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Kanados - Kinijos
ryšiai
Įstrigo

Kanada delsia - laukia 
Pekino patikinimų

Kinai teigia: Kanada kalta, 
jei nesusitariam su Pekinu

Ottava. — Kinų politiniai sluo
ksniai pažymi, kad Kanadai su
sitarti su Pekinu, dėl diplomati
nių santykių, esąs paprastas rei
kalas. Belieka abiem pusėm pa
reikšti: “Mes jus pripažįstame”.

Tačiau susitarimas delsiamas 
ir čia lemia Kanados noras tu
rėti kai kurių patikinimų iš Pe
kino pusės. Kinų elgesys su bri
tų diplomatais kelia neaiškumų.

Ko laukiama iš Pekino?

Garantijos, kurių Kanada pa
geidautų iš kinų, yra tos: busi
moji Kanados ambasada Pekine 
turėtų veikti normaliai.

Britų gi patyrimas liudija, jog 
jų diplomatams tegalima gyven
ti tik Pekine ir jiems tenka išti
sus mėnesius laukti leidimo ap
leisti Kiniją.

Be to, britų konsulato pareigū
nams ligšiol buvo draudžiama, 
be vienos išimties, susitikti su su
imtais britų piliečiais.

Svarbus ir abiejų ambasadų 
tarnautojų skaičius. Kanada no
rėtų Pekine turėti tik negausią 
ambasadą ir nepageidautų visos 
Šimtinės ar daugiau kinų “diplo
matų” Ottavoje.

Tarėsi su kinais Stockholme

Kanadiečiai per savo atstovą į SAIGONAS. — Komunistų 
Švedijoje, Stockholme, Andrews, puolimams vykstant jau 13 die-
pirmąjį ryšį su Pekinu užmezgė 
vasario 21 d. Jie pranešė apie no
rą užmegsti su Kinija diplomati
nius santykius. Pasikalbėjimas 
buvo trumpas — vos kelias mi
nutes. Vėliau įsiyyravo abipusė 
tyla.

Kai kurių Ottavos diplomatų 
tarpe keliamas susirūpinimas — 
jie klausia: ar Trudeau vyriau
sybė veikusi ne per skubiai, pa
siūliusi draugiškumą Pekinui ir 
galėdama prarasti gerus santy
kius su Tautine Kinija Formo
zos saloje? Kanada, spėjama, bū
tų skatinama pripažinti Pekino 
teises Formozai, tačiau pats Tru
deau tai minčiai nepritaria.

Santykiai su Tšiang kai- šėko 
Tautine Kinija — itin opus klau 
simas ir neabejojama, kad jis iš
kils būsimų Trudeau pasitarimų 
kovo 24-25 d. Washingtone, su, 
prez. Nixonu, proga.

60.000 kinų kilmės gyventojų 
Kanadoje

Kiekvienu atveju, Kanada, ne
bus linkusi iš savo krašto išpra
šyti Taut. Kinijos diplomatus. 
Juo labiau, kad Kanadoje gyve
na ligi 60.000 kinų kilmės asme

Pierre E. Trudeau, Kanados min. 
pirmininkas. Ar jam pavyks susi
tarti su Kom. Kinija diplomatinių 
santykių užmezgimo reikalu, pa
aiškės gal tik po kelių mėnesių.

Gen. E. Wheeler, vyr. štabo JAV 
viršininkas, su gynybos vadovu M. 
Laird lankosi Saigone

IŠ V k S U R
M. Laird Vietname 

įspėja
SAIGONAS. — JAV gynybos 

vadovas M. Laird vakar atvy
ko j Saigoną, vos 18 vai. praslin 
kus nuo priešo raketų sprogi
mų. Laird įspėjo komunistus: 
jei jie nesustabdys puolimų ir 
ypač prieš miestus P. Vietna
me, jiems teks susidurti su pa
sėkomis.

Politiniai sluoksniai spėja, 
kad JAV vyriausybei nebėra 
kelio atsisakyti nuo atkirčio. 
Nemanoma, kad tektų pasirink
ti sunkiausius sprendimus — at
naujinti š. Vietnamo orinius 
puolimus ar pasitraukti iš Pa
ryžiaus pasitarimų. Tie atvejai 
laikomi pačiais kraštutiniais.

Vietname
Dideli nuostoliai

Saigone žuvo 25 gyventojai, 
vaikai

nų, priešas vakar raketomis 
smarkiai apšaudė Saigoną. Iš 6 
mylių atstumo paleistos sovietų 
gamybos, 100 sv. svorio rake
tos, sprogo mieste. Puolimo pa
sėkos : užmušti bent 25 civiliniai 
gyventojai, jų tarpe nemaža vai 
kų. Sužeistųjų skaičius siekia 
70. Priešas, po vasario 23 d. pra 
sidė j tįsios ofenzyvos, Saigoną 
vakar apšaudė jau ketvirtą kar 
tą.

Nuostoliai žmonėmis 
žymiai pakilo

SAIGONAS. — JAV karinės 
vadovybės žiniomis, nuostoliai 
Vietname, per pirmąją puolimų 
savaitę, žymiai pakilo. Jie stam
biausi nuo praėjusių metų ge
gužės mėn. JAV karių pirmąją 
savaitę žuvo 453, sužeista 2. 
593 ir iš jų ligoninėse paguldy
ta 1.051.

Itin dideli komunistų nuosto
liai. Sąjunigin'nkų žiniomis, prie 
šo vyrų tuo pačiu metu žuvo 
6.752. P. Vietnamo vyriausybė 
paskelbė, kad jos karių krito 
521.

nų ir jų tarpe tėra visai nedaug 
komunistų. Santykių su Pekinu 
užmezgimo atveju, neabejojama, 

i į Kanadą atvyktų komunistinės 
Kinijos žmonės ir jų nemaža da
lis siektų persikelti į JAV. Tuo 
atveju JAV-bės bus priverstos žy
miai suvaržyti sienos peržengimo 
for—ialumus.

Tad Trudeau pats įklimpęs į 
nemažus sunkumus. Kai kas ma
no, kad būsimų santykių su Ki
nija narpliojimas galėsiąs vykti 
ne tik mėnesius, bet gal ir išti
sus metus.

M. Laird, drauge su atvykusiu 
vyr. štabo viršininku gen. E. 
Wheeler’iu vakar ilgai tarėsi su 
JAV karinių dalinių vadu Viet
name gen. Abrams ir JAV am
basadorium E. Bunker’iu.

Kinai rusams: sukilkite prieš savo vadus
Kinijos gyventojai tebevykdo demonstracijas prieš Sovietų Sąjungą — Pažadėjo, 
drauge su viso pasaulio gyventojais, remti Sovietijos gyventojus, jiems sukylant 
prieš savo vadus — Maskva tebeskelbia kovo 2 d. pasienio įvykio aplinkybes.

Priešsovietinės nuotaikos 
Kinijoje

HONG KONG. — Pekino ra
dijas paskelbė apie naujas, ma
sinio pobūdžio, demonstracijas 
Kinijoje. Esą, milijonai gyven
tojų tebeprotestuoja prieš “im
perialistinę Sovietų Sąjungą, ku 
rios išpuoliams reikia užkirsti 
kebą”. Nurodyta, kad protesto 
susirinkimuose kalbėjo žemes
nieji sausumos kariuomenės, a- 
viacijos bei laivyno karininkai. 
Jie reikalavo: “Naujiesiems ca
rams Kremliuje reikia nupjauti 
galvas”.

Iš Tokio gautomis žiniomis, 
demonstracijos vyksta tvarkin
gai ir įstaigos deda pastangų, 
kad demonstrantai nepažeistų 
sovietų ambasados Pekine. Šiuo 
metu nėra jokių duomenų, ku
rie liudytų, kad sovietų amba
sados tarnautojai būtų atšauk
ti į Maskvą.
Kviečia Sovietijos gyventojus 

sukilti
“Naujosios Kinijos žinių a- 

gentūra” kovo 5 d. kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos gyventojus, 
juos kviesdama sukilti prieš 
Kremliaus vadus.

Kinai pažymėjo: “700 milijo
nų Kinijos gyventojų, drauge 
su visu pasauliu ryžtingai re

Po Berlyno rinkimų - varžymai 
tebevyksta

BERLYNAS. — Nors Fed. , 
Vokietijos prezidento rinkimą’ 
kovo 5 d. įvyko ir visi elekto- I 
riai, vyriausybės nariai be kliu- '
čių grįžo į Vak. Vokietiją, ta
čiau Rytų Vokietija vakar du 
kartus buvo sulaikiusi autoveži- 
mių judėjimą autostradoje.

Trims sąjungininkams prieš 
tai protestavus, sovietų įstaigos 
atsakė, kad susisiekimo suvar
žymai buvę reikalingi dėl auto
strados srityse vykdomų kari
nių pratimų.
, Varžymai netrukus bus 

sustabdyti
MASKVA. — Komunistų ir 

Vakarų diplomatų tarpe mano
ma, kad ryšių tarp Vak. Berly
no ir Fed. Vokietijos varžymai 
ar trukdymai netrukus bus su
stabdyti. Nemanoma, kad kari
niams pratimams pasibaigus, 
tie suvaržymai būtų toliau vyk
domi.

TRUMPAI
Vėl smarkiai perka auksą
LONDONAS. — Europoje vėl 

pagyvėjo aukso supirkinėjimas. 
Ciuriche, Šveicarijoje, už vieną 
aukso unciją mokėjo iki 43.70 
dol. Tai siejama su gandais a- 
pie galimą franko nuvertinimą. 

1 • Prez. R. Nixonas vakar
buvo nuskridęs į Pennsylvani- 
jos valst., į savo dėdės, 85 m. 
amžiaus, laidotuves.

• Sirhan Sirhan, kaltinamas 
nužudęs šen. Kennedį, vakar teis 
me Los Angeles pareiškė: nu
žudymo dieną jis smarkiai gė
ręs ir neprisimenąs nužudęs šen. 
Kennedį.
• B. prez. Bisenhouerio svei

kata gerėja. Pranešta, kad jis 
galutinai nugalėjęs plaučių už
degimą.

mia sovietų gyventojus ir pasi
žada padėti, jiems sukylant 
prieš sovietų revizionistų bei iš
sigimėlių kliką”.

Kinija prieš kelias dienas bu
vo įspėjusi Sovietų Sąjungą: 
jei ir toliau būtų vykdomi pasie
nio susidūrimai, Sovietų Sąjun
ga būtų sunaikinta “visiškai ir 
visiems laikams”.

10 milijonų gatvėse
PEKINAS. — Radijo žinio

mis, į miestų gatves išsiliejo 10 
milijonų daibininkų, karių ir 
studentų — jie smerkė Sov etų 
Sąjungą, sukėlusią kovo 2 d. 
susirėmimą Ussuri upes saloje.

JAV galia pasauly...
(Iš indų spaudos)

Komunistams rūpi 
“taika ir saugumas”....

BERLYNAS. — Vak. Berly-
’no komunistai, visiškai sužlug- 
gus buvusiems grasinimams su
trukdyti kovo 5 d. rinkimus, 
dabar griebiasi savotiškos pro
pagandos priemonių. Vak. Ber
lyno komunistų vadas Gerhard 
Danelius komunistų laikraštėly 
“Die Wahrheit” (Tiesa) paskel
bė: jei R. Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga nevykdė griežtesnių 
veiksmų prieš Vakarus, tai tik 
dėl to, kad komunistai buvo su
sirūpinę “taikos ir saugumo” 

/išlaikymu...
Nuotaikos Berlyne žymiai 

atlyžo
BERLYNAS. — Fed. Vokie

tijos trečiuoju prezidentu V. 
Berlyne, kovo 5 d., išrinktas 
Socialistas dr. Gustav Heine- 
mann. Už jį pasisakė 512 elek- 
toriai, už kitą varžovą, GDU 
atstovą, G. Schroederį 506 par
lamentarai. Rinkimai vyko net 
8 su puse valandos ir Fed. Vo
kietijos prezidentui išrinkti te
ko balsuoti tris kartus.

i

• Sudužo “Starfighter” Vo
kietijoje. Vak. Vokietijos avia
ciją vėl palietė nuostolis — piet 
vakarių srityse sudužo, jau 92 
-sis iš eilės, amerikiečių F-104 
lėktuvas naikintuvas. Lakūnui 
pavyko išsigelbėti su parašiutu. 
Nuo 1961 m., vokiečiams įsigi
jus greituosius naikintuvus, ne
laimių metu žuvo 48 vokiečių 
lakūnai

• Sovietai giria 6-jį JAV lai
vyną. Maskvos “Krasnaja Zviez 
da” dienraštis teigia, kad JAV
6-sis laivynas Viduržemio jū
roje pastaruoju metu elgiąsis 
mandagiai su sovietų laivais. 
To negalima pasakyti apie bri
tų laivus ir jų NATO lėktuvu®.

■

Vieno jugoslavo koresponden 
to žiniomis, demonstracijos vis 
tebesiaučia. Vakar Pekine įvy
ko dvi, Pieiš sovietus nukreipti 
plakatai, rusų ir anglų kalba, 
pasirodė Pekino krautuvėse ir 
viešbučiuose, kur daugiau įsikū
rę užsieniečiai.

Maskva plačiau skelbia apie 
kovo 2 d. įvykį

MASKVA. — Dienr. “Trud” 
paskelbė savo korespondento 
Ram. vandenyno srityse pra
nešimą apie kovo 2 d. įvykusį 
kinų - sovietų susirėmimą. Tei
giama, kad kinai rusų sargybi
nius užpuolę netikėtai ir žuvo 
sovietų sargybos vadas. Oficia
liai neskelbiama, kiek rusų žu
vo, tačiau kitais šaltiniais jų žu
vo nemažiau 35.

Sovietinio gyvenimo stebėto
jai sfieja, kad Maskvos noras 
kovo 2 d. įvykį vis dar svarstyti 
spaudoje, gali reikšti, jog, ar
tėjant kom. partijų suvažiavi
mui Maskvoje, ji smerks Kini
jos elgseną, reikalaudama ją 
pašalinti iš komunistų “stovyk
los”.
Rengiasi demonstruoti ties kinų 

ambasada
MASKVA. — Pačioj Mask

voj ligšiol neįvyko prieš kinus 
nukreiptų demonstracijų. Vis 
dėlto, vakar pasklido žinių, kad 
“didžiulė demonstracija prieš 
užpuolikus” galinti įvykti ties 
milžinišku Kom. Kinijos amba
sados pastatu Maskvoje. Amba
sada įsikūrusi gatvėje, pava
dintoje “Draugystė”.

Astronautai vykdo 
bandymus

37 minutės erdvėje
HOUSTON. — “Apollo 9” 

skrydis su trijų vyrų įgulos 
vykdomais bandymais, nors ir 
su mažomis kliūtimis, vyksta 
sėkmingai.

Astronautas Russell Schwei- 
ckart užvakar sunegalavęs, vis 
dėlto vakar įvykdė, kiek supras
tintą, “pasivaikščiojimą erdvė
je”. Jis išbandė naujus rūbus, 
būtinus astronautams aplei
džiant savo erdvėlaivį. Astro
nautas apleido erdvėlaivį ir lai
kydamasis už rankenos, 37 mi
nutes praleido erdvėje. Tuo me
tu jis fotografavo žemę ir erd
vėlaivį. Nepavyko panaudoti te
levizijos aparato.

Ryt numatomas, 5 vai. su vir
šum, svarbiausias bandymas — 
“Voro” prietaisui, su dviem ast
ronautais, atsiskirti nuo pagrin
dinio erdvėlaivio, nuo jo nutolti, 
vėliau gi suartėti ir persikelti 
atgal.

• Sovietų laivai Nigerijoje. 
Kovo 5 d. į Nigerijos valsty- 

,bę Afrikoje atplaukė du sovie
tų laivai, naudojami šaudyti ra
ketomis ir didelis povandeninis 
laivas.

KALENDORIUS
Kovo 7 d.: šv. Tomas Akv., 

šv. Teresė R., Rimtautas, Vai
dilutė.

Kovo 8 d.: šv. Kvintilis. šv. 
Beata, Vaižgantas, Gaudvilė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, temp. sieks 30 ir dau 
giaa 1. F., ryt — be pakitimų. 

Saulė teka 6:16, leidžias 5:48.

Prez. R. Nixonas pirmuosius žings
nius žengia atsargiai...

(iš vak. vokiečių spaudos)

Po Nixono kelionės
Europiečiai vertina palankiai

PARYŽIUS. — Prancūzų ir 
kitų kraštų spauda R. Nixono 
pareiškimus vertina teigiamai. 
Jie ypač kelia tuos pasikalbė
jimo bruožus, kur R. Nixonas 
vertino Europos apjungimą. 
Prancūzai patenkinti de Gaulle 
vaidmens iškėlimu. Prezidentas 
generolą laikąs “milžinu” ir ne 
tik fiziniu, bet ir jo politinės pa
tirties atžvilgiu. Jis esąs vertas 
pagarbos.
JAV spauda (kelia ir abejojimų

WASHINGTON. — Spaudos, 
radijo komentatoriai kėlė kai 
kurių abejojimų. Jie mano, kad 
dar peranksti skelbti apie ta
riamai JAV - Vak. Europos san 
tykių plotmėje atsiradusį pasi
tikėjimo jausmą. Tai parodys 
tik ateitis.

Ar Maskva iš tikrųjų laiky
tina “taikos balandžiu”? Čeko
slovakijos okupacijos pavyzdys 
kaip tik liudija priešingai.

Vėl “pagrobė” lėktuvą
17-sis “pagrobimas” 

šiais metais
MIAMI, Florida. — Užpuoli

kas, su barzda ir hipio rūbais, 
užvakar nukreipė National Air
lines keleivinį lėktuvą į Kubą. 
Lėktuvas iš New Yorko į Mia
mi, su 27 keleiviais ir įgula, skri 
do į Miami.

1 Tai jau 17-sis “oro piratų” 
žygis šiais metais. Havaną, šiais 
metais, prieš savo norą jau y- 

' ra pasiekę 1.359 keleiviai.
Piratas <— nusikaltėlis

Patirta, kad “oro piratui” at
siradus Kuboje, jis buvo suim
tas. Paaiškėjo, kad lėktuvą nu
kreipęs, negras, JAV-se buvo 
įvykdęs visą eilę nusikaltimų ir 
daugelį kartų baustas.

R. Vokietijos komunistai ir po kovo 5 d. įvykusių prezidentinių rinkinių 
Vak. Berlyne, vis dar po kelias valandas sustabdo autovežimių judėji
mą Berlyno — HelmBtedt autostradoje.

Paryžiuje
JAV protestavo 

Paryžiuje
Trumpas taikos pasitarimų 

posėdis
, PARYŽIUS. — Vakar Pary
žiuje įvyko taikos pas5 tarimų 
posėdis. Jis buvo trumpas ir 
greit nutrauktas — abi pusės, 
amerikiečiai su P. Vietnamo de
legatais ir komunistai piktai kai 
tino viena kitą.

JAV delegacijos pirm. H. C. 
Lodge protestavo ir smarkiai 
pasisakė prieš komunistų šiuo 
metu vykdomus P. Vietnamo 
miestų apšaudymus ir priminė 
prez. R. Nixono kovo 4 d. pa
reikštą įspėjimą — JAV-bės ne
galėsiančios pakęsti tokių mies
tų puolimij ateity ir pasisekan
čios sau teisę griebtis atitinka
mų priemonių.
Komunistai — mes kovosime, 

ginsimės...
Komunistai Paryžiaus posė

dyje Kaltino amerikiečius ir nu
rodė: “Mes pabrėžiame savo 
šventą teisę ginti savo ginkluo
tas pajėgas ir P. Vietnamo gy
ventojus”.

P. Vietnamo viceprezidentas 
Ky, dar tebevykus niūrių nuo
taikų posėdžiui, išskrido į Viet
namą. Jis numato tartis su į 
Vietnamą atvykusiu JAV gy
nybos vadovu M. Laird. Prieš 
išvykdamas, jis spaudai pareiš
kė, kad jei komunistai ir toliau 
vykdys-ą “nusikaltėliškus veiks
mus prieš Vietnamo gyvento
jus”, jis nematąs reikalo gtįžti 
į Paryžių. Ky, nors pats ir ne
dalyvauja posėdžiuose, tačiau 
Paryžiuje vadovavo - derino sa
vo delegacijos veiksmus.

P. Vietnamo delegacija 
pasitrauks iš Paryžiaus?

Šiuo metu P. Vietnamo dele
gacija Paryžiaus pasitarimuose 
svarsto, ar jai nevertėtų visai 
pasitraukti iš pasitarimų. Jos 
norą sustiprino pastaruoju me
tu įvykęs Saigono apšaudymas 
raketomis. Nulems ir tai, ar 
komunistai ir ateinančiomis die
nomis vykdys miestų ir ypač 
Saigono apšaudymus.

• Stalino mirties 16 metų su
kakties dieną, kovo 5 d., neži
nomi gerbėjai ant jo kapo ties 
Kremliaus sienomis padėjo 9 gė
lių puokštes.
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PROGRAMOJE:
Lietuvių liaudies dainos 
su padidintu kanklių or
kestru.

