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IŠ V ii S U R

Mirties nuosprendžiai 
Irake

Nelaukiama užsienio protestų

DAMASKAS, Sirija. — Sep
tyni jauni vyrai, įtarti šnipinė
jimu Izraelio naudai, po 3 sa
vaičių teisimo Bagdade buvo pa
smerkti mirti. Irako žiniomis, 
du kaltinamieji, buvę kariai, su
šaudyti, gi kiti penki pakarti. 
Po to jų kūnai buvo pakarti 
Bagdado Išlaisvinimo aikštėje. 
Jų tarpe nebuvo nei vieno žy
do.

Izraelio vyriausybė paneigia 
su nuteistaisiais turėjusi ryšį ar 
esanti atsakinga už jų veiks
mus. Šį kartą nelaukiama ir 
užsienio kraštų protestų. Jie bu
vo itin gausūs anksčiau Irake 
pakorus 14 asmenų, kurių tarpe 
buvo devyni Irake gyvenę žy
dai.

Irake skelbiama, kad teisiama 
kita Irako piliečių grupė — jie 
kaltinami šnipnėjimu JAV žval 
gybos įstaigos pavedimu. Byla 
vyksta slaptai ir apie jos eigą 
nieko nepranešama.

Žudikas įsikuria JAV-se
Vokietijoje buvo nubaustas

— Bonna. — Vokiečių spau
da paskelbė, kad sovietų žudikas 

'Muenchene nužudęs du žymius 
ukrainiečių veikėjus, vėliau pasi
traukęs į Vakarus ir vokiečių teis
mo nubaustas 8 metų kalėjimo 
bausme, šiuo metu jau paleistas 
ir atvykęs į JAV.

Tas žudikas — Bogdan Sta- 
šinski, sovietų žvalgybai įsakius, 
1957 m. Muenchene nužudė uk
rainiečių emigrantų veikėją Lev 
Rebet, gi 1959 m., taip pat Muen 
chene, Stefan Banderą. Jie buvo 
nužudyti, panaudojus nuodingas 
dujas.

Vokiečiai Stašinskį nuteisė 
1961 m.

B. Stašinski su žmona, prieš 
pat Berlyno “gėdos sienos” pa
statymą, 1961 m. rugpiūčio m. 
pasitraukė iš rytų Berlyno. Anuo 
met jis aiškino, kad sovietai bu
vo juo nusivylę, nes jis buvo ve
dęs vokietę. Vak. vokiečiams Sta
šinski prisipažino nužudęs abu 
ukrainiečių veikėjus. Jis 1961 m. 
buvo teisiamas ir nubaustas ka
lėti aštuonerius metus. Palygin
ti, švelni bausmė buvo sukėlu
si nuostabą, gi ukrainiečių tarpe 
ir pasipiktinimą. Teismas buvo 
nurodęs, kad jo nuomone, Sta
šinski buvęs tik sovietų įrankiu, 
dėl to jis nebuvo sunkiau nu
baustas.

Gyvybei grėsęs pavojus

Vokiečių teisingumo žinyba 
patvirtino, kad Stašinski, dabar 
37 m. amž., kalėjime išbuvęs 5

Visa Europa padengta giliu sniegu, kai kur siaučia stiprūs šalčiai. 
Čia šių dienų vaizdas Paryžiaus gatvėse.

J. Strolia, muzikas, miręs Chicagoj

Mirė
Juozas Strolia

CHICAGO. — Vakar Chica
goje savo bute rastas miręs ži
nomas muzikas Juozas Strolia. 
Velionis buvo gimęs 1897.VH.il 
Leliūnų valsčiuje. 1921 — 1929 
m. Kauno ir Klaipėdos mokyk
lose mokėsi smuikavimo. 1929 
— 1940 m. mokytojavo Taura
gės aukšt. komercijos mokyk
loje ir Šiaulių mokytojų semi
narijoje. Visą laiką aktyviai reiš 
kėši mūsų muzikiniame gyve
nime: organizavo chorus, or
kestrus, dėstė muzikinius da
lykus, skaitė muzikos istoriją.

Bolševikų buvo suimtas

Bolševikams užėmus Lietu
vą buvo suimtas; iš jų kalėji
mo išsigelbėjo tik repatrijuoda
mas į Vokietiją. Kurį laiką dir
bo viename Drezdeno teatre ir 
mokytojavo dviejose gimnazijo
se, dėstydamas muziką. Vėliau 
Uchtės liet. stovyklos gimnazi
joje dėstė muziką ir anglų kal
bą. 1952 m. atvyko į Chicagą, 
vėliau persikėlė į Los Angeles; 
,1955 — 1957 m. vargoninkavo 
Braziluos liet. Vila Zelinos pa
rari ioie. 1957 m. grįžo į JAV; 
nuo 1960 m. gyveno Chicagoje 
ir vertėsi muzikos pamokomis.

J. Strolios muzikinė kūryba 
plati ir apima per 300 kūrinių. 
Muzikiniais klausimais rašė mū 
sų ir užsienio spaudoje.

• A. Harriman, JAV delega
cijos pirm. Paryžiaus pasitari
muose, vakar buvo priimtas pre
zidento Nixono.

• Ceilonas tikisi gauti iš JAV 
kvietinių miltų, 13.2 mil. dol. 
sumoje.

metus iš aštuonerių ir dėl to jį 
buvo galima paleisti laisvėn, nes 
jis atlikęs du trečdalius bausmės. 
Tačiau jis nenorėjęs pasilikti Vo
kietijoje, nes jo gyvybei būtų grė
sęs pavojus. Vokiečių šaltiniais, 
Stašinski su žmona buvę apklau
sinėti JAV žvalgybos įstaigų (C 
IA) ir vėliau išvykę pastoviai gy
venti į JAV-bes.

Prez. R. Nixono kelionės išvakarėse
Kelionė į Vak. Europą pradedama sekmadienį — Pasikalbėjimas su A. Dobryninu 
laikomas pasikalbėjimų su Maskva pradžia — Sovietai pažadėję netrukdyti R. Ni- 
xono kelionės į Vak. Berlyną — Vokiečiai tikisi naujos garantijos dėl Berlyno.

Išvyksta sekmadienį rytą., 
į Belgiją

Prez. R. Nixonas kelionei į 
Vak. Europą išvyksta vasario 
23 d., sekmadienio rytą. Jau 
paskelbtas smulkus kelionės 
planas. Pabrėžiamas ne iškil
mėmis perkrautas, bet “darbo 
pobūdis”.

Nenumatoma, kad po pasi
kalbėjimų su įvairių kraštų po
litiniais vadais, spaudai būtų pa
teikti pranešimai. Tas pats lie
čia ir numatytus pokalbius su 
įvairiais visuomenės atstovais.

Per 20 palydovų — patarėjų, 
pavaduotojų

Prezidento palydą sudaro dau 
giau kaip 20 asmenų. Tai pa
tarėjai bei pavaduotojai. Patys 
svarbieji palydovai kelionės me
tu: valst. sekretorius William 
P. Rogers, jo pavaduotojas Eu
ropos klausimais, M. J. Hilden- 
brand, protokolo šefas M. L. 
Mossbacker ir dr. Henry A. Kis- 
singer, patarėjas krašto sau
gumo klausimais.

Maskva žada: R. Nlxono ke
lionės metu nebus krizės

BONNA. — ČSa gautomis JA 
Valstybių žurnalistų žiniomis, 
sovietų ambasadorius A. Dob- 
ryninas patikinęs prez. R. Nix

R. Nixonas
v* •//

piliečiai
Pokalbiai su visuomene 

keturiuose kraštuose

WASHINGTON. — Preziden
to Nixono kelionės išvakarėse 
Baltieji Rūmai paškelbė naujo
vę prezidentui lankantis vak. 
Europoje: jis numatąs, šalia o- 
ficialiųjų pasimatymų bei vai
šių, dar pasimatyti su kiekvieno 
lankomo krašto (Belgiją išsky
rus) eiliniais piliečiais. Paski
rų kraštų JAV ambasadoriai su 
darė apie 20 - 25 asmenų grupes 
— jose būtų ir studentai, darbi
ninkai, visuomenės veikėjai, 
mokslininkai ar žurnalistai.

Maskva baudžia
Nuteistoji pasveikinta su gėlių 

puokštėmis

MASKVA. — Vasario 19 d. 
Maskvoje pasibaigus bylai, Iri
na Bielgorodskaja nuteista vie- 
nerių metų kalėjimo bausme. 
Jai buvus suimtai, betardant, 
šešius mėnesius, tas laikas į- 
skaitytas. Nuteistoji buvo kal
tinama “prieš sovietus nukreip
tais veiksmais”, jos rankinuke, 
taksi mašinoje, slaptos policijos 
agentams suradus 60 nuorašų 
laiško, kuriuo buvo protestuoja- 

• ma prieš Čekoslovakijos okupa
ciją.

I. Bielgorodskają, išvedus iš 
teismo salės, jos draugai ir ko
votojai už laisvę ją pasveikino 
su gėlių, raudonų tulpių puokš
tėmis. “Mes su jumis, Irinoč- 
ka” — jie sušuko. Nuteistoji 
suskubo pasiimti vieną puokštę, 
kitas sutrypė praeivių tarpe į- 
simaišę slaptieji agentai.

Nuteistoji yra slaptosios po
licijos ats. pulkininko duktė.

oną, kad jo viešnagės V. Berly
ne metu, vasario 27 d., sovietai 
nedarysią jokių žygių, laikyti
nų nauja krize. Rusas, spėja
ma, net pažadėjęs, kad sovie
tai atšauktų savo grėsmingus 
reikalavimus V. Berlyno atžvil
giu, jei tai teiktų viltį susitarti 
kitais svarbiais politiniais klau
simais.

Tikisi patikinimų Berlyno 

atžvilgiu

Vak. vokiečiai laukia spaudi
mo iš Nixono pusės. Manoma, 
kad amerikiečiai skatinsią vo
kiečius pasirašyti bei patvirtint 
atominio varžymo sutartį, stip
riau paremti britus jiems sie
kiant patekti į Ūkio bendriją,

ir pilkieji 
Europoje

“Norime laisvo {pobūdžio 
pasikalbėjimų”

Washingtone pažymėta, kad 
Nixonas norįs laisvai išsikalbė
ti su įvairiais visuomenės at
stovais ir iš jų patirti, ką jie 
galvoja apie JAV ir, be jokio 
spaudimo iš valdžios pusės, ką 
gali pasakyti apie savo krašto 
reikalus. Panašus būdas — ben 
drauti su visuomene — R. Nixo- 
no jau buvo išbandytas jo rin
kiminės kampanijos metu, jam 
dalyvavus televizijos perduotuo
se pokalbiuose.

laisvės kovotoją

Ats. pik. Grigorenko. 
vienas kovotojų už laisvę Sovietuos

Manoma, kad byla laikytina re
žimo naujomis pastangomis ko
voti su uždraustų raštų platin
tojais.

Atidėta kita byla

Tą pačią dieną teismas atidė
jo, tariamai dėl teisėjo ligos, 
kitą bylą — joje teisiamas Ui ja 
Burmistrovičius, kaltinamas tu
rėjęs dviejų suimtų ir stovyk
lose laikomų rašytojų, Siniavs- 
kio ir Danielio, raštų nuorašus.

pagaliau, galutinai aptarti JAV 
dalinių Vokietijoje išlaikymo 
bei atsiskaitymo klausimą.

Savo ruožtu, vokiečiai tikisi 
Nixono pareiškimo Berlyno sau 
gurno garantijos klausimu. Dėl 
to laikoma politiniai svarbiu 
įvykiu numatytas (bet dar ga
lįs būti atšauktas) Nixono lan
kymasis, jam viešint Beriyne, 
ties žinomąja “gėdos siena”.

Kelionė į Maskvą — aiški, 
tik neaiškus jos laikas

WASHENGTON. — NYT ži
niomis, vasario 17 d. Baltuosiuo 
se Rūmuose įvykęs prez. R. Ni- 
xono pasikalbėjimas su sovietų 
ambasadorium A. Dobryninu 
laikytinas naujų pasikalbėjimų, 
dialogą užsienio klausimais su 
Maskva pradžia. Jo netolimos 
ateities kryptis — Nixono ke
lionė į Maskvą. Politiniai sluoks 
niai patyrę, kad abu nebuvo 
aptarę nei jo lankymosi laiko, 
nei apimties. Jie sutarę spaudai 
paskelbti, kad šiuo metu dar ne
są padaryti jokie svarbūs spren 
dimai.

Nauiasis prezidentas dar ank 
sčiau iau buvo pareiškęs arti- 
moie ateityje norįs pasimatyti 
su Kremliaus vadais.

Pirmoje eilėje •— pasitarimai 
su europiečiais

Apie vasario 17 d. pasimaty
mą plačiau neskelbiama. Viena 
priežasčių yra tai, kad R. Nixo- 
nas, vasario 23 d. pradėdamas 
savo kelionę į 5 Vak. Europos 
kraštus, pasiryžęs jų politi
niams vadams nušviesti savo 
patirtus įspūdžius bei pažiūras 
sovietų laikysenos požiūriu.
Nei vienas JAV prezidentas 

nesilankė Maskvoje

Liešiol nei vienas Balt. Rūmų 
šeimininkas nėra apsilankęs so
vietų sostinėje. Buv. prez. Ei- 
senhoweris 1960 m. buvo numa
tęs keliauti į Maskvą, tačiau 
kelionės buvo atsisakyta sovie
tams pašovus, virš Sovietų S- 
gos, JAV žvalgybini lėktuvą 
U-2. Pats Nixonas, kaip vice
prezidentas, Maskvoje lankėsi 
1959 m. ir vėliau, eiliniu piliečiu 
būdamas, dar keletą kartų.

Dabar, palyginti skubiai vyk
dant kelionę į Vak. Europos 
kraštus, tai laikoma paruošia
muoju pasitarimų su sovietais 
tarpsniu. Pirma — asmeniniai 
kontaktai su Vak. Europos są
jungininkais ir tik vėliau — 
Maskva. Tie ryšiai su vakarie
čiais — Skubūs, nes, NYT nuo
mone, Washingtonas “viršūnių 
pasitarimo” galėtų tikėtis gal 
net šią vasarą.

Vietname
Paskelbti žuvusiųjų, sužeistųjų 

skaičiai

SAIGONAS. — JAV karinės 
vadovybės žiinomis, praėj.. sa
vaitę Vietname žuvo 197 JAV 
kariai ir 1.103 buvo sužeisti. Žu
vusių skaičius nuo 1961 m. sau
sio 1 d. siekia 31.759, gi sužeis
tųjų — 200.792.

Manoma, kad skaičius priešo 
dalinių, galinčių pulti Saigoną, 
šiuo metu yra didesnis kaip 
prieš metus tuo pačiu metu. Lai 
kotarpis ligi šio mėnesio pa
baigos laikomas kritišku.

• Anglijos tris ketvirtadalius 
padengė sniegas.

Keturi arabai, vasario 18 d. kulkosvaidžiu apšaudę Izraelio “El-Al” 
kėleivinį lėktuvą: iš kairės — Ahminą Dahbour. Abdel Mohsem, 
Mohammed Abu EI Haja ir lėktuvo sargybinio nušautas Ibrahim 
Tevfiz.

Izraelis dar susilaiko 
nuo atkirčio

Kaltina Libaną, šis paneigia 

(esąs atsakingas

Izraelio ministeris M. Carmel 
parlamente kaltino Libaną — 
jis esąs atsakingas dėl vasario 
18 d. puolimo Ciuriche. Libano 
min. pirmininkas R. Karami va
kar pareiškė — jo kraštas ne
sąs atsakingas. Esama neaišku 
mų, nes arabų “Frontas” Jor
danijoje po įvykio jau buvo pa
skelbęs esąs atsakingas. Be to, 
trys gyvi užpuolikai šveicarų 
policijai teigė atvykę iš Damas
ko, Sirijoje.
Šveicarija užpuolikų neišduos

BERNAS, Šveicarija. — Fe
deralinė taryba pareiškė, kad 
Bernas svarsto, kokių tektų 
griebtis diplomatinių žygių. 
Šiuo metu nusikaltėliai tardo
mi ir būsią teisiami Šveicarijo
je.

Izraelis juos išduoti nereika
lauja.

