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fAV įspėja, kels aviaci
jos saugumo klausimą 
Pirmaeilės svarbos klausimas

WASHINGTON. — JAV vy
riausybė, vakar pasmerkusi Iz
raelio puolimą Šveicarijoje, drau 
ge ir įspėjo, kad Izraelis nesi- 
griebtų atkirčio. Panašiai pasi
sakė ir britų vyriausybė.

JAV numato orinio susisieki
mo saugumo klausimą iškelti 
Civilinės aviacijos klausimais 
suvažiavime. Jis pirmadienį, va
sario 24 d., renkas Montrealy, 
Kanadoj. Washingtonas reika
laus į saugumo aviacijos klausi
mus kreipti ypatingą dėmesį. 
Šalia Izraelio lėktuvų užpuoli
mų, bus iškeltas ir JAV keleivi
nių lėktuvų nukreipimų Kubon 
klausimas. J. Tautų gen. sekr. 
U Thant. iškėlęs saugumo ke
liaujant lėktuvais klausimą, ne
buvo iškėlęs lėktuvų nukreipimų 
Kubon atvejų.

Arabų kovotojai
apsijungia
Neprisijungė 

‘TJaudies Frontas

AMMAN, Jordanija. — Po 
dviejų dienų pasitarimų Arnma- 
ne sudaryta jungtinė karinė a- 
rabų kovos organizacijų vado
vybė. Į ją įeina Al Fatah, “Liau 
dies laisvinimo pajėgų” organi
zacija ir Saika, esanti Palesti
nos “išla;svinimo armijos” gran 
dimi. Ketvirtoji arabų kovotoių, 
partizanų grupė — “Liaudies 
frontas už Palestinos išlaisvi
nimą” atsisakė įeiti į bendrą 
vadovybę. Aiškinama, kad šis 
Frontas, užvakar paskelbęs e- 
sąs atsakineas už Izraelio lėk
tuvo užpuolimą, siekiąs veikti 
savarankiškai.

Prancūzija susirūpino 
lėktuvų saugumu

PARYŽIUS. — Prancūzų į- 
staiigos nuo vakar naudoja sau
gumo priemones Orly aerodro
me. Jos liečia lėktuvus, atskren 
dančius iš Graikijos, Izraelio ir 
arabų kraštų. Lėktuvai laikomi 
nuošaliau, stropiai tikrinami ke 
leiviai ir jų bagažas.

Šveicarijos vyriausybė po va
sario 18 d. įvykio buvo sukvie
tusi savo posėdį.

> Santykių su Kuba užmez
gimas negalimas, kol kraštas 
savo revoliucines idėjas ekspor
tuos kitur. Tačiau nėra neįma
nomas suartėjimas ateity — pa 
reiškė valst. departamento at
stovas McCloskey.

Karalienė Elžbieta II

Egipto prezidentas A. Nasser — 
jo kraštas gali būti Izraelio atkir
čio taikiniu.

100 rytų bloko divizijų 
Europoje

Sovietai ir satelitų karinė galia

' BONNA. — Fed. Vokietijos 
■vyriausybė paskelbė dokumentą 
apie sovietų bei jų sąjungininkų 
Europoje karinį pajėgumą. Pas 
tarojo meto pertvarkymai, nu
rodoma, sovietus ir satelitus į- 
galina vykdyti staigius užpuoli
mus.

100 gerai ginkluotų divizijų

Šiuo metu Maskva su savo 
sąjungininkais Europoje turi 
100 gerai apginkluotų divizijų, 
30,000 tankų ir apie 3.400 lėk
tuvų.

Baltijos jūroje Varšuvos su
tarties kraštai turi ligi 280 ka
ro laivų. Visa tai įgalina vyk
dyti greitą ir didele dalimi slap
tą mobilizaciją.

Fed. Vokietija ligi 1973 m. 
tikisi turėti 460.000 karių. Gy- 
inybai biudžete skiriama 4.75 biL 
dol., gi ligi 1973 m. tos išlaidos 

'pakilsiančios iki 5.25 bil. dol. 
metams.

Spaudoje
Europinė kelionė, įspėjimai ir 

JAV sąjungininkai

Europos kraštų, kurių JAV pre 
zidentas nenumato lankyti, spau 
da pažymi, kad iš anksto neiš- 
mąstytos politinės kelionės galin 
čios turėti įvairių pavojų. Prime
nama 1961 m. Kennedžio kelio
nė į Vieną ir po susitikimo su 
Chruščiovu paaštrėjęs šaltasis ka 
ras. Re to, nurodoma, kad pasi
kalbėjimai su valstybių vadais 
dažnu atveju kelia bergždžias vii 
tis ir praeitis čia teikia pavyzdžių.

Vis dėlto, Europoje pripažįsta
ma, kad jei manoma stiprinti 
NATO, tai tokia kelionė galinti 
būti naudinga.

Klausimai, statomi prez. 
Nixonui

“U.S. News and World Re- 
port” korespondentai Europoje 
informuoja, kad Vakarų sąjungi
ninkai, be Prancūzijos, siekia iš
siaiškinti tokius klausimus: ar 
Washingtonas galįs patikinti, jog 
vėliau, gal dar šiais metais, JAV- 
bėms tariantis su Maskva, bus at
sižvelgta į JAV sąjungininkų 
Europoje interesus? Europiečiam 
nebuvo patikę buv. prezidento 
Johnsono slapti pokalbiai su 
Kremliaus politikais. Tie sąjungi 
ninkai laukia, kad bus atsižvelg
ta ir į jų nusistatymus.

Be to, dar rūpi patirti: koks 
numatomas JAV vaidmuo Euro
pos gynybos atžvilgiu? Tai svar
bu, turint galvoje izoliacionizmo 
nuotaikų JAV-se įsigalėjimą. 
Europiečiai laukia, ką Nixonas 
nutars ar pareikš JAV dalinių pa 
silikimo Europoje klausimu.

Izraelis grasina atkirčiu arabams
Izraelio lėktuvo užpuolimas Šveicarijoje kelia naują įtampą Art. Rytuose — Keturi 
užpuolikai bus teisiami Ciuriche— Arabų kovotojai Jordanijoje paskelbė esą atsa
kingi — Neabejojama dėl Izraelio atkirčio, nors prieš jį pasisako J. Tautos, JAV, bri 
tai — Izraelio politikai aptarė atkirčio pobūdį ir apimtį.

Vakarai įspėja Izraelį 
nesigriebti atkirčio

CIURICHAS. — Kaip vakar 
“Drauge” trumpai paskelbta, 
Ciuriche, Šveicarijoje, tarptau
tiniame Kloten aerodrome 4-ri 
(me penki, kaip pradžioje skelb
ta) teroristai apšaudė Izraelio 
“Eil-Al” keleivinį lėktuvą, pa
siruošusį skristi į Tel Avivą. 
Vienas keturių užpuolikų buvo 
vietoje nušautas. Jie šaudę į lėk 
tuvą, sužeidė šešis keleivius bei 
įgulos narius (buvo 11 įgulos 
narių ir 17 keleivių), bet jų gy
vybei pavojus praėjęs. Trys už
puolikai — arabai šveicarų po
licijos suimti ir bus teisiami 
Ciuriche. Jie dar mėtė į lėktuvą 
ir granatas, tačiau jos nespro- 
gusios. Arabai, jų kovos orga
nizacija — “Liaudies frontas už 
Palestinos išlaisvinimą”, jo būs
tinė Ammane, Jordanijoje, pa
skelbė esanti už puolimą atsa
kinga. ,

JAV vyriausybė ir J. Tautų 
gen. sekretorius U Thant, pa
smerkę teroro žygį, drauge į- 
spėjo Izraelį nesigriebti atkir
čio veiksmų.

Trečiasis Izraelio lėktuvų 

puolimas

Vasario 18 d. įvykis Šveica
rijoje, nuo praėjusių metų va
saros jau yra trečiasis panašus

Užsienio klausimai 
dėmesio centre

WASH!LNGTON. — Preziden 
tas R. Nbconas šią savaitę su 
valstybės sekretorium Rogers 
ir patarėju Kissingeriu bei 
valst. departamento pareigūnais 
aptaria visą eilę užsienio politi
kos klausimų. Tai liečia kitos 
savaitės kelionę Vak. Europon.

Nixonas painformuotas apie 
galimus trukdymus įvairiuose 
Vak. Europos miestuose. Šiuo 
metu nemanoma, kad galimos 
demonstracijos galėtų rimtai 
sutrukdyti kelionės planus. 
“Prezidentas nežada jiems leisti 
kištis į užsienio politiką” — tei
gė vienas Baltųjų Rūmų parei
gūnų, kairiesiems studentams 
Londone pareiškus, jog “mes 
persekiosime Nixoną, kur tik 
jis pasirodys Londone”.

• Žemės drebėjimas trečia
dienį palietė sovietų centrinės 
'Azijos respublikų dalis.

• Alkoholis Prancūzijoj©, pa
gal Pasaulio sveikatos įstaigos 
duomenis, per metus nužudo 
daugiau gyventojų, kaip visuose 
Vakarų kraštuose bendrai pa
ėmus.

• Pakistane tebevyksta riau
šės. Užmušta 60 gyventojų.

Laisvajam pasauliui reikalingas 
vadas...

Europiečiai dar teigia, kad 
jiems svarbu iš arti susipažinti 
su JAV naujuoju prezidentu, 
nes, ko europiečiams ypatingai 
trūksta, tai laisvojo pasaulio va
do, kuris drąsiai reikštų jo pažiū 
ras. Tokio vaidmens tegalima 
laukti tik iš JAV prezidento.

O italų spaudos nuomone, 
“laisvasis pasaulis vis neturi sa
vo vado. Tai vyksta, 1963 m. nu
žudžius prez. Kennedį.”

teroristų puolimas. Pernai va
sarą arabai buvo prievarta nu
kreipę nutūpti vieną Izraelio 
lėktuvą, vėliau, gruodžio mėn. 
sekė įvykis Atėnų aerodrome, 
arabams apšaudžius “EI - Al” 
keleivinį lėktuvą. Tuo metu žu
vo vienas keleivis. Po poros die
nų Izraelio lėktuvai vykdė at
kirtį — Beirute, Libane, sunai
kino 13 Libano keleivinių ir ki
tų lėktuvų.

Arabai: atkirtis už žydų 

brutalumą užimtose žemėse

AMMAN, Jordanija. — Ara
bų “Liaudies fronto už Palesti
nos išlaisvinimą” būstinės parei
gūnai antradienį paskelbė: jie

Kinų Hutsein

Jordanijos karalius. Arabų “Lais
vinimo frontas“ > Jordanijoje pa
skelbė atsakąs už Izraelio lėktuvo 
puolimą.

Rūpestis prancūzų - britų 

santykiams pašlijus

Washingtone kelia kiek rū
pesčio Londono - Paryžiaus san
tykių įtampa. Ji siejama su pre 
zidento de Gaulle boikotu, nu
kreiptu prieš 7 kraštų “Vak. 
Europos s-gą”. Be britų, tos 
Sąjungos (WEU) nariais yra 
šeši europinės Okio bendrijos 
nariai: Fed. Vokietija, Prancū
zija, Italija, Olandija, Belgija 
ir Liuksemburgas.

Kuo nepatenkintas de Gaulle?

De Gaulle ypač nepatenkin
tas, kad Europos Sąjunga, bri
tams skatinant, savo posėdžiuo
se aptaria ir politinius klausi
mus, pvz. Art. Rytų reikalą. 
Paryžius boikotavo šią savaitę 
Londone vykusius posėdžius, i 
Gali būti, kad Prancūzija nu
mato ir visai pasitraukti iš Są
jungos. Ji nepritaria kitų narių 
pažiūrai, kad Sąjunga laikyti
na patariamuoju forumu, vie
ta, kur svarstomi užsienio poli
tikos klausimai.

Nesutarimai Vak. Europos 
kraštų tarpe nėra malonūs y- 
pač prez. Nixono kelionės iš
vakarėse.

• Astronautas F. Borman va
kar atvyko į Portugaliją.

^atsako už puolimą Ciuricho ae
rodrome. Tai buvęs atkirtis už 
“Izraelio įstaigų veiksmus, nu
kreiptus prieš beginklius bei ne
kaltus civilinius gyventojus o- 
kupuotose arabų žemėse”. Esą, 
Frontas pasiryžęs persekioti Iz
raelio lėktuvus, nes jie laikytini 
Izraelio karinės galios reiškė
jais.

Frontas paskelbė ir užpuolikų 
pavardes. Keturių tarpe buvusi 
ir 25 metų amžiaus Gazos mo
kytoja, Dahbour. Moters daly
vavimas reiškęs norą išryškinti 
“Palestinos moterų vaidmenį 
priešinantis okupacijai”.
U Thant: reikia tarptautinio 

masto rimtų veiksmų

J. TAUTOS. — J. Tautų gen. 
sekretorius U Thant pareiškė 
smerkiąs nusikaltėlišką žygį 
Ciuriche. Tokie puolimai kelią 
grėsmę bei pažeidžią tarptauti
nį susisiekimą. Tai esąs klausi
mas, turįs kelti įvairių kraštų 
vyriausybių dėmesį. Vis dėlto, 
nors ir pasmerkęs žygį, U 
Thant pareiškė viltį, kad Izrae
lis nesigriebsiąs atkirčio. Jo 
nuomone, lauktina rimto masito 
tarptautinių veiksmų. Jie turė
tų ateity užkirsti kelią tokio po
būdžio žygiams, nukreiptiems 
prieš keleivių susisiekimą lėk
tuvais.

Izraelis aptaria atkirčio,
naujo smūgio priemones

TEL AVIV. — Izraelio poli
tikai posėdžiauja jau dvi die
nas. Manoma, kad aptariamos 
atkirčio priemonės. Izraelio už
sienio reikalų ministeris A. E- 
ban teigė, kad “pasaulio sąžinė 
dafbar turėtų atbusti”.

Parlamente kalbėdamas Iz
raelio transporto ministeris 
Moshe Carmel įspėjo arabų vy
riausybes: jos privalančios su
stabdyti teroristų veiksmus, ku 
riais pažeidžiami Artimųjų Ry
tų oriniai ryšiai.

Izraelio spauda atvirai skel
bia: oro kelių pažeidimas negali 
būti vienašališku veiksmu, Izra
elis, saugumo sumetimais, tūri 
padaryti tinkamas išvadas. 
“Hayom”, dešiniųjų partijos 
laikraštis, pažymėjo: “reikia 
veiksmų, nes mūsų kaimynai 
tik juos tegali suprasti”.

Galimi atkirčio taikiniai: 

Egiptas ir Jordanija

TEL AVIV. — Izraelio minis
teris M. Carmel savo kalboje 
buvo nurodęs, kad Ciuricho į- 
vykis kelią pavojų visų arabų 
kraštų aviacijai. Dėl to daroma 
išvada, kad Izraelio atkirtis ga
li būti nukreiptas prieš kelis 
taikinius. Vakarų sluoksniai ne
abejoja, kad Izraelio “kerštas” 
esąs neišvengiamas.

Kas bus užpultas? Manoma, 
kad pirmoje eilėje puolimo ga
lėtų laukti Jungt. Arabų respub 
lika (Egiptas) ir Jordanija. Ga
li būti puolamos ir arabų “lais
vinimo fronto” būstinės kaimy
niniuose kraštuose.

Spėjama, kad Izraelis galėtų 
griebtis dar kitos priemonės: 
bandyti nukreipti skrendančius 
arabų keleivinius lėktuvus ir 
juos prievarta nutūpdinti Izra- 
elvie. Arabų lėktuvai skrenda 
visai netoli Izraelio sienų.

Izraely reiškiamas nepasiten
kinimas Egipto prez. Nasserio 
žodžiais, prieš kelias dienas, kai 
jis pagyręs “teroro žygius”.

U Thant, J. Tautų gen. sekreto
rius: reikia kelti saugumą aviaci
joje

Lietuvoje
Pagerbė Lietuvos 

rusintojus
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Didieji Lietuvos rusintojai bu
vo iškilmingai pagerbti Vilniu
je. Okup. Lietuvos vadovai — 
M. Šumauskas su S. Naujaliu 
išleido įsaką, kuriuo “Už ilga
metį vaisingą darbą tarybinėje 
spaudoje ir aktyvią visuomeni
nę veiklą” rusų dienraščio Vil
niuje “Sovietskaja Litva” re
daktoriui Vasilijui Meščeriako- 
vui suteiktas “LTSR nusipel
niusio kultūros veikėjo garbės 
vardas”.

17 rusinimo metų

Iki atvykstant į Lietuvą jis 
dirbo Pavolgio srityje ir buvo 
“Samarskij kolchoznik” laikraš 
čio darbuotojas. 1952 m., kaip 
sumanus rusintojas, buvo atsiųs 
tas į rusų okupuotą Lietuvą ir 
jau 17 metų čia dirba. Per tą 
laiką jis išleidęs daugiau kaip 
5000 “Sovietskaja Litva” nu
merių. Rusų okupacinė valdžia 
jį taip pat paskyrė į Liet. ko
munistų partijos CK nariu ir 
“išrinko” lietuvių deputatu į 
aukščiausiąją tarybą. Panašiu 
būdu pagerbtas to rusų dienraš 
čio red. pavaduotojas Igorius 
Kašnickis: jam suteiktas “nusi
pelniusio žurnalisto garbės var
das”. Tuo buvo atsidėkota jiem 
už jų dideles pastangas jau il
gesnį laiką Lietuvą rusinant.

• Lenkijoje Hong Kongo gri
pas (flu) palietė, per šešias 
savaites, 2.250.000 gyventojų 
— paskelbė lenkų spauda.

Jordanija ypač kaltinama, nes 
arabų Fronto būstinė Jordani
joje pareiškė esanti atsakanti 
už žygį Ciuriche.

Kiekvienu atveju, šiuo metu 
laukiama naujos įtampos Art. 
Rytuose, be to, ir galimų žygių 
Jungtinėse Tautose.

JAV kariai Vietname tyrinėja rastus priešo ginklus. Jų tarpe nemaža 
priešlėktuvinių ginklų.

T R U M PA I

Vietname
Priešas artėja prie Saigono

.SAIGONAS. — JAV daliniai 
vakar susidūrė su Š. Vietnamo 
kariais 18 mylių į šiaurę ir 33 
mylios į šiaurės vakarus nuo 
Saigono. Karinių sluoksnių nuo 
mone, priešas slenkąs sostinės 
link ir galįs plėsti puolimus. 
Kautynės dar vyko į pietus nuo 
Saigono, išilgai džiunglių kelių 
iš Laoso, į vakarus nuo Da 
Nang ir Mekongo upės deltoje.

Ar Prez. Nivonas pakviestas 

i Maskvą?

WASHINGTON. — Ryšium 
su sovietų ambasadoriaus A, 
Dobrynino kalbėjimu su prez. 
R. Nixonu buvo žinių, kad am
basadorius pakvietęs Nixoną į 
Maskvą. B. Rūmų spaudos sek
retorius R- Ziegler, žurnalistų 
paklaustas, atsisakė į šį klau
simą atsakyti.

• Izraelio ambasadorius JAV 
Rabin vakar Chicagoje pareiš
kė: kraštas negalįs būti abejin
gas arabams vykdant teroro 
veiksmus. Tačiau jis nemanąs, 
kad Art. Rytuose kiltų naujas 
karas. Be to, Izraelis nemanąs 
kreiptis į J. Tautas.

• R. Vokiečiai vakar vėl truk 
dė susisiekimą su Berlynu. Nu
matytą vak. Vokietijos preziden 
to H. Luebkės kelionę, JAV ka
riniu lėktuvu į Berlyną jie laiko 
“provokacijos veiksmu”.

Gilus sniegas Europoje ..

LONDONAS. — Nuo pirma
dienio daugumą Europos kraš
tų palietė šalčiai ir daug kur 
sniego danga siekia 10 ir dau
giau colių. Žymiai nukentėjo V. 
Vokietija — joje kariuomenės 
tankai panaudojami nuo snie
go išvalyti kelius. Sniego pūgos 
siautė nuo Švedijos ligi Italijos.

Švedijoje kai kuriose srityse 
temperatūra nukrito ligi 40 1. 
žemiau nulio F.

KALENDORIUS
Vasario 20 d.: šv. Leonas vys 

kūpąs, šv. Amata, Visgintas, 
Auksuolė.
.Vasario 21 d.: šv. Danielis, šv. 
Eleonora, Kęstutis, Žemyna.

ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies debesuota, temp. sieks 

?30 ir daugiau 1. F., ryt — be 
pakitimų.

