio Australijoj, “Tėviš
kės Žiburiams” paremti prisiųs
tas didelio formato paveikslas 
“Vidinis žmogaus pasaulis”.

Šiame kultūrvakaryje matėsi 
daug vietinių — torontiečių ir iš 
kitur atvykusių svečių.

Pranys Alšėnas

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING C0,
{steigta prleS 48 metus 

Dengiame visu rOSlų stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 18 lauko. Taisome mūre “tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apd rauda,
2047 W. 67tb Place WA 5-8063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

tiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimnmiiiiiiimiiiiiii

Heating Contractor
Įrengtu natijiiU Ir perstaitau se
nus visų rūftlų namo apSUdymo 
pečius Ir atr ooudltlonlng Į 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnas (BUtters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darban atliekamas greitai l.r są
žiningai. Apskaičiavimai neini)- 
lC£LIT) Ui

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
4444 S. Westem, Ohlengo 0, III.

Telefonas VI 7.8447.



KĄ AŠ PRISIMENU APIE 

KUN. LONGINĄ JANKŲ

Jo mirties metinėms paminėti 

ALEKSANDRA EIVDENĖ

Pažinau jį pirmomis dienomis Į Ir dar kartą keliavau su kun. 
Hanau stovykloje. Tai buvo Jankum. Tai, rodos, 1948 m. Ke 
1945 m. Paskui atsiradome kar Lionės tikslas buvo pamatyti 
tu Hanau gimnazijos mokytojų ’ Konnersreuthe Teresę Neuma- 
ikolektyve. Jis visuomet judrus, s riaitę. Čia keliavom sunkveži- 
piinas idėjų, sąmojaus. Kartu I miu. Pakeliui daug kur susto- A. a. kun. Jankus su dabartiniu prez. R. Nixonu

jom, matėm puikių veitų, bet 
lyg apsvaigę skubėjom, norė
jom greičiau pamatyti tą anuo 
laiku labai išgarsėjusią, Kris
taus žaizdomis kraujuojančią 
merginą. Tačiau ten nuvykus, 
mes kiek apsivylėm, ji mums 
įspūdžio nepadarė. Bėgo, slėpė
si nuo mūsų, ir mūsų kelionė 
dėl to atrodė blanki. Pasipylė 
mūsų nusivylimo žodžiai, kriti
ka. Kreipėmės į kun. Jankų. Jis 
visada kalbus, šį sykį buvo ty
lus. Nesakė nei už, nei prieš, 
ką galvojo — nežinau.

Bet mūsų ekskursija vėl at
gavo prasmę, aplankius buvu
sią nacių koncentracijos stovyk
lą Plossenburge. Vaikščiojom 
čia mes po didžiulius griuvė
sių plotus, žmonių kaulais pri
barstytus. Buvo likę tik vartai, 
krematoriumo krosnys, gazo ka 
merų likučiai ir naujai pastaty
tas paminklas.

Ten mes pajutome dievybę 
ir kartu žmogaus menkystę, ten 
pajutome kaip “nereikalinga ir 
tuščia žmogaus paniekinta kan
čia” Putino Vivos plango. Ty
lūs slinkome po tą niūrųjį kapi
nyną, žvelgėme j žmonių degi
nimo krosnį, lietėme slenksčius 
mirties kameron vedančius. Nie' 
kas netarė žodžio, širdy buvo 
■tik tyli malda, o ausyse skam
bėjo šiurpą kelią vadovo žo
džiai. Paminklinėj lentoj buvo 
užrašyta 2,800 lietuvių ir daug 
daug kitų tautybių. Ir taip už 
tą kelionę, už tuos momentus 
vertybių perkainojime mes visi 
likom dėkingi kun. Jankui.

Paskui susitikom Chicagoje. 
Čia ar telefonu išgirstas žodis, 
ar Balfo seime nuoširdus žvil
gis, ar kolegiškas rankos pa
spaudimas, visada buvo mielas. 
Paskui rengėm jo ir kun. B. 
Rutkausko 25-rių metų kuni
gystės sukaktį. “Kiek liks nuo 
minėjimo rengimo pajamų, ati- 
duosim Jums su kun. B. Rut
kausku”. “Ne, ne, nereikia, už
teks ką turiu, atiduokit Balfui”, 
— buvo jo žodžiai, nes Baltas 
buvo jam pasidaręs lyg jo kū-

paprastas, gyvenimiškas, moki
nių mylimas, mokytojų gerbia
mas.

Kartą man prireikė jo pagal
bos. Stovyklai kuriantis, gele
žinkelio stoty atsiranda kariškio 
atgabenti du bekojai savano
riai: mano giminė ir jo drau
gas. Abu dar vokiškomis unifor 
momis tik su lietuviškais ženk- 
žais. Šėtos kovų dalyviai. Jie 
nepaeina. Kaip pasiekti stovyk
lą, kuri buvo kelių kilometrų 
atstume? Tuoj po karo nebuvo 
vežikų, net ir gatvių veik ne
buvo — jos buvo griuvėsiais pa
dengtos, reikėjo naudotis ap
linkiniais keliais. Nedrąsiai ei
nu pas kun. Jankų. Jis jau tu
rėjo mažą automobiliuką. Kuk
liai išreiškiu rūpestį, o jis tuo 
metu su A. Dzirvonu kažkur 
ruošėsi važiuoti. Suprato rei
kalą iš karto, paklausė, kur ir 
kaip juos pažinti, nes man jau 
ten nebebuvo vietos. Ir už po
ros valandų jie grįžta: dirbtinės 
kojos, lazdos pririštos ant au
tomobilio stogo, pro langą išlin
dę ramentai, o jie visi keturi 
susispaudę vos išsitenka vidu
je. Pagarbiai pats su A. Dzir
vonu juos iškelia — “Gal ko
kią markę ar ką nors už ben
ziną”, o jis tada buvo brangus 
kaip šnapsas. “Ne, ne, tik glo
bok juos toliau”, — trumpai 
atsako kun. Jankus.

Paskui kasdieną susitinkam 
gimnazijos mokytojų kambary, 
diskutuojame posėdžiuose. Baž
nyčioje klausom jo sultingų pa
mokslų, gražios tarsenos, įdo
mių minčių. Stovyklos sieninia
me laikraštyje žavi mus jo strai 
psniai, visuomet kiek su poe
zija, lakiomis mintimis, citato
mis. O jo žodis jam neperka
mas, mintis veja mintį.

Galų gale stovyklos pilkuma, 
vienodumas visiems įgrįsta.
Žmonės pasidaro irzlūs, nervuo- 
ti, dingsta kūrybinė ugnis, links 
tama į apatiją. Kun. L. Jankus 
žino, kad reikia žmonėms duo
ti ką nors pozityvaus, kas vėl 
naujai sužadintų kūrybinę ener
giją, entuziazmą. Planuojame dikis, kurį reikia rengti, maitin- 
kartu, tariamės, sukame galvas, ti ir juo rūpintis.
Na. ir sugalvojame: keliones 
Reinu. Mes dar aibejojam, ar 
pavyks, bet kun. Jankaus spren 
dimas tvirtas — “darom”. Jis 
tuoj aplaksto visas vokiečių į- 
staigas, sutaria. Kur neužtenka 
žodžio, markių, atiduoda savo 
konservų dėžutes, cigaretes. 
Na, ir laivas pasamdytas. Ir, 
rodos, tai buvo gegužės ankstus 
rytas, kai pilnas traukinys jau
nų ir senų žmonių išjudėjo iš 
Hanau stoties į Wiesbadeną. 
Ten vėl ilga eisena po “Jankaus 
vėliava” į uostą. Ir pagaliau 
jau plaukiam Reino bango
mis. Kiek grožio, naujumo, 
lyg nukrenta visos stovyklos 
dulkės, apatija. Skamba lietu
viškas žodis, daina. O saulė švie 
čia, šilima gaivina ir pavasario 
gėlėti krantai bei vynuogynai 
pila naują ilgesį ir jausmą į mū
sų krūtines. Pagaliau jau ir Lo
relei mums lyg pamoja nuo auk

Vasario 4 d. suėjo jau me
tai nuo kun. Jankaus mirties. 
“Amžiną atilsį” šnabžda mūsų ; 
lūpos, o širdy lieka dėkingumas 
ir pagarba jo entuziazmui, jo 
darbui gelbstint nuskriaustą lie
tuvį.

Pastabos ir nuomonės

APIE LITHUANIAN VILLAGE 

PASKAIČIUS
Pakšto atsarginę Lietuvą su jo 

nurodytu lietuvišku turiniu ir 
vardu Dausuva nušvilpus, iš vi
so iki šiol apie kokį didesnės lie
tuviškos sodybos statymą nėra 
buvę girdėta, išskyrus stovyklą 
“Dainavą”, skautams padovano
tą stovyklavietę “Rakas” ir kita.

Dabar pasirodo spaudoje Dir
voje ir kitur, gerų naujienų, kad 
Clevelande bus pastatydintas Li-

skaičiusiam neaišku, ar Lithua

ką centrą pavadinus Vilniaus var 
du

Už tai nepaliauja graužęs klau 
simas, kas dabar kliudo, drau
džia, kenkia lietuvių kaimą ar 
miestą pavadinti šiokiu ar tokiu 
lietuvišku vardui? Krašto val
džia tikrai nekliudė ir nekliudo. 
Buvo ir yra visokių įmonėlių, 
klubų, vadinamų lietuviškais var| 
dais — Gintaras, Nida, Rūta, Ne
ringa, Palanga... Yra ir gyvena
mų sodybėlių, pvz. Bagdonavi
čiaus kiemas su didele iškaba Lie 
tuva. Yra vasarviečių lietuviškais 
vardais. O bendroje vasarvietėje 
Union Pier daugumą sudaran
čios lietuvių sodybos visos pava
dintos lietuviškais vardais. Kaip 
matyti, tie vardai nekenkia nė 
“bizniui”, nes visos sodybos bū
na pilnos vasarotojų. Už tai kai 
ba čia kitataučių Peterburgai, 
Maskvos, Spartos, Sirakūzai, A- 
tėnai, Paryžiai ir daug kitų mies
tų miestelių.