Moterų, vyrų ir mišrūs 
chorai ir solistai - Roma 
Mastiene, Algis Grigas 
ir ansamblio solistas Al
gis Gilys.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS
įvyks š. m. kovo men. 16 d. 3 vai. po pietų — MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS 

salėje, 67th ir South California Avenue 

Dirigentas- ALFONSAS MIKULSKIS

Bilietai parduodami ‘Marginiuose’, 
2511 VVest 69th Street. Tel. PR 8-4585 
Bilietų .kainos: $5.00. $4.00, $3.00. $.'.00

Kviečiame Chicagos ir Apylinkės lie
tuvius šiame koncerte dalyvauti.

Tai bus paskutinis maestro Alfonso 
Mikulskio diriguojamas Čiurlionio An
samblio koncertas Chicagoje.

BALFO Chicagos Apskrities Vafdyba 
ir BALFO 25 ni. Jubiliejiniam 
Seimui Rengti Komitetas

33KII

*

MSS

$s

CLEVELANDO ŽINIOS MŪSŲ KOLONUOSE
SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Clevelando Vyčių 25 k. Šv. Jur
gio Bažnyčioje bendrai ėjo prie 
komunijos. Kun. Žemaitis pasakė 
pritaikintą pamokslą. Po pamal
dų Smith restorane turėjo ben
drus pietus. Prieš ir po valgio 
maldą sukalbėjo Kuopos pirmi
ninkas E. Kuncaitis, jis visus svei
kino. Kalbėjo A. Buknis, linkėda
mas neužmiršti lietuvių kalbos 
ir papročių. P. Luiza priminė, 
kad nors dauguma vyčių čia gi
mę, bet nepamiršta Lietuvos ir 
dirba jos labui. Pietus malda 
užbaigė C. Mačiuta, kuris yra 
draugijos “Didieji broliai” gar
bės narys.

ŠPOKU ŠEIMA

Albertas Špokas yra Clevelan
do miesto finansinis direktorius i 
aukštesnio išsimokslinimo reika
lams. Jo duktė Lynda yra Cleve
lando valstijos universiteto Euc- 
lid akademinio Centro laikraš
čio “Eacus” redaktorė. Jos bro
lis Danielius yra penkto skyriaus 
mokytojas Clevelando vidurio 
miesto Stephen E. Howell mo
kykloje.

D.

KAZIUKO MUGĖ

Šį šeštadienį, kovo 8 d., 5 vai. 
p.p. Šv. Mergelės Nepaliaujamos 
Pagalbos parapijos salėje atida
roma Kaziuko mugė. Mugėje 
svečių lauks karšta vakarienė, į- 
vairūs saldumynai ir kitos įvai
renybės.

nyčioje antrosios rinkliavos me
tu. Religinė šalpa teikia pagalbą! parodai išstatytiems asmenims. 

Jau nupinti vainikai ir juostos ir rūpinasi parapijomis bei ti-j Kančią teikia ir ilgos kalbos, 
išaustos; sukaltos puošnios toli- kinčiaisiais Lietuvoje. L.K. Reli- Ka; kurie asmenys tačiau, no- 
mo krašto pakelių koplytėlės ir ginės šalpos komitetą Clevelan-
takeliai tlpių raštais išrašyti. de sudaro: kun. K. Žemaitis, O.

Clevelando skautės ir skautai Žilinskienė, I. Sušinskienė, H. 
daug dirbo, kad vieną vakarą tė-! Stasas, Z. Obelenis, L. Keženius
vų žemė per jūras prie mūsų pri- ir A. Garka. 
artėtų ir susibūrusių lietuvių šir- — Vincas Nykštėnas, išlaikęs 

~ ' Ohio valstijos valstybinius Real 
Estate egzaminus, pradėjo dirbti, 
nekilnojamo turto pardavimo įs
taigoje: Cipkus Realty, 31601 Vi- 
ne Street, Wiliowick, Ohio. Tel.
943-0910.

dys nauju ryžtu prakalbėtų. Tad 
šį šeštadienį visi keliauja Kaziu
ko mugėn.

IŠ CLEVELANDO 
TEISININKŲ VEIKLOS

Lietuvių Teisininkų draugijos 
Clevelando skyriaus metinis na
rių susirinkimas įvyko vas. 23 
d. 5 v. p.p. Jono ir Nelės Moc- Italijos tautinė katalikų misi- 
kų namuose, 3407 Hartwood Rd. jų sąjunga 1969 metus paskelbė
E. Cleveland. Jį atidarė skyriaus Žmogaus teisių metais. Nuana-, apje ja V vykstantį liet. švieti 
pirm. teis. Juozas Krygeris, pas- tytos akcijos programoje siekia-
veikindamas ir padėkodamas sk. 
nariams už atsilankymą, gi p, 
Mockams už leidimą pasinaudo
ti susirinkimui jų namais.

Susirinkimui pirm. pakvietė ir studijų dienas visose Italijos 
namų Šeimininką teis. J. Mockų, vyskupijose ir kreipti pasaulio 
sekretoriauti teis. L. Leknicką. : visuomenės dėmesį į nusikalti-

Sk. pirm. J. Krygeris pranešė,' mus prieš žmogaus teises.

Dail. K. Žoromskio parodos CIevelande globėjai I-sios ir Il-sios LB apylinkių nariai su dailininku parcdos 
metu. Iš kairės: F. Eidimtas, B. Butkus, K. Žiedonis, dail. K. Žoromskis, O. Jokubaitienė, J. Kalvaitis ir
A. Jonaitis. Nuotr. J. Garlos

kad sk. valdybą sudarė pirm. J. 
Krygeris, sekr. P. Mikšys ir ižd. 
A. Gailiušis. Metų bėgyje buvo 
4 susirinkimai; iš jų vienas gegu
žinės pobūdžio. Susirinkimuose 
buvo nagrinėjami teisiniai klau
simai. Susirinkimai vyko kolegų 
sk. teisininkų nąmuose. Visi sky
riaus teis. yra įsitraukę į visuo
meninę veiklą įvairiose organi
zacijose. Ižd. teis. A. Gailiušis 
davė iždo metinę apyskaitą. Cle
velando teisininkų sk. yra įstojęs 
į LF nariu, įnešdamas šimtinę. Ti 
kimasi, kad ateityje bus skyriaus 
įnašas didinamas.

Valdybos apyskaita buvo pri
imta ir jos veikla užgirta. Valdy
ba buvo renkama slaptu balsa
vimu. Ji pasiskirstė pareigomis 
taip: pirm. teis. J. Krygeris, sekr. 
teis. A. Gailiušijs ir ižd. J. Moc
kus. Valdybai palinkėta sėkmės.

Darbotvarkei išsisėmus, namų 
šeimininkas visus pakvietė į val
gomąjį, kur šeimininkės buvo pa 
ruošta skanių užkandžių.

Ruošdami tautinių švenčių “konkretus” ir labai mažai te- 
, minėjimus, didesnių ar mažės- kalbėjo (a. a. J. Bačiunas), ki- 

usinn imas vy o gyvai ir ar organizacijų suvažiavimus, ti žymiai daugiau. Pradėjo iš- 
tsl a” ę l susirin imą gyvus įr mirusius žy- eidinėti ir klausytojai. Gi išeiti

pa t ojo p. oc ams uz ^ei i mesniuosius asmenis ir kitomis \ nuo garbės prezidiumo stalo ne- 
mą pasinau oti namais ir uz vai progOmįs mėgstame kviesti gar patogu. Šventinio orumo aplin- 
sės. u. zvirKaims „ . ... ■»-»••• w*įbes prezidiumus. Rengėjai ma-

TRUMPAI
— Religinės šalpos vajus CIe

velande vykdomas kovo mėnesį. 
Clevelando ir apylinkių lietuviai 
laiškais yra paprašyti Religinei 
šalpai aukas siųsti paštu arba ki
tą sekmadienį, kovo 16 d., ati
duoti Šv. Jurgio parapijos baž-

ŽMOGAUS TEISIŲ METAI

ma panaudota visas galimybes 
radio, televizijos ir spaudos sri 
tyse kelti pagrindinių žmogaus 
teisių klausimus, rengti maldos

A. Rūko “Bubulio ir Dundulio’’ veikalo aktoriai, kuris buvo CIevelande suvaidintas kovo 1 d.
Nuotr. J Garlos

MŪSŲ MINĖJIMAI IR GARBĖS 

PREZIDIUMAI
VL. MINGELA

no, kad toks minėjimas teikia 
gilesnį įspūdį ir yra lyg vaini
kas dienos iškilmėms. Tačiau 
praktiškai tokie parengimai su 
greitomis sudarytais prezidiu
mais virsta tik sunkia formali
ne pompastika ir sudaro dažnai 
retai pakeliamą kančią tuose 
prezidiumuose sėdintiems, lyg

rėdami į prezidiumus patekti, 
net įsižeidžia, jeigu jų į “išrink
tųjų eiles” nepakviečia. Kilti to
kio pagerbimo kratosi, eina į jį 
nenoromis. Tokių garbės prezi
diumų būna visose kolonijose, 
jų tarpe ir Detroite. Atmenu 
kartą čia buvo gerbiami (slin
boline prasme) mokytojai. Ne j vimas Chicagoje. Į sudarytą 
visi buvo kviečiami kalbėti, bet1 praminą kažkaip nebuvo pa
kurie kalbėjo, kalbėjo ilgai. Ta
da vienas LB pareigūnas per
skaitė didžiulį rašinį apie liet. 
mokyklą, jos veiklą pradedant 
lietuviškąja mokykla cariniais 
laikais; perėjęs į nepr. Lietu
vos laikus, pridėjo daug žinių

mą ir lituan:stines mokyklas 
bei jų mokytojus. Vėliau ši kal
ba huvo atspausdinta “Aiduo
se”. Beklausantieji gerokai 
“kentėjo”, bet labiausia tie, ku
rie buvo prezidiume. Jame bu
vęs vienas aukštas dvasiškis iš
ėjo. Vienas kalbėtojas buvo

koje išaugo žiovulys. Panašių 
prezidiumų ir kalbų būna ne tik 
Detroite — visur.

Be to, kai kada ir įsižeidžia- 
ma, jeigu vienos ar kitos orga
nizacijos atstovai į sudarytą pa
kvietimą iš viso nepakviečiami. 
D:desnės ir svarbesnės organi
zacijos asmuo — vadovas ar 
pirmininkas, aplenktas; po su
sirinkimo, arba jam vykstant 
ima skųstis draugams ar ir šiaip 
šalia sėdintiem. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad kažkas buvo 
netvarkoj. Sakoma ylos maiše 
nepaslėpsi. Tokie nevykę faktai 
ar kažkieno padarytos klaidos 
vėliau gandų gandeliais pl’nta 
plačiai. Štai 1968 m. buvo Lie
tuvos kariuomenės karininkų 
Ramovės s-gos narių suvažia-

kvrsti L.K. Savanorių ir Sau
lių s-gos atstovai. Kaip žinia 
Lietuvių šaulių sąjungai priklau 
so ir prezidiuman pakviestieji 
mūsų kariškių atstovai (vienas 
jų net užprotestavęs dėl šaulių 
ir savanorių kūrėjų atstovų ne- 
paikvietimo į prezidiumą. Ir čia 
užsigavimas pagrįstas).

Tad visais atvejais reikia ge
rai apgalvoti prezidiumo sąsta
tą Svarbu j prezidiumą pakvies
ti ne pavienius žinomus asme
nis, bet organizacijų veiklius at
stovus. Bet, kad nebūtų tų at
stovų perdaug!

Labai dažnai pasitaiko, kad 
kai kurie j garbės prezidiumą 
nepatekę asmenys užsigauna; 
jie įvaizduoja, jog iškilmės ren 
giamos ne didžiajai tautos šven
tei, bet jo asmeniui pagerbti.

Manyčiau, kad tautos švenčių 
ar organizacijų prezidiumai bū
tų sudaromi nedaug'au kaip iš 
10 asmenų. Bet jeigu galima, 
reikėtų tenkintis 7. Mažesniems 
paminėjimams a’’ nagerbimams 
pakanka net 3 asmenų.

Į prezidiumą tektų kviesti: 
didesniųjų liet. crgan’zacijų at
stovus, senuosius mūsų liet. vi
suomenės veikėjus, kurie savo 
darbais yra nusipelnę ne tik 
visuomenei, bet ir tautai. Nede
ra kviesti dviejų ari'mų šeimos 
narių (vyro ir žmonas, brolio 
ir sesers), be to, vienos orga
nizacijos dviejų atstovų. Reik
tų aplenkti ir asmenis, ieškan
čius savanaudiškos garbės. Svar

bų vaidmenį turi vaidinti as
mens žymumas, jo nuopelnai, jo 
Fetuvių visuomenėje užimamoji 
vieta. Neturi būti teikiama nuo
laidų ir moterims. Sudarant pre 
zidiumą reikia būti bešališkiem, 
vengti asmeniškumų ir pan. 
Kuklumas niekur nepakenks. 
Prisiminkite tik evangelijos žo
džius, kur sakoma, kad nedera 
veržt's į pirmąsias vietas. Ta
čiau kviečiamiems į prezidiumą 
nedera atsisakinėti: pareiga lie
ka pareiga!

— JAV skaučių mergaičių sa
vaitė skelbiama kovo 9-15 d.

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVĖ
PRIME & CHOICE MĖSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 West 69th Street 
Chicago, III. 60629

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

Ihe world 
is wider 
than a window

The ąuarter of a million of 
our children bom each year 
with birth defects deserve 
more than mere existence on 
the fringe* of a fast-moving 
wortd.

At more than 100 March of 
Dimes Birth Defects Center* 
across the nation, teams of 
medical experts strive to cor- 
rect or moderato nature's 
mistakes to give these chil
dren their chance for usefui, 
•atisfying lives.

You can help birth defect chlL 
dren open their window to the 
worid by supporting March of 
Dimes programs of research. 
medical care and education.

//c
7/7/ Z?/?//? defec
fa*

tsr ■1
DIMES

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

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

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

I

Omaha, Nebraska
Pusryčiai Parapijos salėje

Šv. Antano parapijoje veikia ke 
lėtas parapinių organizacijų, iš 
kurių viena žymiausiųjų yra Šv. 
Vardo draugija. Tai organizacija 
siekianti pagelbėti vyrams būti 
gerais parapiečiais ir talkininkau 
ti parapijai religinėje veikloje. 
Jai gali priklausyti visi parapie
čiai be tautybių skirtumo. Joje 
veikia daug lietuvių ir kartais ei
na atsakingas pareigas. Pernai 
metais pirmininku buvo Albinas 
Reškevičius. Šiais metais valdy- 
dybą sudaro: pirm. Frank Sak, 
vicepirm. Jonas Lileikis, sekr. Ri
chard Zoucha, kasin. Walter 
Bazis, reik. ved. Joe Ciembor. 
Narių yra apie 50. Draugijos na
riai kas mėnesį eina prie bendros 
Šv. Komunijos, daro susirinki
mus, o per didžiąsias šventes 
bažnyčioje būna tvarkdariais. 
Draugija priklauso apylinkės

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS i
Septynioliktąją “Draugo” pre

miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs paš
utini jos lapą.
Gaunama DRAUGE, kaina 

83.50.
Illinois gyventojai turi pridė

ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Lietuviu Fondo tradicinė vakarienė
Vakarienės klausimams aptarti kviečiamas Chicagos ir 

apylinkių visų lietuvių organizacijų atstovų, Lietuvių Fondo 
įgaliotinių, talkininkų ir visų vakariene užinteresuotų lietuvių 
pasitarimas. Pasitarimas įvyks š. m. kovo 12 d. (trečiadienį) 
8 vai. vakare Jaunimo Centre. Lietuvių Fondo vadovybė nuo
širdžiai pralšo organizacijų atstovus ir visus Fondo entuzias
tus Skaitlingai atsilankyti ir dalyvauti pasitarime. Vakarienė 
įvyks š. m. gegužės įmėn. 25 d., Jaunimo Centre, didžiojoje 
salėje.

RICHMOND AUTO 
SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd Street 
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

Telef. — GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas — Juozas (Joe) Juraitis

centrui, kuris visų parapijų vy
rams ruošia rekolekcijas Kolum- 
banų vienuolyne.

Vasario 23 d. po kiekvienų šv. 
Mišių draugija davė parapie
čiams blynų ir dešrelių pusry
čius. Tai jau antri pusryčiai šį se
zoną. Gautas pelnas yra skiria
mas bažnyčios ir salės pagerini
mams. Šiais liturginio pakeitimo 
laikais buvo reikalingi kaikurie 
altoriaus pertvarkymai ir tam į- 
gyvendinti pagelbėjo ši draugi
ja. Jos sutelktos lėšos yra visuo
met prasmingai sunaudojamos. 
Sekantieji ir paskutinieji šiame 
žiemos sezone pusryčiai kovo 16 
d. Visi kviečiami dalyvauti ir pa
sidžiaugti parapiečių pabendravi
mu.

J.D.

— Dr. Martin (1849—1919) 
yra pasakęs, kad vieni daktarai 
gydo smegenimis, o kiti liežu
viu. «4-« «A« JAJ JAJ JA» »Ą.» ♦A* «A« JAJ JAJ

MARIAN SHRINES 

0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS

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
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir 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 

turi pridėti 5% taksų.

y



Reikia apdairumo

RUOŠIANTIS JAV DERYBOMS 

SU SOVIETAIS
kc veskis liudija, kad jau pir-

LIETUVOS PRAMONES NEGEROVES
Plajno nevykdymas. Žema kokybe. Neganėtinas darbo 

našumas. Netesėjimas statybose

Jau vykdamas j Europą pre
zidentas Nixonas buvo pada
ręs užuominas apie galimybes 
tartis su Sovietų Sąjunga. Grį
žęs iš kelionės savo kalboie 
dar drąsiau šiuo reikalu pasi
sakė, pažymėdamas, kad So
vietų Sąjunga gali būti taiki
nantis veiksnys, sprendžiant 
tarptautines įtampas. Supran
tama, kad čia pirmoje eilėje 
turima galvoje Vietnamas, 
Artimieji Rytai.

Šiuo klausimu prezidento pa 
darytoji politinė diagnozė yra 
tiksli. Pasitarimams su Sovie
tų Sąjunga palankesnę atmos
ferą sudaro didėjanti įtampa 
tarp Sovietų Sąjungos ir Kini
jos, kuri paskutiniu laikotar
piu prasiveržė ne tik žodiniais 
apsikapojimais, ne tik demon
stracijomis Pekine ir kitur, bet 
ir kruvinais susirėmimais pa
sienyje. Sovietų Sąjunga, sa
vo pašonėje jausdama kaskart 
garsiau beurzgiantį Kini jos mil 
žiną, godžiai besidairantį i pus
tuščius kitados Rusijos iš Ki
nijos pagrobtus Aziios plotus, 
yra priversta darytis nuolai
desne Vakarų valstybėms. Gal 
dėl to ir Vakarų Vokietiia drą 
siau ryžosi savo prezidento 
rinkimus pravesti Berlyne, ne
paisydama nei Rytų Vokietijos 
protestų, nei Sovietų Sąjungos 
daromų apsunkinimų. Raudo
nieji paburbuliavo, pagrasino, 
bet ryžtingesnių, neatsargių 
žygių nedrįso imtis.

*
Taigi susidaro žymiai palan

kesnės nuotaikos dervboms. 
Tam reikia pritarti. Tik čia 
reikia atsiminti keletą dalyku. 
Pirma, bolševikai tiek bus nuo
laidus, kiek jie jaus, kad turi 
reikalo su stipriu partneriu. 
Todėl Amerikos stiprinimasis 
ir ryšiu pagyvinimas su Vaka
rų valstybėmis, kaip to savč 
kebonėje siekė Nixonas, yra 
labai reikalingi. Antra, reikia 
atsiminti, kad nuolaidomis gro 
buoniškų diktatorių negalima 
apmaldyti. Nebuvo apmaldy
tas Hitleris, nebuvo pasotin
tas Stalinas ir jokios nuolai
dos, prasilenkiant su teisingu
mu. nepatenkins dabartinių 
Kremliaus tironų. Tai sakome 
ypač turėdami minty, kad ne
gali būti daroma nuolaidų pa
vergtų tautų sąskaitom pvz. 
okupaciją įteisinant.

*
Pagaliau derybose su Sovie

tų Sąjunga reikalingas ypatin
gas atsargumas. Šioje srityje 
yra jau laibai didelis tarptau
tinis patyrimas. Imkim vieną 
pavyzdį. Spaudoje pasirodė 
vieno buvusių Lenkijos pogrin
džio vadų — adv. Zbigniewo 
Stypulkowskio knyga “Tnvi- 
tation to Moscow”. Jos auto
rius buvo drauge su kitais pen 
kiolika įvairių partijų lenkų 
pogrindžio vadų Sovietų pa
kviestas deryboms. Vieton de
rybų visus juos nugabeno į 
Maskvą, uždarė į kalėjimą ir 
visus nubaudė laisvės atėmi
mu. Tai kultūringame pasauly
je negirdėtas barbariškumas. 
To, suprantama, neįvyks su 
JAV delegacija, bet derybų 
minčiai bręstant reikia Sovie
tų klastingumą turėti prieš a- 
kis.