Saulė teka 6:40, leidžias 5:30.
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PIRMININKO VEIKLA

S

Lietuvos Vyčių Centro valdy
bos pirmininkas prof. dr. Jokū
bas Stukas pasakė turininga kal
ba apie Pabaltijo tautų tragedi
jų vasarjo 11 d. Rochelle Park 
Rotary klubo nariams. Neseniai 
panašią kalbą pasakė Secaucus 
Rotary klubo nariams. Pastarojo 
klubo programoms vadovauja lie
tuvis Vilimas Balčiūnas, kuris y- 
ra milžiniško “Frozen Food Ci
ty” sandėlio vedėjas. Rotary klu
bams priklauso žymesni prekybi
ninkai, todėl svarbu, kad jie ži
notų apie mūsų tautos priespau
dą ir sunkiąją būklę.

Neseniai New Jersey latvių vi
suomenė banketo metu savo gra
žiame kultūriniame centre “Prie- 
dainė”, Hovvell Township, pa
gerbė prof. dr. Jokūbą Stuką “už 
nuoširdžią talką latviams kovo
je už Latvijos išlaisvinimą ir kul 
tūrinių savybių iškėlimą”. Jis bu
vo apdovanotas jų “Pro Merito” 
sidabriniu medaliu, ir jam buvo
įteiktas Laisvojo pasaulio latvių Visuotinį seimą-rugpiūčio mėn.

CLEVELANDO SENJORŲ 
SUSIRINKIMAS

Clevelando vyčių senjorų susi
rinkimas įvyko sausio 26 d. J. ir 
R. Sadauskų namuose. Su malda 
jį pradėjo J. Sadauskas, senjorų 
pirmininkas. Sekė patikrinimas 
valdybos narių. Trūko dviejų.

T susirinkimą atsilankė senjorų 
vyčių dvasios vadas kun. J. Ange
laitis Šv. Mergelės Marijos Ne- 
perstojančios Pagalbos parapijos 
klebonas. Jis buvo pagerbtas atsi
stojimu ir plojimais. Sekretorė M. 
Trainauskaitė perskaitė praeito 
susirinkimo nutarimus, kurie bu
vo priimti su pagyrimu. Praeitų 
metų finansinį pranešimą patei
kė Stasė Sankalaitė, senjorų iždi- 
ninė. Iš to pranešimo buvo su
prasta, kad pajamų per tūkstan
tį, bet kasoje tepasiliko beveik tik 
trečdalis, nes dauguma šių pini
gų buvo išskirstyta labdarin
giems darbams ir kitiems reika
lams.

“Saulėtos dėžutės” piniginį 
stovį pateikė vytė R. Sadauskie
nė. Paaiškėjo, kad ir šis labda
ros iždelis artėja prie šimtinės. 
Apie prieškalėdinį pokylį pra
nešimą padarė taip pat vytė 
Rožė Sadauskienė. Senjorų gi 
iždui šis parengimas nepadaręs 
jokių išlaidų. Susirinkimas dėko
jo rengimo komisijai, kad ji taip 
puikiai surengė šį pokylį, visus 
nuoširdžiai priėmė ir skaniai pa
vaišino. Bet tos komisijos tik du 
nariai padėkos žodį tegirdėjo- Ig
nas Visockas ir R. Sadauskienė. 
Kiti neatsilankė į susirinkimą.

Buvo perskaityti trys laiškai. 
Pirmas buvo Vidurinių valstybių 
apygardos pirmininko Vinco Pa- 
vio. Antras buvo nuo 19-tos kuo
pos. Tame laiške 19-ta kuopa ra
gina Clevelando vyčius dalyvau
ti $v. Kazimiero šventės paminė
jime, kuris įvyks kovo 2 d. Pitts- 
burgh mieste, Šv. Kazimiero lietu 
vių parapijos bažnyčioje. Joje kle
bonauja garbingas vytis kun. Ka- 
raveckas. Šventės organizavimu 
rūpinasi Julė Alešiūnaitė, E. Ale- 
liuniūtė, Činikienė ir kiti 19-tos 
kuopos nariai.

Trečias laiškas buvo nuo cen
tro valdybos pirmininko dr. J. 
Stuko. Jis savo laiške įgalioja Ro
žę Oną Sadauskaitę atstovauti 
Lietuvos Vyčių organizaciją lie
tuvių jaunimo organizacijų ko
mitete, kuris ruošiasi sudaryti 
delegaciją ateinančią vasarą vyk
ti į Romą pas Šv. Tėvą ir Jo 
šventenybei įteikti prašymą, kad 
daugiau užtartų Lietuvą ir pra
biltų į visą pasaulį apie Lietuvo
je sunkiai gyvenančią dvasišklją,

Federacijos ir Amerikos Latvių 
sąjungos oficialus pažymėjimas. 
Latvių visuomenė ypatingai įver
tino prof. IStuko paruoštą specia
lią radijo programą per Seton 
Hali universiteto radijo stotį, 
pavadintą “Salute to Baltic Free- 
dom”. Programa tęsėsi visą va
landą ir buvo sudaryta iš Tren- 
tone suruošto didingo Baltijos 
tautų kultūrinio Festivalio svar
besnių momentų, dainų ir šokių. 
Prof. Stukas dažnai prisimena 
pabaltiečių priespaudą per savo 
lietuviškas kultūrines programas, 
duodamas per Seton Hali uni
versiteto radijo stotį anglų kalba 
kiekvieno pirmadienio vakarą 
8:05 vai. 89.5 meg. FM bangomis.

Ketvirtasis centro valdybos po
sėdis po seimo Philadelphijoje, 
numatomas kovo 30 d., Verbų 
sekmadienį, Youngstowne. Glo
bos Vidurio -Centro apygarda. 
Dar du posėdžiai numatomi: 
Newarke-biržebe mėnesį, ir prieš

Prof. dr. Jokūbas Stukas kalba 
Baltijos tautų kultūriniame festiva
lyje Trentone, N. J., kur dalyvavo 
2,000 žmonių.

apie katalikų tikybos priespaudą 
ir apie tėvynėje vargstančius mū
sų brolius ir seseris. Šio kilnaus ir 
patriotiško žygio sumanytojau y- 
ra kun. K. Žemaitis. Jo sumany
mui pritaria visos katalikiško 
jaunimo organizacijos. Jau yra 
sudarytas komitetas ir jau turė
jo keletą posėdžių. Komitetui 
vadovauja uolus jaunimo žadin
tojas ir veikėjas Rimas Laniaus- 
kas.

Iš naujų nutarimų gal vienas 
čia vertas prisiminti. Nutarta 
kiekvienais metais gegužės mėn. 
pabaigoje užprašyti šv. mišias 
už tuos vyčius senjorus, kurie yra
amžinai persiskyrę su mumis. Ir dotas Lietuvos laisvinimo pastan
tą dieną visi priims Šv. Komuni- goms paremti.
ją ta intencija. I . E.P.

Tai ne medvilnė, bet ant medvilnČK modetili sušalęs sniegas Monroe,
Ga. ■ , ’ > t V ' i. 1 „ .. .r

Illinois-Indianos apskr. Lietuvos vyčių surengtame "Lietuvos prisiminimų” vakare vyčių salėje, Chica
goje, vasario 9 d. garbės svečiai (iš kairės): inž. Ant. Rudis, “Vyčio” red. I. Šankus, dvasios vadas 
kun. J. Savukynas, “Naujienų” red. M. Gudelis, teisėjas A. Wells, Illinois atst. rūmų narys Fr. Savickas, 
apskr. pirm. L. Paukšta, vysk. V. Brizgys, J. Daužvardienė, gen. kons. dr. P. Daužvardis, “Draugo” ir 
“The Marian” red. kun. dr. J. Prunskis.

Mielai vytei K. Sadauskienei 
atsisakius iš savo puikiai eitų pa
reigų- nariams pasiųsti užuojau
tas ir sveikinimus, šias pareigas 
perėmė vytė Ant. Visockienė. 
Šiame susirinkime sugrįžo prie 
vyčių Paulina Usalienė -Žabriū- 
tė ir Marijona Baranauskienė- 
Skodžiūtėj ■ ir buvo priimta nau
ja narė- Rožė Ona Sadauskaitė. 
Visos trys žada daug dirbti. Pir
mosios dvi būdamos jaunos vy
čių chore uoliai dalyvavo, vaidi
nimuose ir kitokioje veikloje. Vi
sas tris pirmininkas pasveikino, 
o nariai joms paplojo. Rožė San- 
kalienė pakvietė vyčius senjorus 
atsilankyti į A.L.R.K.M. sąjun
gos 36 -tos kuopos kortų pobūvį.

Baigiant susirinkimą naujasis 
pirmininkas Antanas Mačiokas 
sukalbėjo maldą. Po susirinkimo 
buvo namų vaišės. Jas suruošė 
ir visiems gražiai patarnavo na
mų savininkė Rožė Sadauskienė 
ir jos dukrelė. Užkandžių metu 

j buvo pagerbta' vytė Petkūnaitė 
i gimtadienio proga. Ji būvo pa
puošta gėlių puokšte, apdovano
ta dideliu tortu, ir buvo sugiedo
ta jhi “ilgiausių metų”.

’ n Senelis

BUS ŠVENTĖ NEWARKE
29-tos Nesvarko kuopos tradi

cinė bendra1 Šv. komunija su pus
ryčiais bus kove 2 sekmadienį. 
Kartu bus švenčiama ir vyčių 
globėjo šv. Kazimiero šventė. 
Mišios bus 12 vai. Šv. Trejybės 
bažnyčioje, ir tuojau po jų pus
ryčiai Šv. Jurgio salėje, 180 New 
York Avenue. Per pusryčius kal
bą pasakys centro valdybos pir
mininkas dr. Jokūbas Stukas. 
Šventės organizavimui vadovau
ja Albinas Žukauskas. Smulkiau 
šventės reikalai buvo aptarti 
kuopos susirinkime, įvykusiame 
vasario 19 d.

LIETUVOS LAISVINIMO 
REIKALAMS

Illinois -Indiana apygardos vy
čiai vasario 9 d. Vyčių salėje Chi
cagoje suruošė Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą vadina
mą “Lietuvos prisiminimais”. 
Gautas to minėjimo pelnas bus 
perduotas Amerikos Lietuvių ta
rybai, kad per ją būtų jis panau-

OKUPANTAS NORI MOŠŲ PINIGŲ
Palikimai ir testamentai

Negana to, kad rusiškasis oku
pantas sutrypė pavergtoj tėvynėj 
gyvenančio lietuvio nuosavybės 
teises, paskutiniu laiku jis vis į- 
žuliau pradėjo kištis ir į laisvuo
se kraštuose sudaromų testamen
tų vykdymą. Suprantama, tai jis 
bando daryti, kai palikimai yra 
užrašomi giminėms ar draugams, 
gyvenantiems už geležinės už
dangos.

Gražu, kad tai matydami mū
sų teisininkai bando šiuo svar
biu klausimu informuoti lietuviš
kąją visuomenę gyvenančią lais
vame- pasaulyje. Neseniai spau
dos puslapiuose pasirodė teisinin
ko Charles Kai straipsnis šiuo 
reikalu. Ponia M. Šveikauskienė 
“Keleivio” teisinė patarėja, atsa
kydama į skaitytojų iškeltuosius 
klausimus, taip pat paaiškino to 
laikraščio puslapiuose apie tin
kamai sudarytų testamentų svar
bą. Jos paaiškinimai buvo prak
tiškesni tuo, kad be bendro pa
tarimo, kaip sudaryti pakanka
mai tvirtus testamentus, kurių 
rusų samdyti advokatai nepajėg
tų sugriauti, ponia Šveikauskie
nė taip pat nurodė lietuvišką in
stituciją, kuri meilai tarpininkau 
ja ir pačiame testamentų suda
ryme ir jų vykdyme. Ta organi
zacija yra Balfas. ,

Kadangi Balfas yra jungtinė, 
visokių pažiūrų, srovių ir įsitiki
nimų bendromis jėgomis įkurta, 
šalpos ir pagalbos organizacija, 
todėl ir šiame reikale ji yra pa
siruošusi visiems padėti.

Balfas turi tuo reikalu kelių 
patyrusių teisininkų iniciatyva 
sukurtą testamento pavyzdį. Šis 

! testamento pavyzdys 1968 met. 
spalio mėn. buvo išsiuntinėtas vi
siems Balfo skyriams ir direkto
riams. Pagal šį pavyzdį sudary
tame testamente yra užblokuo
jami bet kokie okupanto įsikiši
mai ir užtrenkiamos durys jų pa
samdytiems gizeliams.

Šiuo pranešimu Balfas nesii
ma advokato teisių ir nebando 
kištis į šios profesijos specialistų 
teises. Nurodydamas Balfo sky
rius ir direktorius (kur šie tes
tamento pavyzdžiai galima gau
ti), Balfas tenori suteikti infor
macijų ir pagelbėti visuomenei. 
Vadovaudamiesi čia minimu pa
vyzdžiu, testamentų sudarytojai 
vistiek turės kreiptis pas savo ad
vokatus.

Patirtis rodo, kad dauguma J. 
A. Valstybių advokatų (ne lietu
vių) arba nežino visų okupanto 
suktybių ir visuotino žmogaus tei 
šių paneigimo, arba iš viso net 
nė bendros nuovokos apie komu
nistinės okupacijos metodus ne
turi. Tokiu būdu jų sudaryti tes
tamentai net ir per prievartą iš
gautais įgaliojimais (power of 
Attorney) komunistų pasamdytų 
advokatų yra lengvai sulaužomi. 
O palikimas tokiu atveju arba 
vietoje dolerių yra išmokamas 
kapeikomis, arba tiesiog nueina 
į Maskvos bajorų kišenes.

Šiuo metu Balfas ir kitos lie
tuvių teises ginančios institucijos 
yra įveltos į teismus dėl blogais 
testamentais paremtų palikimų. 
Kai kur pasisekė dar šį tą išgel
bėti. Bet daugeliu atveju tūkstan

čiai sunkiai uždirbtų ir ilgai tau
pytų dolerių nuėjo okupanto 
naudai vien dėl to, kad testa
mentai nebuvo gerai sudaryti.

Todėl praktiškas pasiūlymas, 
kurie planuoja ką nors palikti sa
vo artimiesiems gyvenantiems 
Lietuvoje, kreiptis į savo apylin
kėje esančio Balfo skyriaus vado
vybę ar Balfo direktorių, prašant 
testamento pavyzdžio. Tik po to 
kreiptis pas savo advokatą, kad 
remdamasis šiuo pavyzdžiu su
darytų testamentą.

Jei tačiau testamento sudaryto
jas turėtų tokių pageidavimų, ku
rie nėra pramatyti pavyzdy, tuo
met prašome kreiptis tiesiai į Bal 
f o centrą — 105 Grand Street, 
Brooklyn, N.Y. 11211.

K.P.G.

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

|. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apsk&Ičiaviihai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — S0% pigiau mokėsit 
UŽ apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK Z APO LIS

3208 West 95th Street 
Chicago. Illinois 

TeL GA 4.8054 ir GR 6-4330

Ofisas 3148 West 63rd Street
Tei.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 West OOth Piaee 
Tel.: REptiblic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tze- 
<5 ta d tentais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West OSrd Street
Kampas 63-čios ir Callfornia 

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

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

Rezid. tel. VPAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. e. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERAI LIGOS, 

GINEKOEOGINČS CHIRURGIJA 
6449 S. Pnlaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

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

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

Boirte 25, Elgin, Illinois .
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* Administracija dirba kas- B
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- £ 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
itntr., penktad. 1-5, treč. ir ilk
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, uenK ta J le

nais 2—9 v„ šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai prltmnml nagnl minitarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optomet ristas

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

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

CHS. 735-4477. Rez. PR 8-0960.

DR. E DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir ligos

6132 So. Kedzle Avė., WA 5-2670

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

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

DR. JANINA JAK&EVI6IUS
4 O Kft A

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

DR. E JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

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

Ofs, PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 8 

Iki 8 vai. Trefiiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-2 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU I« VAIKU LIGŲ

MEDICAL BUILDING 
7158 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. likt 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ IJGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlocb 6-3545 

f Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7778. Re*. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63 rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-oa Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien •—11 ryto Ir 4—8 v v.• - - « -

ASSOCIATE OPTOMETRT8T8 
Lietuviškai kalba

DK. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 6Srrt St., GR fi.1044

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. yrpAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Danien Aveuut

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečladlen)

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
rentgenologas

9760 So. Kedzle Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. n 
"lenktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. V 
leštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. Orthopedijos liOos

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, m

Kabineto tol. 687-2020 
Namų tei. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Rr pasaulis stebi.

KAIP MIRŠTA LAISVĖ
Ir tautos laisvė miršta pa

našiai kaip žmogus. Mes žvel
giame j Čekoslovakiją ir ma
tome, kad laisvė miršta pana
šiai kaip žmogus paliestas li
gos. Matome, kaip nelaisvė 
pradžioje paralyžuoja nervus 
ir kalbą. Ir laisvai besijautu- 
si Čekoslovakija šiandien ne
begali judėti ir laisvoji spau
da ir kalba šiandien vis pa
našėja į monotonišką diktatū
riniams kraštams privalomą 
veblenimą. Viskas, kuo laisva 
tauta džiaugiasi, dingsta ir 
šiandien tėra tik galutinė prieš 
mirtinė baimė. Ir tą baimę 
skelbia patys aukštieji parei
gūnai ir patys žmonės vieni 
kitiems, kad reikia kentėti ir 
laukti ir turėti vilties, kad be
viltiškoj agonijoj dar galimas 
laisvės vienas kitas atodūsis. 
Pasaulyje kasdieną laikraš
čiuose buvę d’džiulės antraštės 
Čekoslovakijos reikalu šian
dien baigia dingti. Atrodo, kad 
laisvės mirtimi taip pat gali
ma apsiprasti kaip su žmo
gaus. Ir čekai šiandieną net 
negali laisvai kalbėti, kad jų 
laisvė miršta, nes Sovietų Ru
sija nekalba, kad ji okupavo 
kraštą, ji tik taip išsprendė 
politine situaciją, ji nespren
dė nė laisvės bei demokratijos, 
ji tik j vėžes istatė demokrati
ni procesą. Tačiau, žvelgiant, 
kaip gyva tauta virsta j negy
vą lėlę, mūsų neturėtų užkrės
ti neviltimi, nes laisvė negali 
mirti.

*
Ar Sovietai norėjo apsaugo

ti savo sienas nuo priešo. Ne. 
kaip rašo “National Review” 
Suzanne Labin, Sovietų Rusi
ja norėjo savo kraštą apsau
goti nuo užkrėtimo laisvės min 
timi ir patrauklumu, kuris gali 
plėstis Sovietų Rusijoj. Tai 
nėra pagaliau Iftjgvė, tai yra 
tik laisvės pavyzdys, tačiau ir 
ūs masinantis. O kadangi ko
munizmas laisvės negali pri
imti. jis privalo sunaikinti ia 
dar priekyje, nelaukdamas, kol 
laisvė komunizmą sunaikins iš 
užpakalio. Biberalizacijos pro
cesas Čekoslovakijoje palietė 
spaudą, radiią ir tai buvo la
bai nepriimtina komunizmui. 
Kremlius pasipriešino spaudos 
laisvei visu brutalumu ir ne
apykanta ir, kada tai negelbė
jo, priespaudą atnešė tankais.

Kaip S. Labin rašo, Sovietų 
Rusija atvežė 700,000 vyrų ar
miją. septynetą tūkstančių 
tankų ir tūkstanti lėktuvų Į- 
vesti cenzūrai. Rusai taip bi
jo spaudos laisvės, kad dėl jos 
rizikuoja karu. Kaip Jugosla
vijos rašytojas Dūląs teigia, 
despotiškoji Maskvos partijos 
biurokratija tegerbia tik jėgą 
ir todėl Sovietų Rusijos bru
talūs veiksmai prieš laisvę tu
ri būti sutikti su daug stipres
niu moraliniu pasibjaurėjimų.

*
Ir pasauly ne vienas vadin

sis progresyviu, anot minėtos 
žurnalistės Labin, kurie skel
bia, kad žiauriosios Stalino die 
nos praeityje, bet jie niekur

Spaudoj ir gyvenime

Sovietinių okupantų didžiųjų 
pareigūnų biurokratizmas persitei- 
kia ir mažesniesiems. “Tiesos” Nr. 
30 (vasario 5 d.) aptinkame tokį 
vienos lietuvės aprašymą iš Pilviš
kių apylinkės:

“Su dukra ir sūneliu išvažiavome 
šeštadienį, gruodžio 7 dieną, marš
rutu Pilviškiai — Kapsukas (au
tobuso Nr. 21-46 LIŽ). Nors nuo 
tos dienos praėjo nemaža laiko, bet 
įkyri mintis neduoda ramybės, kai 
pagalvoju, kad tas žmogus beveik 
kasdien sėdasi už vairo, važiuoja ki
tais maršrutais, o ten taip pat žmo
nės...