Moiše Dayan, Izraelio gynybos mi
nisteris: arabai susilauks atkirčio 
pačioje jautriausioje vietoje

Trys nauji
ambasadoriai

WASHINGTON. — Prez. R. 
Nixonas vakar paskyrė tris nau 
jus ambasadorius: Jacob Beam 
— ambasadorium į Maskvą, lei
dėją W. Annenberg — į Londo
ną ir pulk. J. Eisenhowerį, buv. 
prezidento sūnų — ambasado
rium į Briuselį, Belgijoje.

J. Beam, 60 metų amžiaus, 
yra buvęs JAV derybininku pa
sitarimuose su kinais Varšuvo
je, gi pastaruoju metu JAV-bes 
atstovavo Prahoje. Kiti du dip
lomatinės patirties neturi. Ei- 
senhoweris yra 46 metų amž. 
ir šiuo metu rašo veikalą apie 
II pas. karą.

KALENDORIUS
Vasario 21 d.: šv. Danielis, 

šv. Eleonora, Kęstutis, Žemyna.
Vasario 22 d.: Prez. Wash- 

ingtono gimtadienis. Šv. Elvi
nas, šv. Margarita, Darvydas, 
Gintaute.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, popiet ar vakare ga
limas sniegas, tęmp. sieks 30 
ir daugiau 1. F., ryt — galimas 
lietus ar sniegas, temp. be pa
kitimų.

Saulė teka 6:38, leidžias 5:31.

Ciuricho policija suėmė ir te- 
betardo Izraelio saugumo parei
gūną, nušovusį vieną užpuoli
kų. Jo pavardė — Mordechai 
Raehamin, jis 22 metų amžiaus 
ir kilęs iš Tel Avivo.
Vatikanas smerkia užpuolimą

VATIKANAS. — Oficialus 
Vatikano organas “L’Osserva- 
tore Romano” vakar paskelbė: 
arabų partizanų puolimas Ciu
riche turįs būti pasmerktas “be 
jokių sąlygų”.

“Visi kaimynai laikytini 
kaltininkais”

TEL AVIV. — Izraelio vy
riausybė šiuo metu aiškinasi su 
visa eile vyriausybių ir ieško 
būdų užkirsti kelią arabų kovo
tojų puolimams prieš keleivi
nius lėktuvus. Izraelis specialiu 
raštu kreipėsi į visus 126 J. 
Tautų narius, be to, užmezgė 
ryšius su tarptautine Civilinės 
aviacijos organizacija. Savo 
ruožtu, kaip pareiškė ministeris
M. Carmel, Izraelis žada imtis 
atitinkamų priemonių, nes tai 
esanti Izraelio “moralinė parei
ga”.

Izraelio gynybos ministeriB 
M. Dayan, kalbėdamas Weiz- 
mano vardo instituto uždarame 
posėdyje, pareiškė, kad Izraelis 
šiuo metu turįs reikšti santū
rumą ir kurį metą leisti veikti 
diplomatams.

Grįžęs iš slapto saugumo klau 
simais posėdžio pas min. pirm. 
L. Eshkolį, Dayan pažymėjo: 
“Visus mūsų kaimynus mes lai
kome atsakingais už teroristi
nius puolimus. Jei mes sieksi- 

! me atkirčio, mes paliesime tuos 
kaimynus labiausia pažėidžiamo 
se vietose ir ten, kur mums pa
togiau. Mūsų nevaržys joks epe 

; dalus taikinys”.

• C. Vance, Paryžiaus pasi
tarimų delegacijos narys, mė
nesį dar likęs, pareigas perduo
dant kito sąstato delegacijai, ne 
trukus grįžta į JAV. Pakeliui 
jis lankosi šiaurės Afrikoje.

Patricia R. Hit. paskirta JAV 
sveikatos, švietimo žinybos virši
ninko R. Finch pavaduotoja

1897.VH.il


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

NAUJŲ PAREIGŪNŲ PASKYRIMAI
Naujuoju Vidurinių Vakarų 

sporto apygardos vadovu yra tvir 
tinamas dr. E. Ringus, dabarti
nis Chicagos Lietuvių futbolo k- 
bo Lituanicos pirm., kuris buvo 
šioms pareigoms išrinktas Vid. 
Vakarų Sporto apygardos klubų 
atstovų, Visuotinio ŠALFASS-gos 
suvažiavimo metu, š.m. vasario 
1 d. Detroite. Naujasis vadovas 
pareigas pradeda eiti nuo š.m. 
vasario 15 d. Visais su sporto a- 
pygarda surištais reikalais pra
šome kreiptis į naują vadovą ši
tuo adresu: Dr. Edmundas Rin
gus, 7305 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, III. 60629. Telef. (312) 
-436-2732.

Ligšioliniam V.V.S. a-dos va 
dovui, ŠALFASS-gos centro val
dybos nariui Z. Žiupsniui, lai
kinai ėjusiam šias pareigas, ŠAL
FASS-gos centro valdyba išreiš
kia padėką už gerą pareigų at
likimą ir jo nenuilstamą pasiš
ventimą lietuviško sporto labui. 
Tuomi pačiu naujajam vadovui 
linkime sėkmės.

PATVIRTINTAS ŠALFASS-gos 
« • • GOLFO KOMITETAS

Pranešame, kad nuo šio Biu
letenio paskelbimo dienos yra 
tvirtinamas ŠALFASS-gos Golfo 
Komitetas, šios sudėties: Algis 
Rugienius, pirmininkas, dabarti
nis Detroito LSK Kovo golfo sek
cijos vadovas, J. Baris — narys, 
dąbartinis Chicagos Lietuvių

Golfo klubo pirmininkas ir K. 
Lukošius — narys, dabartinis Ka 
nados sporto apygardos vadovas.

Visais su komiteto veikla su
rištais reikalais prašome kreiptis 
į komiteto pirmininką, šiuo ad
resu: Mr. Algis Rugienius, 30- 
717 Lund Drive, Warren, Mich. 
48093. Telef.: (313)-755-0736.

Šio komiteto užuomazga buvo 
padaryta 1968 m. ŠALFASS-gos 
golfo pirmenybių metu, 1968,m. 
spalio 12 d. Detroite. Naujam 
komitetui tenka palinkėti gero 
vėjo!

PASKIRTAS ŠALFASS-gos
LAUKO TENISO VADOVAS

ŠAiLFASS-os lauko teniso vado 
vu tvirtinamas Jurg. šenbergas, 
Detroito LSK Kovo lauko teniso 
sekcijos vadovas, kuris šioms pa
reigoms buvo išrinktas visuoti
nio ŠALFASS-gos suvažiavimo, 
1969 m. vasario 1 d., Detroite. 
Jam yra pavedama sudaryti ŠAL 
FASS-gos lauko teniso komitetą 
ir jam vadovauti. Naujasis vado
vas pareigas pradeda eiti nuo 19- 
69 m. vasario 15 d. Visais su ko
miteto veikla susijusiais reikalais 
prašome kreiptis šiuo adresu. 

-Mr. J. Šenbergas, 35380 Mound 
Rd., Rt. 3, Wurren, Mich. 48092. 
Telefonas: (313)-268-1178, na
mų: (313)-264-1100 Ext 334 
(darbo). Naujam vadovui Įmiki
me sėkmės!

Dalis organizacijų vėliavų vėliavų pakėlime prie naujosios parapijos 
bažnyčios Clevelande, minint Vasario 16-ją. Nuotr. J. Garlos

E. Bartkus. Alto centro valdybos pirmininkas, kalba Vasario 16-sios 
minėjime Clevelande. Nuotr. J. Garlos

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Stambus laimėjimas Australi

joje. Pietų Australijos čempionas 
Ir kėrespondencinių šachmatų 
didmeisteris Romans Arlauskas, 
sausio 25-27 d.d. Goohva kuror 
te,’ laimėjo šachmatų turnyrą, 
surinkęs 5,5 tš. iš 6 galimų. Ly
giomis jis sulošė su Australijos 
olimpinės, komandos dalyviu W. 
Geus, kitus nugalėjo, jų tarpe: 
Douglas Hamilton, laimėjusį du 
kartu visos Austi alijos p-bes ir 
atstovavusį Australijos koman
dai, Lugano olimpiadoje I len
toj; W. Kerr — dukartinį visos 
Australijos jaunių čempioną ir 
kitus. Adelaidės dienraštis “The 
Australian” vasario 4 d. aprašy
damas turnyrą uždėjo antgalvį: 
“Goolvva tournament to Roma
nas Arlauskas”.

—- A. Butnorius, Kauno bend
ramokslinio fakulteto studentas, 
dalyvavo Sovietų S-gos studentų 
šachmatiĮ p-bėse, Batūmyje. Į 
jas pateko 16 pajėgiausių šalies 
meisterių. Jei Butnoriui pavyktų 
sėkmingai sužaisti likusias atidė
tas partijas; jis patektų į Sovietų 
s-gos studentų rinktinę.

— Australijos 19-tos sporto 
šventės šachmatų varžybas lai
mėje)'Adelaidės Vytis (Arlauskas, 
Opulskis, Baranausas) įveikęs 
Melbourną 2,5 - 0,5 ir su Sydnė- 
jumi 1,5-1,5. Melbournas-Sydnė 
jus 2:1. Melbourno komandoje 
žaidė: Baltutis, Mačiulaitis ir 
Dubulskis; Sydnėjaus — Pata

šius, Kaženiauskas. Žilinskas, 
Augustinavičius.

Sporto šventės žaibo turnyrą 
laimėjo Patašius 9,5 tš., Luko
šiūnas 9, Baltutis 8,5, Augusti- 

1 navičius 7,5, Mačiulaitis 7, Krik
ščiūnas 5,5, Kaženiauskas 5,ir kt. 
mažiau.

— Edw. Formanek, žymus Illi 
nois miesteris, vasario 14-17 d. 
laimėjo Bostone, Massachusetts 
atviras p-bes, pakrovęs 6-1 tš. 
Paskutiniam rate jis sužaidė ly
giomis su John Peters iš M.I.T., 
kuris taipogi surinko 6 tš, Ro- 
bertie (Harvardo) ir Arbetter 
(Boylstono) po 5*5 tš. Viso bu
vo 68 dalyviai.

— “The Christiąn Science 
Monitor”, vasario 15 d. talpina 
Kereso-Mikėno partijos įdomią 
baigmę, kuri buvo žaista Tbilisi, 
1947 m.. Įdėta taipogi Douglas 
Hamiltono laimėta partija Lu
gano olimpiadoje iš Australijos 
susitikimo su Marocco—Bakali. 
Mes pabrėžiame, kad D. Hamil- 
tdn, Australijos čempioną, įveikė 
mūsų Romanas Arlauskas, Gool- 
wa turnyre, sausio pabaigoje 
(Žiūr. I žinutę).

Kazys Merkis

— Vieni žmonės darbuojasi' 
kaip bitės, rinkdamos medų nuo 
kiekvienos gėlės, kiti kaip vo- 
rąį — renka tįktąi nuodus.

KVIEČIAMI Į CHICAGOS 
TEATRĄ

Kovo 1 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos salėje 
Chicagos scenos darbuotojų są
junga stato A. Rūko — trijų 
veiksmų linksmą nutikimą.

Veikalą režisuoja Algimantas 
Dikinis, dekoracijos — Jurgio 
Daugvilos, kostiumai — Bronės 
Jameikienės.

Vaidina Laima Petravičiūtė, 
Elena Rukuižienė, Leonas Ba
rauskas, Julius Balutis, Alg. Di
kinis, Arvydas Dikinis, Jonas Ke- 
lečius ir Juozas Valantinas.

Vaidinimą rengia vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos tėvų ko
mitetas. Bilietų galima gauti pas 
tėvų kom-to pirm. VI. Palubins
ką, kom-to narę Nijolę Maželie- 
nę, šį sekm. Šv. Jurgio parapi
jos salėje ir darbo dienomis Dir
voje ir Patrijoje.

Vaidinimu susidomėjimas di
delis. Prašoma bilietus įsigyti iš 
anksto.

VASARIO 16-JI 
CLEVELANDE

Clevelando lietuviai praeitą 
sekmadienį atšventė Lietuvos 
nepriklausomybės, šventę pa
maldomis abiejose lietuvių baž
nyčiose, iškilmingu vėliavos pa
kėlimu prie Nepaliaujamosios pa
galbos parapijos mokyklos. Or
ganizacijos dalyvavo pamaldose 
su vėliavomis. Šv. Jurgio bažny-' 
"ėjoje pamaldas laikė ir pamok-1 
slą pasakė ’kun. K. Žemaitis, oj 
naujosios parapijos bažnyčioje — 
kleb. kun. J. Angelaitis.

Iškilmingas minėjimas įvyko 
erdvioje naujosios parapijos salė
je. Įnešus vėliavas, sugiedojus 
himnus ( I. Grigaliūnaitė), in- 
vokaciją sukalbėjo kun. K. Že
maitis. Perskaitytos , Clevelande 
miesto mero ir Ohio valstybės 
gubernatoriaus rezoliucijos.

Pagrindinę kalbą lietuvių 
kalba pasakė Alto CV pirm. E. 
Bartkus. Angliškai kalbėjo mies
to tarybos atstovas E.' Katalinas, 
apskrities auditorius R. Perk ir 
apskrities policijos vadas R. Krei 
ger.

Minėjime dalyvavo latvių, es
tų, vokiečių, kroatų ir vengrų at
stovai, Priimta rezoliucija Ame

rikos vyriausybei, prašant ir to
liau nepripažinti Lietuvos oku
pacijos ir Lietuvos bylą perkelti 
į Jungtines Tautas. Minėjimui 
vadovavo Alto skyriaus pirm. R. 
Kudukis.

Žiūrovams buvo parodyta 
simbolinis čekų pastatytas ir at- 
žymėjimą laimėjęs filmas “Ran
ka”.

Meninėje dalyje pasirodė so
listas Stasys Citvaras iš N. Yor
ko, jam akomp. R. brazaitie- 
nė. Svečias dainininkė-latvė Va
lia Meilins išpildė penkias arijas. 
Dainininkai gausios publikos — 
arti šeši šimtai — buvo šiltai 
sutikti.

Minėjimą rengė Clevelando 
Altė skyriaus valdyba, kuriai va
dovauja Raimundas Kudukis, 
padedamas K. Žiedonio, R. Min- 
kūno, St. SankeĮ, A. Jonaičio, V. 
Palūno, I. Bublienės, A. Pautie- 
nio ir Pr. Razgaičio.

Buvo renkamos aukos Altui. 
Salėje surinkfa 0+ pusantro tūk
stančio.

JAUNIMO ŽYGIS

Lietuviško jaunimo sąjūdis, į 
kurį įsijungė Akademinis skautų 
sąjūdis, Korp! Neo Lithuania, 
lietuvių jūrų skautija, lietuvių 
skaučių seserija, lietuvių skautų 
brolija, Lietuvos vyčių, mokslei-

laisvė ir teisės”.
“Laisvoji lietuvių tautos dalis 

išeivijoje supranta, kad ji gali sa
vo darbu, tikėjimu ir auka šį ii-j 
gesį tikrove paversti. Šia išeivi-j 
jos paskirtimi dalijasi ir lietu
viškasis jaunimas

Tai trumpos ištraukos iš šio 
prasmingo žygio atsišaukimo. 
Sudarytasis vykdomasis to žygio 
komitetas intensyviai dirba ir 
ruošiasi savo paskelbtąjį žygį re
alizuoti — nuvykti pas Šv. Tėvą 
ir jo paprašyti, kad jis pasauliui 
primintų tikinčiųjų, o ypač jau- 
;nimo persekiojimą komunisti
niuose kraštuose ir kad suteiktų 
ypatingą Katalikų Bažnyčios 
globą pavergtiesiems ir laisvie
siems mūsų broliams krikščio
niškosios lietuvybės ugdyme.

Vyriausias komitetas pareigo
mis šiaip pasiskirstė: pirm. Ri
mas Laniauskas, vicepirm. R. Bu- 
blys, sekr. — Marija Gailiušytė, 
ižd- G. Sniečkus ir nariai visų at
sišaukimą pasirašiusiųjų jauni
mo organizacijų atstovai.

Komiteto adresas: Už tikėjimo 
laisvę, 1911 Beverly Hills Drive, 
Euclid, Ohio 44117.

DAIL. K. ŽAROMSKIO 
PARODA

LB abi apylinkės šį šeštadie
nį, vasario 22 d. 7 vai. naujo
sios parapijos salėje atidaro dai
lininko Kazimiero Žaromskio ta
pybos parodą. Paroda tęsis tik 
dvi dienas. Visuomenė prašoma 
parodą aplankyti pasigrožėti 
mūsų žymaus tapytojo kūryba 
ir įsigyti jo darbų.

