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I Š V I S U R 

Vasario 16 JAV 
spaudoje 

Dr. P . Daužvardis: teisėta, lo
giška reikalauti atitraukti so

n e t ų dalinius iš Lietuvos 

CHICAGO. — Vasario 16 pro 
ga Chicagos spaudoje, plačiai 
skaitonruos dienraščiuos, paskel 
bti du balsai, atkreipę JAV vi
suomenės dėmesį ypač į dabar
tinę Lietuvos padėtį. "Sun-Ti 
mes" savo vedamųjų puslapy 
įdėjo Lietuvos gen. konsulo Chi-
cagoje dr. P. Daužvardžio laiš
ką. " 

Gen. konsulas pažymėjo, kad 
Lietuvos nepriklausomybes at
s ta tymo 51-ją sukaktį lietuviai 
mini su pasididžiavimo bei liū
desio jausmais. Jis nurodė, kad 
te ;sės atžvilgiu Lietuva ir toliau 
yra suvereni valstybė. Turint 
galvoje J. Tautos Chartą. įvai
rias sutart is ir sovietų reikala
vimus Izraeliui i r JAV-bėms a-
t i t raukt i daFnius iš svetimų 
kraštų, yra visai teisėta i r lo-

Dr. P. Daužvardis 

Propaganda ar krizes grėsme Berlyne? 
Rytų vokiečiai jau trukdo sausumos su Berlynu ryšius, trukdo ir Europą palietu
sios sniego pūgos — Grėsme oriniams ryšiams — Borma ir Vakaru sąjungininkai 
nelaukia rimtos krizes, bet padėtį laiko rimta — Manoma, kad komunistai siekia 
propagandos burbulo. 
Jau pradėti susisiekimo varžy

mai keliaujant j Berlyną 
daro įrengimus. Tai verčia spė- nės kolegijos susir inkime ir iš-

R. Nixonas laukiamas 
Berlyne 

Naudosis helikopteriu 

BERLYNAS. — Prezidento 
R. Nbcono viešnagė V. Berlyne, 
t en prieš tai apsilankius sau
gumo pareigūnams, jau galuti
nai paruošta. Siekiant išvengti 
kairiųjų studentų riaušių bei 
demonstracijų, rastas vieninte
lis saugesnis būdas — pasinau
doti he^kopteriu ir kuo mažiau 
Berlvne keliauti auto mašina. 

Pagal planą. R. Nbconas Berly 
g*:ška reikalauti, kad sovietai a- Į ne praleis 3 su puse valandos, 
t i t rauktų savo karinius dalinius Savo lėktuvu atskridęs į Berly-
iš Lietuvos ir kitų pavergtų ; ną, prezidentas keliaus saugia 
kraštų. 

Savo žodį dr. P. Daužvardis 
baigė: "Lietuviai prašo para
mos iš laisvojo pasaulio. Jų ko
va už laisvę ir nepriklausomybę 
— teisėta". 

"Daily News" dienraštis pa
skelbė Vyt. Kasniūno laišką a-
pie religijos persekiojimą Lie
tuvoje. (Ziūr. 6 psl.). 

Vasario 16 Kongrese 
• Vasario 16 d. proga pareiš

kimų Kongrese — senate ir At
stovų Rūmuose laukiama šian
dien ir kitomis dienomis. Posė-

auto mašina iš aerodromo j vie
ną įmonę, kur jis kalbės dar
bininkams ir įmonės vadovams. 

Nenumatyta lankytis 
miesto rotušėje 

ti, kad komunistai, pasiryžę su-
' t rukdyt i kovo 5 d. rinkimus V. 

BONNA. — Rytų Vokietijos B e r l y n e i g a l i siekti trukdyti ir 
pasiemo sargybos šeštadienį Į g k t u v ų susisiekimą trim oro 
pradėjo vykdyti sausumos ke- koridoriais. Jais naudojasi trijų 
lių suvaržymus. J ie paskelbti | sąjungininkų lėktuvai: amerikie 
ryšium su Bonnos numatytais, , ftu - P a n American", britų 
kovo 5 d., naujojo Fed. Vokie- . '-BOA" ir prancūzų "Air Fran-
tijos prezidento rinkimais Vak. ce>. T a i s l ė k t u v g i s n a u ( įo jas i ne 
Berlyne. R. Vokietijos sargy- \ ̂  sąjungininkų pareigūnai, 
biniai pasieny labai kruopščiai į skrisdami į Berlyną, jais skris 
tikrina auto mašinas. Jos sulai- j j rinkimus &" 1-036 vokiečių par 
komos po pusantros valandos i lamentarai. Tik lėktuvais nuvy-
a r ilgiau. kę, jie gali dalyvauti rinkimi-

Vakar ir užvakar abiejose Vo į 
kietijos dalyse siaurus sniego 
pūgoms, manoma, kad dėl to 
ilgai vyko keleivių, vykstančių 
į Berlyną, tikrinimai. 

Keliaujantieji iš Vak. Vokie
tijos į Berlyną priversti vykti 
110 mylių ruožu t a rp Vak. Vo
kietijos i r Berlyno, per komu
nistinės R. Vokietijos teritori
ja-
Rengiasi t rukdyt i ir oro kelius 

Vak. Vokietijos ir sąjunginin
kų šaltiniai savaitgalyje patyrė, 
kad komunistai pasirengę truk-
dvti i r orinio susisiekimo kę

su miesto liūs. Pa t i r ta , kad R. Vokietijo-
burmistru K. Schuetz miesto ro-

Vietoje susitikti 

tušėje, Nbconas kelias į Char-
lotten pilį. kur saugiau. Antrą 
kar tą Nbconas pasinaudos ma
šina, nukeliavęs į Tempelhof 
aerodromą, kur įvyks JAV-bių 
karinės Įgulos karių para
das . I š čia jis helikopteriu 
nuskris atgal į Charlottenburg 
pilį ir iš jos. taip pat , helikop-

džiai Kongrese, po pertraukos. Į teriu. į Tegel aerodromą pran
cūzų sektoriuje. Iš Tegel R. Nbc
onas skris į Romą, iš jos \ Pa

rinkti Heinrich Luebkės, ligšio
linio prezidento, įpėdinį. 

"Pravda" neslepia minties — 
sieks t rukdyt i 

Vakarų sąjungininkai atkrei
pė dėmesį į "Pravdoje" , vasa
rio 14 d., paskelbtą straipsnį. 
Čia iškelta mintis, kad komu
nistai numatą t rukdyt i susisie
kimą vienu a r ir daugiau oro 
koridorių. Par t i jos dienraš t is 
ypatingai piktinasi, kad tuo o-
riniu susisiekimu numato pasi
naudoti 22 "neo-naciai", pernai 
bei užpernai išrinkti į įvairių 
Vokietijos kraš tų seimelius, so
vietų laikomi tikraisiais naciais. 

Brandt : nelaukiama krizės, bet 
pavojai nemaži 

ROMA. — Čia viešėjęs Fed. 

iNt.v -. 
Karas vyksta V 
jai 

ir jo įtakos neišvengia krašto kaimų gyvento-

Įvair ios žinios 
Vietname 

je buvę keli bandymai trukdy- i Vienur pasauly žiema, šalčiai, ki
ti Vakarų lėktuvų radijo bei ra- i t u r vasaros malonumai 

gįų Vokietijos užsienio reikalų mi-
'%£°?į nisteris Willy Brandt , kalbėda-

las televizijoje, pažymėjo — 
jis nemanąs, kad dabar t inė pa
dėtis Berlyne galėtų virst i r im
ta krize. Tačiau j i s pripažino, 
kad "sunkumai — rimti" . J i s 
teigė, kad Bonnos numaty t i r in
kimai Berlyne neturi provoka
cinio pobūdžio ir nesą nukreipti 
prieš R. Vokietiją. 

Laukiama sustiprintų priešo 
puolimų 

SAIGONAS. — Vietkongo ra 
dijo s iųstuvas paskelbė ir Ha
nojaus radi jas pakrtojo Viet
kongo karinių vadovų atsišau 

T R U M P A I 
Viceprez. S. Agnew 

Chicagoje 
CHICAGO. — Vicepreziden

tas Spiro Agnew vakar Chica
goje kalbėjo graikų surengtose 

Irimą. Ryšium su pirmadienį j iškilmėse Pick Congress vieš' 
prasidedančia T?t švente, iš ka
rių bei partizanų reikalaujama: 
"Vykdyti suderintus puolimus, 
visuose frontuose stiprinti puo
limus, žudyti išdavikus bei nu-
nusikaltėlius, režimo atstovus'". 
Naikinimo šūkiai nukreipti pir
moje eilėje prieš Saigono vy
riausybės atstovus. 

Pažeidė ginklų paliaubas 

pradėti šiandien. 

Bonna gražino šnipę 
Atgavo t r is studentas 

BONNA. — Žymus sovietų 

ryžių, po to vėl gr.š j Romą ir 
vyks j Vatikaną pasimatyti su 
popiežium Paulium VI-ju. Po 
pasimatymo, JAV prezidentas 

Astronautas Borman pas popiežių 
SAIGONAS. — Sąjungininkų 

Rūpestis Vak. Vokietijoje kyla | daliniai, ryšium su Vietname 
' minima Tet švente, paskelbė 24 

šnipas. 51 metų amžiaus. Heinz . ̂  g R o m Q s ticsi<yg - W a s h _ 
Felfe. 10 metų ėjęs aukštas pa
reigas vokiečių žvalgybos įstai
goje ir šnpmėjęs sovietams, 
vasario 15 d. perduotas sovie
tams. Felfe prieš 6 metus buvo 
nubaustas 14 metų kalėjimo 
bausme. Sovietai, atsilygindami 
už Felfės grąžinimą, perdavė 
vak. vokiečiams tris studentus. 
Jie sovietų kaltinti šnipinėję ar 
veikę prieš sovietus, buvę nu
bausti 4 -12 metų bausmėmis. 

• "France" laivas 

mgtoną. 

Studentai Berlyne jau 
triukšmauja 

V. BERLYNAS. — Keli tūks
tančiai studentų užvakar sukė
lė riaušes ties Ispanijos konsu
latu. Demonstracija laikoma 
"pasiruošimu" prieš būsimos 
prez. Nbcono viešnagės Berlyne 
trukdymus. Šį kartą studentai 

Paulius V I : Bormanas, žmogus, 
prisidėjęs iškelta Dievo didybę 

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI vasario 15 d. spe
cialioje audiencijoje priėmė "A-
pollo 8", mėnulio žygio, kapi
toną pik. F. Bormaną. Jis pa
žymėjo: "Esame laimingi, svei
kindami vieną erdvės keleivių, 
kurie prisidėjo d a r labiau įver
tinti Dievo garbę bei didybę". 
Po 17 min. pasikalbėjimo, Bor-
man pasakojo: "Tai buvo nuo
stabu, man sunku viską atpasa
koti. Popiežius — didis žmogus. 
malonus". 

Pasikeitė dovanomis 

Vakarų sąjungininkai ir Fed. 
Vokietija netiki, k a d dėl Ber-

; lyno rinkimų kiltų r imta krizė 
ar net rytų - vakarų susidūri
mas. Amerikiečiai su bri tais tei
gia, kad sąjungininkai turį sa
vo planus atsikirst i galimiems 
t rukdymams ir gal ypač orinio 
susisiekimo srity. Vak. vokie-

I čiai reiškia didesnį rūpestį. Jie 
mano, kad numatyt i sovietų ir 
kitų rytų bloko kraš to kariniai 

' pratimai galį pažeisti ne tik 
' sausumos, bet ir orinį susisieki

mą. 

Propagandos burbulai a r rim 
į ta krizė ? — tai savaitgalyje rie

biomis antraštėmis svars tė visa 
| vokiečių spauda

vai, paliaubas. Jos šiais metais 
t rumpesnės kaip pernai, kai vy
ko trijų dienų paliaubos. Komu
nistai, paskelbę savaitės paliau
bas, jas netrukus pažeidė kelio
lika kartų. Jie į šiaurės vaka
r u s nuo Saigono numušė du JA 
Valstybių helikopterius i r vie
ną sužalojo. Žuvo penki JAV 
kariai , 18 sužeista. 

J A V aviacija su B-52 bombo
nešiais, priešui jau paskelbus 
ginklo paliaubas, smarkiai puo
lė i šiaurę ir šiaurės vakarus 

buty, kur buvo susirinkę apie 
1.000 žmonių. Dalyvavo guber
natorius R. Ogilvie. Tai buvo 
pirmasis Agnew, graikų kilmės, 
kaip viceprezidento, susitikimas 
su graikų visuomene. 

JAV - Peru santykiai 

WASHLNGTON. — JAV ir 
Peru santykiai šiuo metu yra 
pasiekę krizės pobūdį. Peru vy
riausybė, tar iamai pasitari
mams, iš Washingtono išsikvie
tė savo ambasadorių Washing-
tone ir atstovą OAS — Ameri
kos kraštų organizacijoje. 

Santykiai buvo įsistempę Pe
ru vyriausybei nusavinus JAV 
žibalo nuosavybes ir pasiekė di
džiausią įtampą, vasario 14 d. 
Peru laivui apšaudžius penkis 
JAV žvejų laivus. Vienas jų 
buvo sulaikytas, bet sumokėjus 
kelių tūkstančių dolerių baudą, 
buvo paleistas. 

* Prancūzijos prezid. gen. de 
Gaulle priėmė JAV ambasado
rių S. Shriverį. Šis generolui j -
teikė laišką. J i s nenurodė, ar 

i Arthur Frank Burns. ekonomis-
i tas. prez. Nixono patarėjas ūkio 

Popiežius Paulius VI Borma- j klausimais 
nui įteikė savo nuotrauką, dvie- į ., 
jų senų šventraščių kopijas ir 
Vatikano pašto ženklų rinkinį. 

Vak. vokiečiai ypat ingai krei
pia dėmesį į vasario 27 d. nu
matytą prez. Nbcono viešėjimą 
Berlyne. Jis, iš Bonnos vykda
mas, turės pasinaudoti vienu iš 
trijų orinio susisiekimo kelių. 

numato- I kėlė protestus prieš "JAV im-
mas laužui. Jis per daug nuo- j perializmą. sovietų revizioniz-
stolingas vyriausybei. ŠĮ klausi- i mą. fašistinę kryptį Graikijoje. 
mą poryt Paryžiuje svarstys Į Ispanijoje" ir pan. 
de Gaulle su vyriausybe. Buvo suž/istų ir suimtų. 