Pradžioje nuotaika buvo puiki, 
tačiau vėliau ją sudrumstė vairuo

tojo elgesys.
Vienoje stotelėje jis nepaėmė dvie 

jų moterų, kai joms iki autobuso

OKUPANTŲ PAREIGŪNAI

nesurengė efektyvios protesto 
demonstracijos prieš Čtkoslo- 
vakijos okupaciją. Lygiai tą 
patį teigia ir dramaturgas Io- 
nesco, sakydamas, kad liūd
na Čekoslovakijos byla bus už
miršta ir pateisinta. Ir toliau 
dramaturgas kaltina Sovietų 
Rusijos gynėius Vakaruose už 
egoizmą, nejautrumą, stoką 
žmoniškumo ir solidarumo. Bet 
koks moralinis Sovietų Rusi
jos pasmerkimas yra būtinas 
ne tik tiems, kurie pavergiami, 
bet jis yra pristabdąs ir pa
čio komunizmo plitimą, nes 
komunistai, smaugdami laisvę 
ir žiūrėdami į jos agonijas, 
bijo to laisvojo žodžio, jiems 
gresiančio iš užpakalio. ,

Kad tai yra tiesa, rodo ži
nios, kad iš Čekoslovakijos So
vietų Rusijos kariai siunčiami 
į Sibirą, kad negalėtų susitik
ti su vietos gyventojais. Apie 
tai skelbė “U. S. News & 
World Report” žurnalas, ta
čiau ir iš kitu šaltinių atei
na panašios žinios. Visa tai 
rodo. kad Sovietų Rusijos im
perializmas bijo laisvo žodžio, 
biro protesto, kurio taip gaili
si pasaulis.

*
Ne be Maskvos pritarimo 

čekoslovakų partija nasakė 
dar rudenį šiuos žodžius: 
“Tarptautiniu mastu vyksta 
smarki Masių kova tarp so
cializmo ir kapitalizmo. Vienas 
iš atsakingų barų, kur vvksta 
ši kova ir jaučiamas stiprus 
imperializmo spaudimas, ypač 
pastaruoju metu, yra mūsų 
respublika. Todėl būtina, kad 
Čekoslovakijos užsienio politi
ka aktyviai gintų uždavinius 
ir tikslus, kurie mums kyla iš 
to fatko, jog mes tvirtai sto
vime socialistinėje tarptauti
nio klasinio fronto pusėje”.

Kaip žinome, tai yra oku
panto sufabrikuoti teigimai, 
tai totalinis melas okupacijai 
pateisinti. Tačiau iš antros pu
sės matyti, kaip svarbu ko
munistams Vakarų vienoks ar 
kitoks pasakymas, nors tų pro 
testų iš Vakarų pusės laibai 
maža ir jie labai neryškūs. Va
karai vis labiau baigia apsi
spręsti su laisvės mirtimi. Tie, 
kurie kovo jo už laisvę, yra ša
linami. Pašalintas užs. reikalų 
min. Hajek, pažemintas par
lamento pirm. Smrkovsky, at
leisti tautinio fronto vadas 
Kreigel, vidaus reikalų min. 
Pavel, pašalinti televizijos ir 
radijo šefai Hejzlar ir Pelikan, 
rašvtoių unijos pirm. GoHd- 
stueker egzilyje, apie trisde
šimt tūkstančių čekų, daugiau
sia inteligentų, net apie 300 
mokslininkų, 1,200 gydytojų ir 
10,000 studentų yra pasitrau
kė iš savo krašto. Ir jie negali 
grižti j savo kraštą, nes ne
priimtini rusams. Čekoslova
kijos vieningumas yra lygus 
Sovietų ginklam. Pasaulis ste
bisi ir su užuojauta žvelgia, 
kaip atkakliai laikosi gyveni
mo, kaip ir mrštantis žmogus, 
laisvė. Al B.

buvo likę tik keli žingsniai. Su pu
siau tuščiu autobusu nušvilpė to
lyn. Paskui sustojimo vietoje nepa
ėmė vyriškio, pavėlavusio pusę se
kundės. Dar kitose stotelėse laukė 
mokiniai. Jiems vos įlipus į maši
ną, vairuotojas rūsčiai šūkteli:

— Rodykit pažymėjimus!
Vieni, pažymėjimus turį rankutė

se, greitai atkišo vairuotojui, kiti 
ieškojo kišenėse, portfeliuose. Vie
nas berniukas užgaišo ilgėliau. Vai
ruotojas sušuko:

— Rasi tu tą pažymėjimą ar ne! 
Vaikui iš susijaudinimo ėmė vir

pėti rankos, akys pritvinko ašarų.
— Nors valandą stovėsiu, kol su-i 

rasi, melagi tu, sakyk, kad neturi, j 
ir išmesiu iš mašinosl Žinosi, kaip 
apgaudinėti...

Šiurkštūs, pikti žodžiai krito ant

LAISVEI KOVA YRA NERIBOTA
Dr. J. K. Valiūno, Vliko pirmininko, kalbos mintys Vasario J6-tos proga

Lygiai prieš penkiasdešimts; nių, kaip Lietuvos laisvės kovą 
vienerius metus Vilniuje Lietu- padaryti sėkmingesnę, neišvdn- 
vos taryba paskelbė “atstatanti giamai mūsų dėmesį patraukia 
nepriklausomą demokratiniais j nepaprastu tempu besikeičian- 
pagrindais sutvarkytą Lietuvos (čios tarptautinės sąlygos. Negali- 
valstybę su sostine Vilniuje ir tą ma neprileisti, kad pastarieji pa-
valstybę atskirianti nuo visų val
stybinių ryšių, kurie yra buvę su 
kitomis tautomis”. Tuo būdu va
sario šešioliktoji visiems laikams 
liko lietuvių tautai šventa ir ne
pamirštama diena. Su džiaugs
mu ją minėjome nepriklausomo
je Lietuvoje. Tikime, kad, nežiū
rint okupanto priespaudos, ši 
diena ir šiandien lietuviui kraš
te tebėra tautinės stiprybės ir 
inspiracijos momentas. Nors 
mus skiria tūkstančiai mylių ir 
gėdina pavergėjų užtvara, įkali
nusi laisvės pasiilgusią lietuvių 
tautą bei paneigusi jai pagrindi
nes žmogaus teises, dvasioje mes 
jungiamės šiuo momentu su bro
liais ir seserimis Lietuvoje ar iš
blaškytais po tolimus ir nesve
tingus Rusijos plotus ir dalijamės 
šventu tikėjimu, kad laisvės auš
ra Lietuvai vėl patekės.

Istorinės sukakties prasmė
Šios istorinės sukakties prasmė 

mūsų išeivinėse sąlygose yra y- 
patinga. Mes renkamės j minėji
mus ne tam, kad drauge pora va
landų praleistume ir paruoštas 
programas išklausytume. Minė
jimai, kurie nėra skirti svetimiem 
supažindinti su Lietuvos byla ir 
yra rengiami lietuviškajai visuo
menei, turi ypatingą uždavinį, 
kurio nepasiekus būtų beprasmis 
laiko eikvojimas. Tuo uždaviniu 
laikau prasmingą susirinkusiųjų 
dvasinį susitelkimą ir ryžtingą 
kiekvieno tautinės pareigos inte-
lektualinį išgyvenimą, kuris atei- keitė pasaulio viešąją nuomonę
nančių metų bėgyje neišblėstų ir 
neleistų kasdienybės rūpesčių bei 
džiaugsmų bangose ištrinti iš 
mūsų sąžinės kategorišką šauks
mą: netekusiai laisvės tėvynei 
kiekvienas lietuvis turi padėti vi
sur ir visada.

Ieškant naujų kelių ir priemo-

berniuko galvos. Neiškentusi pa
klausiau:

— Ar turi tą pažymėjimąl
Tikrai, tetulyte, j knygą įsidė-1 okupacijos. Kad rusams nepavy

ko -sudaryti išdavikinės Prahos 
vyriausybės, reikia laikyti visišku 
Maskvos manevro nepasisekimu 
ir lemiamos reikšmės ateičiai tu
rinčiu čekų-slovakų laimėjimu.

jau.
Vaiko akutės giedros, tyros. To

kios nemeluos.
— Paimk, — sakau, — penkias 

kapeikas bilietui.
J mažą rankutę jspaudžiu mone

tą. Dabar visų keiksmų objektu ta 
pau aš.

— Kas tu čia tokiai Su savo ka
peikomis sukčius, melagius užtari- 
nėji. Aš vaikus auklėju, o tu man 
trukdai dirbti. Išmesiu iš mašinos 
ir tave...

Įjungė variklį ir didesnę pusę ke- 
lip įžeidinėjo mane, nors turėjau ir 
bilietą, ir amžiumi kone j motinas 
jam galėjau tikti.”

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Ne, aš nesutinku su tavimi, — paneigė Vytau
tas, — Anglija šiandien sėdi Amerikos kišenėj. Aš esu 
tikras, kad Anglija bus priversta sekti Amerikos politiką. 
Bet paklausykime radijo.

Vyrai susiglaudė apie radiją. Vytautas sukiojo skalę ir 
norėjo pagauti vieną ar kitą užsienio stotį, tačiau tebu
vo girdėti tik traškėjimas ir pypimas.

— Kas atsitiko šiandien? Negaliu nieko pagauti,— 
nekantriai pastebėjo Vytautas.

— Klausyk, Vytautai, grįžkime atgal prie mūsų po
kalbio, — vėl pradėjo Boleslavas. — Sutinku, Amerika 
šiandien yra labai turtingas kraštas, ji turi labai gerą 
širdį, tai neužginčijama tiesa. Bet jūs, draugai, turite at
siminti, kad Washingtone nėra smegenų. Aš patikinu, 
kad Amerikos smegenys dirba Londone ar Maskvoj.

— O, ne, — prieštaravo Donaldas, — tu visuomet 
kalbi ekstremistiškai. Tu nesi teisus. Neužmiršk, kad A- 
merika turi taip pat išmintingų ir gerai pasiruošusių as
menų. Šalia mūsų gerai pasiruošusių diplomatų...

— Donaldai, — pertraukė ji Boleslavas, uždeda
mas ranką jam ant peties, — teisybė, jūs turite grupę 
diplomatų, aš sutinku, bet jie nežino tikrojo kelio. 
Prieš keletą savaičių aš klausiausi prancūzų radijo sto

sauliniai įvykiai neturėtų įtakos 
vienu ar kitu atžvilgiu į visos ry
tų Europos tautų, o kartu ir į 
Lietuvos likimą. Todėl mes pri
valome išmokti skaityti laiko 
ženklus ir nesustingti savo veik
los rutinoje.

Čekoslovakija ir mūsų laisvės 
perspektyvos

Mus labiausiai šiuo metu do
mina Čekoslovakijos įvykiai ne

Dr. K. Valiūnas, Vliko pirm., kalba 
Vasario 16-sios minėjime Chicago- 
je. Nuotr. V. Noreikos

tik dėl to, kad čia bandome ieš
koti analogijos su mūsų tėvynės 
likimu, bet ir todėl, kad tie įvy
kiai sukrėtė Maskvos imperijos 
pagrindus, o taip pat žymiai pa-

Sov. Rusijos nenaudai. Čekoslova . . . , ,
kiįos įvykiai parodė, kad tautiš- klmas* ankst° buvo nuspręstas 

•" tolimesni Maskvos agresijoskai ir politiškai subrendusi tau- ..veiksmai ir jų neva legalizavimo 
vaidinimas vadinamųjų liaudies 
balsavimų keliu buvo anų nuri

ta negali neribotą laiką būti lai
koma svetimos valstybės valdžio
je ir įtakoje, nepaisant, kokiu pre
tekstu to siekiama: strateginiu, 
ūkiniu ar ideologiniu. Nuostabą 
ir pagarbą čekų-slovakų tautai 
kelia jų nepaprastas vieningu
mas ir ryžtingumas nepaisant 
Maskvos grasinimų bei brutalios

Nesunku įžvelgti, kad visa pa-/daugumos valstybių pripažįsta- 
starųjų mėnesių politinė raida mos normos, kurias ji savo noru 
vyksta Čekoslovakijos įvykių še- ratifikuoja. Todėl politinis arba
Sėlyje ir poveikyje. Nepaisant, 
kokią atomazgą turės dabartinė 
Čekoslovakijos drama, jos heroji
niai momentai, prasiveržę gilaus 
patriotizmo ir tautinio vieningu
mo persunktoje įvykių raidoje, 
turės , įkvepiančios, uždegančios 
įtakos, visai rytų Europai ir gal 
pačiai Sovietų Rusijai. Atrodo,

j kad artėja laikas, kai despotiškos čioš su Lietuva sudarytų sutar-

priemonės nepajėgs užgniaužti 
vis stipriau ir ryškiau kylančių
reikalavimų: laisvės, teisingumo Rusija, neteisėtai pasigrobusi Lie
ir pagarbos asmeniui.

Po pralaimėjimo Čekoslovaki
joj Maskva skuba savo pašlijus} 
prestižą atstatyti siūlydama Wa- 
shingtonui tuojau tartis dėl ra
ketinių ginklų suvaržymo, o Ar
timųjų Rytų konflikto likvidavi
mui pateikė savo planą. Yra ži
nių, kad Maskva taip pat siūlys„ . niams interesams krašto pramo-uzsaldyti dabart.nę Europą ir ninimas atneša vieną kitos ry_
Vokietiją dalinančią sieną, o taip 
pat žymiai išplėsti JAV ir So
vietų Rusijos prekybos santykius.
Jei Čekoslovakijos okupacija su- ir kelių Per mokyklas> karinės 
griovę de GauIl.o Europos ir U- prįevolės vykdymą ir komjauni- 
ralų iliuziją ir įkvėpė kiek gyvy-, mQ organįzacįją rusinama ir ža- 
bės bevysiančiam^ Siaurės Atlan-. Jojama jaunoji karta, Q religijos 

persekiojimas griauna tautos moto paktui, nauji Maskvos politi-1
niai ėjimai ir ypač jos laivyno 
įsitvirtinimas Viduržemio jūroje, 
grėsmingo Artimiesiem Rytams.

gali iš pagrindų pakeisti tarp
tautinį Washingtono ir Maskvos 
santykių pobūdį. Jei dar pridur- 
tume galima Vietnamo karo už
baigimą ir didžiojo Azijos milži
no — komunistinės Kinijos — 
galimą išėjimą į tarptautinę are
ną, tai turėsime pripažinti, kad
netolima ateitis yra pilna even-(Se sąlygose vienintelį galimą ke
tualių netikėtumų ir sunkiai nu
matomų vingių.

Kova už teisėtumą
Sekdami Čekoslovakijos dramą, 

be abejo, su širdgėla pastebime, 
kad dabartinėse sąlygose Lietuvo
je to negali įvykti. Dar prieš 
prasidedant antrajam pasauli
niam karui, Lietuva tapo niek
šingo vadinamojo Molotovo-Ri- 
bbentropo sandėrio auka. Moder 
niųjų laikų istorijoj retas faktas, 
kad nepriklausomos valstybės Ii

kaltėliškų susitarimų logiška iš
vada. Vyriausias Lietuvės išlais
vinimo komitetas netrukus pas
kelbs šį laikotarpį liečiančius ir 
ilgą laiką paslaptyje laikytus do
kumentus. ’

Visi tarptautiniai įvykiai gali 
būti vertinami tarptautinės tei
sės arba politikos požiūriu. Tarp
tautinė teisė dar tebėra netobu
la, nes suvereninių valstybių vei
ksmus riboja tik tos sutartys ar

tikslingumo bei intereso princi
pas dažnai nulemia valstybės 
veiksmus.

Jei kai kurios valstybės, įskai
tant JAV nepripažįsta maskvinės 
Lietuvos aneksijos, tai jos tai da
ro ne politiniais sumetimais, bet 
laikydamos Rusijos agresiją tarp
tautinės teisės normų ir jos pa

ties. Jie pranešė labai aiškiai: Amerika ir Anglija per
leido Baltijos tautas Sovietų Sąjungai. Štai, kur jūsų mo
kyti diplomatai. Tai reiškia, kad trys geros valstybės par
duotos Rusijai.

— Aš galvoju, Boleslavai, tai yra tik fašistinė pro
paganda, — pakėlė akis nuo radijo Vytautas.

— Tikriausiai. — pasakė Donaldas. — Taip, iš 
antros pusės, mūsų vyriausybė siuntė karo medžiagą 
Stalinui, tai yra tiesa. Bet juk tai buvo būtina padėti 
raudoniesiems sumušti nacius. Tai tikroji priežastis. Ir 
dabar atsiminkite, kai naciai jau bus surtiušti, Amerika 
pakels savo pilną teisingumo balsą.

Boleslavas šypsojosi. Jis stuktelėjo Donaldui į ranką 
ir pasakė:

— Donaldai, neįsižeisk dėl mano atviro žodžio. Aš 
noriu pasakyti, kad tu geras vyras, bet nesi politikas. 
Ir jūsų šiandienifiiai politikai yra ne kas kitas, kaip 
akli viščiukia. Taip, jie tokie yra, — paraudonoavo Bo
leslavas.

— Boleslavai, nesijaudink, — sudraudė Vytautas, 
— leisk man Surasti stotį.

— Ne, Vytautai, aš nesijaudinu, bet aš negaliu už 
miršti, kodėl Amerikos politikai ir diplomatai šiandien 
yra taip baisiai paminti po angliškuoju ir rusiškuoju ba
tu. Draug/ii, aš noriu pasakyti atvirai iš visos širdies, 
kad Hitleris Ir jo generolai padarė fatališką klaidą 
1940 m. Jie turėjo geriausią progą sumalti Angliją, o 
jie to nepadarė.

— Boleslavai, tu kalbi kaip Hitleris, — pertraukė 
staiga Donaldas

-— Vyrai, jūs vėj kovojate, — pasakė Vytautas, 
pakeldamas balsą. — Boleslavai, nustok dėstyti tas ne
sąmones, man Šiandien nebepatinki, perdaug esi tem

Į čių laužymu. Atsižvelgiant į tai 
visoje mūsų laisvės kovoje mums 
reikia akcentuoti faktą, kad So
vietų Rusijos agresija prięš Lie
tuvą ir tolimesni aneksavimo 
veiksmai yra nusikaltimai prieš 
tarptautinės teisės normas.

Netenka abejoti, kad Sovietų

tuvą, stengiasi ją kuo veikiausiai 
niveliuoti ir tuo sunaikinti savo 
nusikaltimo įrodymus. To tikslo 
siekia plataus masto ir rafinuo
tom priemonėm. Okupacijos pra
džioje tai vykdė per masinius lie
tuvių trėmimus. Pastaruoju me
tu tai daro kitais būdais — dirb
tinis ir priešingas Lietuvos ūki-

sų kolonistų bangas, gi. lietuvių 
išsklaidymui po plačiąją Rusiją 
randama pakankamai pretekstų

ralinius pagrindus.
Mūsų uždaviniai

Sekdami, kiek sąlygos leidžia, 
pavergtos mūsų tautos nusiteiki
mus ir laikyseną viltingai gali
me tarti, kad nepaisant visų oku
panto pastangų, jos dvasia ir tau
tinė sąmonė nėra palaužta, o jos 
veržlumas ir atsiekimai įvairiose 
srityse įrodo tikslingą ir gal šio-

lią. Mūsų apgalvotas, išradingas
ir tautinius interesus atitinkąs...... , . ,
laikymasis pavergtosios tautos at- vienybes dvasia nelygstamoje ko-
žvilgiu stiprins jos tautinį atspa
rumą ir pasiryžimą ištverti.

Kai didžioji lietuvių dalis tė
vynėj tyliai ir be šveisesnių pra
giedrulių kovoja dėl tautinės eg
zistencijos, mums paskęsti kas
dienybės smulkmenose, nuklysti 
į pavojingas iliuzijas ar pasilik-
ti nuošaliai nuo mūsų tautos iį_ j Pažinimas ir 25 metų tradicį- 
kiminės kovos būtų nedovanoti-l]ayralabaivertingiatnbutaL
nas nusikaltimas. Net ir jauna
jai kartai, jau tėvynės nemačiu
siai, nėra kelio pasitraukti iš sa
vo tautos, nesulaužant Kūrėjo ir 
prigimties nepakeičiamų normų, 
nes tautą sudaro ne viena karta, 
bet visa jų-buvusių, esamų ir a- 
teisiančių grandinė. Jas visas ri
ša bendra istorija, kalba, tradi
cijos ir pagaliau kraujas.