Visai ne pakštiškai skuba prie
nian Village kampanijos direkci- kin tie ateiviai’ kurie ma
jos vardas, statydinančios Lietu
vių kaimą, ar paties kaimo bus 
tik toks vardas.

Jeigu kaimo, tada savaime kyla 
klausimas, kodėl lietuvių ar lie
tuviškas kaimas negalėtų būti 
pavadintas ir tikriniu lietuvišku 
vardu, kaip yra buvę vadinami 
Lietuvos kaimai iki bolševikų o-

nian Village vardas kompanijos 
lietuviškam kaimui pastatydinti. 
O jam lietuviškas vardas, žino
ma, lietuviškai rašomas, bus pa
rinktas, nepaneigiant nė patari
mų, ir lietuviškai visuomenei bus 
paskelbtas apmąstyti. Tada šis 
mano užbėgimas už akių (išsišo
kimas) tebūna bendrybė, tinkan-[ 
ti visiems, kurie lietuviškumo at-' 
žvilgiu lenda į skolas kitoms tau 
toms, o savoji tauta nepajėgia už 
jas išmokėti nė procentų.

Kalbamasis reikalas (Lithua
nian Viliage) irgi nėra kei
čiamas “sezoninis”, kaip ir tauta 
nėra mados reikalas. Tautos dva 
šia yra vienas ir ne išmokstama
sis dalykas, kaip matematika, ag
ronomija ar svetima kalba. Bet 
yra gyvybė, susidedanti iš dauge
lio savos dvasios atspalvingų ap
raiškų (ir iš patriotizmo), suda
rančių visumą. Yra kuriamoji, pa 
ti save išganomoji galia, kartu ir 
žmogiškoji tiesa.

Tai patvirtina, kaip rašoma ir 
minėtame pranešime, jame bu
vęs gyvenamo krašto pareigū

nas: “Atvykęs apskrities audito- 
torius R. Perk savo žody iškėlė 
tautinių grupių jėgą. Tautinės 
grupės sudarys Amerikos stipry
bę”...

Jeigu nebūsime saviti, nebū
sime nė tautinė grupė. Tuo pa
čiu nebūsime jėga nei sau, nei ki
tiems.

Lietuviška Dvasia

thuanian Village. Drauge 1968. kupacijos. O iš viso Lietuvos kai- 
1.31. Didelių planų akivaizdo- mas yra buvęs lietuvybės išlaiky 
je paskelbtas Lithuanian Vilią- mo tvirtovė. Kai kurie kaimai 
ge ir Lietuvių klubo pranešimas. net virtę sąvokomis, pvz. Bitėnai 

Be ko kita, sakoma. “Jam są- (M. Jankaus), Paežeriai (V. Ku
lyginai užpirktas sklypas 185 gat 
vė ir Neff gatvės kampe. Šioje 
apylinkėje dabar didžiausia lietu
vių koncentracija, ir ji dar ilgai 
tokia išsilaikys”. Ten pat dėko
jama visiems, kaip nors prisidė- 
jusiems “darbu, žodžiu, patari
mu”. Reiškia, į patarimus atsi
žvelgiama.

Iš viso tuolaikinio pranešimo 
atrodo, kad Lithuanian Village 
(taip visur vadinamas) turės bū
ti suglausta Lietuva, pavyzdinis 
daigynas iš jo išsinešioti visur 
kitur lietuviškus skiepus. Išorinė 
išvaizda bus tokia, kad dažnas, 
eidamas pro šalį, turės pasukti 
galvą ir pagalvoti apie tą tautą, 
kurios žmonės tokį išraiškingą 
kaimą čia pastatydino.

Tačiau, įdėmiai šį pranešimą

Cri8tine Com, 6 m., gavo naują 
širdį Cincinnati, Ohio, iš 7 m. ber
niuko, kuria žuvo auto nelaimėje.

dirkos), Rygiškiai (Rygiškių Jo 
no), Plokščiai (P. Kriaučiūno) 
ir kt. Arba Lietuvos atgimimą iš
reiškiančiais vardais — Aušros, 
Varpo, Maironio... Valstybės at
kūrimo — Vasario 16-sios... Ar 
neatitiktų dabartines mūsų nuo
taikas buvusios nepriklausomos 
Lietuvos laikinosios sostinės var
das Kaunas? Kaip manytume a- 
pie per visą nepriklausomybės 
laiką vaduotą Vilnių? Ir dabar 
taip reikalingą tą mūsų amžiną
ją sostinę garsiųti. Juk taip karš
tai norėjome, kad Washingtone 
lietuvių koplyčia būtų pavadin
ta Vilniaus Audros Vartų vardu. 
Kiek tada rąšytą kovota, spėlio- 
ta, kas taip pavadinti kliudo?! Ir 
dabar, kaip girdėti, dėl Washing- 
tono koplyčios vardo daugumos 
nuomonė nepasikeitusi. Tai da
bar būtų logiška ir rimta atsi
griebti, naujai statomą lietuviš-

CLEVELAND,
‘BUBULIS IR DUNDULIS*

Cleveland, Ohio. Ir šis paren
gimų sezonas gan gyvas Cleve
lande. Retą kurį savaitgalį nė
ra vieno ar kito parengimo, kon
certo, minėjimo, pagerbimo ir t. 
t. Retesnis svečias Clevelande, 
kaip ir kitose lietuvių kolonijo
se, yra scenos veikalai.

Nors bendrai lietuviškų sce
nos veikalų nedaug teturime, bet
ir juos išvesti į rampos šviesą 
taip pat nelabai lengva: aktorių 

Stos uolos viršūnės, praslenka trūkumas, didelės pastatymo iš
šąlą kur Šopenas su George laidos, sunkios gastroliavimo są-
Sand vienuma džiaugėsi, pasi
tinka grakšti Bonna ir vėliau 
Koelnas su savo gotika ir Šu
mano tiltais. Ir taip kun. Jan
kaus dėka padarėm vieną ke
lionę Reinu, vėliau kitą. trečią. 
Po gimnazijos eina ateitininkai, 
Dainavos asamblis ir kt. Kelio
nės visus išjudino, atgaivino, 
suteikė neužmirštamų įspūdžių. 
Ir už tai mes dėkingi jų inicia
toriui kun. Jankui.

lygos. Todėl nestebėtina, kad sce 
niniai veikalai, ar tai būtų dra
mos, komedijos ar tragedijos uži
ma gal tik kokį dešimtadalį visų 
lietuviškųjų parengimų.

Clevelandieciai gali džiaugtis, 
kad šiame sezone galės pamatyti 
linksmą trijų veiksmų links
mą nutikimą “Bubulį ir Dundu
lį” Clevelando scenoje.

Šią komediją matysime rež. P. 
Maželio ir Vysk. M. Valančiaus

OHIO
mokyklos tėvų komiteto dėka. P. 
Maželiui, beveik kas savaitgalį 
vykstant į Chicagą režisuoti 
“Danos” operos, pasisekė su Chi
cagos scenos darbuotojais susitar
ti, kad jie su savo veikalu aplan
kytų Clevelandą. Visa techniki
nė parengimo našta krenta ant 
lit. mokyklos tėvų komiteto pe
čių.

Komitetas platina bilietus. 
Nors dar liko dvi savaitės iki vai
dinimo, bilietų jau daug išpar
duota. Norintieji gauti dar geres
nių vietų prašomi pasiskubinti 
įsigyti bilietus “Dirvoje”, Patri- 
joje arba pas tėvų komiteto na
rius. Šį sekmadienį bilietų bus dar 
galima įsigyti Šv. Jurgio parapi
jos salėje.

Chicagos Scenos darbuotojų 
sąjungos Antano Rūko trijų veik 
smų linksmas nutikimas, režisuo
jamas Algimanto Dikinio, bus 
pastatytas Clevelande Šv. Jurgio 
parapijos salėje kovo 1 d. 7:30 v. 
vakaro.

no, jog iš anksto nereikia prie 
lietuvių namynų lietuviškų ženk
lų, parašų, nes esą po keliolikos 
metų niekas lietuviškai neskaitys. 
Iš dalies dėl tokio samprotavimo 
pvz. Chicagoje apie prieš kelio
lika metų pastatytos Marąuette 
Parko lietuviškos šventovės išo
rinių sienų paveiksluose “Min
daugo Lietuvos karaliaus krikš-. 
tas”, ir “Šv. Kazimieras perveda Į 
Lietuvos kariuomenę per upę”, i 
lietuviškų parašų nėra. Dar ir' 
dėl to nėra, kad, sakoma, jeigu! 
būtų ir lietuviškas parašas, tai': 
pakenktų paveikslų meniškumui, i 

Kalbamu atveju išorinė išvaiz 
da, iškaba, vardas juo labiau tu
ri atitikti tautybę ir vidaus turi
nį. Jei, kabindami parašą, turi
me galvoje ir mūsų prieauglį, ta
riant ateitį, tai turėkime galvo
je ir tai, kad mūsų prieaugliui 
lietuviškai kalbėti ir skaityti kny 
gas nieko daugiau netrūksta, tik 
lietuviškos tautinės sveikos, rim
tos savigarbos — “ambicijos”. O 
tą savigarbą (turėjome progų į- 
sitikinti) vešliausiai ugdo viešai 
ne žemiau už gyvenamo krašto 
savos kalbos, rašto kultūros pat
varus visur įglaudimas. O tiems 
suaugusiems, kurie šitai neturi 
galvoje ir širdyje, ar turėdami 
slepia, tur būt, trūksta ne tik tau
tinės savigarbos, bet ir daugiau 
ko. Lietuviškoje dvasia kitaip ne- 
nesireiškia, negu yra pati.