Stypulkowskiui pavyko iš
likti gyvam ir pasiekti Londo
ną. Savo atsiminimų knygoje 
jis pasakoja, kaip Maskvai - 
Berlynui pasidalinus Lenkiją, 
dalinys, kuriame tarnavo Sty- 
pul'kowskis, buvo patekęs So
vietų nelaisvėn. Vėliau jis pa
tyrė, kad kartu su jais buvo 
ir 70 lenkų karo gydytojų, ku
rie paskui buvo rasti bolševi
kų nužudyti Katyne. Stypul-

KATALIKIŠKOS MOKYLOS 
Naujoje Malavvi respublikoje

Afrikoje katalikų Bažnyčia yra 
įsteigusi 666 pradžios mokyklas,

Lietuvos ūkinis planas įglaus- 
tas sovietiniame plane. Lietuvos 
biudžetas apspręstas Maskvo
je. Respublikinių ministerijų te
liko tik penkios: automobilių 
transporto, patarnavimo gyven
tojams, komunalinio ūkio, so
cialinio aprūpinimo ir vietinės 
pramonės. Net kaimo statybos 
ministerija jau sąjunginė.

Ūkinė centralizacija ir minis
terijų veiklos nesuderinimas iš
šaukia painiavas. Dideli nesklan 
durnai užtinkami pramonės ir 
prekybos srityse.

Ūkinė nedarna Sovietuose pa
liečia ir Lietuvos ūkį. Lietuvos 
valstybinės plano komisijos pir
mininko A. Drobnio ūkio negero 
vių kritika aukščiausioje tary
boje sausio 25 d. pranešimu lie
čia ne tik Lietuvą, nes negero
vės šaknys bujoja Sovietuose.

Vadinamos pusiaukelės pra
monės reformos nepateisino vil
čių. Biurokratija Sovietų pra
monėje ir prekyboje sužlugdė 
puoselėtas viltis Lietuvoje. Pra
monės ir darbų mechanizacija 
vyksta vėžlio sparta dėl įrengi
mų trūkumo. Šis trūkumas iš
šaukia kitas negeroves: darbo 
jėgos eikvojimą, nepakankamą 
darbo našumą ir dalimi žemą 
gaminių kokybę.

Neįvykdomi planai
A. Drobnys neslepia pramo

nės gamybos ir kitų planų ne
įvykdymo;

“Gana didelė mūsų pramonės 
įmonių dalis dirba neritmingai, 
neįvykdo produkcijos gamybos 
ir realizavimo planų, šių metų 
vienuolikos mėnesių produkcijos 
realizavimo plano neįvykdė 75 
pramonės įmonės, arba 11 pro
centų jų bendro skaičiaus.

Nepaisant to, kad kasmet aki 
riama daug lėšų mokslo ir tech
nikos pasiekimams diegti, jų e- 
konominis efektas yra nepakan
kamas”.

Kapitalo įdėjimo planai 
neįgyvendinami

Pramonės, prekybos, žemės 
ūkio ir transportui tarnaujantys 
pastatai laiku nepastatomi. Prie 
žasčių daug, tačiau didžiausios 
kliūtys glūdi atgyventoje, su
stingusioje sovietinėje santvar
koje. Pranešėjas nurodo pasė
kas, bet nutyli nesėkmės prie
žastis:

“Su rimtais sunkumais susi
duriame, vykdydami kapitalinės 
statybos pianus. Metinio kapi
talinių įdėjimų plano neįvyk
dys statybinių medžiagų, che
mijos, lengvosios, maisto, mėsos 
ir pieno, grūdų produktų ir kom 
binuotųjų pašarų pramonės ša
kos. Ypač atsiliekama, statant 
žemės ūkio objektas. Nepaten
kinamai statomi “Žemės ūkio 
technikos” susivienijimo, Vals-

mais okupacijos metais bolše
vikai į Sibirą išvežė 1,500,000 ' 
lenkų. O Katyne bolševi
kai nužudė 15,000 lenkų ka
rininkų, kurių tarpe buvo apie 
700 gydytojų, 500 inžinierių, 
500 advokatų, 500 mokytojų, , 
apie 100 laikraštininkų ir dau- i 
gybė profesorių.

* I
Stynulkovvskiui pavyko iš ' 

Sovietų nelaisvės pasprukti. Po i 
to sekusioje nacių okupacijoje j 
jis buvo pasilikęs Lenkijoje ! 
ir buvo vienas vadovų kovoje 
prieš nacius. Smulkmeniškai 
nupasakoja Varšuvos sukilimą, 
kada žuvo ketvirtis milijono 
žmonių ir buvo sunaikinta de
šimtys tūkstančių namų. bib
liotekų, bažnyčių, muzieių. Ir 
visas tas sunaikinimas įvyko 
daugiausia todėl. kad. lenku 
sukilimui prasidėjus, Sovietai 
sąmoningai sustabdė savo ka
ro veiksmus, leisdami naciams 
lenkus išskersti.

Advokatui Stypulkovvsk'ui ' 
pavyko, nors būnant aktyviam 
rezistentą jos vadovybėje, išsi
slapstyti nuo nacių. Jis buvo 
liudininkas, kaip Lenkijos ry
tines dalis 1945 m. užimantieii 
bolševikai nuginklavo lenkų da 
linius. jis gerai patyrė,, kaip, 
lenkams atkūrus savivaldybe, 
bolševikai išsikviesdavo pat
riotus pareigūnus ir šie ding
davo.

Tačiau ypač žiauri klasta 
prasidėjo 1945 m. kovo 6 d., 
kai Sovietų pulk. Pimonov pa
kvietė lenkų pogrindžio vy
riausybės narius deryboms. So 
vietai garbės žodž'u patikrino 
kviečiamųjų saugumą ir lais
vę. Šešiolika lenkų pogrindžio 
vadų kovo 28 d. susirinko So
vietų nurodyton įstaigon Var
šuvoje. Visus įsodinę lėktuvan i 
neva kelionėn pas marš. Žuko
vą nugabeno juos į Liubiankos 
kalėjimą. Maskvoje visus iš
rengė, išplėšė drabužių siūles 
atplėšė puspadžius, darydami į 
kratą ir uždarė į kameras. 
Prasidėio žiaurūs tardymai. 
Stypudkowskis buvo tardytas 
141 karta. Išbadėjusį, iškan
kintą neleidžiant miegoti, tar
dytojas vis stengėsi priversti 
prisipažinti. Kai kurie tardy
mai tęsės’ 15 valandų be per
traukos. Sutino kojos ir vei
das. Stypulkowskis buvo vie
nintelis, kuris neprisipažino.

#
Tuos deryboms iškviestus 

lenkų pogrindžio vyriausybės 
narius barbariškas Sovietu teis ' 
mas nuteisė: gen. Okulicki 10 
metų kalėti, min. pirm. pava- | 
duotoją Jankowskį 8 metams, 
Bieną ir Jasiukowiczių po 5 
m., Puzaką 18 mėnesių, kitus 
— po kelis mėnesius. Nepai
sant, kad nuo to praėjo jau 
24 metai, knygą išleidžiant 
dauguma tų “lengvomis baus
mėmis” nuteistų dar tebebuvo 
kalėjime ar tebėra laikomi Ru
sijos ištrėmime, nors ju baus
mių laikas seniai pasibaigęs. 
Kai kurie minė kalinami, kiti 
mirė iškankinti grįžę į tėvynę, 
keletas grįžusių po bausmės 
atlikimo vėd buvo areštuoti 
Lenkijoje ir tik dviems pavy
ko pasprukti į Vakarus.

Tie įvykiai tai gyvas pavyz
dys. kaip yra klastingi ko
munistai, kaip jais negalima 
pasitikėti. O jeigu prisiminsi
me, kaip Sovietų Sąjunga klas 
tingai sulaužė sutartis su Lie
tuva, Latvija, Estija ir daugy
be kitų valstybių, tai suprasi
me, kad susitarimai su Sovie
tais yra tiek verti, kiek yra 
stipri vakariečių jėgos persva
ra ir kiek Sovietus politinės 
aplinkybės verčia laikytis su
sitarimų. J. Pr.

kurias lanko virš 115.000 moks 
leivių. Iš jų tik vienas trečdalis 
yra katalikai gi kiti priklauso 
protestantų, mahometonų ir ki
toms irJigijoius.

JURGIS VĖTRA

tybinio profesinio techninio mo 
kymo komiteto. Melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijos objek 
tai.

Kaimo statybos ir Statybos 
ministerijos, kurioms tenka pa
grindinė žemės ūkio objektų sta 
tybos dalis, privalo imtis neati
dėliotinų priemonių šiam atsi
likimui įveikti.

Tenka pažymėti, kad metai iš 
metų blogai statomi prekybos, 
švietimo, kultūrinės-buitinės pa
skirties objektai. Gyvenamųjų 
namų statybos planas taip pat 
nebus pilnutinai įvykdytas.

Tokia nepatenkinama padė
tis, vykdant šių metų kapitali
nės statybos planus, susidarė 
žymia dalimi dėl blogo pagrindi
nių respublikos rangovinių sta
tybos organizacijų darbo”.

Statybininkai kaltinami ne 
tik dėl planų neįvykdymo, bet 
priekaištaujama menka darbo 
kokybė.
Priekaištai Lietuvos pramonei

Pranešėjas nurodo tik kai ku
riuos atvejus pramonės įmonėm 
pakaltinti:

“Kartu tenka pastebėti, kad 
nemaža įmonių be rimto pagrin
do delsia įs'savinti naujus ga
minius. Miristerijos žinybos 
turi nuolat kontroliuoti, kaip 
vykdomi naujų gaminių įsisa
vinimo planai, ir kovoti prieš 
plano drausmės pažeidimus. 
Antr? vertus, pastaruoju metu 
pastebimas ir kitas neigiamas 
reiškinys, kai maisto, mėsos ir 
pieno, lengvosios ir kitų pra
monės šakų įmonės siaurina ar
ba netgi nutraukia gerą varto
tojų paklausą turinčių prekių 
gamybą ir asortimento atnau
jinimo priedanga jas keičia ki
tomis, analogiškomis, deja, daž 
niausiai brangesnėmis prekėmis.

Tebėra opios produkcijos ko
kybės problemos. Respublikos 
pramonė išleidžia nemaža aukš
tos kokybės gaminių. Tačiau, 
kaip rodo prekių kokybės inspek 
cijos patikrinimai ;r reklama ci
jų medžiaga, dar daugelio įmo
nių žymi produkcijos dalis bro
kuojama. pervedama į žemesnę 
rūšį. Būtina griežtai kovoti, kad 
prekių kokvbė nuolat gerėtų, 
numatyti veiksmingesnes mate
rialinio skatinimo priemones už 
aukštos kokybės produkcijos ga 
mybą”.

Menkas darbo našumas
Menkas darbo našumas kelia 

sunkiai išsprendžiamus klausi
mus. Žemės ūkio savikaina per 
aukšta pakėlus žemdirbio at
lyginimą iki 90 rublių mėnesiui, 
nes jo darbo našumas atitinka
mai nepadidėjo. Darbo našumo 
didinimas pramonėje sunkiai į-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

33
— Taip, aš suprantu, — sutiko ji, — be abejo la

bai malonu būti kartu su savo žmonėmis. Bet aš bi
jausi dėl tavo sveikatos. O kaip jums, ponas Budry? 
Ponia Kasakaitienė man pasakojo, kad jūs dar pasilie- 
kate mieste.

— Sunku pasakyti. Mūsų situacija neaiški, — pa
sakė Vytautas tyliai.

— O, panele von Gropp, — įsiterpė Milda, — mes 
jaučiamės kaip tarp dangaus ir pragaro. Mano galva iš 
viso nedirba. Aš taip susirūpinus. Pagaliau aš visas pro
blemas pavedžiau broliui. Jis yra vyras. Aš darysiu, ką 
jis sakys. Šiandien ponas Fernandez keliasi į stovyklą. 
Vytautas jį palydės ir patikrins, kaip atrodo. Gal būt, 
vieną dieną ir mes ten surizikuosim keltis. O, toks gy
venimas. Man galvą gelia dieną ir naktį. Negaliu net 
miegoti, — jos balse buvo girdėti susijaudinimas.

— Ponia Kasakaitiene, ir jūs, ponas Budry, nesi-

1
' skubinkite taip. Aš atėjau čia su specialiu pasiūlymu.. 

Šiandien rytą aš kalbėjausi su viena Gruenbergo ūki
ninke. Ji yra našlė ir gyvena viena. Be to, ji turi la
bai didelius namus. Ji sakėsi, kad mielai priimtų vieną 
pabėgėliu šeimą. Tada aš užsiminiau jus ir ji su di

gyveiidiramas:
“Turime pasiekti, kad darbo 

našumas kasmet vidutiniškai 
augtų pramonėje — po 5,9 - 6,2 
procento, o statyboje — 6,2 - 7 
procentus. Tuo tarpu faktiškai 
darbo našumas kyla žymiai lė
čiau 1966 — 1968 metais vidu
tiniškai kasmet darbo našumas 
augo pramonėje — 4?6 procento 
ir statyboje — 5,3 procento. Vi
sa tai rodo, kad gamybos inten
syvinimo problema sprendžiama 
nepatenkinamai. Ikšiol daugiau 
kaip pusė produkcijos priaugimo 
respublikos pramonėje vis dar 
tebegaunama, didinant gamybo
je dirbančiųjų skaičių. Supran
tama, kad tokia padėtis dar la
biau įtempia respublikos darbo 
resursų balansą ir sukelia rim
tų sunkumų, aprūpinant darbo 
jėga kai kurių šakų pramonės 
įmones ir statybines organiza
cijas”.

Ūkio organizacijos tobulini
mas sutinka dideles kliūtis so
vietinėje santvarkoje. Už sant
varkos visus nesklandumus tu
ri brangiai mokėti krašto gyven 
tojai .priversti ir šiandieną ko
voti dėl būtiniausių reikmenų.

TĘSIA DARBA
Neseniai mirusio Nobelio tai

kos premiją laimėjusio Belgijos 
domininkonų kunigo Pire įkurta 
sis sąjūdis ir toliau tęsia jo pra 
dėtą veiklą — rūpintis įvairių 
tautų jaunimu siekiančiu moks
lo ar profesinio pasirengimo. Į 
Briuselį tuo tikslu atvyko 7 jau 
nuoliai iš Čekoslovakijos studi
juoti Belgijos universitetuose.

Kur tik žengia komunizmas ten prasideda teroras ir žudynės. Čia 
matyti Pietų Vietnamo gyventojas, nešąs nužudytą savo 18 metų dukrą. 
Komunistai nužudė šio gyventojo žmoną ir keletą vaikų.

deliu džiaugsmu sutiko. Ką jūs sakytumėte apie mano 
planą?

— Mes esame panelei labai dėkingi, — atsakė Vy
tautas, — bet mes šiuo metu nesame apsisprendę, mes i 
nesame nutarę, ką daryti. Kaip matote, aš einu į sto
vykla ir patikrinsiu, kaip ten atrodo.

— Gerai, ponas Budry, — pasižiūrėk, kaip ten vis
kas atrodo, — sutiko von Gropp, — bet, jeigu tenai ne
patiktų, pasukit į Gruenbergą. Kaip žinote Gruenber- 
gas yra kaimas, beveik visi gyventojai ūkininkai, taigi 
tikiu nemirsite ten badu.

Po valandėlės abu vyrai išėjo iš namų ir po kiek 
laiko pasiekė pabėgėlių stovyklą.

Ten buvo daug didelių cemento ar plytų trijų 
aukštų pastatų. Jie buvo statyti kareiviams ir stovėjo 
miesto pakrašty.

Vytautas ir Boleslavas apžiūrėjo kiekvieną pastatą 
ir iš pirmo žvilgsnio buvo nusivylę. Daugelyje kambarių 
nebuvo languose stiklų. Durys buvo be rankenų ar už
raktų. Kai kuriuose kambariuose visai nebuvo durų. Kai 
kurie namai buvo sužaloti bombardavimų.

Jie pastebėjo didelę sporto aikštę stovyklos vidu
ryje. Vėliau jie rado įvairių sandėlių pastatų, arklių 
tvartą ir kitokių mažesnių pastatų. Viskas buvo blo
go stovio, tačiau jie matė dalyje tų pastatų gyvenan
čius žmones.

Po tokio apžiūrėjimo jie nuėjo j registracijos raš
tinę, kur Boleslavas gavo kortelę su kambario numeriu. 
Raštinėj Vytautas patyrė, kad stovykloje gyveno taip pat 
keletas lietuvių šeimų, tačiau stovykloje buvo daugiau
sia lenkų ir jugoslavų.

Dabar abu vyrai nuėjo apžiūrėti kambario. Jie jį

GALIMI PASIKEITIMAI KREMLIAUS 
VR50NE5E

Nesutarimai ir jaunesniųjų siekimai

ST. DAUNYS

mėnesio bėgyje vakarų privačiai paaiškinta, kad Brežne-
ir Amerikos spaudoje 
užuominos apie gali-

Vieno 
Europos 
pasirodė
mus pasikeitimus didžiųjų Krem 
liaus vadų tarpe. Užuominos y- 
ra susijusios su buvusio preziden
to Johnsono ir dabartinio prezi
dento Nixono pastangomis eiti į 
derybas su Sovietų Rusija taikai 
pasaulyje išlaikyti. Buvęs prezi
dentas Johnsonas sustiprino pas
tangas pradėti derybas su Sovie
tų vadais paskutiniaisiais prezi
dentavimo mėnesiais. Jam buvę 
patarta neužbėgti už akių atei
nančiam prezidentui Nixonui. 
Dvi specialios komisijos nepanei 
gusios taikos pastangų svarbumo, 
bet įspėj usios, kad Sovietų Rusi
ja nelinkusi padėti Amerikai gar
bingai baigti karą Vietname, nes 
Vietnamo karas Sovietams esąs 
naudingas. Johnsono pastangos 
jaudino europiečius, kad Ameri
kos ir Sovietų Rusijos pasitari
muose nebūtų aplenkta vakarų 
Europa. Prezidentas Nixonas ir
gi pabrėžė pasitarimą su svie
tais reikalingumą, o lankydama- 
masis vakarų Europoje aiškino 
pasitarimų planus, gavo lais
vosios Europos politikos vairuoto
jų pritarimą ir išsklaidė iš John
sono laikų paliktą įtarimą. Spau
doje betgi pasigirdo atsargus klau 
simas — ar verta skubėti prie 
derybų stalo, kai Kremliuje vie
nerių ar pusantrų metų bėgyje 
laukiama pasikeitimų?

Pirmosios užuominos apie gali 
mus pasikeitimus Kremliuje atė
jo iš Jugoslavijos ir Rumunijos. 
Ten vakariečių korespondentam

rado palėpėj viename tų didelių pastatų. Tai buvo kam
barėlis su vienu siauru langu. Vidury kambario gulė
jo krūva šiukšlių. Vyrai pradėjo darbuotis. Jie išvalė 
kiekvieną colį. Po keletos valandų sunkaus darbo, ma
žasis kambarėlis atrodė panašus i kambarį.

— Žiūrėk, Vytautai, grindys tai man patinka, — 
Boleslavas rodė su džiaugsmu, — jos yra medinės ir 
labai daug pasitarnaus mano reumatinėm kojom.

Dabar vyrai pradėjo apžiūrėti kitus pastatus. Jiems 
pasisekė, nes jie rado viename pastate lovą, stalą, porą 
prastų kėdžių. Kitame pastate jie rado pora čiužinių. 
Jie visus tuos daiktus sunešė į palėpę ir pradėjo ruoš
tis gyvenimui. Viename rėme buvo išdužęs stiklas, jie 
nuėjo į kitą kambarį, išlupo stiklą ir taip susitaisė lan
gą.

Po to jie nuėjo į specialų sandėlį, kur gavo porą 
antklodžių ir mažą maišą, kuris, kaip jiem pasakė, turė
jo būti pagalvė. Vėliau jų darbas buvo nueiti į virtuvę 
ir maisto sandėlį, kurie buvo nedideliame pastate. Bo
leslavas gavo didelę skardinę karštos sriubos. Tai buvo 
gera kvorta karštos daržovių sriubos. Jam taip pat da
vė ketvertą riekių duonos, dvi unicjas cukraus, tris ci
garetes, dvi uncijas taukų, mažą pokelį sausainių ir ke
letą kitų smulkmenų.

Tada jie sugrįžo į palėpę ir viską valgė iš tų pa
čių konservų dėžučių, nes neturėjo jokių lėkščių. Jie 
kramtė duoną ir buvo patenkinti.

‘ — Dabar, Vytautai, tuos daiktus nuųešk Mildai, 
— atidavė Boleslavas jam kitą maistą.

— Boleslavai, ką darai, aš juk negaliu atitraukti 
nuo tavo burnos to trupučio maisto.