VLIKo uždaviniai

Vyriausias Lietuvos išlaisvini
mo komitetas, mano giliu įsitiki
nimu, turi likti pagrindinė ir 
aukščiausia mūsų politinio dar
bo gairių nustatymo, planavimo, 
koordinavimo ir vykdymo insti
tucija.

Okupacijų nukraujuota tauta 
sukūrė VLIKą ir davė jam man
datą (ginti pavergtos tautos ka
mieno ir lietuviškos diasporos gy
vybinius reikalus tarptautiniam 
forume. Man atrodo, kad VLI
Kas teisingai suprato kenčiančios 
tautos aspiracijas. Jis per 25 me
tus sėkmingai tai vykdo. VLIKas 
liko ištikimas pirmajai savo de
klaracijai (2.16.1944), kuri “kvie 
čia visų politinių nusistatymų ge

peramentingas.
— Taip, Vytautai, aš esu šiandien truputį nervin

gas. Reumatizmas vėl mane kankina ir mano širdis, 
kaip žinai, taip pat šlubuoja. Bet tiek to dėl mano svei
katos. Aš vėl noriu grįžti prie pirmykštės temos. Ne, man 
nepatinka Hitleris, tu Donaldai nesi teisus. Yra visai 
kita priežastis, kodėl aš nekenčiu Anglijos. Aš negaliu už
miršti, kad ji įvėlė Lenkiją į karą su Vokietija 1939 m. 
Ji apgavo mus. “Nepasiduokit vokiečiams. Neduokite 
Dancigo” ir taip toliau. “Priešinkitės Vokietijai visoms 
jėgoms”, ji spaudė mus, “Mes padėsime jums, mes sumu
šime vokiečius vakaruose”. Ir mes lenkai, kaip jūs žino
te, šokome prieš vokiečius kaip kvailas avinėlis.

— Boleslavai, ne taip garsiai, — pertraukė Vytau
tas ir pasilenkė prie radijo.

— Ir štai dar kita istorija, mano draugai, — Boles
lavas tęsė patylomis, — 1944 m. vasarą mes pradėjome 
sukilimą prieš vokiečius Varšuvoje. Aš pats keletą savai
čių kovojau prieš vokiečių armiją Varšuvoje kanalizacijos 
vamzdžiuose be poilsio, vandens ir duonos. Mes šaukė- 
m'ės į Angliją ir Sovietų Rusiją pagalbos ir jie mums 
tos pagalbos neatsiuntė. Rusija tuoj pat sustabdė kovas 
Varšuvos priemiesčiuose ir davė laiko ir progos vokie
čiams, kad šie mus išskerstų. Ačiū Dievui, aš iš karto su
pratau, kad mes esame išduoti. Tada aš išbėgau iš Len
kijos per kovojančią Varšuvą su dideliais sunkumais. Ir 
kas toliau? Ir kam aš praradau savo sveikatą, savo kraš
tą, savo motiną, savo namus ir savo draugus? Kodėl 
tūkstančiai geriausių lenkų žuvo kare ar koncentraci
jos stovyklose ir kodėl kiti tūkstančiai buvo išskersti Ka- 
tyne? Aš klausiu jūsų, kodėl? Kadangi mes buvome akli 
ir per daug pasitikėjome Anglija.

(Bus daugiau). . i jne.

Nuotraukoj matyti centas sti Lin- 
colno galva. Viršuje 1909 m. ka
limo, vidury matytis susidėvėjusi 
moneta, gi apačioje 1969 m. kali
mo.

ros valios lietuvius nusiteikti tar
pusavio bendradarbiavimo ir

voje dėl Lietuvos’
VLIKas vengia turėti priešų

lietuvių visuomenėje. Jis kviečia 
visus į didžiąją talką. Jis ieško 
taikos. Tačiau tai nereiškia, kad 
jis atsisakys ginti tuos idealus, 
kurių gynybą tauta jam patikė
jo. VLIKo kilmė, patirtis, platus

Lietuvos laisvės kova yra tokia 
neribota, kad visi ir kiekvienas 
savaip gali į ją įsijungti. Tačiau 
mano nuoširdus kvietimas, kad 
kiekviena mūsų bendresnio po
būdžio organizacija įsijungtų di- 
džiojon talkon.

Baigdamas noriu išreikšti sa
vo tvirtą tikėjimą, kad mes esa
me pajėgūs intelektualinių ir 
medžiaginiu požiūriu savo pas
tangas pavergtos tėvynės laisvei 
suaktyvinti ir racionalizuoti iki 
tokio laipsnio, jog jomis būtų pa
siekta geriausių išdavų šių die
nų galimybių ribose.

ŠEŠTADIENIO MIŠIOS 

PARYŽIUS. Prancūzijos vysifcu
pai, su Apaštalų sosto sutiki
mu, bendru pareiškimu visiems 
Prancūzijos katalikams prane
šė, kad nuo paskelbimo dienos, 
sekmadienio šv. Mišių išklausy
mo pareigą galima atlikti šeš
tadienį išklausant šv. Mišias. 
Šis potvarkis suteikia didelį pa
lengvinimą tiems katalikams, 
kurie sekmadieniais yra privers
ti dirbti ar dalyvauja iškylose 
bei kelionėse.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario m. 20 d.

KĄ VEIKIA LB CV 

PIRMININKAS
LB centro valdybai į antruosius metus įžengus

Vieną vakarą atsitiktinai su LI mirštu ir Lietuvos laisvės reika- 
B c.v. sekr. Stasiu Džiugu susto-' lo. Dabartinis prezidentas R. Ni- 
jom c.v. pirm. inž. Br. Nainio bu-! xonas tada šiltai atsakęs: “I now 
te. Kadangi pirmininką surado- your problemas, 1*11 du my best.
me dideliame jų salone ant grin
dų išsidėsčiusi apie 40 stambių 
bylų (papkių), tai tuojau ir iški
lo klausimas, ką pirmininkas vei
kia?

Pasirodo, kad 40 stambių ap
lankų su įvairiais raštais prisikro
vė nuo 1967 m. lapkričio pra
džios, kai naujoji LB c.v. perėmė 
pareigas. Tie visi raštai ar prane
šimai ir aplinkraščiai, susikrovę 
į 40 aplankų, yra suredaguoti, 
parašyti ir tinkamai suklasifikuo
ti paties pirmininko.

— O ką veikia sekretorius? — 
paklausiau.

— Pas sekretorių taip pat yra 
užtektinai raštų, protokolų, ir jis 
atlieka kitus jam pavestus dar
bus.

Kaip prabėga LB c.v. pirminin
ko diena?

Žinome, kad LB c.v. pirm. Br.
Nainys yra inžinierius ir dirba 
konstruktavimo srityje, kur reikia 
per dieną smarkiai galvą pasuk
ti. Iš darbo į namus grįžta apie 
6 vai. vak. Čia randa atėjusį paš
tą. Kasdieninių laiškų bendruo
menės reikalais vidurkis apie 5 
kasdien. Po to prasideda telefo- i kauti
niniai pasikalbėjimai, kurie už-1,, ,. .. . „ „,............... , „ , _x •
trunka iki 10 vai. vak. Po 10 vai. Kokle nau” LB xc v; kai dar 3 ar 4 karta Padarko

stovi prieš akis?
Iš spaudos žinome, kad pradė

ta organizuoti IV Dainų šventė,

kai šeima nueina poilsio, pir
mininkas pasiima rašomąją ma
šinėlę, raštus ir persikelia į rūsį, 
kur atsakinėja laiškus. Anksti 
rytą vėl reikia keltis ir skubėti i 
tiesioginį darbą duonai uždirbti, 
nes už darbą bendruomenei juk 
niekas nemoka ir visi bendruome
nės veikėjai jį atlieka tik savo 
nuosavu laiku.

Šalia minėtų darbų nemažai 
laiko suėda posėdžiai, kelionės ir 
dalyvavimas įvairiose šventėse, 
kad ir vien tik Chicagoje. Pvz. 
LB c.v. posėdžių per metus butą 
15, su kitais LB institucijomis po
sėdžiauta 12 kartų, o su Altu, 
Vliku ir Lietuvos konsulu 8 kar
tus. Iš patirties žinome, kad po
sėdžiai nebūna lengvi ir kartais 
pareikalauja net didelio nervų į- 
tempimo.

Su pirmininku išsikalbame ir 
apie keliones į kitas JAV vietas 
LB reikalais, kurių metu dažnai 
tenka pasitraukti iš tiesioginio 
darbo. Nuo praėjusių metų rug
sėjo 1 d. tokių kelionių LB c.v. 
pirmininkas atliko aštuonias.
Du kartus buvo Washingtone ir 
New Yorke, taip pat Detroite, 
Toronte, Los Angeles ir Bostone. 
Beveik visose minėtose išvykose, 
išskyrus prez. Nixomo inaugura
cijos iškilmes ir Latvijos nepri
klausomybės šventės minėjimą 
Washingtone, kur pirmininkas 
taip pat dalyvavo, reikėjo paruo
šti išsamius apyskaitinius LB c. 
v. veiklos pranešimus ir juos per
skaityti. Kiek laiko tai pareika
lauja, supras tik tas, kas panašų 
darbą yra dirbęs.

Per tą patį laiką LB c.v. pirmi
ninkas Chicagoje jo vadovauja
mą instituciją įvairiuose minėji
muose ar suvažiavimuose bei po
sėdžiuose atstovavo 31 kartą, 
penkiuose įvykiuose net negalė
damas dalyvauti, nes tuo metu 
LB reikalais buvo išvykęs už Chi
cagos ribų.

Iš kiekvienos savo išvykos ar 
dalyvavimo įvairiose šventėse 
bei minėjimuose Chicagoje pir
mininkas turi eilę įspūdžių ir kar
tais labai gražių prisiminimų. 
Antai praėjusį rudenį milijonie
rius Stone Chicagoje buvo su
rengęs banketą respublikonų pre
zidentiniam kandidatui R. Nixo- 
nui pagerbti. J banketą buvo pa
kviestas ir pačiam Nixonui ofi
cialiai pristatytas kaip LB c.v. 
pirm. inž. Br. Nainys. Pats pui
kiai kalbėdamas angliškai, pir
mininkas čia pat viešai preziden
tinio kandidato ir paprašė, kad 
jis, išrinktas prezidentu, neuž-

Thank you very much...” Po to 
nenustebom, kai LB c.v. pirminin 
kas drauge su kitais lietuvių at
stovais buvo pakviestas į prezi
dento inauguracijos iškilmes 
Washingtone, kur per visą istori
ją lietuviai gal niekad nebuvo 
taip gausiai pakviesti, kaip šį 
sausį.

Šiuo metu mūsų pokalbį ilges
niam laikui pertraukė telf. Skam 
bino jaunosios kartos akademi
kas M. Drunga, baigiąs du an
gliškus straipsnius apie Lietuvą 
Vasario 16 proga. Tokių straip
snių LB c.v. iniciatyvos dėka ne
mažai buvo parašyta ir amerikie
čių spaudoje per visą kraštą pas
kelbta praėjusiais metais, toks 
pat darbas vykdomas ir šiais me
tais. Smagu, kad dabartinis LB 
c.v. pirmininkas ir jo vadovauja
ma valdyba palaiko stiprų ryšį 
su jaunaisiais akademikais, kurių 
pagalbos kitos mūsų bendrinės
institucijos gal neprašo, o gal ir g^antai pradėjo atvykti Ameri- 
nepageidauja. Iš jų pagalbos LB jęOn Sakoma, jog kiekviena e-
c.v. politiniams užmojams mato
me, kad jie Lietuvos laisvės by
los kėlime nėra abejingi ir, reika
[uiJ*™1’ gali rimtai P*talkinin- didžia dauguma suamerikonėję 

! Tačiau turime gražių pavyzdžių,

knygas.
Jau sudaryta repertuaro komisi- Džiaugiamės savo lietuviškais 
ja, ir šių metų rugsėjo 1 d. re- laikraščiais, susivienijimais, 
pertuaras turės būti paruoštas, draugijomis. Šiemet Waterbury, 
Jei tai pasiseks, pirmą kartą isto- Conn., įvyksta 64-tasis seimas, 
rijoje chorai gaus prieš 2 metus Reikėtų dėti visas įmanomas pa- 
ir turės užtektinai laiko pasiruoš- stangas įrašyti į susivienijimą 
ti. Tuo tarpu seniau gaudavo tik daugiau naujų narių. Ir kvota 
prieš metus. Organizuodama mu- nedidelė. Vykdomoji taryba nu-

kuri įvyks Chicagoje 1971 m.

zikinę komisiją, LB c.v. artimai 
bendradarbiavo su Lietuvių Var
gonininkų s-ga, kuri buvo I Dai
nų šventės rengėja. Kaip žinia, 
šiai šventei nebus specialaus ko
miteto: ją tvarkys pakviestas vy
riausias šventės vadovas su mu
zikinės dalies vadovu, o kitus 
darbus atliks LB c.v. su pasirin
ktais talkininkais.

Salia IV Dainų šventės bus 
pradėtas IV Tautinių šokių šven
tės organizavimas, kuri įvyks 19- 
72 m., taip pat tęsiami lietuvių 
mokslininkų suvažiavimo orga
nizaciniai darbai, bus siekiama į- 
kurti pastovų informacijos cen
trą, baigti ruošti informacinius 
leidinėlius apie LB lietuvių ir 
anglų kalbomis ir tt.

Kaip matome, planų ir užmojų 
daug, darbai nesibaigia su šia 
diena, o vis planuojama pirmyn, 
ateičiai, į kur ir rieda vis labiau 
įsibėgantis LB vežimas, vairuo
jamas rimtų, pasiruošusių, pilnų 
lietuviškos energijos žmonių.

Kai kuri spauda iš LB pirmi
ninko ir valdybos narių vis rei
kalauja dar daugiau darbų. Jiems 
atlikti, rašančio šiuos žodžius 
nuomone, jau reikėtų tiesiog ant
gamtinių jėgų. Išsėdėjus visa va-

The Seąuoia yra viena iš trijų prez. Nixon jachtų, stovinti Washingtone Navy uoste. Pirmiau ja naudo
josi laivyno sekretorius. Viena iš trijų jachtų bus siunčiama į Floridą.

JT* X V jr »’7>r &

JAV LB cv su PLB v-bos atstovu dr. V. Majausku. Sėdi iš kairės: dr. Vyt. Majauskas, D. Tallat-Kelpšai- 
tė, pirm. inž. Br. Nainys, kun. J. Borevičius, SJ. ir J. Kavaliūnas. Stovi: St. Džiugas, inž. K. Dočkus, A. 
Šantaras. P. Žumbakis ir A. Kairys. Nuotrauka Lietuvių Foto Archyvo

Garbingai sutikime Waterbury, 

Conn. įykstantį L. K. S. seimą

Įrašykime daugiau narių į savo Susivienijimą 
VL. MINGfiLA

Prieš 130 m. lietuviai emi-

migracija skirta mirčiai. Užtat 
ir mūsų pirmieji atvykėliai jau 
išmirę, jų vaikai ir vaikaičiai

lietuvių tautos tradicijų, moka 
lietuviškai susikalbėti — net 
skaito lietuviškus laikraščius ir

statė tik 800 visoms kuopoms. 
Tiesa, dabarties laikais neleng
va tų neapdraustų narių suras
ti, kadangi, visose įmonėse dir
bantieji, nori ar ne, apdraudžia 
mi. Mūsų susivienijimas jau ne
auga, bet kasmet mažėja išmirs , žvelkime į žydus. Žydai buvo
tant seniems nariams. Tačiau 
pinighrs stovis yra geras: 3, 
000,000 dolerių kapitalas tai į- 
rodo.

karą pas LB c.v. pirmininką, aki
mis perbėgus eiles protokolų, ap
linkraščių, nejučiomis išsikalbė
jus, kaip prabėga jo laisvalaikis, 
skirtas tik LB, čia ant greitųjų 
bloknote susumavus laiką, my
lias, žodžius ir t.t., man išryškė
jo nesugriaunamas faktas, kad 
LB c.v. pirm. inž. Br. Nainys ir 
kai kurie nariai LB labui aukoja 
žymiai daugiau širdies ir laiko, 
nei pavyzdingas namų savinin-
kas savo turtui tvarkingai pri- 
žiūrėti. Todėl reikia džiaugtis, turtingiausia. Prisiminkime žy- 
kad augantiems JAV LB rūmams dų — izraelitų karą su arabų 
vadovauja tokie žmonės ir kartu pasauliu. Per abudu bandymu 
supranti, kokią didelę duoklę ati- .jie sutriuškino 100,000,000 a- 
davė LB ir lietuvybei ir prieš tai rabų milžiną. O Izraelis teturi
buvę c.v. pirmininkai su valdy
bų nariais.

VI. Rmjs.

LKS Vykdomoji taryba turi 
rodyti daugiau išradingumo. Ne 
siremkime tais, kurie jau neno
ri save lietuviais vadintis. Su
sivienijimas turi būti lietuviš
kas! Mes negalime nukonkuruo
ti turtingų amerikinių bendro
vių. Kada patriotiniais moty
vais susivienijimo darbus grįsi
me, tai ir kurie dar nejsirašė, 
įsirašys. Belskimės ir jaudinki
me tik lietuviškas širdis. Gali 
būti labai daug atsitikimų kai tų 
širdžių savininkai jau bus pa
miršę ar neišmokę lietuvių kal
bos. Bet vistiek jie turės dar 
lietuvišką širdį.

Tautos, jei susipratusios ir 
subrendusios, nemiršta taip 
greit. Pasirodo, jog visos tautos 
ar jos dalis, išsikėlusios svetur 
gyventi, gyvastingumą nenule
mia: erdvė, teritorija, svetima 
valstybė. Net ir praradus savo 
kalbą (pvz. airiai), vis dar gali
ma tautinį jausmą bei tradici
jas pratęsti šimtmečiais. Tik pa

išstumti iš savo gyvenamosios 
teritorijos ir po to bastėsi pa
saulyje beteisiais klajūnais apie 
2000 metų. Juos persekiojo ir 
naikino visi, kas tik įgeidžio tu
rėjo. Ir hitlerinis nacių režimas 
jų nesigailėjo: buvo sunaikinta 
keli milijonai žydų. Bet jie ir 
šiandien gyvena. Jie susikūrė 
savo valstybę Izraelį. Ir šiuo 
metu jų tauta turi didžiulio prie 
auglio Amerikoje ir kituose kon 
tinentuose jų gyvena virš 13, 
000,000. Tai padarė jų tvirtas 
religingumas, tikėjimas ir mei
lė žydijos idealams. Tas milžiniš 
kas ryžtas žydus padarė turtin
giausia pasaulį tauta. Ir ne tik

tik 3.000.000 žmonių! Kas jiem 
padėio? Kas juose išugdė tokią 
galybę ? — Tik jie patys. Ir ka-

pitalo jiems niekas nedavė: tik 
jie patys amžių raidoje jį susi
krovė. Pagaliau pažvelgę į A- 
merikos žydų gyvenimą, mato
me, jog jie užima visas svar
biausias ekonominio ir kultūri
nio gyvenimo pozicijas. Jų ran
kose Amerikos prekyba, Holly- 
woodo filmų ir televizijos b-vės, 
mokyklos ir švietimas, bankai 
ir politika. Net imi žmogus šyp
sotis, kai paskaitai, kad Izra
eliui gresia pavojus. Spaudoj 
tvirtinama, jog Kremlius laiko 
arabų pusę, o Amerika remia 
žydus. Bet slaptuose posėdžiuo
se Maskvos ir Washingtono po
litikos dignitoriai abu remia ir 
rems žydus. Tai padarė žydų 
begalinis pasiaukojimas ir ryž
tas savo tautos ir tėvynės rei
kalui. Jiem niekas nieko veltui 
nedavė. Klaidą daro tie, kurie 
savo širdyje ugdo žydams iš 
pavydo kylančią neapykantą. Iš 
viso jų sumanumo ir matomų 
didžių laimėjimų — tik gerbti

vienijimą mielai priimami ir ne.

Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 414%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MfiNESINfi TAUPYMO LENTELE: ,

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

7.750.78! 9,522.28 j 11,468.16 į 13,605.60115,953.43
7,872.55

9,339.65 32,276.08! 15,501.56! 19,044.50 Į22,936.33Į27,211.19131,906.87
10,507.10113,810.59117,439.26!21,425.13 125,803 37130,612.59135,895?23 
11,674.56! 15,345.09! 19,376.95 j 23,805.70 128,670.41134,01359 Į 39,88359
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INVESTMENT

TURTAS SIEKIA VIRĖ $90,000,000.00 JOHN PAKEJL, President

0 Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami 
tantinėmis. Mažiausi) 
būti $8000. Pelnas mc 
kas šeši mėnesiai.

Ant visų 
sąskaitų

knygelių

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
Colleg“ Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS 1
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz'n meetings
* Cash checks and pay all 

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

PATARNAVIMAS:
serviee c.harge to members

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-Mall Kits
* Travelers Cheeks
* Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6.:

DBS:
Ketvirtad. 
Penktad. 
Seštad. ..

Pirmad.
Antrad
Trečiad

12:00 P.M.-8:00 P.M. 
9:00 A.M. -4:00 P.M. 

. . Uždaryta visa d

pavyzdžių turėtume mokytis. O 
ypač vienybės.

J praeitį pažvelgus
1795 m. Lietuvos - Lenkijos 

valstybė neparodė vieningumo 
pavyzdžių. Visur buvo matomas 
pairimo chaosas. Atėję rusai, 
austrai ir vokiečiai pasidalijo 
Lietuvos teritoriją ir mūsų se
nolius. Nelengva buvo Rusijos 
ir Kaizerio vergija. Per 123 me
tus atrodė ir saulė netekėjo. 
Tamsuma ir aimanos sklido ap
linkui. Per visą tą laikotarpį 
nei švietimo, nei spausdinto lie
tuviško žodžio mūsų protėviai 
neturėjo. O vistiek tauta ištvė
rė. Atsirado šviesių asmenybių 
— vadų. Jie rodė kelią. Jie mo
kė kaip reikia išsilaikyti. Ir ka
da atėjo laikas 1918 m. Vasario 
16 d. Vilniuje Lietuvių Tarybos 
paskelbtąją laisvės ir nepriklau
somybės deklaraciją tauta mo
kėjo ir sugebėjo apginti. Lietu
viai išmoko ginklu atremti prie
šą. Savanorišku pagrindu į Lie
tuvos kariuomenę įsijungė net 
60,000 jaunų vyrų. Jų pasiau
kojimo dėka Lietuva buvo lais
va ir nepriklausoma valstybė 22 
metus. Tiesa, istoriniu atžvilgiu 
tai labai trumpas laikotarpis. 
Bet per tą laiką tauta daug 
daug ko išmoko, subrendo, išsi
mokslino.

Gyvendami laisvoje Ameriko
je turime būti šio krašto loja
liais piliečiais, bet taip pat tu
rime šio krašto mums duotą 
laisvę tinkamai išnaudoti lietu
vybei išlaikyti. Amerika ne tik 
mums to nedraudžia, bet dar 
skatina. Amerikos vyriausybė 
ir šiandien pripažįsta Lietuvą 
kaip egzistuojančią, tik laikinai 
komunistinės Rusijos pavergtą, 
valstybę: ji pripažįsta mūsų pa
siuntinybes ir juose reziduojan
čius pasiuntinius.

Artėjant L.K. Susivienijimo 
64-jam seimui, dažniau pagal- 

^vokime ir ką esame padarę su
sivienijimo labui? Ar pakanka
mai jį rėmėme? Ar patys būda
mi lietuviais katalikais (i susi-

katalikai lietuviai) tam susivie
nijimui priklausome? Jeigu pri
klausome, ar įrašėme bent vie
ną naują narį?

Jeigu mes nuoširdžiai prisi
dėsime prie lietuviškų visuome
ninių ir kultūrinių darbų — prie 
lietuvybės išlaikymo, Dievas pa 
rodys mums savo meilę ir ne
pagailės dieviškosios palaimos 
mūsų gyvenime.

ĮŠVENTINO DIAKONUS
Vicenzos vyskupas Zinato 

pašventino pirmuosius septynius 
Italijos nuolatinius diakonus, 
kurie pagal 1967 metų “Sacrum 
Diaconatus Ordinem” popiežiš
kąjį raštą patįės vyskupijos ku
nigams tikinčiųjų sielovados dar 
buose. Taip pat ir Belgijos kar
dinolas Suenens paskelbė, kad 
šį pavasarį, baigus atitirtkamus 
teologijos kursus, Bruekselyje 
bus pašventinti pirmieji penki 
nuolatiniai diakonai iš vedusių 
pasauliečių tarpo.

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIŲ POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS

ANTOLOGIJA I dalis $6.00
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS

ANTOLOGIJA II dal. $10.00
Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 

j klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i* 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Sis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.



kviečiame į “draugo”
LITERATŪROS ŠVENTĘ

“Draugo” romano premijos 
įteikimo koncertas įvyks šešta
dienį, kovo 22 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose, 3009 Tillman 
St., Detroit, Mich., Kvietimai 
jau platinami. Juos galima įsi
gyti pas L. Žum. s-gos centro 
valdybos narius, spaudos kioske 
pas Vytautą čižauską, Vincą 
Tamošiūną, Stasį Garliauską, 
Mykolą Vitkų. Netrukus bus 
paskelbti ir )kiti platintojai. 
Premijos įteikimo proga įvyks 
ir susipažinimo kavutė. Kvieti
mo kaina 5 dol. (sln)

CHORUI IR TĖVAMS 
ŽINOTINA

Jaunimo choro tėvų susirinki
mas įvyks vasario 23 d., sekma
dienį, 11:30 vai. Šv. Antano para
pijos m-los patalpose. Susirinki
me kviečiami dalyvauti mergai
čių ir berniukų tėvai.

Bus svarstomi choro ateities 
darbų planai, choro kvietimų iš
pildymas ir kiti reikalai. Ateities 
darbų planuose, kaip pagrindinis 
dalykas, bus svarstomas lietuviš
kos operetės pastatymas.

Vasario 23 d. ir kovo 2 d. cho
rui repeticijų nebus. Choras vėl 
pradės repeticijas kovo 8 d. šeš
tadienį 3 vai. 30 min. iki 4.45 vai. 
p.p. berniukams, o sekmadienį 
kovo 9 d. nuo 11:30 vai. iki 12:45 
vai. mergaitėms Šv. Antano pa
rapijos m-los patalpose.

St. Sližys

T R U M P A I

— Tragiškai žuvusio aktoriaus 
ir rašytojo Antano Škėmos atmi
nimui akademija atidedama į ge
gužės 3 d. Lietuvių Namuose. 
Programoje numatoma supa
žindinti su autorium ir jo kūryba.

— Jaunimo vakaro aprašymą 
(įvykusio vasario 8 d. L. namuo
se) papildant, paminėtinas Dai
nius Beržanskis, kuris paruošė ir 
vadovavo pirmą kartą lietuvių vi
suomenei gerai. pasirodžiusiam 
jaunimo orkestrui To vakaro 
programą sumaniai pravedė Au
dronė Vaitiekaitytė.

— Lietuvių bendruomenės a- 
pylinkės metinis susirinkimas 
kviečiamas kovo & d. 12 vai. L. 
namuose, bus renkama nauja 
valdyba, rev. komisija ir paskel
btas seniūnijų planas.

—Sporto klubo “Kovas” meti
nis susirinkimas įvyks vasario 23 
d. 12 vai. L. namuose. Bus ren
kama nauja valdyba, nustatytas 
visų metų veiklos kalendorius ir 
svarstomas naujų sekcijų steigi
mo planas.

— I Jūros šaulių kuopos “Švy
turys” valdybą II-jo vicepirmi
ninko pareigas pakviestas Stasys 
Malinauskas.

— Kaziuko mugė kovo 22 d. 
bus atidaryta 11:30 vai. dalyvau
jant Baltijos tunto mugės šeimi
ninkui Leopoldui Heiningui ir 
L. bendruomenės apyl. pirm. Al
giui Rugieniui.

— Fantai Kaziuko mugei reikia 
jau dabar įteikti. Vasario 22 d. 
bus priiminėjami LB apylinkės 
lituanistinėje mokykloje (Red- 
forde) ir taip pat krautuvės va
landomis galima palikti pas Vla
dą Paužą Neringoje. Prie paau
kotų daiktų reikia aukotojų pa
vardės.

— Daromi žygiai altoriams iš
gelbėti. Šv. Antano bažnyčioje 
nugriovus didįjį altorių ir jau 
rengiantis nugriauti abu šoni
nius altorius, parapiečiai daro 
žygių pastaruosius išgelbėti. Ko
mitetas lietuvių kalbai prie Šv. 
Antano bažnyčios apsaugoti, ė- 
mėsi iniciatyvos tuo reikalu išsi
aiškinti su klebonu. Klebonas 
kun. Vladas Stanevičius maloniai 
sutiko su komitetu tuo reikalu pa
sitarti vasario 21 d. 7 vai. Pasita
rime dalyvaus to komiteto atsto
vai inž. Jurgis Mikaila, teisinin
kas Stasys Šimoliūnas, Albertas 
Misiūnas ir Leonardas Šulcas. 
Komitetas numato prašyti klebo
no, kad netik likusių altorių ne
griautų, bet ateityje darant di
desnius bažnyčios remontus, pa
sitartų ir su parapiečiais.

—Debiutančių balius “Kartą 
pavasarį” įvyks balandžio 26 d. 
L. namuose. Šį jau trečią debiu
tančių pristatymą ruošia skautų 
ir skaučių tėvų komitetai vado
vaujant Leonui Matvekui. Debiu- 
tantės jau dabar registruojasi pas 
Česlavą Naumienę tel. 425-4777.

— Dirbo be atlyginimo, vasa
rio 15 d. suruoštoje vakarienėje 
L. namuose pagrindiniams Vasa
rio 16 minėjimo kalbėtojui pa
gerbti, šeimininkės: Elzbieta Jo- 
dinskienė, Marija Kriščiūnienė, 
Petrė Juškienė, Marija Žilinskie
nė ir Stasė Pranėnienė.

— Šaulių kultūrinė savaitė 
Dainavoje birželio 15 -22 d., 
smulkesnę infoimaciją galima 
gauti pas St. Butkaus kuopos pir
mininką Vincą Tamošiūną. Šau
liai ir jų šeimų nariai jau dabar 
skatinami savo atostogas darbo
vietėse taip sutvarkyti, kad nebū
tų kliūčių tuo metu į Dainavą 
nuvykti. Programoje numatoma 
paskaitos, atskirų vienetų pasi
rodymai, Joninių laužas ir pan.

— Kur stovyklaus skautai? 
Skautų abiejų tuntų štabai jau 
dabar svarsto ateinančios vasa
ros stovyklavimo galimybes. De
troito skautai ir skautės galėtų 
stovyklauti su Kanados skautais 
jų “Romuvos” stovyklavietėje a- 
pie 130 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Toronto. Kanadiečių stovyk
la įvyks liepos 26 d. —rugpiūčio 
10 d. Yra galimybė detroitiečiams 
stovyklauti su Chicagos Lituani
kos tuntu Rako stovyklavietėje 
(Custer, Mich.). Ši stovykla pra
sidės birželio 28 d. Netrukus įvyks 
abiejų tuntų tėvų susirinkimas, 
kuris ir nuspręs, kur ateinančiais 
metais Detroito skautai stovyk
laus.

— Bažnyčios perkėlimo reika-- 
lai. Lietuviams jau gerai žinomas 
ir palankus vysk. T. J. Gumble-
ton vasario 10 d. vėl priėmė ( 
Dievo Apvaizdos parapijos dele
gacija su ja aptarė naujos baž
nyčios statybos finansavimo klau 
simą Vysk. Gumbleton pritarė 
lietuvių minčiai, kad duotame 
arkivyskupijos žemės plote būtų 
statoma ne tik bažnyčia su kle
bonija, bet ir lietuvių tautinis 
centras, k.a. salė, kambariai kla
sėms ir susirinkimams. Vysk. 
Gumbleton nuomone už 400,000 
dol. be didelių sunkumų galima 
pastatyti bažnyčią su klebonija. 
Likusieji $140,000 būtų gera pra
džia lietuvių tautiniam centrui 
(activity building) statybai.

Tačiau tam viskam įgyvendin
ti reikia dar daugiau parapiečių. 
Dabar verbavimo reikalu plati
nami atsišaukimai, pasirašyti kle
bono kun. Mykolo Kundroto, ko
miteto pirm. Antano Dainiaus ir 
verbavimo komisijos pirm. dr. 
Vytauto Majausko. Atsišaukime 
sakoma, kad dabartinė bažny
čia turi būti nugriauta iki 1970 
metų kovo mėn.

— Naudingai investavo pini
gų perteklių. “Žiburėlio” drau
gijos Detroito skyrius nutarė, kad 
kasoje be naudos laikyti 700 dol. 
neapsimoka, todėl nutarė inves
tuoti paaukojant lietuvių institu
cijoms paremti. Vasario 16 gimna 
zijai Vokietijoje paremti paskyrė 
400 dol. Kanadoje leidžiamam 
laikraščiui “Nepriklausoma Lie
tuva” 50 dol. Vokietijoje ir į ne-

Grupė Toronto Liet. studenčių choro, kurios išpildys programos dalį Detroite įvykstančiame koncerte kovo 
15 6:30 v.v. Mercy kolegijos auditorijoje. '

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario m 20 d.

NAUJASIS VENECUELOS 
PREZIDENTAS

K. KLASTAUSKAS

Detroito skelbimai

JTFiuFTuTrTus
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas —, Garažus 
įdeda "Plaster Board". Visų rūšių

grrindv ir sienų plyteles.

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

WJLB stotis — banga 1400

Šeštadieniais 3:00 Iki 4:00 p. p.
Patrtcla Bandža tel. 278-326o
Algis Zaparackas tel. 549-1982

IHUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIU

Kaip žinome, pereitų metų pa
baigoje Venecuelos resp. prezi
dentu buvo išrinktas Krikščio
nių socialdemokratų parti jos at
stovas Rafael Caldera. Verta 
žymėti, kad pirmą kartą Vene
cueloje rinkimai praėjo be ma
žiausio triukšmo. Calderos lai
mėjimu buvo nustebinti ir kiti 
6 kandidatai j prezidentus, pa
statyti kitų partijų.

Naujasis prezidentas yra iš
rinktas 4 metams (1969 — 
1974). Jau prieš keletą metų 
Caldera ne kartą buvo pareiš
kęs, kad ateisianti diena, kada 
jis užimsiąs prezidento vietą, 
nes prezidentu turėsiąs būti iš
rinktas tas, kurio vardas prasi
dedąs raide R. Taip ir išėjo. 
Anksčiau išrinktieji preziden
tai buvo: Romulo GaJllegos, Ro
mulo Betancour, Raul Leoni ir 
dabar Rafael Caldera. Pirmą 
kartą Venecuelos istorijoje pa
skutiniais metais pasikeitė vy
riausybė, nes valdžios vairas 
perduodamas kitai partijai. Gy
venimo praktika parodė, kad, 
vyriausybių pasikeitimas Vene- 
cueloje vyksta labai sklandžiai, 
gr ęžtai laikantis įstatymų ir 
konstitucijos. Š. m. kovo mėn. 
dabartinis prezidentas Raul Le
oni perduos savo pareigas nau
jam prezidentui.

Naujasis prezidentas yra, pa
lyginus, dar jaunas, nes sausio
24 jam sukako 53 metai am
žiaus. Jis yra aukšto ūgio, stip
raus kūno sudėjimo, lygiais plau 
kais, kiek indiškos sudėties vei
do. Išvaizda jauna, yra judrus, 
aiškaus balso ir laikomas vienu

dateklius patekusiam Mažosios 
Lietuvos veikėjui Edmundui Si
monaičiui 75 dol.

— Vlado Putvio 40 metų mir
ties sukakties ir kartu Šaulių s-gos 
50 metų gyvavimo paminėjimai 
įvyks gegužės 11 d. Ruošia jūrų 
Šaulių “Švyturys” kuopa. Paminė 
jimas prasidės Šv. Antano bažny
čioje 10:30 pamaldomis už a.a. 
Vlado Putvio vėlę. Organizacijos 
pakviestos dalyvauti su vėliavo
mis. Paskaitą apie šaulių sąjun
gą ir jos steigėją Vladą Putvį 
skaitys rašyt. Vytautas Alantas. 
Meninę dalį išpildys Detroito 
jaunimas, programa bus paskel
bta vėliau, bet jau dabar yra ži
noma, kad šoks tautinių šokių 
grupė “Pašvaistė” vad. Rimgai- 
lei Zotovienei.

— Juozas Murinas ir Feliksas 
Blauzdys patyrę, kad Lietuvos tris 
palvė, kuri yra kabinama per mū
sų šventes viešose vietose (pvz. 
Miesto centre prie savivaldybės 
rūmų) per eilę metų susidėvėjo ir 
spalvos nubluko, nutarė nupirk
ti ir įteikti organizacijų centrui 
naują vėliavą.

— Elena ir Petras Marčiukai- 
eiai vasario 8 d. L. namuose daly
vaujant apie 60 svečių atšventė
25 metų vedybų sukaktį.

— Skautų iškylos Dainavoje 
pakeista kaina: registracija, nak
vynė, vakarienė ir pusryčiai kai 
nuos 2,50 dol. asmeniui. Todėl 
maisto nei skautai, nei tėvai su sa 
vimi nesiveža.

(Sln)

geriausiu Venecueloje politinių 
kalbėtojų. Taip pat pasižymi ge
ru išsiauklėjimu, gerai pažįsta 
politinę ekonomiją, socialinius 
ir žmoniškumo klausimus. Ke
letą kartų buvo išrinktas atsto
vu į kongresą, keturis kartus 
kandidatavo į prezidento postą. 
Yra krikščionių socialdemokra
tų partijos kūrėjas, 23 metus 
buvo jos vadas.

1933 m., kaip Katalikų akci
jos jaunimo sekretorius, lankė
si Romoje. Nuo to laiko, galima 
sakyti, išėjo į politinę kovą. Pa
la kė ryšius su Čilės, Urugva
jaus ir Peru Krikščionių social
demokratų veikėjais.

Dr. Caldera nerūko ir, galima 
sakyti, negeria svaigalų. Val
go paprastą maistą, nešioja pap 
rastus drabužius. Jis sveria 83 
- 85 kg., yra 1,77 mtr. ūgio. Mėg

sta jodinėti, sportuoti. Nėra mo 
kęsis užsienyje, bet visus moks
linius titulus yra įgijęs Vene
cuelos universitete. Laike rin
kiminės kampanijos pasakė dau 
giau kaip 2000 kalbų, televizijo
je pasirodė 300 kartų.

Prezidentas Caldera ateina į 
valdžią pasiruošęs, turėdamas 
rankose jau išdirbtą programą, 
kuri bus nauja politinė linkmė 
Venecuelos gyvenime. Taip pat 
jis turi jau pas'rinkęs sau pa
dėjėjus, kurie taip pat yra pasi
ruošę naujos programos vykdy
mui. Tai bus pirmas preziden
tas Amerikoje, kuris imsis įgy
vendinti naują socialinę krikš
čionišką programą ir, kaip toks, 
turės būti pavyzdys kitiems A- 
merikos kraštams.

Mūsų kolonijose

Philadelphia, Pa.

VICEGUBERNATORIUS KAL 
BES VASARIO 16 D. 

MINĖJIME

Philadelphiijos ir apylinkių lie
tuviai Vasario 16-tosios sukak
ties minėjimą rengia vasario 23 
d. Minėjime dalyvaus ir pasakys 
kaJLą Pennsilvanijos viceguber- 
uatorius Raymond J. Broderick.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas prasidės vasario 23 
d. 10:30 vai. šv. M. šiomis 
Šv. Andriejaus liet. par bažny
čioje. Po pietų 3 vai. punktualiai 
bus iškilmingas Lietuvos nepri
klausomybės 51-sios metinės su 
kakties paminėjimas Drexel 
technologijos institute. Visi lie
tuviai kviečiami šią dieną kuo 

-m*
A. ir J. MĖSOS KRAUTUVĖ

PRIME & CHOICE MĖSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 West 69th Street 
Chicago. III. 60629

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

aktyviausiai visur dalyvauti.
Aukos šia proga renkamos 

aukų lapais, bus galima jas į- 
teikti taip pat ir minėjimo me
tu salėje.

