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Kinai
ir

Maskva

kaltinimų

ugny
Kinai teigia: patys sovietai 

pripažįsta salą buvus Kinijos 
teritorijoje

Hong Kong. — Kom. Kinija 
paskelbė Pekino užsienio reikalų 
ministerijos informacijos sky
riaus raštą. Teigiama, kad ki
nams su sovietais 1964 m. vedus 
pasitarimus sienų klausimais, pa
ti Maskva pripažinusi, jog užša
lusi sala Ussuri upėje (rusai ją 
vadina Damanskio, gi kinai — 
Chenpao sala) buvusi Kinijos te
ritorijoje.

Kinai dabar smulkiai išdėstė 
savo pažiūrą. Jie pažymi, kad so
vietai palaipsniui “suvirškino” 
Sibiro ir centrinės Azijos sritis, 
pažymėję, jog caristinė Rusija bu 
vo susitarusi su Pekinu, pasinau
dojusi sunkia Kinijos padėtimi, 
kai ją puolę svetimi kraštai.

Pekinas nurodo, kad Kinijos— 
Rusijos 1860 m. sutartimi sritys 
į rytus nuo Ussuri upės priklau
sančios Rusijai, gi į vakarus — 
Kinijai. Visa tai neprieštarauja 
tarptautinei teisei ir 1964 m. pa
sitarimuos patys rusai pripažinę:
— teritorija priklaususi kinams. 
Be to, Pekinas teigia, buvusios 
sutartys pasirašytos buvus ‘Va
karų imperializmo” sąlygoms.

Kadangi Maskva, kaip nurodo 
Pekinas, nesutinka pripažinti se
nąsias sutartis buvus pasirašytas 
“nelygiose sąlygose”, tai jis pasi
lieka sau teisę iš esmės peržiū
rėti sienų su Sovietų Sąjunga 
klausimą.

Maskva: “'beprotiškos sienų 

pretensijos”

Maskva. — “Tass” žinių agen 
turą skelbia, kad Pekino užsienio 
reikalų ministerijos teigimai apie 
sienas esą “beprotiški”, juo la
biau kai kinai kalba apie “sienų 
peržiūrėjimą”.

“Sovietskaja Rosija”, Rusijos 
federacinės respublikos, didžiau
sios krašte, partijos organas, pa
žymi: “Buržuaziniai laikraščiai 
negali nuslėpti džiaugsmo, prasi
dėjus priešsovietinei kampanijai 
plačiame fronte tarp New Yor
ko ir Pekino”.

Laikraščio vedamajame pabrė
žiama: “Imperialistai šiuo metu 
vykdo psichologini karą, iki kraš 
tutinumo išnaudodami visus i- 
deologinės srities kanalus, kaip
— socialinius mokslus, spaudą, 
radiją, televiziją, literatūrą, me
nus, mokyklas, bažnyčias, kultū
rinius ir ūkinius ryšius, turizmą 
ir t.t.

Prieš Vakarų ryšius su rytais
“S. Rosija” pažymi, kad Va

karai išnaudoją priešingumus

j 0SAR 1

A K. MitcM&u

Anglų kalbos pamokoje Pekine: “partija, mano brangioji partija” —
kalama j vaikų galvas

TIKSLIAI BAIGTAS ERDVES ŽYGIS
Vakar baigtas “Apollo 9" erdvės žygis — vienas sėkmingiausių — Kapsulė nutūpė 
Atlante vos 2 mylias atstu nuo numatytos vietos — Pasaulį stebino tikslus nusilei
dimo laikas — Pirmą kartą istorijoje televizijoje ryškiai parodyti nusileidimo ir at
sidūrimo lėktuvnešio denyje vaizdai — Dar tvirtesnė viltis šių metų vasarą JAV 
erdvės herojams nutūpti mėnulio paviršiuje.

Šen. Fulbright, dalyvavęs senato 
komisijos posėdžiuose svarstant 
atominio varžymo sutarties prieš
raketinės gynybos klausimus

Dail. K. Varnelis — 
laimėtojas 

Dailininkui

paskirta 1.000 dol. premija
CHICAGO. — Meno institu

tas Chicagoje paskyrė metines 
premijas dailininkams. Jų bu
vo 22, 10.000 dolerių sumoje 
ir jos paskirtos dailininkams, 
gyvenantiems ne tik Chicagoje, 
beit ir už jos ribų, 100 mylių 
spindulyje. Institutui buvo pri
statyta daugiau kaip 1.000 dai
lės kūrinių, tačiau parodai at
rinkti 106 kūriniai, jų tarpe trys 
K. Varnelio darbai.

Trims dailininkams paskirtos 
premijos po 1.000 dolerių, jų 
tarpe ir lietuviui dailininkui Ka- 

1 ziui Varneliui. Jam paskirta pre 
mija už jo paveikslą “Ritmo 
refleks'jos”.