V.R.

LB APYLINKf KREIPIASI

LB I-os Apylinkės valdyba ma
loniai kreipiasi į visus, pirmajai 
apylinkei priklausančius tautie
čius užsimokėti LB Solidarumo 
įnašą. Norint išvengti jųsų na
mų durų varstymo bei trukdy-/ 
mo, valdyba išsiuntinėja (įna
šui užsimokėti) numeriuotus 
kvitus ir grąžinimui apmokėtą 
voką. Prašome kvitą užpildyti ir j 
neatidėliojant pasiųsti.

Solidarumo įnašas yra pagrin
dinės LB pajamos, kurios panau
dojamos lietuvybės ugdymui bei 
stiprinimui — kas ir yra LB už
daviniu. Jūsų įneštas doleris tam 
tikslui ir bus sunaudotas.

Metinis solidarumo įnašas y- 
ra: šeimai — 3 dol., viengun

giui — 2 doi., nedirbančiam
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44103 arba įnešti mūsų ein. sąs- 
kaiton (Account) nr. 12529 Su- 
perior Savings banke paliekant 
savo adresą ir kiek įmokama.

Kiekvieną sekmadienį po liet. 
pamaldų solid. įnašas priimamas 
Sv. Jurgio parap. apat. salėje.

Valdyba.
TEISININKŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS

Skyriaus valdyba kviečia visus 
šio skyriaus teisininkus atsilanky 
ti į metinį susirinkimą, kuris į- 
vyks vasario 23 d., 5 v.p.p., teis. 
Jono ir Nelės Mockų rezidenci
joje, 3407 Hartwood Rd., E. Cle- 
veland, Ohio, 44112. Valdybos 
pirmininkas ir kili nariai pada
rys pranešimą. Bus renkama 
nauja valdyba ir svarstomi kiti 
skyriaus einamieji reikalai.

Vald.

KAZIUKO MUGĖ

Clevelando “Neringos” tunto 
skautės ruošiasi Kaziuko mugei, 
kurį šiemet įvyks šeštadienį, ko
vo 8 d., nuo 5 v. iki 11 v.v., Šv. 
Mergelės Nepaliaujamos Pagal
bos parapijos salėje.

Kaip ir visada, mugėje svečių 
lauks, karšta vakarienė, saldumy
nų stalas, skaučių pagaminti tau
todailės išdirbiniai ir daug kitų 
įvairenybių. Didelė naujiena 
mugėje ne tik jaunimui, bet ir 
visiems svečiams bus Židinio 
skaučių ruošiamas lėlių teatras. 
Mugės metu skautės atliks pasi
rodymą “Lietuva iš tplo”.

“Neringos” tuntas kviečia vi
sus praleisti šeštadienio vakarą 
kartu su lietuviškąja skautija.

K.

NAUJAS LENKŲ VYSKUPAS
*-• . f E Ą M V

Varšuvos ir Gniezno arkivys
kupas kardinolas ISitėp. Wyszins 
kis Varšuvoje pašventindsavo 
naują vyskupą pagaDbininką We 
soli, kurie yra jauniausias tairp 
Lenkijos vyskupų. Vyskupas 
Wesoli yra paskirtas, kartu su 
Pasaulio vyskupų Sinodo gene
raliniu sekretorium vyskupu Ru- 
bin, rūpintis laisvajame pasau
lyje gyvenančių lenkų sielovada.

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas,' dar 
alirna gauti DRAUGE. Kalfta 

4.00 dol.
Likusių egzempliorių skaičius 

ra ribotas, todėl tik' pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri,

kad knygą tikrai gausite.
Knygos tematika “persekioja

mų ir persekiojančių žmonių san
tykiai” niekad nepasens, tuo 
daugiau šiais laikais, kai beveik 
visa žmonija suskilusi į tuos du 
frontus.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams. •

P A R D U OD AMI
IS MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Oalitna 
pirkti dalimis ir išinokėtinai.

I SOUTHVVEST FURNITURE CO.
I 6200 S. Western Tel. GR 6-4421

Clevelando skautės ruošiasi Kaziuko mugei. Nuotr. VI. Bacevičiaus

LITHUANIAN
BA K E R Y
2430 West 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Tetef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS 

Priima tortų ir bitų gaminių užsakymus {vairiems parongimama- 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

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

 Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

vių ateitininkų sąjunga, PLB 
jaunimo sekcija, studentų ateiti
ninkų sąjunga, savo pr. m. gruo
džio 8 d. atsišaukimu paskelbė 
žygį už tikėjimo laisvę.

“Žūtbūtinės kovos metus išgy
venanti pavergtoji Lietuva šian
dieną ilgisi tokio pasaulio, kuria
me būtų pagerbtos ir saugomos 
kiekvieno žmogaus kilnumas,

(pens) — 1 dol.
Abiejų apylinkių valdybų susi -i 

tarimu, nevaržoma kas kuriai a- 
pylinkei nori priklausyti.

Dėl adresų pasikeitimų bei 
neturėjimo nevisiems išsiuntinė
ta minėti kvitai. Tad šiuo atve
ju solid. įnašą prašome siųsti 
valdybos ižd. J. Kalvaičiui.

977 Maud Str. Cleve., Ohio

Clevelando lietuviai labai gausiai atsilankė į Vasario 16-sios minėjimą. Nuotr. J. Garlos

OUARTERLY 
DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(Six Month Mlnlmum) 
mlnimum $10,000 orllaraer 
in multlp1es|of $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

! i

TANDAR 
EDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO • 
Archerat'Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVE8 OVER $11,500,000.00 
(more than twlce lesei reąuiremento)
HOURS: Mon., Thura., 8 a.m.-8 p.m.; TueeJ 
Frl„ 8 a.m.-4 p.m, | Sat„ 8 e,m. -12 noom

3J Wed. — no buslnees transacted 
AMERICA'S LARGEŠT’LITHUANIAN ASSOCIATi6iT'~
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Naujas derybų laikotarpis

KO NIXONAS VYKSTA 

Į EUROPĄ

NAUJOJO VAIRUOTOJO KELIAS
pAV užsienio politikos kryptis ir galimi posūkiai

Jau prezidentinių rinkimų 
laikotarpyje buvo aišku, kad 
Nixonas yra pasiryžęs daug 
■dėmesio kreipti j Europą. Da
bar tie pramatymai pasitvirti
no. Pirmąją savo kelionę Nix- 
onas pasirinko Europon, ir ta 
kelionė bus praslinkus tik pen
kioms savaitėms po inaugura
cijas; Nixonas išvyksta jau šj 
sekmadienį, vasario 23 d.

Ši kelionė visų pirma rodo, 
kad Nbeonas nori pradėti nau
ją JAV politinio žaidimo laiko
tarpį, tikėdamasis naujų lai
mėjimų iš asmeniškų kontak
tų. Kelionė atskleidžia Nixono 
linkimą pradėti glaudesnių ry
šių ir uolesnių derybų politinį 
laikotarpį.

Šiam užmojui Europa yra 
gera arena. Čia dabar vyksta 
didesnės jėgų varžybos. Euro
poje yra stambieji JAV sąjun
gininkai ir talkininkai, susibū
rę i NATO. Iš kitos pusės, jei
gu Nbeonas siekia sulaikyti im 
perialistines užmačias, o to jis 
aiškiai nori, jam reikia orga
nizuoti užtvarą prieš Rusiją 
ir reikia dar kartą bandyti ieš
koti kontaktų su Rusi ja, o tas 
viskas Nixoną veda į Europą.

*
Ryšiams su Amerika dabar 

Europoje susidaro palankesnės 
nuotaikos. Neseniai britų gy
nybos ministeris Denis Hea- 
ley. kalbėdamas Miunchene, iš
kėlė faktą, kad šiuo metu Ru
sijos ir Varšuvos pakto kari
nės jėgos prašoka NATO jė
gas: pėstininkuose — du prieš 
vieną, aviacijoje — du prieš 
vieną ir šarvuočiuose (tankuo
se ir t. t.) trys prieš vieną. 
Europos valstybės tai jaučia, 
ir jeigu anksčiau dar aalėio 
ramintis, jog Rusija neišdrįs 
pradėti nauių agrSST'fos veiks
mu. tai naujieji įvykiai Čeko
slovakijoje tas iliuzijas išsklai 
dė. Sovietų Są junga per viena 
naktį sklandžiai ivedė net sep
tynias divizijas i Čekoslovaki
ją. Tai išbudino Europą iš tai
kos miego ir parodė, kas gali 
įvykti, jeigu Sovietuose laimės 
persvarą agresyvieji vadovau
jantieji asmenys. Europai rei
kia ieškoti atsparos, ir kur gi 
daugiau ji gali dairytis, jeigu 
ne į Ameriką?!

*
Nbcono kelionė j Europą, 

prasidėsianti vasario 23 d. ir 
užsibaigsianti kovo 2 d. (truk
sianti visą savaitę) bus nau
dinga ir pačiai Amerikai be
sistengiant atstatyti apdūma- 
vusi prestyžą ir išryškinti A- 
merikos prezidentą kaip demo
kratinių pasaulio jėgų vadą. 
Toliau, šioji kelionė bus JAV 
ieškojimas Europos paramos 
sprendžiant aštresnes šio me
to problemas — įtampas Art. 
Rytuose, pačioje Europoje ir 
pagaliau Vietname. Toliau. Ni- 
Stonui svarbu betarpiškai pa
tirti. ar yra galimybių išlygin
ti santykius su Sovietais. Jis 
nori ryškiai matyti, ką sąjun
gininkai tuo klausimu mano, 
kokios jie pozicijos laikosi, ir 
tik tomis informacijomis apsi
ginklavęs pradės rimtesnius pa 
sikalbėjimus su Sovietų Sąjun
gų, o susitarimo su Sovietais 
bei kitais Nbeonas siekia, kad, 
sukūręs taikaus sugyvenimo 
sąlygas su užsieniu, galėtu gi
liau atsidėti vidaus problemų 
sprendimui.

Taigi ši kelionė nėra tik ei
linė “good will” ekskursi ja, o 
rimtus politinius tikslus turin
tis, gerai apsvarstytas ir su
planuotas žygis. Prezidentas 
aplankys Briuselį (NATO cen 
trinę). Londoną. Bonną, Ber
lyną, Roma. Paryžių ir Vati
kano valstvbe. Ilgėliau sustos 
Paryžiuje. Kai kurie diploma
tai prikiša, kad tai klaida — 
lyg pataikavimas maištingam 
de Gaulliui, tačiau Nbeonas 
mano, kad verta-tai surizikuo
ti, jeigu tas padės išvystyti ge

resnius santykius su de Gaulio 
vadovaujama Prancūzija.

x
Tiesa, šiuo atžvilgiu Nixo- 

nui nėra lengva išlaviruoti. 
Britų vyriausybė nėra entuzi
astinga., kad skiriama tiek dė
mesio de Gaulliui. Britų prem
jeras Wilsonas jaučiasi, kad 
tarp JAV ir Britanijos yra spe 
cialūs santykiai ir ryšiai ir, 
kad jie tokiais turi ir pasilikti. 
Jau nuo II Pasaulinio karo 
buvo įprasta, kad Washingto- 
nas pirma konsultuojasi su 
Londonu prieš vizituojant ki
tus sąjungininkus, tačiau šiuo 
kartu britų premjeras Wilso- 
nas buvo prilaikytas nuo skri
dimo į Wasbingtoną prieš Nix- 
onui išvykstant į Europą. Lon 
donas gi jaučia, kad kai JAV 
rodo specialų dėmesį de Gaul
liui, kuris išstojo iš NATO, 
kuris išmetė JAV dalinius iš 
Prancūzijos, Amerika atšaldo 
prielankumo jausmus ištikimuo 
se savo sąjungininkuose. Tai 
galima spėti iš Londono spau- 
■’og. Bet Paryžiaus spauda prie 
lankiai žiūri į Nixono vizitą, 
re'kšdama viltis, kad tai turės 
teigiamos įtakos į viso konti
nento plotinius reikalus.

x
Nors nesitikima, kad Nixono 

atsilankymas į Paryžių pada
rytų stebuklus, tačiau aplin
kybės tokios, kad de Gaullis 
šiuo kartu gali parodyti dau
giau palankumo. Mat, jis jau
čia, kad daugelis prancūzų jo 
politika nepatenkinti ir ryškės 
ni jo ryšiai su Amerika gali 
veikti raminančiai Prancūzijos 
viduje.

*
Ypač prielankiai i šį Vizitą 

žiūri Vakarų Vokietija, kuriai 
svarbu prieš Rusiją užakcen
tuoti savo ryšius su galingais 
sąiungininkais ir parodyti, kad 
Vakarų Vokietija nėra užmirš
toje Amerikos politikos zono
je. Vokieti jos spauda pabrė
žia, kad toks Nbcono žygis 
Europon bus daug daugiau 
reikšmingas, kaip Europos val
stybininkų “paradas” Wash- 
ingtone.

Visiems JAV sąjunginin
kams Europoje šiuo metu svar 
bu patirti, ar Amerika neda
rys kompromisų Europos val
stybių sąskaitom ieškodama 
išlvginti santykius su Rusiia. 
Taip pat Europos valstybinin
kams svarbu patirti, kokį vaid 
meni JAV suvaidins Europos 
gynyboje, kai pačioje Ameri
koje gana stipriai auga izolia
ciniai sentimentai. Europos va 
darus taipgi kelia susirūpini
mo Amerikos noras mažinti 
savo įgulas Europoje; euro
piečių bijomasi, kad tai silp
nins gynybos užsiangažavimus 
iš Amerikos pusės. Užtikrinan 
tieji Nbcono atsakymai galės 
nuskaidrinti ir nuotaikas ir 
dar labiau sustiprinti Europos 
ryšius su JAV-mis.

* "
Pažymėtina, kad ir Rusija, 

atrodo, linkusi palikti labiau 
praviras duris. Pvz. spaudoje 
buvo žinių, jog Sovietų atsto
vas Dobryninas užtikrinęs Ni- 
xoną, kad iš Rusijos pusės ne
bus daroma kliūčių Nbcono vi
zitui į Berlyną.

Savo inauguracijos kalboje 
Nbeonas pažymėjo, kad JAV 
problemos viduje yra daugiau 
moralinio pobūdžio. Užtat su
prantamas Nbcono noras su
stiprinti ryšius ir su pirmau
jančia pasaulyje moraline jė
ga — Vatikanu. Buvo nuomo
nių, kad šio Nbcono vizito Va
tikane padarinvs gali būti pa
stovių JAV ryšių su Vatikanu 
užmezgimas, sudarant vieno
kią ar kitokią atstovybę prie 
vienas kito. nors tokią asme
ninio pobūdžio, kaip buvo Roo- 
sevelto laikais. Tai nėra nega
limas dalykas ir tą reikėtų ver
tinti teigiamai. J. Pr.

Šiame pokaryje R. Nbeonas 
yra penktasis JAV prezidentas. 
Prezidentui pasikeitus, klausia
ma, kurį kelią užsienio politiko
je pasirinks naujasis vairuoto
jas? Klausimas vertas dėmesio. 
Besi tikį ypatingo pakitimo už
sienio politikoje ir šį kartą tu
rės nusivilti, kaip ir atsisvei
kinant su buvusiu prezidentu. 
Naujojo prezidento atsargumas

Naujasis prezidentas per pir
mą mėnesį pasižymėjo dideliu 
atsargumu ir bandymu derinti 

j kraštutinumus. Jo atsargumą 
i iššaukė ne lengvas palikimas:

Vietnamo karas, studentų ne- 
| ramumai, infliacijos slogutis ir 
1 neaptarta rasinės kovos raida. 

Neturėjimas respublikonų dau
gumos senate ir atstovų rūmuo
se verčia skelbti vienybės šū
kį, ieškoti demokratuose atspa
ros ir derinti nesuderinamas 
priešingybes, pvz. varžyti inflia
ciją ir kovoti prieš nedarbą.