Atlikime savo pareigas paver
gtai tėvynei ir lietuvybės ugdy
mui išeivijoje.

y A L0 M E 
KILIMUS IR BALIUS

Plauname ir vaškuojame \ įsų 
rūšių grindis.

4. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

<tllllllllllllllllilllllt  IICIIIIIIIIIIIlItlIlIlIlIlK

LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FltANCKUS 

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

Kampas 581 h Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

■IMIIIIIIMIIIIIIIIIItlIlItiHIHIIHIimiltlHIIII

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visu rūsiu namo apšildymt) 
pečius ir air oonditioning j 
naujus ir senus namus. Strtgu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose.. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHF.F.T MllTAt, 
4444 S. VVestern, ('lrlcių-o », 141.

Telefonas VI 7.3447.

M O V I N G
AERfiNAS perkransto baldus ii 
bitus daiktus Ir iš toli miesto Iri 
Urnai ir pilna apdraudn.
047 W. «7th Place MA 5-8O4V
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Akvanautai, asmenys kurie 610 pėdų jūros gilumoje kurį laiką gyvens, 
gauna paskutinius nurodymus. Tarp jų yra gydytojas, aukšto laips
nio jūrininkų ir okeanografas. Jie bus pasinėrę jūroj, penketą my
lių nuo Long Beach, Calif. Vob pasiekus nurodytą gylį, vienas ak
vanautų buvo ištiktas širdies smūgio ir mirė.

NEW YORKO VYRŲ CHORO KONCERTAS 
ELIZABETHE’E — VASARIO MEN. 22 9.

muzikinio žurnalo “MUZIKOS ŽINIOS” redakcinis kolektyvas 
šio žurnalo parėmimui, rengia

KONCERTĄ
LIETUVIŲ LAISVES SALĖJE, 269 Second St., Elizabeth, N. J. 

Programoje:
Muz. Vyt. Strolio vadovaujamas NEW YORKO VYRŲ CHORAS 
solistai: I. STANKŪNAITĖ, L. STUKAS, kompozitorius J. STANKŪNAS

ir muzikas A. KACANAUSKAS.
• Po programos — ŠOKIAI — • Veiks gėrimų ir užkandžių baras. 

Elizabeth’o ir apylinkės lietuviai prašomi gausiai šiame koncerte daly
vauti, nes savo apsilankymu paremsite vienintelį laisvame pasaulyje 
leidžiamą muzikinį žurnalą “Muzikos Žinios”. Nepraleiskite progos pa- 
sikausyti šaunaus vyrų choro ir iškiliųjų solistų dainų.

Koncerto pradžia: 7:30 v. v. — įėjimo auka: $2.50.
Kvietimus prašome įsigyti iš anksto pas platintojus ir 

Lietuvių Laisvės salėje.

“Muzikos Žinios” Redakcinis Kolektyvas

FRANK’S TV and RADIO, INC. '
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 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.

Marųuette 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.

S E I G A N
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
TEL. — Y Arda 7-1272

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

HARRY SEIGAN kviečia vi

sus vyrus ir jaunuolius pa

sinaudoti žieminių rūbų iš

pardavimu su

20% nuolaida
Žieminiai ir rudeniniai pal

tai, suburban švarkai ir kita 

žieminė apranga.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 

H nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (busky).

OUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 I 43/4
CERTIFICATES
(Slx Month Minlmum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
in multlples|of $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

TANDARD 
EDERAL

SAVINOS ANO LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

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

HOURS: Mon., Thuro., 9 a.m.-8 p.m.; Tuea., 
Frl., 9 a.m.-4 p.m. | Sat, 9 a.m. -12 noonj 
Wed!-— no business transacted

AMERICA'S.LARGEST LITHUANIAN ASSOCIATTOR----



e DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario m. 20 d

CLASSIFIED G U I D E

Pamaldos Švč. P. M. Gimime oažnyčioje Vasario 16-sios proga.
Nuotr. V. Noreikos

PASKUTINIS SUDIEV MIELAM 
DAKTARUI

Lietuvių visuomenė Chicagoje 
skaudžiai išgyveno vasario ld. 
staiga mirusio dr. Broniaus Gai
žiūno. mirtį. Dr. Br. Gaižiūnas 
savo paprastumu, dideliu parei
gingumu, meile artimui ir pagar
ba žmogui buvo nusipelnęs di
džios padėkos ir pagarbos. Dėl to 
su juo atsisveikinti į Mažeikos 
Evans koplyčią visomis šerme
nų dienomis rinkosi šimtai žmo
nių, kurių veiduose glūdėjo liū
desys, skruostus vilgė ašaros, o 
lūpose maldos žodis.

Pirmadienį, vasario 3 d. vaka
re korp. Gaja suruošė platesnio 
masto su velioniu atsisveikinimą. 
Atsisveikinimo akademijai vado
vavo tos korporacijos pirm. dr. 
Vaclovas Šaulys.

Prie karsto, apsupto gyvųjų 
gėlių vainikais, pirmas su velio
niu atsisveikino Dr. J. Valaitis, 
Lietuvių gydytojų draugijos var
du. Jis iškėlė dr. B r. Gaižiūno 
ryškiuosius bruožus kaipo gydy
tojo, visuomenininko ir šeimos 
tėvo.

Vyt. Didž. universiteto 1936 
metų laidos kolegų vardu kalbė
jo dr. Starkus, prisimindamas ve
lionio kilniąsias būdo savybes ir 
drauge praleistas dienas. Velio
nis buvęs nepaprastai visada su
visais mielas, draugiškas, nuotai-; Viešpats tesuteikia jam amžiną 
kingas, kitus atjaučiąs ir savoje, ramybę, į kurią jis gyvas būda- •
profesijoje pasišventęs.

Inž. P. Narutis buv. politinių 
kalinių vardu velionį prisiminė 
kaip didį lietuvį, tvirtavalį, kie
tą kovotoją už tautos laisvę ir 
kaip daug kančios pakėlusį kalė
jime vyrą. Tačiau dr. Br. Gaižiū
nas išlikęs ištikimas savo princi
pams ir nepalūžo po kančios naš
ta.

KorpI Gaja vardu kalbėjo ve
lionio šeimos artimas bičiulis dr. 
Z. Danilevičius. Jis pažymėjo, 
kad dr. Br. Gaižiūnas gyveno. vijas. Praeitų metų laikotarpyje
mintimi Visa atnaujinti Kristų- gv. Antano bazilikoje aukota 
je , savo širdyje nešiojo nenyks- 25.000 šventųjų Mišių ir iisdalin- 
tančio patriotizmo ugnį. Primi-1 ta apie ^0^ šventųjų ko
ne velionio pareigingumą profe
siniame darbe ir kaip jis per šal
tį ir Ketų, dieną ir naktį, nesiek
damas sau asmeniškos naudos vi
sada atsiliepdavo į žmonių šauk
smą fr skubėdavo gelbėti sergan
čiųjų ir mirštančiųjų. Tai švie
sus pavyzdys visiems kolegoms 
gydytojams ir kiekvienam lietu
viui. Jis buvo tvirtas kovotojas už 
tiesą ir didis priešas neteisy
bėms. Jis žmonijai nešė gėrį, pats 
tyliai aukojosi ir aukojo ir jo gy
venimo žvaigždė dabar sušvinta 
visu skaistumu.

Velioniui didžiausias pamink
las bus, jeigu gyvieji, ypač jauni
mas, seks jo keliais ir gyvens jo 
paliktais gyvenimo pavyzdžiais.

Po akademijos Jėzuitų provin- 
ciolas kun. G. Kijauskas, SJ, at
kalbėjo rožinį, buvo pagiedotas 
Angelas Dievo ir Lietuvos him
nas. Trumpa malda velionį atsi
sveikino kanauninkas Kapočius, 
prieš 28 metus palaiminęs Kau
ne dr. Br. Gaižiūno ir Bronės 
Bagdonavičiūtės moterystę.

Antradienio rytą, vasario 4 d. 
kūnas buvo atlydėtas į Gimimo 
Sv. Panelės Marijos parapijos baž
nyčią Marąuette Parke, kur vysk.
Vincentas Brizgys, asistuojant 
kun. J. Sakevičiui ir kun. Anta
nui Zakarauskui, koncelebravo 
ŠV. Mišias. Vysk. V. Brizgys pa
sakytame pamoksle prisiminė a. 
a.'faįii. Gaižiūno gyvenimo nu-1

eitą kelią ir jo kilniuosius darbus 
ir reiškė šeimai giliausią užuo
jautą.

Pamaldų metu solo giedojo o- 
peros solistas Jonas Vaznelis ir 
muz. VI. Baltrušaitis.

Bažnyčioje į gedulingas pamal
das žmonių susirinko tiek, kiek 
sekmadieniais susirenka į pamal
das ir tas liudijo, kaip žmonės 
mylėjo a.a. Dr. Bronių Gaižiūną.

Po pamaldų laidotuvių auto
mobilių vilkstinė apjuosė visą 
Marąuette Parką ir velionį paly
dėjo į amžinojo poilsio vietą Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, kur 
koplyčioje trumpas pamaldas at
laikė kun. Jonas Kuzinskas.

Po trumpos pertraukos karstas 
buvo atvežtas prie duobės. Čia 
apeigas atliko kun. J. Sakevičius, 
susirinkę laidotuvių dalyviai su
giedojo Marija Marija giesmę ir 
su velioniu atsisveikino paskuti
nį kartą, pildydami jo valią, su
giedodami tautos himną.

A. a. dr. Bronius Gaižiūnas že
mėje paliko daug šviesių pavyz
džių, daug gero padarė žmonėms, 
daugelį pasitiko į šį pasaulį atei
nančių ir daugelį išgelbėjo iš 
mirties nasrų. Jo šviesų atmini
mą ilgai minės Chicagos lietu
viai, gi už jo nuopelnus žemėje

mas visa širdimi tvirtai tikėjo.
Jurgis Janušaitis

GERBIA ŠV. ANTANĄ

Didžiojo Italijos šventojo An
tano paduviečio karstą šv. An
tano Ibazilikoje Paduvoje 1968 
metais aplankė 4.800 maldininkų 
grupių bei ekskursijų. Jų tarpe 
2.200 ekskursijų atvyko iš už
sienio pagarbinti šventojo relik-

mumjų.

Aukotojai 
Lietuviu Kankinių
Koplyčiai Romoje

Dr. S. A. Bačkis .................... $100.00
Teklė Sereikienė (atminčiai Si
biro kankinio Jono Basanavi
čiaus ............................................. $100.00
A. Dumbrienė (atminčiai Tek
lės Gervaitės-Rušėnienės, An
tano Rušėno, Elzbietos Gervai- 
tės-Kumpauskienės ir Jono 
Kumpausko, žuvusių Sibire) $100.00 
Steponas ir Marija Aukštikal
nis ............................................. $100.00
N. N. (atminčiai a. a. Sibire 
mirusių motinos Pranės ir bro
lio dr. Prano Gelažių) ........... $50.00
Viktorija ir Kazys Kleiva....... $50.00
Ateitininkės Giedrininkės .... $50.00
Monika Velskenė .................. $50.00

(seniau aukojo $100.00)
Caracas — 'Venecuelos lietu
viai (surinkta Hen. Gavorsko
ir kun. A Pergumo) ................ 70.60
A. K............................................. $30.00
Kun. Antanas Kardas ............ $50.00
Kun. S. J. Norbutas ............ $25.00
Kun. Pijus Dambrauskas ....... $25.00
P. Mikšys ................................ $25.00
Dr. P. Atkočiūnas.................... $25.00
Worcesterio Šv. Kazimiero
par. tretininkės ........................ $25.00
Pranas Visockis .................... $20.00
Jadvyga Rovinskienė ............ $10.00
J. Vaitkevičius ........................ $10.00
Mrs. P. Eidukevičius .......... $10.00
Teresė Lukštienė .................... $10.00
Anna Monis ............................ $5.00

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL COMMITTEE 

2701 W. 68th Street 
Chicago Hl. 60629

lSNli<MMMAMA — FOK KKN1

IŠN UOM. 6 kamb. butas 2 me 
aukšte. Karšta vandeniu apiild. 
6816 S. Campbell Avė.

Tel. YA 7-0525

PARDAVIMUI

Išsikeliame į vakarų pajūrį, par
duodame 5 kamb. baldus ir kt. 
Miegamojo komplektas $100; au- 
tomat. skalbiamoji maš. ir džio
vintuvas, abu už $75; 2 “swivel
barrel” kėdes po $40. Kreipt a 
antrad., treč., penktad. po 2 vai.; 
šeštad. ir sekmad. visą dieną. — 

6616 S. VVhipple St.

MISCELLANEOUS

llllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

IVI O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos,
nio.

blz-

Patogios Išsl.
mokėjimo są-
lygos.

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKQUETTE GIRT PARCEL 8ERV 
2608 8»th St. Tel. WA 5-2787
2501 «0th St. Tel. WA 5-2737
3333 rk>. Halsted St. Tel. 254-832(1

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chl- 
cagos tiesiai ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių Ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų už 
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

3457 West 69tih Street 
TeL HE 4-7482

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnaa K. Šimulis

Remkite “Drauge”.
Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

2-Jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6. 4 ir 2 % Acamb. 
burtai. Prie 70 Ir Western. $22,000, 
arba pasiūlymas.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

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

8 butų 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie $75.000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX _ NOTARIATAS 

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

1 % aukšto mūr. 5 ir 3 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas
ki. $28,000.

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

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

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome 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 Ineome Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKŪS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė parduoda kelių metų liuk

sus S-Jų butų mūrą. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $62,500.

Turtingas palieku 6 kamb., 8 me
tų mūro 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 pajamų iš apartmentinio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

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

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

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

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

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

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

sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $62,900.

Svarus 5(4 kamb. mūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsėmlmo kontrolė. Garažas. Savi. 
ntnkas duoda paskolą. $22,900.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Ineome Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Skelbkitės “Drauge”.

REAL ESTATE
2 po 6 kamb. mfir. Modernios ▼<>- 

lis. alum. langai, šiluma gazu. 2 
tuto. garažas. Marąuette pke $29,900.

2 «) 5 H kamb. Ir 4 kamb. anglis
tam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

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

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų >-|- 
italgoa $18,900.

NERIS REAL 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

imiiimimiiimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiimmiiiimiiiiiimiimi

Member of M.L.S.
ALEK ŠATAS—REALTOR

Mato Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, UI. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | musų ištaigą 
ir Išsirinkti iš kataloge.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free deiivery
5622 So. Racine, 434-1113
imirnilllllllllllllllllllllIIIIlIlBIlIinillllllllllllllllllllllllFiyilllllllllllllllllllllllllllllIIllllllllllIllinHM

SALES ■ H ORTGAGES ■ MANAGEMENT

HELP VVANTED — MOTERYS

FULL TIME
$WJTCHBOARD OPERATOR
Hrs 8:30’ to 5. ’ Gdod starting 
salary.

SIEGEL Į.UMBER C0.
4815 VV. Graml, NA 2-2100

COLLLCTO R S
Severai attractlve openlngs are no v, 
available for neat, alert womem wlth 
pleasant persanallties. Thoso seleeted 
tvill recelve good pay, excellent co. 
beneflts whieh iitelude profit aharing, 
retlreinent, hospitalization and em- 
ployee- discounts.

For Furtlier Information 
Apply ©r CaU Mr. Kovacs, 467-8860 

MONTGOMERY WARD & CO.
128 So. State Street, 7th Floor

Chicago Credit Center

JANITRESS
Experienced VVoman for Evenings 
to clean offices in Building. Good 
hours, steady, and vvilling to work.

Mušt speak some English. 

Apply

180 VV. VVashington. Rm. 1202 
Tel. FI — 6-4181

OFFICE CLERK VVANTED
Good with figurės. Good salary, paid 
hiospital plan. Pęrmanent opening.

Apply:
CHICAGO WIRE CRAFT CO. 

1534 S. Ashland Avenue
TEL. — 243-5940

REAL ESTATE

ATTENTION
BOTLDERS, TNVESTOKS AND 

INMVTDUALS.
98 fully appenoved lots. $2,000 
wlth $300 down. 66 aeres. $6,000 
per aere. 1 hour N. W. from Chi
cago Lioop. Will sėli to indlvlduala 
on terms. Buy 1 lot o>r 5 aeres or 
what you want. Ali are in fine 
suburban rities. We have a bullder 
for individuals or wlll sėli for a 
bullder 10 homes a week ln the 
$18 ,000 to $35,000 home bracket. 
Also 40 f&rms in Indiana and 
Ohlo. 10 to 300 aeres. Šame can 
be zoned for mobile home parks. 
Many foreclosures on homes. Gas 
stations and biuldings at much 
lesa than today’s biulding costs.
Reply giving name and phone 
number American Foręign. Box 
AF 603, 225 W. VVashington.
Chicago, III.

Marąuette Parke savininkas par
duoda arti mokyklos ir parko 8 
kamb. Georgian namą. Dėl smul
kesnių žinių prašome skambinti 
PR 6-81227. 

Prie «8 Ir VYestern 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $24,500.

Prie 71 Ir Talman —■ Mūras. 3 bu
tai Ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1% aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

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

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

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

3 po 8 kamb. 8 metų rūras, karšto 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Blz 
nlul Ir apartmentams. Teiraukitės

12 butų 1 metų modernus 1 rturtin 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių mieste 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

S kamb. mūr. “Bullt-lns", kokli 
nės plytelės, karšto vandens šildymu/ 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1K aukšto mūr. 6 ir 6 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto są
rašas. 87 Ir Oakley *19.500

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Excellent opportunity for capable 
giri to work for Progressive firm 
in Schiller. Pa.

For appointment call
678-0988

Steno- Typist
Shorthand or Dictaphone

Excellent salary. profit sharing, 
free hospitalization and life 
insurance.

Call Mr- Kovarik 
Cfl 6-2140

WENDNAGEL&Co.
MODELS VVANTED

In exchange for FREE Hair Styling 
by experts.

ęjUALIFIED MODELS 
CAN EARN EXTRA MONET

Call for information 978-0500 
PTV OT POINT 

INTERNATIONAL

GENERAL OFFICE
GOOD OPPORTUNITY 

Typing, Filing And General Clerlcal 
Age And Salary Open

PHONE — MR. R. MAIR
944-1788

ENPERIENCED SECRETARY
Who can type 60 words per minute 
— knowtedge of sihioirthand 100 words 
per minute — startlng sa.l $120.00 & 
up. Excell. conditions. Vecinlty Hal
sted & Cermak.

Mr. VVeitzman — MO 6-2050

Clerk typist
Experienced, accurate typist for j 
large company. Full time with! 
good speed. You will enjoy work;ng 
in this attractive suburban location. 
Excell. company benefits Excel- 
lent salary. Cail or apply.

AMERICAN PHOTO COPY 
2100 Dempster 

Evanston — BR 3-2160

GENERAL
OFFICE

Part Time. Hours To Suit 
GOOD SALARY 

Phone For Appointment.

Ask For Mr. VVinter

SHEFFELD FOUNDRY 
COMPANY

2070 N. Clybourn Avė., Chicago 
Tel. 549-1371

HELP VVANTED — VYRAl”

STOCK PICKERS
High scholol graduate 
NIGHT SHIFT ONLY 

Hlgh srtarting rate,
Excellent tvorking ooinditions in parts 
distribution center. Eąual opportunity 
employer with chance for ’advan- 
cement.

GENERAL MOTORS 
PARTS DIVISION

2600 So. 25th Avenue 
BROADVIEW, ILLINOIS

REAL ESTATE SALESMEN
Above average oommissions plūs 
bonus pLan. Some k.nowlodg,e o f real 
estate and the I^ithuanian lang’uag'e. 
Ali calls confidential.

A^k for Cy Kiekis
2157 N. VVESTERN 489-2030

HELP VVANTED — MOTERYS

MERCY HOSPITAL SCHOOL 0F NURSING
Pittsburg, Pennsylvania

TVVO-YEAR DIPLOMĄ NURSING PROGRAM
Approved by the Pa. State Board of Nurse Examiners. Accredited by the 
National League for Nursing. Accepting Applications now men and wom- 
en. (Married or Single) for Septamber, 1969. Living accommodations for 
women available in nurses’ residence.