Galimas daiktas, kad Lithua

PADĖKA
Balfo 1968 metų aukų vajus 

baigtas. Aukotojų pavardės ir 
sumos netrukus bus paskelbtos 
“Dirvoje” Vajų skaitome pa
vykusiu.

Atskira padėka priklauso, 
Vajaus metu atėjusiems valdy
bai į talką, sekantiems asme
nims bei organizacijoms: Dir
vos reikalų vedėjui K. Karpiui 
ir vyr. red. Vyt. Gedgaudui, 
“Draugui” ir jo atstovui V. 
Rociūnui, Tėvynės Garsų radi
jo vedėjui J. Stempužiui, Lietu
vių B-nės I apylinkės valdybai 
ir jos p-kui F. Bidimtui, Lietu
vių Piliečių klubo valdybai ir 
jo p-kui Z. Dučmanui, L.R.K. 
susivienijimo 142-os kuopos val
dybai ir jos p-kui J. Zauniui, 
klebonui kun. Angelaičiui, Kle
bonui įkun. Ivanauskui ir kun. 
Žemaičiui, Balfo dir. Dr. V. 
Ramanauskui, Alf. Steponavi
čiui, inž. V. Cyvui ir “SALA- 
MANDBR” batų prekybos sa
vininkams A. ir Br. Gražuliams.

Pagaliau dėkoju Visiems pa- 
sišventusiems ir visuomeninia
me darbe patyrusiems valdybos 
nariams: F. Eidimtui, Ant. Puš- 
koriūtei, Balfo dir. V. Akelai
čiui, L. Kėženiui, A. Butanui, 
V. Kasakaičiui ir J. Dundurui.

Dar Įtartą ačiū aukotojams 
if visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie vajaus pa
sisekimo.

E. Stepas (Steponavičius) 
Clevelando skyr. p-kas.

PRANEŠIMAS
■ . ’ ■; į

JAV LB Centro valdyba praneša, 
kad už solidarumo įnašus su Centro 
valdyba iki 1969 vasario 10 atsi
skaitė 19 LB apylinkių ir ątsiuntė 
šias sumas: Town of Lake $20.00, 
East Saint LouiB $30.00 (auka), 
Amsterdams $18.50, Melrose Park 
$47.00, New York — Pirmoji $45.- 
00, Brighton Park, $293.00, Mar- 
ąuette Park $650.00, Patėrson 
$50.00, New London $21.00, Wor- 
chester $100.00, New Haven $33.- 
00, Bridgeport. Conn. $24.00, Cice
ro $150.00, Gage Park $126.50, 
Great Neck $25.00, East Chicago, 
Ind. $114.00, Bostono $100.00, Ro- 
chesterio $70.00, New Britain $20.- 
00.

Solidarumo įnašus ir kitas lėšas 
Centro valdybai skirtas prašome 
siųsti iždininkui K. Dočkui, 1901 
So. 49th Ct., Cicero, III. 60650.

Mūrinis. 5 kamb. 14 metų. Mar
ąuette pke. Vonia plytelių. Rūsys 
sausas. Garažas. Namas geras ir 
pigus. PR 8-6916

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-598''

APDRAUDŲ

VOUI . 
i Insuronce

« A'’ndependent ]Jsgent ,

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės,

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

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

«nk
SIUNTINIAI | LIETUVA

COSMOS EX PRESS 
MAJKUUETTE GIFT PARCEL SEBV. 
4«08 «»th St. Tel. WA 5-37H7
2501 OOth St. Tel. WA 5-3737
1333 ita. Halsted St. Tel 354-»33<l

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu ti- Clil- 
•agos tiestai J Lietuvą.

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

Priimami doleriniai dovanų už-
-aky mat.

E. h V. Bukauskai

LITHUANI At
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4*7434
KEPA ĮVAIRIŲ RC6IŲ REPINIUS 

Priima tortų Ir kitu gamintu užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum 
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogu.**”!) 
prie kepyklos kairėje aatomobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

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

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

MOVING
1 pdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

QUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 43/4

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-82Č2
VASflRIO-FEBRUARY MEN. 13. 14 ir 15 D.D.

CERTIFICATES
(Slx Month Minimum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
ln multlplesiof $1,000

PA88BOOK
ACCOUNTS

TANDARD 
EDERALB

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
Archer atSacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,600,000.00 
(more than twlce legal reąulremente)

HOURS: Mon., Thure., • e. m.-9 p.m.; Tuee., 
Frl., 9 a.m.-4 p.m. | Sat, 9 a.m. -12 noon; 

5J Wed. — no butines* transacted 
AMERICA’S LAROBST*tlTHUANlAN ASSOCIATlSH

JAGQUES CAKTLER Imported French
RRANDY Fifth $3.98

HAUTEFORT VSOP. OOGNAC
Imported from France Fifth $5.49

190 Proof GRAIN ALCOIIOL Fifth $4.98

HINE OOGNAC
Imported from France Fifth $5.98

MEISTERRRAND GERMAN RRANDY Fifth $4.89

MERCIER Imported French CHAMPAGNE Fifth $3.98

DREWREY’S BEER
24—12 oz. bottles, plūs deposit Case $3-19

YELLOWSTONE 86 Proof BOURBON KTfth $3.98

IMPORTED PORTUGAL RRANDY Fifth $3.49

JIM BEAM 100 Proof BOURBON 
Green Glass Decanter Fifth $5.39
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KOLUMBUOS DVASININKŲ 
MEMORANDUMAS

Mūsų dienraštyje jau buvo 
skelbta žinia, kad Buenaventu- 
ros vyskupas Kolumbijoje ir 
49 kunigai pasirašė taip vadi
namą “revoliucinį dokumentą” 
socialinių reformų P. Ameri
koje reikalu. 1968. XII. 9—13 
d. įvyko pasirašiusių dvasininkų 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
ir trys kunigai iš kitų kraštų. 
Sužinota ir kai kurie svarbes
nieji dokumento punktai. Svar
biausias tikslas — socialinės re
formos krašte. Dokumentas pa
rašytas 11-oje lapų, jame yra 
11 punktų; nurodoma, kad Ko
lumbijos krašto valdžia yra pri
vilegijuotų asmenų rankose ir 
kad krašto valdymas turi būti 
pertvarkytas, paremiant jį 
Evangelijos šviesa. Turi būti 
skubiai pravestos socialinės, eko 
neminės reformos, pakeltas gy
venimo lygis, pagerintas netur
tingųjų gyvenimas ir panaikin
ta jų eksploatacija.

Pirmasis dokumentą pasira
šęs vysk Gerardo Valencia, Ca- 
no. Pasirašiusių 49 dvasininkų 
tarpe esą ir du vienuoliai iš 
Argentinos. Kiek vėliau doku
mentą pasirašę dar 15 kunigų, 
kurių pavardės dėl tam tikrų 
priežasčių neskelbiamos. Doku-

A. -f- A.
M. KATILIENEI-BAGDONAITEI 

Lietuvoje mirus,
mielai poniai ST. SKUČIENEI, A. VALUKONIENEI ir 
giminėms reiškiame gilią užuojautą.

T. ir J. Mitkai

Gilią užuojautą reiškiame
VLADUI ANDRIJAUSKUI

IR ŠEIMAI, 
jo mylimai Mamytei mirus.

Edmundas ir Dana Milaševičiai 
su šeima

A. + A.
JONUI TAMULEVIČIUI 

mirus, jo žmoną ONfl, sūnų JONJį ir JŪRATĘ TA- 
MULAIČIUS didžiojo skausmo valandoje nuošir
džiausiai užjaučia

Vadija ir “Mūsų Vyčfio” redakcija 
Akademinio Skautu Sąjūdžio

arti
A. + A

JONUI TAMULEVIČIUI mirus, 
jo žmonai ONAI ir sūnui JONUI su šeima reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Ksavera ir Alfonsas Pimpės 
Polikaičiy šeima 
Kazimieras Lašas

A. A.

JONUI TAMULEVIČIUI mirus,
jo žmoną 0N£, sūnų JON£ ir JŪRATĘ TAMULAICIUS 

nuoširdžiausiai užjaučia ir drauge liūdi

Donius ir Gražina Varnaičiai 

Jadvyga Lapatinskienė

Mielam

VLADUI ANDRIJAUSKUI
su šeima, dėl jo motinos mirties, reiškiame 

gilią užuojautą.
al £ ' ' 'v' ; . •

Krikščiūny ir Šmulkščiu šeimas

k 7 r Ą

' 'V t 4

Čia nė sniegas Montrealio gatvėje, 
bet iš universiteto išmesti popie
riai streikuojančių studentų. Kvai
tulio pagauti George Williams uni
versiteto studentai išmėtė kompiu
terio korteles ir kitus popierius.

mentas dar nebuvo Kolumbijos 
spaudoje paskelbtas, tačiau kai 
kurie to krašto laikraščiai pa
lankiai atsiliepia apie dvasinin
kų susirūpinimą krašto ekono
miniu gyvenimu. Dr. koresp.

ma

CLASSIFIED GUIDE

(
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI|

J 24S7 West 69th Street J Tel. HE 4-7482

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
Jiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmmi

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

PARDAVIMUI

nmnnniiiiiiiimiiiiiui9iiiiimmii!iiiir,:::iniiiii!iinnii9iiiiiiiiii!iiniriiniiiiiiniiiiiiiiiii[iiitiiiiiiui

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

SO and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

DĖMESIO!
4^^ ♦ ♦ < •♦-4»

RADIO PROGRAMA
«

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

ĮSIGYKITE DABAR!

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES 

Juzės Daužvardienės
4-ji pagerinta iliustruota laide 
Virš 200 mėgiamiausiu lietuviškų 

! receptų anglų kalboje
Puiki dovano lietuvėms Ir nelie 

*uvėms

Kaina — $2.50
(lltnota State gyventojai prie kalno*

turi pridėti 664 taksu.