Ir santūrioje jo šnektoje už- 
i sienio politikos klausimais jau 
j ryškus nukrypimas nuo pažadų 
Į priešrinkiminėse kalbose. Anuo 
• metu jis padarė užuominą, kad 
į tik turint jėgos persvarą bus 
' šnekama su Maskva. Atėjęs į 
I Bait. rūmus, savo sąlygą, ku

ri primena Theodore Roosevelto 
pareiškimą — mandagiai kal
bėk, bet už nugaros lazdą tu- 

, rėk. — lyg ir pamiršo ir nesi
skubino pradėti derybų su So
vietais. Jis pirmiausia vyksta 
i Europą aiškintis ir stiprinti 
Vakarų Europos saugumą, šis 
žygis daromas laiku ne tik pra
eities nesklandumams šalinti, 
bet ir ateities gairėms ryškinti. 
Nenumatomas užsisklendimas

Senato užsienio politikos ko
misijos pirmininkas J. W. Ful- 
brightas, demokratas, sukėlęs 
buvusiam prezidentui ir jo vy- : 
riausybei didelių rūpesčių, pa- , 
lankiai įvertino naująjį prezi- i 
dentą. “Man patinka dabarti
nės vyriausybės atsargumas ir 
nuosa;kumas vertinant pasaulio

Amerikietis karys su pistoletu ir 
kišenine lempute išlenda iš urvo, 
kur buvo rasta komunistų partiza
nų ginklai ir dokumentai, vykdant 
karines operacijas netoli Chu Lai 
Pietų Vietname.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS 
B anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Sėskis, Boleslavai, — patraukė Vytautas jį už 
rankos.

— Ne, ačiū. — Boleslavas tęsė, — jūs žinote, kad 
mano tėvas gimė Ispanijoj. Jis atvyko į Lenkiją profeso
riauti ir čia vedė lenkę mergaitę. Daug kartų mes lan
kėmės Ispanijoj. Mano tėvas buvo puikus patriotas. Jis 
mylėjo Lenkiją ir Ispaniją. Man gaila jo, kad jis mirė 
taip jaunas...

— Boleslovai, minutę, ąš pagavau stotį. Ne, vėl ne
begirdėti. Galį toliau pasakoti, — pasakė Vytautas.

— Taigi vieną vasarą, aš gerai prisimenu, tėvas 
nuvežė mano motiną ir mane į Pietų Ispaniją. Vieną 
popietę mes sėdėjom netoli nuo Gibraltaro sąsiaurio. Tė
vas parodė Gibraltarą, norėjo ką tai man sakyti ir va
landėlę užsikirto. Jo akys buvo pilnos ašarų. Ir kodėl, 
draugai? Todėl, kad prieš mūsų akis gulėjo didžioji ne
teisybė. Priešingai Dievo ir natūraliai teisei. Gibraltaras 
priklausė Ispanijai, bet dabar jis jau daug metų oku
puotas Anglijos. Ar tai nėra mirtina nuodėmė?

Visas namas staiga sudrebėjo. Duryse pasirodė Mil
da ir motina.

— Vytautai, kas čia dabar? — paklausė išsigandusi 
sesuo.

GEDIMINAS GALVA

Gynybos sekret. Melvin Laird kal
ba spaudos, konferencijoj Pentago
ne, kad jis Vietname praleisiąs 
savaitę nuo kovo 5 d.

didžiuosius klausimus. Naujasis 
prezidentas nesileido į tuščiažo
džiavimą pasauliui vadovauti, 
pareigas Vakarų pasauliui ir 
nekūrė nepagrįstų prielaidų. Ši 
vyriausybė turi gerą progą tar
tis su Sovietais, neg jie domisi 
ginklavimo apkarpymu vartoto
jų sąskaiton”.

Šen. Fulbriightas šneka, lyg 
respublikonas, kuriam artimes
ni krašto reikalai, kaip vado
vavimas pasaulio politikai. Pra
eityje respublikonai buvo izolia
cijos šalininkai. Jie ne kartą 
įtraukė kaklą, lyg vėžlys po sa
vuoju skydu.

Prieš septynioliką metų isto
rikas Frank L. Klingenbergas 
paskelbė prielaidas apie JAV 
užsienio politikos linkmės paki
timą. Jo manymu veržlios užsie 
n:o politikos tarpsniai tęsiasi 
27 metus, kai užsisklendimo — 
21 metus. Paskutinis veržlos 
tarpsnis prasidėjo 1940 m., tai
gi jis jau turėjo pasibaigti 1967 
m. Vietnamo karas iššaukė praė 
jusiais metais nuovargį ir įtam
pas. turėjusias įtakos į rinki
mus. Šis įvykis svarbus, tačiau 
neleidžia daryti išvados, kad 
JAV turės pasitraukti iš įtakos 
sričių.

Istorikas Klingenbergas per
tempė rikiuodamas praeities JA 
Valstybių politinės raidos įvy
kius sukurti “dėsmams”, kurie 
primena kitą teoriją, — kad ū- 
kiniai sutrikimai, krizės turi į- 
vykti kas 11 metų ryšium su 
saulės spinduliavimo sumažėji
mu.

Istoriko “dėsniai”, tiksliau 
tarus, skaičių mistika vargu bus 
pritaikyta naujojo prezidento 
valdymo tarpsniui.
Nauji posūkiai sena kryptimi

Naujasis prezidentas per pir
mąjį mėnesį sugebėjo organi
zuoti spaudą ir kitas priemones 
viešai nuomonei sudaryti. Ban

dyta sudaryti įspūdį, kad kraš
to vairuotojas turi priemones 
esamoms negerovėms pašalinti. 
Mes žinome ligas, tačiau vis dar 
paslaptyje lieka vaisiai joms pa 
šalinti.

Prezidentas R. Nixonas pa
darė naujų posūkių, tačiau jis 
negali nūdienės tikrovės pakeis 
ti, ūmai pašalinti jos negerovių. 
Vietnamo karas pamokė, kad 
pavojinga įsivelti į karus toli
mose srityse. Ši pamoka ver
čia tarti: JAV atsisako poli
cininko pareigų pasaulyje. Ar 
šis teigimas pakeičia JAV už
sienio politiką? Ar JAV pasi
trauks iš įtakos sričių, pvz. Ra- 
miaiame vandenyne, pietrytinės 
Azijos, kad ir Laoso? Vargu. 
Ar Viduržemio jūroje VI laivy
no pakeitimas III eskadra at
neš staigmenų ? Ar Artimuo
se Rytuose pakeitimas taktikos 
— užmezgimas diplomatinių ry 
šių su Egiptu ir santykių pa-

Kongreso narys Patman (D-Tex.) 
kalbasi su atstovų rūmų Wilbur 
Mills (D. Ark.). Patman siūlo, 
kad nuo dabar veikią neapmokes
tinami fondai būtų apmokestinti 
20% mokesčiais.

gerinimas su arabais — nesie
kia tikslų, kurių nesugebėjo į- 
gyvendinti buvęs prezidentas?

Naujasis prezidentas siekia 
sustiprinti JAV įtaką užsienyje. 
Jis daro naujus posūkius suri
kiuoti sritis, žiūrint jų svorio.

JAV biudžeto direktorius Robert 
Mayo skelhia, kad prez. Nixon ne
galės išsiversti su apkarpytu biu
džetu ir todėl ir šįmet bus sunku 
subalansuoti biudžetą kaip ir anks
tyvesniais metais.

— Karas, Milda, — atsakė Vytautas. — Tai ne pra
moga, būk rami. Nebėra pavojaus, nes frontas jau yra 
toli. Mes esame apsupti, — jis pasuko jungiklį ir pagavo 
vokiečių radijo stotį. Sunkus balsas pranešdinėjo:

— Vokiečių tauta. Ateina dvyliktoji valanda. Di
dysis sprendimas yra mūsų rankose. Priešas turi būti ir 
bus atremtas. Slaptieji ginklai...

Namas vėl sudrebėjo ir radijas užgęso.
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Visas miestas buvo apsuptas sąjungininkų. Visos 
vokiečių civilės, karinės ir partijos įstaigos buvo evakuo 
tos kur tai į rytus. Dabar visur buvo įtartinai tylu, 
visame mieste ir apylinkėse. Daugiau nebegriaudė pa
trankos, nebebuvo girdėti tą rytą jokių šūvių. Žmonės 
dabar jautėsi kaip esą užpakaly kovos linijų. Tačiau 
buvo neįprasta, nes mieste nebuvo matyti jokio priešo.

Tą rytą ponia Henzen atėjo pas Vytauto šeimą ir 
pasikvietė atgal Boleslavą į farmą.

Donaldas buvo vis labiau nervingas, daug kartų jis 
bandė išeiti iš namų ir ieškoti JAV armijos dalinių ar 
ką nors panašaus daryti.

— Donaldai, nebūk kvailas, — Vytautas jį griežtai 
perspėjo, — sėdėk ir lauk.

Donaldas nieko neatsakė. Jis nesipriešino, tačiau 
laukė su dideliu nekantrumu.

Milda buvo taip pat susirūpinusi. Tik senoji moti
na buvo rami ir tyli. Ji sėdėjo kampe netoli lango ir 
meldėsi iš maldaknygės be jokios pertraukos. Vaikai, 
kaip paprastai žaidė nuo ryto ligi vakaro, bet Donal
das dabar su jais nebeprasidėjo.

BAGDADO KARTUVIŲ 

DRAMA
Barbariškumas ir pavojai taikai 

K. TAUTKUS

Irako revoliucinis teismas 
į slaptai nuteisė (1.27) mirties 
bausme sąmokslininkų ir šnipų 
grupę, kurią sudarė keturi mu
sulmonai, vienas krikščionis ir 
devyni žydai. Visi nubaustieji 
yra Irako valstybės piliečiai. 
Mirties bausmė buvo įvykdyta 
viešai Bagdado mieste, Irako 
valstybės sostinėje. Nubaustie
ji, dalyvaujant tūkstantinei gy
ventojų miniai, buvo pakarti ir 
palikti kartuvėse kyboti ilges
niam laikui, kad gyventojai ga
lėtų matyti sąmokslininkų gau
tą užmokestį už savo darbus. 
Nuteisimas ir barbariškas baus 
mės įvykdymas devyniems žy
dų kilmės asmenims Izraelyje 
sukėlė pasipiktinimą ir pareika
lavimą vyriausybės atsikeršiji
mo veiksmų prieš Iraką. Izrae
lio valstybės min. pirm. Levi 
Eshkol parlamente pareiškė, 
kad “nužudytų kraujas šaukiasi 
dangaus keršto”.

Jungtinių Tautų sekretorius

Pamatęs nužudymo veiksmus 
televizijoj JT gen. sekretorius 
U Thantas griežtais žodžiais pa
smerkė Irako vyriausybę už 
“barbarišką nubaustųjų egzeku 
ciją” ir skubiai pareikalavo ke
turių didžiųjų “moralinio spau
dimo” žydus ir arabus sulaikyti 
nuo keršto ir atsikeršijimo, tuo 
jau susirinkti saugumo tary
boje ir bendromis jėgomis su
rasti formulę stabilizuoti Art. 
Rytų taikai, kuri yra, prez. Ni- 
xono žodžiais, sauso parako sta

Buvęs prezidentas kreipė ypa
tingą dėmesį į Aziją, naujasis 
į Europą. Praeityje įstrigusius 
JAV santykius su Kinija bando 
peržiūrėti. Staigmenų nėra pa
grindo laukti. JAV, du kartu 
nusvilusios Azijoje, bus atsar
gesnės, tačiau vargu darys nuo
laidų Tolimųjų Rytų gynybos 
bare — Pietų Korėjoj, Japoni- 
įoi Taivane, Filipinuos, Aust
ralijoj.

Ūkiškai sustiprėjusi Japonija 
siekia politinių tikslų Azijoje. 
Tokijo vyriausybei greičiau pa
vyks susitarti su kinais, kaip 
Washingtono naujam vairuoto
jui.

Vakarų Europoje yra ūkinių 
ir politinių painiavų, bet jos len 
gviau sprendžiamos už esančias 
Azijos žemyne. R. Nixonas pa
darė išmintingą sprendimą pa
šalinti Vakarų Europos valsty
bių įtarinėjimus, pradedant di
desnės apimties pasitarimus su 
Sovietais, kurie sąmoningai į- 
tempė santykius su vakariečiais 
ryšium su Bonuos užsispyrimu 
rinkti prezidentą Berlyne.

Situacija buvo neaiški ir keista, bet gyvenimas mies
te atrodė normalus. Vokiečių geležinės tvarkos ranka 
buvo čia pilnai tebejuntama. Gatvėse tebevaikščiojo 
ginkluota vokiečių policija. Restoranai ir krautuvės bu- 
voat viros. T>amvajai ir autobusai judėjo visame mies
te. Tačiau tą rytą gatvių kampuose nebebuvo pardavinė 
jami laikraščiai. Miestas dabar atrodė lyg atskirta sala 
su savo nepriklausomais papročiais ir teise.

Prieš pietus keletas amerikiečių tankų su baltomis 
žvaigždėmis staiga pasirodė pagrindinėse miesto gatvė
se. Jie skersai miestą perdundėjo dideliu greičiu ir kažkur 
dingo. Miestas visai ištuštėjo, jokio judėjimo, tik vieniši 
namai ir pastatai stovėjo kaip dykumoje arba nusiau
bus marui.

Truputį vėliau keletas tankų vėl pasirodė ir užėmė 
kiekvieną kampą ar kryžkelę. Miestas buvo okupuotas.

Gatvėse pradėjo skubiai lakstyti mažesni šarvuo
čiai ir kariniai automobiliai. Jie turėjo garsiakalbius ir 
pranešinėjo naujus potvarkius ir įsakymus.

Donaldas nebeturėjo kantrybės. Nesakydamas nė 
žodžio, jis išėjo iš namų ir sustojo gatvėje. Jis apsidairė 
aplink keletą kartų. Tuo metu vienas tankas pasirodė 
šio priemiesčic gatvėje. Donaldas iššoko į vidurį kelio ir 
pradėjo abiem rankom mosikuoti. Iš tanko pasipylė sku
būs šūviai. Donaldas iškėlė aukštyn rankas ir griuvo 
žemėn. Šarvuotis nesustodamas nulėkė.

— Jėzau, Jėzau, jie nušovė jį, — sušuko Budrienė, 
išsigandusi ir verkdama.

Vytautas, Milda ir vaikai pribėgo prie lango. Bet 
tuo pačiu momentu Donaldas atsikėlė, jo veide buvo 
nustebimas ir nusivylimas. Tada jis iš kišenės išsitrau
kė dokumentus ir vėl laukė.

.(Bus daugiau),

tinė, galinti kiekvieną minutę 
sprogti ir “įvelti atominį gink
lą”. Popiežius Paulius VI (L’ 
Osservatore Romano žiniomis) 
per savo nuncijų Bagdade krei
pėsi į Irako vyriausybę ir pra
šė nubaustiesiems pasigailėji
mo. Priminė, kad keršto ir atsi
keršijimo išdavoje Art. Rytai 
nukentėtų skaudžiausiai. Pasi
gailėjimo prašė ir JAV vyriau
sybė per Indijos vyriausybę 
(JAV su Iraku neturi diploma
tinių santykių). Bet kaip nu
baudimas ir bausmės įvykdy
mas buvo atliktas greitai; taip 
Indijos vyriausybės žygiai buvo 
pavėluoti — Irako vyriausybę 
pasiekė bausmę įvykdžius:

Irake pradėtas teismas 
naujos šnipų grupės

AP žinių agentūra pranešė 
(1.28) iš Irako, kad Bagdade 
revoliucinis teismas pradėjo 
naują ČIA šnipų bylą, kurioje 
yra 35 kaltinamieji, jų tarpe 13 
žydų tautybės asmenų. Tai pra- 

1 nešė Irako revoliucinio teismo 
pirmininkas pulk. Ali Hadi Wit- 
wit, kuris kaltinamuosius ne
pavadino, kaip pirmame teisme, 
sąmokslininkais nuversti Irako 
valdžią, bet Amerikos Slaptosios 
agentūros šnipais ir paslapčių 
rinkimo agentais. Ir jiems, ra
dus kaltais, buvo numatyta mir
ties bausmė ir kartuvės. Teis
mas yra slaptas, teismo salėn 
pašaliniai .ypatingai spaudos 
žmonės iš užsienio neįsileidžia- 
mi. Irako informacijos ministe
ris Abdullah Samerai spaudai 
pranešė, kad po šio teismo bus 
pradėtas dar vienas teismas, 
kuriame bus teisiamas vienas 
buvęs Irako ministeris pirminin 
kas ir kiti buvę aukšti valdžios 
pareigūnai už sukilimo ruošimą. 
Izraelis naujo teismo eigą seka 
su neįprastu įtempimu ir pasi
ruošimu veikti, jeigu vėl būtų 
pakartotas sąmoningas “baus
mės įvykdymo maskaradas”.