For further intormation, write 
Send for Brochure

DIRECTOR OF THE SCHOOL OF NURSING 
Mercy Hospital, 1401 Blvd. of Allies

Pittsburgh, Pa. 15219 412-391-8800

NURSING INSTRUCTORS
IN MEDICAL—SURGICAL

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:

617.744-6000

SALEM HOSPITAL 
SCHOOL 0F NURSING 

81 Highland Avė., Salem, Mass. 01970

HELP VVANTED — VYRAI

PAPER COMPANY 
HAS OPENINGS 

for

Warehousemen
Excellent Company 

Benefits

Tel, — 376-0355
SHEAR

OPERATOR
Fine permanent opportunity for man 
experienced with flbers. Steady 
Free hospitalization and life insuranet

Inąuire At

4545 W. Cortland St. 

CHICAGO. ILLINOIS
I An Eąual opportunity employer

DSE
REVISION

Minor Repairs 
And Change Over

Good opportunity to learn die work, 
also to work Into supervision. Mušt 
read blue prints and micromet/ r. 
Apply at

4545 W. Cortland St. 
Chicago. Illinois

A n Equal opportunity employer

SAW OPERATOR 
(CIRCULAR)

Steady
Free Hospitalization And 

Life Insurance
Fine Permanent Opportunity 

Apply

4545 W. Cortland Avė. 
Chicago, Illinois

An Eąual opportunity employer

JANITOR
(Nights)

Esperienced in the care of vinyl tlle 
floor. General janltor \vork. Ėxcel- 
lent, steady job. References are re- 
ąulred.

Apply In Persom
PEERLESS SERVICE 
207 S. VVabash Avė.

Room 500

VVAREHOUSEMEN
STEEL VVAREHOUSE 

NEEDS MEN FOR 
DAYTIME SHIFT

Good Salary — Co. Benefits. 

EARLE HOYT

ALLOY STEELS, INC.
3415 N. RUNGE AVĖ.

Franklin Park, Tel. 455-4343 

We Have Need For

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

SET-UP MEN
With Experience On 
Conomattc And Aome 

Eąulpment

Apply, Milte Or Call Oolleet: 
(6(M) 782-6604

NORJEAN COMPANY
LaCrosse, VVlsconsin

Platinkite “Draugą”.



PASKIRSTYTAS LIETUVIŲ FONDO 
1968 M. PELNAS - ££28,000

LF tarybos posėdyje, įvyku
siame š. m. vasario 12 d. Jauni
mo Centre, Chicagoje, buvo nuo
dugniau nagrinėti trys pagrindi
niai klausimai: fondo lėšų telki
mas, kapitalo investavimas ir 
pelno paskirstymas.

1. Nežiūrint nuolatinių fondo 
vadovybės pastangų, nauji įna
šai plaukia per lėtai. Tiesa, yra 
pasigėrėtinų pavyzdžių, bet kar
tu matoma ir aibejingumo, nesi- 
domėjimo 'bei delsimo apraiškų. 
Tas neigiamybes reikia nugalė
ti panaudojant visas įmanomas 
priemones, fondo augimui pagrei 
tinti.

2. Jau turimas fonde pusės 
milijono dol. kapitalas taip pat’ 
reikalauja iš fondo vadovybės 
išskirtino dėmesio, gilesnių stu-, 
dijų ir apdairių žygių kaip kuo j 
saugiau, bet kartu ir pelningiau 
jį investuoti. Kas įmanoma, at
liekama savomis jėgomis. Kur to 
nebepakanka, pasitelkiama pro
fesionalų — specialistų pagalba.

3. 1968 metais ypatingo dė

mesio buvo skirta kuo tikslin- 
gesniam metinio pelno paskirs
tymui. Iš anksto sudaryta pelno 
skirstymo komisija iš LF ir LB 
atstovų kruopščiai ruošėsi pa
vestai pareigai atlikti. Nors LF 
pavedė paskirstyti imponuojan
čią $28,000 sumą, bet suplaukus 
prašymų virš $80,000 sumai, 
komsijos darbas nebuvo leng
vas. Šiuo metu daugiau paremti 
kūrybos darbai, patys kūrėjai, 
per LB švietimo tarybą, Kultū
ros tarybą, Lituanistikos Insti
tutą ir kitas liet. institucijas. 
LF taryba, patikrinusi komisi
jos patiektąjį pelno paskirsty
mo projektą, jį patvirtino ir pa
vedė valdyfbai vykdyti.

Čia paminėti ir kiti aktualūs 
klausimai bus iškelti, svarstomi 
bei diskutuojami LF metiniame 
narių suvažiavime, įvykstančia- 
me š. m. kovo 29 dieną Chdca- 
goje. Kas jais sielojasi turėtų 
paaikubėti įsijungti į LF narių 
eiles, atvykti į suvažiavimą ir 
dalyvauti jų sprendime. B.

San. Francisco universiteto prezidentas Hayakawa, kalba žurnalistams, 
kad universitete pavasario semestre bus įvesta griežta varka.

j veiklos. Siekiant išvengti įvairių t DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario m. 20 d. 7
nuomonių Bažnyčios mokymo 
ir disciplinos srityse, pasaulio; 
vyskupų aukščiausias Sinodas 
svarstys paskutiniu metu iški
lusias problemas ir vienybėje 
su Apaštalų Sostu padarys rei
kiamus nutarimus. Pasaulio 
vyskupų Sinodą sudaro 90 rink
tinių atskirų ikraštų vyskupų 
konferencijų atstovų, įvairių 
Vatikano kongregacijų vadovau
jantys kardinolai, žymiausių vie-1 
n uoli jų delegatai ir autoritetingi 
teologai __ specialistai.

Mielam

JUOZUI ŠUKIUI su seimą,
jo mylimai MOTINAI LIETUVOJE mirus, reiškiame 
gilią užuojautą.

Kazys ir Vinicijus Česnauskai ir 
Kazys Lietuvininkas su šeimomis

— Amerikoje iš 52 astronau
tų tik trys yra nevedę.

— Nesigailėk savęs, gaiiėkis 
tų, kurie su tavimi gyvena.

ZHKA&EVANS

FUNERAL HOME

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PALAIDOTA A. A. PAULINA 

GUDINSIU

Vasario 6 d. jo sunkios ligos 
pas Viešpatį iškeliavo a. a. Pau 
liną Gudinski. Buvo pašarvota 
Eudeikio koplyčioje. Laidotuvės 
įvyko vasario 10 d. iš koplyčios 
giminaičių kun. Prano Kuros ir 
kun. B. ISuginto ir daugybės 
žmonių buvo nulydėta į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kur buvo 
atlaikytos trejos šv. Mišios. Jas 
atnašavo velionės giminaitis 
kun. P. Kūra, kun. K. Juršėnas 
ir kun. J. Domeika Palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse, Blokas 
18, šeimos sklype, šalia savo 
vyro a. a, Antano ir dukrelės 
a. a. Justinos Kiselus, kurie mi
rė prieš keletą metų. Kun. P. 
Kūra ir kun. B. Sugintas atliko 
paskutinį patarnavimą kapinėse. 
Palydėjo i kapines daug žmonių, 
draugijų narės sąjungietės, rė
mėjos, nes a. a. Paulina Gudins
kienė buvo ilgametė draugijų 
iždininke. Buvo amžina narė 
kazim. seselių ir tėvų marijonų. 
Po laidotuvių buvo gedulo pie
tūs Mansion restorane. Reiš
kiame gilią užuojautą likusei 
dukrelei Paulinai Kiselus ir šei
mai, netekus brangios motinė
lės. Sąjungietė.

CHICAGOS TAUPYMO B-VĖJ

Ohicago Taupymo Bendrovė 
auga. 1938 m., kai John Pakel 
buvo išrinktas prezidentu, Chi
cago Taupymo bendrovės turtas 
siekė mažiau negu 50 tūkstan
čių dolerių. Tuomet John Pakel 
pareiškė, kad Chicago Taupymo 
bendrovė pasieks milijono dole
rių, ir už kelių metų tai pasiekė. 
Vėliau jis sakė, kad turime iš
augti iki dešimt milijonų dolerių, 
tai pasiekus, buvo noras išaug
ti iki 50 mil. dolerių, gi šiandien 
bendrovės turtas siekia dau
giau 90 mil. dol. John Pakel, 
po trisdešimt metų sunkaus dar 
bo, gali pasididžiuoti savo dar
bu.

Vasario 12 d. Chicago Taupy
mo bendrovė sušaukė metinį tau 
pytojų susirinkimą savo patal
pose, 6245 S. Western avė. Iš 
auditorių pranešimo matyti, kad 
bendrovė labai tvirtai stovi ir 
(bendrovės valdyba bei direkto
riai pažadėjo tęsti ir toliau ge
rą patarnavimą taupytojams.

Direktoriais išrinkti: John Pa
kol, Phyl Pakel, Anton Valonis, 
John Gregg, William Sebastian, 
Charles Beacham ir Al. Kueltzo. 
Pastarasis yra naujas direkto
rius, vedęs lietuvaitę, visiems 
direktoriams gerai pažįstamas. 
Chicago Taupymo bendrovės 
valdybą sudaro John Pakel, 
prez. ir direktorių tarybos pirm., 
Phyl Pakel, raštininkė, Anton 
Valonis, ižd., Phyl Pakel, John 
Gregg ir VVilliam Sebastian vi
cepirmininkai. ,W, (Sebastian

CICERO KOLONIJOJ

Cicero veteranų poste

Cicero veteranų postas 9115, 
turi savo būstinę 1434 S. 49 Ct. 
Dvidešimt metų sukaktis pami
nėta vasario 15 d. parapijos sa
lėje. Programą pravedė John 
W. Judkinas, J. Kasulaitas, W. 
C. Lukštą, meninė dalis Jene 
Halio, Ann Kasulaitis, banketas 
tikrai buvo geras. Garbė vetera
nams ir jų žmonoms. Čia gimę 
lietuviai vartoja savo gimtą kal
bą, todėl ir garbė tiems vetera
nams.

Ligonys

Serga Jonas Juodvalkis, Stasė 
Paulauskienė. P. Yuškienė jau 
yra pasitaisiusi, sveiksta dukros 
priežiūroj. P. Žibutis namuose 
lėtai sveiksta. J. Žedeikis dar 
neina laukan, bet tikisi greit iš
eiti. Atostogos: Rūbas ir Subai- 
tis išvyko atostogoms Floridon, 
tai protingas sumanymas, bet 
deja ne visiems prieinama.

K. P. Deveikis

ŽMOGUS DAUG SUVALGO 
PER 70METVva

Tipiškas amerikietis, sulau
kęs 70 m. amžiaus, pagal dr. 
Phillip White kalbėjusį techno
logų simpoziume Lake Shore 
klube, per tiek metų yra suval
gęs 150 karvių, 2,400 vištų, 
225 avinėlių, 26 avis, 310 ''kiau
lių, 26 akrus javų, 50 akrų vai
sių bei daržovių, Ir išgėręs 7,000 
galionų vandens bei 510 galio
nų džinės. - ' -

— Turtingas žmogus vistiek 
turi 'būti vertinamas ne pagal 
Ikiek jis turi, bet koks jis yra.

Tenka matyti žmonių, kurie at
rodo žymiai senesni negu ištikrųjų

i

PUIK. I. REPŠIUI 

70 METŲ

Pulk. Juozas Rapšys, šiemet, 
sausio 18 d. sulaukė 70 m. am
žiaus. Gimęs Graščių kaime, 
Krekenavos vaisč. Panevėžio 
apskr.’ Gimnazijos motkslą ėjo 
Panevėžy ir Kaune. Karo mo
kyklą baigė 1919 m. Dalyvavo 
kovose prieš 'bolševikus ir prieš 
lenkus ir fronte buvo sužeistas. 
Buvo I pėst. štabo komendan
tas, 1930 m. drauge su St. 
Raštikiu buvo išsiųstas aukšto
jo karo mokslo studijoms į 
Vokietiją. Grįžęs iš užsienio 
dvejus metus dirbo kariuome
nės štabe, operacijų skyriuje. 
Vėliau buvo paskirtas aviaci
jos štabo viršininku ir tose pa
reigose išbuvo iki okupacijos.

Šiemet pulk. Raplšys turi ir 
kitas sukaktis: 50 m. kai įsto
jo savanoriu į Lietuvos kariuo
menę. Pažymėtina, kad stoda
mas į kariuomenę atlietuvino 
savo pavardę iš Rapševičiaus į 
Rapšys. Gegužės 20 d. sueis 20 
m. kai atvyko į JAV. Visą lai
ką gyvena Chicagoje. Ilgesnį 
laiką dirbo Chicagos aerodro
muose (American Airlines ben 
drevėje) o dabar yra pensijo- , 
je. Jo sūnus Rimvydas pernai j 
baigė Northwestem universite- Į 
tą, Vidmantas, studijavęs tech
nologijos institute, dirba prie 
prekių siuntimo lėktuvais, o dar 
Vienas sūnus — Gintautas — 
dabar yra JAV aviacijoje. Su
kaktuvininkas pulk. J. Rapšys 
dabar vienu du gyvena Chica
goje su žmona Konstancija Bra- 
žyte. Yra nuolatiniai “Draugo” 
skaitytojai. J. D.

VYSKUPŲ SINODO DARBAI

Pasaulio vyskupų Sinodo ge
neralinis sekretorius lenkų vys
kupas Vladas Rubin spaudos 
konferencijoje Vatikane pain
formavo pasaulio spaudos atsto
vus apie Popiežiaus Pauliaus VI 
paskelbto antrojo pasaulio vys
kupų Sinodo darbus, kurie pra
sidės šių metų spalio 11 dieną 
Romoje, šio auikšeiausiojo ka
talikų Bažnyčios patariamojo 
organo pagrindinis uždavinys 
bus nustatyti vieningus santy
kius tarp atskirų kraštų vys
kupų konferencijų ir Apaštalų 
Sosto autoritetingų institucijų

VLADUI, REGINAI ir LORETAI, liūdinčius dėl 

motinos ir senelės

A.-Į-A.
MORTOS ANDRIJAUSKIENĖS

mirties, reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.
tfl.1 .1 i f «.'ių »•«.».• ...*

, Birutė ir Stasys šenferai

A. -f A. ONAI PALTUS mirus, 
jos vyrui teisininkui

STASIUI PALTUS
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime.

J. ir S. Puikūnai

PRANUI KAVALIŪNUI
staigiai ir netikėtai mirus, ŽMONAI, NAŠLAIČIAMS 
VAIKUČIAMS, TĖVAMS, SESERIAI ir BROLIUI su 
šeimomis, kitiems artimiesiems ir giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

F. L. Pliūros, 0. S. Budriai, 
0. R. V. Kažemėkaičiai

Amžinos atminties
A *f* A

ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 
jo žmonai SOFIJAI RAGAUSKIENEI, dukterims AL
DONAI BEINORIENEI ir IRENAI RASIENEI, sūnui dr. 
LEONIDUI RAGUI reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Danguolė ir Antanas Klimai

Brangiam levui

A. -Į- A.
Dipl. teis. ANTANUI RAGAUSKUI 

mirus,
dukterį IRENĄ ir inž JUOZĄ RASIUS ir šeimą nuo
širdžiai užjaučiame. ' >
širdžiai

Irena ir Bronius Galiniai

i Mylimai žmonai ir motinai

A. + A.
ONAI PALTUVIENEI mirus,

STASĮ J. PALTŲ, sūnų ALFREDĄ ir gimines nuošir
džiai užjaučia

Lietuvių žurnalistų Sąjunga 
j Los Angeles Skyrius

Įžymaus spaudos ir visuomenės darbininko

A. -f- A.
JONO KARDELIO

urna su pelenais atvežta iš Montrealio Chicagon į Petkaus 
koplyčią — 2533 W. '71st Street. „ , ą

Koplyčia bus atidara ir a. a. Jono Kardelio pagerbimas 
įvyks penktad., vas. mėn. ,21 d., 8 vai. vakaro.

Palydėjimas iš Petkaus koplyčios į Lietuvių Tautines ka
pines bus šeštad., vas. 22 d., 11 vai. ryto.

A. a. Jono Kardelio giminės, draugai ir pažįstami malo
niai kviečiame dalyvauti velionies pagerbime ir palydėjime į 
kapines. 7

LAIDOTUVIŲ KOMITETAS
Koplyčios tel. GR 6-2345

A. A.

VALENTINAS
Gyveno 7022 S. Tu] man Avė.
Mirė vjis. 18 <1., 1960 3:20 vai. popiet. sulaukęs 60 m. amžiaus.
Gimė Cbicsiso. TU.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Ikimuml. sesuo Amui 

.lininiui Steep, brolis Stanley Valentine, brolienė Antolnette, brolio 
Ir sesers vaikai: Stanley Valentine, Fxlwtp ir Floyd Jodis. Florenee 
King Ir Stan Bernard, Svogerka Aline Bernard. su vyru Stanley, 
ir kiti giminės, draugui ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo dr-jal, T. Marijonu rėmėju lf T. jėzuitu 
rėmėju dr-joms.

Kūnas bus pašarvotas ket v. 1 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje. 2533 \V. 71st. St.

laidotuvės įvyks šeštad.. vas. 22 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j švč. M. Marlios Gimimo parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų l»us 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: StNT’S, SESUO, BROLIS IR KITI GIMTVTS 
laidotuvių direktorius A. Petitus ir Sūnus. Tel. 476-2315.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-985/
4605 • 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

PIRKITE OABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 Wesl 63rd St.. Chicago. III.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7ls* Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOMOS
Tel. REpublic 7-1218 
Tel VIrginia 7-6672

PETRAS MELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel

8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET________ T„l. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ,___________ Tel. COnunodore 4-2

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-1188.1

vhohiiio —- DUIKU9
1446 S. SOth Avė., CICERO, IIJL._______ Tel. OLympic 2-10

UWH FUNERAL HOME 
Slgmund L Sutkui

1 RD.. OAKLAWN. ITT,

i Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



8 DRAUGAS, ketvirtadienis. 1969 m. vasario m. 20 d.

X Cicero aukštesniosios litu
anistinės mokyklos mokytojai, 
vadovaujami direktoriaus Ikun. 
dr. Antano Juškos, vasario 1 d. 
vakare turėjo mokyklos inspek
torės dr. Br. Motušienės bute 
savo pusmetinį posėdį mokinių 
elgesio bei stropumo klausi
mams apsvarstyti ir pusmeti
niams mokslo pažangumo pažy
miams išvesti. Buvo peržvelgta 
kiekviena klasė bendrai ir kiek
vienas mokinys atskirai. Posė
dyje be mokytojų dar dalyvavo 
tėvų ikomiteto atstovas V. Gečas. 
Po ilgai užsitęsusio posėdžio B., 
ir V. Motušiai susirinkusius mo
kytojus bei svečius pavaišino.

X Dail. Pauliaus Augiaus 
spalvotus “Žemaičių vestuvių” 
medžio raižinių originalus gali
ma pamatyti dabar vykstančioje 
Dailės instituto parodoje Čiur
lionio galerijoje.

X Lietuvių dailės instituto 
meno parodų Čiurlionio galeri
joje galima lankyti šiokiadie
niais nuo 7 iki 9 vai. vak., o 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 
11 vai. ryto iki 9 vai. vak. Pa
rodoje dalyvauja 19 dailininkų, 
išstatyta 79 tapybos, grafikos 
ir skulptūros darbai. Parodoje 
vasario 23 d. (sekmadienį) 3 v. 
30 min. dail. Viktoras Vizgirda 
skaitys pasTcaitą apie okupuo
tos Lietuvos šiandieninį meną 
ir jo problemas, žodį pailius
truodamas tenykščių darbų re
tomis skaidrėmis.

X A. Banionis, mūsų dienraš
čio skaitytojas Chicagoje, parė
mė dienraštį 5 dol. auka. Dėko
jame.

X Muzikas Peetras Armonas,
Dainavos ansamblio dirigentas, 
ALRK Vargoninkų ir muzikų są 
jungos yra pakviestas IV-tosios 
dainų šventės muzikinės komi
sijos vadovu ir repertuaro komi
sijos pirmininku. Muzikinę komi
siją sudaryti pavesta P. Armo- 
nui, o į repertuaro komisiją na
rius numatė sąjunga. Abi šios 
komisijos veiks JAV LB c. v. 
sudaryto TV-tajai dainų šventei 
ruošti organizacinio vieneto rė
muose. Muzikinės komisijos va
dovui šiame vienete yra numaty 
tos vicepirmininko pareigos.

X Humoro ir satyros vaka
ras, kurio programą išpildys 
naujai atsikūręs Antras Kaimas 
įvyks vasario 22, 23 ir 28, ko
vo 1 ir 2 dienomis, Play House 
salėje, 2515 W. 69 St. Dėl rezer
vacijų skambinti: PR 8-6804.

(pr.)
X Dr. VI. Šimaitis apskai

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

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 Su Maple- 
wood, CL 4-7450 arba Y A 
7-2046. (ek.)