Užsakymus siųsti

DRAUGAS
4546 West 68rd Street 
Chicago. Illinois 60629

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

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

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

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

Knyga gražiai išleista, kietais 
viršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymūi. Kaina 3.00 dol., gauna

ma DRAUGE.
Prie knygos kainos prašom pri- 

lėti 5 proc. mokesčiams.

kitę jį kitiems pasiskaityti.

Perskaitę “Draugą", duo-

REAL ESTATE _____

1 tį aukšte Svarus med. — 2 bu
tai: 5 ir ■* kamb.. prie 7t ir Tni-

' man. $l$,500.
2 hutai po 5 kmh. Ir 8 kmb. 

rūsyj. n,(ir. prie 56-os ir Kedzie. 
$29,5110.

5 jį kmb. :{ rnctit mūr. bun,galow 
prie Marąuette Pk. $1S,6O0.

Gražus sklypas 100x150 pčdų Be. 
verly Shores. Ind. $7.900 arba pa- 
slūlymas.

H būti) 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75.000.

I jį ankšto (5lį Ir 4*4 kmb.} k 
metų milr. prie 63-<?ios ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7lst St. Tel. 925-6015

t ’4 aukšto mūr. 5 ir 3 kam b., 
irengtaa rūsys, garažas. 64 ir Pulas- 
ki. $28,000.

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

6 kamb. mūro “randi” su 3-jų 
kamb. butu Ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po B kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

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

KADA PERKATE NAMĄ
Našle parduoda kelių metų liuk

sus 3-jų butų mūrą,. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $52,500.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų muro rezidenciją. 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 (Mtjamų iš apartmentinio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, air cond., gėleŽlnS tvora, 
36 p. Sklypas. Arti ofiso. $12,500,

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

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotus. geležlnS tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600.

įjotas dviem butam, 30 pūdų prie
pai parko. Pigus.

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

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

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

švarus 5’.4 kamb. mūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsSmimo kontrole Garažas. Savi. 
ninkas duoda paskolą $22,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tat 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

REALESTATE
2 po 0 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai šiluma gazu. 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no SK kamb. ir 4 kamb. angliš
kam »-usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos guzu, alum. langai, kilimai. 
$46.600.

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

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

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

4 nileg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų 1- 
atatgos. $18,900.

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Pasteru Švėnos Tei. 471-0821

iiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiimiimiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES e MANAGEMENT

Metnber of M.L3.
ALEI i A T A S — REALTOR

Maln Office 5727 W. Cermafk Rd-, Cicero, IB. Tel. OL 6-2238 
Turime šimtas namų Ctoeroje, Bertryne, Bivendde, La Grange Parh 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome atrakti | mūsų įstaigą 
Ir ttsirinkti iA katalogo

llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HELP WANTED — MOTERYS

SECRETARIAI, POSITION 
For general office work

Reputable company, gmod tvorking 
condltions, fringe benefits, nent- 
stoutside locatlon. Typing fe lite short- 
hand.

TELu — 528-6000

GENERAL OFFICE
GOOD OPPORTT’KrTT 

Typing, Fillng And General Clerlcal 
Age And Salary Open

PHONE — MR. R. MAIR
944-1788

MODELS WANTED
In excbange for FREE Hair Styling 
by experts.

CjUALIFIBD MOHEIjS 
CAN EARN EXTRA MONET

Call for Information 973-0500 
PIVOT POINT 

INTERNATIONAL

VYRAI IR MOTERYS

VVAREIIOUSEMAN OR VVOMAN
Duties include shipping, receiving 
and inventory. We offer good co. 
benefits. Apply in person

INFANTS SPECIALTY CO. 
6111 S. Sayre 586-8300

D EMESIO I

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ! VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

D R A D O A S 
4545 VVest 88rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 
■iiniiiiiiiHiiniiHHiiiiiiiiHiiiimmninm

REAL ESTATE

Prie 11 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

ljį aukšto, 2 bitlai. 6 ir 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

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

VAINA R EALTY
2517 W. 71st St., RE _7-8515

Geroj Brighten Parko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 

1 namu. Dėl platesnių informacijų
skambinkite -— 376-2420.

ATTENTION
KlTI.DERS, INVESTORS AND 

INDIVnJlIALS.
98 fully apponoved lots. $2,000 
with $300 down. 65 aeres. $6,000 
per aere. 1 hour N. W. from Chi
cago TjOO'P. Will sėli to indivlduals 
on terms. Buy 1 lot or 5 aeres or 
wljat you wa.nt. Ali are in fine 
suburban cities. Wr have a builder 
for individualu Oir will sėli for a 
builder 10 hbnips a week in the 
$18,000 to $36,000 horno hracket. 
Also 40 farrns in Indiana and 
Ohio. 10 to 300 aeres. Home can 
be zoned for mobile home parka. 
Many foreclosUres on bomes. Gas 
statlons and biuldings at mUch 
leds than today's bluiding cOsts.
Reply giving name and phone 
number American Foreign. #tox 
AF 603, 225 W. Washlngton.
CHleago, Iii.

2 po 6 kamb. 8 metų rūraa, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000.

SO p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui Ir apartmentama. Tetraukįtgs.

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

Hoomlng bouse. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. “Bullt-ins”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
g&zu. Marą. pke. $20,800.

IK aukšto mūr. 6 Ir 8 kamb. 1 
įėjimai. Atskirt šildymai 2 auto ga
ražas. $7 ir Oaklsy glS.*OO

HELP VVANTED — VYRA!

,Excellent Opportunity !

SEMINARIANS
to act as Camp Counselors at Camp 
Lady of the Lake, Erie, Michigan, 
June 15th to Aiigust 31 st.

Mušt have junior life-sąving cejti- 
ficate.

Apply: Msgr. M. J. Doyle,

TOLEDO CATHOLIC CHARITIES 
1933 Spielbusch Avenue 

Phone: 419-248-5511

SHEAR
OPERATOR

Elne permanent opportnnJ.ty for man 
eoEperlenced with fibet-s. Steady. 
Free hospitaJization ą.nd llfe insuranet

Inųuire At

4545 W. Cortland St. 

CHICAGO. ILLINOIS
A n Eąual opportunity employer

DIE
REVISION

Minor Repairs 
And Change Over

Good opportunity to learn die tvork, 
also to tvork Into sup.‘r\-Lslon. Mušt 
read blue prints and mterometer. 
Apply at

4545 W. Cortland St. 
Chicago. Illinois

An Equal opjiortuinty employer

SAW OPERATOR 
(CIRCULAR)

Steady
Free Hospitallzatlon And 

.Life Insurance
Fine Petrrlaiient ©pportuūlty 

Apply

4545 W. Cortland Avė. 
Chicago, Illinois

An Eąual opportunity employer

PAPER COMPANY 
HAS OPENINGS 

for

IVarehousemen
Excellent Company 

Benefits

Tel. — 376-0355
New Mercedes-Bcnz llealeirslilp, 
te open mioii at —

0015 S. KLDZIE AVEMJE 
Mante

Mercedes-Benz Mechnnica and 
Parts Manager

Call Mr. Sclunidt at 
STAR MOTOR, INC.

TEL. 448-20HS

HELP W A N T E D — MOTERYS

NURSING INSTRUCTORS
IN MEDICAL—SORGICAL

These Hospital Faculty positions are available im- 
mediately. National League for Nursing Accredited 
Diplomą program. Bachelor Degree desirable.. Sala- 
ry open. Send resume, wire or call: ,

817 744-6000

SALEM HOSPITAL 
SCHOOL 0F NURSING
81 Highland Avė., Salem, Mass. 01970

SOCIAL WORK ASSISTANT
Immediate full time opening in sočiai Service dept in a 400 bed 
general hospital. Challenging and interesting work. B A. reųuired. 
Plūs experience in hospital or public welfare work. Good starting 
salary and eoocellent fringe benefits.

CONTACT PERSONNELL DEPT

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th St, Chicago, m. 60629 HE 4-6700

HELP WANTED VYRAI

MONTGOMERY WARD
h«s immediate openingti for:

• GAS ISLAND ATTENDANT
• BUS BOYS

Full time permanent positions. Excellent starting salaries: 
Full company benefits. Immediate merchandise discounts 

Coli or Apply In person — Personnel Department

OLD OROHARD SHORPING CENTER
SKOKIE, ILLINOIS OR 6-1212. Ext. 208

HELP WANTED — VYRAI

PAINTER
Immediate opening for experienced 

mature man, age no barrier. 
Parmanent. tvork. Near North.

HI RISE APT. BUILDING.
D E 7-4550 — MRS. B ECK

Maintenance Mechanic
Machine an<l general maintenance 
man fa.miiiar with puneh press and 
moteriai hnndling eąuipmcnt.
Bay Shift with occasionaj overtlme 
avftila.ble.
Excellent startlng rate, pina company 
benefits whlch includes company 
paid hospitallzatiioa and life Insurance. 

CONTACT M R. Wlbl.S 
BETWEEN 9 A.M. to 4 P.M. 

MONDAT THRIT FRI DĄ Y 

THE SENO COMPANY’ 
1450 N. DAYTON, Chicago, ID.
_______ PHONE — MO 4-0020

WAREHOUSE
MAN

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

7060 N. LAWNDALE ' 
583-4422 677-5910

MAN- Experienced
in

PUNCH PRESS, METAI. 
SAVV1NG & DRILL PRESS 

WELDERS — $8.10 te $3.40 an hr.
Agė 26—40

Ali compapy paid benefits. 
UNION SHOP

Apply In person. Ą»k for Mr. Biermnn

WILBERT INCORPORATED
21«t Place & Gardner Road 
BROADVIEW, ILLINOIS

GENERAL FOODS CORP.
Needs

Packaging Meehanics
Candldates shouid be H.S. grads, 
arid wtlllng to learn. Prior back- 
ground in pacikaging not nocee. 
sary since company oomducts its 
own tralning program for persona 
of above average mechanical aptltude. 
lt you don’t have top wages and 
the opportunity to adva.nce in your 
present job, and w«nt a chance to 
earn. whiie you learn, wc wtll give 
you the opportunity.