K. Varnelio atžymėjimas — 
išskirtinis, turint galvoje Meno 
instituto vardą ir pristatytų 
kūrinių skaičių.

Premijos paskirtos dar prieš 
metinę “Chicagos ir jos apylin
kių” parodą pristatant visuo
menei. Ji. atidaroma Meno in- 
sttuto, Morton skyriuje, kovo 
22 d. ir vyks ligi balandžio 
20 d.

komunistų '“stovykloje”. Vienas 
pavyzdys, tai 1967 m. prof. R.F. 
Byrnes knyga “The United Sta
tes and Eastern Europe”. Jos au
torius siūlo rytų — vakarų ry
šius, bet rusų nuomonę, tai pa
vojinga.

Dienraštis toliau pastebi, kad 
Rumunija, Lenkija, Vengrija, Če 
koslovakija ir iš dalies Bulgari
ja nebetrukdo kai kurių Vakarų 
radijo siųstuvų programų. Ta
čiau patys rusai, įvykus Čekoslo
vakijos invazijai, jau trukdą Am. 
Balso ir BBC programas. Tai, esą 
svarbiausia dėl to, kad tie ir kai 
kurių emigrantų radijo siųstuvai 
kalbą “vienu balsu su Pekinu”.

Pavojingas ir turizmas, nes jis 
galįs būti panaudotas eksportuo
ti “kontrrevoliucijai” ir vykdyti 
špionažo veiksmus.

Pačios gi Kinijos propaganda, 
teigia sovietų dienraštis, “nepa
prastai panaši” į Vakarų veda
mąją. Ir dėl to, pabrėžiama, “pa
sauly vykstant aštriai ideologi
nei kovai, tenka būti budriems 
ne tik komunistams, bet ir vi
siems sovietų gyventojams...”

Baigtas svarbus, pats bran

giausias erdvės žygis

HOUSTON. — “Apollo 9” 
erdvės žygis vakar sėkmingai 
baigtas. Trys astronautai, Ja
mes A. McDivitt, David R. Scott 
ir Russell L. Schweickart nu
matytu laiku, vos 7 sekundes 
anksčiau, saugiai nusileido At
lanto vandenyne, 311 mylių į 
šiaurę nuo Porto Rico salos, į 
šiaurės rytus nuo Grand Turk 
salos, Bermudų salų srityje. 
Pats nusileidimo vyksmas pra
dėtas 11,31 vai. (10,31 vai. Chi
cagos laiku).

Pusvalandžiui baigiantis, erd
vėlaivis, trims parašiutams iš
siskleidus, pradėjo leistis į At
lanto bangas. Nusileidimas hu
vo staigmena ne tik erdvės ty
rinėjimo įstaigos pareigūnams, 
bet ir milijonams televizijos 
vaizdų stebėtojų. Visos nutūpi
mo Atlanto bangose akimirkos 
bi>o ryškiai matomos. Tai įvy
ko dėl to. kad erdvėlaivis nusi
leido nepaprastai tiksliai — vos 
2 myPas nuo numatytos nutūp
ti vietos ir 3 mylias nuo jo lau
kiančio “Guadalcanal” lėktuvne
šio.

Baigtas svarbus, būsimas nu
tūpimui daug reikšmės turįs 
skrydis. Jo išlaidos, palyginti su

Maskva kinams: M
Mao siekiąs karinės diktatūros, 

teigia Maskva

Maskva. — Sovietai kovo 12 
d. vėl kaltina Kom. Kiniją — 
Mao-tse-tungas vykdąs sąmoks
lą, jis siekiąs visiškai sužlugdyti 
Kinijos komunistų partiją ir, į- 
vesdamas karinę diktatūrą, pasi
ryžęs Kiniją paversti trečiąja ga- 

i linga pasaulio valstybe tarp ka- 
i pitalistinės ir socialistinės siste
mos.

Kaltinimai paskelbti svarbiau 
siuose partijos ir vyriausybės gar
siakalbiuose: mėnesiniame “Ko- 
munist” žurnale ir “Izviestijų” 
dienraštyje.

Minėti leidiniai teigia, kad ki
nų kom. partijos likvidavimo 
lauktina būsimająme, dar šiais 
metais, 9-me partijos suvažiavi
me Pekine. Su pasipiktinimu nu
rodoma, kad Mao pats parenkąs 
delegatus suvažiavimui.

Kinai išnaudoją abiejų sistemų 
prieštaravimus

“Izviestija” pabrėžė, kad kinų 
suvažiavimo delegatais būsią 
Mao “asmens sargybiniai” ir 
“baimės prislėgti, moraliai pa
laužti ir Mao-tse-Tungui visiš
kai nepavojingi komunistai”.