Pulk. Borman popiežiui įteikė 
didžiulę mėnulio nuotrauką ir 

Italijos komunistu kar
tūs žodžiai Maskvai 

Prieš Maskvos kišimąsi 

BOLONIJA 

medalį su popiežiaus Jono 
XXLTI paveikslu, kurį jis buvo i Burmis t ras K Schnetz pat iki 
pasiėmęs žygyje aplink mėnulį, j n a < k a d p r e z Nbconui a tvvkus 

Prieš apsilankydamas pas po- j Berlyną, jis nesusidurs su kliu* 
piežių. Borman buvo susitikęs i timis. 
su kardinolais ir diplomatais. į 
Jiems buvo rodomos žvgio nuo- i n e 

nuo Saigono. kur, žvalgybos I laiško autorius — prez. Nbco-
žimomis, sutelkta 40.000 prie- nas ir koks laiško turinys. 
šo vyrų. 

būti pasirengę, jei reikia, panau
doti ir jėgą." Spaudoje 

traukos. igos siaučia 

sano iO d. 
Ttali-rvs k^r 

Italija. — Va-
čia pasibaigusiame 

i. partijos suvažia-
,-į™c. b^v' ik visaip 1.000 do-
'<••??.*•; baisais priimta rezoliu-
cija kurioje pasisakyta prieš 
sovietų invaziją Čekoslovakijo
je ir pasižadėta sau palikti tei
sę "> ig-iamai vertinti sovietų ir 
jos sąjungininkų politiką. 

Revoliucijoje nurodyta i vi
su k^~~. partijų "suverenumą 
ir '-pT>riklausomybę". 

Trumpai • v 

is 
Sirhan-Sirhan. 

visur 
pietryčiuose 

• 5irhan-*irnan, Kaitinamo 
sen. Kennedy nužudymu, advo
katas Bermar pareiškė, kad Sir-
han šaudydamas buvęs nepap
rastai susijaudinęs, dvasiniai su 
krėstas, be to, buvęs alkoholio 
įtakoje. 

• Pf*ru valstybė P. Ameriko
je -agrasino. kad vykstant su 
JAV ginčui dėl žibalo nuosavy
bės, ji galinti prekybą nukreip
ti komunistų kraštų link. Peru 

Baigiamąją kalbą pasakė par j diplomatinius santykius su Mas-
• 'OR vado pavaduotojas F/nri- ; kva užmezgė vasario 1 d. ir 
co Berlmguer. laikomas ligoto j šiuo metu Limoje, sostinėje. 
Long-o būsimu įpėdiniu. Borlin- j vie^1 s o ^ t ų prekybos misija. 
guer. visdėlto. pareiškė, kad ita- I • JAV valstybės federali-
lai nesiekią nutraukti saitus su Į niams tarnautojams atlygini-
Maskva ir pr i tarė Maskvos sau- , m a i ™™tomi Pakelti ™K) š. m. 

. i liepos 1 d. Jie būsią nakelti a-
kiamam suvažiavimui, tačiau j - - p.-jo'--
spėjo: jokia partija negalinti ! « Bomba sprogo Montrealio 

raiko? nuotaika ties J. Tautų pastatu New Yorke vasario m. dienomis-' būtį pašalinta. ' biržoje Sužeisti 27 asmenys. 

Sniego pūgos ir l ietūs palietė 
daugelį krašto sričių 
sniego pūgos siautė JAV pietų 
-ryt inėse valstijose: Kentucky, 
Oklahoma, Missouri Tennessee, 
abiejose Carolinose. Virginia 
valst. Audros padarė nuostolių 
Floridoje. 

Berlyno krizės grėsmė — 
ne naujiena 

Rytų Vokietijos paskelbti su
varžymai, liečia keliavimą i 
Berlyną, kaip pabrėžia "Chicago 
Tribūne", nėra naujas įvykis. 
Kiekvieną kartą, JAV-se prasidė
jus naujo prezidento valdymo 
tarpsniui, komunistai sukelia 
naują Berlyno krizę. Dabar gi 
paskelbti suvaržymai, teigia dien 
rastis, turi aiškų ryšį su prez.Nix-

Vaka r ; ono numatyta, vasario 27 d., ke
lione į Vak. Berlyną. 

JAV 

lifomijoje. pietuose — lietus. 

K A L E N D O R I U S 

Vasario 17 d.; šv. Donatas, 
šv. Jurgi ta . Vaišvilas, Viltė. 

Vaasrio 18 d.: šv. Simeonas. 
šv. Bernadeta, Lcngvnnis, Gcnd-
rė. 

O R A S 

Oro biuras praneša : Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, temp. 30 ir daugiau 1. 
F., ryt — be pakitimu. 

Saulė teka 6:44, leidžias 5:26. 

Chruščiovas grasino buvusiam 
prezidentui Kcnnedžiui 

[vykiai kartojasi... tai liudija 
į sovietų grasinimai 1961 m. tuo 

Sniegas iškrito šiaurinėje Ka- m e t u p r e z KennedŽiui apsilan
kius Vienoje. Jis ten buvo susiti
kęs su tuometiniu sovietų diktato 
rium N. Chruščiovu. Šis buvo rei 
kalavęs Berlyno ir Vokietijos 
klausimus baigti tvarkyti ligi 19 
61 m. pabaigos. Esą, jei Vakarai 
nepasirašytų taikos sutarties su a-
biem Vokieti jom, tai grasino 
Chruščiovas, jis Berlyną paskelb 
tu "laisvuoju miestu." Kennedy 
atkirtis buvo aiškus — jis, į JAV 
grįžęs, pareiškė, kad jei komunis 
tai ir toliau sieksią vienašališkai 
tvarkyti Berlyno reikalus, tai 
"mes turimo būti pasiruošė ginti 

Komunistinis žvėris kailio 
nekeičia... 

Dabar, kai R. Nixonas paskel
bė nekeičiąs pasiryžimo keliauti 
j Vak. Berlyną ir kai Fed. Vokieti 
jos parlamentarai kovo 5 d. nu
mato, lėktuvais nuskridę, Vak. 
Berlyne rinkti naująjį krašto pre 
zidentą, pasak laikraščio, sovie
tams primintina, kad karo pabai 
goję pasirašyti susitarimai Berly
no reikalu tebegalioja. Pats Nbc
onas buvo pareiškęs, kad šiuo 
metu žengiama į naują, pasitari
mų su sovietais, tarpsnį. 

Betgi... pastarieji įvykiai, pa
brėžia dienraštis, verstų tą nusi
statymą keisti. Juk komunistinis 
Kėris, leopardas, nekeičia savo 
kailio. 

mūsų teises Berlyne... mes turime! muese. 

R. Wilkins. negru veikėjas JAV-se, 
t-rėsi PJ prez. R. Nisonu B. Rū-



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. vasario mėn. 17 d. 

VIENINGOS KOVOS KELIU 
Vasario 16-sios šventės -51-jų1 laisvę. Atsispirkime visoms Krem-

nepriklausomybes atstatymo me-fiiau> okupanto vilionėms ir ža-
tų proga — Lietuviu Krikščionių 
demokratų sąjungos centro ko
mitetas kviečia visus krikšė!o-|kaldyTi kovojančią išeiviją. IS-
nfs demokratus ir visus po pašau- junkime iš savo gretų visas sub 
lį išblaškytus lietuvius iš nau 
jo pasišvęsti nepailstančiai ko
vai už tėvynės laisvę. 

Atskleiskime jaunimui nepri
klausomybės kovu savanorių kū
rėjų, tautos sukilimo partizanų, 
miško brolių, Sibiro ir koncen
tracijos stovyklų kankinių aukos 
prasmę, Įdėkime jų širdyse tos vi
sa išskaistinančios aukos sėklas, 
kad jos sudygtų ii išsiskleistų to 
kiais pačiais tauraus žmonišku
mo ir didžios meilės žiedais, ku
rie laisvės kovotojų aukoje v i 
siems amžiams pašventė ir lais
vę ir nepriklausomybę. 

bangoms. Atskleiskime visus oku
panto būdus ir priemones sus-

versyvines piktžoles, kurių šak
nys maitinamos okupanto sulti
mis ar savanaudiškumo syvais. 

Politinės emigracijos egzisten
ciją įprasminkime pasišventusiu 
tarnavimu pavergtos tautos in
teresams. Suremkime pečius po
litinei ir bendruomeninei veik
lai ir susirikiavę po Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
vėliava paspartinkime savo žing
snius darbo, kovos ir aukos keliu 
į laisvę. 

Darbas už pavergtuosius bro-
! liūs tegaivina rankas ir širdis. 
I Kova už laisvę teatnaujina tikėįi-
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- Redakcija straipsnius tai 
>o idvo nuuiiur*. Nesuna-
^Jtų straipsnių nesaugo, >uos 
i razina tik is anksto susi ta 
rjj>. R-ca^^ija už skelbimų 
turinį n»-axsako. Skelbimų 
Kjmos prisiunčiamo; gavu--

* Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — i2:O0 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00. šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 
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New Yorko ate i t ininku sendraugiif, studentų :r . - : . . : :>«t>į« r... v:..uyrxia. Seui iš Kaires: Kgiė 
Juškaitė Bernadeta T..:.:.aite. kun. St. Raila. Erai Uja Vaišnorai'.- Algis N o r v i l e Rasa Marjrkį i įe Sto
v i : Jurgis Onitinas. dr. A. Radzivanienė. Er. Bobelis. H. Graiūnfenė. A Ber .orr :u :r FtUėtm Vainius. 
Trūksta: J. Giedraičio. P. Sandaria vičiaus ir K. Čičiūno. .\*..„ir. P. Až..u.•., 

Atverkime savo širdis p a v e r g i m ą lietuvių tautos nemarumu ir 
tajai tautai ir pašvęskime savo gyj jos didybe. Auka už tėvynę teį-

IŠ NEW YORKO ATEITININKŲ VEIKLOS žiavime. Jį sukvietė savo nuožiū 
r-a buvęs "'Ateitie*'" redaktorius 

Šio didmiesčio ir artimųjų jo tė Rasa Navickaitė. Kuopos globė' inž. A. Sabalis. Iš susirinkusių 
vemmą jos naudai ir gerovei. Pa - prasmma skaudų emigracijos h-1 a p v l i n k i ų X e w j e r e y p a k r a š l y j j a d l , ^ Radzivariienė, o dvasios! per 20 dalyvių, gera pusė buvo 
naudokime visas progas visais kimą. Meilė broliams ir tėvynei 
galimais būdais padėti paverg- tebūna visos mūsų veiklos ir šal
tiesiems broliams jų tylioje ir, tinis ir žibintas kelyje į laisvą, ne
šventoje kovoje prieš okupantą. Į priklausomą, demokratinę ir krik-

Nedarykime nieko kas galėtų j ščionišką Lietuvos valstybę, 
kenkti pavergtos tautos kovai už • LKDS centro komitetas 

jaunieji. Prof. kun. Si. Yla pa
skaitė jam būdingu aiškiu pla-

rė Savickienė — vyr. seiminin
ke, Bronius Daukšis ir Juozas 
Augut is - nariais . 

Išrinktoji valdyba turėjo sa
vo pirmąjį posėdį vaasrio 5 d. 
ir nus ta tė šių metų darbo planą. 
Kadangi vaidybos veik visi na
riai yra dirbanti , t ik Br. Dauk-
šis ir P. Savickienė pensinin
kai, tai daug ko negalėjo už
sibrėžti, bet vistiek nutarė šiais 
meta is suruošti gegužinę bir
želio mėn.. pravesti piniginį va
jų, kurį praves I vicepirm. Ka-

Į zys Rutkauskas ir Juozas Au
gutis, o rudeniop, vajaus užTbai-
gai, suruoš gerą parengimą. 

Augis 

MOSU KOLONIJOSE 
K ė f t O s h a - R a d n e , W l S C . Į Kazys Rutkauskas — I vicep., 
ESAMI KVIEČIAMI l TALKĄ , P e t r a s S*™** " U vicepirm., 

i Giedrė Špokaitė — sekr., Domi-
LB Waukegan apylinkės vai- ' celė Bubeiienė - - kasininke, Pe t 

dyba šįmet nutarė su Lietu- : 
vos nepriklausomybės a t s ta ty - i 
mo paminėjimu išeiti * amerikie ; 

čhi visuomenę, kad būtų iškel- j 
tas Lietrjvos klausimas ir p a 
demonstruotas lietuvių dainų 
grožis, tautiniai šokiai ir kt. 

Tai įvyks vienoj iš gražiausių 
salių VVaukegane. West Cam-
f/U£i A u u . t w . i u i i i . ~*j£^J U>L\JKJ&.-

side St. Minėjimas įvyks vasa
rio 22 d., šeštadieni 7:30 vai . 
vak. Programą atliks Dainavos 
ansamblis ir tautinių šokių g ru 
pė Bijūnas. Dainuos sol. J o n a s 
Vaznelis, sol. Prudencija Bic-
kienė ir sol. Janina Šalnienė. 

Rengėjai, norėdami su t rauk
ti, didesnį skaičių amerikiečių, 
bilietų kainą nustatė, suaugu
siems $1.50. studentams 75 cen 
tus. Pasinaudokime gražia p ro 
ga, tuo pačiu atsilyginsime m ū 
sų kaimynams, už mūsų t a u 
tinių parengimų rėmimą. Abie
jų parapijų lietuviai kunigai 
prašomi ši reikalą pagars int i 
per pamokslus ir visi lietuviai 
viens kitą paraginti i r sudary
ti sąlygas, kad dėl neturėj imo 
susisiekmio priemonių norintie
ji dalyvauti nepasiliktų namuo
se. 