Amerika prašo Izraelio 

nekeršyti

Savo pirmoje spaudos kon
ferencijoje prez. Nixonas (1.27) 
pareiškė susirūpinimą Art. Ry
tais. Irako vyriausybės šnipams 
bausmės įvykdymo “maskara
das” Art. Rytų padėtį sudra
matino iki sprogimo. Kad Izrae
lį sulaikius nuo atsikeršijimo 
Irakui už žydų pakorimą, Vals
tybės departamentas kreipėsi į 
Izraelio vyriausybę nevykdyti 
keršto, nepakartoti tokių veiks
mų, kokie buvo padaryti prieš 
Libano Beiruto aerodromą.

Irako informacijos min. A. 

f Nukelta i 5 nsl )
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Arabų pahėgėlių stovykloj netoli Irbid, Jordane, lankosi karalius 
HuBaein, Susijaudinusi moteris jo prašo jai padėti grįši į Palestiną.

CLASSIFIED GUIDE

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

IŠNUOM. 6 kamb. butas 2-me 
aukšte. Karštu vandeniu apšild 
6816 S. Campbell Avė.

Tel. YA 7-0525

IŠNUOM. šviesus kambarys. Mar- 
ąuette pke. Geras susisiekimas 
Skąmbipt 776-3403, po 4 v.

_____  P A B D A VI M U I

Išslkeliame 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. Kreiptis 
antrad., treč., penktad. po 2 vai.; 
šeštad. ir sekmad. visą dieną. — 

6616 S. YVhipple St.

________KKAL ESTATE

2_jų aukštų švarus modernizuotos 
med. namas — 6. 4 ir 2% kamb. 
butai. Prie 70 lr Western. $22,000, 
arl>a pasiūlymas.

a kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,0.00.

Siįi kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk, $18.500.

Gražus sklypas 100*160 pėdų Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

S butu 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 66-os ir Kedzie. $76,000.

Už aukšto (5% ir 4% kmb.> 8 
metų mūr. prie 63-ėlos lr Kedzie. 
$38.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX _ NOTARIATAS 

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

ĮSIGYKITE DABAB !

MIAMI MIESTO LŪŠNOS

Kad Floridoj Miami mieste yra 
daugiau lūšnų negu kituose mies 
tuose, retas težino. Miami miesto 
rytinė vietovė — Miami Beach veik 
visų yra žinoma kaipo turčių mi
lijonierių gyvenvietė, su praban
giais viešbučiais. “Miami Herald” 
(1968 m. lapkričio 24 d.) teigia, 
kad į Miami Beach kasmet du mi
lijonai apsistoję svečių nemato čia 
pat esančio lūšnyno. Lūšnynais va
dinama į pietus nuo Lincoln Road 
besitęsianti iki pietų Miami 
Beach galo vietovė, kur trijų ir ke
turių aukštų namai seni, be reikia 
mų įrengimų, ir būtinų pataisy
mų. Gyventojai kartais paalksta, 
laukdami mėnesinio čekio maistui 
ir nuomai apmokėt. Tokia tikrovė ir 
priešybė mieste kur $50 turčiui atro 
do žemiausia kaina už nakvynę.

Toj Miami Beach srity gyvena 
40,000 gyv. Iš jų 80 procentų gy
vena iš menko pensijos mėnesinio 
čekio, $114 per mėnesį. Čia dėl pigu 
mo. nemažai ir lietuvių apsistoja, 
ar net apsigyvena, turi nusipirkę 
namelius. Taip neigiamai minėtame 
laikrašty Mel Ziegler aprašo į Mi- 
atni Beach atvykusių žydų būklę, 
nes toj miesto daly žyd ųyra 85 
procentai. Autorius matyt pats yra 
žydų gilmės. Jei taip lietuvis para
šo apie lietuvių gyvenamus namus, 
kurie kiek prastesni negu Miami 
Beach, tai kyla pykčio.

Pačiam Miami kiek į vakarus yra 
tūkstančiai lūšnų, keleriopai praste 
snių negu Miami Beach namai va
dinami lūšnom, skirti nugriovimui. 
Juose apsistoja ir apsigyvena lietu

viai ir kitų tautų neturtingieji dėl 
pigumo, kurs lyginant su žiemiuos 
esamais butais, nėra pigus. Čia to
kių butų šeimininkai šykštauja, 
buto apšildymui, vandens apsiplovi 
mui, elektrai, kai kuriose vietose 
vanduo rudas ir dvokia.

Kituose miestuose šykštumo gy
ventojai nepatiria, kokį randa sau 
lėtoj Floridoj,

Miami Beach į žiemius nuo vers- 
lavietės Lincoln Road tęsiasi per 
kelioliką mylių siauru ruožu tarp 
užutekio (bay) ir pamario iki Hol- 
lywood gražiausi ir prabangiausi 
viešbučiai, į kuriuos neturtingam 
žmogui sunku patekti. Šiaip daugu
mai Miami Beach težinoma kaipo 
milijonierių gyvenviete.

Floridos oras geras, nes čia nė
ra sniego. Kitaip ir neturtingieji ne
turi pasigerėjimo nė vasaros nė žie
mos metu. Vasarą kankina karštas 
šutas, žiemą, kad ir reta, šaltoka vė 
suma nešildomuos butuos, nes retas 
teatsiveža šaltesniam orui deramą 
dangą.

Čia viskas įrengta turčių patogu 
mui. Neturintiems automašinos ne
ramus ir net vargingas gyvenimas. 
Daug, gal net daugiausia miesto 
gatvių neturi šaligatvių, pėsčias to 
Ii nenueisi.

Tiek apie Miami, “Miami He
rald” aprašymais remiantis. Gal Flo 
ridoj gyveną, ypač jos pietuos lietu
viai nepabijos teisybės. Norintiem 
čia atvykt gyvent ar atostogaut — 
mano rašinys nepakenks, o tik pa
rodys ko čia galima rasti ir dėl to 
bus net dėkingi. ,

Anis Rūkas

MISC.ELLANEOUS
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALĄU KILIMUS IR BALDUS 

J. BUDIS — Tel. CL 4-1050
miiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9200 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobUIy, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl. 
mokėjimo są
lygos.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 flBtb St. Tel. WA 5-2787
2501 0»th St. Tel. WA 5-2737
3333 bb. HAlsted St. Tel. 254-8320

Lietuviu bendrovO turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu lž Chi
cagos tiesiai į Lietuvą.

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

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. ir V. Žukauskai

faunų ir senų nusiteikimai

Apžėlę barzdom, ilgarts suvel
tais plaukais, nešvariais drabužiais, 
apavų. Tai vadinamieji hipys. To
kiu savo nevalyvumu jie tariasi pro
testuoją prieš dabartinę civilizaciją, 
santvarką, papročius ir t. t.

Tai pasėka mokyklų sistemos, 
kur mažai kreipiama dėmesio į auk 
Įėjimą. Pasitenkinama žinių perda
vimu*. Su apgailestavimu tenka pri
pažinti, kad ir ateivių jaunimo tar
pe tokių pasitaiko. Tėvai, Bažny
čia, tėvynė, papročiai jiems jau be- 
reikšųtiai dalykai.

Tuo tarpu senių tarpe pasitaiko 
tikrai pasigėrėjimo vertų žmonių. 
Max P. Pottag, mokytojavęs keliuo
se universitetuose, parašęs 14 kny
gų, grojęs simfoniniame orkestre, 
sulaukęs 92 metų amžiaus, dvasiš
kai ir fiziškai jaučias stiprus. Mėgs
ta žmonių draugystę, pats dar vai
ruoja automobilį, žaidžia golfą. Ne 
atsisako truputį išgerti ir kartais su 
rūko . cigarą. Tikis sulaukti 100 ir 
daugiau metų.

t joakim Lehmkuhl 1940 m. iš Nor 
vegijos atvyko į Ameriką. Pradžioj 
dirbo mažoj laikrodžių kompanijoj. 
Pastebėjo, kad laikrodžių yra dide
lė paklausa. Būdamas jau senyvo 
amžiaus suorganizavo U.S. Time, 
Ine. bendrovę. Ji gamina Timex 
laikrodžius, kurie yra nebrangūs ir 
labai;-populiarūs. Metinė apyvarta 
siekią 200 mil. dolerių.

Paklaustas Mr. Lehmkuhl ar ne
mano eiti poilsin — atsakė, kad jis 
dar jšučiusi pajėgus dirbti, nors jam 
jgu 80 metų amžiaus. Nuo kasdie
nybėj (rutinos) jis randąs poilsį 
žaisdamas golfą, tenisą, plaukioda
mas bušelių, slidinėdamas pašliūžo

mis.
Mūsų tautiečių tarpe irgi yra su 

laukuisų brandaus amžiaus žmo
nių, kurie dar gražiai reiškiasi sa
vo darbais. Pvz. muzikas J. Žilevi
čius, rašyt. kan. M. Vaitkus, dali. 
A. Varnas ir kt.

Išvada seka, kad žmogus iš jau
nystės turi pamėgti dirbti, mokėti 
poilsiauti, kad jo gyvenimas būtų 
prasmingas ir senatvėje.

A. Razutis

JUGOSLAVAI IR ŠV. RAŠTAS

Jugoslavijos knygų rinkoje 
praeitais metais labiausiai per
kama knyga ibuivo Šventasis Ras 
tas. Kaip žinoma 1968 metais 
Jugoslavijoje buvo išleistos ke
turios atskiros Šv. Rašto lai
dos; naujas Šv. Rašto vertimas 
j kroatų kalbą ir atskiras ilius
truotas leidimas jaunimui. Ly
giagrečiai išleistas Šv. Rašto 
vertimas į slovėnų kalbą bei at
skiras iliustruotas leidimas jau
nimui. Visų leidinių tiražas sie
kė arti 200.000 egzempliorių 
skaičių, kuris tačiau * pasirodė 
per mažas ir buvo greitai iš
pirktas. Paskutiniu metu vals
tybinė Belgrado leidykla, išlei
dusi Šv. Raštą slovėnų kalba, 
rengiasi išleisti naują laidą 40.- 
000 egzempliorių tiražu.

Bostono policijos viršininkas 
paskelbė, kad Bostone 1959 me
tais buvo pavogta 3,704 auto
mobiliai, o 1968 metais daugiau 
nei 16,000. Automobilių vagys
čių požiūriu, Bostonas yra pir
moj vietoj visoje Amerikoje.

i
 REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatau

J 2457 West 69th Stroet J TeLHB 4-7482

|<- -r-u-- - -•

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Ohicago, UI. 60632. Tek YA 7-598C

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. V I L I M A S
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnae K. Šimulis

■HHI
GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
nRmniliiiniiiiiniiiiiNiniiiinniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiior'iifHiiiiiiiHiHnilnifliiiiiiiniiininimin

Remkite “Drauge”.

1 Vi aukšto mūr. 5 lr 3 kaųib., 
(rengtas rūsys, garažas. 64 Ir Pulas- 
ki. $28,000.

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

(t kamb. mūro “ranch” su 8-Jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklatvn, $8'2,0Ū0.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —■ Income Tax 

N o tory Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS
TITAS NARBUTAS J

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven 
tdvės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma 
rijos statulos Washiiigtone pa
veikslai lr platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

įdėti 5%

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Excellent opportunity fok ciapable 
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. Kovaiik 
CA 6-2140

WENDNAGEL8cCo.
MODELS WANTBD

tn exchange* for FREE Hair Styling 
by ęxperts.

QttALIPIED MODEBS 
CAN EARN EXTRA MONEY

Call for information 973-0500 
PIVOT POINT 

INTERNATIONAL

IŠNUOMOJAMAS miegamas kam
barys. Marąuette Parke,

Skambinti 925-5127

turi prie taksų.

DRAUGE gaunama viša ei
lė Ji Narūnės —- Pakštienės kny
gų jaunimui, kur prozos ar eiliuo
tu žodžiui vaiko galvojimui pri-

HELP VVANTfiįD — VYRAI 
-----

Evcellent Opportunity !

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

' • i

Mušt have junior life-saving certi- 
ficate.

Apply: Msgr, M. J. Doyle,

TOLEDO CATHOLIC CHARITIĘS 
1933 Spielbusch Avenue 

Phone: 419-248-5511

KADA PERKATE NAMA
Našlė parduoda kelių metų Uuk-

ss. •s&mubp ’•*"*
Turtingas palieka 6 kamb., 8 me

tų mūro rezidencijų. Daug priedų. 
Bargenas. $37.000.

8 kamb. didelis niūras, dvi vonios, 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. niūras ir mūro garažas 
Gazu Sūdymas, švarus, gražus, pi. 
gus $20,000.

314,200 pajamų iš apartmentlnio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87.000,

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
Šildymas, air cond., geležinė tvora, 
86 p. sklypas. Arti ofiso. $12,600.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū. 
ras. Atskiri Šildymai. A1t cond. Kar- 
petai Virš 46 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, 80 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200
‘ ——r -f-------r-

Arti Marąuette Pko.
8 kamb. . (8 mleg.) mūro namas 

Pilnas rūsys.' Gazo šilimu.. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,a00.

4 butų mūr. po 6 kamb. 60 p. 
sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $62,906.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J, BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Skelbkitės “Drauge”.

delial ar apsakymėliai iš jaunų-
jų pasauliui: >'

Birutės rytas 0.95
Jaunieji daigeliai •1.30
Snaigių karalaitė 1.00
Gintaro takais 1.80
Ambarįta (anglų klb) 1.00

Illinois Btote gyventojai prie kainos 
turi pridėti S<Jį taksų.

SSS«

COLLECTORS
Severai attractive openings are now 
available for neat, alert women wtth 
pleasant personalities. Those seleoted 
wlll receive good pay, excellent co. 
benefits vrhlch tnchide profit sharing, 
retirement, hospitalization and om- 
ployee discounts.

For Further Information 
Apply or Call Mr. Kovacs, 467-8860 

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

Chicago Credlt Centor

Alteration

B E A L E S T A T E

Savininkas parduoda 2-jų butų 
mūr. namą — ? ir 6 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsy. Gazo šilima. 
Garažas. Marąuette pko. apyl.

HE 4-7612 

Marąuette Parke — 2451 W. 69th 
Street, Taverna, daranti gerą biz- 
nį, 3rjų hutų mūr., namas ir mūro 
garažas. Raina tik $39.000

Skambinti — HE 4-2012

Geroj Brighton Parko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 
namu- Dėl platesnių informacijų 
skambinkite — 376-2420,

Marąuette Parke savininkas par
duoda arti < mokyklos ir parko 8 
kamb. Georgiąn namą. Dėl smul
kesnių žinių prašome skambinti 
PR 6-8027. „

Prie #8 ir w<«um 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $24,500,

Prie 71 lr Tainutn -— Mūras. 3 bu
tai ir patalpa rafitlnei' ar biząiul. 
Garažas. Nebrangus. $4i,B0Q.'

ankšto, 2 butai. 6 ir 4 kainb. 
ir patalpa, bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,000.

70 ir Wasbtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. lf butas rūsy 3-Jų kamb. 
$28,000.

VAINA REALTY
2517 Tlst SK, RE 7-9515

■( fįitiff. ’ '.v. if'iT' ■

REAL ESTATE
S po S kamb. mttr. Modernios vo

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

US"?jstt;
Silimoa gazu, alum. langai, kilimai. 
$46.500.

0 butų naujas mūras. Karėtu vand. 
žiluma gazu, alum- Langai. Pajamų 
VirS $10,000. metama. $86,000.

14 butų, 2-jų ankštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 8 kamb. mūr. Alum. 
Langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ži
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų i- 
etalgos. $18,900.

1 po 9 kamb. 8 metų ribas, karktu 
vand. žiluma gazu. Marąuette pke.
•I,”-’'

balkonai. Pajamų 
,060 metams. Pietvakarių miesto

daly. Teiraukitės.
Roomliu bonse. Pajamų $60,000 

metams. Labai gerai Ižnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

• kAmb. mūr. ‘•Bulit-lna”, koku- 
nžs plytelės, karžto vandens žlldymaa 
gazu. Mara. pke. $20,600.

1% ankšto mūr. 6 lr 6 kamb. 1 
lžjlmaL Atskiri žudymai. 2 auto ga-

07 b Osklkf «l$b*00

NERIS REAL ESTATE
0924 Seulb Wmt*ni Arame Tel, 47141321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES « M0RT6A6ES ■ MANA8EUENT
.1 . i-.s» f ♦.i *»

Metnber of M.L.S.