FOR INFORMATION CALL:

J. Carter — 826-7006
GENERAL FOODS CORP.

4100 W. FILLMORE
An Eąual Opportunity Employer

skelbiasi dienraštyje “Drauge“. 
Remkit tuos bianierius, kurie

Apsimoka Skelbtis DRAUGU, 
nes jis plačiausiai skaitomas Ue- 

vių dienraštis G* skelbimų kal-
iirielnatnoa



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MOTERŲ KLUBAS

L. M. Klubų federacijos Chi- 
cagoa klubo pirmas šiais metais 
narių susirinkimas ■*— pobūvis 
įvyko Jaunimo centre vasario 
2 d. Šis susirinkimas buvo ypa
tingai gausus ir darbingas. Val
dybos pirm. M. KrauchUnienė 
pristatė susirinkusioms tris 
naujas nares: Gr. Tulauskaitę- 
Babrauskienę, B. Kožicienę ir 
B. Lenkevičienę. šiam susirin
kimui pravesti buvo pakviesta 
klubo narė E. Sidzikauskienė. 
Buvo padarytas pranešimas iš 
pereitų metų veiklos ir aptarti 
ateities darbai. Šiais metais nu
matoma trys didesni parengi
mai: M. D. prof. V. Tumėnienės 
pagerbimas, J. Rajauškaitės pia
no rečitalis ir literatūros popie
tė. Susirinkimas užbaigtas gra
žiom vaišėm. Džiugu, kad Chi- 
cagos klubas papildomas vis 
naujom jėgom plečia ir savo 
veiklą.

Sėkmės užsibrėžtam šių me
tų darbams.

K. Leonaitienė

VASARIO 16-JI ROSELANDE

talija Zakarienė. Kena narė 
Adelė Kųrpienė pažadėjo s©r- 
ganęiaa aplankyti. 1969 m. vai 
dyba: Dvasios vadas teun. E. 
Abromaitis, pirm, J, Kuzmic- 
kienė, vicepirm. Valerija Bųę- 
nienė ir B. Cicėnienė, rašt, So
fija Bartkaitė, Ižd. Natalija Za 
karienė, iždo glob. E„ Gedvilie
nė ir O. Vaznienė. Po susirin
kimo buvo pasimelsta už .mirų 
sias nares. Sąjungietė.

OPERA TO15GA CHICAGOJE

“Tosca” yra italų komp. Buc
am va:singiąusiojo kūrybos pe
riodo 3 veiksmų opera. Jis, bų- 
damas 38 m. amžiaus, jau buvo 
sukūręs Manon Lescąut ir Bo
hemos operas, atnešusias jam 
didelį pasisekimą. Po to, Pucci- 
ni stipriai jautė, kad, kai Les- 
caut skaitė savo romantine, o 
Boheme lyrine opera, galįs su
kurti ir draminę operą. Toscoje, 
šalia tyros meilės ir pasiaukoji
mo, ryšku prievarta, persunkta 
tyrono aistromis su žudymais 
ir kankinimais krauju pasruvu
sioje dramoje. Šioje veristinės

Roselande Vasario 16-sios 
iškilmingas minėjimas įvyks 
vasario 23 d., 9:45, sekmadienį, 
Visų Šventųjų parapijos bažny
čioje ir po pamąldų salėje, 
10801 So. State stf’.

LB apylinkės valdyba šioje 
šventėje pagrindinių , kalbėtoju 
yra pakvietusi pasižymėjusį mū
sų spaudoje politinių žinių ko
mentatorių žurnalistą Gediminą 
Galvą.

Šv. Mišiose bažnyčioje ir iš
kilmingojo akto minėjimo salėje 
meninei programai atlikti — 
pakviesti: sol. Janina Armonie- 
nė, Iz, Motekaitienės mokinys 
tenoras Juozas Aleksiūnas ir 
mūsų visuomenės mėgiami ins
trumentalistai : Petras Armo- 
nas (violončelė), Povilas Mariu
kas (smuikas) ir Manigirdas 
Motėkait is (všrgonai, pianinas).

Klebonas kun. Pranas Luko
šius antrą piniginę rinkliavą 
bažnyčioje paskyrė Lietuvos 
laisvės kovai.

Smulki šios šventės minėjimo 
programa bus paskelbta vėliau. 
Maloniai kviečiame visus tautie
čius minėjime dalyvauti ir at
likti savo tautinę pareigą paau
kojant Lietuvai laisvinti.

P. M.

VASARIO 16-SIOS 
MLNfHLMAN AUROROJE, DLL.

Vasario 23 d. 2 vai. p. p. LB 
Auroros apylinkė ręngia Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą pas Vizgirdus, 70 So. Chest 
nut Str., Aurora, UI. Tą dieną 
12 vai. Šv. Angelų (Holy An
gelą) bažnyčioje bus pamaldos 
už okupantų nukankintus lietu
vius. Paskaitą skaitys svečias 
iš Chicagos, Jonas Jasaitis, ku 
ris nuo apylinkės įsisteigimo 
yra keletą kartų dalyvavęs jos 
susirinkimuose ir pasakęs vie
na ar kita proga vertingą kal
bą. Taip pat bus ir daugiau į- 
domjos programos.. Vasario 16 
d. vietos dienrašty “Beacon 
News” bus patalpintas anglų 
kalba įdomus straipsnis apie 
Lietuvą. Kviečiame marius ir 
svečius minėjime dalyvauti, k.

MOTERŲ SĄJUNGOS 21-MOJ 
KUOPOJ

Town of Lake Moterų sąjun 
gos 21-mos kp. metinis susirin
kimas įvyko vasario 9 d. šv.

’ Kryžiaus parap. svetainėj. Ka 
dangi pirm. J. Kuzmickienė ser 
ga, pirmininkavo vicepirm. V. 
Bučnienė. Rašt. S. Bartikaitė 
pranešė apie visus einamus rei 
kalus taip pat, kad mirė mūsų 
kuopos ilgametė ižd. a. a. Pau
lina Gudinskienė. Buvo užsaky
tos šv. Mišios už 3 mirusias na
res, Kotryną Matkevieienę, Oną 
Landienę ir Pauliną Gudinskie- 
mę. Buvo užprašytos ėv. Mišios 
gegužės mėnesį už visas gyvas 
ir mirusias sąjungiečių motinas, 
tuo pasirūpino naujoji ižd. Na

George Bender demonstruoja Tem
ple universitete Philadelphia, Pa., 
mieste dirbtinę elektroninę ranką, 
kuri yra pajėgi pajudėti kai žmo
gus pagalvoja atlikti kokį judesį. 
Aparatas gauna įsakymus tiesiog 
iš smegenų.

operos transliacijoje iš Metro
politan scenos šį šėštadienį 1 
vai. p. p. per Chicagos WGN 
(720) girdėsime pasaulio geriau
sią dramatinį sopraną švedę 
Birgit Nilsson ,'Toėcos partijoje.

..1„ .. f.. ---- , - t ....

Mirus . nepriklausomos Lietuvos kariuomenes 
karininkui ir ilgameciui policijos viršininkui 

A.-Į-A. JONUI TAMULEVIČIUI, 
jo našlei gerb. teis. ONAI TAMULEVIČIENEI ir sū
nui JONUI su šeima, nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

Lietuviu Teisininku Draugijos 
Chicagos Skyrius

A. f A. MORTAI ANDRIJAUSKIENEI 
mirus, jos sūnui VLADUI, marčiai REGINAI ir anū
kei LORETAI .ANDRIJAUSKAMS nuoširdžią užuojau
tą reiškia

Bronė Dikinienė
Ona Daukšienė
Jadvyga ir Viktoras Dagiliai

A. -j- A.

JONUI TAMULEVIČIUI
po ilgos ligos mirus, jo žmoną ONA, sūnų JONĄ, 
marčią JŪRATĘ, anūkus ARONA ir DAIVA sunkioje 
jų skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Liutikų ir Bajorūnų šeimos

Brangiai mamytei

A. + A.
MORTAI ANDRIJAUSKIENEI 

mirus, SŪNUI SU ŠEIMA reiškiame nuoširdžią už

uojautą ir kartu liūdime.

Ona ir Romas šiaudikiai

~ + A.
PRANUI KAVALIŪNUI

staigiai ir netikėtai mirus, jo žmonai IRENAI KA- 
VALIONIENEI, tėveliams KAVALIŪNAMS, seseriai 
LEOKADIJAI su vyru PRANU ir šeima, broliui JARUI 
su žmona ALDONA, jos tėveliams, seserims su šei
momis ir kitiems artimiems giminėms didelio skaus
mo valandoje reiškiame nuoširdžia užuojauta :- 
kartu liūdime,

Vera ir 
Lionė ir
Onutė ir Jonas žemaičiai

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKV BEVERLY HILLS GELINYČIS
2443 West 63rd St., Chicago, Iii.

f Jos partneris Cavaradossi - Ita- j metu dainuojąs sopranu Metro- 
lų dramatinis tenoras Franco politan vaikų chore, šios Tos- 

j Corelli, o tas minėtasis “tiro- cos operos dirigentas - Prahoje 
nas“, Romos policijos vadas gimęs maestro George Schick.R. 
Scarpia, bus amerikietis William į
Dooley. Zakristijono partiją at-. -----------
liks kitas amerii.detis Paul Pli-1 — Piktumas gimdo piktumą,
shka. Įdomiausia, kad piemenų- j o neapykanta neapykantą, 
ko partiją III veiksmo pradžio-I Į
je dainuos 12 metų berniukas!.. Klystame mes visi, tik 
Kris Kalfayan iš Turkijos, šiuo <i<?^vienas kitaip.