Kenoshoje bilietu? platina "B. 
Juška, Racine L. B. pirm. L. 
Pliūra. Br. J u š k a 

Brockton, Mass. 
IAMŽTNTMO ĮNAŠAS 

,~, . , . . „ . , A n d r e w Jacobs, ( D . Ind. t sakos i , 
Dionyzas Meizys. gyvenęs 16 ; k a d j<?i k i ; n g r e g e ^ , s l 2 .5oo 

Holbrook Ave., mirė 1968 m e - | kongre 

į ateitininkai nesnaudžia. Visos 3 vadas kun. J. Pakalniškis, 
šakos — sendraugiai, studentai. Sendraugių skyriaus valdyba 
ir moksleiviai — gana intensy-1 pasiliko ta pati ir šiems metams:, ningumu paruoštą pranešimą a-
viai veikia. Pernykščiai mokslo pirm. A. Bendonus, vicepirm. J. i pie dabartinę ateitininkijos būk-
metai buvo tikras darbymetis. į Giedraitis, sekr. E. Vaišnoraitė,! lę ir iš jos išplaukiančius rūpes-
Sendraugių valdyba įvairiais bū ižd. Br. Bobelis ir antroji sek. H.; čius. Prelegentas iškėlė ištisą ei-
dais stengėsi konsoliduoti savoiGražiūnienė. Metinio susirinki- le klausimų, kurie turėjo būti iš-
skyriaus narių sąrašą, kuriame j mo suteikta teise, va'dyba koop- j diskutuoti ir duoti į juos indivi-
šiuo metu figūruoja 137 pavar- tacijos keliu pakvietė nariais dr./dualūs atsakymai. Užvirė gyvos 
dės, bet iš jų tik apie pusė užsi- \ D. Jasaitį ir A. Masionį. i diskusijos, pasipylė visokiausi pa 
moka nario mokestį ir tik apie 
trečdalis yra daugiau ar mažiau 
aktyvūs. Ypačiai daug dėmesio 

Birželio mėn. vieną sekmadie į siūlymai ir atsakymai. Ir šį kartą 
nį sendraugiai drauge su stųdenjlabai aktyviai pasireiškė patys 
tais padarė iškylą į Sunken Mea-j jauniausieji - moksleiviai. Iš jų 

kreipiama į jaunuosius akademi j do\v parką Long Island viduri- i ypačiai išsiskyrė rimtai pasisaky-
kus, kurie labai sunkiai pasiekia-i nėj dalyj, o iš ten ponų Giedrai-, darni: Marytė Sandanavičiūtė, 
mi ir dar sunkiau leidžiasi už-jčių buvo pakviesti į jų gražią Rasa Navickaitė, Jurgis Oniū-
kalbinami. Suprantami jų nauji' rezidenciją, kur atliko savo meti-inas, Algis Norvilą. Rasa Kregždy 
profesiniai ir Šeimyniniai įsipa-jnį susirinkimą ir buvo puikiai tė, Petras Sandanavičius, Berna-
reigojimai, betgi atrodo, kad jie pavaišinti. j dėta Tutinaitė ir kt. Jaunieji pa
galėtų bent nors retkarčiais Lapkričio mėn. pradžioje pas. rodė savo didelį entuziazmą, pra 
atsiliepti į valdybos laiškus. 2i- dr. Radzivanus įvyko Rytų pa- šydami ruošti daugiau tokių ide-
noma, ši pastaba netaikoma vi- kraščio at-kų nibks. globėjų, N. ! ologinių kursų, kokie buvo su-
siems jauniesiems akademikams Į Yorko sendraugių globojamas,; ruošti per Kalėdų atostogas Dai-
sendraugiams, nes kai kurie iš jų j suvažiavimas. Jame buvo disku-Į navoj. Jie nori daugiau įsisąmo 
yra labai pavyzdingi nariai, ta- tuoiami įvairūs veiklos kiausi- ninti ir jiem nepatinka tik ieng-
čiau daugumas verti ir griežtes-imai su ypatingu dėmesiu vasaros va programa, jie nesibijo ir sun-

Ofiso — HT: 4-5758. 

DR. S. ir M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51 s t Street 

Vaiandos: antradieniai*. penKtad 'e-
na^s 2—'J v., jšeita^i.eniala L 0-1 D C. 
T^lgonia: oniraaml oajral susitartrna 

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optomet ristas 

DR. EDMUHD L CIARA 
3709 W. 51st Street 
Te l — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
k€*v. l—4 ir 7—9: antrad ir penk-
tad. 10—4: šeĮStad. 10—2 vai. 

Ofc. 7S5-4477. Kez. PR 8-«»«0. 

DR. L DECICYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPF^IALYBfi — VERVT fR 

EMOCE*£S LIGOS 
Crawford Medical Building 

»449 $o. Pnlaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

Aknierija Ir motenj Ilgos 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2870 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

ASSOOIATF. OPTOM-PTRISTS 
Lietuviukai kalba 

M. FRANK PLECKAS, (NTt 
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

r įtrina akis. Pritaiko akintas t» 
'Y-ontact lenses". 

Valandos pagal susitarimą 
t.'ždaryta trečiadieniais 

DR. A. PUSTELMIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR «-780e: Narni) 925-78*7 

515*) So. Damen Aveanc 
Vaiandos: 2—9 vai. p. p. 

ISskyrus trečiadieni 

Tclef. 423 - 2660 

BR. E. R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Ked/ie Avenue 
Vai., pirmad.. antrad. 
penktad. 8 v. r. iki 9 
Šešta SeStad. S v. 

k et vi r tad. B 
v. v. Trež. t 

r. iki 3 v popiet 

Ofiso t«L P R 8-2220 
Namu — m. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad,, kctvtet. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 v.v. 
3e*ted. mto 1 iki 4 vai. 

tų gruodžio 31 dieną sužeista? 
pravažiuojančio automobilio. Ve 
lionis paliko nuliūdime žrr.rmą 
Bronę ir sūnus Almontą ir J u 
lių. Jo atminčiai jamžinti su
rinkta $100 nario auką Lietu
vių fondui. Prie šios aukos pri
sidėjo V. A. BaruUai. E. R. Biel-
kevičiai, E . T. Bliudnikai. J . P . 
Ėraskai, S. A. Adomaičiai, E . 
M. Gailiai, S. M. Gofensai. G. 
K. Stankai, A. Surovičienė. L. 
A- Kulbiai. O. J. Valiūnai, A. 
P . Urbai, V B. Tamuliai ir Ar
dei SportswAar bendradarbiai. 

V A S 

Rbckford, 111. 
BALFO DAKRT GAIRES 

^ l f o me t ine susir inkimas 
praėjo sklandžiai. Buvo praneš
ta, kad skyrius nariai? negau
singas, tik darbingas. I Balfo 
eestr% pasiųsta S600 <r sušelp-
t a vietoje pora asmenų. Po p ra -
nefcnų r^ko nau^ns vaTd\^x>s 
rjnldtnai. Išrinkta: August inas 
F M h n — pirm., 12 metams", 

JSO nariui algas. 
tu pinigų neimsiąs. 

jis vistiek 

nio žodžio. Valdyba nepaliks ne
atversto nei vieno akmens savo 
pa^tango*- patraukti i veikimo 
orbitą savo akademinį jaunimą. 

Praėjusiais metais sendraugių 
vaidyha, neplanuodama ir tuos 
planu* bevykdydama, posėdžia
vo 19 kartų. Be to. keturis kar
tus posėdžiavo drauge su studen 
tų bei moksleivių valdybomis ar 
jų pirmininkais. Daug laiko, y-
pač stud. kuopos valdyba, pra-

! leido besirūpindama Įkurti laiki 
nąjį jaunimo židinį. Buvo suras
tos bent dvi tinkamos vietos, bet, 
dėl kai kurių finansinių ir orga
nizacinių kliūčių, dėtos pastan
gos nedavė rezultatų. Kuopos pir 
mininkui Petrui Ąžuolui rudeni 
išvykus į karinę tarnybą, truir 
pam laikui veikla buvo lyg ir ap
silpus, bet greitai susigriebė da-l 
bartinė energinga valdyba, ka
nos pirmininku yra Petras Vai-Į 
nius. vicepirm. Kęstutis Cižiūnasi 
ir sekretorė Eglė Juškaitė. Ši val
dyba yra ryžtinga, sumani ir veij 
kia be fanfarų, tačiau sistemin-i 
gai. Kuopos globėju yra prof. dr. 
kun. A. Paskųs. Moksleivių kp. 
veikia būreliais. Jos valdyba: pir
mininkas stud. Jurgis Oniūnas, 
vicepirm. Algis Norvilą, ižd. Pet
ras Sandanavičius, sekretorė Ber 
nadeta Tutinaitė ir koresDonden 

stovykloms ir ideologiniams kur | kesnių pastangų 
sams. Jame ypačiai gyvai daly
vavo jaunimo atstovai — seselė 
Viktorija, A3donf?\ygelytė. Kęs
tutis Girnius ir kt. Rytų pakraš
čio globėju vadovu išrinktas inž. 
J. Gaila iš Philadėlphijos. 

Antrasis šiais mokslo metais 
panašus susibūrimas įvyko ten 
pat — dr. Radzivanų rezidenci
joj, prof. kun. Stasio Ylos inicia
tyva, nors jis pats dalyvavo ir 
aname aukščiau minėtame suva-

A. B. 
Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960 

DR. L JATUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
skelbiasi dienraštyje "Drauge", sėst nuo » iki 12 vai.: arba sustta-

nsst 

Remkit tuos biznierius, kurie 

im. ZIGMAS RUDAITIS 
SPFX. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(Tel. 737-2290 ofise ir rezidencijas) 
Priima Ugonins tiktai susitarus — 

(By appt.). 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2889 
Rezid. telef. PRospect 9-6738 

Platinkite " D r a u g ę " . 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo. oro vesto ta vai. 
Pardavimą- b taisymas. 

J. M I G L I H fi S 
Krautuve Marquette Parke 

S346 W. 69th Street 776^1486 
Namu tel. — PR 6-1063 

A. ABALL ROOFIRG C0, 
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame VISŲ rūSiu stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, r'-
aas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iŠ lauko. Taisome mūra "tuck-
pointine" Pilnai apsidraudė Visa* 
darbas garantuotas 

IR 1-6047 arba PO 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo iaiku 

£UiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiiiiiiiumiiMiiiiiiiiiii!itini::!i!sii!;i!!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiniiii 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkransto baldus ii 
kirus daiktus. Ir iš tob miesto lel į 
dimai ir pilna apdrauds . 
i 047 W. 67th Pla<* VVA 5-*>«. ' 

Mes mokame 

• U1, IIĮIJL'I 

T|* ant visu taupymo | 
• y certiiikatų 

MINTMUM Sl*MA S5.000.00 

V A L O M E * 
KILIMUS IR BALDUS I 

Plauname ir vaškuojame visp 
rusiu grindis. 

J. B U B N Y S — Tel. R E 7-51681 

Į 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiitiii, 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
^ I.RONA8 F M N C K V S 

Stabdžiai , Sankabo*. Transmisijos . 
Tune-op ir Motonj Remontas 

5759 So. Western Ave. 
Rampas 58th Street 

TeJefonas — PRospeet 8-958S 
iUUlUlllllJLIIUMilllllJJMU>>n_llll_IJlinfllllĮi 

MIDLAND 
SAVIHGS 

MIDLAND SAVI 

LJ^HJR 
Nes"1 

4040 Archer Ave. 
^rsieago. m. 60632 

Te ;c ione CL 4-44/0 
FR \VK ZOOA.a 

Prealdent 

riiiiiiHi>niiHUiinnniiiHtiriiminHnimim»mmniimtmii 

tOTc — 20Cį — 30% pigiau mokf-sit 
už apdraiula ano ngrdes ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
32ftSĮ£ W>s< 95th Street 

ChioaRO. niinot-i 
Tf4. GA 4-86.V1 ir GR 6-1.H..9 

Ofisas 3148 West ftSrd Street 
Te4.: PRospect 8-1717 

K*-/id.: 3241 West «8th Place 
Tel.: RF.pubUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: t»%-
••iadieoiais uždaryk. Antradieniais ir 
penktadieniais vik. nuo 7 iki 8 vai. 

DR. VL KAZYS 
PLAUČIŲ IR \TDAUS LIGOS 

2801 West fttrd .Street 
Kampas 63-«os ir Califorrda 

Vai.: kasdien nuo 6—8 rai. vak. 
š«^tad. 2—4 v&l. 

Tre^iad. ir kitu laiku pagal gusitar 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. tel. WAlbroofc 5-8048 
Rezid. Telef. 239-4682 

DR. K. G. BALUItAS 
AKl'SKRIJA IR MOTF31TJ LJGOS, 

GIXF,KOVOGIXft C H l R t l t G U a 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical BuUdinę) Tel. LE 5-6446 

Priima licenius paKa.! susitartmą: 
jei nf-atsilipoia, skambinti HT* 8-3222 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES iR 

GERKLĖS U G O S 
PRiTAIKO AKIM t S 

2858 Wes* SSrd Street 
Vai : kasdien io—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. SeStadior.iais 10—i vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami m -
<;1tani5t 

Ofiso cHefonas: PR 8-322* 
Re/ w\rt. WAThmok 5-5076 

1 DR. C. K. BOBELIS 
= i Inkstu ir šlapumo taku chirurgija 
| Tel. 695-0533 — Hgfa 
g 425 No. Liberty StTeet 
= Route 25. Elgin, Dltaofe 

S'TeL ofb*i BE 4-5848. m . 388-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHTRUUGAS 

2484 VTest 7lst ^ ree* 
S ! Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-g 
Sjatttr.. penktad. 1-5, 

Oft. PO 7-6TO0 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 63rd Street 

VaL: kasdien mio 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vaL Treciad. ir seStad. uždaryta. 

Ofiso tr betto teL OLvtnplc 2-1381 

BR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kaadien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir Seštad. tik susitarus. 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS m. CHIRURGIJA 

, « . . „ PRtTAlKO AKTNirS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl 

KaMneto tel. 6S7-2020 
Xanm teL 839-1071 

Vizitai pairai susitarimą 

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

Ofiso teL REHaace 5-4419 
Rez. GRovehiU 6-0617 

valandos: nirm. ir k e t nuo 12 vai 
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C H I R U R G A S 
2858 West SSTTI Street 

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

Priiminėja tik susitarus 

Ofiso HE 4-1818 Re*. PR 6-8801 

BR. J. MEŠKAUSKAS 
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VaL kasdien t—11 ryto tr 4—8 •. v. 

• ». r. — t w. 
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^ ^ Tel. PRospect 8-1228 
Oftao vai.: Pirm., antr., T r o t tt 
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DR. A. VALIS - LABOKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPTXnAUBfi AKrSERIJA OI 

MOTERT; U G O S 
2524 Weat 69tb Street 

Valandos: i iki 4 ir 6 Iki 8 T vai 
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(VAŠKAS) 
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DR. F. C. WINSKMM 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
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DR. PETRAS ZLIOTA 
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Britų menkyste, 

GARBĖ IR AUKSAS 
RELIGINIS GYVENIMAS LENKIJOJE 

Kai 1966 m. pavasari aš at- I se padaromi altoriai, kur su-

Ne auksu mes vertiname sa
vo kraš to laisvę ir nepriklau
somybę. Ji buvo ir yra mums 
už auksą daugeli kar tų bran
gesnė, nenuperkama, nei už 
auksą neatiduodama. 