ALEI t A T A S — R E A L T 0 R
Mato -nica ŠIT) W. Canaato Rd- OtoM» SI. TM. Oh 8-223S 

Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Graoge Park 
lr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti Iš katalogo.
JUUiijiiii)imuu>imiuoiiiiuiiiuiiui(yiiiiiiiiiU!iiuiuiiuiiuiHiiiiiiiii>iiiiilJiHi!i

Experiencčd to be abie to Fit 
on Better Merchandise Apparel.

Fine Clientde. Congenial Sur- 
roundings.

Write to Box AF 220 

225 W. Washington Št. 

CHICAGO, ILLINOIS

CLEANING W0MAN
FOR BAKERY ■, 

Vicinity Bridgeporte.. CALL
VIctory 2-2146

Reikalinga moteris (3 dienas sa
vaitėj) lengvam namų ruošos dar
bui ir pagaminti valgį vyresnio 
airnž.. moteriai. Ciearing’o rajone. 
Vakarais skambinti '767-4296.

Kepyklai reikalinga MOTERIS 
valymo darbui. Bridgeporto rajone.

TELEF------ VI 2-2146
lllilIlIllililIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIHĮIIIilIlIlIllll

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.
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Platinkite HOraūgęM.

STOCK PICKERS
Higdi scholol graduate 
N1GHT SHIFT ONL.Y 

Hlgh starting rate.
Excellent working oonditipns In pa r ta 
distribution center. Eąūal opportunity 
emplpyer with uhance for advun-
cement.

GENERAL MOTORS 
PARTS DIVISION

2600 So. 25th Avenue ‘ 
BROADVIEW, ILLINOIS

REAL ESTATE SALESMEN
Above aVerage coinmissious plūs 
bonus plan. Some knowledge of real 
estate and the Lithuanian languftįfc. 
Ali calls confidential.

Aslk for Cy Kietas
2157 N. WESTERN 489-2030"

W A N T E 0
LAUNDRY. CLEANING 

R 0 U T E M AM
Choice areas now open for mar- 
ried man, 21 to 45 years of age. 
Route. potential — $10,000 yoąrly

Will train ąualified man. $1.50 
weekly, while training. Ali bene
fits plūs pension. Apply: -

PROGRESS LAUNDRY
4677 NO. EL.STON AVĘNUĘ

STEEL WAREHOUSE 
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 
Conomatlc And Aonių 

EąUipment
Apply, Write Or Call OoUect: 

(608) 782-6604

NORJEAN COMPANY
. LąCrosse, Wisconsin

HELP WANTED — MOTERYS

FULL TIME
SWITCHBOARD OPERATOR
Hm. 8:30 to 5; Geod starting 
salary. .•

SIEGEL LUMBER C0.
4815 W.rėrand, i » k , .a i

NA 2-2100

OFFICE CLERK WANTED
Good wtth figures. Good salary, pald 
hospital plan. Permanent oponlnę.

Apply:
CHICAGO WIRE CRAFT CO.

1534 S. Ashland Avdntte 'v \ 
TEK —- 343-ee4U

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S

MEROY HOSPITAL SCHOOL 0F NURSING
Pittsburg, Pennsylvania

TWO-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. (Marrred or Single) for September, 1969; Living accommodations for 
wpmęn available in ąursęs’ residcnce.

, j . . for furtjier information, write
Send for Brochure

DIRECTOR OF THE SCHOOL OF NURSING 
Mercy Hospital, 1401 B(vd. of AUięs

Pittsburgh, Pa 18219 412-391-8M0

NURSING INSTRUCTORS
v 9lN 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 0 t NURSING

81 Highland Avė., Salem, Mass. 61970

J



MŪSŲ KOLOKIJOSE
East St. Louis, III.

GRAŽUS ČIKAGIEČIŲ MENI
NINKŲ PASIRODYMAS

Šiais metais Vasario šešiolik
tąją šios apylinkės lietuviai mi
nėjo tą pačią dieną, kąda ši 
šventė sukako. East St. Louise ji 
kiekvienais metais rengiama 
Amerikos Lietuvių tarybos, ku- 
fib6 valdybą čia sudaro pirmi
ninkas prel. dr. A. Deksnys ir na
riai St. Petraitis ir R. Gintautas. 
Tarybai šventės minėjimo rengi
mo darbuose talkininkauja Lietu
vių Bendruoinenės apylinkės val
dyba ir visos lietuvių parapijos 
organizacijos.

Perėmus šios parapijos vado
vybę prel. A; Deksniui, Vasario 
šešioliktosios šventė išpopuliarė
jo Lietuvių dienos vardu, ir į jos 
minėjimą atsilanko visų kartų 
bei pažiūrų lietuviai iš plačios a- 
pyiinkės. Tai vienintelis minėji
mas metuose, kuris pripildo para
pijos salę ir lankomas net ne lie
tuvių kilmės parapiečių.

Vasario 16 d., sekmadienį, vy
kusiame minėjime šiemet meni
nę programą išpildė iš Chicagos 
sol. Dalia Kučėnienė ir Mani- 
gird£s Motėkaitis. Minėjimo da
lyviai menininkus šiltai sutiko ir 
labai maloniai išklausė puikaus 
jaunos solistės dainavimo, dttu- 
giaeisią lietuvių kompozitorių kū- 
Sinius. Šalia akompanavimo, pia
nistas M. Motėkaitis solo pas
kambino Mozarto kompoziciją. 
Dalią Kučėnienę šios apylinkės 
-lietuviams yra tekę girdėti prieš 
porą metų, kada jauni meninin
kai iš Chicagos buvo atvykę su 
puikia programa j tradicinį LB 
vakarą. Pianistas M. Motėkaitis 
mums buvo labai maloni staig
mena.

Oficialioje minėjimo dalyje 
dienai pritaikintą turiningą kal
bą pasakė St. Louiso lietuvių pa
rapijoje klebonaująs kun. dr. P. 
Celiešius, o anglų kalbos žodinę 
dalį išpildė Dalia Grybinaitė. 
Šventės anglų kalbos prelegentas

Bagdado drama...
(Atkelta iš 3 psl.)

t Samerai 1.29 d. pranešė, kad 
Izraelis sukoncentravo stiprius 
karinius dalinius prie Jordano 
upės, kurios antroje pusėje sto
vi Irako kariuomenės daliniai. 
Jis pranešė, kad Izraelis pa
ruošė specialius oro laivyno da
linius smogti Irako miestams. 
JT gen? sekr. U Thanto ragi
nimą skubiai keturiems didie
siems tvarkyti Art. Rytų kri
zę saugumd tarybos rėmuose 
parėmė Prancūzijos prez. de 
Gauffle. Jis pakartojo savo se-

* rią siūlymą tartis keturiems di
diesiems, nes skubiai nereaguo
jant ir laukiant, galį pradėti 
tekėti kraujo upės. Maskva, de 
GauMe nūomonę palaikė ir pri
tarė. Londonas lūkuriuoja. JAV 
nusistatymas ir susirūpinimas 
paaiškėjo iš prez. Nbcono pra
nešimo spauda atstovams, y- 
patingai iš Valst. sekr. Rogers 
pareiškimo po Irako akto, kad 
“reikalas liečia visus, kartu ir 

▼ JAV” nešti atsakomybę, kad 
Art. Rytai neužkurtų pasaulinio
gaisro.

buvo numatytas lietuvių bičiulis 
čekas prof. J. Janski, tačiau be- 
vykstant minėjiman ištikus1 auto 
katastrofa tuos planus pakeitė. 
Šeštadieninės lietuvių mokyklos 
mokiniai padainavo ir protar
pius užpildė deklamacijoms,' <■ l!"

Minėjimo metu H Amerikos 
Lietuvių tarybai surinkta apie 
$300 aukų. Lietuvės šeiminin
kės susirinkusius pavaišino šil
tais užkandžiais, ir porą valandų 
smagiai visi pasilinksmino.

(k-a).

Toronto Ont.
i * i n; <» . i, ,

KAIP TORONTE ATŠVĘSTA 
VASARIO'16-TOJI
. x\' >

Ypač šiemet, kadangi mums ta 
brangioji šventė išpuolė sekma
dienį, tai, reikia manyti, jog be
veik visur ji ir buvo atšvęsta bei 
paminėta tą pačią dieną.

Ir kas tuomet su laikraščių re
dakcijomis? Gi jos visos bus už
plūstos reportažais —" reportažė- 
liais iš kolonijų- kolonijėlių ir vis 
— apie tą vieną, ir tą patį: Vasa
rio 16-tosios minėjimą. Todėl ir 
nusistačiau (ypač šiemet) iš To
ronto apie tai parašyti tik —

“Trumpai — drūtai”
Toronto liet. visuūfnenei Vasa

rio 16 skirtos pamaldos ir die
nai pritaikinti pamokslai tą pa
čią dieną, 11 vai. Šv. Jono bažny 
čioje — pamokslas kun. Staške
vičiaus. Šv. Mišių metu giedojo 
par. choras, ved. muz. St. Gaile- 
vičiaus ir solo giesmes išpildė sol. 
V. Verikaitis. (Tenai pamaldose 
teko dalyvauti šias eilutes rašan
čiam).

4 v.p.p. Brockton High School 
salėje — iškilmingas minėjimas 
su oficialiąja ir menine dalimis. 
Prie įėjimo dalinamos puikiai 
apipavidalintos ir gražiai atspau
stos programos. 1969-tieji progra
mose vadinami Švietimo ir Šei
mos metais. Scena papuošta ir 
programų viršelis dekoruotas pttiį 
kiais dail. T. Valiaus darbais.

Programa pradedama Kanados 
himnu. Toliau 1— “Varpė” šugie-- 
dama Juzeliūno Lietuva brangi 
ir kun. Ambrozijų? Prakapaš, OF 
M, perskaito invokacihįžodį. 
Dar toliau choras išpildo Kupre
vičiaus “Tėviškę”. Tada žodžiai, 
bet visi trumpi: KLB Toronto 
apyl. pirm. adv. (5. Balčiūho 
(pastarasis ir visą programą kon- 
feravo); Lietuvos gen. konsulo 
dr. J. Žmuidzino ir KLB krašto 
v-bos pirm. dr. S. Čepo. Perskai
tomos telegramos:’ sveikina 
min. pirm. Pierre Elliott Tru- 
deau, opoz. lyderis Robert Stan- 
f’eld, Ontario premjeras J. Ro- 
barts, min. John Yaremko, kitų 
tautybių atstovai ir kt. Perskaito
mas rezoliucijos tekstas. Po to 
dar choro išpildomos Naujalio 
“Vasaros naktys”. Šimkaus “Ža
lia žolelė žydėjo4’ ir “Atsisveiki
nimas su giria” bei Švedo “Line
lį raunu ne viena” ir “Aštuony- 
tis”. Kai kurie dalykai — kombi-j 
nacijoj su tautiniais šokiais.

Pertraukos metu surenkamos 
Tautos fondui aukos ir pasirodo 
jaunimo choras “Birbynė”, iš-

Abiems chorams — “Varpui” 
ir “Birbynei” vadovavo 'Dalia 
Skrinskaitė — Viskontienė, Tau
tinių šokių grupei ’*Gintaras”

Skundžiamasi, kad mūsų jau
nimas neskaito nei lietuviukų

Puikus žiemos vaizdas, netoli Franconia, N. H., Cannon kalnuose, 
kur slidinėdama.

JAUNIMO SKAITINIAI

laikraščių, nei lietuviškų kny-.domi nei “ISlkautų Aidu”, nei 
gų. Toks skundimasis yra per
daug bendras, nes yra jaunimo 
skaitančio ir laikraščius ir kny
gas. Tiesa, kad tolkio lietuviškai 
skaitančio jaunimo yra nedaug, 
bet dėl to nederėtų kaitinti tik 
jaunamą. Jeigu būtų daugiau 
jaunimui įdomių laikraščių, jei 
mūsų rašytojai sukurtų jauni
mui tinkamų veikalų, tai ir jau
nųjų skaitytojų atsirastų žymiai 
daugiau. ••• ;• - ■' ' i
'' Neseniai spaudoje buvo rašy
ta, kad jaunimas per daug nesi-

Rita Narušytė, akompaniato
rius -— Jonas Govėdas.

Scenos dekoracijų išpildytojai 
— K. Abromaitis ir V. Paškaus- 
kas. Minėjimo rengėjas — KLB 
Toronto apyl. v-ba. Pagrindinio 
žodžio (kuris irgi buvo trumpas) 
perdavėjas — “Npr. Lietuvos” 
redaktorius dr. H. Nagys iš 
Montrealio.
iYI,. ’t l/U i i.

Minėjimas
himnu.

baigtas Tautos

“Ateitimi”, nes pirmasis per
daug “skautiškas”, o antroji 
perdaug “ateitininlkiška”. Atro
do, kad mūsų jaunimui reikėtų 
•‘jaunimiškesnio” laikraščio ar 
žurnalo. Daugelis vyresniųjų la
bai kritikuoja, ir kartais su pa
grindu, neseniai pradėjusius ei
ti “Akiračius”, bet teko paste
bėti, kad jaunimas jau skaito 
labiau negu kurį kitą laikraštį 
ar žurnalą. Tad jaunimas skaito 
tai, kas jam įdomu ir ikas jį su
intriguoja. Jaunimo laikraščių 
redaktoriams ir knygų auto
riams nereikėtų to užmiršti.

Liet. Bendruomenės Švietimo 
taryba jau seniai suka galvas, 
kaip jaunimui (parūpinti įdomių 
ir tinkamų skaitinių. Su pačiais 
mažaisiais nėra tiek bėdos, nes 
jiems pritaikintų labai gerų kny 
gėlių galima surąsti. Kai kurios 
šeimos jau jų turi dešimtimis 
ir šimtais. Blogiau su paaugliais. 
Gali jaudintis, kiek nori, kad 
jie lietuviškai neskaito, bet kai 
nori ką nors jiems į rankas paDar viena — kita pastaba

Šferhetinis minėjimas, jo ren
gėjų planavimo' dėka, buvo “su
kirptas” visiškai kitoniškais pa
grindais, negu kitų metų minėji
mai, ruošti ta pačia proga. Jis 
pradėtas labai punktualiai, kal
bos— labai trumpos, meninės 
programos išpildymas — labai 
gražiai balansuotas tarp suaugu
siųjų ir jaunimo. Visa programa 
tęsėsi tik 2 valandas. Publika 
buvo neišvarginta ir pasigėrėji
mo — buvo pakankamai. Ir dr. 
H. Nagio žodis — įkomponuotas 
bei tartas mūsiškio (jaunimo) 
Pažymėtinas deriningumas ir e- 
fektyvumas kalvelio. Be to, dar 
išpildyti šokiai ląndytinis ir sa
dutė. Birbynininkai pasirodo ir 
atskirai — be choro-
“Dainuokite, mano broliai ir se- 
sės, nes daina -— galingesnė už 
priespaudą ir naktį”...

V (f l .
Po programos Šv. Jono par. 

salėj įvyko priėmimas, kur da
lyvavo daug svečių iš angliško
sios visuomenės, o taip pat — 
lietuvių ir anglų spaudos atsto
vai.

Pr. Alš

Stirnos ir etalitMgk netoli Gutiaison, Colo., ieškodami šiltesnių vietų. Apie 4,000 tų gyvulėlių bėga j

duoti, tai taip ir nežinai, už ko 
griebtis. ’ U:. < >

Bent šiek tiek šiai spragai 
užkišti yra paskelbtas konkur
sas parašyti jaunimui tinka- 

į rniems dviejų žanrų kūriiiiams: 
apysakai ir dramai. Konkursas 
baigiasi šių metų kovo 15 d. 
Skiriamos dvi stambios premi
jos — 1000 ir 500 dolerių. Kūri- 
pildydamas Neimonto “Aukšti 
kalneliai”. Čiurlionio “Siuntė 
mane močiutė” ir “Ant kalno 
gluosnys”, Tamošaičio “Stok 
ant akmenėlio", vėl Neimonto 
'‘Gegute raiboji”, Tallat — Kel
pšos “Tris dienas”, Račiūno “Už 
nemylimo bernelio” ir .Švedo “A- 
noj pusėj Nemunėlio”. Kai kurios 
dainos paįvairinamos > skudučių 
pritarimu, o kai kurios — jungia
mos su tautinių šokių deriniais, 
nių jau laukia vertinimo komi
sija, kurią sudaro: V. Ramonas 
(pirm.), J. žvabaitė - Gylienė, 
S. Jautakaitė, A. Dikinis ir M. 
Dranga. Bet norime visus užtik 
rinti, kad šį kartą premijoms 
skirti pinigai nebus išmesti vel
tui, nes premijos bus skiriamos 
tik tuo atveju, jei bus rasta tik 
rai jaunimui vertingų kūrinių. 
Deja, dažnokai taip įvyksta, kad 
iš kelių atsiųstų blogų kūrinių 
nutariama premijuoti mažiau
siai blogą. Paskui jis ir tebegu
li nespausdintas, nes bijoma, 
kad jo niekas neskaitys, šį kar
tą vertinimo komisija turės vi
siškai laisvas rankas ir' premi
juos tik tai, kas tikrai premi
jų otina.