(Bus daugiau).

vo ir Kosygino sveikata nesanti 
gera, o jaunesniųjų ambicijos 
stiprėjančios užimti vadovaujan
čius postus. Londone susitelkę 
Kremliaus įvykių stebėtojai praš
neko, kad Maskvoje rūgimas 
vyksta, nors iš paviršiaus ir ne
pastebimas. Kremliaus vadai ne
buvę vieningi dėl Čekoslovakijos 
užpuolimo. Brežnevo laimina
mi maršalai Čekoslovakijos oku
paciją įvykdė be priekaištų, bet 
politiniame fronte daug pralai
mėta, ypač italų ir prancūzų ko
munistų partijoms okupaciją pas
merkus. Brežnevui su Kosyginu 
padėtį išlyginti ir Maskvos pasi
tikėjimą Italijos ir Prancūzijos 
komunistų partijose atstatyti bū
tų sunku. Gal lengviau sektųsi 
naujiems vadams.

Amerikos politinis korespon
dentas Paryžiuj W.H. Stoneman 
pataria prezidentui Nixonui prieš 
pradedant derybas pirma gerai 
susipažinti su padėtimi, kas vyks
ta Kremliaus viduje. Jis rašo, kad 
kylanti žvaigždė Kremliuje esąs 
Šelepinas, buvęs slaptosios poli
cijos viršininkas, o dabar darbo 
unijų pirmininkas. Jis siekiąs už
imti Brežnevo postą. Jis su Kosy
ginu ir Suslovu pasisakęs prieš 
Čekoslovakijos okupaciją, bet 
pralaimėję. Betgi Selepino auto
ritetas nebuvęs palaužtas. Nese
niai jis su ypatinga misija buvo 
pasiųstas pas Egipto Nasserį. U- 
nijų dienraštyje Selepino pavar
dė esanti dažnesnė už Brežnevo.

Korespondentas mano, kad 
Kosyginas ir Brežnevas, jei svei
kata leis, kurį laiką liks savo pos
tuose, betgi Šelepinas savo už
mačių nemanąs atsisakyti. Dery
bose jis būtų kietesnis už Kosy
giną ir Brežnevą.

NAUJAS VYSKUPAS 
VENGRIJOJE

Naujai paišventintas Pecs vys 
kupijos vyskupas Juozapas 
Cserhati, perimdamas jam pa
vestas pareigas, savo programi
nėje kalboje pareiškė, kad pa
gal Vatikano II-jo susirinkimo 
nuostatus jis norįs būti ne vys-

i kupijos valdytojas, tik Bažny- 
Į čios paskirtas tikinčių jų sielų 
tarnas ir mokytojas... Panašiai 
ir kiti Vengrijos nauji vyskupai 
sausio 23 d. Popiežiaus Pauliaus 
VI-jo paskirti, perėmė jiems pa
vestas pareigas, gausiai daly
vaujant Vengrijos tikintiesiems 
ir Vengrijos valdžios atstovams.

— Amerikietė dailininkė Eli
zabeth Shoumatoff už nupieši
mą buvusio prez. Johnson ir jo 
žmonos portretų gavo 20,000 
dol.



AR REIKALINGOS 

LB APYGARDOS?

Iš LB apygardų veiklos ir jų 
suvažiavimų aprašymų susidaro 
įspūdis, kad atėjo laikas pagalvo
ti apie LB organizacijos struktū
ros pakeitimą ir perėjimą iš cent
ralizuoto veikimo j decentraliza
ciją.

Š. m. sausio 23 d. Balys Rau
gas, vadovaudamasis LB rytų a- 
pygardos suvažiavimo paskaitos 
mintimis, savo straipsnyje: “LB 
apygarda ir jos veikla” šitaip sa
ko: “Lietuvių bendruomenės or
ganizacinėje struktūroje apygar
dai nepriklauso pagrindinis vai
dmuo: didžiųjų bendruomeninių 
pasiekimų (šaknys giliai įaugusios 
Lietuvių bendruomenės apylin

J. NAVAKAS
išskyrus rūpestį jų steigimu. Pa
galiau čia būtų galima klausti, 
kiek LB apygardos įsteigė apylin 
kių, kur jos be jų būtų neįsis
teigusios, kiek ir kur dar numa
toma įsteigti naujų apylinkių. 
Toks pat panašus klausimas ga
li kilti, kiek LB apygardų val
dybos įsteigė lituanistinių moky
klų, kur apylinkės nebūtų pajė
gusios ar nesupratusios reikalo 
jas steigti.

Apygardų šaukiami suvažiavi
mai ir jų dalyvių skaičius taip 
pat dar nerodo didelių darbų. 
Negalima sakyti, kad suvažiavi
mai organizacijoms visai nerei
kalingi, o tik laiko gaišinimas,

1960 m. Vasario 16 d. konsularinis priėmimas Chicagoje. Iš k. — Nicaragua konsulas Adolfo Roman, 
Costa Rica gen. konsulas Stanley Villafrancas, Do-mininkonų resp. gen. kons. Federico Paulino, Vene 
zuelos gen. konsulas Leopoldo Terrero, Lietuvos gen.konsulas P. Daužvardis.

Nuotr. V. Noreikos

PARDUODAMI 
IS MODELINI) NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. OR 6-4421

kėje”. Toks teigimas yra visai tei-1 jėgų ir pinigų nenaudingas eik
singas. Iš tikrųjų apylinkė yra pa 
grindinis ir gyvybinis vienetas L 
B organizacinėje struktūroje. Ta
čiau toliau B. Raugas savo straip
snyje stengiasi parodyti ir apygar 
dų vaidmenį, dėl kurio verta su
abejoti. Jis sako, kad be apygar
dų nukentėtų organizacinės sche 
mos vientisumas ir susidarytų pa
vojus LB pajėgumui. Bet ką reiš
kia “organizacinės schemos vien 
tisumas”? Tai labai neaiški są
voka, tartum organizacija nega
li būti be apygardų.

Dabar pažiūrėkim, kur efek
tyviai ar pasyviai reiškėsi LB a- 
pygardos savo veikloje. Jau iš a- 
pygardų veiklos aprašymo maty
ti, kad apygardos skirstomos pir
maeilėmis ir antraeilėmis, atsi
žvelgiant į jų veiklumą. Ir visai 
suprantama, kodėl pirmaeilės a- 
pygardos vadinamos tos, kur yra 
didžiosios lietuvių kolonijos, kaip 
pvz. Chicaga, Clevelandas, New 
Yorkas ir kitos. Aišku, jos turėjo 
geresnes veikimui sąlygas ir, gal 
būt, veiklesnes apygardų valdy
bas. Kitos apygardos neparodė 
ryškesnės veiklos, išskyrus plana
vimą, administracines ir organi
zacines kai kurias funkcijas, ku
rios, kaip žinome, sudaro tik or
ganizacijos rutiną.

Paaiškėjo, kad ir vadinamos 
pirmaeilės apygardos daugiausia 
atliko tik tokius darbus, kuriuos 
paprastai vykdo LB apylinkės, rū 
pinimasis lituanistiniu švietimu, 
minėjimai, meno parodos, kon
certai ir t.t. Tuo būdu pirmaei
lės apygardos, lygiagrečiai dirb
damos apylinkių darbą, nustūmė 
jas į neveiklumą, ką pripažįsta 
ir B. Raugas. Jei taip buvo, gal 
perdaug stebėtis nereikėtų. Jei pa 
žiūrėsime į JAV LB įstatų 14 ir 
28 paragrafą, tai pamatysime, 
kad apylinkių ir apygardų val
dybų pareigos yra beveik visai 
panašios, tik jos apibūdintos kiek 
skirtingais žodžiais.

Be abejo į apygardų valdybų 
darbų sritį įeina LB idėjos sklei
dimas ir naujų apylinkių organi
zavimas. Bet kaip jau žinome, LB
idėja buvo per lietuvišką spaudą Deniel, nauju Toledo ankivysku- 
paskleista plačiai ir gyvai tų žmo-1 pu ir kartu Ispanijos katalikų 
nių, kuriems rūpėjo LB organi- Bažnyčios Primų paskyrė Ovie- 
zacijos reikalai. Jei iki šiol kas do arkivyskupą Vincente y Ta- 
dar nesuprato LB idėjos ar jos rancon, žymų Ispanijos katalikų 
nenorėjo suprasti, tai tie vargiai! akcijos vadą, kuris yra kartu 
ateityje besistengs ją įgyvendinti, ir Vatikano Bažnytinės teisės 
Taip atrodo, kad naujų apylin- kodekso reformos komisijos na- 
kių steigimas jau yra sustojęs, rys.

vojimas. Jie yra reikalingi ir pa
teisinami, kai yra aiškus jų šau
kimo tikslas, svarbūs svarstytini 
klausimai, reikalaują padaryt nu 
tarimus, kurie vėliau pavirstų ap
čiuopiamais darbais.

Jau organizuojant LB ir ruo
šiant jos įstatus daug kam kilo 
klausimas ar reikalingos LB apy
gardos, kaip kad buvo nepriklau
somoje Lietuvoje kai kurios or
ganizacijos padalintos apygardo
mis, regionais, rajonais ir, žino
ma, mažesniais organizaciniais 
vienetais. Gyvenimas ir visos są
lygos rodo, kad šiame krašte LB 
padalinimas apygardomis buvo 
nepateisinamas.

Kadangi apylinkė yra pagrin
dinis LB organizacijos veiksnys, 
tai į jį reikia nukreipti visą dė
mesį ir sukoncentruoti visas jė
gas, nesklaidant jų antraeiliams 
ar trečiaeiliams organizaciniams 
reikalams. O apylinkių veiklu
mas ir ateityje priklausys nuo 
jos pilnateisių narių gausumo, 
jų lietuviško susipratimo, visuo
menininkų ir kultūrininkų pajė
gumo.

Iš rytinių LB apygardų suva
žiavimo matyti, kad ten buvo 
keltas ir LB Tarybos likimo klau 
simas. Tai sveikintinas žygis. Iš 
tikrųjų reikėtų panaikinti ir LB 
Tarybos instituciją ir rinkimus, 
nes ji neturi ką veikti, o jos iš
rinkimas įneša tam tikro gyvu
mo į Lietuvių bendruomenės gy
venimą, bet sukelia ir nemaža 
erzelio su politiniu prieskoniu. 
Todėl reikia keisti ir suprastinti 
LB organizacinę struktūrą, pa
naikinant apygardas ir visokias 
tarybas. Svarbiam reikalui esant 
JAV LB gali sušaukti apylinkių 
pirmininkų bei atstovų suvažia
vimus, o kol tas nebūtina, laiky
ti glaudų ryšį kitomis susižinoji
mo priemonėmis.

O—
NAUJAS ISPANIJOS PRIMAS

Popiežius Paulius VI-sis šio
mis dienomis vietoje pereitą va
sarą mirusio Ispanijos katalikų 
Bažnyčios Primo kardinolo Pla y

VĖL VIENOS GIMNAZIJOS 

JUBILIEJUS
VYTAUTAS VOLERTAS

Visa gyvenimo srovė yrą nu- bus prisiminta Alytaus gimnazi- 
lemta dienelės gausos stambių ir jos penkiasdešimties metų su- 
mažų įvykių. Žmogus, jo maišy- kaktis. Ten su judriu Dzūkijos 
masis šioje srovėje, jo revoliuci- [ jaunimu mokėsi Čiurlionio, Krė- 
nės mintys ir paprasti rūpesčiai vės, Kipro Petrausko, Žmuidzi- 
kuria istoriją, kurioje, laikui bė- navičiaus, Krupavičiaus artimų-
gant, pasislepia ir žmogus ir pa
vieniai įvykiai. Matomi lieka 
vien stiprūs sukrėtimai, vien tos 

; asmenybės, kurios šiuos sukrėti- 
’ mus iššaukė, arba kurios buvo 
[ sukrėtimų paviršiun iškeltos.

jų ir kaimynų vaikai, švietėsi Pu 
nios (Pilėnų), Merkinės, Liškia
vos, Rumbonių ir Krikštonių pi
liakalnių pašonių jaunuoliai, 
auklėjosi Daugų, Dusios, Veisie
jų, Obelijos, Metelių paežerių

Tik specialiai pasiruošusieji į- berniukai ir mergaitės, Seirijų 
žiūri aplink, kurioje vyko ir bren- kalnelių ūkininkų (nežinant aru- 
do neramumai. Tik istorikas, šių sūduvių-jotvingių kunigaikš- 
mato minias, jų konvulsijas, in- ' čių kapus, supiltus ketvirtam, 
dividų aistras, kūrybinius ban-, penktam šimtmety) sūnūs ir
dymus kasdeinos kančias, kas 
šio pasiruošimo neturi, supran
ta vien tas iškarpėles, kuriose 
pats kada nors veikė, nors ir jas 
dažnokai persunkia savo pamėg
tu atspalviu.

Paprastą žmogų istorija pas
kandina. Jį laikas kasa gilyn ir 
gilyn.

Per paskutinius dvejus metus 
susibūrimais, straipsniais spaudo
je, leidinėliais, kartais net dido
komis iškilmėmis buvo priminti 
kai kurie lietuviškosios gyveni
mo srovės žymesni intakėliai. 
Apie juos kalbėta su rūpesčiu, 
meile, sentimentu, net su skaus
mu ir gailesčiu. Tai gražių švie
timo žiburių, labai svarbių kul
tūrinių verpetų — lietuviškųjų 
gimnazijų — jubiliejų paminėji
mai.

Sios įstaigos buvo geriausias 
iš Rusijos okupacijos išsikasusios 
tautos pažangos metas. Jų tin
klas, mokinių skaičiaus didėji
mas, mokytojų pasiruošimo ly
gio augimas ir gyventojų dėme
sys rodė didelę pagarbą švieti
mui, kuris carų laikais ūkininko 
vaikui buvo veik neprieinamas. 
Palyginkime pirmųjų nepriklau
somybės metų aukštų pareigūnų

'dukros, — ir Druskininkų, Ry
liškių, Nemunaičio, Birštono 
panemunių, ir Jiezno, Simno, 
Kapčiamiesčio, Liepalingio, Va
rėnos, Alovės, Nedzingės, Perlo
jos, Miroslavo miestelių, — ir 
Ūdrijos, Krokialaukio, Nemajū
nų, Stakliškės, Butrimonių, Pi
vašiūnų, Raižių bažnytkaimių, 

—ir daugelio kaimų, kaimelių, 
vienkiemių, — ir ūkininkų, kam
pininkų, varguolių vaikai. Da
bar, mokyklų tinklui plečian-

rūpinosi jų auklėtiniai, ir ne
nuostabu, jei istorija būdavo pa
dalinama sentimentais, — senti
mentas yra gyvenimo dalis, o is
toriją kuria gyvenimas. Alytus, 
būdamas vienu gražiausių Lie
tuvos vietovių, jaunuose žmo
nėse turėjo palikti gilias žymes, 
net ir vyresniame amžiuje neiš- 
nykstančias. Turbūt, ir ateinan
čio rudens iškilmės dailiai pra
eis, turbūt, ir jų komitetas netu
ri daug vargo, žmones buriant, 
turbūt, alytiečiai, judrūs dzūkai, 
nedelsia į laiškus atsakyti, regis
truotis, įnašą pasiųsti.

Tačiau gal neužtektų vien su
sibūrimo. Gal vertėtų pasisteng
ti ir truputį daugiau. Vartant Br. 
Kviklio redaguotą “Mūsų Lietu
va”, matome, kiek šiuo leidiniu 
atnešta daug naudos. Tačiau at
skiroms vietovėms ir jų istori
joms neužteko vietos. Ten neran
dame (kaip nerandame ir Lietu
vių Enciklopedijoje) nieko apie 
Alytaus gimnaziją. O jos duris 
varstė daug jaunimol Ar never
tėtų pasirūpinti rimta studijėle, 
paruoštą darbą išmanančių 
žmonių? Ar šalia Lietuvių fon
do nederėtų ir šiam reikalui kiek 
pridėti? Nereikia būtinai steng
tis darbą užbaigti prieš jubilie
jų. Užtektų, jei iki rudens jis bū
tų tinkamai suplanuotas ir sėk
mingai pradėtas, kad jam finan-

tis, ši mokslo įstaiga aptarnau- suoti susidarytų bent pusė lėšų 
ja mažesnį plotį, tačiau savu lai-1 Žinoma, komitetas, be visų a- 
ku Alytaus gimnazija švietė be-) lytiečių pritarimo, vienas šiam 
veik visai Dzūkijai, neskaitant mostui nedrįs pasiryžti. Reikia 
Seinų apskrities kampelio, kurio pritarimo ir piniginio įsipareigo- 
jaunimas mokslo ieškojo Lazdi- jimo. Bet pirmiausia - reikia atsi
juosę. Alytaus gimnazija prade- liepti, pritarimą jau dabar pa
veikti 1919 m. rudenį. Ją suorga- reiškiant.
nizavo ramaus būdo (taip pat 
Dzūkijoje gimęs ir augęs) mo
kytojas K. Klimavičius, eilės ma
tematikos vadovėlių autorius, o- 
kupuotoje Lietuvoje gal labiau-

VANDUO IŠ CHICAGOS
Markham ir Midlothian mies- 

pasirašė kontraktą su 
šiai pagerbtas ir aukščiausiai at-! vandens tiekimo komisija gauti 
žymėtas pedagogas. Įdomu, kad ‘
pirmoji mokinė, užregistruota A- 
lytaus gimnazijos — tada dar tik 
progimnazijos - sąrašuose yra 
Chicagoje ir šiuo metu rūpina
si jubiliejaus paminėjimo sėk
mė. Tai Elena Stankevičiūtė — 

pirmoje

I teliai

vandenį tiesiog ils Chicagos. Iki 
šiol Mankham gaudavo vandenį 
iš Harvey miestelio, o Midloth
ian iš Rnbbins miestelio.

NAUJAS “RAUDONASIS 
KLEBONAIS”

Ir vėl iškilo kunigas revoliu
cionierius. Tai Cali miesto Ko
lumbijoje priemiesčio Alfonso 
Lopez Umarejo klebonas Manuel 
Alzate. Jis visą laiką užtarė ne
turtingus parapiečius. Tačiau 
paskutiniu laiku jo skelbiamos

1 evangelijos tiesos ėmė darytis 
promaėksistinės. Atrodo, kad 
valdžios organai apie jį pranešė 
kurijai. Vietos gyventojai, nu
jausdami, kad kleboną gali kas 
negerai nutikti, dienomis ir nak 
timis jį saugo. Tačiau kurija jo 
reikalu neišleido jokio pareiški-

' mo. Žurnalistai taip pat neturė
jo galimybės su vyskupu pasi
kalbėti. k. kl.

— Amerikietis negras aikto- 
rius Sidney Poitier yra milijo
nierius, turįs apie 9 mil. dol. 
turto.
llllllltlllltllllliilllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

................................................. mini

dažnai tik dviklasinį išsilavini
mą su ne vieno policininko bran-i Juknevičienė, baigusi 
dos atestau prieš pirmą SSSR o-
kupaciją ir jau šiek tiek susigau- 
dysime, kaip sparčiai po kraštą 
liejosi švietimas.

Dzūkijos gėriui

Ateinantį vėlyvų rudenį (Pa
dėkos dienos savaitgaly, lapkri
čio 28 ir 29 dienomis Chicagoje)

Worceater, Mass., gana daug sniego, tai iš jo Wor cesterio Politechnikos instituto studentai nulipdė ne
mažą šunį, kurį čia stebi tikras šuo.

ANT VILNELĖS 
TILTOgimnazijos laidoje, kaupianti 

buvusius Alytaus gimnazijos mo
kytojus ir mokinius, šaukianti 
juos atsiliepti, prašanti jau da- 
bar ruoštis Chicagon. (E. Jukne-,
vičienė, 8741 So. Albany Avė., I Jonių miestą, kuriame mėnesie- 
Chicago, III. 60642) Kiti komi- j nos naktį atgyja visa jo praeitis 
teto nariai: dr. G. Balukas, kun.'su karaliais, kunigaikščiais, het- 
J. Borevičius, S. Grigaravičius, KJmonais ir paprastais žmonėmis— 
Jonaitis, I. Kairytė, J. Karsas, dailininkais bei elgetomis.

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva

kun. I. Urbonas. Komitetas, ša
lia numatomų iškilmių, pasiry
žęs iš buvusių gimnazijos auklė-

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen

tinių sudaryti Lietuvių fondui domis, knyga palieka gilų ir ma- 
tūkstančio dolerių auką — palik- lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
ti nedylančią žymę. Raginant j niems. Išleido Lietuviškos Kny- 
registruotis visus alytiečius, pra- gos klubas.
šo ir $12, iš kurių $10 skiriama 
Fondui, o likusieji — išlaidoms,

Ar tik susibūrimas?

Visais

Gaunama
$2.50.

‘Drauge.” Kaina

gimnazijų
. Illinois State g-vyentojai prie kalnios 

turi pridėti 5% taksų, 
jubiliejais! -ag----------- : —

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRE

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama
$5.00.

‘Drauge”. Kain.

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi priristi 5% taksi}.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA [VAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS 

Priima tortų Ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogu»™’ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

If you ignore it,maybe it’ll go away. 
w And other

famous cancer legends.

In an all-out effort to avoid the truth, people hava 
created some pretty imaginative phrases.

Likę the ever-popular “What I don’t know can’t 
hurt me.” And “Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot. Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

!• Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in.
We have no recourse but to fight fire with fire with 

. some more meaningful phrases.
} Likę “i in 3 is being saved now. i in i could be 

aaved if people went for checkups every year.*
And “200,000 were saved lašt year. Annual checb> 

ups can help save thousands more.”
What are you waiting for? Don’t you want te tu* 

joy the peace of mind that comes from knowing you’to 
doing the best thing for your health?