“Komunist” žurnalas pasirodė 
dar prieš kovo 2 d. įvykį Kini
jos — sovietų pasieny, kur buvo 
nukautas 31 rusų sargybinis. 
Tuo tarpu “Izviestija” dabar 
pridūrė, kad minėtas įvykis, tai 
pasėka “priešsovietinės psicho
zės, kuri, Mao nuomone, reika
linga, rengiantis 9-jam suvažia
vimui”.
Abiejų leidinių nuomone, Mao, 

siekdamas sukurti naująją pašau 
linę galią, pasinaudojąs priešin
gumais kapitalistinėje ir socialis
tinėje sistemose ir atidarąs “nau
ją, prieš tarptautinį komunistų 
judėjimą nukreiptą frontą”.

Laoso gen. štabo viršinin
kas 3 savaitėms išvyko į JAV 
ir lankys karinius įrengimus.

buvusiais skrydžiais, buvo pa
čias stambiausios, nes siekė 340 
mil. dolerių.

Netoli plaukiojo ir sovietų 
“žvejai”

Netoli tos vietos, kur astro
nautų erdvėlaivis — kapsulė 
turėjo nusileisti, buvo pastebė
tas ir sovietų žvejybos laivas — 
trevleris. Tai ne pirmasis rusų 
reiškiamas smalsumas — jis 
buvo pastebėtas ir buvusių erd
vės žygių metu, astronautams 
nusileidus į Atlanto vandenis.

žlugdys partiją

JAV lėktuvai puola taikinius Viet
name

Nurodo į visą eilę nefamumi} 
Kinijoje

“Komunist” teigia, kad Mao 
režimas esąs nemėgiamas ir apie 
tai ryškiai liudiją nuolatiniai ne
ramumai, ypač prasidėję nuo va- 
din. kultūrinės revoliucijos pra
džios. Kai kurias riaušes turėju
si numalšinti kariuomenė.

Žurnalo teigimu, stambiausi 
neramumai vykę Šansi, Šešvan, 
Tšekiang ir Hopeh provincijo
se, be to ir Tibeto, Vidinės Mon
golijos, Sinkiango ir Hainan pa
sienio srityse.

K ALENDORIU S

Kovo 14 d.: šv. Kirinas, šv. 
Matilda, Sugardas, Viligailė.

Kovo 15 d.: šv. Longinas, šv. 
Liudvika, Tautas, Gunta.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

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

Saulė teka 6:05, leidžias 5:56.

151 skrydis aplink žemę

“Apollo 9” skrydis, pačių ast 
ronautų nuomone, buvo sėkmin
gas, gi Houstono erdvės tyrinė
jimų centro pareigūnai teigia, 
kad jis buvęs vienas pačių sėk
mingiausių. Jis buvo ir pats pa
vojingiausias, ypač dviems ast
ronautams ketvirtą skrydžio 
dieną, atsiskyrus nuo savo “ba
zės” ir kelias valandas skridus 
“Voro” prietaise.
3 astronautai šį kartą įvykdė 

151 žemės rutulio apskriejimą 
ir iš viso sukorė 4.2 mil. mylių. 
Žygio tyrinėjimai pradedami 
šiandien, kai trys astronautai, 
vakar gerai pailsėję helikopte
rius gabenančiame “Guadalca
nal” laive’, atskraidinami į Hou 
ston centrą, Texas valstijoje. 
Prez. R. Nbconas pasveikino

Prezidentas R. Nixonas, astro
nautams nutūpus Atlante, ne
trukus juos pasveikino, jų skry
dį pavadinęs “10 dienų pasaulį 
sujaudinusiu žygiu”.

Prezidentas nusileidimo aki- 
; mirkų televizijoje nesekė, tuo 
metu Balt. Rūmuose turėjęs pa 
sitarimus su Kongreso abiejų 
partijų vadais ir iš Vietnamo 
grįžusiu gynybos vadovu M. 
Laird.

Televizijos ir atvūunio
triumfo valanda

Vakar sėkmingai baigtas erd
vės žygis iš kitų išsiskyrė dar 
vienu bruožu — pirmą kartą 
milijonai TV žiūrovų galėjo ste
bėti nusileidžiančią kapsulę, jos 
nutūpimą bangose, po to, visas 
akimirkas, trys herojus perga
benant į “Guadalcanal” jaivą: 
gumiiių plaustų paruošimą, at- 
sisveikiiimą su kapsule, helikop
terio nr. 54 veiksmus, jam vi
sus tris vyrus atskirai iškėlus 
(tai nebuvo lengvas veiksmas) 
ir iškilmes laivo denyje, paklo,- 
jus raudoną sutikimo kilimą, 
sveikinimus, astronautų tartą 
trumpą žodį.

Televizijos aparatams veikus 
laivo denyje, buvo pirmu tokia 
proga, “čia pat” stebėti visas 
svarbiąsias akimirkas.

Tai buvo ne tik televizijos, 
technikos amžiaus triumfas Dei 
laimėjimas. “Tuo pačiu metu ir 
ne pirmą kartą, įrodytas Va
karų pranašumas. Kai rusai pa
našius žygius apgaubia paslap
ties skraiste, Vakarai juos at
skleidžia “visoje nuogybėje”.