Tačiau valstybei, ypač san
tykiaujant su užsieniu, reikėjo 
ir aukso. Lietuva turėjo tvirtą 
auksu paremtą lito valiutą. 
pastovią pinigo vertę, aukštą 
pirkimo galią. Tiesa, lyginant 
su didžiosiomis valstybėmis 
kiekybiškai aukso mūsų ižde 
nedaug tebuvo, bet jo būti
niems mokėjimams užteko. Tą 
žibantį metalą lietuvių tauta 
savo sunkiu darbu įsigijo, ne 
kokių nors svetimų koloniali-
nių vergų prakaitu. 

Jeigu šiandieną buv. nepri
klausomos Lietuvos vyriausy
bei galima kai kas primesti, 
ta i negalima kaltinti jos neap
dairumu kraš to finansus tvar
kant . Gera dalis valstybės iž
de buvusio lito valiutos aukso 
fondo buvo deponuota užsieny
je, pirmoje eilėje JAV-bėse ir 
D. Britanijoje. 

Reikia pagirti krašto, kuria
me gyvename, vyriausybę. Nei 
karo. nei pokario metais, dau
gelį ka r tų jai šnekantis su Lie
tuvos okupantu i r šiam. be 
abejo, primygtinai reikalau
jant . Lietuvos auksas kaip ir 
jos de jure pripažinimo klau
simas nebuvo rusams išduotas. 
Rodos, kad Amerika šiuo rei
kalu ne t į kalbas nesileido. 

Kitaip reikalai klos* ėsi Ansr-
lijoje. kurioje Pabaltijo kraš
tai (Lietuva. Latvija, Estija) 
buvo deponavę aukso apie pu
sę milijono angliškų svarų ver
tes. 

J au 1940 m. okupantas ban
dė išgauti pavergtųjų kraštų 
deponuotą auksą. t?eiau šis 
reikalavimas nebuvo patenkin
tas . Pakar to t ina i klausimas 
nidintas 1959 m., be t rimčiau 
ir tvirčiau tik 1965 metais. Ta
da iškilo Angliios - Sovietų 
SajunsTos skolų suregrul';avirno 
klausimas. Kadangi bolševikai 
buvo nusavinę Anglijos bei ios 
piliečiu tūr ius . Ans*iia pateikė 
Sovietu S-eai 15 Tmlnonu sva
ru ieškini. Iš TU Sovietai nrina-
žino tik dali. Tačiau, kaip pra
neša "Europos Lietuvis" (II. 
4) , pas i rašant sutart i , msai 
d a r gavę iš a^srlu puse milijo
no svarų "arbatpinigių". Tas 
priedas ir buvo Pabaltijo vals-
tvbiu auksas. Šie svetimi hgr^ 
tai buvo rusams parduoti 1967 
m. vidurv. dargi neatsiklausus 
D. Britaniios parlamento ir jo 
nepainformavus. Kiek vėliau 
iškilo reikalas gauti šiai sve
timai "dovanai" parlamento 
pritarimą. 

Š. m. sausio 22 d. britu r-ar-
lamentas UI-uoju skaitvmu 
priėmė įstatymą, kuris įparei
goja vyriausybę atsilyginti bri
tų piliečiams, turėjusiems įmo
nes, versloves bei kitas nuo
savybes Pabaltijo ir kituose 
Sovietų okupuotuose kraštuo
se. Į šiuos t u r t u s įeina ir įvai
rių kompanijų lakštai, akcijos. 
Ju savininkams atsiteisti lei
džiama parduoti Pabaltijo 
kraštų auksą ir naudoti gau
tuosius už jį pinigus. įĄ įsta
tymą D. Britanijos parlamen-

vykau į Lenkiją ir apsigyvenau 
Balstogės vaivadijos Eik aps
krities mieste, man krito j akis 
(tada buvo gegužės mėnuo) va
karais į bažnyčią žingsniuojan
čios pavieniui, būreliais a rba su 
tėvais 8 - 1 0 metų mergytės, ku

t a s priėmė 161 balsu, balsuo
jan t prieš 115 parlamento na
rių. 

Mums įdomu, kad projekto 
priėmimas nebuvo sklandus ir 
kad to krašto parlamente dar 
yra laisvę už auksą labiau my
linčių parlamento narių. Taip 
atstovas Sir Beamish įstaty
mą pavadino "pasmirdusiu vi
so susitarimo mazgeliu, kurio 
smarvė nepajėgia išsisklaidyti 
ore". Net jeigu įstatymas ir į matėsi mieste ir po gegužės mė-
susitarimas su Sovietais esą nesio. 

stoja procesija ir vyksta trum
pos pamaldos. 

Tokios procesijos, kokią ma
čiau Balstogės mieste 1967 m. 
per Dievo Kūno šventę, aš sa
vo gyvenime dar nebuvau ma
tęs. Pirmoje dalyje žingsniavo 

rios buvo apsirengusios vieno- j k u j l i g a i - b u v o n e š a m i į t o r i a i 
dom baltom jupelėm, o jų gal
vas puošė žalumynų vainikė
liai. Vakare kokia gatve neisi 
tas mergytes visur patiksi. Tik
rumoje jos buvo prie bažnytinių 
pamaldų gėlių barstytojos. Jos 

anglams "praktiški", tai vis-
tiek. anot atstovo, gerokai su
puvę ir neteisingi. Neteisingas 
esąs ir jėga paremtas Sov. Są
jungos įvykdytas Estijos, Lat
vijos, Lietuvos prijungimas. 
Balsuodamas atstovas jausiąs 
pyktį ir gėdą. Atstovas Doug-
las - Parker priminė, kad įsta
tymas esąs blogas, blogu lai
ku pateikiamas. "Kas gali pa
sakyti, kad tie kraš ta i nebus 
laisvi ir nepaprašys, kas jiems 
priklauso? Kraštai juk ding
davo ir vėl iškildavo". Atsto
vas Maxwell - Hyslop pareiš
kė, kad tie kraštai gal tik lai
kinai Rusijos užimti, kaip jau 
nekartą buvo istorijoje, pa
brėždamas, kad savo laiku Len 
kija dingusi, bet i r vėl iškilu
si, o Lietuva kitados buvusi di
džiulė karinė Europos galybė. 
"Ar mes turime prileisti, kad 
tos valstybės jau dingo vi
siems laikams?" — klausė jis. 
Toliau jis nurodė, kad dabar
tinė D. Britanijos vyriausybė 
ima dalinti tai, k a s priklauso 
tr ims kitiems kraš tams ir kas 
buvo šiame krašte (Anglijoje) 
padėta tiktai pasaugoti atve
jui, jei tuos kraš tus užimtų 
Rusija ar Vokietija. Atstovas 
Maxwell - Hyslop dar įrodinė
jo, kad toks žygis pakirs pasi
tikėjimą Anglijos banku. Prieš 
vyriausybės nutarimą pasisa
kė ir atstovas Sir J. Foster. 
Jiems atsakęs pasekretorius 
"VVhitlock pareiškė, kad Sovie
tai nepripažinę bri tų pateikto 
10 mil. svarų ieškinio: pripaži
nę tiktai 3 milijonus svarų. 
Dabar Baltijos kraštai esą din 
gę. nesą jų de jure pripažįsta
mų vyriausybių, sutar tys ne
beveikiančios, nesą ir tų kraš
tų bankų. Įs ta tymas nesąs lin
kęs nuskriausti Baltijos kraš
tus ir ateityje jie gal galėsią 
kelti ieškinius. 

Sprendimas, rodos, dar nė
ra galutinas ir eis į lordų rū
mus. 

Šio įstatymo priėmimas at
stovų rūmuose neteikia garbės 
nei jį priėmusiems atstovams, 
nei pačiai Didžiajai BritanijaL 
Atvirai kalbant, jį reiktų pa
vadinti vagyste arba prilyginti 
atvejui, kai mažas vaikas pa
prašo savo turtingą dėdę pa
saugoti jo sunkiai uždirbtą 
skatiką, o tas dėdė jį pralei
džia ir nebegrąžina savininkui. 

Mums atrodo, kad ir lietu
vių visuomenė įvairiuose kraš
tuose, o taip pat ja i vadovau
jantieji veiksniai savo užda
vinio neatliko, nesukėlė pro
testų bangos ir tuo pačiu leido 
britams savo garbę išmainyti 
į trupinį aukso. b. kv. 

Eik mieste turinčiam 25000 
gyventojų buvo 2 katalikų baž-

bažnytinės vėliavos, baltai ap
rengtų mergaičių būriai bars
tė gėles, žingsniavo mėlynom 
jupelėm aprengtos mergaitės, 
taip pat vienodo fasono rūbais 
aprengti berniukai... O po jų se
kė minia žmonių, tokia minia, 
kuriai nesimatė galo. Porą va-
lardų truko eisena, visa plati 
gatvė buvo užtvinusi žmonių. 

nigai: lietuvių ir lenkų. Per lie
tuviškas pamaldas prisirenka 
žmonių pilna bažnyčia. Po pa
maldų visas miestuko gatves 
užplūsta žmones ir visur girdė
ti lietuvių kalba. 

Lenkijoje prie kiekvienos baž 
nyčios praeiviams matomoje 
vietoje yra padarytos lentynos, 
kur priklijuojami skelbimai apie 
pastaruoju laiku mirusius žmo
nes, kurie būna laidojami su 
bažnytinėmis apeigomis. 

Varšuvoje išeinantis valdiš-

KUBOS DIKTATORIUS IR NIX0N0 
VYRIAUSYBE 

Ar bus atnaujinti diplomatiniai ryšiai 
K. TAUTKUS 

Nuvers t i Kubos diktatorių 
Batis tą revoliucijai vadovavo F . 
Cas t ro . Papuošęs revoliuciją de 
mokra t inės laisvės principais, 
prisiekė laimėjęs leisti gyven
to jams pasirinkti valdymosi for 
mą. pa t r aukė kraš to gyventojus 

savo pusėn ir kovą laimėjo. 
1959 m. sausio 1 d. krito Ba
tistus diktatūrinis režimas, pa t s 
Batistą pabėgo iš Kubos į už
sienį. Kubos valdymą perėmė 
revoliucijos vadas F. Cast ro . 
Kol įsigalėjo krašte, Castro t e 
bekartojo demokratinės laisvės 

nyčios ir sekmadieniais abejos ^ I a n o s k a į č į a vimu toje eisenoje 
būdavo perpildytos pamaldom j ^ ^ dalyvauti 50.000 žmonių. 

Galvoje kilo mintys, kad tie 
motyvai, kurie galėjo tokią žmo 
nių minią į krūvą sutelkti, turi 
bū^i labai svarbūs; kad tai yra 
procesija žmonių, ieškančių Die
vo malonės, amžino gyvenimo, 
tobulesnės buities, kad po mir
ties tatai pakeistų šitą laikiną, 
skausmų ir vargo kupiną žemiš 
kąų gyvenimą... 

Balstogės vaivadijos mieste 
(be priemiesčių) yra 3 katalikų 
bažnyčios. Jei sekmadienį 10 ar 
11 valandą eisi paliai miesto 
centre stovinčią bažnyčią, ten 
ir žiemos metu per šalčius pa
matysi lauko pusėje ant šven
toriaus stovinčius arba klūpan
čius, su nuimtom kepurėm vy
rų būrius, nes bažnyčia perpil
dyta ir ten į vidų įtūpti nebe-

I galima. 
Punsko valsčiaus miestuko 2 

bokštų ir raudonų plytų bažny-
i čia stovi an t kalniuko ir atva-
| žiuo.įant į Punską yra matoma 
t iš 10 -15 km. atstumo ir pui-

Punske \-ra 2 ku-

susirinkusių žmonių. Lenkai y-
ra labai religingi, tai religin-
eiausia tauta, kokią aš ku r ma
čiau. 

Visų Šventų vakarą (lapkri
čio 1 d.) kunigas su palydovais 
ir žmonių minios lydimas žings 
niavo į Eik kapines apie vieną 
kilometrą atstumo nuo bažny
čios ten pamaldoms atlaikyti. 
Kapinėse jau buvo susirinkusi 
minia žmonių. Ant kiekvieno 
neužmiršto kapo degė maldau
t a i 10 žvakučių. Sutemus iš to
lo žiūrint į kapines, atrodė, kad 
ten dega žemė. 

Lenkijoje pagal priimtą įsta
tymą yra švenčiamos Kalėdų 2 
dienos. Velvkų 2 dienos. Dievo 
Kūno ir Visų Šventų dienos. 
Kalėdų pirmą ir Velykų pirmą 
dienomis yra visos viešos įstai
gos uždarytos: ir valgyklos, ir 
karčiamos C pavalgyti ir išgerti 
galima gauti tik geležinkelio 
stotyje). 

Įspūdingiausia religinė šven
tė yra Dievo Kūno su pagarsė- j k i a i a r r o d o 
jusiomis procesijomis. Tose gat 
vėse, per kurias žingsniuoja pro 
cesija. daugelyje namų per a-
tidarus langus lauko pusėn iš
leidžiami gražūs kilimai su ar," 
jų prisegtais šventais Kristaus 
paveikslais. Tam t*'krose vieto-

yra Maskvos komunistu mokinys. 
Jis pasisavino Sovietų Sąjungos i-
vesta darbo vergų koncentracijų 
stovyklų tvarką. Lietuviai tai gerai i 
žino. nes daug lietuvių yra kentė- į 
jusiu ir žuvusių Vorkutoje ir toli
mose Sibire Įrengtose darbo vergu 
stovyklose. 

Jei Sovietai tikrai nepatenkinti to 
kia brutalia, nežmoniška prievarta, 
kokia yra Kinijoje, tegu tai parodo 
darbais. Tegu Sovietų Sąjungoje pa 
naikina panašias darbo vergų sto
vyklas, kokių nėra jokiame kultū
ringame krašte ir tegu Įveda įstaty
mą, teisinę tvarką, kurioje ir kito
kių politinių Įsitikinimų pilietis 
būtu laikomas žmogumi ir žmoniš
kai su juo būtų elgiamasi. 

J. Žvilb. 

kas politinis dienraštis "Zycie a t s imenu) . "Slowo Powszech- principus. Bet jau po metų eme 
skelbti socializmą, revoliucijos 
metu duotus tautai pažadus ig
noravo, bet vis nedrįso prisi
pažinti, kad yra komunistas, 
kraš tą valdys komunistine dik
t a tū ra . 