X Premjera “DANOtS”, komp. 
J. Gaidelio operos, įvyks iš. m. 
balandžio 12 d., Marijos Auikšt. 
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- 

j. tu — siųsti čekį; Litth. Opera 
nj of Chicago, 6441 So. Kedvale
yįjAve., Chicago, UI., 60629. 
kun Bilietų kainos: Parteryje: 8, 
nui JO ir 5 dol. Balkone: 7, 5 ir 3 
ŠV. Mh Premjerai — visi bilietai 1 
saicytambrangesni.
a. dijįir. Chicagos Lietuvių Opera 

(pr.)

X Chicago Daily News vasa
rio 16 d. numeryje paskelbė į- 
spūdingą ir teisingą raštą apie 
okupantų bolševikų priespaudą 
Lietuvoje. Po straipsniu, išspaus 
dintu “Daily News”, buvo Vytau 
to Kasniūno parašas. Vėliau M. 
Dranga redakcijai atsiuntė laiš
ką, informuodamas, kad tas 
straipsnis buvo jo paruoštas. 
Apie tai buvo paskelbta “Drau
go” vasario 19 d. numeryje. Ta
čiau “Draugo” pranešimas, kad 
po tuo straipsniu “Daly Nevvs” 
laikrašty buvo išspausdintas Vy 
tauto Kasniūno vardas, buvo tei 
singas. Pažymėtina, kad Vyt. 
Kasniūnas, dirbdamas “Daily 
News” daug įtakos turėjo, kad 
straipsnis būtų išspausdintas, 
po to kai jį pagrindinai pataisė 
vienas dienraščio redaiktorių. 
Medžiaga straipsniui imta iš 
“Ldtuanus” žurnalo.

X Juozas Budrionis, senas 
“Draugo” skaitytojas ir rėmė
jas, atnaujindamas prenumera
tą pridėjo 5 dol. dienraščiui pa
remti. Labai ačiū.

Jaunimo teatro aktoriai dalyvaują 
“Vienos karnavalo” spektaklyje: 
iš k. į d.: Lucijus Alenskas, Mary
tė Smilgaitė, Rimvydas Vasiukevi- 
čius.

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už ‘š. m. balandžio 
mėn. 920 dol. Vasario 16-sios
gimn. $700, Salez. g. __ $200,
Punsko g. - $20. Kadangi arti
nasi kun. Suginto 50 metų auk
sinis kunigystės jubiliejus gegu
žės 4 d., tai praneša lietuvių vi
suomenei pilną surinktų aukų a- 
pyskaitą nuo 1949 m. rugsėjo 1 
d. iki š. m. V mėn. 1 d. 16 Va
sario gimnazijai — 138,420 dol., 
Saleziečių gimn. — 39,773 dol., 
Punsko gimn. — 2,530 dol., Var
go mokykloms Vokietijoje •— 
1,560 dol., prel. Vincui Mince
vičiui — 1,245 dol. Viso 183,528 
dol.

X Danutė ir dr. Fr. Jarai,
gyv. Indianoje, ir šiais metais, 
statant naują liet. operą “D a - 
n ą, prisiuntė 100 dol. čekį pa
statymo išlaidoms sumažinti.

(pr.)
X Komiška opera “Ponia tar

naitė” “Laiškų Lietuviams” (pa
rengime kovo 8 d. Jaunimo Cen
tre bus išpildyta, palydint sty
ginio kvarteto ir fbrtepiono mu
zikai. Prie fortepiono — M. Mo- 
tekaitis; styginiam kvartete — 
P. Aimanas, P. Matiu'kas, Alf. 
Paukštys ir F. Strolia. (pr.)

X Ruošiami sustiprinti 4 mė
nesių Mechaninės Braižybos 
kursai labai ribotam dalyvių 
skaičiui su teoretinėmis ir pra
tybų valandomis atliekamomis 
inžinierinės firmos braižykloje. 
Firma išduos stažo ir rekomen
dacijų pažymėjimus. Kursus glo
boja ALIAS Chicagos skyrius. 
Informacijų reikalu kreiptis 
MARGUTIS, 2422 W. 67 St. 
Tel. GR 6-2242. (sk.)

DAUG SUTAUPYSI pirkdama- 
Radio. Radio-Consoles. spalvota- 
r kt. Televizijas. Tapė Recorderiai 
fonografai, patefonai, Cash Rcgis- 
teriai įv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis ka
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedra tis. 10 
Barry, Dr., E. Northport. N. Y 
11731. kuris “Draugui" žinomas 
kaip sąžiningas asmuo (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA-, 
SKOLOS duodamos mažais mė-j 
nesiniais įmokėjimais ir prieina-į 
mais nuošimčiais. 1

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

Aptariant Lietuvos kankinių koplyčią gruodžio 14. 1968 m. Romoje prie prof. V. Jonyno paruošto modelio.
Kairėje, kard. A. Samorė ir inž. dr. F. Vacchini.

x Lietuvių forumo radijo 
programoje praėjusį šeštadienį 
buvo pravestas įdomus Vasario 
16 d. minėjimas. Kalbėjo vysk. 
V. Brizgys, generalinis konsulas 
dr. Petras Daužvardis, JAV ben 
druomenės tarybos narys ir 
Amerikos tarybos valdybos na
rys Jonas Jasaitis ir kiti. Jūra
tė Jasaitytė, kuri domisi dramos 
menu, neseniai baigė Pedagogi
nį institutą ir dėsto lituanisti
nėje mokykloje, gražiai paskaitė 
iš Vaičaičio poezijos. Reto, kiti 
programos dalyviai skaitė pro
zinius vaizdus bei eilėraščius, 
skirtus Nepriklausomybės die
nai. Programą suorganizavo 
Amerikos lietuvių taryba, ją pra 
vedė inž. Antanas Rudis ir Vy
tautas Kasniūnas.

X V. Petravičius, Hartford, 
Conn., atsilygindamas už kalė
dines korteles prisiuntė 5 dol. 
auką. Labai ačiū.

X Gustonių Sodžius Lietuvių 
Fonde. To sodžiaus mokytojos 
Rožės Kriaučiūnienės, Vlado Pa- 
liulionio ir kitų jos buvusių mo
kinių iniciatyva Gustonių so
džius įamžintas Lietuvių Fonde 
su $800.00 pradjniu įnašu. Tą 
sumą suaukojo: Po $100.00: 
Rožė Kriaučiūnienė, Vladas Pa- 
liulionis, Bronius Lukas, Jonas 
Lukoševičius, Stasys Rutkaus
kas, Vacys Rutkauskas; Po 
$50.00: Antanas Beinarauskas, 
Petras Beinarauskas, Vytautas 
einarauskas ir A. ir Felia Ja
nuliai.

LF adresas: 6643 13L Maple- 
wood Avė., Chicago, UI. 60629.

(pr.)

X ... { Jaunimo centro salę
/iš Chicagos priemiesčių

Suvažiavo daugel svieto, dau- 
/gel mamų ir tetų.

Kailinėtos, skrybėlėtos, su 
/skarelėm ir lae jų

Bando prie Verbų prieiti ar 
/pagauti bent širdžių,

Atvežtų tiesiog iš Vilniaus į 
/Chicagos skautų mugę... 

kuri įvyks š. m. kovo mėn. 2 d., 
11 vai. ryto Jaunimo centre.

(pr.)

x Reikalinga prie šeimos vy
resnio amžiaus moteris. Pilnas 
išlaikymas ir plius mėnesinis 
atlyginimas. Teirautis po 6 v. v. 
tel. 652-4343. (sk.)

x Vienintelis toks: Nešioja
mas stereofoninis FM, AM, 
trumpų ir ilgų bangų radijas 
su 4 garsiakalbiais. Gradinskas, 
2512 W. 47 St., FP- 6-1998. (sk.)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Kauno mieste 1969. I. 1 

d., kaip skelbia sovietinė spau
da, buvę 301,000 gyventojų.

Mūsų jaunimas švč. P. M. Gimimo parap. bažnyčioje pamaldų metu, 
minint Vasario 16-ją. Nuotr. V. Noreikos

X Lietuvos Dukterų d-jos vi
suotinis susirinkimas įvyks va
sario 23 d., sė'.cmadienį, 3 v. p.p. 
Jaunimo centre, 203 kamb. Įdo
mią paskaitą skaitys p. ir p. 
Bagdonai. Kviečiamos narės ir 
viešnos dalyvauti.

X Lietuvių Istorijos draugi
jos narys kun. M. Urbanavičius, 
MIC, skaitys paskaitą tema 
“Liublino unijos pasekmės Lietu 
voje ir Lenkijoje.” Paskaita bus 
skaitoma š. m. vasario 25 dieną 
7 vai. 30 min. A. Rūgytės bute, 
6547 So. Washtenaw Avė. Visi
L. I. dr-jo3 nariai kviečiami da
lyvauti.

X Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos metinis susirinkimas į- 
vyks š. m. vasario 23 d. 2 v. 
p.p. Vyčių salėje. Visi šauliai 
privalo susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo kavutė. Užgavė
nių blynų vakare, per fidaidą 

i buvo sukeistas paltas. Jis yra 
pas š. K. Keturakį 5417 So. 
Hoyne avė. Chicago. Telef. 778- 
2996. 1

Daina Danilevičiūtė kalba iškilmė
se Vasario 16-sios proga prie žu- 
vusiems paminklo Jaunimo centro 
sodelyje.

CHICAGOS ŽINIOS
ATIDAROMIEJI TILTAI

Chicagoje skersai Chicagos 
ir Calumet upių yra 55 atidaro 
mieji ar pakeliami tiltai, kurių 
metinis išlaikymas kainuoja 2.3 
mil. dolerių. Pernai tiltai buvo 
atidaryti 33,000 kartų praplau
kiančiųjų laivų praleidimui. Pir 
mas toks tiltas buvo pastatytas 
1831 m.

LEDAS KLIUDO LAIVAMS

JAV-ių pakraščio sargybos 
ledlaužis Arundel turėjo atplauk
ti į pagalbą ir išlaisvinti tank
laivį Detroit įstrigusį 8 pėdų sto 
rūmo ledo kluode 5 mylias į 
rytus nuo kranto ties 55-aja 
gatve. Kitas tanklaivis Great 
Lakęs ne tik pats išsilaisvino,

X Brighton Parko Lietuvių 
bendruomenė Vasario 16-tos die
nos minėjimą rengia vasario 23 
d.3 vai p. p. Nekalto Prasidėji
mo parapijos salėje, 4420 .So 
Fairfield Avė. Pagrindinę kalbą 
pasakys Vaclovas Kleiza, meni
nę programą atliks Vyčių cho
ras ir Brighton Parko lituanis
tinė mokykla.

x Stasys Koženiauskas, Phi- 
delphia, Pa., dėkodamas už 
“Draugo” 1969 m. kalendorių ir 
korteles, prisiuntė 6 dol. spau
dai paremti. Labai ačiū.

x Jonas Kučėnas, kuris yra 
Lituanus fondacijos direktorius 
ir reikalų vedėjas, daug darbo 
ir laiko dkiria pravesdamas šio 
žurnalo vajų. Jo didelio sumanu
mo dėka, šis vajus vyksta sėk
mingai. Naujai sudalyta Litua
nus fondacijos direktorių tary
ba tikisi, kad visuomenė rems 
jų darbą ir Lituanus žurnalas 
vėl reguliariai lankys savo škai 
tytojus.

X A. a. Kazimieras Kantau
tas, 93 m. amžiaus, mirė vasario 
18 d. 9 v. v. Melrose Parke, kur 
gyveno daugiau Ikaip 60 metų 
Buvo daug dirbęs su Marijonų 
bendradarbiais. Laidojamas 
penktadienį iš Mt. Carmel baž 
nyčios, Mt. Carmel.

x A a. Jono Kardelio palai
kai atvežti į Petkaus koplyčią, 
2533 W. 71 St. Penktadienį, va 
sario 21 d., 8 v. v. bus atsisvei 
kinimas su velioniu laidotuvių 
koplyčioje. Laidotuvės įvyks va
sario 22 d., šeštadienį, 11 vai. 
Buvęs “Lietuve® Žinių”, o pa
skutiniu metu “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius Jonas 
Kardelis mirė aprūpintas sakra
mentais ir religinės laidotuvių 
apeigos buvo atliktos Montrea- 
lio lietuvių bažnyčioje.

bet ir padėjo kitam įstrigusiam 
laivui Meteor.

KARDINOLAS MAŽIAU 

MATOMAS

Dienraštis Daily News mini 
Ikad su Gavėnios pradžia Chica- 
gos kardinolas John Cody bui 
mažiau matomas. Jis, jau anks
čiau pradėjęs proteinų dietą, 
yra numetęs 22 svarus ir tikisi 
daugiau numesti.

ŠEIMOS BE PASTOGES

Gaisras išdegino trečiąjį 
apartmentinių namų aukštą 
4944 Praarie avė. Net 18 'šeimų 
kitur turėjo ieškoti pastogės. 
Nuostolių padaryta apie $25,000.

PAGARBA LITUOTOJAMS

Lituotojų (Plumbers) unijos 
reikalų vedėjas Stephen Lamb 
pasiūlė programą, kuria unijos 
nariai galės įsigyti universiteti
nius mokslo laipsnius. Lūpą pri
kandęs, jis pareiškė, kad ateity
je ir lituotojams Ibus reiškiama 
panaši pagarba, kuri lydi dak
tarais, profesoriais ar redakto
riais tituluotus.

80,000 LANKYTOJŲ
PRAMONĖS PARODOJE

Šią savaitę International an 
fiteatre vyksta CONEXPO ‘6! 
statybininkų ir sunkiosios pr; 
monės paroda, kurią aplankj 
80,000 asmenų, įskaitant irj 
apie 8,000 iš Japonijos Form<

tNSTITUTININKŲ PARODA
ČIURLIONIO GALERIJOJE

Lietuvių Dailės instituto žy
gis užbaigti jubiliejinius Lietu
vos laisvės metus išskirtinesne 
savo narių paroda Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, yra didžiai 
sveikintinas ir užgirtinas. Juo 
labiau, kad visoje 1968 metų ei
goje įvairiomis pasitaikiusiomis 
jubiliejinėmis progomis menas 
buvo lyg ir nuskriaustas, kai 
rimtesnės parodos nesuorgani
zuota net 'šiaip jau kultūrine 
programa perpildytame Pasau
lio lietuvių (bendruomenės seime.

Dabar tebevykstančioje paro
doje, Čiurlionio galerijoje, pajėg 
ta sutelkti didžia dalimi pačių 
kūrybingiausių 19 mūsų dailinin
kų, išstatant net 79 jų darbus.

Parodos atidarymo proga pra
ėjusio šeštadienio vakare gale
rijos patalpas gausiai užtvindė 
nuoširdūs mūsų dailės mėgėjai. 
Iškilmė pradėta Alfonso Nykos 
-Niliūino “Šeštąja elegija”, kurią 
paskaitė dailininkas ir aktorius 
Algirdas Kurauskas. Eilėraštis, 
giliai užgriebiąs kūrybinę — me
tafizinę problemą, šiai parodai, 
kaip įžanga, labai tiko.

Lietuvių dailės instituto pirm. 
dail. Adolfas Valeška savo žo
dyje prisiminė institutininkų 
mokytoją dail. J. Vienožinskį, 
kaip moderniojo meno pradinin
ką Lietuvoje, tuo faktu paaiš
kindamas ir priežastį, kodėl jo 
darbas yra regimas ir šioje ins- 
titutininlkų parodoje. Mesdamas 
žvilgsnį į lietuvių šiandieninę 
meno raidą laisvajame pasauly
je ir pavergtoje Lietuvoje, A. 
Valeška pasidžiaugė, kad lietu
vis dailininkas ir sunkiausiose 
aplinkybėse yra kūrybingas ir 
ištikimas vakarietiškajai meno 
tradicijai. Nusiskundė tik, kad 
čionykštės įvairios mūsų institu
cijos per mažai dėmesio ir pa
ramos skiria menui, kuris aki
vaizdžiausiai mus gali reprezen
tuoti plačiausiuos kultūriniuos 
pasaulio kloduos. Džiaugėsi ini
ciatyvia privačių susibaudėlių, 
sugebančių sukurti viešojo po
būdžio lietuviškuosius parkus 
su mūsų dailininkų skulptūro
mis, kaip pvz. yra atsitikę Chi
cagos kaimynystėje, Beverly Sho

Chemikas Joseph Michelman, Columbus, Ohio, praleido daug metų 
kol atrado tokią pat politūrą, kokią naudojo garsusis Stradivarijus, 
smuikų gamybai, taip išgaudamas labai gražų skambėjimą. Tai buvo 
17 šimt. Chemikas skelbia, kad naujasis smuikas skambės, kaip anie 
garsieji smuikai, kurie dabar kainuoja ligi 50,000 dol.

zos, Korėjos, Vokietijos, Ispa
nijos ir Prancūzijos. Lankyto
jai daugumoje yra pramonės 
aukštieji pareigūnai, inžinieriai, 
kelių tiesėjai, tiltų ir užtvankų 
statytojai. Daugiau 300 įmonių 
yra išstatę sunkiosios mašineri
jos eksponatus, šie lankytojai 
savaitės bėgyje Chicagoje išleis 
apie 19 mil. dolerių.

ARTISTĖ PALIKO 
MILIJONUS UNIVERSITETUI

Buvusi operos artistė Clair 
Swift Manvitz testamente pa
liko $4,223,173. Iš tos sumos, 
$3,576,497 paskyrė Chicagos 
universitetui, $100,000 chorali
nei sąjungai palaikančiai Chica
gos simfonijos orkestrą ir $50,- 
000 Passavant ligoninei. Dalį 
palikimo sudarė 2,920 IBM, 
1,626 Eastman Kodak ir 2,675 
Texaco bendrovės akcijų. Uni
versitetas panaudos pinigus 
orientalinio instituto, germanis
tikos ir muzikos skyrių praplė
timui.

— Amerikoje elektros sunau
dojimas 1968 m., palyginus su 
1967 m. pakilęs 9%.

res. Tačiau A. Valeška taipgi 
pasiūlė nebėgti su savo kūryba 
vien tik į kaimą, 'bet drąsiau iš
sitiesti ir milijoninėje Chicago
je. Anot A. Valeškos, šio did
miesčio aikštėje pastatyta mūsų 
dailininko skulptūra ir šalia iš
garsintojo Picasso mums gėdos 
nepadarytų. Visa tai galima į- 
kūnyti, tik reikia daugiau akty
vumo ir drąsos. Pasiūlyta taipgi 
suorganizuoti pačių rinktiniau- 
sių mūsų dailininikų darbų kolek 
ei ją, kuri galėtų keliauti skersai 
ir išilgai pasaulio, liudydama 
Lietuvos vardą ir lietuvio daili
ninko kūrybingumą. Šiai min
čiai stipriai pritarė ir oficialiai 
parodą atidarydamas generali
nis Lietuvos konsulas dr. Pet
ras Daužvardis. Lietuvių rašy
tojų draugijos pirm. Aloyzas 
Baronas kalbėdamas pabrėžė: 
“Kultūrinis momentas mūsų 
nepriklausomybės 'švenčių minėji 
muose turėtų būti pagrindinis 
akcentas, nes juo ne tik išsimu- 
šama iš šablono, bet ir suteikia
ma išskirtinė reikšmė menui, 
kuris ir yra vienas tikriausių 
kovotojų už mūsų tautos laisvę 
ir neišnykstamumą laiko ir is
torijos horizontuose”.

Paroda Čiurlionio galerijoje 
uždaroma vasario 23 d. Lanky
mo valandos šiokiadieniais nuo 
7 iki 9 vai. vak. šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 11 vai. ryto iki
9 vai. vak. Sekmadienį (vasa
rio 23 d.) 3 vai. 30 min. popiet 
parodos patalpose dail. Vikto
ras Vizgirda įkalbės apie šių die
nų okupuotos Lietuvos meną ir

10 tenvkštes problemas, drauge
jas pailiustruodamas retų pavyz 
džių skaidrėmis. kz.

BENDROS PAMALDOS

Visame katalikų pasaulyje 
sausio 18—25 dienomis buvo 
švenčiama maldų oktava už 
krikščionių vienybę. Ta proga 
Paryžiuje įvyko bendros katali
kų ir ortodoksų pamaldos, ku
riose dalyvavo Paryžiaus arki
vyskupas Marty, ortodoksų me
tropolitas Meletios ir Prancūzi
jos protestantų federacijos pre
zidentas kun. Charles Westphal.

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ
Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

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