Visumoje, 10 dienų skrydis 
buvo milžino žingsniu: žmogaus 
nutūpimo mėnulio paviršiuj, dar 
šią vasarą, link.

• Prez. Nbconas tris astro
nautus ir jų šeimas pakvietė į 
B. Rūmus, kovo 26 d.

• Sovietų spauda apie erdvė
laivio žygio paabigą paskelbė 
vos 3 eil. žinutę.

Vietname
789 žuvę JAV kariai,

4.063 — priešo vyrai

JAV karinės vadovybės žinio
mis, per 14 puolimo dienų Pietų 
Vietname žuvo 789 JAV kariai, 
tuo tarpu priešo vyrų žuvo 4. 
063. JAV žuvusių karių skai
čius, nuo 1961 m. sausio 1 d., 
šiuo metu yra pasiekęs 32.712. 
Priešo vyrų žuvusių skaičius 
siekiąs, mažiausia, 461.256.

M. Laird, gynybos vadovas, pasi
sako už priešraketinę gynybą, siū
lo šiais metais iš Vietnamo grą
žinti 40.000 — 50.000 JAV karių.

IŠ VISUR
Tito įspėja galimus

puolikus
“Tauta sukiltų prieš 

agresoriaus veiksmus...”

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos kom. partijos 9-jam suva
žiavimui baigiant darbus prezi
dentas Tito savo kalboje ir su
važiavimui pateiktame, 116 psl., 
pranešime ypač atkreipė dėme 
sį į priešus tiek krašto viduje, 
tiek už jo ribų. Jo nuomone, pa
čiame krašte veikianti “penkto
ji kolona”. Jis pasisakė ir prieš 
“nacionalistinių” sluoksnių o- 
poziciją krašte.

Savo pranešime Tito, gal būt, 
pirmą kartą pasaulio politikų 
tarpe, pflačiai išdėstė, kaip kraš
tas turįs pasipriešinti užpuoli
kui. Jo nuomone, milijonai gy
ventojų paverstų kraštą “nenu
galima tvirtove” ir galimas už
puolikas būtų įveltas “į ilgą, 
jėgas iščiulpiantį, karą, visiškai 
nebūdamas tikras pasiekti savo 
tikslus”.

OPo Tito <— “kolektyvus 

valdymas”?

Jugoslavijos prezidentas Tito 
šių metų gegužės 25 d. pasieks 
77 m. amžiaus. Nujausdamas į- 
pėdinystės klausimą iškilsiant, 
pats Tito dabar pasiūlė suda
ryti 15 narių “kietos vadovy
bės” kolektyvą — galimas da
lykas, šio junginio uždavinys 
būtų netolimoje ateityje perim
ti ligšiolinio krašto diktatoriaus 
pareigas. Tito teigė, kad kraš
tas reikalingas tokio “kolekty
vaus valdymo”, kuriame visi 
būtų lygūs ir nebūtų vietos pir
mos, antros ar trečios vietos 
ar eilės pareigūnams.

Palaidotas
prel. I. Valančiūnas

PHILADELPHIA, Pa. — Per
eitą šeštadienį, kovo 8 d., New- 
town, Pa., mirė prel. Ignas Va- 
lančiūnas, palaidotas vakar iš 
Philadelphijos Šv. Kaziimero pa 
rapijos bažnyčios, kurioj velio
nis ilgą laiką yra buvęs klebo
nu.

Velionis prel. I. Valančiūnas 
buvo gimęs 1885 m. kovo 4 d. 
Katkiškių vienk., Pašvitinio pa
rapijoj. Amerikon atvyko 1905 
m. Baigęs Šv. Karolio Barome- 
jo kunigų seminariją, 1919 m. 
birželio 8 d. įšventintas kunigu.

Dirbo daugiausia Philadelphi
joje. Buvo uolus visuomeninin
kas, spaudos rėmėjas, tarp kit

ko, “Draugo” garbės rėmėjas. 
Yra darbavęsis Liet. Kat. susi
vienijime, Kat. federacijoje, Mo 
terų sąjungoje ir kit. lietuvių 
organizacijose. Pastaruosius ke 
lerius metus jau buvo pasitrau
kęs į pensiją ir gyveno Šv. Ka
zimiero seserų globojamas.

TRUMPAI
R. Nixon šiandien su 

spauda
WASHINGTON. — Prezi

dentas R. Nbconas šiandien kvie 
čia ketvirtąjį susitikimą su spau 
da. Laukiama ypač jo sprendi
mo antiraketinės gynybos klau
simu. Konferencija pradedama 
12 vai. (11 vai. Chicagos laiku) 
ir bus perduota per radi ją ir 
televiziją.

Rusai tebekaltina kinus
Rusų ambasadorius skundžiasi...

PEKINAS. — Sovietų amba
sadorius Pekine O. Trojanovski 
pasiskundė kinų įstaigoms: esą, 
kinai trukdą normalų ambasa
dos darbą ir puolą sovietų dip
lomatus. Jis įspėjo, kad jei puo
limai nebūsią sustabdyti, amba
sados veikla galinti būti apsun
kinta ir sovietai būsią priversti 
griebtis atitinkamų žygių.