Warszawy" yra vienintelis laik 
rastis, kuriame apie mirusius 
žmones talpinami 
turinio skelbimai. 

ir religinio 
pvz.: "Mirė 

ne yra populiarus laikrašt is ir 
iš jo s traipsnių dažnai skelbia
mos c ta tos per radiją. 

1967 m. "Zycie Warszawv" 
toks ir toks asmuo aprūpintas I d ienraš ty je tilpo t rumpas s t ra ip 
Šv. Sakramentais, už jo vėlę 
bus atlaikytos šv. Mišios tokio
je tai bažnyčioje, o jo kūnas 
tokią tai dieną bus palaidotas 
X kapinėse". Laikraštyje tal
pinami ir nereliginio turinio skel 
bimai. bet religinių skelbimų bū 
na kur kas daugiau, galima sa
kyti 7 0 - 8 0 r ; . 

I^enkijoje bažnyčios yra ati-
da'ytos visą dieną nuo rytme
tinių pamaldų iki 8 vai. vakaro. 
Te dėl į bažnyčią galima užeiti 
dienos metu kiekvienu laiku ir 
kada neužeisi visada rasi žmo
nių. Vakarais nuo 6 arba 7 iki 
S valandos būna pamaldos ir ta
da žmonių prisirenka daug. 

Lenkijos katalikų bažnyčiose 
1966 ir 1967 m. dar jokių nau-
ioviškumų nebuvo įvesta. Mi
nios buvo laikomos lotynų kal
ba, altoriai tebebuvo tie patys. 

snis dėl santykių su Vatikanu. 
BOTO p a r a š y t a t a i p : 

"Lenki jos vyriausybė nieko 
neturi pr ieš dėl diplomatinių 
•NE tykių sureguliavimo su Va
tikanu, be t t am s t a to dvi sąly
g a s : 1) Popiežius tu r i pripažin
ti ga lu t inomis Lenkijos vakar i 
nes s ienas. 2) Kad būtų a tšauk
t a s kardinolas Višinskis". 

Tada Lenkijos vyriausybės ir 
kardinolo Višinskio santykiai 
buvo labai blogi. Dabar, kaip 
rašoma laikraščiuose, tie san
tykiai y r a žymiai pagerėję. San 
t / k i ų pagerė j imas gavosi po 
1968 m. kovo mėn. Lenkijoje 
buvusių s tudentų riaušių. 

Todėl i r kard. Višinskio 1968 
m. paba : goje su vyskupais ir 
ki tais palydovais įvykęs apsi
l ankymas Romoje — Vatikane, 
ku r jie išbuvo gana ilgai, ver-

kaip ir prieš pakeitimų priėmi- t i namas ka ip su kraš to vyriau
sybe pagerėjusių santykių išda
va, nes ka rd . Višinskis į Romą 
jau prieš kiek metų norėjo vyk
ti, bet vis negaudavo leidimo. 

Leo Kve^as 

mą. 
Lenkijos katalikai leidžia 2 re 

r'gmes krypties laikraščius: dien 
raštį "Slovvo Povvszechne" ir 
savaitrašti (pavadinimo :vbe-

Amerikiečiai marinai ss-:Z'> sugautas 
su 100 kitų komunistinių partizane ir r 

:arr.as 
•: 83 -

:r*:zanu rcmf-ins. k-:ri'i.s suimtas kartu 
ang, vykdant tos vietovės valymus. 

Eisenhovveris nutraukė 
diplomatinius santykius 

JAV vyriausybė netikėjo, kad 
Cast ro yra komunistas ir Ku
bos valstybei primes komunisti
nę diktatūi-ą. Jis buvo laikomas 
nuotykių ieškotoju. 1960 me
tais Castro buvo pakviestas lan 
kyt is JAV. Jis lankėsi ir buvo 
vyriausybės svečias. Sugrįžęs 
namo. Castro viešai deklaravo, 
kad jis yra komunistas, k ra š t e 
įves komunistinės dikta tūros 
santvarką. Iš JAV prez. Eisen-
hovverio Castro pareikalavo su
mažinti Kuboj diplomatinį kor
pusą iš 80 narių iki 11. Likusie
ji per 48 vai. turi apleisti Ku
bos teritoriją. Atvykęs į Jungt i 
nių Tautų sesiją Castro ketu
rias valandas keikė Ameriką, 
niekino jos prezidentą ir skau
džiai įžeidė tautą. Vyriausybei 
nebuvo kitos išeities, kaip tik 
nut raukt i diplomatinius san ty
kius. 1961 m. sausio 3 d. prez. 
Eisenhovveris nut raukė diploma
tinius santykius su diktatorium 
Castro. 

Prez. Kennedy suvaržė prekybą 
Castro bejodamas JAV kerš

to paprašė Maskvos dikta to
riaus Chruščiovo globos ir pa
galbos. Maskvai komunizmo plė 
timo prietiltis Amerikos žemyne 
buvo reikalingas. 

JAV invazijos baime Castrui 
neleido s ta tyt i Maskvai nepri
imtinų sąlygų. Kubos nuotolis 
nuo pagrindinio Maskvos prie
šo — JAV Maskvai buvo pa
lankus. Tr taip la ;svą ir demo
krat inę Kubos valstybę Castro 
nuvedė j Maskvos komunistinės 
diktatūros elobą. 1962 m. spa
lio 23 d. JAV susekė, kad Mask
va į Kubą atsiuntė karių ir ba
listiniu raketų. Kilo rimtas Mas
kvos- Wash*ngtono susidūri
mas. Panaudojus .jėgos demon
straciją. Maskva buvo privers
ta savo raketas išsivežti namo 

fNukelta } 5 psl.) 

Spaudoj ir gyvenime 

PEIKIA KITUS, O PATYS DARO 
TĄ PATĮ 

Sovietų Sąjungos informacijų a- Į matyti kad ir iš pranešimų, gauna 
gontūra Tass paduoda apie raudo-1 mu iš Hainanio salos, kuri pavers 
nąją Kiniją šitokią žinią, kurią iš
spausdino ir Vilniuje leidžiama 
"Tiesa" Nr. 23 (sausio 28 d.): Hainanio geležies rūdynuose darbo 

"įdomus ir tas faktas, kad pasta- diena trunka 16 valandų, o po to 
moju metu spaudoje dažniau "pro- dvi ar tris valandas mirtinai pavar-
paguoja Mao idėjas" kaip tik kariš-1 gę "perauklėjamieji" turi "studiiuo-
kiai. Viename "2enmin žibao"įti Mao idėjas". Daug tremtinių 
straipsnyje jo autorius kariškis ragi 
na "iškelti sunkų pirmininko Mao 
idėjų vėzdą" ir suskaidyti visų 

H ištremties vieta. Japonijos laikraš 
tis "Džapan taims" pranešė, kad 

priešų galvas. 
Kaip veikia 'Mao idėjų vėzdas' 

Rūkas ant vieškelio 
Romanas 

STASIUS BCDAVAS 

B anglų kalbos vertė Al. Baronas 
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— Ne, panele Traube, aš jūsų nebiiau. Taip, jis 
truputį rūpinasi savo drabužiais. 

— Aš žinau, jūs galvojate apie uniformą, — ji vėl 
pertraukė, — visi daiktai gerai apsaugoti. — Ji valandėlę 
palaukė, paskui pasakė: — ar norite manęs ko nors dar 

tpa klausti? 
— Ne, panele, tai viskas, ką aš norėjau žinoti. 
— Jeigu tik tiek, tai galiu pasakyti, kad viskas yra 

tvarkingai padėta ir saugojama. Iš kitos pusės, aš norė
čiau žinoti jūsn vardą, — pasakė ji staiga. 

Vytautas valandėlę galvojo, nežinodamas ką atsa
kyti. 

— Kuo jūs vardu? — paklausė ji tvirtai, žiūrėdama 
jam į akis. 

— Gaila, panele Traube, aš negaliu pasakyti sa
vo vardo. 

Ji suraukė kaktą ir paklausė: 
— Jūs nesate Rudolfas? 
— Ne, aš nesu Rudolfas. Kode! jūs klausiate tokio 

vardo? 
— Aš negaliu šiuo metu pasakyti kodėl, atleiskite 

man, — pagalvojo ji valandėlę, tada tarė, — aš tu
riu eiti namo. Sudiev, pone, labanaktis. — ji skubiai 

— Keista, ji yra paslaptinga mergina, —jis gal
vojo, — ji išmintinga ir tokia nežinoma. įdomi ir pa
traukli. Rudolfas? Bet kodėl ji klausė Rudolfo? — 
Vytautas suko miesto link žingsnis po žingsnio. Jis buvo 
taip giliai susimąstęs, kad negirdėjo sunkaus patrankų 
gausmo kažkur kalnuose. 

miršta nuo nepakeliamo darbo ir 
bado." 

Šitaip dabar Sovietai atsiliepia a- apsigręžė ir nuskubėjo kaimelio link 
Vytautas stovėjo ant kelio ir sekė merginą akimis. pie Mao Tse-tungo darbo vergų 

stovyklas. Bet juk Mao Tse-tunga* I Ji? stebėjo, kol mergina dingo tamsoje. 

Buvo vėlus vakaras. Ona Budrienė, senoji moteris, 
sėdėjo savo kėdėje salonėly ir meldėsi iš didelės mal
daknygės. Dukra Milda ruošė virtuvėje vakarienę. Se
noji moteris, padariusi ant krūtinės didelį kryžiaus ženk
lą, žiūrėjo į salonėlio kampą ir pradėjo barti savo anūką: 

— Algi, ką tu ten dabar darai? Kodėl tu apstoji 
tą poną? 

Berniukas nekreipė į močiutę dėmesio. Kambario 
kampe tarp dviejų žmonių vyko aštri kova. Ten boksą-
vosi Donaldai VVood ir anūkas Algis Kasakaitis. Ber
niuko sesuo Rasa sėdėjo ant grindų netoli tos kovos lau
ko ir juokėsi iš visos širdies. 

— Algi. kodėl šiandien visai neklausai? — vėl ba
rėsi močiutė. 

Tačiau mažasis kovotojas vistiek nekreipė dėmesio. 
Jis buvo užsiėmęs ir dabar kova tarp tu dviejų vyrų bu
vo pačiame įkarštyje. Jie abu buvo apsisukę rankas 
rankšluosčiais, kurie pavadavo bokso pirštines. Jie ten 
kovojo jau visą vakarą. 

Donaldas bandė vaizduoti labai išsekusį. Tai čia. 
tai ten jis užduodavo berniukui, tačiau Algis šokdavo 
nuo grindų kirsdavo Donaldui į pilvą ir stūmė jį t a rp 
sofos ir spintos į kampą. Berniukas jautėsi stiprus ir pil
nas entuziazmo Jis kirto priešui į veidą, vėl į pilvą ir į 
šoną. Donaldas buvo nugalėtas. Jis atrodė labai nusimi
nęs ir pavargęs, bet karts nuo karto jis užkirsdavo ir 
berniukui. Berniukas buvo labai užsidegęs kovos aistra. 
Dabar jis šokinėjo apie Donaldą kaip mažas gaidukas. , 

kartais pritūpdamas, o kartais vėl pašokdamas aukštyn. 
Berniukas buvo išraudęs, jis atrodė jau pavargęs, griežė 
dantimis ir buvo apsitaškęs seilėmis. Jo mažas smakrelis 
buvo drėgnas. 

Pagaliau Donaldas pasidavė. Jis krito ant grindų, 
ištiesė rankas ir vaizdavo negyvą. Algis buvo uždusęs, 
bet laimingas. Mažoji mergaitė šaukė iš džiaugsmo, muš
dama į kilimėlį savo mažais delneliais. 

Tuo laiku į virtuvę įėjo Vytautas, ir Milda jį 
paklausė: 

— O. ir tu jau sugrįžai? 
— Taip, Milda. 
Tada Donaldas pašoko nuo grindų, numetė nuo 

rankų rankšluosčius ir padavė berniukui ranką. Žaidi
mas buvo baigtas. 

Donaldas nebegalėjo ilgiau laukti ir norėjo ko tai 
klausti, tačiau tuo pačiu metu paklausė Milda. 

— Ar tu, Vytautai, ką nors Gruenberge sužinojai? 
— O taip, Milda, aš radau ten pora gražių mer

ginų, maloniu mergaičių — grietinė ir medus. 
— O. būk atsargus, žinai tas vokiečių mergaites. 
— Vaikai, ką jūs dabar kalbate, — senoji pertrau

kė juos, laikydama rankoje maldaknygę, — bijokite Die
vo. Visur pasaulyje kraujas, ugnis, ašaros, žmonės taip 
kenčia, o jūs tuo pačiu laiku kalbate apie merginas. 

— Vytautai, ar sutikai panelę Traube? — Donal
das nebegalėjo ilgiau laukti. 

— Žinoma, sutikau. — Vytautas dabar kalbėjo vo
kiškai. Senoji moteris vėl pasilenkė ant knygos ir skai
tė maldas toliau. 

— Ką jis sakė apie mano uniformą? — paklausė 
Donaldas. 

— Eime i kitą kambarį, — Vytautas išėjo iš virtu
vės ir jį išsekė Donaldas. — Uniforma yra, bet ta mergi
na laba" paslaptinga. 

IBUJ* daugiau)^ 



K U B O S D I K T A T O R I U S . . . 

(Atkelta iš 3 psl.) 
sumažinti karinius "techni-

diplomatmtite santykius su Ru- Į DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m vasario me». 17 A 
ba. Tada būtų galima pasiekti j — — ^ 
susitarimas su diktatorium Cast 
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kad jo vvriausvbe laikys visas 
duris atviras susižinojimui, pa- ro- k a d "Piratai" būtų grąžina

mi atsiimti bausmes už savo 

Amerikos draugu ,'alstvbiu ir žmonėmis pasikeisti. Mes sie 
>rekybos suvaržymą ignoravo. , ^ ^ p M a u l i 0 i k u r i a m e ^ o . 

Lietuvių Žurnalistų sąjungos C tgcs sk valdyba, Sėdi: parengimų 
vadovė — Z. Juškevičienė ir pirm. A. Giri noris. Stovi iš kairės: iš-
din. J z . Strolia. vicepirm. P. Dirkis ir sekr. Jz. Kapačinskas. 