If it’s slogans you want, we can give them to you. 
We’ll do anything to try to make cancer a legend iu 
its own ūme. But we need your help.

Help yourself with a checkup. And others with a chedc.

American Cancer Sodety t
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1969 M. VARŽYBINIS KALENDORIUS
p

1969 m. ,ŠALFASS-gos varžy- 
binis kalendorius buvo išsamiai 
aptartas visuotiniame suvažiavi
me, 1969 m. vasario 1 ir 2 d., 
Detroite. Kai kurių varžybų da
tos jau yra galutinai nustatytos, 
kitų dat tik apytikriai. Kalendo
rius apima pagrindinius ŠAL- 
FASS-gos ir Pabaltiečių Sp-to fe
deracijos pirmenybes ir, eventu
aliai, kitas platesnės apimties var 
žybas, tačiau jame neįtraukta a- 
pygardų pirmenybės ir panašios 
smulkesnės varžybos.

1969 m. ŠALFASS-gos krepši
nio ir tinklinio pirmenybės įvyks 
1969 m. balandžio 12-13 d. Cle
velande. Rengia Clevelando LS 
K Žaibas. Varžybos vyks visose 
suaugusių ir prieauglio klasėse 
pagal nustatytą programą. Ši da
ta dar nėra galutiniai patvirtin
ta.

1969 m. Š.A. Pabaltiečių krep
šinio ir tinklinio turnyras numa
tomas 1969 m. gegužės 17-18 d. 
Toronte, Ont. Rengia ėstai. Pro
gramoje: krepšinis vyrams, mo
terims, ir jauniams A kl. (1950 
m. gimimo ir jaunesniems), tink
linis •— Vyrams, moterims, jumo
rams (1948 m. gim. ir jauti.) ir 
mergaitėms (1950 m. gim. ir jau
nėm.). Data dar negalutinė.

IV-sios tradicinės lengvosios at 
letikos rungtynės tarp Š. Ameri
kos lietuvių ir ukrainiečių rink
tinių numatomos 1969 m. birže
lio 21-22 arba birželio 28-29 d., 
Toronte. Vykdo Toronto PPSK 
Aušra. Varžybos vyks vyrų ir mo
terų klasėse.

1969 m. Š. Amerikos Pabaltie
čių ir lietuvių vyrų, moterų ..ir 
jaunių A kl. (16-18 metų) len- 
vosios atletikos, visų klasių 
plaukymo ir tik pabaltiečių lau
ko teniso pirmenybės įvyks 1969 
m. liepos 26-27 d. Clevelande. 
Ohio. Vykdo Clevelando LSK 
Žaibas. Ši data yra galutiniai nu
statyta.

1969 m. Š.A. Pabaltiečių ir lie-

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Kauno studentas A. But- 

norius gana gerai pasirodė So
vietų S-gos studentų p-bėse, Ba- 
tumeje. Jis pasidalijo septintą vie 
tą, surinkęs 8 taškus iš 15 gali
mų. Laimėjo Gruzijos studentas 
Georgudze su 10,5 tš.

— Nemažai lietuvių šachma
tininkų partijų įtalpino Maskvos 
žurnalas Šachmatnyj Biuleten 
nr. 11-68: Muchin-Kaunas, But- 
norius-Nikitin, žaistos Gomely; 
Mnakacanian-Mikėnas ir Mikė- 
nas-Vaganian, žaistos Taline; Če 
pukaitis-Lukin, žaista Leningra
de. Iš Profsąjungų p‘bių, Palan
goje įdėtos 4 Česnausko partijos 
su KolOvanu, didmeistriu Bori- 
senko (gražus Česnausko laimė
jimas!)/ su Vooremaa ir Koga
nu. Lietuvos čempiono Vlado Mi 
kėno partijos su didmeistriu Pet
rovu, 1940 m. ir didmeisteriu A- 
verbachu, 1943 m. panaudotos 
teoretiniems nagrinėjimams Ka- 
taloniškos pradžios (Š.Biuleten 
10-68).

— Bostono tarpklubinėse abi 
So. Bostono lietuvių pi!, draugi
jos šachmatų komandos pelnė 
taškus, užpraėjusio savaitgalio 
rungtynėse. Pirmoji pasiėmė be 
kovos 5-0 iš Harvardo univer.-to, 
kai pastarieji užsitikrinę pirmą 
vietą Championsbip divizijoje, 
nebepanoro žaisti atidėtų rung
tynių. Lietuvių B sudorojo Bry- 
ant ir Stratton santykiu 4—1. 
Mums taškus pelnė: estas Varnik 
1, Bronius Skrabulis 0, L. Ice- 
nogle 1, Andrius Keturakis 1 ir 
Rimas Karosas 1.

— Didesnio atgarsio šachma
tų ir šiaip spaudoje susilaukė mū 
sų šulų pasiekti laimėjimai: Po
vilo Tautvaišo — Illinois ir Mid-

tuvių prieauglio klasių lengvo- vius tenisininkus gausiai šia
sios atletikos pirmenybės numa
tomos 1969 m. rugsėjo 6 d., Ka
nadoje. Rengia latviai. Varžybos 
vyks berniukų ir mergaičių B 
(14-15 m.), C (12-13 m.) ir D 
(žemiau 12 m.) klasėse.

1969 m. ŠALFASS-gos golfo 
pirmenybės ir tradicinės tarpime 
stinės komandinės golfo rungty
nės numatomos pravesti rugsėjo 
mėn. Chicagoje. Vykdo — Chi
cagos Lietuvių Golfo klubas.

1969 m. Š.A. Pabaltiečių Gol
fo pirmenybės numatomos vyk
dyti rugsėjo mėn. antroje pusė
je, Grand Rapids, Mich. Rengia 
— latviai.

1969 m. ŠALFASS-gos stalo te
niso pirmenybių data ir vieta dar 
nenustatyta, pri leidžiant galimy
bę, kad jos gali būti vykdomos 
kartu su krepšinio ir tinklinio 
pirmenybėmis, balandžio 12-13 
Clevėlande.

1969 m. Š.A. Pabaltiečių stalo 
teniso pirmenybių data taip pat 
dar nenustatyta, tačiau yra gali
mybė, kad jos įvyks kartu su Pa
baltiečių krepšinio ir tinklinio 
pirmenybėmis, gegužės 17-18 d. 
Toronte. Šias varžybas šiais me
tais vykdys lietuviai.

1969 m. ŠALFASS-gos lauko 
teniso pirmenybių data ir vieta 
dar nenustatyta.

Tradicinis stalo teniso "De
šimtuko” turnyras numatomas 
vykdyti vėlai rudenį.

Dar yra numatoma Šiais me
tais atgaivinti tiek lietuvių, tiek 
ir pabaltiečių šaudymo pirmeny
bes. Jos būtų vykdomos rudenį. l

1969 m. ŠALFASS-gos futbo-. 
lo pirmenybes numato vykdyti 
Chicagos LFK Lituanica. JoS bus' 
stengiamasi suderinti su pabal
tiečių futbolo turnyru.

Klubai ir spauda bus neatidė
liojant informuojami apie var- 
žybinio kalendoriaus tolimesnį 
plėtojimąsi.

Valdyba

America p-bėse, ir koresponden- 
cin-ių šachmatų didmeisterio Ro 
mano Arlausko

Lenkijos katalikų vyskupų 
kon ferekcijoje Varšuvoje buvor». . x u I J *4 ru-nvinjy;

... , . . , P’^ų ,a- trinktas naujas Lenkijos vys- Waukegano jaunimas - tauti-
lijos p-bių ir Goohva turnyro lai- kųpų (konferencijos sekretorius nių §okių grupė “Bijūnas”, ku-
mojimuose.. Kazys Merkis

SEIMAI IR KONVENCIJOS
Vasario mėnesį Chicagoje į* 

vyko 53 seimai, konvencijos ir 
pramonės parodos sutraukusios 
303,579 lankytojus, kurie į 
miesto ekonomiją įleido $71,- 
600,000. Apie tai pranešė Chi
cagos konvencijų biuro pirm. 
Thomas King.

Covington. Ga., automašinų lenk
tynėse. lenktynininkas Huston 
Platt. 35 m., iššoko iš kelio į žiūro
vus. kurių buvo 5,000 ir užmušė 11 
žiūrovų ir apie 50 kitų sužeidė. 
Pats vairuotojas išliko sveikas.

PABALTIEČIU STALO
TENISO PIRMENYBĖS

Šiaurės Amerikos Pabaltiečių 
stalo teniso pirmenybės įvyks š. 
m. kovo 15 d. Toronte, Toron
to Table Tennis Centre — 337 
Spadina Avė. Pradžia 10 vai. iš 
ryto. Žaidynės bus vykdomos vy
rų, jaunių ir moterų klasėse; in
dividualūs susitikimai, komandi
nės varžybos ir dvejetai. Dalyvių 
skaičius nėra ribojamas. Kviečia
ma Amerikos ir Kanados lietu-

me turnyre dalyvauti. Registra
cijos mokestis 1 dol. asmeniui. 
Jokių kitų mokesčių nebus. Šias 
žaidynes praveda lietuviai ir jų 
organizaciniais reikalais rūpina
si Aloyzas Kuolas, 102 Beresford 
Avė., Toronto 3 (tel. Ro 9-7051). 
Nedelsiant prašom p. A. Kuolui 
pranešti apie dalyvavimą.

ŠALFASS-gos informacijos 
skyrius

PASKIRTAS ŠALFASS-gos
STALO TENISO VADOVAS
Nauju ŠALFASS-gos stalo te- 

1 niso vadovu yra tvirtinamas Be
nius Žemaitis, 3315 W. 65 PI.,
Chkago, m. 60629. ŠALFASS-!liaus Parapijos bažnyčioje pamal 
gos centro valdybos pasiūlymu,! domis, kurias atnašavo svečias iš 
jis štorftš pareigoms buvo išrink
tas visuotinio ŠALFASS-gos šuva 
žtavtmo, š.m. vasario 1 d., Det
roite. Naujasis vadovas pareigas 
pradeda eiti 1969 m. kovo 1 d.
Jo kompetencijoje yra sudarymas 
ŠALFASS-gOs stalo teniso komi
teto it jam vadovavimas. Visais 
stalo teniso reikalais prašome mas, kad šiais laikais kenčia ne
kreiptis į naująjį vadovą, aukš
čiau nurodytu adresu. Na'ujam 
valdovui linkime sėkmės.

Valdyba

Tom ShaiV, 26 Yn., laimėjo golfo 
pirmenybes Miami, Fla., gaudamas 
30,000 dol.

NAUJAS VVISKUPV KONFE
RENCIJOS SEKRETORIUS

kardinolo Vyšinskio vyskupas 
pagalbininkas Bronislovas Dab 
rowski. Viena, iš svarbesniųjų 
naujojo sekretoriaus pareigų 
yra atstovauti Lenkijos vysku
pus pasitarimuose su Lenkijos 
valdžia.

DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(8ix Month Minimum) 
minimum $10,000 oriiaraer 
ln muitiples Jof $1,000

STANDARD 
FEDERAL
8AVING8 ANO LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
Archer at Saeramento Chicago 60632 V! 7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twice fugai requlrementa)

HOURS: Mon., Thurs,, 8 a.m.-8 p.m.; Tūta.,: 
Fri., 0 a.m.-4 p.m. I Sat, 0 a.m. -12 noom

5J Wed, •— no business transacted
AMERICA S LARGBST LITHUANIAN ASSOCIATiiSJ-----

JAV laivyno vyrai jau praktikuojasi, kaip reikės iškelti nusileidu
sius j jūrą Apollo 9 astronautus, kurie laukiami kovo 13 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Milvvaukee, Wisc.

IŠKILMINGAS VASARIO 
16-tosios MINĖJIMAS

Vasario 16-sios minėjimas Mil- 
waukee, Wis., buvo pradėtas 
Milvvaukee lietuvių Šv. Gabrie-

Chicagos kun. Pr. Garšva, MIC. 
Pamaldų metu giedojo Racine 
Šv. Kazimiero parapijos choras, 
vad. muziko J. Grimskio.

Dienai pritaikytame savo pa
moksle kun. P. Garšva pažvelgė 
į lietuvių tautos ir paskiro indi
vido kančios prasmę, pažymėda

tik kalti, bet ir nekalti, kad sa
vo dvasinėmis aukomis ir kan
čios supratimu mes galime prisi
dėti prie krašte likusių ir ken
čiančių.

Po pamaldų, Parapijos salėje 
įvyko ALB Milwaukės Apylinkės 
Valdybos rengtasis minėjimas, 
kurį atidarė ir pravedė Apyl. pir- 
min. Pr. Mickevičius. Minėjimo 
invokaciją atliko klebonas kun. 
J. Augūnas, MIC, o WisoconSi- 
no gub. Warren Knov/les paskel 
btą Vasario 16-sios proga prok
lamaciją gražiai perskaitė J. Ja- 
sionytė. Po to sekė kun. Pr. Garš 
vos paskaita, kurioje su giliu į- 
žvalgumu buvo panagrinėta šių 
dienų problematika ir svarbiau
si lietuvių uždaviniai. Paskaita 
buvo sutikta itin šiltai.

Minėjimo meninę dalį atliko 
Racinės Šv. Kazimiero parapijos 
mišrus ir moterų chorai su so
listė I. Tamulėniene, akompa
nuojant B. Pliūraitei ir diriguo
jant J. Grimskiui. Mišrus choras
padainavo 6 ir moterų choras — i°ie galima, nors ir ribotai, veik
3 lietuvių kompozitorių dainas. 
Be choro, meninę dalį atliko tri
jų kolonijų: Racine, Kenoshos ir

riai vadovauja St. Milašius. Gru
pė išpildė programą “Tėvynės il
gesys”, kurią sudarė B. Braciū- 
tės sukurtas ir padeklamuotas 
eilėraštis, tautiniai šokiai ir dai
nos. Grupę pianu palydėjo R. Ka 
žetnėkytė ir akordeonu — A. Stel

PASSBOOK
ACCOUNTS

I mokas. Visa programa — chorai 
ir šokėjai buvo palydėti audrin
gais aplodismentais.

Pertraukos metu buvo surink
ta Tautos Laisvinimo fondui 170. 
dol., Minėjimas buvo baigtas Lie 
tuvos ir Amerikos himnais.

Tą pat popietę per Waukeshos 
radijo stotį WYLO (lenkų valan 
dėlės metu), V. Janušonio ir L. 
Dargio pastangomis ir lenkų ra
dijo valandėlės Vedėjo A. Roman 
ski prielankumu lietuviams, bu
vo transliuojama lietuviška mu
zika (tokia pat Valandėlė bus it 
kovo 10 d. 10 vai. vakaro pet 
'FMn stotį, banga 96,5) .

Po programos sekė apylinkės 
narių suaukotos vaišės, kurias 
tvarkė: R. Jasionienė, M. Happ,
K. Dargieriė, Ž. Buskevičienė, G. 
Buškevičiūtė ir Gr. Mickevičiūtė. 
Visuose kituose darbuose tal
kininkavo: P. Jasionis (praves- 
damas dovanų dalinimą), L. Mi
ckevičius, V. Bulkaitis, A. Obe- 
raitis, Pr. Telšiftskas ir kt.

Patį minėjimą reikia vertint 
teigiamai. Jeigu jis praėjo taij 
sėkmingai, tai dideli nuopelną 
priklauso šv. Gabrieliaus parapi 
jos klebonui kun. j. Augūnui, 
MIC, kuris savo lietuviškų reika
lų supratimu, nuolat pagelbė
damas ir paremdamas įvairiais 
būdais talkininkavo 
valdybai. Didelė ir i 
dėka priklauso kun. Pr. Garšvai, 
chorams, šokėjams, jų idealistiš
kai nusiteikusiems ir veltui dir
bantiems vadovams ir visiems ir 
visoms vienu ar kitu būdais pri- 
sidėjusiems prie šio minėjimo pra 
vedimo. Jų darbas įrodė, kad ben 
drai dirbant ir mažutėje koloni

ti. Valdyba visiems yra dėkinga.
Kor.

— JAV aukščiausio teismo 
teisėjo Warrėn tėvas buvo plė- 
(šikų nužudytas 1938 m. Califor 
nijoj, kUr turėjo nekilnojamo 
tuTto pardavimo pelningą įstai
gą. Plėšikas niekad nebuvo su 
rastas.

Ofisas 3148 West «3rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717

Rezid.: 8241 West CTth Place 
Tel.: REpubUe 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8: tv^- 
čiadleniats uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 Vai.

DR. VL BLAŽYS
PUAUCtŲ Ift VIDAUS LIGOS 

2801 West «3rd Street
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal Sualtar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Ręy.ld. tel, VVAlbrook 5-3048
^Resid. Telef. 239-4088
DR. K. G. BALUKAS

AklšEltlJA ir MOTERV LIGOS, 
OINEKOLOGIN® CHIRl'KGiJA 

6449 S. Pulaski Road (Crawt'ord 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal eueftartnią;
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA GALIŪNAS
AKTŲ, AŪSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 AVest 03rd Street 
Vai.: kasdien 10^—12 vai. tr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

DR. e. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-6533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, fllinois
-».v ..z .-y.,-
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Tel. ofiso HŪE 4-5849, rei. 888-2238

DR. PETER T. BRAZIS
gydytojas ir chirurgas 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: aiitrad tentais, peiiKtadte- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 o p. 
Llgionla* priimam* nnjrnt «n»1ta.r1ma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA

2709 W. 5lst Street 
tfeL — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. tr 1 
ketv. 1—4 ir, 7—9; antrad. Ir penk- 

:ad. 10—4; Šeštad. 1010-. .ta -2 vai.■
066. 785-4477. Rei. PR 8-0900.

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
sPEciALYRfi — nervų ir 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

8449 SO. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija ir moterų ligos

6132 So. Kedrie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne- 

, atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

(Tel. 737-22U0 ofiso ir rezldencijop’
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

oriso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
i o r fe k

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
fieštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 7lst Street 

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

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospeet 9-6730Ofs. Tr 6-6622 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020
Namu tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 W. 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

tkl 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehili 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. 7ak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 tkl 2 vai. p.p 
lr vakarais pagal susitarimą.Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381

DR. V. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71sf, Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—Iž 
v. r., 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. tr trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. VVA 5-3099
Tel. —- REUanoe 5-1811

DR. INALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nub 12-4 vaL p. p., 6-8 
vai vak. fieštad. 12-S vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.

DR. VTT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTl^RB 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. tr 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. fieštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. 19 burto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 Vai. lr 8-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Of. Tel. RE 4-2123, Namu OI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitartu 
Vai.: 2—4 p. p. tr 6—8 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCB1KJU IR VAIKU LIGŲ 

S»»ECIALlSTfi
MEDavJAL building

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lr nuo
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., Šeštad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Aibany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt Ir šeštad. 2—4 popiet

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rm RE 4-8150

DR. F. C. VVINSKUNAS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Streef

Valandos: pirm., ketv.. 6—8 vai.,
antre.d. tr penkt. 1—4 vai.

PrilmlnCja tik susitarus

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pttlasld Road
Vai., pirmad., aiitrad., penktad., 1-4
lr 8-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 

šeštadieniais ll-l ved, popiet.

•

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

• Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- £ 
niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0.9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien »—11 ryto tr « - •• v

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRTBTH 
lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contaet lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC VIDAUS GIGO?

Tel. Ofiso PR 6-7800; JVann.1 925-7A97
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie AvCnue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
fieštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
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AMERIKIEČIAI UŽ LIETUVOS LAISVę

Išskirtinu būdu Clevelando Issenmann toks oficialus ir reik 
vyskupas Clarence G. Issen- ’šmingas priminimas mūsų tau- | 
mann prisiminė Lietuvos 50 m. tos likimo amerikiečių tarpe tu-
jubiliejių ir jos pavergtuosius, retų būti didelis lietuviam pa- iF°apZrS 
paskelbdamas paskutinį 1968 m. skatnimas kovoje už Lietuvos 1,11,0 ,,as
sekmadienį — gruodžio 29 d. , laisvę. i FRANK ZAPOLIS
specialia maldos diena už ken
čiančią Bažnyčią. Pareiškimas 
buvo paskelbtas visose Cleve
lando diecezijos bažnyčiose per 
visas laikomas pamaldas.

Savo laiške vyskupas atkrei
pė visų tikinčiųjų dėmesį į Lie
tuvos nepriklausomybės prara
dimą — Sovietų Sąjungos oku
paciją bei jos religinį persekio
jimą pabrėždamas, kad Lietu
vos ateitis — jos vaikai ir jau
nimas daugiausiai šią dvasinę 
priespaudą kenčia. Jis todėl pra 
šė visų tikinč’ųjų pasimelsti už 
kenčiančią Lietuvą ir jos jau
nimą. siūlydamas tam tikslui 
ir ypatingas apeigas.

K;ek plačiau Lietuvos tragiš-

HIPIŲ ROJUS

3208 % VVest »5th Street 
Chlcago. Illinois 

Tel GA 4.8054 Ir Glt 0-4330

PKOGOS-OPl OKTCN11'I E>

Parduodamas gerai išdirbtas ta
vernos biznis su namu. Parduosi
me už geriausią pasiūiymą, nes sa
vininkai nori poils'o. 2445 W. 7lst 
St., tel. PR 8-9856.