400 mil. ldnų prieš rusus

PEKINAS. — Pranešama, 
kad nuo kovo 3 d., kinų žinio

mis, krašte demonstracijose 
prieš Sovietų S-gą dalyvavo iki 
400 mil. “karių ir civilinių gy
ventojų”.

Rusų laivas paskendo
Susidūrė ties JAV pakraščiais

Vakar ties N. Carolinos valst. 
pakraščiais plaukęs sovietų žve 
jų laivas susidūrė su Panamos 
laivu. Pirmomis žiniomis, sovie
tų laivas paskendo. Jo įguloje 
galėjo būti iki 26 žmonių.

Paryžiuje
Komunistai kartojo įspėjimus

PARYŽIUS. — Vakar įvy
kusiame taikos pasitarimų po
sėdyje JAV ir P. Vietnamo de
legatai smarkiai puolė komunis
tų naudojamus teroro puolimus 
Vietname. JAV delegacijos pir
mininkas H. C. Lodge ypač nu
rodė, kad priešas savo puoli
mais keliąs įtampą ir sudarąs 
grėsmę ne tik Pietryčių Azijos, 
bet ir pasaulio taikai.

Komunistai, savo ruožtu, į- 
spėjo amerikiečius — jie “ne
turį reaguoti” Vietkongui puo
limus vykdant. Esą, Amerika 
vykdanti “naujas karo avantiū
ras” ir Vistkongas nemanąs 
savo puolimų stabdyti.

• Čekoslovakijos min. pirmi

ninkas O. Čemik vakar atvyko 

į Maskvą ir tariasi su Krem

liaus vadais.

• JAV vyriausybė atsiprašė

Laose ir Kambodijos vyriausy
bes, ryšium su JAV karių įvyk
dytu sienos peržengimu.

Charles A. Meyer, Nlxono paskir
tas valst. sekretoriaus pavaduoto
ju P. Amerikos klausimams. Jis — 
ilgametis Sears Roebuck prekybos 
namų pareigūnas.
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DRAUGAS, penktadienis, 1969 na. kovo mėn. 14 d.

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

1969 M. ŠALFASS'gos KREPŠINIO 
TINKLINIO PIRMENYBES

IR

Kaip jau ankščiau skelbta, 19- 
69 m. Š. Amerikos lietuvių krep
šinio ir tinklinio pirmenybės į- 
vyks 1969 m. balandžio 12-13 d.,; 
Clevelande, Ohio. Visuotinio 
ŠALFASS-gos suvažiavimo nuta
rimu ir ŠALFASS-gos Centro vai 
dybos pavedimu pirmenybes vyk 
do Clevelando LSK Žaibas.

Krepšinio pirmenybės bus vyk
domos šiose klasėse: a) Vyrų A; 
b) Vyrų B; c) Jaunių A (1950 
m. gimimo ir jaunesnių); d) jau 
nių B (1953 m. gim. ir jaun.); 
e) Moterų; f) Mergaičių A (1950 
m. gim. ir jaun.).

Pirmą kartą pirmenybėse bus 
vykdoma vyrų B klasės varžy
bos, kuriose turės teisę dalyvauti 
tik silpnesnės komandos ir an
tros komandos tų klubų, kurie 
dalyvaus A klasėj. Kvalifikacijas 
B klasei nustatys ŠALFASS-gos 
krepšinio komitetas.

Krepšinio pirmenybėse — vy
rų A ir B bei jaunių A klasėse 
leidžiama dalyvauti nedaugiau 
kaip 8 komandoms, kitose klasė
se — nedaugiau kaip 6. Koman
dos atrenkamos pagal apygardi- 
nių pirmenybių davinius arba 
pagal krepšinio komiteto parė
dymą.

Tinklinio pirmenybės bus pra 
vedamos šiose klasėse: a) Vyrų, 
b) Juniorų (1948 m. gim. ir jau
nesnių), c) Moterų A„ d) Mote
rų B, e) Mergaičių A (1950 m. 
gim. ir jaun.), Mergaičių B (19- 
53 m. gim. ir jaun.).

Pirmą kartą pirmenybėse įve

Tinklinio pirmenybėse daly
vaujančių komandų skaičius ne
apribojamas.

Krepšinio pirmenybės visose 
klasėse bus vykdomos “Vieno mi 
nusų” (double elimination) sis- 
ma, su paguodos ratu.

Tinklinio pirmenybės visose 
klasėse bus pravestos “Dviejų mi 
nusų” (duoble elirnination) sis
temą.

Smulkios informacijos bei in
strukcijos yra specialiu aplink
raščiu išsiuntinėjamos visiems 
sporto klubams. ŠALFASS-gai iki 
šiol nepriklausę vienetai, kurie 
domėtųsi šiomis pirmenybėmis, 
prašomi dėl informacijų kreiptis 
į ŠALFASS-gos centro valdybą, 
šiuo adresu: Mr. Algirdas Biels- 
kus, 15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110. Telefo
nas: (216)-486-6177 namų. gi 
(216)-248-6510 darbo.