A. -f- A.
Adv. STASIUI G ABALIAUSKUI 

mirus, jo žmonai ADELEI, LIETUVOS VYČIŲ GARBES 
NAREI, sūnui Pauliui, marčiai Margaritai ir anūkams 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

L. Vyčių Sendraugių Kuopa 
Chicagoje

A. -j- A.
PRANUI KAVALIŪNUI mirus, 

žmoną IRENA KAVALIŪNIENĘ, sūnus RAIMUNDA ir 
EDVARDĄ, tėvus GENOVAITĘ ir JURGĮ KAVALIŪNUS, 
brolį ir seserį su šeimomis jų skausmo valandoje gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jonas Kavaliūnas ir šeima

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Mirus mylimai žmonai, sesutei, tetai ir brolienei

A. -J“ A.
Lucijai Urbonai - Bartusis

Nuoširdžią padėką reiškiame Miami Gesu bažnyčios kle
bonui Sweeney už sukalbėtą rožančių koplyčioje, atlaikytas 
iškilmingas šv. Mišias prie didžiojo altoriaus', už jautriai iš
reikštus atsisveikinimo žodžius, taip pat už palydėjimą į kapus.

Nuoširdžiai dėkojame prelatui Jurai ir kun. Razučiui už 
atlaikymą prie šoninių altorių šv. Mišias.

Dėkojame solistams p. P. Stevens ir Gudui už taip gražų 
giedojimą laike šv. Mišių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir draugams už 
šv. Mišių aukas, gėles, už lankymą koplyčioje ir visiems pa- 
reiškusiems užuojautą asmeniškai, laiškais ir spaudoje.

Didi padėka karsto nešėjams ir ponioms, kurios šalia karsto 
lydėjo nešdamos po rožę

Dėkojame Miami Lietuvių Klubo nariams už suteiktą pa
galba ir naudotis patalpa ir reikmenimis laike ged. pietų. Nuo
širdžiai dėkojariie šeimininkėms įdejustoms daug trūso priimant 
laidotuvių dalyvius.

Minėdami a. a. Liucijos Bartusis mirities vieno mėnesio 
sukaktį, ta proga bus atnašautos gedulingos šv. Mišios T. Jė
zuitų koplyčioje, 56-ta ir Claremont Avė., š. m. vasario 16 die
ną, 12 valandą. Prašome artimuosius pasimelsti už jos sielą.

Skausmo prisliegti: Vyras Juozas, Broliai — Antanas, 
Juozas ir Stasys Urbonai su šeimomis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Moderniškos Koplyčios:

4330 * 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 čv est lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

A. -f- A.
Adv. STASYS GABALIAUSKAS

GABALIS

PETKUSMirė vas. 10 d., 1969, sulaukęs 64 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mažeikių apskrities, Tirkšlių pa

rapijos, Leįenių kaimo.

Amerikoje išgyveno 29 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Adelė (Rubliauskai- 
tė), sūnus Povilas, marti Margarita, 3 anūkai, Lietuvoje sesuo 
Bronė Gabaliauskaitė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st St. Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 15 d. iš koplyčios 12 
vai. dieną bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos Už veliortieS sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse.

Nuliūdę: Ztrtona, sūrius, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345

TSVAS IR SŪNUS V
MARQUETTE FUNERAL HOME

TKY!H MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 Wes» Tlst Stnet Tel. 47
1410 So. SOth A«e., Cicero Tel. TO 34

A1KSTC AUT0MDBIL11MS STATYTI

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOROS
2424 W. 69th STBFJBT 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel, VIrginia 7-6672A. A.

JULIJONA 2IVATKAUSKAS
KETURAKYTft

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-8572

Gyveno 7248 S. Mozart St. .
Mirč vas. 11 d., 1969, 11:20 vai. vak., sulaukus 82 m. amžiaus.
Gimė i Lietuvoje. Kilo 16 Žagarės miestelio.
Amerikoje išgyveno 60 m. i •• r i > ? . . . r jr
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: John, Julius ir Bruno, 

3 švogerkos: Ludovika Machenskas, Monika Kelia, gyv. Phoenbc, Ari
zona ir Ona 2ivatkauskas su Šeimomis, Lietuvoje Svogerka Ona 
Murauskienė su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Amžina narė šv. Kazimero Sės. rėmėjų ir N. Pr. Marijos Sės. 
rėmėjų draugijų. Priklausė Tretininkų dr-jai ir kitoms draugijoms.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje 6845 S. Westem
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 15 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines. , „į „ •>..-

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

Nuliūdę: Sūnūs ir kiti giminės

Laidotuvių direktorius Maželka-Evans. Tel. RE 7-8600

3307 8. LITDANICA AVĖ. Tel. V Arda 7-3401

Tai. V Arda 7-lSll

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICmOAN AVĖ. TeL COnunodore 4-2228

3810 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138-1130

VASAITIS — BUTKUS
1448 8. SOth Avė., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Slgmund I. Sutkus

7009 STATE RD., OAKLAWN. ILL. TM. 6S0-2S2O

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. vasario mėn. 14 d. 7

A. -4- A.
VINCENTAS MALAKAUSKAS
Gyveno 6752 S. Campbell Avė.
Mirė VaS. 11 d., 1969. 8:30 vai. vak., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Mt. Carinei, Pa.
Pa'illko dideliame nuliūdime sūnus Richard, brolis kun Char

les Malakauskas, gyv. Cresent, California, sesuo Antanina Baltrt,- 
aitis, švogeris Vytautas ir šeima, sesuo Albina Norkus, švogeris 

Alfonsas ir šeima, Kanadoje sesuo Teresė Tamašauskas, švogeris 
Liudas ir šeima, Lietuvoje 2 seserys: Elena Peleckienė su šebią 
ir Janina Porutienė su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. C«Si- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. vas. 15 d. iš koplyčios 9:45 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos Už velionies sielą. Po pamaldų btiš 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, brolis, seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direktdrius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.-r ■ -



8 DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. vasario mėn. 14 d. IŠ ART! IR TOLI
X Sol. Janina Armonienė ir

Vyt. Radys giedos sekmadienį, 
vasario 16 d., per 10 vai. šv. Mi
šias šv. Kryžiaus parap. bažny
čioje, minint Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo sukaktį.

X Am. Liet. inž. ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Chicagos 
skyriaus moterų pagalbinio vie
neto naujon valdybon išrinktos: 
Stasė .Semėnienė — pirmininkė, 
Birutė Briedienė ir Elena Va- 
rankienė — vicepirmininkės, Ol- 
ga Paulikienė — sekretorė ir 
Aldona Slonskienė — iždininkė. 
Naujosios valdybos kvietimu na
re įeina iš buv. valdybos Hali
na Žitkienė.

X Lietuvių Dailės institutas 
Čiurlionio galerijoje rengia me
no parodą. Parodos atidarymas 
vasario 15 d., šeštadienį, 7:30 
v. v. Lankymo valandos šiokia
dieniais 7—9 v. v., savaitgaliais 
11 v. r. — 9 v. v. parodoje da
lyvauja Akstinas, Augius, Ba- 
kis, Dangis, Daugvila, Ignas, 
Jameikienė, Kasiulis, Kaupas, 
Kiaulėnas, Kurauskas, Petra
vičius, Ratas, Vaičaitis, Valeš- 
ka, Valius, Vienožinskis, Vili
mas ir Vizgirda.

x Auna Baublys, mūsų skai
tytoja Linden, N. J., parėmė 
dienraštį 5 dol. auka. Dėkoja
me.

X Lietuvių bendruomenės 
Marąuette Parko apylinkės val
dyba praneša, kad Jurgis Pet
raškevičius yra išrinktas nau
juoju Marąuette Parko LB apyl. 
iždininku. Nuo šios datos tau
tiečiai lietuviai, priklausą Mar
ąuette Parko apylinkei, solida
rumo mokęstį maloniai prašo
mi siųsti arba mokėti šiuo ad
resu: 6825 So. Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60629.

x Jonas ir Petronėlė Zeliavai 
Šv. Kryžiaus parapijos parapie- 
čiai, pereitą sekmadienį atšven
tė savo vedybinio gyvenimo 50 
m. sukaktį. Ateinantį sekmadie 
nį tokią pačią šventę švenčia 
Jonas ir Anelė Kinčinai. Abidvi. 
šeimos priklauso šv. Kryžiaus 
parapijai ir yra veiklios.

X Pr. Dielininkaičio mokslei
vių at-kų kuopa šį šeštadienį 
5 v. v. Marąuette Parko para
pijos salėj ruošia kaukių vaka
rą.

X Dantų gydytoja Elena Bal 
trušaitienė, muz. Vlado Baltru
šaičio žmona, pradėjo dirbti 
Illinois universiteto odontologi
jos mokyklos histologijos-pa- 
tologijos laboratorijoje, prie e- 
lektroninio mikroskopo. Tai gal 
yra vienintelė Illinois univer
siteto laboratorija, kur beveik 
be išimties techninį personalą su 
daro lietuviai. Šiame skyriuje 
jau keleri metai sėkmingai dar
buojasi šios lietuvės: A. Skru- 
pskelienė, dantų gyd. E. Kriau
čiūnienė, aktorė E. Vilutienė, O. 
Kavaliūnienė, J. Švabaitė - Gy
lienė, G. Bielskienė ir J. Gtončie- 
nė. Histologijos laboratorijos 
vedėju yra biologas Kazimieras 
Katelė, savo moksliniais odon
tologijos srities straipsniais ži
nomas ne tik Illinois universite
te, 'bet ir užsieny.

x Tautiniais drabužiais apsi
rengusios moterys — puošme
na Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelcimo šventėje! Nepriklau
somybės atkūrimo 51 metų mi
nėjimas įvyks vasario 16 d. 2 
vai. p.p. Marijos aukšt. mokyk
los salėje. Prašom gausiai da
lyvauti tautiniais rūbais apsi-! 
rengusias moteris ir mergaites.:

(pr.)
X Į Čiurlionio Ansamblio kon

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

X Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubas kvie
čia visus į žvėrienos balių sau
sio 18 d., 7:30 v. v., Marąuette 
salėje, 6908 So. Westem Avė. 
Balius bus filmuojamas. Gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas ir 
vakarienė 4 dol. Rezervaci
joms tel. 476-2952. (pr.)