REAL ESTATE

S H 
SALESMEN

MISCELLANEOUS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

ką likimą vyskupas apibūdino Oriento vietovių. Jie visi varto- 
snecialiu straipsniu Clevelando ja marijuaną, o kiti net ir stip-

Australijos tropikuose, šiau
rės teritorijos dalyje vad. Kat
mandu (Aboridžiniškai _  gera
vieta gyventi), netoli Darvino 
apsigyveno hipiai. Jie gyvena 
primityviškose sąlygose, psichą
deliškai dekoruotose bakūžėse 1 ^limilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
tarp (bananų ir mango miškelių j ...........
bei kokonatų palmių, arba ne
lankomuose paplūdymiuose.
Šiuo metu ten esama apie šim
tą hipių ir jų skaičius pasto
viai auga. Daugumas jų atvyks
ta iš Australijos miestų, bet ne 
mažas skaičius atklysta iš Paci- 
fiko salų, Azijos ir tolimesnių

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKQUETTI£ GIFT PAROESu SERV. 
2608 89th St. Tel. W4 5-2787
2501 BDth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-8320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai j Lietuva

Didelis pasirinkimas įvairiu mt 
džiagų. Ital. lietpalčiu ir kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanu užsakymai
E. Ir V. Žukauskai

Arti Marąuette Pko.
fi kamb. (3 mieg.) mūro namas 

Pilnas rūsy3. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

4 butų mur. po B kamb. BO p. 
sklypas. 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas Išvyksta. $52.900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233
Savininkas parduoda 2-jų butų po 

5!6 kamb. mūr. namą. 2 maš. gara
žas. Naujas šildymas. Apyl. 66 ir 
Maplewood Avė. Po 6 v. v. skam- 
b nkit GA 5-3897.

dieceziniame laikraštyje “Uni- 
verse Bulletin”.

Panašūs vyskupų paskelbimai 
■galėtų įvykti kasmet daugely
je lietuvių kolonijų, nebūtinai 
laukiant tik vienkartinių jubilie
jų. Reikia tik susidomėjusių lie
tuvių, kurie rastų reikalo kreip
tis į savo vyskupijas. Clevelan-

resnius narkotikus. Save jie 
skaito bejėgiais, benamiais ke
liautojais ir reikalauja sociali
nės paramos. Ryšium su tuo, at
sakingi teritorijos pareigūnai 
susirūpino didėjančiu skaičiumi 
ieškančių socialinės paramos ir 
daro žygių pakeisti esamą įsta
tymą, kuris nedraudžia narkoti- 

de paskelbimas buvo gautas Jau vartojimo, o tik baudžia ui
nimo žygio už tikėjimo laisvę 
komiteto, iniciatyva. Delegaci
jai pas vyskupą vadovavo Cle
velando ALTo skyrius. Delega
cijos sąstatą sudarė pirm. R. 
Kudukis, kun. K. Žemaitis, Ri
mas Damauskas ir Marija Gai- 
liušytė.

Clevelando vyskupo Clarence

KĄ GALI PADARYTI VIENAS ŽMOGUS

Pokalbis su Balfo veikėju Juozu Mackevičium 
Marąuette Parke

Atrodo, Ikad vienas žmogus 
nieko negali padaryti. Bet taip 
nėra. Štai, ką rodo gyvi pavyz
džiai, kad ir šalpos darbe. Prieš 
akis turiu žmogų, pensininką, 
namų savininką, labai nuoširdų 
asmenį ir darbštų žemaitį nuo 
Kelmės.

— Sakykite kas įpareigojo 
taip nuoširdžiai įsijungti į šal
pos darbą?

— Žmogaus meilė žmogui, — 
sako Juozas. — Slavo artimui 
juk reikia padėti. O ypač ži
nant, kiek daug lietuvių kenčia 
šaltame Sibire, sugrįžę be svei
katos Lietuvoje .pasilikę trem
tyje Vokietijoje ar kitur. Žinau, 
kad Balfas tokiais rūpinasi pla
čiame pasaulyje, įslkaitant ne
laimės atvejus ir pačioje Ameri
koje ir savo kolonijose. Kai pa
skaičiau Balfo c. v. aplinkraš
čius, apyskaitas bei pajamas ir 
išlaidas, tai įsitikinau, kad vis
kas daroma tvarkingai ir teisin
gai. (Tuomet įsitikinau, kad au
kos skirstomos teisingai, kiek 
tik leidžia aplinkybės prašymus 
patikrinti. Tuomet įsijungiau į 
šalpos darbą visomis jėgomis, 
kad tik daugiau pinigų surin
kus šalpos reikalams.
„ — Kokias pareigas atliekate 
Balfo organizacijoje?

— Turėjau visokių. Dalbar 
esu išrinktas į Balfo apskr. val
dybą. Be to, esu Balfo 5 skyr.
Marąuette Parke I seniūnijos 
seniūnas. Iš viso yra 9 seniūni
jos, kurios atlieka darbus, kaip 
devyni Balfo skyriai. (Mano se
niūniją sudaro: nuo 67 iki 71 
ir nuo Californijos iki Western 
Avė, plotą, tirščiausiai apgyven 
tą lietuvių šeimomis, mokykla 
ir parapijos bažnyčia.

— Kaip jums sekėsi vajaus 
metu surinkti tiek daug pinigų?
Kur pasisekimo paslaptis?

— Jokių paslapčių čia nėra, 
o tik paprastas ir atkaklus dar
bas. Reikėjo aplankyti labai 
daug žmonių, surasta juos na
muose ir gauti skirtą auką.
Ėjau dienomis, vakarais ir nak
timis iki tikslo atsiekimo, kad 
neliktų mano scmfmijo.įc nė vic-,

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.

Patogios išsi- 
mokėjlmo są
lygos.

I. BACEVIČIUS
6455 8. Kedzie Avė., PR 8-2238

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
, ir kitus kraštus 

E. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR

2457 West Gūth Street 
TeL HE 4-7482

Bertvyne — Naujas trijų mėnesių 
senumo, 8 butų po 4% kamb. mūr. ’ 
namas. Dujoms apkūrenamas. Pas
kutinių madų visi moderniausi na- j 
mo įrengimai. Kiekviename bute Fu{, finle. Wonderfu, opportllnJtv
yra vesmtuvas šaldytuvas ,r vin- for substantial in Le and
mo krcsms. Sklypas 48x125 p. future.
Puikus pirkinys bei investavimas.
Tik $116,000.
Cicero—Parkholme. 3-jų butų — 2 

t po 6 kamb. ir 2^2 kamb. mūr. na- 
. mas. Gazo karšo vandens iilima.
1 Alumin. antri langai. 2 maš. ga
ražas ir kiti priedai. Savininkas 
išsikėlė iš miesto todėl namas bus 
parduotas su nuostoliu, nežiūrint
jo tikros įkainuotos kainos.

LINARTAS REALTY 
4936 W. 15 St. 652-4343

O’Connor & Goldberg 

33 So. State Street 

MR. LUFTIN, Mgr.

Marųuette Parko apyl. savininkas 
parduoda 4 metų senumo 2-jų bu
tų mūr. namą. Geros pajamos. 
Skambinti 471-0733 arba

WA 5-2524

importavimą. Marijuana yra dvi į 
lytis augalas. Yra uždrausta au1 
ginti tik moteriškos lyties mari- j
juaną, nes tiik iš jos galima gau ; j BUBNYS Tel. RE 7-5168
ti narkotiką. Nežiūrint didelių 
bausmių marijuana auginama 1 ■
ne tik Azijoje, bet salose ir net j <||||||||||titiiitiiiiiiitifMllllllHinilllimillt 

tropikinėj Australijoje. A. S.; LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PKospect 8-9533

MIIIIIHIIIIIIIIIIIUUIIHIIIMMIUIIIIIIIIII1III

J. Mackevičius
no lietuvio neparėmusio šalpos 
darbų. Bet man sekdavosi. Ne
turėjau didesnių nemalonumų, 
o tik padėką už atsilankymą ir 
paskatinimą.

_ Kiek konkrečiai vienas
esate surinkę pinigų vajaus
metu?

— Galiu pasakyti: 1966 m. 
rudenį — $460, 1967 m.—$760, 
ir 1968 m. — $810. Tai jau be
maž, dvigubai, kaip prieš treje
tą metų. Kiti, mano seniūnijoje 
vajaus metu 1986 m. rudenį, su
rinko: J. Janušaitis — $1,338, 
K. Bielskis — $344, K. Merec-
kis _ $215, F. Valaitis—$210,
A. Barančiukas — $107. Visa
me Balfo 5 sk. rajone — 9 se
niūnijose buvo surinkta 8,611 
dol.

— Ar pačiam teko kada nors 
patirti vargo ir nepriteklių?

— Taip. Tas mane todėl ir 
skatina kitiems padėti, prisimi
nus savo turėtus vargus Vokie
tijoje ar savo laiku lenkų be
laisvėje Vilniuje, kai vos kojas 
paviikau. Esu raseiniškis. Lie
tuvoje buvau tarnautojas. Jokio 
vargo nemačiau. Todėl, kaip pen 
sininkas, visą savo darbą skiriu 
vargšų naudai. Anksčiau rink
davome 20 asmenų, o dabar tą 
dairią atlikome šešiese! Pasiti
kėjimas, ryžtas ir meilė darbui 
nugali visas (kliūtis, — baigė 
pokalbį Juozas Mackevičius.

Garbė visiems darbuotojams 
ir padėka aukotojams!

A. Gintneris

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

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

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr oondltlontng ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są.- 
žiningat. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. \Vestem, Chlo«|i« 9, III.

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele 
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
J649 W 63rd St., Tel. 484-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudėnas K Šimulis

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiulytė - 
Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 6% taksų.

MOVI NG
- ERENA!* perkrausto baldus ii: 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-

2047 W. 67th Plaoe WA 5-8063

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksus naujas mūras (po 

3 mieg.), mūro garažas, alumin. lan
gai, karpetai. Arti Maria High. 
$49,950.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mieg.), 
karpetai, Įrengtas beismentas, visi 
priedai, garažas. Marąuette pke. 
$29,000.

Pajamų mūras — 5 Ir 3 kamb. 
Visi nauji įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidencijų. Daug priedų 
Baigenas. $37.000.

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

7 kamb. mūras Ir mūro garažas 
Gazu šildymas, švarus, gražus, pi. 
gus $20,000.

$14,200 pajamų iš apartmentinlo 
mūro, 10 metų statyba Kaina $87,000.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū- 
| ras. Atskiri šildymai Air cond. Kar- 
i petai. Apie 50 p. lotas $42,900.

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

fotas dviem butam. 30 pfldų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 68 ir Westera 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $24,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu- l 
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

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

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

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

Savininkas parduoda 2-jų butų 
mūr. namą — 7 ir 6 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsy. Gazo šiluma. 
Garažas. Marąuette Parko apylin
kėje. Tel. HE 4-7612.
Parduodamas sklypas netoli šv. 
Antano bažnyčios Ciceroje.

Skambinkit OL 2-1338
Savininkai nebrangiai parduoda 
2-jų aukštų, 3-jų butų ir rūbų va
lyklos geroj biznio vietoj pelningą 
kampinį mūro namą. Pageidaujant 
ir gretimai esamą 33 % sklypą, 
Skambint PR 8-8522.

65th ir Talman. $18,500. 5 kamb. 
mūr. bungalovv plius 2 apšildomi 
kamb. pastogėj. Gazu karštu van
deniu apšild. Garažas. Savininkas1: 
GR 6-1957, po 5 vai, vakaro.

I

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

MISCELLANEOUS

RADIO PROGRAMA

REAL ESTATE

2-jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6, 4 ir 2% kamb. 
butai. Prie 70 ir We«tern. $22.000, 
arini pasiūlymas.

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

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

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

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

1 aukšto (5 H ir 4 ti knib.) 8
metų mūr. prie 68-čtos ir Kedzie. 
$38,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71$t St. Tel. 925-6015

1 ti aukšto mūr. 5 ir 3 kamb., 
Įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas- 
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas 
Goge pke. $17.600

6 kamb. mūro “ranota’’ su 8-r 
kamb butu ir garažu ant 100x800 p 
sklypo. Oaklawn. $32,1X00

2 po 6 kamb. mūrints Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

2787 W. 43 St. — CL 4-239<

Seniu uaia Lietuvių Radi. t‘ro 
_;rania Naujoj Anglijoj, iš stoties 
YLYN, 1360 bangos veikia sek 
nūdieniais nuo 1-00 iki 1:30 va) 

oo pietų Perduodama: vėliausių 
oasaulinių žinių santrauka r ko- 
nentaral, muzika, dainos ir Mag- 
lutės pasaka Programa veda 
•lepūnas J. Minkus. Biznio reika- 
ais kreiptis į: BaHic Florists — 
lėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Troadtvay, So. Boston, Mass Tel 
\N 8-0489. Ten pat gaunamu? it

rastis “Draugas”.

Tvarkingas, teisingas ir greit; 
patarnavimas visais Real Estai 
reikalais. Be to veikia Notariate 
daromi ir liudijami vertimai Tvat 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax ir atliekami kito k 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

t'59 S. Maplevvood Av- CL 4-7450

Skelbkites “Drauge”.

A. ABALL ROOFING C0,
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Tais,.
je arba dedame naujus kaminus, ri 
įas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
ne tš lauko. Taisome mūra "tuok 
įointlng”. Pilnai apsidraudė Visa, 
arbas garantuotas

'A 1-6047 arba PO 2-877P

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

REALE STATE
X po S kamb. mūr. Modernios vo-

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

2 oo 5Ii kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras. 2 atskiros 
šilimos gazu. alum. langai. kilimai.
$46,500.

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

14 butų, 2-jų aukštu 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 vonioa. ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų Į- 
’tatgoe $18.900

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

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz 
nlui ir apartmentams. Telraukitūs

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai Pajami 
$26,000 metams. Pietvakariu m t ėst* 
daly. TeiraukitBs.

Roomlng house. Pajamų $50,000 
metams. Laba.) gerai išnuom. Siauri 
n*je miesto dalyje. Teiraukitės.

B kamb. mūr. “Bullt-ins”, kokli 
uBs plyteles karšto vandens šildyme 
gazu Marą. pke. $20,600.

1 Vi aukšto mūr. 6 tr 6 kamb. t 
tejlnial. Atskirt šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 Ir Oakley Slt.ROO

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GHRAJ8IŲ VIZITINIU KORTET.ię. 
<reipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus 
iina tokius dalykėlius gražiai, gre> 
ai ir prieinama kaina

Užsakymus su pinigais siųskite
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Stree, 
CHICAGO. n LINOIS 60626

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
6924 South We$tern Avenue Tel. 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
t L E X UTIS- REALTOR

Main offiee 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2283 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti > mūsų ištaiga 
ir išsirinkti iš katalogo

ĮSIGYKITE DABAR!

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00
Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri-j 
ėti 5 proc. mokesčiams

Perskaitę "Draugą", duo

kitę jį kitiems pasiskaityti.

JANITOR-
WATCHMAN,
With a good past employment re
cord, needed for nites — 11 P.M. 
to 7:30 A.M.

Call after 4:30 P.M.

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

WAREHOUSEMAN
Young man who is looking for an 
opportunity. mechanical aptitude 
helpful, būt not necessary. Starting 
salary open. Excell. vvorking con
ditions. No lay-offs.

Cail 298-6862 in Dės Plaines, III. 
for Interview.

Reikalingas vyras valymo, darbui. 
Gali būti vyresnio amž. arba stu
dentas. Dirbti pilną ar daliną lai
ką. Skambinkit RE 7-5168.

VVANTED SET-UP MAN
for Frozen Food Operation. 

Starting time 9 P.M.
Good rate. Company benefits

M R. THEIDEL 
TEL 666-9126

HELP WANTED — MOTERYS

STENOGRAPHER
Aiert. personable; good typing and 
shorthand skilia, knorevledge of rou- 
tine offiee procedure. Sales Office in 
new building near.

BLUE ISLAND & LEAVITT 
Age open. Hours 9 to 3.

FOR FURTHER DETAILS
PHONE — 376-9522

TYPIST LITE BILLING
Gd. Teiephone Manner.

8:30 to 5:30.— 5 day Wk. 
Small pleasant offiee.

$90 WEEKLY
Call Mr. Geilles IX) 1-81)20 

EDGEWAJTER LAUNDRY 
5533 N. Broadvvay

Wanted reliable WOMAN for 
Southaidc manufacturing compa

ny for

BILLING & GEN’L

OFFICE DUTIES

5-day week. Starting salary $90.00. 
16 holidays per annum.

Phone AL GRUMULAITIS
SE 8 2100

REIKALINGA MOTERIS retkar
čiais pasaugoti l1/? .metų mergaitę. 
Marąuette pko. rajone.

TELEF. — 778-8062

WAITRESSES
APPLY IN PERSON.

Day and Night Shift

Meals and uniforma furnished. 
Free Insurance. Paid Vacation.

RED COACH GRILL 

8201 W. Higgins 
Park Ridge, Illinois

IŠNUOMOJAM — POR RENT

IŠNUOM. miegamas kambarys mo
teriai. Marąuette Parke. Skambint 

 737-0943
IŠNUOM. miegamas kambarys 

72 ir Rockwell St. apylinkėje.
Skambinti HE 4-3448.

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti 1 akro (arba dau
giau) žemės sklypą Chicagos piet
vakariuose. Skambinti 581-3297, 
vakarais.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
BRIGHTON PARKE

Brig'htoiii Patiko LB apylinkt 
vasario 23 surengė gražų Va
sario šešioliktosios minėjimą. 
Bažnyčioje pamaldų metu šv. 
Mišias atnašavo kan. P. Jukne
vičius, p ir jautrų pamokslą 
pasakė kun. Alfo-. (Slpurgis, MIC. 
Giedojo solistė R. Mastienė, pa 
rapijoe choras, vargonais grojo 
M. Momdeikaitė.

Pto pietų parapijos salėje įvy
ko iškilmingas Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimas 
su spalvinga menine programa, 
kurios išpildyme gražiai pasiro
dė lituanistinės mokyklos auklė 
tiniai. Trumpu žodžiu minėjimą 
pradėjo LB Brighton Parko 
apylinkės pirm. Jonas Žadeikis, 
minėjimui vadovauti pakviesda
mas Lidiją Jadviršytę. Litua
nistinės mokyklos mokiniai ir 
minėjimo dalyviai sugiedojo Lie 
tuvos ir Amerikos himnus. In
vokaciją sukalbėjo kun. P. Juk 

1 nevičius. Vienos minutės susi
kaupimu pagerbti mirusieji. Lie 
tuvOs nepriklausomybės paskel 
bimo aktą perskaitė laisvės ko
vų dalyvis Petras Spetyla. Tu
riningą kalbą pasakė Vaclovas 
Kleiza, iškeldamas Lietuvos ne
priklausomybės šventės reikš
mę ir mūsų pareigas.

Po trumpos pertraukos pra
sidėjo spalvinga meninė dalis.
S. Jonynienės vadovaujami htu-
aniStinės klasės auklėtiniai iš
pildė montažą “Mano tėvynė”, 
dalyvaujant muz. J. Bertuliui, 
J. Bertulio vadovaujamas Vyčių 
choras išpildė “Malda už tėvy
nę”, žodžiai L. šilelio, muz. L. 
Šimučio. Prieš .pradedant J. Stro 
lies harmonizuotą liaudies dai
ną Gieda gaideliai, minutės su
sikaupimu prisiminta tilk prieš 
keletą dienų miręs dainos kom
pozitorius J. IStrolia. Toliau Vy
čių choras padainavo J. Žilevi
čiaus Laisvės daina, V. Viltinio 
Narsuolių daina ir J. Karoso 
Klevelis.

►

Programa baigta tautiniais 
šokiais, kuriuos paruošė P. Gra 
montienė ir R. Jonynaitė. Pa- 
šokta voveraitė, sukčius, kalve- 

• lis, malūnas, noriu miego ir šus 
tas. Sceną puošė ir programos
viršelį parudšė dail. ISpatikis.