Klubų dėmesiui
Smulkios informacijos ir ins

trukcijos bus išsiuntinėta specia
liu pranešimu visiems klubams 
artimpję ateityje. Tuo tarpų lai
kinai galima bendrai orientaci
jai pasikliauti pernykščių žaidy
nių pranešimu, kadangi esmėje 
jokių ypatingų skirtumų nebus.

Prašome ųžpilcįyti kartu siun
čiamą preliminarinį informacinį 
lapelį iv grąžinti kuo greičiau 
rengėjams, kaip nurodyta lapely 
ję, Ši preliminarinė informacija 
yra labai reikalinga rengėjams 
ryšium su bendru žaidynių pla-

dama moterų B klasė, kurioje tei nayimu. Prašome visus turėti 
sę dalyvauti turi tik silpnesnės tiek pilietinės atsakomybės ir šį 
komandos ir antros koman- lapelį laikų sugrąžinti, panaudo- 
dos A klasėje dalyvaujančių klu- jant kartu pridedamą voką. 
bų. Moterų B klasės kvalifikaci-1 Tikimės,, kad nuoširdus koope 
jas nustato ŠALFASS-gos rinkli- ravimas palengvjns šių varžybų 
nio komitetas. j rengimą. C.V.

STALO TENISO KANADOS 
SP. APYGARDOS 

PIRMENYBĖS

Pirmenybės įvyko vasario 22 
d. Toronto. Pasekmės:

Vyrų vienetas. 1. E. Vaičekaus 
kas, 2. Z. Stanaitis, 3. E. Zabie
la, 4. O. Rautinš, 5. J. Nešukai- 
tis.

Moterų vienetas: 1. V. Nešu- 
kaitytė, 2, E. Sabaliauskaitė, 3. 
F. Nešukaitytė.

Mišrus dvejetas: 1. V. Nešu- 
kaitytė-E. Vaičekauskas, 2. F. Ne 
šukaitytė-J, Nešukaitis,, 3. E. Sa- 
baliauskaitė-O. Pautinš.

“ONTARIO OPEN“ 
PIRMENYBES

Kanados Ontario provincijos 
stalo teniso pirmenybėse gražiai 
buvo atstovauti lietuviai stalo te 
nisininkai. Pirmenybės buvo ko
vo 1-2 d.d. Kaip ir buvo tikė
tasi moterų vienetą laimėjo Vio
leta Nešukaitytė baigmėje E. 
Sabaliauskaitę įveikus 21-12, 21- 
9 ir 23-21. Violeta susiporavusi 
su kanadiete Shirley Gero taip 
pat laimėjo moterų dvejetą, o 
su kanadiečiu Derek Wall nusi
nešė mišraus dvejeto titulą. To 
neužteko. V. Nešukaitytė taip 
pat ir vyrų B klasės pirmenybė
se žaidė, manau jau įspėjote, lai
mėjo ir jas.

Jonas Nešukaitis laimėjo sen
jorų klasės pirmą vietą.

ŠERIA VOVERAITES IR
LESINA KARVELIUS
Antonio Coniglio, 75 metų, 

kasdien šeria apie 100 voverai
čių ir palesina apie 200 karve
lių Humboidt parke. Kas mėnesį 
už 150 svarų riešutų užmoka 
apie $72- Taip pat kas du mė
nesiu už 1,000 svarų kukurūzų 
užmoka $41.

FUTBOLO PIRMENYBĖS 
PRASIDEDA

Chicagos futbolo (soccer) pir
menybės major ir pirmos divizi
jos klasėse prasidės šį sekmadie
nį. Žemesniųjų klasių ir jaunių 
prasidės po mėnesio.

Lituanica — Liths pirmąsias 
rungtynes žais prieš pirmos divi
zijos naujoką žydų Maccabee 
Marąuette parke 3 vai. p.p. Ma- 
ecabee yra jaunų, ambicingų vy
rų komanda, į aukštesnę divizi
ją perėjusi be pralaimėjimų. Ne
tenka abejoti, kad ir aukštesnėje 
klasėje ji iš karto ieškos pripa
žinimo ir respekto. Geriausias bū 
das to pasiekti — laimėti prieš 
“išdirbtos markės”, žinomą ko
mandą, kokia buvo ir, galbūt, te
bėra Lituanica. Ta proga verta 
prisiminti, kad ne visada mūsiš
kiam pasisekė naujokus autorite
tingai “įvesdinti”.