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. VL Šimaitis apskai

čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St. 
CL 4-2390. (sk.)

X Vienos Karnavalas - Da
riaus Lapinsko Muzikos studi
jos ir Jaunimo teatro spektak
lis Jaunimo centre 1969 m. vas. 
22 d., šeštad., 6 vai. vak. Spek
taklyje, kaip svečiai solistai, 
dalyvauja Margarita Momkienė 
ir Bronius Mačiukevičius.

X Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas atvažiuoja Chica- 
gon vasario 14 d. 2 vai. p.p. Ap
sistos Executive House vieš
butyje, miesto centre.

X Premjera “DANOS”, komp. 
J. Gaidelio operos, įvyks Iš. m. 
balandžio 12 d., Marijos Aukšt. 
M-los salėje. Kiti spektakliai — 
bal. 13 ir 19 d. d. Libretas — 
S. Santvaro. Dirigentas — A. 
Kučiūnas. Solistai: D. Stankai- 
tytė, R. Mastienė, S. Baras, 
A. Brazis ir J. Vaznelis. Rėžis. 
— P. Maželis, Dail. — A. Ku-| 
rauskas.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”, 2511 W. 69th Str., Chicago. 
Telef. PR 8-4585. Užsakant paš
tu — siųsti čekį; Litčh. Opera 
of Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Ohicago, UI., 60629.

Bilietų kainos: Parteryje: 8, 
6.50 ir 5 dol. Balkone: 7, 5 ir 3 
dol. Premjerai — visi bilietai 1 
dol. brangesni.

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

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

* Mečys Šimkus, teisininkas 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
<vnod, CL 4-7450 arba Y A 
7-2046. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas L i t a » 
Investing Co„ Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel

(pr.) |GR 6-2242. (ak.)

Cicero, III. Balfo 14 skyriaus valdyba, revizijos komisija, aukų rinkėjos-ai ir kiti talkininkai vajaus už
baigimo proga susirinkę š. m. sausio 29 d. Dr. P. ir S. Kisielių bute. Sėdi kairėje K. Deveikis, pirmo
sios Balfo valdybos narys, dr. B. Motušienė, O. Zailskienė, J. Maldeikienė, J. Pupelienė, S. Kisielienė. 
Antroje eilėje A. Pupelis, V. Motušis, J. Arštikys, Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė, L. Griauzdienė, Č. 
Bačinskienė, svečias iš centro A. Dzirvonas, R. Memėnienė, I. Pemkienė, K. Dočkus, N. Sodeikienė, O. 
Galvydienė, J. Dočkienė ir A. Kvečas. Trūksta rinkėjų J. Bobinienės, M. Mackuvienės, D. Milūnienės, 
E. Migutienės ir J. Jelmokienės. Nuotr. K. Bružo

X Izabelė Gedvilienė, Chica
go, III., prisiuntė mūsų dienraš
čiui 6 dol. auką. Ačiū.

X Amerikos Liet. bendruome
nės East Chicagos apylinkės val
dyba parėmė “Draugą” 10 dol. 
auka. Labai ačiū.

X Jonas Juodgudis, anksčiau 
gyvenęs Mbntrealyje, dabar Chi- 
cagoje, ligos metu a. a. red. Jo
nui Kardeliui paremti Chicagoje 
iš buv. montreališkių ir kitų su
rinko 407 dol. ir juos pasiuntė 
Kardelių šeimai į Montrealį. J. 
Juodgudis šiai savanoriškai tal
kai pašventė daug šarvo laisva
laikio.

X Jonas Markvaldas, Cicero, 
III., lietuviškų reikalų rėmėjas, 
atnaujindamas prenumeratą pri 
dėjo 8 dol. mūsų spaudai parem
ti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Stanley K. Lukas, Brook- 
lyn, N. Y., mūsų spaudai parem 
ti prisiuntė 5 dol. Dėkojame.

X Teresė Kybartienė ir Va
lerija Venckienė nekantriai lau
kia Švč. P. M. Gimimo mokyklos 
Motinų klubo vasario 17 d. 8 v. 
v. susirinkimo. Jos žada ne t:k 
pavaišinti, bet pagerbti buvu
sias pirmininkes ir išrinkti šir
džių (karalienę.

X Helen Kulkanek - Čekaus- 
kaitė, 213 So. Grant St. West- 
mont, UI., vasario 10 d. atšven
tė savo gimimo dieną. Buvo sa
vo (šeimos ir artimųjų pasveikin
ta.

X S. J. Matas, South Bend, 
Ind., atsilygindamas už kalėdi
nes korteles, prisiuntė 5 dol. 
mūsų dienraščiui paremti. La
bai ačiū.

X Mažosios Lietuvos Lietu
vių D-jos ruošiamasis tradicinis 
Užgavėnių šiupinys įvyks va
sario 15 d., šeštadienį, 7 vai. 
vaikaro, Dariaus - Girėno pos
to didž. salėje, 4416 S. Wes- 
tern avė. šakiams gros nuotai
kingas Bob Webberio orkestras. 
Bus ir įvairi meninė programa. 
Didysis skelbimas nurodys ki
tas žinias. (pr.)

X Vladė Bakaitienė atsilan
kė Lietuvių Fondo būstinėje ir 
įamžino fonde savo mirusį vy
rą a. a. Mečį Bakaitį, jo mir
ties 10 metų sukakties proga, 
įnešdama fondan velionio var
du $100.00. LF adresas: 6643 
S. IMaplewood Avė., Chicago, 
111. 60629. (pr.)

Ona Dikselis ir jos sesuo Sadie Jacobs laiko kvietimą, i Šv. Kryžiaus 
ligoninės talkininkių pagerbimą ši sekmadieni. Abi ponios yra dirbę 

i ligoninėj nemokamai tūkstančius valandų.

X Per radiją apie Lietuvą. 
Vasario 20 d. 7:30 v. v. per 
Auroros WMRO radijo stotį ban 
ga 1280 AM bus lietuviškų dai
nų ir muzikos programa. Jos 
įdomumu ir pasisekimu rūpina
si apylinkės narė Marytė Viz
girdienė. Ji talkininkaujant Vyt. 
Vizgirdai programos turinį pra 
ves lietuvių ir anglų kalbomis. 
Pusvalandį rengia Auroros apy
linkės valdyba ryšium su Va
sario 16-sios minėjimu. Kviečia
mi vietos ir apylinkės lietuviai 
pasiklausyti programos ir savo 
pastabas ir pageidavimus apie 
jog pasisekimą rašyti laiškais 
Mrs. Marytė Vizgirdienė. 967 
Solfisburg, Aurora, UI., 60505 
arba teefonu 898-2376.

x “Eglutę” užsakyti 1969 m. 
dar nevėlu. Pažiūrėkite šį sek
madienį lietuvių televizijos pro
gramos. Ten pamatysit ir išgir
sit, ką apie “Eglutę” kalba jos 
mažieji skaitytojai. “Lietuviai 
Televiž'joie’’ sekmadieniais ma
tomas 8:30 v. v. tinklas 26-tas.

x Tėvų marijonų bendradar
bių 28-tojo skyriaus, Visų Šven
tųjų parap., pyragų išpardavi
mas bus seknfadienį, vasario 16 
d. parapijos svetainėj nuo 7 v.r. 
iki 1 v. p. p. Visus kviečia atsi
lankyti skyriaus valdyba.

x Petronėlė ir Jonas Zeliavai 
vasario 2 d. atšventė savo vedy
binio gyvenimo auksinę sukak
ti. Jonas Zeliava yra parapijos 
komiteto ir šv. Vardo draugijos 
narys. Linkima Zeliavams su
laukti deimantinio jubiliejaus.

X šv. Kryžiaus ligoninės sa
vanorės tarnautojos pagerbimas 
šį sekmadienį. Koplyčioj 2 vai. 
bus šv. Mišios. Visa eilė sava
norių talkininkių, išdirbusių net 
ligi 8,000 valandų, bus pagerb
tos atžymėjimo segtukais, ku
riuos (įteiks kapelionas kun. A. 
Zakarauskas. Iškilmėse daly
vaus ir ligoninės administratorė 
seselė Almarita.

X šeimos šventės festivalis 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje Brigfhton Parite pradeda
mas šiandien vas. 14 d. 7 v. v. 
Šeštadienį, vas. 15 d., tęsiamas 
nuo 7 v. vak., o sekmadienį, 
vasario 16 d., nuo 1 vai. p.p. 
Atsilankę į festivalį neužmirš
kite išbandyti savo laimę Brigh 
ton Parko lituanistinės mokyk
los “Laimės namelyje”.

X “Draugui” paremti siun
čiu 5 dol. atiką - rašo mums J. 
Balčius iš Bridgeport, Conn., 
drauge prisiųsdamas 5 dol. au
ką. Ačiū.

X Leonard Chepulis sunkiai 
susirgo ir guli Šv. Kryžiaus li
goninėje, kamb. 652. Leonardas 
yra sūnus veikėjos Jadvygos 
Kuzmickienės.

x Vasario 15 d. šeštad. 12 
vai. Chicagos Lietuvių taryba, 
pagerbdama žuvusius už Lietu
vos Laisvę, uždės vainiką ant 
paminklo Jaunimo Centro sode
lyje. Vainiko uždėjimo apeigo
ms vadovaus maj. Petras Šeš
takauskas. (Trumpą kalbą pasa
kys Daina Danilevičiūtė.

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJI GAIDMO METAI
Chicagos kinieč'ai šį savait

galį mini 4666 Naujuosius Me
tus, kurie praminti gaidžio me
tais.

| KARALIUS IR PRINCAS 
1 ATVYKSTA LENKTYNĖMS

Chicagos meras Richard Da- 
ley pakvietė Graikijos karalių 
Konstantiną ir Norvegijos prin
cą Haraldą rungtyniauti rugp. 
mėnesį įvykstančiose festivalio 
metu jachtų lenktynėse. Abu 
yra patyrę ir įgudę jachtininkai, 
ne vieną kartą apdovanoti me
daliais už laimėjimus. Chicagos 
graikai ir norvegai sudeda jiems 
$25,000 premiją skiriamą laimė
tojo nurodytai labdarybei.