CHICAGOJE iR -PtUMKESE 
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMŲ 

NAUJI NARIAI SĄJUNGOS CHICAGOS SKV-
RLAUS DEŠIMTMETI ŠVEN

ČIANT 
rūmų susinnkimas įvyko vas 

Gražiai buvo pagerbtas ilga- 12 d. Dariaus Girėno Poste. Pra 

Chicagos Lietuvių Prekybos 

sitarimams ir išsiaiškinimams. 
kus". Prez. Kermedy suvaržė su M e g s i e k i a m e , l a i s v o p a s a u U o į. daibus. Palankia, prabilo ir se-
: ' - b - ^kvba N dejomis pasidalinti, ggrybftmls na torius Mansfiekias. senato 

daugumos vadas. Jam pritarė 
ir sen. Dirksenas. respublikonų 
senate grupės vadas, šveįeari jos 
vyriausybės, ypatingai jog am
basados Havanoje tyla, ir tyla 
Castro vyriausybės ženklintu 
pritarimą, kad nevisi pasitari
mai vra vedami. 

bet Kubos diktatūros ekonomi
ja buvo rimtai sukrista. Jos iki 
šios dienos neįstengia nė Mask
va atitaisyti, nors "pagalbos" 
vardu siunčia ekonomine pagal
bą. Apskaičiuota, kad kiekvie-

nės nejaustų piktos izoliacijos 
varžtų". Šiuose prez. Nbtono žo
džiuose yra sukauptas JAV no
ras siekti bendradarbiavimo, 
kalbėtis ir aiškintis visais reika
la i , kad tautos gražsai suęy-

na diena Maskvai kainuoja "gel j y ^ ^ r t ^ ų i r s i e k . 
bė t f Castro iki 1 mfl. dolerių. , tų ^ ^ Į-ĮTĮ^ i r ^ g * . 

Nreono susižinojimo linijos gos taikos. 

Castro handvmai 

Londono politikos sluoksniai 

Prez. Nbtonas savo pareigų 
perėmimo kalboje pasakė, kad 
'•po susidūrimų ir nesantaikos I ^ ^ "diktatorius" Cai'tro 
laikotarpio priartėjome pasita-, i m a b a n ( t y t i N i x Q n o gus i_ 
rimų erą. Težmo visos tautos, ; s i e k į m Q l i n i j ų u p a s i ū l > 7 n a - ^ 

| Šveicarijos ambasadą Havano-

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 

ateičiai, nes sunaikinus jie ne- . , , , . . . . . ; ]»isv£«» mum I i nonnri ** « « « 
. J į je, kuri atstovauja JAV mte- 13!Sve?e, negan, nenori ar nesu-beatkūriami. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus tokius daiktus mielai 

sams Kuboje. JAV diplomatinių j 
santykių Amerikos žemyne ne-

Igeba padėti belaisviui?" 
Veikalas tinka kiekvienai sce-

metis pirmininkas 
Gintneris 

Antanas ėjusiame susirinkime pranešta, 
kad P. Kazanauskas. Mutual 
Federal Sa-n'iigs and Loan Ass. 

Spaudos darbuotojai Chicago- p i r m i n i n k a S i t a p o P ^ k y b o s rū-
je, prieš dešimti metų, įsteigė m ų n a r h l 

savo organizaciją. Ją pavadino" P e t r a s ' Kazanauskas pilnai 
LŽS-gos Chicagos skyriumi. Tuo | p r i s irengęS savo postui taupymo 
pat laiku Įsisteigė Detroito ir ^^%0^ ^ mokėsi American 
Los Angeles skyriai. Todėl v a - j S a v į n g s I n s t i t u t e J o yįĘm B 
sano 9 dieną, apie trisdešimt Į Kannaiustos 1905 metais kovo 
spaudos darbuotojų, buvo su- Į1 7 d atidarėMutual Savings ir 
sirinkę atžymėti šią sukaktį ir L o a n W e i r b u v o ^ p i r m i n i r i . 
prisiminti nueitą organizacijos; ^ u ž ė m ė § į o ^ ^ ^ t a p o p i r . I 
kelią. Tuo pačiu įvertinti ir pa- j ̂  u ž ė m ė č i o ^ ^ i r ^ ^ ' 
gerbti ilgametį jo pirmininką, | m i n i n t G i P. Kazanausikas to-1 
kuris visą dešimtmetį gražiai j e į taigoje per 20 metų ėjo 
ir rūpestingai jam vadovavo, s v a r b e s n e s pareigas, o dabar jau 
nežiūrint, kokios valdybos b u v o , t a p o p i r m i n i n k u . X e t o K ^ v ė s 
išrenkamos. Tai parodo, kad ji- Walter Misevich turi užeigą var-

• « * , • - • . w w . i » * w » v v i i i uv*. A & U V ^ O V a : . i t y Kn, . Drama ir tinkamai juos apsau-: >^. ,. . . . _ _ / r J r Chicagos dienraštis Sun - Times 
palaiko tik su Kubos valstybe. !na'> n^s jame y-a daug erdvės 

Visi čikagiečiai ir kitų (kad; 

ir tolimų) vietovių gyventojai,, 
savo namuose turintieji tokių j 
daiktų, šiuo yra prašomi atvež -
ti arba atsiųsti juos į aukščiau 
minėtą muziejų, kur jie bus su 
padėka priimti. 

Foto nuotraukų antroje pu
sėje (arba atskirame prie jų 
pridėtame) lapelyje, prašoma 
pažymėti (jei tai yra žinoma), 

j kada nuotrauka daryta, kur, 
kas nuotraukoje vaizduojama, 

i Jei tai būtų žmonių nuotrauka 
— būtinai pažymėti jų vardus 
ir pavardes, o jei jie eina ko
kias valstybines ar visuomeni-

asireikšti statytojo vaizduotei. 

Knyga gražiai išleista, kietais savo vedamajame pataria Cast-
rui nepraleisti progos Nixono vir§eliais, rinka~ir¥a7p"pa*s7skaT 
pasiūlymais pasinaudoti ir pa- , ymui. Kaina 
skubinti diplomatinius santy- \ n a DRAUGE. 
kius atnaujinti. Prasidėjus pi
ratiškiems transportinių lėktu
vu prievartos nuskraidinimams 
i Kubą, prabilo ir Valst. depar
tamento pareigūnai, kad pira
tiškus lėktuvų pagrobimus te- Perskaitę "Draugą", chio-
galima sulaikyti tik atnaujinus ' kitę jį kitiems pasiskaityti. 

ymui. Kaina 3.00 dol., gauna-

Prie knygos kainos prašom pri-
iėti 5 proc. mokesčiams. 

Mylimai mamytei 
A. + A 

MARIJAI KATILIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukrai ALDONAI VALUKONIE-

sai mokėjo ir sugebėjo su vi- d u R e d į P j a c e , kuri dabar pa-! ?es ffy^HL? *—- Pazy™- NEI su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia 
sais nariais sugyventi, derinti didinta. Prieš rinkimus du lietų
jų interesus ir atlikti visokių vįai kandidatai tapo prekybos 
darbų bei tinkamai spaudos dar ' p į ^ n a r į a įS i tai Valdas Adam-
buotojų sąjungai atstovauti. 

Be to, jisai su detroitiškiu VI. 
ifingėla, prikėlė iš naujo miru
sią sąjungos CV, suorganizavo 
rinkiminę komisiją, kuri prave
dė korespondencifilus rinkimus. 
Buvo išrinkta nauja centro val
dyba ir kiti reikalinsi .rsranai 

kus ir adv. Anton Valukas. 
i. J aku b* 

VISA TAI GALITE ATIDUOTI 
MUZIEJUI 

ti, nes tai turi didelės reikš
mės, svarbu. 

Už kiekvieną muziejui atiduo 
tą daiktą, muziejus išduoda 

jaus adresas: Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus, 4012 So. 
Archer Avenue, Chicago, UI. 
60632. 

Juozo ir Alfonse 
Juškų šeimos 

CICERO KOLONIJOJ 

ir kiti reikalingi 

Patirta, jog daug kieno, ypač 
senų namų palėpėse arba rūšy
se yra sukrauta ir nenaudojama Cicero Namų savininkų klubo 

kaip kontrolės komisija ir gar- j gu^ _ nyksta senos lietuvis- susirinkimas įvyko vasario 11 d. 
bės teismas. Po trejų metų, ji- į kos knygos, žurnalų, laikraščių ; Liberty svetainėj. Susirinko m-
sai būdamas LŽS-gos c.v. vykd. j komplektai, įvairios foto nuo- mažai ir Įdomiausia, kad mote-
vicepirmininkas, pravedė ir II i traukos, įvairių parengimų pro-1 rų daugiau negu vyrų. Susirin-
c.v. rinkimus bei patarė sąjun-: gramos .plakatai, paveikslai ir kimą atidarė ir pravedė vice-
gos c.v. buveinę parinkti Det- į kt. pnš. daiktai, kurie namų sa- pirm. J. Norkus. Protokolą per-
roite, duodant progos 
pasireikšti veikloje. 

ro pavojų. 

Mylimai mamytei 
A. f A. 

MORTAI ANDRIJAUSKIENEI 
mirus, sūnui VLADUI ANDRIJAUSKUI su šeima ir 
broliams KOSTUI ir STASIUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Brone ir Vaclovas Keruliai 

vininkams nebereikalingi, tik ui-, skaitė naujas ssekretorius A. 
ima vietą ir neretai sudaro gaiš Morkaitis. Visų rūpestis greit

kelio tiesimas, tuo reikalu pla-
Visi tokie kūriniai, kad ir čiai raaiškino J. Norkus, yra 

Skyriaus dešimtmečio veik
la ir darbus gerai įvertino Chi- i 
eagos Alto skyr. pirm. Alg. Pu- i n e l i e t^vių kalba, bet, jei apie planuojamas viešas susinnk;-

"nalinkėk) skyriui! L*etuv% a r D a lietuvius juose mas. tai tuomet paaiškės tas 
rašoma, arba juose vaizduojami svarbus reikalas. Sa<retorius 
Lietuvos kaimų ar miestų tro- perskaitė platų Alto atsišauki-
besai ar kokie kitokie daiktai ma. Klubas Altui paskyrė 25 
(ūkio padargai, mašinos ir kt).,doL, prisidėjus ir paskiriems as- \ 
turi istoriniai 

žauskas. Jis 
ir pačiam jo pirm. A. Gintneriui 
ilgiausių metų. reiškė jam pa
dėką už attiktus darbus ir ragi
no nepailsti ateityje, taip sėk
mingame ir reikšmingame spau-
dos darbe. Panašiai savo linkė- j reikšmės ir turi būti apsaugoti Į 
jimus reiškė ir Balio CV gener. 
sekret. ir 25 metų jubil. seimo j 
pirmininkas Alb. Dzirvonas. sa-, 
kydamas, kad jūsų pirmininkas 
turi didelę energiją ir ryžtą 
dirbti ne tik jums, kaip spau
dos žmonių organizacijoje, bet 
jis kartu dirba ir Šalpos darbus. 
kaip direktorius ir jau treji me
tai , kaip Ohicagos apskrities 
valdybos pirmininkas. Šiemet, 
vajaus metu. jam pavyko orga
nizuotai surinkti rekordinę pi
nigų sumą — S23,000. Be to. 
jis priklauso ir dirba kitose dr-
jose ir atlieka savo pareigas, 
kaip LB Chicagos apygardoje, 
šaulių sąjungoj ir t t. 

Nariai, įvertindami pirm. A. 
Gintnerio darbus sąjungoje, pa
reiškė jam pasitikėjimą ir jį ap
dovanojo simboline dovana, kad 
dar geriau dirbtų ir rašytų. Do
vaną įteikė M. Pėteraitienė ir 
Z. Juškevičienė. Jam buvo su
giedota "ilgiausių metų", nes 
tą pat dieną jisai atšventė ir sa
vo gimtadienį. 

Nariai išklausę dešimtmečio 
darbo apžvalgos, nutarė, kad 

kultūrinės ; menims sudėta auki 

Mylimai dukrelei 
A . + A . 

Saulytei Liutkonytei - Stankevičienei 
Lietuvoje mirus, jos tėvelius J. ir A. LIUTKONIUS, 
jos vyrą J STANKEVIČIŲ ir dukreles skausmo va
landoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Justas ir Ona Pusdešriai 
Audronė Artiz ir Jūratė Banks 

P A D C K A 
Mirus mylimai žmonai, se^nt^i, tetai ir brolienei 

A. f A. 
Lucijai Urbonaitei - Bartusis 

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

Nuoširdžiai dėkojamo prelatui Jurai ir kun Razučiui už 
atlaikymą prie šoniniu altorių šv. Mišias. 

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

Nuoširdžiai dėkojame visiems ganmėms ir draugams už 
šv. Mišių atikas, gėles, už lankymą koplyčioje ir visiems pa-
reiškusieims užuojautą a.<*neni.škai. laiškais ir spaudoje. 

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

Dėkojame. Miami Lietuvių Xii*bo r>arw£ms už- suteiktą pa
galba ir naudotis patalpa ir reikmenimis laike gwi. pietų. Nuo
širdžiai dėkojame šeimininkėms įdėjusioms daug t rūso priimant 
•aidotuvių dalyvius. 

Minėdami a. a Luc.ijos Barti įsi? mirties vienc mėnesio 
sukaktį, ta proga bus atnašautos gedulingos šv. Mišios T Jė
zuitų koplyčioje. 56-ta ir Claremont Ave.. š. m. vasario 16 die
ną. 12 valandą. Prašome artimuosius pasimelsti už jos sielą 

PREKSĖDA! JAKUTIENEI 
jos mylimai motinai Lietuvoje mirus, nuošir
džią užuojautą reiškiame ir j jos liūdesį įsi
jungiame. 

Bendradarbės: 
R, Petronienė. E, Juciūtė, K, Renteltaiė, 
M. Virbickienė, V. Venskienė ir A. šimėnienė 

Skausmo prisliegti: Vyras .Juozas. 
Juozas ir Stasys, vu šeimomis. 

Broliai — Antanas. 

v*i skyriaus atliktieji darbą Perskaitė Dranga, diiokitf kitiems pn^iskaitvti 
būtų surinkti j vieną vietą ir j , _ _^__ 
išleisti atsieini leidimu. Vėliau 
nariai ir svečiai ilgokai pasikal
b ė k ir pasivaišino. 