Lituanica jau žaidė dvejas pir
menybėm pasiruošimo rungty
nes prieš major divizijos koman
das Schwaben ir Maroons. Nors 
abejas ir pralaimėjo — 0:3 ir 
3:5, bet pesimizmui nėra mažiau
sio pagrindo. Žaidėjų, vyresnių 
ir jaunų, pasirinkimas skaičiaus 
atžvilgiu nemažas, tad sudaryti 
pajėgų vienetą iš tikrai norin
čių žaisti, bet ne “žvaigždes” į- 
mituoti, sunkumų nematyti. 
Priešingai — norint užimti ko
mandoje nuolatinę poziciją, teks 
pasistengti.

Komandai vadovaus austras 
Anton Odei, statybos kontrakto- 
rius, keletą metų žaidęs Austri
joje, Graz, vidutinės klasės ko
mandose.

Būsimų rungtynių apžvalga
— Lituanica — Maccabee šį 

sekmadienį Marąuette Parke taš- 
kysis purve ar trins aikštės grum 
stus ieškodami pirmųjų taškų. 
Lituanica turėtų rasti.

— Narsūs Croatans vyks į

Peoria parsivežti du taškus iš to 
miesto rinktinės.

— Wisla ir Adria turėtų pa
sidalyti grobiu Hanson parke.

— Lightning paleis svečius 
Slovaks iš Ryan Woods apiplėš
tus.

— Sparta su Lions Benvyne 
demonstruos pietų Amerikos fut
bolo žaidimo klasę. Laimės, kas 
turės geresnių to krašto žaidėjų.

— Youths Calumet parke pe
šios kietus ukrainiečių Wings ir 
paleis namo beveik nuogus.

Be abejo negalima duoti net 
ir mažiausios garantijos, kad 
taip tikrai atsitiks. Jei aikštė ir 
oras ponams teisėjarųs bus pri
imtinas, sųsikapojimas tikrai į- 
vyks trečią valandą. Tą garan
tuoju.

J.J.

W. V. .Jonės. Lark, Utah, buvo aš
tuonetą dienų užgriautas anglių 
kąsyklose, Jis čia matyti su savo 
anūke ir sakosi, kad visus pergy
venimus norėtų papasakoti, kad 
kas juhs išspausdintų.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Tautvaišas nugalėtojų tar 

pe. Michigan univ. Union, pa
statuose, kpvo 1-2 d. įvyko Ann 
Arbor. Chess Congreso turnyras, 
sutraukęs 78 dalyvius. Iš lietuvių 
dalyvavo tik Povilas Tautvaišas 
ir Vladas Karpuška, abu iš 
Chicagos. Detroito vyrų (K. Škė
mos ir kitų) nesimatė, nors jiems 
tik 44 mylios kelio. Mūsų meis
teris P. Tautvaišas šiame turny
re pasirodė labai gerai. Pirmuo
sius tris priešininkus jis gana len 
gvai sudorojo, su ketvirtuoju — 
Michigano ekspertu Bassin, . teko 
užbaigti remizu. Pirmavo Wis- 
corisin meistras W. Martz (Mil- 
waukee) ir Detroito stiprus eks
pertas Kerman, turėdami po 4- 
0 tš. Sekė Tautvaišas su 3,5 tš. 
Paskutiniam rate Tautvaišas su
sitiko su N.Y. ekspertu Hecht- 
lingeriu, kurių partija buvo ašt
ri ir ilga, užlaikiusi visą tumy-

rą, nes Martz ir Kerman savo par 
rijas baigė gana greit lygiomis. 
Tautvaišo partijoje buvo aukų 
iš abiejų pusių, vienok mūsų 
Paulius perkombinavo jį anks
čiau ir privertė pasiduoti. Su 4,5 
taškų Tautvaišas įsijungė į nu
galėtojų grupę, bet pergalės titu
las atiteko Martzui, kurio “me- 
diam” punktai buvo geresni.

Tuo būdu užbaiga buvo tokia: 
Martz, Tautvaišas, Kerman ir 
Bassin visi po 4,5 tš. Vladas 
Karpuška baigė su 2,5 tš.

— JAV didmeisteris P. Benko 
su Ispanijos — A. Pomaru lai
mėjo Malagoje (Ispanija) tarp
tautinį turnyrą, surinkę abu po 
9,5 tš. iš 13 galimų.

— Helsinkyje įvyko 8 partijų 
mačas tarp Danijos didmeiste- 
rio B. Larseno ir Norvegijos tarp- 
taut. meisterio R. Vesterineno. 
Larsenas laimėjo 6-2.

f - ....

I THE

| CATHODE

RAY
TURE jBB r

B fe
B - ^B

r

Marius Kasniūnas prie savo padaryto eiektroninio aparato, už kurį 
Brother Rice gimnazijos suruoštoje mokslo parodoje laimėjo pirmą 
premiją. Su savo projektais jis dalyvaus ir šį sekmadienį Jaunimo 
Centre įvyksiančioje lietuvių moksleivių techninių darbų parodoje, ku
rią rengia Lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga.