BALTŲJŲ GENOCIDAS 
PRIEŠ AMERIKOS NEGRUS

Tarptautinių klausimų Adlai 
Stevenson vardu instituto direk
toriaus padėjėjas Richard Ru- 
benstein, kalbėdamas Illinois 
universiteto Chicagos skyriaus 
studentams, pareiškė, kad bal
tieji Amerikoje ateityje galės 
nuspręsti panaudoti genocidą, 
jeigu nebus rasta kaip sutvar
kyti sulkilimus juodųjų ghe- 
tuase.

PARDAVĖ PA1STATĄ
Time žurnalo leidėjai parda

vė 8 aukštų Time & (Life pasta
tą, 540 N. Michigan avė., už 7 
mil. dolerius. Jie ten pasiliks 
iki metų pabaigos, kada persi- 
kraustys į naują 30 aukštų pa
statą prie Ohio ir Fairbanks 
gatvių. Nauji savininkai žada 
seną pastatą nugriauti ir jo 
vietoje pastatyti dangoraižį.

NAUJAS SVEIKATOS 
CENTRAS

Prie Šv. Marijos Nazaretietės 
ligoninės, 1138 N. Leavitt, ža
dama pastatyti 428 lovų sveika
tos centrą. Statyba prasidės 
1970 m. ir kainuos 21.3 mil. 
dolerių. Dar nenuspręsta ką 
daryti su sena 75 metų ligonine.

PALIKO DU MILIJONUS
Evanstonietis Sheldon W. 

Vanzvvoll, buvęs akcijų parda
vėjas, testamente paliko $1,988,- 
961. Turtas paliktas žmonai ir 
dukrai. Federalinis iždas po
mirtiniais mokesčiais pasiėmė 
$277,031; Illinois valstija gavo 
$135,642.

Edna Holmgren, iš Hopkins, Minn.,

__ Cincinnati lietuviai, vado
vaujami pirm. Juozo Maezer, 
nutarė ruošti Vasario 16 dienos 
minėjimą kartu su Daytono lie
tuviais ir priėmė malonų kun. 
dr. Tito Narbuto, Daytono lie
tuvių parapijos klebono, kvieti
mą dalyvauti nepriklausomybės 
paminėjimo pamaldose gražioje 
Daytono lietuvių parapijos baž
nyčioje ir minėjime. Mišias at
našaus ir pamokslą pasakys 
kun. Gintautas Sabataitis, SJ, 
iš Xavier universiteto, Cincinna
ti. Visi Cincinnati lietuviai ren
giasi dalyvauti vasario 16 d. 
Šv. Kryžiaus lietuvių Daytono 
parapijoje 2 valandą po pietų 
specialiose Mišiose ir 3 vai. po 
pietų iškilmingame minėjime 
parapijos salėje. Po minėjimo 
bus visiems vakarienė.

__ JAV prezidentas Richard
Nixon sausio 31 d. darė priė
mimą Baltuose Rūmuose Wa- 
Ethingtone esantiems dipl. misijų 
šefams ir jų žmonoms. Lietuvos 
atstovas ir ponia Kajeckai 
dalyvavo tame priėmime. Priė
mimo metu JAV prezidentas 
trumpai pasveikino aukštuosius 
svečius ir palinkėjo jiems sėk
mės. Į tai dipl. korpuso vardu 
trumpa kalba atsakė Nikaragu- 
os ambasadorius, dipl. korpuso 
dekanas, padėkodamas už pri
ėmimą ir palinkėdamas JAV 
Prezidentui viso geriausio. Pri
ėmime buvo apie 300 svečių.

j. A. VALSTYBĖSE
— Vasario 16-ji per radiją.

Wilkes-Barre, Pa. Wyoming Klo
ny gyvuojančių keturių organi
zacijų atstovų komitetas Vasa
rio 16-tąją minės per radiją 
sekmadienį, vasario 16, iš WILK 
stoties (980 kil.), Wilkes-Bar- 
re, Pa. Programos pradžia 1 vai. 
p.p. ir tęsis visą valandą. Prog
ramoj dalyvaus visų 4-rių orga
nizacijų pirmininkai, būtent:
Vytautas Paulauskas - Liet.
Bendruomenės apylinkės ir ben
dro komiteto pirmininkas; Adai 
fas Norvaiša - LRKSA 5 apskri
ties pirmininkas, Adomas Mi
liauskas - SLA 7 apskrities 
pirm., Leonardas Pallis - Taurų 
klubo pirm., Pranas Katilius - 
LB apyl. ižd.; lietuviškai kalbės 
Matas Zujus, “Garso” redakto
rius, angliškai - Wilkes kolegi
jos filosofijos departamento ve
dėjas, kroatų lyderis prof. Stan 
ko Vujica. Programos vedėja 
bus Nelė Bajorienė, SLA 7 aps
krities ir Bendruomenės apylin
kės sekretorė. Meninę programą 
sudarys lietuvių dainos ir muzi
ka. šią radijo programą galės 
girdėti ne tik Wyoming klonio 
ir Scrantų, bet ir ISĮchuylkill aps
krities, Binghamtono, Eastono 
ir kitų artimesnių rajonų lietu
viai. Rengėjai kviečia pasiklau
syti. Sausio 30 visi suminėti ra
dijo programos dalyviai (išski
riant prof. Vujica), taipgi trys 
Taurų klubo nariai - Matas Bru 
sakas, Jonas Turak ir Jonas 

, Stadulis buvo nuvykę į Harris- 
burg, Pa..„ ir gavo gubernato
riaus Raymond P. Shafer išleis- 

! tą proklamaciją paskelbiant 
Vasario 16 Lietuvos nepriklau
somybės diena Pennsylvanijos 
valstybėje. (M.Z.)

— Philadelphijos - Pietinės 
New Jersey jubiliejinių Metų 
komiteto pastangomis Phila
delphijos radijo stotis WFLN, 
transliuojanti banga 900 AM ir 
95.7 FM, vasario 15 d., 10 vai. 
r. perduos pusės valandos lietu
viškos muzikos programą su a- Petras Brundza, auksinio amžiaus 
titinkamaia kcmenUrab, anglu

išėjo iš Fordo automobilių fabriko, 
kur dirbo siuvėju. Neseniai grįžo iš 
Fordo ligoninės į namus Detroite 
Selden gatvėje. Džiaugiasi sūnus 
Vitas su šeima, dukra Violet To- 
hati gyven. Allen Park, dukra 
Ruth Cole sp šeima gyven. Cadil
lac, Mich., ir dukra Ann Brundza

kalba. Tai jau antri metai, kad 
ši plačiai klausoma radijo stotis 
nemokamai skiria pusvalandį 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tės proga. Programoje bus pa
tiekta lietuviškų operų ištrau
kos ir B. Dvariono “Mažoji sim
foninė siuita”. Kausytojai yra ir anūkai ir proanūkai. 
raginami pasiųsti padėkos laiš
kučius adresu: WFLN Radio 
Statlon, 8200 Ridge Avė., Phi- 
ladelphia, Pa. 19128. Tai jau 
šeštoji Jubiliejinių metų komi
teto radijo programa amerikie
čių visuomenei.

— Lietuvių kunigų įkardlna- 
cija New Yorke. Sausio 28 d. 
lietuviai kunigai: VI. Budrec- 
kas, J. čekavičius, J. Pakalniš
kis, V. Pikturna ir A. Račkaus
kas labai nuotaikingai atžymėjo 
savo įsikardinavimą (įtrauki
mą į vyskupijos kunigų sąra
šus) į Brooklyno vyskupiją, for
maliai atliktą kiek anksčiau. Jie 
surengė pobūvį visiems Brookly 
no vyskupijos lietuviams kuni
gams ir jų kviestiems kuni
gams. Pažymėtina, kad pobūvy
je dalyvavo Brooklyno vysku
pas ordinaras vysk. F. Muga- 
vero. Jis pasveikino naujai į jo 
vyskupiją įsirašusius lietuvius 
kunigus, palinkėjo sėkmės Kris
taus tarnyboje. Lietuvių vardu 
padėkojo specialia kalba kun. 
J. čekavičius. Visi vieningai ir 
labai galingai sugiedojo lotyniš
kai ir lietuviškai Ilgiausių metų. 
Ši lietuvių kunigų penkiukė įtei
kė savo vyskupui lietuvišką 
kryžių. Vyskupas priėmė ir dė-

Atlanta mieste, Ga.. kepinių varžy- ko)° už taip reikšmingą dovaną, 
bose laimėjo pirmą vietą ir už tai Į kuri būsianti prieš jo akis ant
gavo 25,000 dol. premiją. darbo stalo. Jis pareiškė, kad 

džiaugiasi tokia nepaprasta do
vana.

Visi įsikardinavę lietuviai ku
nigai galės vykti Lietuvon ku
nigauti, jei atsiras Lietuvoje 
laisvė kunigams dirbti. Su ta

STUDENTAI PRIEŠ 
DEMONSTRACIJAS

Surinkta 2,292 Chicagos uni
versiteto studentų parašai ant 
peticijos prašančios ^baigti ’ wlyga 
14-kos dienų demonstracijas ir tai kurie ių vyskupijoje jau dir- 
raginandios sukilėlius studentus į.bo apie 20 m., norį ir nebuvo 
apleisti užimtas administracijos ’ įsikardinavę k. r
pataLpas. Pasirašiusių studentų
kalbėtojas Jack Crabbs pareiš- j OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
kė, kad sukilėlių atsisakymas' _ Okup. Lietuvos meninių 
reikštų jie tikį studentų jėgai foto darbų paroda atidaryta 
esant tik mažumai, -bet ne dau-. Prahoje I. 21. Išstatyti 75 dar- 
gumai. bai.