Korespondentas 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A . 4 - A . 
BARBORA D A U N I S 
<PAGAL TfiVUS PETKUS) 

Jau prabėgo du mateliai, kai Dievulis pašaukė pas Sa
ve mūsų mylima mamytę, ir senelę, kuri sunkfai ir kmitfhi iš-
kentejusi mus paliko vasario 18. 196? metais 

Nors laikas tęsiasi, bot mes savo brangiosios nifknd ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievulis suteikia jai amžiną 
ramybę. 

Už jos sielą bus atnašautos, šv Mišios ftv. Antano para
pijos bažnyčioje, antradienj. vasario 18 dieną. 7:00 vai. ryte 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose ir kartu su mumis pa-simelsti už a. a. 
mamytės sielą. 

Pasinaudokite Draii^ „flassififir skyriumi. I ^ 
Nuliūdę: Daktf, Mariona, F'isinan. i>ntas, BaiBJOftto*, 

sūnus Antanas ir mart i . Ona- anūkai: Jemm* 
ir James, anūke IJonrue Jean Raffertj- ir v">"ra« 
P a t r k * ir profianūk** Kar«n tr T)efli<#. 

A. -|- A. 
PRANUI KAVALIŪNUI 

mirus, jo žmoną IRENA, sūnus RAIMUNDA ir t^-
VJULDf, tėvus GENOVAITĘ ir JURGI, seserį ELEONO
RĄ KRUZIKIENC su šeima, broli JERONIM* su žmo
na, jit skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiama. 

A. Drazdinia, E. Dapšiėne ir 
Antanėliu šeima 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1 

M R , N E L S 0 N 
SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 ^ e s t l l l t h Street 

Didžiausiai Parriinblams Planų 
Pasirinkimą*! \ i»i!iif Mieste. 

Telel, — CEdarcrest 3 - 6335( 
\ r»!fia5< t iUtkas n u o k H p i n i u . 

CtrlauBJon §Bėt dėl vestuvių, banketu, laidotuvių 
r kitu papuošimu. 

Telef. PRospect S-08^3 — PRospect S-0*M 

GUŽAUSKU BEVERLY H1LLS CiLINYčIA 
2443 West 63ra St„ Cnicago, 111. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetavtf Lsidatnvrq Direkt/irtą Asociacijos Nariai 

LA6KAWICZ IR SOHOS 
2434 W ^ t h STREirr TeL REpublic 7-121J 
Ž314 W. 23rd PLACĘ TeL \TrgJnia 7-6672 

PETRAS BIELI8NAS 
4348 S, CALJFOBNIA AVE. T e L L A f a y e r t e S-«372 

AMTAMAS M, PHIUIPS ~ ~ 
iSOT, S. LFTUANTCA AV^. Tel VArdg 7-S401 

POVILAS J, RIDIKAS 
« 4 S. H A I ^ T E D STREET T ^ YArtfa 7-1SU 

LEONARDAS F, BUKAUSKAS 
1082) S BPCHIGAN AVE. TeL COoaaodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
SS19 S. LBTUANICA A\nE. Td . YArda 7-1138-1189 

ŪSAITIS — BUTKUS^ 
1446 8. 56th Ave., CICERO, IEL. Tel OErmpi r 2-1608 

LAWN FUNERAL HOME 
Slgmund L Sutkus 

7909 STATE RD.. OAKLAWN. ELL T«L W M M | 

Perskaitf Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

file:///TrgJnia


8 DRAUGAS, piimadienis, 1969 m. vasario men. 17 d. I 

x Muzikologijos archyve i 

X "Chicago Daily Xews" va
sario 15 d. numery išspausdino 
Vytauto Kasniūno straipsnį apie 
padėtį Lietuvoje. Pr imenamus 

šiomis dienomis gautas iš V a r - 1 5 1 . m o s L i e t U V o s nepriklausomy 
šuvos retas leidinys: O s k a r , ^ a t . u n m o m e t i n ė s ir pažy-

iKolberg LTTVVA folklorinis t o - . ^ ^ k a d g o v i e t ų okupacijoje 
jmas garsiojo lenku tautosakos ^ ^ vykdomas persekioji-
! rinkėjo 53-sis tomas, skirtas m a s _ ^ " t (.ks kruvinas, ka ip 
| Lietuvos tautosakai. Medžiaga • axeiSČiam ^ f i ^ pakankamai 
r inkta 1846 m. iš Suvalkijos, 

X Cicero šv. Antano parapi
jos mokiniai praėjusį penktadie
nį gražiai paminėjo Vasario 

žiaurus, kad suprastume, ką 
reiškia sovietinė "demokrat i ja" . 
Nors Sovietų konstitucija vi-

Vūnijos ir kt. apylinkių. 
x Muzikologijos archyvui J 

Pakalka pavedė Lietuvos nepri- j siems garantuoja religingo kul 
šešioliktąją. Seselių mokytojų j klausomybės atkūrimo 50 metų ' to laisvę, tačiau prakt ikoje 
paruošti lietuviai ir nelietuviai j praėjusiais metais minėtos Ci- draudžiama landyti bažnyčią 
mokiniai gražiai išpildė progra- Į vie Opera rūmuose Chicagoje,; jaunesniems kaip 18 m. am-

kur toms iškilmėms jo buvo žį a u s , ypač kietai baudžiami t ė -
užsakyta komp. J. Gaideliui, j vai, kurie leidžia savo va ikus 

mą. Visi mokiniai cuvo papuos 
ti trispalviais ženkliukais. Pasi
rodė visi skyriai nuo trečiojo. 
Programoje dalyvavo ir saujelė 
tėvų, kurių, be abejo, galėjo bū
ti daugiau pasižiūrėti, kaip pui
kiai seselių paruošti mokiniai 
mini Lietuvos laisvės atkūrimo 
šventę. 

X Vincė Jortuškaitė - Leskai-
tienė, buv. Lietuvos operos įžy
mioji solistė, žinoma visuomeni
ninke, lietuvių ir tarptautinių 
moterų .organizacijų veikėja 
New Yorke, buvo atvykusi į 
Ghicagą ir svečiavosi pas savo 
artimuosius gimines. Ta proga 
aplankė savo senus pažįstamus, 
"Draugo" redakciją, dalyvavo 
Vasario 16 minėjime ir kt. 

x Dr. Balys Paliokas gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, dr. Tu-
masonio priežiūroje. 

x Vincė Jonuškaitė Leskai-
tienė, buvusi Lietuvos operos 
solistė, lankydamasi šiomis die
nomis Chicagoje. padarė su 
komp. Žilevičium pasikalbėjimą, 

,'žodž." S. Santvaro) kantatos m o k v t i kunigams ir M i l i n i Lietam* < l M i a k / i i draugijos » u t * ų J ^ ^ e m J T ^ i S ^ r ^ i 

! . . J , , , . „ -. .. \ . - _ i ; ^ salėie valdvba komisija ir adv. A. Valukas. kaip svečias. Sėdi: 
"Kovotojų", visą komplektą| d a U giau žinantiems apie re l ig i - | Į f ^ į J ^ f ^ švirmickienė, Mc. Namee. Stovi: J. šapelis. Strun-

gienė. A. Valukas. A. Burbienė. J. Sačauskienė, A. Gintneris ir Va
siljevas, jubiliejinio banketo metu. 

simfoniniam orkestrui, chorui j ją. Kunigų sielovados d a r b a s 
gaidas ir partitūrą. Visas kom- : labai suvaržytas a r net visai 
plektas sveria apie 100 svarų, i draudžiamas. 

X Elena Juknevičienė buvo 
vienbalsiai išrinkta " E g l u t ė s " 
talkos vadove. Jai p i rmaujančia 
pagelbininke sutiko būt i Mar i 
ja Remienė ir sekretore S tasė 
Petersonienė. Į ta lkos būrį a r 
timiausiu laiku bus kviečiamos 

kurio parengimas J. Pakalkai 
atsėjo daugiau kaip 5.000 doL ILLINOIS SENATE REMTA LIETUVIŲ 

LAISVES VILTIS 
Elinois sena tas priėmė rezo- j tų, 

liuciją, kurioje pažymima, kad i lės 
Lietuva y r a pavergta, bet ne 

_ . . . , i miestų rotušių, 
ar jos bus mažos ar dlde- ; _ j ^ G n s t a i t y t t f 

IŠ ARTI IR TOLI 
I k VALSTYBĖSE Stanelis. Jiedu buvo pr is ta tyt i 
j . A. I H U I I B U K k a i p atstovo O L Tagmino sve-

( Long Island, N . Y., šiemet ^^ ^ jiems visi atstovai paplo-
I vasario 16-tos proga gautos pro-' j 0 p 0 posėdžio visi t r y s atsilan-
i klamacijos net iš penkių vieto-1 ̂ ė pas gubernatorių Sargeant , 
Ivių, skelbiant savaitę nuo sava- kuris irgi pasirašė po rezoliuci-
I rio 17 iki 22 Lietuvos nepriklau- i j a j pareikšdamas, kad jis pil-
somybės savaite. Visos prokla-1 ria^ jai pritariąs. Gubernatūroje 
macijos išgautos inž. Kęstučio t a proga buvo pastebėta, kad 
Miklo rūpesčiu ir jas išdavė skelbiant Massachusetts valsti-
— Nassau County Executive ^ e Lietuvių dieną Vasario 16-
tive Eugene H. Nickerson Mine- g i o s p r oga turi dalyvauti ir 
ola mieste, Suffolk County Exe- Worcesterio lietuvių atstovai, 
cutive H. Lee Dennison River- Q n evien iostoniškiai, kaip iki 
head mieste, Hempstead To\vn gįol atsitikdavę. 
presiding supervisor Ralph G. Jonas Katinauskas, buvęs 
Caso Hempsteado mieste, super -'j)ainavos" kino teatro direk-
visor of Tovvn of North Hemps- į torius Kaune, Stutthof o kaceti-
tead Robert C. Meade Manhas- < ninkas, likęs Lenkijoje rūpinasi 
sette ir supervisor of Town of i s a V o žuvusių draugų kun. Alf. 
Oyster Bay Michael N. Petito Lįpnįūno ir inž. A. Šapalo ka-
Oyster Bay mieste. Visą tą sa- p ^ organizuoja jų paminklų 
vaite Lietuvos vėliavos bus iš- atnaujinimą. Viename laiške jis 
keltos ir plevėsuos prie apskri- r a š o : "Kai man būna labai sun-
ties viršininkų būstinių ir prie: j ^ n u V yks tu prie kun. Alfonso 

organizacijų atstoves savo p a - p a s i d u o d a s ^ t ų priespaudos 
tirtimi ir patarimais padėti vai- i 
kų laikraštėlį paskleisti po vi
są bendruomenę. 

x Saulius šimoliūnas, žino
mas mūsų visuomenės veikėjas. 

jungui. Senato nariai pažymi, 
kad amerikiečiai, būdami lais
vi, tur i jungt i s su lietuvių kil
mės žmonėmis, reikšdami viltis, 
"Jog jų žemė vėl alsuos laisvės 

atsilygindamas už kalėdines k o r Q r u R e z o l i u c i j o j e v e r t i n a m a s 
teles parėmė "Draugą' 
auka. Ačiū. 

5 dol. 

Donna Jean Brazis sol 
įrašydama visą savo biografiją A 1 ^ ; r d o i r pianistės Aldonos k a m b '^ukisi n € p a p r a s t a visuo-
garsmėn juoston iki pasitrau- B r a z l ų dn<vai įšteka kovo 3 d . ; t i n j n a r i ų susirinkimą. Visos bi 
kimo iš peros. Viso 3.600 pė- ^ Michael Abrignani, kuris 
dų. Toks pasikalbėjimas n 5 įUo metu lanko De Paul uni

versitetą ir kartu dirba savo 

lietuvių įnašas į Illinois valsti
jos ir į visų JAV augimą, pa-

x Jonas Mačiulis, Lakevvood. [ jėgumo išvystymą ir moralinį 
Ohio. švenčių proga mums pri- I a tsparumą. Įvertinamos lietu-
siuntė 5 dol. auką. Labai ačiū. į vių kovos dėl laisvas. Pabršž 'a-

X LDK Birutės dr-jos Chica
gos sk. valdyba vasar io 23 d. 3 
v. p. p. Jaunimo centre, 106 

mas JAV nusis ta tymas parem
ti laisvės pas tangas visų tau-

kapo, praleidžiu keletą valandų 
parašė i r grįžtu nusiraminęs' ' . Kitame 

apie jaunimo šokius, seksą, i a į s k e jis prašo pranešti gyvie-
Dėl viso to Illinois senatas | čigonus, hippius ir kt. knygą' s į e m s draugams: "Esu sveikas, 

atkūrimo : "Turning On", kurią išleido di- • nepamiršau savo kraš to ir pa-
delė MacMillan leidykla New 
Yorke. 

nepriklausomybės 
šventės proga reiškia geriausius 
linkėjimus lietuvių kilmės žmo
nėms, sveikina lietuvius už jų 
ryžtą kovoje dėl laisvės ir reiš
kia viltį, kad Lietuva vėl galės 
laisvėje gyventi. 

— Massachusetts 

silikau toks pat, kokį mane ži
nojo kauniečiai. Turėjau daug 

atstovų draugų ir visuomet buvau jiems 

Priimti šią rezoliuciją Illinois 
senate pasiūlė Marąuette par- tas Pigaga Massachusetts sena 
ke gyvenąs senatorius John La- te pravedė rezoliuciją, smer-

rūmai priėmė rezoliuciją. Prieš nuoširdus, daiinaus ka r tu var 
kelerius metus VVorcesterio lie' 8 ^ • džiaugsmais. Kas ma 

! tuviai didžiavosi, kad jų išrin- ne dar prisimena, tegu parašo 
ktas Massachusetts sen. Vvtau keletą žodehų". Jo adresas : Jan 

mgan. 

Katinovvski, Gdynia. VYTadisla-
vva IV. 49 m. 7.. Poland. 

•lusijos oku- - Pro*- ^ A Maceina, pri-
paciją Pabaltijo kraštuose ir imdamas pakvietimą įsijungti į 
reikalaujančią atitraukti raudo "Krikščionio gyvename" v e i 

kiančią Sovietų 

niHMfls mm u * - * • <**«**-- •* . •*&:^^.^r^ 
rutininkės kviečiamos dalyvau
ti. Po susirinkimo kavutė . 