S. Dus.

A. A. B. TUMAVIČIUS

A. a. B. Tumavičius mirė va
sario 26 d. Buvo pašarvotas Pet 
kaius koplyčioj, 1410 Bo., 50th 
Avė., kur jį aplankė keli šimtai 
žmonių. Karsto nešėjai buvo Rau 
donos Rožės Įdubo nariai, gar-

I
bės palydovai Draugystės Lie
tuvos kareivių nariai, nes velio
nis buvo ilgametis finansų sek- 
ret. Šv. Antano parapijos baž
nyčioj, trys kunigai atnašavo 
šv. Mišias, giedojo sol. Algirdas 
Brazis. Po pamaldų buvo pasuk 
ta pro miesto rotušę, čia buvo 
ženklas žalsvas kapinas. Iš
čia su policijos palydovu nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. 
Kun. J. Stankevičius atliko apei 
gas, žodį tarė Donald Petkus 

šeimos vardu. Palydovai susirin 
kę prie duobės stelbė jo kaip nu
leidžiamas karstas. Tai nejau
kus vaizdas, bet tokie jau pa
tvarkymai, gal laikui bėgant bus 
pakeisti. Palydovai gausiai susi 
rinkę Gold Coast svetainėj. Tai 
tikrai patogi ir švari vieta, o 
apie maistą ir patarnavimą tai 
nėra ką sakyti, geriau negali 

^būti. Velionies žmona tiek buvo 
suvargusi, kad vaišėse neįsten
gė būti, ją pavadavo dukra, sū
nus, žentas ir anūkai. Apie ve
lionį a. a. Benediktą Tumavičių 
būtų daug daug kas pasakyti, 
bet aš tik suminėjau žodį kitą, 
nes su velionium buvome artimi 
bendradarbiai. Mielas, žemaiti, 
savo atlikai, ilsėkis ramybėje. 
Taip vienas po kito iškeliausime i 
amžinybėn. Liūdinčiai šeimai, I 
ypatingai žmonai, reiškiu savo 
nuoširdžią užuojautą.

K- Po Deveikis

STRAUS&O OPERA PER 
RADIJĄ

“Moteris Pe šešėlio” arba 
originalo kalba “Die Frau ohne 
Schatten” yra Richardo Straus 
so sukurta ketvirtoji opera iš 
trijų veiksmų ir 11 scenų. R. 
Straussas mirė 1949 m. ir jo 
darbuose rylšlku 20-jo amžiaus 
įtaka. Jo labiausiai mėgiamos 
operos — Salome, Electra, Der 
Rosenkavaher. šį šeštadienį iš 
Metro scenos transliuojamos 
operos turinį sudaro mitologi
nis elementas. Bemedžiodamas 
imperatorius pagauna gizelę, ku 
ri pavirsta į moterį ir kurią jis 
veda. Ji, būdama dvasių kara
liaus dukterimi, yra moteris be 
šešėlio, todėl negali gimdyti. 
Pagal jos tėvo karaliaus valią, 
jei imperatorienė nesusilaukia 
kūdikio pakol baigiasi dvylikta
sis mėnulis, ji vėl pavirsta kuo 
buvusi, o imperatorius tada pa
virsta į akmenį. Trijų veiksmų 
libretto yra perpintas labai įvai 
riais įvykiais. Solistais girdėsi
me Vienos sopraną Leonie Ry- 
sanek, tenorą James King, iber- 
lynietę Ch rista Ludwig, jos vy
rą baritoną Walter Berry, Irene 
Dalis, William Dooley ir kitus. 
Lilija šukytė šioje operoje dai
nuoja negimusiojo partiją. Di
riguoja Kari Boehm. šį pasta
tymą finansuoja vienas asmuo, 
neleidęs paskelbti savo pavar
dės, tuo pagerbdamas viėnos 
mirusios ponios prisiminimą.

V. R.

Vaclovas Kleiza kalba Vasario 
16-sios minėjime Brighton Parke.

Nuotr. P. Maletos

VYČIAI PAMINĖJO 
ŠV. KAZIMERO ŠVENTĘ

Lietuvos Vyčiai atšventė ko
vo 2 d. Aušros Vartų bažnyčio
je šv. Kazimiero šventę, kuri 
buvo įsteigta 1636 m. kovo 4 
d., jo mirimo dieną, popiežiaus 
Urbono VIII. Vyčiai kasmet 
minii šv. Kazimiero šventę, kaip 
galint iškilmingiau. Tą 'šventę 1 
kasmet ruošia Vyčių Chicagos 
ir Indianos Vyčių komitetas ir 
kasmet naujoje kokios nors kuo 
pos vietovėje, šįmet ta šventė 
buvo Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, kurioje mišias at
našavo ir pamokslą pasakė 
Vysk. V. Brizgys lietuvių kalba. 
Lietuviškas giesmes giedojo Vy 
čių choras, vadovaujamas var
gonininko muz. J. Bertulio. Po 
to buvo pietūs parapijos salėje.

P. Erdvys

Mūsų kolonijose
Waukegan, Illinois 

SUPILTAS

JAUNO LIETUVIO KAPAS

Vasario 9 d. staiga mirė Pra
nas Kavaliūnas, 36 metų am
žiaus. Velionis buvo pašarvo
tas J. Petrošiaus laidojimo kop
lyčioje ir vasario 12 d. buvo 
nulydėtas į Šv, Baltramiejaus 
parapijos bažnyčią ir po gedu
lingų šv. Mišių palaidotas Dan
gun Žengimo kapinėse, Liberty- 
ville, Ii).

Koplyčioje veliorno karstas 

skendėjo gyvų gėlių vainikuose 
apdengtas Amerikos vėliava,

Jonas Žadeikis, LB Brighton Parko apyl. pirm., atidaro Vasario 16-sios minėjimą. Priekyje lituanistinė 
mokykla su jos vedėja mok. S. Jonyniene ir tautinių šokių vedėja Fr. Gramontiene. Nuotr. P. Maletos

ATSIMINIMAI IŠ
Šiuo vardu yra parašyta kny

ga apie Bendrąjį Amerikos Lie
tuvių Labdaros veikimą antro
jo pasaulinio karo metu. Šios 
knygos autorius yra prel. Juo
zas B. Končius, ilgametis šios 
organizacijos pirmininkas ir uo
lus darbuotojas čia Amerikoje 
ir Europoje.

Jo aprašyti atsiminimai yra 
ir mane atsiminimai, nes teko 
su juo glaudžiai bendradarbiau
ti ir per daug metų būti Balfo 
vicepirmininku ir pirmininką 
pavaduot1 jam būnant Europo
je.

Autorius prel. J. B. Končius 
rašo apie Amerikos lietuvių vie
ningumą, 'nuoširdumą, darbštu
mą bei dosnumą labdarai. At
pasakoja jis Visas sunkenybes 
ir kliūtis, kurias darė Balfui 
Sovietų komtmistai ir mūsų rau 
doniejl. Aprašė lietuvių trem
tinių skurdą ir vargus pergy
ventus vakarų Europoje. Iške
lia jų darbštumą bei nuveiktus 
darbus apšvietus, kultūros ir 
meno srityse. Atvaizduoja įvai
rų tremties gyvenimą ir šalpos 
organizuotę. Aiškina emigraci
jos plėtotę ir tremtinių išsi
skirstymą po platųjį pasaulį.

Mums amerikiečiams ši kny
ga svarbi, kad istoriškai užfik
suoja Amerikos lietuvių rolę

t - .U,., II t-l. ■I.I im if I I.M —to

nes velionis Pranas buvo karo 
veteranas.

Daugybė giminių, draugų ir 
pažįstamų velionį lankė koply
čioje, dalyvavo šv. Mišiose .r 
palydėjo į amžino poilsio vie
tą — kapus. Į kapus lydėjo arti 
50 automobilių.

Koplyčioje rožinio kalbėjimą 
pravedė, šv. Mišias atnašavo ir 
laidojimo apeigas atliko kun. 
Z. Ramanauskas.

Staigios ir netikėtos Prano 
mirties sukrėsti liko liūdėti: 
žmona Irena, du mažamečiai 
sūneliai Raimundas ir Edvar
das, tėvai Jurgis ir Genovaitė, 
sesuo Eleonora Kružikienė, bro
lis Jeronimas ir jų šeimos, o 
taip pat giminės ir draugai.

Velionis Pranas yra kilęs iš 
Kybartų miesto ir Amerikoje 
išgyveno 19 metų.

Tebūna tau, Pranai, lengva 
svetingos Amerikos žemelė ir 
tesuteikia tau Viešpats amžiną 
ramybę. ______ v p

A. -f- A.
MARY CESNA

STANKUTE
Gyveno 4401 S. Washte>naXv 

Avė.
Mtr6 kovo 6 d.. 1963. tilte 

vai. vak., sulaukus pusg« am. 
Klaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskrities, Kvėdarnos para
pijos. ša slankių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Gelia Jaibloinski, žentas 
John. anūkas Michael, mirusioo 
Sesers sūnus. John Ze,paltas, jo 
žmona Veronica, ir šeima tr 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Velionė buvo amžina narė 
Šv. 'Kazimiero Šes. Rėmėjų dr- 
jos. priklausė Trcttnlnkų ir 
Maldos Apaštalavimo draugi
joms. ir Brighton Pk. Moterų 
klubui.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, ■ 4R48 S. Catt- 
fornla Avc.

Laidotuvės jvyks Šeštad., ko
vo S d. iš koplyčios 8:30 vai. 
rvto bus atlydėta i švč. M. M. 
Nekalto Prasidėjimu parapi ios 
bažnyčių, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j šv. 
TCaizmiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė. žentas ir 
anūkas.

L&rddtifvlų dlrfektbrluš get
ras Bieliūnas. Tel. LA 3-8572.

BALFO VEIKLOS
tautos gelbėjimo laikotarpy, 
tuoj po II-jo Pasaulinio karo. 
Ji svatibi lietuviams tremti 
niams, kad suglaustais faktais 
paryškina tautos nelaimės me
tais mūsų susiklausymą, gailes
tingumą, susiorganizavimą ne
iškrikti, tet vienas kitam pa
dėti, atjausti ir naują gyveni
mą užvesti. Šis lūžis pagydė lie
tuvių vidinio gyvenimo santy
kius, sucementavo tautinę są
monę mumyse.

Kas studijuos lietuvių gyve
nimą užsieniuose, kaip užsimez
gė lietuvių bendruomenės visuo
se kraštuose, ko-kiais keliais ves 
ta kove už Lietuvos išlaisvini
mą, ir kaip tas viskas prasidėjo, 
negalės aiškaus vaizdo gauti be 
uos knygos. Amerikiečiai ra
šytojai vargiai be šios knygoš 
apseis, jei norės aprašyti Jung

Sū giliu skausmu pranešame, kad 1969 m. vasario mėn. 25 d. 
mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis, senelis ir prosenelis

A. 4- A. 
ats. kap. vet. gyd. 

KAZIMIERAS TRUMPIS,
ilgametis Mažeikių Apskr. vet. gydytojas.

Palaidotas vasario 28 d. Lenkijoje.
Dideliame liūdesyje liko žmona Elena Mikuckaitė-Trumpienė, 

duktė Marija ir anūkas Edmundas Lenkijoje, duktė Irena Galinienė 
ir žentas inž. Bronius, anūkė Jūra Mikonienė, vyras Kęstutis ir pro- 
anūkas Andrius, Boston, Mass., anūkė Giedrė Penčylienė, vyras 
Giedrius, Downers Grove, III., ir kiti giminės ir artimieji. Amerikoje 
ir Lietuvoje.

PADĖKA
A. -f* A.

Sunkaus smūgio ištikti, netikėtai netekę savo brangaus 
vyro ir tėvo

a. -Ę a. Dr. Broniaus Gaižiūno,
skausmo valandoje susilaukėme pagelbos, paguodos ir užuo
jautos iš daugelio asmenų ir organizacijų, visiems jiems mūsų 
širdyse liko g'ili padėka.

Pirmiausia dėkojame Jo Ekscelencijai Vysk. V. Brizgiui, 
dar gyvą a. a-. Bronių ligoninėje lankiusiam, o laidotuvių metu 
bažnyčioje pamaldas ir šventas Mišias atnašavusiam ir jautrų 
pamokslą pasakiusiam. Taip pat dėkojame šv. Kryžiaus ligo
ninės kapelionams kun. A. Zakarauskui ir kun. J. Sakevičiui 
laidotuvių mišias koncelebravusiems ir velionį prieš mirtį jaus- 
'minfai globojusiems.

Ačiū gerb. klebonui Mons. V. Černauskui, o ypač jo asis
tentę kun. J. Kuzinskui, mirusįjį į kapines palydėjusiam.

Dėkojame T. T. Jėzuitų provincijolui kun. G. Kijauskui 
ir kun. J. Sakevičiui už rožančiaus sukalbėjimą koplyčioje, 
kan. F. Kapočiui už maldos žodį, t. t. jėzuitams, t. t. mari- 

. jonams, ir visiems kitiems kunigams, už mirusio lankymą ir 
laidotuvėse dalyvavimą.

Ačiū šv. Kryžiaus ligoninei, administratorei seselei 
Almaritai; ir visoms šv. Kazimiero seselėms už pagelbą, už
uojautos žodį ir dalyvavimą laidotuvėse.

Dėkojame GAJOS gydytojų korporacijai už atsisveikini
mo valandos surengimą: Dr. V. Šauliui, GAJOS pirmininkui, už 
pravedimą, Dr. J. Valaičiui už žodį Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos vardu, p. inž. P. Naručiui už kalbą Politinių Kalinių 
Draugijos vardu, Dr. J. Starkui kalbėjusiam kurso draugų vardu 
ir Dr. Z. Danilevičiui, atsisveikinusiam GAJOS korporacijos var
du. Ačiū velionio kurso draugams - korporantams daktarams 
Adomavičiui, Danilevičiui, Kožicai, Labokui, Meškauskui, ir 
Starkui, velionio karstą į bažnyčią ir į amžino poilsio vietą 
nunešusiems. Nuoširdus ačiū Kun. Lipniūno Moksleivių Ateiti
ninkų kuopos nariams, koplyčioje prie karsto garbės sargybą 
ėjusiems. Nuoširdus ačiū solistams p. p. J. Vazneliui ir VI. 
Baltrušaičiui.

Esame dėkingi gausiai aukojusiems šventoms mišioms, 
siuntusiems vainikus, gėles, ir užuojautas, o taip pat tiems, 
kurie velionio atmintį įamžino aukomis lietuviškos veiklos ir 
labdaros fondams ir draugijoms. Negalėdami visų išvardinti, 
dėkojame visiems velionį koplyčioje lankiusiems ir į amžino 
poilsio vietą palydėjusiems.

Ačiū laidotuvių direktoriui p. J. Evans gražiai laidotu
ves tvarkiusiam ir velionio atmintį auka šv. Kryžiaus Ligoni
nės Fondui įamžinusiam.

Taip, kaip velionio atmintis ir Jūsų ir mūsų širdyse am
žinai pasiliks, taip ir Jūsų nuoširdumas iš mūsų širdžių ne
išdils.

Gilaus skausmo prislėgti,

ŽMONA, DUKTĖ IR SŪNUS

TĖVAS IR SONUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 VVest 71 st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ, Tel. LAfayette 3-8572

3307 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymplc ?"1QO3

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 638-2320

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GKLINYCIA

2443 West 63rd St., Chicago, IU.

tinių Amerikos Valstybių suteik 
tą paramą lietuvių tautai jos 
kryžiaus dienose. Taipgi ir di- Į 
džiulę Amerikos Katalikų vys
kupų pagalbą lietuviams trem
tiniams labai gražiai aprašo 
prel. J. B. Končius.

žodžm, minėdami šiais me
tais 25 metų Balfo sukaktį, tik 
perskaitę prel. Končiaus knygą 
galėsime pilnai suprasti ir įver
tinti labdaros svarbą ir didžiulį 
Balfo įnašą į tautos gelbėjimo 
istoriją.

Kad visi įsigytų ir pilnai į- 
vertintų Balfo organizaciją, pre
latas J. B. Končius yra leidęs 
“Draugui” ir "Darbininkui” ir 
platintojams pamdavihėti knygą 
už pusę kainos (buvo $5, o da- . 
bar $2.S6). Tenetoūnie nė vieno j 
lietuvio, kuris nebus skaitęs , 
prel. J. B. Končiaus atsimini
mus. Prel. Jonas Balkūnas

PASLAPTINGI VAIKŲ 
DINGIMAI

Prieš dvejus metus Adelaidė
je dingo vienos šeimos trys vai
kai. Neseniai Melboume dingo 
mergaitė 7 metų. O prieš mėne
sį netoli Sydnėjaus, Mėlynuose 
kalnuose, prie viešbučio, rieto- 
liese esant draugams, dingo S 
metų Vicki Bartom Kiekvienu 
atveju, dingusių vaikų ieškoji
me dalyvavo šimtai policininkų, 
įvairių organizacijų nariai, tre
niruoti pėdsakų sekėjai su šuni 
mis ir net visokie šviesiaregiai.

r

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Moderniškos Koplyčios

4330 * 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-H52

4605 -0? South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 - 2

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

MAZEIKMANS
FUNERAL HOME

Bet iki šiol jokių pėdsakų din-
gūsių vaikų nerasta ir net ne
permatoma kokiu būdu jie din
go. A. S.

Indijos eksportas
Indija eksportuoja ne tik bana

nus, prieskonius, bet ir daug bež
džionių. Jų eksportas labai svar
bus Indijos ekonomikai. Per metus 
Indija parduoda beždžionių be
veik už 5 milijonus rupijų. Be to, 
nemažą pelno Indijai duoda ir var
lių eksportas.
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DRAUGAS, penktadienis, 1969 na. kovo mėn. 7 d.

x Balfo 5 sk. valdyba Mar
ąuette Parke, Ikovo 9 d., sekma
dienį, 11:30 vai., tuoj po pamal
dų., parapijos salėje šaukia me
tinį narių susirinkimą organiza
ciniams reikalams aptarti, pa
tvirtinti atstovų į seimą parin
kimą ir išklausyti pranešimo 
apie vajų ir jo pasisekimą. Kvie 
ėiami nariai, seniūnai, aukoto
jai ir visi, kurie tik esate užin- 
teresuoti šalpos darbais slavo 
kolonijoje.

x Marąuette Parko Namų
savininkų organizacijos narių 
susirinkimas įvyko vasario 21 
d. parapijos salėje. Jį vedė pirm. 
Jz. Skeivys. Protokolą perskai
tė sekret. A. Gintneris. Nariui 
mirus, nutarta vainikui skirti 
$20, vietoje $15. Buvo pagerbti 
3 mirę nariai: Jz. Balčiūnas, 
Fr. švelnys ir B. Sriubas. Įsto
jo 4 nauji nariai: M. Milušaus- 
kas, V. Miceika, Ig. Rudaitis ir
T. Mačys. Nutarta paskirti Bal- 
fui $50. Nutarta sušaukti masi
nį susirinkimą Marąuette Parke 
ir pakviesti 13, 14, 15 ir 19 war 
dus protestui pareikšta dėl nau 
jų planų ir projektų. Komisiją 
sudaro: adv. Ch. 'Kai, Jz. Bag- 
džius, Jz. Bacevičius, J. ISa- 
čiauskienė ir B. Brazdžionis su 
Jz. Skeiviu.

x Illinois Lietuvių demokra
tų komiteto direktoriai vienbal
siai nutarė remti sekančius kan 
didatus ateinančiuose (ikovo 11 
d.) pirminiuose rinkimuose: 
Michael A. Bilandk, kandidatas 
į 11-tojo wardo aldermanus, 
Edward M. Burke, kandidatas į 
14-tojo wardo aldermanus. Abu 
kandidatai yra gerai lietuviams 
pažįstami aukščiau minėtuose 
rajonuose.

x šv. Jurgio parap. šv. Var
do d-jos bendros šv. Mišios ir 
susirinkimas šį sekmadienį, po 
8:45 v. šv. Mišių.

X Draugo kovo 6 d. laidoje 
viršutinė nuotrauka buvo ne 
V. Noreikos, bet P. Maletos, o 
antroj skilty po nuotrauka tu
rėjo būti parašyta V. Noreikos 
nuotrauka.

X Filisterių skautų sąjunga
rengia dail. J. Kelečiaus meno 
darbų parodą, kurios atidary
mas įvyks kovo 15 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centre.

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-745(1 arba Y A
7-2046. (sk.)

x Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj, mokesčius — ineome 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390 (sk.l

X š. m. kovo mėn. 7 d., penk
tad., 8 v. v., Jaunimo centro 
mažoje salėje, prof. A. J. Grei
mas kalbės tema “Jaunimo ne
rimas arba 20-to amžiaus revo
liucijos”. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

Santara - šviesa 
(pr.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing 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 1

SIŪLOME LIETUVIUI SAVISTOVŲ 
VERSLĄ, KURIAM NEREIKIA 

INVESTAVIMO
Sugebąs mūsų 117 vienetų viešbutyje vadovauti švaros palai

kymo darbams turi retą progą tapti savistoviu rangovu.
Būtinos asmens savybės: Darbštumas, sumanumas ir rimta 

atsakomybė. Pageidaujame iš artimų Chicagos vietovių — Mel- 
rose Park, Cicero ir kt.

O’Hare Congress Inn, 3010 N. Mannhelm Rd.,
Kreiptis į MANAGER — TeL 455-4300

x Tėvų Marijonų Bend. sk.
Brighton Park ruošia pramogą 
šį sekmadienį, kovo 9 d. 1 vai. 
p. p. pirm. N. Skrebutnenės na
muose,, 2439 W. 45 PI. Rengė
jos deda pastangas, kad pramo
ga pasisektų. Kviečia narius ir 
svečius gausiai atsilankyti. Bus 
daug vertingų dovanų ir skanios 
vaišės. Galvojantieji įrašyti 
save ar savo brangius mirusius 
į garbės ar amžinus narius ar- 
ba paaukoti ir mažesnę auką, 
galite tai padaryti seimo proga.

x Marąuette Parko Balfo 5 
sk. valdyba Ikovo 9 d., sekma
dienį, 11:30 v. tuoj po pamal
dų, Marąuette Panko parap. sa
lėj kviečia metinį, visuotinį, na
rių, rinkėjų, seniūnų bei auko
tojų susirinkimą. Bus svarsto
mi svarbūs reikalai. Visi kvie
čiami gausiai dalyvauti.