Iki vertinimo komisija per
skaitys atsiųstus veikalus, pri
artės ir vasara ,tad premijų įtei-' 
kimo iškilmės nukeliamos į ru
denį. Jos bus Jauninto Centre 
spalio 11 d. Meninę programą 
atliks jaunimas.

J. Vaišnys, SJ.

KUNIGAS UŽTARĖ VARGŠUS
*•' " t» ■ r - -t ||

Medellino miesto (Kolumfoijo-, 
je) policija apsupo vieną prie-J 
miesčio kvartalą, kuriame “nie
kieno žemėje” gyvena vargšai, 
pasistatę sau pastoges iš lent- i | 
galių ir kartono. Buvo įsakyta 
vargšams iš šios vietos išsikrauB 
tyti, nes žemė, kurioje tos pasta 
gės stovi, esanti reikalinga jų 
savininkams ir valdžiai,’ kuri

Mielam visuomenininkui ir bendruomenėm na
riui, STASIUI PALTUI, jo sūnui ALFREDUI ir gi
minėms dėl

A. + A.
Onos Paltuvienės Kondratavičiūtės, 

mylimos žmonos ir motinos, staigios ir netikėtos 
mirties nuoširdžią užuojautą reiškia ’’

LB LOS ANGELES APYLINKES VALDYBA

A.-f-A.
JONUI KARDELIUI mirus, 

didžiai gerb. p. ELZBIETĄ KARDELIENE giliai už

jaučia ir kartu liūdi

Birutė ir Valentinas 
Bagdonai

A. -f- A. KOSTUI SAVICKUI 
m ir u s ,

jo žmonai ONAI SAVICKIENEI, dukroms ONAI VAIT
KIENEI, IZABELEI ZUIDZINIENEI ir Seselei M. PAU
LEI, sūnums ČESLOVUI ir KOSTUI bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

Petras ir Ona Abromaičiai

Brangiai mamytei ir uošvei

A. -f- A.
MARIJAI KATILIENEI

mirus Lietuvoje, mieliems A. J. R. VALUKONIAMS nuo
širdžią užuojautą reiškiame.

A. A. Bendorai
J. žaliaduonis

norinti kelią pravesti. Iškrausta-
mų vargšių, kurie neturėjo kur 
kraustytis, atėjo ginti gretimo 
priemiesčio klebonas, drauge su 
savo seserimi. Policija kunigą, 
seserį ir dar kelius kitus gyven
tojus suėmė. Kunigas buvo nu
baustas 5 paromis arešto, kurį 
turėjo atlikti viename name. 
Dar prieš jo iš arešto paleidimą 
aplink tą namą, kur klebonas 
kalėjo, susirinko didžiulė darbi
ninkų, studentų ir Ibiednuomenės 
minia, kuri tvarkinga eisena 
per miestą kleboną nulydėjo į jo 
parapiją. k. kl.

KLIERIKŲ SKAIČIUS 
ČEKOSIX)VAKMOJĖ 

» Pagal paskutiniu mętų pa
skelbtus duomenis šiemet Lito- 
merice kunigų seminarijoje stu
dijuoja 163 teologijos studen
tai ir 67 pernai Olomouce ati
darytoje pagalbinėje seminari
joje. Taip iš viso Litomerice Teo
logijos fakultetas Čekoslovaki
joje turi dabar 230 studentų, 
kurie rengiasi kunigystei. 38 iš 
jų šiemet baigia savo studijas
ir bus pašventinti kunigais, 
i’- j/- v;. ini**• >•

K. Kl.

A. + A.
Onai Paltuvienei Kondratavičiūtei mirus,
jos vyrą STASJ PALTŲ, 
sūny ALFREDĄ 
ir jų šeimos artimuosus 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.*-*••-*— — » « į ' t IGl’l >'«»*.

Ilona, Adrija ir Dalius Brazdžiooiiai

n:.

Ai. tr «■

A. “J” A.
Onai Paltuvienei Kondratavičiūtei mirus, 
jos vyrui STASIUI PALTUI, 
sūnui ALFREDUI 
ir giminėms
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Zefirina ir Liudas Balvočiai

A. + A.
Kompozitorius

JUOZAS STROLIA
Gyveno 2414 W. 25th St.
Mirė prieš vas. 20 d., 1969, sulaukęs 71 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 18 na.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs Vytautas, Faustas, 

marti Teresė ir Herkulis, marti Marilyn, 4 anūkai: Povilas, 
Tomas, Jonas ir Matas,. Lietuvoje sesuo Barbora Žulienė su 
šeima ir kįti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 4 vai. popiet Mažeikos - 
Evafts koplyčioje. 6845 S. Western Avė. ,, ,.,ii

Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 24 d. iš koplyčios 9:45 
vai. :ryto bus atlydėtas į St- Catherine of Genoa parapijos 
bažnyčią, llSth St. ir S. Lowe Avė., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Štv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeiką-Evans. Tel. RE 7-8600.

A. + A.
STANISLOVAS BABIANSKAS

■ •O <4t’ .i’»l I v- •:* .1 A',
Gyveno 6610 S. Talman Avė,
Mirė vas. 19 d„ 1969, 11 vai. ryto, sulaukęs 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskrities, ir parapijos.
Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena (Vozgelaitė), 

2 dukterys: Genovaitė Plėnys, žentas Aleksandras ir Leonė 
Derenčius, žentas JuozaB, 7 anūkai, Lietuvoje brolis Feliksas 
su šeima, ir kiti giminės, draugai įp pažįstami.

Priklausė L. R. K. S. A. 191-tai kuopai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 §. 

Western Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 22 d. iš koplyčios 
10. vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą- 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai ir anūkai.

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

GEORGE VALENTINAS
Gvvono 7022 S. Talman Avė.
Mji-6 vas. 18 d.. 10«» 3:20 vai. popiet, sulaukęs 00 m. amžiaus.
Gimė Cliieogo, UI.
Pasiliko dideliame nuliūdimo sūnus lklmuml, sesuo Auna 

JuanJta Steep. brolis Stanley Valentine, brolienė Antolm-tte, brolio 
ir sesers vaikai: Stanley Valentine, Ikluin ir t'tojd Jodls, Florenee 
Klng ir Stan Bernard. švogerka Anne Berną rd, su vyru {Stanley, 
ir lkit.1 giminės, draugai ir pažįstami.

l'riklausč Sv. Vardo dr.iai. T. Marijonu rėmėjų ir T. Jėzuitų 
lėmėjų dr-joms. Amžinas narys šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų dr-jos.^ 

Kūnas iiašarvotas Petkaus Marąuette koplyė., 2533 W. 71st. St. 
koplyčioje. 2533 W. 7ist. St.

laidotuvės Įvyks šeštad.. vas. 22 d. Iš koplyčios 0 vai. ryto 
bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionies sieju. l«o paniūkiu bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero kapines.

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

Tfuliūdę: HPNPS, SESUO, BROLIS IR KITI GEVUNĖS
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 478.2345.



DRAUGAS, penMadfeitts, 1969 m, vasario nt 21 d.

X Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos gen. konsulas Chicagoje, II 
16 minėjimo metu pasakė kalbą, 
kurioje iškėlė faktus, kaip So
vietų Sąjunga laužo įsipareigo
jimus ir tarp. teisės nuostatus. 
Drauge pabrėžė, kad šiuo metu 
šis kraštas yra didžiausias im
perialistas ir svetimų teritorijų 
pasisavintojas - kolonistas. Nu
rodęs, kad dabartiniai Amerikos 
politikos vadovai - Prez. R. Ni- 
xon ir W. P. Rogers yra padarę 
mūsų kraštui naudingus pareiš
kimus, pasakė lietuviams, ikad 
prašant kitų pagalbos, reikia 
parodyti ir savo pastangas - 
nuolat kovoti ir aukoti.

X Inž. Petras Brizgys buvo 
vienas iš teisėjų Brother Rice 
gimnazijoje surengtos mokslo 
parodos. Ši mokykla, kuri su St. 
Ignatius gjmnazija yra laikoma 
viena iš geriausių Chicagoje, į 
mokslo parodos teisėjus papras 
tai kviečia savo srityje pasižy
mėjusius specialistus, turinčius 
aukštojo mokslo išsilavinimą, 
dildančius mokslinio darbo tyri
mus. Inž. Petras Brizgys egza
minavo parodos dalyvius iš che
mijos, fizikos ir geologijos, kas 
rodo jo plačios apimties techni
kos mokslų pažinimą, šioje 
mokslo parodoje dalyvavo ir ke 
Ii lietuviai, iš kurių Robert Kar- 
nauskas laimėjo aukčiausį atžy- 
mėjimą , o Marius Kasniūnas 
pirmą vietą. Lietuvių inžinierių 
organizacija yra numačiusi 
šiuos abu jaunuolius pasikvies
ti į savo susirinkimą, Ikad jie 
pademonstruotų savo išradimus.

X Dail. Viktoras Vizgirda šį 
savaitgalį atvyksta Chicagon iš 
Bostono ir sekmadienį (vasario 
23 d.) 3:30 v. p. p. Čiurlionio 
galerijoje — Jaunimo centre 
skaitys paskaitą apie okupuotos 
Lietuvos šiandieninį meną, sa
vo žodį pailiustruodamas reto
mis tenykščių mūsų dailininkų 
darbų Skaidrėmis, čikagiečdams 
gera proga išgirsti paskaitą ir 
tuo pačiu atėjimu apžiūrėti ga
lerijoje tebevykstančių Lietuvių 
dailės instituto parodą.

x Premjera “DANOlS”, komp. 
J. Gaidelio operos, įvyks š. 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
tu — siųsti čekį: Lith. Opera 
of Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, III., 60629.

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

Chieagos Lietuvių Opera 
(pr.)

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

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

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

(pr.)

X Lietuvos vyčių metinis šv. 
Kazimiero minėjimas įvyks sek
madienį, kovo 2 d. Vysk. V. 
Brizgys atlaikys šv. Mišias 10 v. 
r. Aušros Vartų bažnyčioje, 
2327 West 23rd Place, Chicago
je. Po mišių, tos pačios parapi
jos salėje bus pusryčiai ir trum
pa, įdomi programa, per kurią 
bus L. vyčių laipsniai įteikti 
užsitarnavusiems. Pusryčiai - 
$1.50 asmeniui. Lietuvių orga
nizacijų atstovai, Ikurie dalyvaus 
su vėliavomis, yra prašomi su
sirinkti 9:30 v. parapijos salėje 
eisenai į bažnyčią ir, jei galima, 
iš anksto pranešti ar užsiregis
truoti skambinant Eleonorai 
Laurinaitei, trečiadienį, vasario 
26 d., PR 8-1047. Ne tik vyčių 
nariai, bet visi kviečiami daly
vauti ir prisidėti prie šio iškil
mingo šv. Kazimiero minėjimo.

X Marija ir Antanas Rudžiai, 
kurie viešėdami įvairiuose Pie
tų Amerikos kraštuose lankė
si Venesueloje ir buvo priimti 
naujai išrinkto prezidento, da
bar gavo su jo autografu ir gra
žiu įrašu priėmimo metu pada
rytą nuotrauką. Vietos lietuviai 
džiaugiasi, kad 'šio priėmimo me
tu buvo plačiai išsikalbėta Lie
tuvos reikalais.

X Lietuvių gyd. dr-ja ruošia 
vakarienę vasario 26 d., 6 v. p. 
p. Old Bam klube, 8100 S. Parlk 
side Avė. Kalbės kompozitorius 
D. Lapinskas. Registruotis iki 
24 d. tel. 345-2465.

X Dr. J. Kakarieka, Čilės uni
versiteto profesorius, po ilges
nės viešnagės Chicagoje (buvo 
apsistojęs pas Gimžauskus Cice 
ro, III.) šiomis dieniomis išvyks 
ta į New Yorką iš kur vyks 
atgal į Čilę. Vasario 19 dr. Pet 
ras ir Stefa Kisieliai savo na
muose surengė svečiui atsisvei
kinimo vakarienę, kurioje daly
vavo būrelis svečio studijų drau 
gų ir pažįstamų. Pasidalinta 
aktualijomis, dr. J. Kakarieka 
pastebėjo, kad Čilėje 'katalikai 
už socialinę reformą gana akty 
viai Ikovoja, kadangi krašte dar 
daug socialinės neteisybės.

x Vyresniųjų giedrininkių 
(visuomenininkių būrelio) susi
rinkimas įvyksta vasario 23 d., 
12 vai., pas giedrininkę Eleną 
Juknevičienę, 8741 S. Albany.

X “Draugas” šiandieną yra 
dviejų dalių, 14 psl., kadangi 
kartu šiandien siunčiamas ir 
kultūrinis priedas.

X Stefanija Rudokienė, Pat 
Paulikas - Paulikienė ir dr. Ed
mund Ciara su žmona išvyko į 
New Orleans, kur šiuo metu 
vyksta visą savaitę užtrunkąs 
didysis Užgavėnių karnavalas. 
Be to, ten viešėdami susitiks su 
vietos lietuviais. Pat Paulikas 
neseniai grįžo iš New Yorko, 
kur viešėjo pas pusbrolį, užiman 
tį aukštą valdinę vietą. Jos tė
vas Stasys Paulikas yra akty
vus lietuvių katalikų organiza
cijų narys ir ilgametis Nekalto 
Marijos Prasidėjimo bažnyčios 
komiteto narys.

X Į Lietuvių Fondo narių 
eiles su $100.00 įnašais įsijungė: 
Marija Kairienė, iš Los Ange
les, Karolis ir Petronėlė Vasi
liauskai iš Dorchesterio, Mass., 
Amerikos Liet. Inžin. - Archit. 
S-gos Los Angeles Skyrius ir 
Petras ir Izabelė Simanauskai 
iš Hartfordo, Conn. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Avė., Chi
cago, Rl. 60629. (pr.)

Ibius ir nuodugniai papasakojo 
apie tėvų marijonų užsimotus 
darbus.

Dvasios vadas kun. J. Kar- 
dauskas pranešė, kad kvietimai 
išspausdinti, džiaugėsi bendra
darbių veikla, skyrių parengi
mais, kuriuose stengiasi dalyvau 
ti. Po susirinkimo bendras vai
šes pateikė Bridgeporto sky
rius, kurioms vadovavo E. Ša
mas ir U. Petraitienė, patiekda- 
mos naminių pyragų.

Apskrities pirmininkė, prane
šė, kad malonu mūsų bendradar 
bių tarpe turėti asmenį daug 
pasidarbavusį mūsų lietuvių, ka
talikų naudai, garbės narę Elz
bietą Šaulienę, kuri šventė savo 
gražų 75 m. deimantinį jubiliejų 
ir 25 m. visuomeniškos veiklos 
sukaktį. Jai buvo prisegta kor
sažas ir įteikta maža dovanėlė. 
Samienė yra užsitarnavusi vi
suomenės pagarbos, kadangi 
šiuo laiku mes labai mažai tu
rime asmenų, su tokiu pasišven
timu ir atsidavimu dirbančių 
kilniems tikslams. Linkime so- 
lenizantei Dievo palaimos ir svei 
katos.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
'kovo 19 d. 7 vai. vak. A. S.

x Alfonsas Končius, mūsų 
prenumeratorius Detroite, pri
siuntė 5 dol. “Draugui” parem
ti. Labai ačiū.

x Albinui Smalinskui, gyv. 
Cioeroje, yra gautas laiškas iš 
Lietuvos. Atsiimti “Draugo” ad
ministracijoje.