X Stasys Pieža įdėjo į "Chi-
American" dienraščio 

prof. A. Aleksium lankantis ar
chyve buvo įrašytas iš jo vi-; t ė v . , bendrovėje Central Glass 
suomeninės ir muzikinės plačios į a m i Mirror Co. Jaunoji šiuoj cago's 
veiklos. Numatoma tokių pasi-! m e t u bebaigianti Illinois uni- šeštadienio iaidą ilgoką praneš i -
kalbėjimų padarv-ti su visa eile į v e rs i te tą . Baigusi mano d i r b t i ! 1 ^ aP'e Lietuvos nepri-:dauso-
senųjų muzikų veikėjų. ! atsilikusių vaikų auklėjime.' mybės atgavimo minėjimo iškil-

x Tarptautiniu šokių vado- š a l i a s a v a p r ofesi jos skambina m e s Chicagoje. Pažymi, kad šį 
vybė Chicagoje. 5143 S. Ken-, p i an^nu ir gitara. "Kadangi tiek ^ į Prisimint daug ia k a : 
vvood. skelbia, kad šokių f esti-; ^i Algirdas Brazis, tiek m o 100.000 lietuvių kilmės žmonių 
valis įvyks vasario 22 d., šešta- j t j n a Aldona yra žinomi muzi' 
dieni, 7:45 — 10:45 v. v. Gage j kos pasauly, jie padėjo muzi 
Park Field House Chicagoje 
55 ir S. Wcstem kampas. Įėji
mas visiems laisvas. 

x Geraširdžiais rėmėjaLs 
mūsų spauda džiaugiasi. Į 
eiles įsirikiavo eilė asmenų, p 
siuntusių aukų už kalėdines 
korteles ar kalendorius: po 3 
dol. — Alf. Radvila, An. Šlu-

Chicagoje. Lgiau cituoja t eks tą 
Valstybės sekretoriaus Roger s 
laiško Lietuvos ats tovui 

M \ Ž A i IŠSISUKA Iš 
PABALDŲ MOKĖJIMO 

tų ir leisti laisvus rinkimus. 
Šiais metais Worcester:o lietu-

rašo: "Pri tardamas serijai visa 
širdimi ir pats mėgindamas jo-

Tiktai vienas iš septynių iš- ' j^^ečių klubo pirmininku Ch. 
sisu.<a iš pabaudų mokėjimo ( T a gminas t k r a i atliko didelį 
už automobiliaus pastatymą ne- j lietuviams pasitarnavLmą. jo 

viu tik ka išrinktas atstovas, : je dalyvauti savo įnašu, netu-
trejus metuos buvęs Lietuvių rėčiau pagrindo atsisakyti" . 

leistinoje vietoje. Pernai Cook 
apskrities apygardos teismus 
perėjo 2,113. 501 byla už to
kius prasi žengimus. Iš to skai-

iniciatyvos dėka Massachusetts 
atstovų rūmuose priimta pana
ši rezoliucija į anksčiau priim
tąją senate. Vasario 5 d. Ch. 

čiaus 1,112,424 vairuotojai pri- Tagmim j atstovų rūmus sve-

lililllllllll J. Kajeokui. Laiške p- J n z ė Dauzvardienė Lietuvių 
.., ,. . . . . Skautų sąjungos buvo aodovano- i 
į s u k a m a s lietuvių ryžtas sun- u L ? I ! i o s o ^ - , . ordiną prise-gė' 

kiškai išsiauklėti ir Donnai Ji 
>*ra buvusi viena iš lietuvaičių 
d^biutančiu metiniame Gintaro 
bal'uie kurį "uošia Chicagos k l 0 ; J e o k u P a c l J °3e w pažvmima, I v .s. M. Jonikienė vasario 9 d. Chi 

] Lietuvių moterų klubas. Ji taip kad JAV nepripažįsta p r ievar ta cagos skautmmkių sueigoje. Nuo-
H "2 , . .įvykdvlo Lietuvos į iungim > i traukoje is Kaires: vyriausia SK. 

pat tu n dar tris sesens. Kūnų * augina du SSSR. 

siautė savo pabaudas paštu-
Iš pasirodžiusiu teisme, tiktai 
290.304 buvo pripažinti nekal
tais. Per metus pabaudų su
rinkta $27.150.086. 

VVAGNERIO OPERA 

Radijo stotis WGN vasar.o 
22 d. 1 vai. po piet tiesiog iš 

X Antanas Gintneris, 
Cūcagos skvr iaus 

viena ištekėjusi ir 
vaiKučius. 

x Tėviškės parapijos kleb. i žurn. sąj. 
tas : 2.50 dol. - G. Baranaus- :<uv- A- Tra^1 8 ragino savo pa- pirm. yra valdybos pakviestas 
kas, Mrs. G. W0o t» ; 2 dol. _ : ra piečius aukoti šahpos reika- surinkti medžiagą ir ją su tvar -
fi. Sviders'cienė, M. Dobravols- '•,lllj- B u v o pravesta rinkliava prie kyti bei paruošti spaudai apie 
kis, E. Kaminskas. Mary Lu- bažnyčios. Aukojo tie, kurie ne- mūsų skyriaus dešimties metų 
cas. Alg. Žukauskas. E . Kro- b x n ' 0 asmeniai aplankyti na- veiklą ir atliktus darbus . Dar 
nas. V. Valiukas, St. Cinikas, : irmose. Tokių atsirado 37 as- bas jau įpusėtas. Leidinys gal 
R. J. Valatka, S. Siciunas; po; meT15;- ^'urie sudėjo lygiai $100. būti didokas ir gausiai paveiks-

M. Jonikienė skautininkių d-vės 
| draugininke v.s. H. Piaušinaitienė, Į Metropolitan scenos 

Liet. Ivs- G- Meiluvienė ir ps. J. Daužvar- j transliuoja \Vagnerio 
dienė. 

čiais buvo pa'kviesti Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
J. Jutkevičius ir Worcesterio lie
tuvių organizacijų piiTri. Pr. 

Heating Contractor 
įrengiu nauius ir p<>rstaAau se
nus -visų rūšių namo apši ldymo 
pečtaa ir air oo-nditioning i 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (erutteTs). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
•lirhti mieste ir užmiesčiuose. 
Dartas at l iekamas greitai ir są.-
žimnE"ii. Apskaičiavimai nemo-
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATT>fi & SKKKT MT-rTAT. 
4444 S. \Ve>t<'rn. Chicaso 9. IR 

Telefonas VT 7^447 . 

operą 

FRANK'S TV ^nd RADTO. INC. 
S240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS BK TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

x K. Gimžausko telefonas, 
pas kurį apsistojo dr. J . Kaka-
rieka, y ra OL 6-4836. Šeštadie
nio laidoje paskelbtas telefono 
vienas skaičius v ra netikslus. 

Das PJieingold. 

x Brighlon Parko L B apyl. 

Kl"RLS KONSULATAS RĖME 
DKMONSTR.\NTUS ? 

Federalinio teismo prisaikdin
tieji netrukus baigs liudininkų 
apklausinėjimo darbą dėl pe
reito rugpiūčio mėnesį Chicago 

1 dol. S. Meisbakas. B. Zu- Aukotojai nuo 3 bus paskelbti luotas. Jo reikalingumą patvi r - '• ruošiamas vasario 16-sios minė- je Įvykusių demonstracijų ir 
kauskas. Visiems nuoširdžiai, bendrame apskrities 
dėkojame. vajaus sąraše. 

X Vaitiekus Puodžiūnas, mū 
sų dienraščio skaitytojas Phila-

valdybos tino ir ivykes narių susir inki- j imas įvyks vasario 23 d. 3 v. 
\ mas vasario 9 d. į p. p . mokyklos salėje. 

X Konstancija Rudaitytė, 
Phoenix. Ariz., dėkodama už ka-

delphijoje. atnaujindamas pre- l ė ^ i n e s korteles prisiuntė 5 dol. 
r.umeratą pridėjo 5 dol. auką 
už kalendorių ir korteles. Dėko
jame. 

Gavėnios pasninko ir susilaikymo taisykles 
Gavėnios pasninko ir sušilai- Bažnyčia patar ia 

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
rurite mūr. 1 a r 2 butų namą ^ ^ s a v o , kolonijoje. Jis ir 

auką. Dėkojame. uavenios pasninko ir susnai- bažnyčia patar ia visiems sau 
, v .. . , 1 .. k\-mo nuo mėsos taisyklės y ra užsidėti kokius nors apsimari-

. , , .. . . i labai susvemmtos. Visi sulau- nrmus, vengti balius, šokius, 
tuviu koiomios svventoias. j a u : , *t . ~- „ , . . , . ° i w v ii m • "• - • ' k ? 1 4 m e t u amžiaus Pelenų tnuksmingus parengimus, pa-keieta metų uobai talkininkauja; ,. • . , . L ., ^ . &. ' , ^ . f. dieną ir visus gavėnios penKta- laikvti satKą valgyme ir gen-

dienius valgo B E MEčOS. Visi me bei i i ikvme, dažniau dalv-

riaušių. Patikimas šaltinis pra
neša, kad raporte bus išvardin
tas užsienio konsulatas finan
siškai rėmęs ir šelpęs demons
t rantus . 

KEIČIA GALVOSENA APIE 
BCVGO LOŠIMUS 

Kurie buvo nusistatę palai
kyti ir nekeisti įstatymus drau
džiančius bingo lošimus ir lote
rijas labdaringų ir bažnytinių 

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

Marąuette Pk.f 6211 So. Western, PR 8-5875 
i. LIEPOMS 

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

" 

ir gal mokate už $22,500 ver- s i e m e t s u r r ' K O a P l e *-*J aoL ; n u o 21 m. amžiaus iki 59 me- vauti šv. Mišių aukoįe ir ga 
tės namą už 3 metų draudimo f ™ ™*>™- ^ ^ *™ ^ J f ' tų pelenų dieną ir didįjį penk- vėnios pamaldose, dažniau eidi- f ^ i ų ™Udsi' d a b a r ĮS** 
polisą 132 dol., pas Frank Za- kasmet ir autobusą vežant* Ke t pasninkauja, a tsei t tik n ė t i ^ į ^ . ^ „ ^ - , * - * ! ^ l v o t i , po to kai Illinois 
»nE •*.«MjBih™wW I<V*H„I « , . leivnus i Baffo geguzmę Buco T ~ ~ * * ~ ? „JT* n e t - P " e sakramentų, gv-v^au k a t a I i k i ; ^ ^ k u p a i kreipėsi | tsa.il o gegužinę 

sodyboj. Ji šiemet bus birželio 
15 d 

X Lietuviu Fondo narys 
Adolfas černpė, \Vaterburv. 

naus Lapmsko MUZIKOS studi- „ — . , , • „ . - „ 
Conn.. nuoširdus ffindo rėmėjas 

polį jūs mokėtumėt 103 dol., su
taupydami 29 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.) 

x Vienos Karnavalas - Da-

vieną kar tą sočiai pavalgo prisiminti Kris taus reiškia tik tas dvi dienas pas- r 

ninkauja. kitomis gavėnios die-1 f Kryžiaus keliais), ir vesti jud-
nomis nėt-a pasninko. Už tai i resnį maldos gyvenimą.. 

taiikų vyskupai kreipėsi j i 
kančią I valstijos legislatūrą prašv'dami 

finansinės paramos švietimo 
tikslams. 

jos ir Jaunimo teatro spektak
lis Jaunimo centre 1969 m. vas. 
22 d., šeštad., 6 vai. vak. Spek
taklyje, kaip svečiai solistai, 
dalyvauja Margari ta Momkienė 
ir Bronius Mačiukevičius. 

(pr.) 
x Dr. VI. Simaitis apskai

čiuoja pa j . mokesčius — incom*; 
tax lietuviams, informuoja apie 
įamų pirkimą — pardavimą, pa-
Bfcni&p ir k t . 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (sk.» 

•ir talkininkas, užverbavęs nau-
I jus LF narius Aleksandrą ir 

Oną Keniaushis su S100.00 įna- j 
šu. atsiuntė per LF įgaliotinį; 

-loną Brazauską LF valdybai šio , 
turinio laiškelį: "Nepaprastai 
džiugu matant Jūsų nuoširdų 
pasišventimą, ugdant lietuvybės 
puoselėjimą, pagrindą n padėjus 
kertinį akmenį. Tai pati realioji 
mūsų išeivijos išsilaikymo atra
ma ir mūsų pasididžiavimas L. 
F. Valdyb« rūpestinga veikla. 

x Mečys Šimkus, teisininkas, i YVaterbuno įgaliotiniams visad 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už- mielai talkininkauju, skleisda-
pikio įvairius TNCOME TAX mas L. F. kilnų ir efektyvų tiks-
bianicus. Kreiptis 4259 s . Maple- ią". LF adresas: 6643 S. Maple-
wood. CL 4-7450 
;-2<M4i. 

arba Y A wood Ave., Chicago. CL 6062A.. 

Frank Zapolis Chicagoje buvo suruosęs kalėdinių lietuviškų papuošalų 
konkursą, čia matyti konkurso dalyviai ir vertintojai. Iš k. j d.: Lucille 
V'esot^. Bemirę Kafiarski. Lucija Tijūnrlis. 1'ršuia Astra. Frank ZapoHs. 
Hartjjor Zapoua. Hrino Pius. 

PAVASARIO ŽENKLAI 

Chicagos Meister Brau bra
voras jau pradėjo pristatyti 
išvežiotojams pavasarinį Bock 
alų. Jo bus galima gauti pra
dedant kovo 3 d. 

DIDŽIAUSI DYZELINIAI 
LOKOMOTYVAI 

Genera! Motors korporacijos 
Electro - Moti ve skyrius La 
Grange s ta to 25 pasaulyje di
džiausius d\*zelinius lokomoty
vus United Pacific geležinke-
hui. Kiekvienas lokomotyvas iš
vystys 6.6O0 arklių jėgos. >-ra 
98 pėdų ilgio ir sveria 536.000 
svarų. Geležinkelis šiemet išleis 
105 mii. dolerių naujiems ried-
mtaums. 

OUARTERLY 
DIVIDENDS 

51/4 I 43 /4 
CERT1FICATES 
(Six Montti MinlmumĮ 
minimum $10.000 or larger 
in multlples of $1,000 

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
Archer atSacramento Chicago 60632 V! 7-1140 

ASSETS OVER $136.000.000.00 
RESERVES OVER $11.500.000.00 
(mor» than twice legal requirement*> 

HOURS: Mon.,Thur5., 9 a.m.-8 p.m.; Tu««., 
Fr|., 9 a.m.-4 p.m. '• Sat, 9 a.n. -12 noon; 

• 5 i W#d. — no business Jransacted 
AMERICA'S LARGEŠT'LITHUANIAN ASSOCIAftOS 
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