X Dr. Balys Paliokas, ilgoką 
laiką išbuvęs šv. Kryžiaus ligo
ninėj po operacijos, kurią darė 
dr. Ve. Tumasonis ir dr. Wm 
Ross, grįžo į namus ir sveiksta 
žmonos Emilijos ir dukrelių 
priežiūroje.

X Futbolo rungtynės įvyks 
šį sekmadienį 2 v. p.p. tarp Li
tuanicos ir Maroons komandų 
Marąuette Parko aikštėje.

x A. Voketaitis, New Haven, 
Conn., dėkodamas už kalendo
rių ir korteles, parėmė dienraš
tį 5 dol. auka. Ačiū.

X Dail. Adomo Varno politi
nių šaržų paroda atidaroma 
Balzeko kultūros muziejuje, 
4012 Archer avė., šį sekmadie
nį, 4—7 v. p.p. Bus atdara ligi 
balandžio 8 d.

X Dr. V. Tauras, Chicago,
III., žinomas mūsų medicinos 
darbuotojas, dėkodamas už ka
lėdines korteles, prisiuntė 5 dol. 
spaudai paremti. Ačiū.

X Kun. Antanas Račkaus
kas, Brooklyn, N. Y. atsiuntė 
Lietuvių Fondui $100., padidin
damas savo įnašą iki $600. LF 
adresas: 6643 S. Maplewood 
Avė. Chicago, HI. 60629. (pr.)

Vytas Nakas atliks boso Ul- 
Iberto partiją G. B. Pergolesi 
komiškoj operoj “Ponia tarnai
tė”, statomoj “Laiškų Lietu
viams” parengime kovo 8 d. 7 
v. v. Jaunimo Centre Chicagoj. 
Vytas yra laimėjęs premijas 
“Margučio” ir “Dirvos” suruoš
tuose dainininkų konkursuose. 
Ir šį kartą jo laukia pasiseki
mas: jis, vaidindamas turtingą 
senbernį, laimės žavią Serpiną.

(pr.)
X Vyrų Rekolekcijos. A.L.R. 

Katalikių Federacijos Chicagos 
aps. valdyba organizuoja vy
rams rekolekcijas, kurios įvyks 
Tėvų Jėzuitų koplyčioj, 2345 W. 
56 g-vė, kovo 20, 21, 22 ir 23 
dienomis, šiokiadieniais 7:30 v. 
p.p., sekmadienį 9 vai. ryto šv. 
Mišios, pamokslas ir bendra 
šv. Komunija.

Rekolekcijoms vadovaus pro
vincijolas Gediminas Kijauskas. 
SJ. Visi lietuviai vyrai kviečiam1 
dalyvauti. (pr.)

X Elenoros ir Juozo Kataus-1
kų sūnus vasario 23 d. buvo; 
pakrikštytas Nek. Pras. Pan. 
Švč. parap. bažnyčioje Juozapo 
Andriejaus vardais. Krikšto tė
vai Marge Bialski ir Petras Ka 
tauskas. Ligi šiol Katausxai 
augino dukrelę Elzbietą. Tėve
liai iškėlė šaunias krikštynas. 
Dalyvavo dėdė kun. Petras Kia- 
tauskas, prel. D. Mozeris ir daug 
svečių. Vanda ir Juozas Kataus 
kai džiaugiasi nauju anūku, o 
Valerija Bučnienė džiaugiasi 
proanūku. i

x Onutė Karpuškienė, regis
truota gail. sesuo, po sunkios 
operacijos, grįžo namo iš šv. 
Kryžiaus ligoninės ir sveiksta 
vyro Vlado ir dukrelės Aldutės 
priežiūrėje.

x Juozapas ir Lillian Marin
džiaugiasi, kad jų sūnus Bruce 
Marin sveikas grįžo iš Vietna
mo pabaigęs tarnybą. Josephine 
Marinienė, plačiai žinoma vi
suomenės veikėja ir stambi ge
rų darbų rėmėja, džiaugiasi 
anūko Bruce iš kariuomenės 
tarnybos sugrįžimu.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdybos posėdis įvyksta kovo 
8 d., šeštadienį, 5 vai. p.p., Jau 
nimo centre. Visi valdybos na
riai kviečiami dalyvauti. Atskiri 
pakvietimai niekam nesiunčia- 
mi.

X Kun. dr. Juozas Prunskis
pirmasis savo auka atsiliepė į 
prof. Prano Dovydaičio mono
grafijos išleidimo vajų. Aukas 
siųsti: Jon. žadeikis, 4162 So. 
Fairfield Avė., Chicago, III. 
60632.

X Prof. dr. Algirdas Greimas,
studijų direktorius Paryžiaus 

i Ecole Pratiąue dės Hautes Etu- 
des, šiuo metu vieši Chicagoje, 
dalyvaudamas Wenner - Gren 
Foundatioin for Anthropologi- 
cal Research, Ine. konferencijo
je apie “Cognitive Studies and 
Artificial Intelligence Rese
arch,” atstovaudamas prancūzų 
struktūralistinę mokyklą. Prof. 
Greimas skaitė paskaitą tema 
‘ISemantinė struktūra.” Kovo 7 
d., penktadienį, 8 vai. vak. Jau 
nimo centre bus jo paskaita 
“Jaunimo nerimas arba 20-to 
amžiaus revoliucijos.”

X Nuolat remia “Draugą” 
daugelis skaitytojų. Pratęsdami 
prenumeratą, atsiskaitydami už 
korteles ar kalendorių, aukų 
prisiuntė: po 3 dol. Albina Paš 
kus, D. Vaičius, J. Turčinskas,
J. Bernotas, Alf. Bartkus, Mrs. 
Linda Rozsay; po 2 dol. — Mre. 
M. Pavalkis, Mrs. M. Dudavi- 

i čius, S. Mineika, Mrs. A. Kazic
kas, P. Bartkus, Lucia Daujo- 
tis, Mrs. V. Ciesunas, A. Čal- 
kauskas, A. Grinius, T. Šaulys; 
po 1 dol. — J. Steponaitis, V. 
Jonynas, Br. Staškevičius, L. 
Balzaras. Visiems nuoširdus 
ačiū.

X Balto Chicagos apskrities 
metinis skyrių atstovų susirin
kimas įvyksta kovo 8 d., šešta
dienį, 6 vai. v., Jaunimo centre. 
Skyrių atstovai, Balfo įgalioti
niai ir direktoriai kviečiami da
lyvauti. Bus padaryti praneši
mai apie vajų, renkama nauja 
valdyba, kontrolės komisija ir 
kalbama apie Balfo 25 metų ju- 
bil. seimą, kuris įvyksta ikovo 
15 d. Chicagoje, Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Valdyba kvie
čia šalpos darbuotojus šiame su 
sirinkime skaitlingai dalyvauti.

X Ona ir Jonas Gradinskai, 
visiems pažįstami visuomenės 
darbuotojai ir verslininkai, nuo
širdžiai remia jauniausios lietu
viukų kartos auklėjimą. Am. 
Liet. Montessori d-jos pavasa
rinei madų parodai — vakarie
nei jie paaukojo dvi ypatingai 
vertingas dovanas — menišką 
lėkštę tortui ir komplektą ka
vai. (pr.)

X Diplomuoti architektai Jo
nas Mulokas ir Rimas Mulokas,
rytoj kovo 8 d. 8 vai. vak. da
lyvaus Antano J. Rudžio Lithu
anian Forum programoje ir kal
bės tema “Lietuvių Architektū
ra ir jos reikšmė Amerikoje”. 
'Stoties banga WXRT - FM. 93. 
Stoties banga WXRT-FM. 93.1. 
Telef. 445-6842, kurio klau- 

(sk.)

Su svečiais Vasario 16 Lietuvos pasiuntinybėje Urug vajuje. Iš kairės: spaudos attache K. Čibiras, atstovas 
A. Grišonas, Venecuelos ambasadorė rašytoja L. Pa-lacios, H. Manini Rios, Apašt. Nuncijus ark. dr. A. 

Bruniera, prof. Vilar dėl Valle, L. Grišonienė.

/ Š ART! IR TOL!
ta Kuosa “Kultūringas pobū
vis”, Prūsas “Vidukas”, Pava
sario Žiedlapis “Maksimumas 
— (begalinis”, Adomo Ainis “Ne 
tikėtas poilsis”, Nemunaitis

. “Dailės problemomis”, Gurkš-
saleje. čia dalyvaujant moki-, nyS “Kelnės”, Sigutis Rudvilius

J. A. VALSTYBĖSE
— Los Angeles šv. Kazimiero 

lituanistinė šeštad. mokykla 
Lietuvos atstatymo sukaktį pa
minėjo vasario 15 d. parapijos

niams, jų tėveliams ir mokyto
jams, Ibuvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Vaidilutė Butkutė, 8 sk., 
paskaitė referatą "Mintys apie
Lietuvos nepriklausomybę,” Kęs K Pašešupis “Savaitgalio pra-
tutis Reivydas, 9 sk., perskaitė 
Vasario 16 aktą, kuriuo Valsty
bės taryba pranešė pasauliui 
apie Lietuvos valstybės atstaty
mą. Po to, buvo deklamacijos, 
tautiniai šokiai, imitaciniai žai
dimai. Mokyklos choras sudai
navo keletą dainų, o IV-jo sky
riaus mokiniai atliko montažą 
Kur bėga Šešupė. Programos 
pranešėja buvo Audra Griniūtė, 
8 skyr. Programėlę padėjo pa
ruošti mokyt. O. Gustienė, A.
Balsienė, O. Razutienė, D. Ra-1 Gaidž'ūnas, rėžis. Petras Mažę- r^° d- prasidėjo pamaldom;s
zutytė, A. Raulinaitienė, E. jįs _  jUoS vertins ir geriausių Lietuvą savoje Fatimos baž-
Dambrauskaįtė ir Janina Pus- į feljetonų autoriams paskirs pre nyčioJe- kur urugvajietis jėzui- 
i—i—i i---- . ---------------- _v_ J tų provincijolas Sosa Diaz pa

sakė taiklų, nuoširdų, gaivinantį 
žodį. L. Kultūros draugijos pa
talpose rūpestingai suorganizuo
tame visuomeniniame akte po 
pirm. St. Godo ir Lietuvos at-

korienė, kuij akompanavo cho 
rui ir atliekant montažą. Para
pijos mokyklą lankantieji lietu
viai vaikai vasario 14 d. pasi
puošę tautiniais rūbais su mo-j”kiru rinkiniu 
kyt. O. Razutiene dalyvavo prie 
L. A. miesto rotušės, pakeliant 
Lietuvos vėliavą, o mokykloje 
jie turėjo programėlę, ir ta pro
ga su Lietuvos padėtimi supa
žindino savo kitataučius drau
gus. (I. M,)

— Feljetono konkursui, kurį 
paskelbė meno darbuotojų At
vanga, įkūrimams prisiųsti ter
minas baigėsi 1969 m. vasario 
15 d. Gauta net 26 rankraščiai:
Fricas nuo Kulių “Švento Jur
gio išdaigos”, P. Linelis “Sek
sas ir maistas”, Kazys Pūslys 
“Priešakinis lietuvis”, Vainius 
Linksmuolis “Parengimas su 
nuostoliu”, Andė Svilkenis 
“Šimtadarbis bedarbis”, Klaus
tukas “Praeities pagerbimas”,.
Popūtis “Barzdoti lietuvybės 
stulpai”, Pranė Pipiraitė “Mo
ters veikla bendruomenėje”, Ri-

X Apolonija Armonas, 4328 
So. Campbell, sirgo namuose, 
bet sveikatai pablogėjus išvežta 
į ligoninę. Tikimasi, kad liga 
bus nugalėta ir vėl Apolonija 
grįš į namus.

x Juozas Rutkauskas, Lin
coln Park, Mich., pratęsdamas 
prenumeratą parėmė mūsų dien 
raštį 5 dolerių auka. Dėkojame.

Chicagos skautų suruošta graži 
Kaziuko mugė buvo šauni pramo
ga jaunimui. Nuotr. J. Gierštiko

“Kultūros kraitvežiai, Pi-pas 
“Automobilis”, Paspirgelis
“Švenčių dovana”, K. Pašešu- 
pis “Muškietininkų padermė”,

sivėdinimas”, S. Krienas “fSenber 
nio apdūmojimai”, (be slapyvar 
džio) “Galva ar uodega”, Bim
balas “Laiškas iš Bendruome
nės seimo”, Linksmutė “Tarp 
dviejų kėdžių”, J. Papartis 
“Mėlynakė”, G. šermukšnis 
“Atostogos Havajuose”, Kipšas 
Ilgakojis “Ryžtingo žygio tar
nyboje”. Išvardinti kūriniai jau 
pasiųsti į Clevelandą, Ohio, kur 
sudarytoji komisija lit. krit. Vik 

i toras Marumas, poet. Kęstutis

mijas: I-mą $250, II-rą $150 ir 
IlI-čią $100. Premijuotieji ir at
rinktieji tinkamais spaudai fel
jetonai numatoma išleisti at- 

(Atvg.)

— Lilija Šukytė, Metropoli
tan Operos solistė, šią vasarą 
debiutuoja Europoje, Muenche- 
no festivalyje. Ten ji dainuos 
naujame Mozarto operos “Cosi 
Fan Tutte” pastatyme pagrin
dinę soprano partiją. Sekančia
me (1969-70) sezone savo lai
ką solistė padalins tarp Euro
pos ir JAV. Bavarijos valsty
binėje operoje ji atliks visą eilę 
pagrindinių partijų, o taip pat 
dainuos ir toliau Metropolitan 
operoje, šią savaitę Lilija Šuky
tė dainuoja Puccini “Turandot” 
operoje Liu partiją kartu su 
Birgit Nilsson ir Daniele Ba- 
rioni. Mums malonu, kad lietu
vaitė taip sparčiai kyla meno 
pasaulyje. Ši Lilijos nuotrauka 
išspausdinta “Opera News”.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Biržuose pradėtas dideliais 

kiekiais gaminti “Biržų alus”. 
Šiemet jo pagaminsią 15,000 de
kalitrų.

— Amerikoje iš dabartinio 
prez. Nixono kabineto 12 narių 
9 yra milijonieriai.

URUGVAJUJ
— Vasario 16 minėjimas Uru

gvajuje buvo vėl plačiau panau
dotas Lietuvos garsinimui. Ra
dijo valandėlės lietuvių ir ispa
nų kalbomis skyrė keletą pro
gramų Lietuvos istorijai, kultū
rai ir dabarčiai priminti. “Lais
vės Balse”, šį mėnesį skirtame 
tik lietuviams, su mūsų Pasiun
tinybės pareigūnais bendradar
biavo dar keletas kitataučių. 
Straipsniais, ,pranešimais ir nuo 
traukomis penki Montevideo 
dienraščiai Lietuvos (bylos ju
dintojams taip pat gražiai pa
talkino. Pažymėtini “La Mana- 
na” vedamieji straipsniai: “Lie
tuva ir Rusija nelygioje kovo
je dėl laisvės”, “Idealas lieka 
gyvas” ir EI Diario “Espanol” 
str. “Lietuviai nori būti laisvi”. 
Minėjimas lietuvių kolonijos 
centre Cerro priemiestyje vasa

CHICAGOS ŽINIOS
$143,000 UŽ SUŽEIDIMĄ

Apygardos teismas Scott Fu- 
gatei paskyrė $143,000 atpildą 
už 1962 m. patirtus, sprogus 
dujų šildytuvui, sužeidimus. Fu 
gate gyvena 4620 Hazel avė. 
Sprogimas įvyko jam besilan
kant draugo namuose Auroroje. 
POLICININKŲ PAKEITIMAI

Šiandien su vidurnakčiu 207 
policininkai, viena policininkė,
24 detektyvai, 12 kapitonų ir panijos gaminamus bulvių “čip 
9 seržantai pradėjo naujose pa- sus”. Organizacijai nepatinka,
skyrimo vietose eiti pareigas.
Apie tai pranešė policijos super
intendentas James Conlisk. Be 
šių eilinių pakeitimų artėjančio 
pavasario proga, 93 policinin- ma, apgaudinėja pirkėjus, 
kai, įskaitant 7 seržantus, 44
detektyvus, 40 eilinių ir du jau- PERKA TELEVIZIJOS STOTĮ
nimo globos oficieriu, paskirti į . .., , . 5 - • Metromedia korporaciia išvienetą kuriam pavesta rapin- - , , ■
«a federalinės komunikacijos kotis jaunimo gaujų reikalais.
AŠTUONT SUŽEISTI GAISRE

Astuoni asmenys, jų tarpe 
šeši vaikai, buvo sužeisti gaisro 
metu apartmentiniuose namuo
se 810 S. Albany avė. Nuosto
lių padaryta apie $15,000.

AUTOMOBILIŲ ŽUDYNES
Chicagoje nuo Naujų metų 

pradžios iki kovo 4 d. automo
bilių nelaimėse žuvo 49 asme
nys. Tame laikotarpyje sužeista 
5,789.
NEIŠRINKO KUNIGO Į MERO 

POSTĄ
Kun. Leo Henkel, 72 metų, 

buvęs Šv. Juozapo parapijos kle 
bonas, Peru, III., nebuvo išrink
tas į to miestelio merus, nors Astronauto Schweickart dukrelė 
daugiau kaip pusė miestelio J1“*’ ™d° ^respondentams kad 
11,000 gyventojų yra katalikai, mieste, Tex.

stovo A. Grišono įžanginių kal
bų buvo pristatytas įžymus sve 
čias, amerikiečių diplomatinės 
tarnybos pareigūnas Bolivijoje 
or. Vyt. Dambrava (jau pa
skirtas konsulu į Meksiką). Per 
davęs savo ambasadoriaus Cas
tro sveikinimus ir reikšmingus 
linkėjimus svečias kalbėjo apie 
emigrantus, jų ypatingas parei
gas žmonijai ir tėvynei. Jo pa
skaita, gili turiniu ir lengva for 
ma, būtų sukėlusi dar daugiau 
susidomėjimo, jei aplinkybės 
būtų leidusius geriau girdėti. 
Šiltai buvo sutikti ir kiti kalbė
tojai: urugvajietis žurnalistas
J. P. Martmez Bersetche, argen 
tinietis antikomunistinis kovo
tojas dr. A. Marąuez, Kultūros 
draugijos vienas pionierių J. Ja* 
zauskas. “Aido” choras su vai
kų ir vienų vyrų grupėmis šau
niai atliko lietuviškų dainų pro
gramą. Tautinių šokių ansamb
lio “Gintaro” paauglių ir vaikų 
padaliniai, visados entuziastin
gai publikos laukiami, baigė šio 
parengimo programą.

Vasario 16 vakare Lietuvos 
ats. A. Grišono namuose buvo 
tradicinis priėmimas diploma
tams, valdžios pareigūnams, nu- 
sipelnusiems lietuvių bičiuliams 
ir savos kolonijos veikėjams pa
gerbti. Atvyko užs. reikalų vi
ceministras dr. J. Secco Garcia, 
apašt. nuncijus — kartu diplo
matinio korpuso dekanas — ark. 
dr. A. Bruniera su sekretorium, 
Ispanijos, JAV, Kanados, Vene 
cuelos,, Kinijos, V. Vokietijos, 
Bolivijos, P. Afrikos ambasado
riai. Keletas protokolo pareigū
nų perdavė Urugvajaus vyriau
sybės sveikinimus. Prezidentū
ros adjutantai, kariuomenės 
viršininkai, savivaldybės atsto
vai sveikino raštu. Kai kas savo 
simpatijas pareiškė atsiųsdami 
gėlių. Pobūvio proga jaunas ura 
gvajietis intelektualas H. Mani
ni Rios Lietuvos atstovo buvo 
kondekoruotas Lietuvos nepri- 
klausmybės atsteigimo 50 metų 
sukakčiai paminėti žymeniu už 
jo pastangas spaudoje ginant 
Lietuvos reikalus. Įvykį labai 
palankiai ir vaizdžiai paminėjo 
jaunuoliui artimi dienraščiai ir 
įtakingasis “EI Pais”. Vienas 
svečių net nusistebėjo: “Betgi 
jūs, lietuviai, ir sugebat visur 
įsiveržti”.

IŠMĖTĖ STUDENTUS

Chicagos universitetas pra
šalino 21 studentą. Jie buvo įsi 
brovę į universiteto prezidento 
Edward Levi namus, kur išdau
žė stiklines duris.

NEGRAI BOIKOTUOJA JAYS 
MAISTO ĮMONĘ

Chicagos negrų organizacija 
NAACP prašė, kad negrai ne
pirktų ir nevalgytų Jays kam-

kad ši kompanija nesamdo neg 
rių darbininkių. Negrai irgi boi 
kotuoja septynias Red Rooeter 
maisto krautuves, kurios, saiko

misijos (FCC) prašo leidimo 
nupirkti Chicagos televizijos 
stotį WFLD, 32 kanalas. Už 
stotį užmokėtų apie 10 mil. do
lerių.