X Kilnus darbas yra auka
spaudai paremti. Tokius gerus 
darbus daro daugelis skaitytojų. 
Pratęsdami prenumeratą, atsily
gindami už korteles ar kalendo
rius aukų prisiuntė: 4 dol. - J. 
Dauparas; po 3 dol. - V. Rama
nauskas, L. Šulcas, Z. Baza- 
ras, P. Žolynas, Mrs. G. Stan- 
čius, M. Matulionis, L. Spuras, 
Marija Vilutis, Kl. Stravinskas,

' P. Rutkus; po 2 dol. - V. Staš- 
kus, J. Jurkus, V. Dryža, P. 

t Bliumentalienė, A. Adomėnas, 
Mrs. Mary Zwinak, E. Šaulins- 
kas, Jadvyga Zalagėnas, P. Ūse
lis, J. Ramoška; po 1 dol. - M. 
Kuncienė, J. Bartkus, L. Jaku
bauskienė, G. Freidankas, L. V. 
Sabonis, S. Kavaliauskas, P. Me 
linis, P. MalecfcaS. Nuoširdžiai 
dėkojame.

x Jonas Kernagis, Chicago, 
Rl., džiaugdamasis mūsų dien
raščiu ir kalendorium, prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 5 
dol. spaudai paremti. Ačiū.

X Ateitininkų sendraugių 
Chieagos skyriaus nariai šiais 
metais per savo įkyrių Lietu
vos laisvinimo reikalams Vasa
rio 16 d. Altui sudėjo iš viso 
$1,121.50. Už visas aukas sky
riaus valdyba dėkodama prane
ša, kad atskirų padėkos laiškų 
aukotojams nesiųs, nes Altas 
vėliau jas paskelbs.

X Jonas Jasaitis, L. B. Tary
bos narys, A. L. Tarybos vice
pirmininkas, vasario 23 d. 14

' vai, nasakvs pagrindine kalbąSchumanno “Poeto meilės” išpildytojai “Vienos karnavalo’ programo- V J _
je. Iš k. į d.: Aušra Laurušonytė, Bronius Mačiukevičius, Dalia Ma-Auroros apylinkes sureng 
ciukevičiūtė, Loreta Plienaitė. 1 tame vasario 16-tos minėjime.

Vasario 16-sios proga padedamos gėlės prie žuvusiems už laisvę pa
minklo Jaunimo centro sodelyje. Iš k. į d.: kun. K. Juršėnas, J. Ma- 
silionis, Chieagos Alto sk. pirm. A. Pužauskas, Vliko pirm. dr. K. Va
liūnas, kun. A. Stašys.

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS

Vasario 12 d. Marijonų patal
pose įvyko bendradarbių susirin 
kimas, kuris buvo gausus atsto
vų atžvilgiu, be to buvo aptarti 
busimieji darbai, ypač metinio 
seimo reikalu, kuris įvyks kovo 
23 d., kančios sekmadienį. Šv. 
Mišios bus 11 vai. r., 12 vai. p. 
p. pietūs, o 1:30 vai. pp. seimo 
pradžia.

Pranešimus padalė Cicero P. 
Dvilaitienė, Brighton Pk. — A. 
Skrebutėnas, Bridgeport — E. 
Šamas, Town of Lake — P. jTurs
kis, Roselando __Ona Duro.
Malonu buvo matyti Marąuette 
Pk. sk. naują pirm. P. Dubins- 
kienę.

Apskritis padėkojo darbščiai 
pirm. Onai Ivins, kuri ilgus me
tus darbavosi, bet dabar dėl svei 
katos, turi ilgesniam laikui pa
ilsėti. Tikimasi vėl su malonu
mu imsis darbų.

Apskrities pirm. A. Snarskie- 
nė pareiškė gilią užuojautą tė
vams 'marijonams, netekus jau
no gabaus kunigo, mokytojo a. 
a. K. Kuokeli., taip pat vicepirm. 
J. Sadūnui, netekus gyvenimo 
draugės a a. Adelės Sadūnienės.

Dalyvavo ir tėvų marijonų 
provinciolas, kun. V. Rimšelis, 
MIC, kuris prabilo į bendradar-

X Biržėnų klubo narių meti
nis susirinkimas kviečiamas va 
sario 22 d. 7 v. v. Chicago Sa
vings & Loan b-vės salėje, 6245 
S. Western Avė. Nariai prašo
mi gausiai dalyvauti.

X Antanas Biveinis, chicagiš- 
Ikis “Draugo” prenumeratorius, 
atnaujindamas prenumeratą pri
dėjo 5 dol. spaudai paremti. Dė
kojame.

X Pr. Aleksandravičius, Cle- 
veland, Ohio, siųsdamas prenu
meratos mokestį, pridėjo 5 dol. 
Už auką tariame ačiū.

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

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

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

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Šv. Antano gimnazijoje 

Kennebunkporte, Maine, Vasa
rio 16-tos šventę paminėjo vie
tos mokiniai sykiu su Putnamo 
lietuvių mergaičių bendrabučio 
mokinėmis. Programa - tautiniai 
šdkiai, dainos, vaidinimai - bu
vo 'bendra. Ta proga mokiniai 
parašė JAV prezidentui sveiki
nimo laišką ir Lietuvos reika
lams suaukojo 100 dol. Pinigai 
padalyti Vilkui, Altui ir Lietuvių 
fondui. Visi religiniai ir tauti
niai minėjimai šv. Antano gim
nazijoje daromi sykiu su Put- 
namo bendrabučio lietuvėmis 
mergaitėmis. Dabar ruošiamasi 
bendram koncertui, Ikuris įvyks 
Worcesteryje balandžio 20 d.

— Diplomatinis santykiavi
mas Lietuvos valstybės vardu 
su laisvojo pasaulio valstybių 
vyriausybių 'atstovais dabartinė
je Lietuvos padėtyje yra riboto 
turinio, bet jis vyksta su žy
miai didesniu valstybių Skaičiu
mi, negu prieš H Pasaulinį ka
rą. Vien 1967 ir 1968 metais 
Lietuvos diplomatinės atstovy
bės, arba, kur jų nėra, tai Vil
kas, yra turėję pasimatymų bei 
susirašinėjimų su šių valstybių 
diplomatiniais atstovais arba 
vyriausybių nariais, kaikuriais 
atvejais net su vyriausybių gal
vomis: Australija, Austrija, Ar
gentina, Barbados, Belgija, Bo
livija, Brazilija, Burma, Burun
di, Čilė, Didž. Britanija, Daho- 
mey, Eąuadoras, Estija, Filipi
nai, Gabonas, Ghana, Graikija, 
Guyana, Italija, Ispanija, Izrae
lis, Ivory Coast, Japonija, Jungt. 
Amerikos Valstybės, Jamaica, 
Jordanas, Kanada, Korėja, Ka
merūnas, Kongas, Kinija, Kip
ras, Kuwait, Latvija, Lesotha, 
Libija, Luxemburgas, Liberija, 
Laosas, Malagasyja, Naujoji Ze

Liet. gen. kons. P. Daužvardis ir J. Daužvardienė apžiūrinėja L. Jūrų 
skautijos istorinį skyrių, vykusios Klaipėdos uosto mugės metu Jau
nimo centre. Eksponatus aiškina vyr. skaut. j.v.s. A. Gasnerienė ir 
j. p. K. Oželis. Ant sienų kabo jūrlapiai, kuriuose yra atžymėtos jūrų 
skautų atliktos kelionės . Nuotr. M. Nagio

CHICAGOS ŽINIOS
BAŽNYČIA DEGĖ

Gaisras padarė apie $50,000 
nuostolių Albany Park meto
distų 'bažnyčioje, 3100 Wilson 
avė.

UŽMUŠĖ IR PABĖGO

Pernai Chicagoje buvo 45 at
vejai, kada automobilistai už
mušė praeivius ir pabėgo, net 
nesustoję suteikti pagalbos. Iš 
36,000 panašių nemirtingų atve
jų, kur būta sužeidimų ar nuo
savybėms nuostolių, policijai pa
sisekė susekti ir areštuoti net 
85 proc. pabėgusiųjų.

AUTOMOBILIAI SUDEGĖ

Gaisras Baker garaže, 4445
N. Clark, sunaikino 15 automo
bilių. Nuostolių padaryta apie 
$75,000.

UŽDIRBO APSKRIČIAI 
PROCENTUS

Cook apskrities iždininkas 
Edmund Kucharski praneša, 'kad 
per paskutinius du metus apskri 
tis uždirbo 10 mil. dolerių pro
centais už trumpalaikias inves
ticijas ir kad šįmet uždirbs ki
ta 7 mil. dolerių. Uždirbti pini
gai eina į apskrities korporaci
nį fondą, tuomi palengvinant 
mokesčių mokėtojų naštą.

MOKSLAS NEMOKAMAI 

MIESTO KOLEGIJOSE

Chieagos švietimo sistemoje 
yra 8 City Junior kolegijos, ku
rias Chieagos gyventojai gali 
lankyti nemokamai, šiemet jas 
lanko apie 34,000 studentų. Jos 
yra Amundsen-Mayfair (3,200), 
Bogan (4,239), Crane (2,017), 
Fenger (2,401), Loop (7,471, 
Southeast (3,165), Wilson (4,- 
595), ir Wright Junior (6,990).

WAGNERIO OPERA 
PER RADIJĄ

Richardo Wagnerio opera 
“Das Rheingold”, kuri yra 1 
veiksmo ir 4 scenų, sudaro tik 
prologą į visą “Der Ring dės Ni- 
belungen” trilogiją: Die Walku- 
re, Siegfried ir Gotterdamme- 
rung. Šias 4 muzikines dramas 
Wagneris sukūrė modemiškai 
scenai. Jis pats toms operoms 
ir žodžius sukūrė, pagrindan 
paimdamas mitologinę temą, ku
rią jis išvystė į darnią vienumą, 
labai tampriai surišdamas mu
ziką, tekstą, vaidybą ir scenos 
dekoracijas bei apšvietimą, šito
se operinėse dramose nėra 
“žvaigždžių,” arijų, kaip įpras
ta, 'bet yra teatras, drama, yra 
spektaklis. Ir šitas Wagnerio

landija, Nigerija, Niearagua, 
Olandija, Paragvajus, Rwandi, 
Senegalas, ISiera-Leona, Šveica
rija, Tanzanija, Togo, Trinidad 
-Tobago. Tunisija, Turkija, Va
tikanas, Vietnamas, Vokietija. 
Iš viso 58. (Visus šaltinius pa
tikrinus, šis sąrašas galėtų dar 
kiek ir padidėti). Lygiai pusė 
čia paminėtų valstybių yra nau
jos, ir jų diplomatiniai sąlyčiai 
su Lietuva įvyksta daugiausia 
dėka to, kad yra senųjų valsty
bių pripažįstamų Lietuvos dip 
lomatinių atstovybių. (Ei)

__ Indianos Universiteto Bal-
tiečių studentų draugija sausio 
29 d. rašė Vliko vicepirm. J. Au
dėnui, nuoširdžiai dėkodama už 
Vlilko parūpintą literatūrą, ku
rios daugiau kaip 3,000 egz. jie 
paskleidę suinteresuotų, bet dau 
giausia neinformuotų studentų 
tarpe vien praėjusio lapkričio 
18-tą. Beveik kita tiek buvę pa
skleista ir gruodžio 11-tą d. Ta 
da universitete buvusi surengta 
sudėtinė paskaita — diskusijos 
tema: “Apsisprendimo teisė ma
žoms tautoms? — Žvilgsnis į 
Baltijos valstybes.” Temą svars
tė profesoriai V. Beneš, J. Labs- 
virs, J. Riteris ir J. Šmulkštys.

Klausytojų skaičius buvęs “la
bai patenkinamas”. Po diskusijų 
buvusi kava, įkuria besivaiši- 
nant dar buvę paskleista V. 
Brizgio knygelės ir sukaktuvinio 
manifesto bei memorandumo 
pluoštai. Dvi savaites gruodžio 
mėnesį Indianos universitete bu 
vusd atdara lietuvių, latvių ir es
tų spaudos leidinių bei meno kū
rinių rinkinio paroda. (EI.)

— Akademinio skautų sąjū
džio vadija kviečia visus akade
mikus skautus dalyvauti kores- 
pondenciniame sąjūdžio suvažia
vime ir todėl prašo atnaujinti 
ryšį, pranešant savo tikslius ad

resus. šis 'kvietimas liečia visus 
narius bet kada gavusius akade 
mikių skaučių draugovės arba 
Korp! Vytis spalvas. Savo adre
sus praneškite iki balandžio 15 
d. A. S. S. vadijos iždininkui fil. 
s. Liūtui Griniui, 3879 Castel- 
man Street, Riverside, Calif., 
92503.

— Gintaras Karosas politiniuo 
se kursuose YVashingtone. Re- 
publikonų partija sugalvojo 
naują metodą savo veikloje. Ji 
parenka gabesnius jaunus žmo
nes, kuriuos numato savo bū
simais vadais ir jiem šįmet su
ruošė dvejų savaičių kursus Wa- 
shingtone, kaip tik metu, kada < 

j vylko prez. Nixono inauguracija,
I kad jaunimas praktiškai susipa
žintų su politinio gyvenimo svar
biausiąja dalimi — prezidentu. 
Šįmet buvo išrinkti iš Massa
chusetts tik du kandidatai ir 
vienas iš jų buvo Gintaras Ka
rosas, kuris partijai yrą žinomas 
savo dadbais ir ypač kaip buvęs

Gintaras Karosas (deš.) ir vals- 
i tybės sekretoriaus pavaduotojas 
Richardson.

'Kandidatas į Mass. Seimelį. 
Gintaras 'būdamas Washing-

tone ne tik kad daug laimėjo 
iš savo kursų, bet svarbiausiai 
susipažino su Amerikos politine 

' diduomene ir svarbiais asmeni
mis. Jis yra pasakęs eilę prakal
bų, visur pabrėždamas, kad jis 

! esąs lietuvis ir kad Lietuva da
bar yra oikupuota. Gintaras leng 
vai ir įdomiai kalba; net vienas 
senatorius yra pasakęs: aš mėgs 
tu tamstos klausytis, kad ir ne- 
visuomet su tamsta sutinku.

Gintaras aplankė svarbes
nes vietoves VVashingtone, ap
lankė mūsų atstovylbę ir ponus 
Rajeckus, kalbėjo į Lietuvą per 
Amerikos Balsą ir praleido lai
ką besidairydamasis ir besimo 
kydamasis, kaip didieji politikai 
gyvena ir ką jie kalbai. Kursai 

rbuvo labai įdomūs, bendrai (bu
vo supažindinami klausytojai 
su Amerikos politine praeitimi, 
rodant kiek galima praktiškai 
kaip toji praeitis yra užsilikusi 
Amerikos sostinėje. Gintaras 
Karosas dalyvavo ir baliuose, 
kuriuose dialyvavo ir prez. Nix- 
onas. Visur Gintaras buvo ma
loniai ir gražiai priimtas. Grįžo 
į Bostoną pilnas energijos ir 

! pasiryžimo kuo greičiau baigti 
mokslus ir imtis įdomaus bet 
sunkaus politiko darbo. (E. S.)

spektaklis yra sunku pastatyti 
net ir geriausiose, modemiško
mis priemonėmis bei įrengimais 
aprūpintose, operos scenose. 
Metropolitan vadovas R. Bing 
pasikvietė iš Europos maestro. 
Hehbert von Karajan, šių dienų* 
pasaulyje labiausiai iškilusį di
rigentą, kuris New Yorke ne tik 
šią operą diriguoja, bet ir reži
suoja ir pats visam pastatymui 
vadovauja. Bilietų New Yorke 
niekas negauna, nes jie jau se
niai išpirkti: toks didelis pasise 
kimas Wagnerio muzikai, kuri 
be Karajano nebūtų galima to
kiame aukštame meniniame ly- j 
gyje. Gaila, kad Chicaga tuo 
negali pasigėrėti ir ateityje tai 
nenumatoma. Tad visa eilė as
menų iš Chieagos skrenda į New 
Yorką pasidžiaugti Karajano 
sugebėjimais. šio šeštadienio 
transliacijoje 1 vai. po piet per 
WGN stotį “Das Rheingold” o- 
peroje dainuos 14 dainininkų. 
Vienos pertraukos metu bus per 
duotas pasikalbėjimas su pačiu 
Herbert von Karajan, kuris 
šiaip diriguoja Berlyno filharmo 
niją, savo gimtinio Salzburgo 
festivalius ir La Scalos operoje.