MŪSŲ KOLONIJOSE
žiuoja minios seimų, jaunimo ir 
gerokai pagyvenusių slidinėjimo 
sezonui, kodėl negali ir lietuvių 
vieną dieną privažiuoti daugiau. 
Būtų daug įspūdingiau jei pusė 
salės dainuotų lietuviškas dai- 
nąs, kurias su dideliu pasididžia
vimu dainavo grupelė jaunuo
lių. Bendrose dainose energin
gai pasjreiškė ir visus išjudino 
Bostono Gintaras Karosas. Ir kiek 
dainų, lietuviškų, jie moka.

Vakare įvyko susipažinimo va
karas Waterbury 48 -tam klube. 
Vakarui vaišes paruošė LM|CF 
Waterbury klubas.
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* Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238 Ofiso HE 4-1818

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šeši. ilk 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai nrllniflini oagnl susitarimą

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimų: Piimad. ir 
ketv. l-—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ote. 735-4477. Re«. PR 8-696O.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. PR 6.9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai kasdien #-

šeštad. 9 v.
11 ryte ir 4- ' » v.
r. — 2 v. popiet.

Cornvvall, Conn.

PAVYKUSI LIETUVIU DIENA

Kovo pirmą dieną Connecti- 
cut apygardos lietuvių jaunimo 
skyrius ir šiais kaip pereitais me
tais suruošė lietuvių dieną Mo- 
hawk slidinėjimo kalnuose. Vie
ta šiam tikslui puiki. Žmonių, 
per dieną, praeina tūkstančiai. 
Amerikiečiai nepamiršta iki šių 
metų. Dažnas, segant lietuvišką 
ženkliuką, pasigyrė dar turįs iš 
pernai /arba, “ir Šiemet lietuvių 
diena?” ir “šiemet šoksite?” Pa
rodėlę apžiūrinėdami norėdavo 
ką nors nusipirkti, tik deja, nie
ko nebuvo pardavimui ir norin
čius ką nors lietuviško įsigyti

1 tekdavo nukreipti į Spaudos kny
gyną, Waterbury, Conn. Du ber- 

' niukai atsistoją prie lietuviškų 
ženkliukų dėžės aiškinosi apie 
prosenelį lietuvį ir savo teisę pa
siimti bent tris ženkliukus. Vie
tovės savininko motina esanti 
lietuvė ir labai norinti gauti lie
tuvišką palaidinukę.

Diena pasitaikė nepaprastai 
graži, tat ir žmonių praėjo labai 
daug. Reiktų ir ateityje tokias 
dienas ruošti. Jau dabar turint 
dviejų dienų ruošimo patirtį, ga
lima kaiką pakeisti, pridėti, atim
ti. Turėtų būti daugiau progra
mos ir įvairesnės. Jei visas apy
gardos jaunimas prisidėtų, tai bū
tų visai lengvai padaroma. Tu
rėtų ir vyresnieji daugiau parem
ti jaunimo darbą, paskatinti, pa
dėti savo patyrimu. Jau turėjome 
daug progų įsitikinti, kiek daug 
mūsų jaunimas gali ir sugeba, tik 
remkime, skatinkime, padėkime 
ir tinkamai įvertinkime. Didžiau
sia našta ir atsakomybė, šią die
ną rengiant teko Waterbury jau
nimui ir vadovei Zinai Cerkienei. 
Amerikiečių mėgstami mūsų tau
tiniai šiokiai ir dabar gražiai pa
sirodė, gana nelengvose sąlygose. 
Didelis nuopelnas ponios Mau- 
rutienės išlaikyti Suduvą kokia 
yra žinoma plačioj apylinkėj ne
tik tarp lietuvių, bet ir amerikie
čių. Su darbštumu, kantrybe ir 
pasišventimu kaip ponios Mau- 
rutienės, daugiau žmonių jauni
mui reikia. Diana MalninkaitėĮ 
ir Irena Šiugždaitė, abi iš Wa-I 
terbury, padainavo keletą duetų. Į 
Programoj buvo ir slidinėjimo] 
varžybos. I-mą vietą laimėjo E-1 
dis Bazėnas, II-trą Birutė Sukai-j 
tė ir IlI-čią Regina Raugalytė. 
Tautodailės parodėlė paruošta 
ponios Dzikienės iš Hartford, 
Conn. Lietuviškų spalvų ženkliu
kus padarė (apie tris tūkstančius) 
New Haven jaunimas. Džiaug
smu prisipildo širdis matant pa
sišventėlių jaunuolių iš Philadel
phia, Boston, New York ir grau
du pasidaro be Hartford, New 
Britain. Jei amerikiečių priva

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Į Akušerija lr moterų ligos

j 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

ląidoje, Bridgeport Conn., korės-j atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 
pondencijoj rašoma: meninę mi- i ""
nėjimo programą išpildė New

Albina Lipčienė

PATIKSLINIMAS 
Kovo mėnesio 1 d. “Draugo”'

ASSOOIATE OPTOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63 r d St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namų 925.7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR, E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., ahtrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lt 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso Ir rezidencija**
Priima ligonius tiktai susitarus __

(liy appt.).

— Maskvos “Sachmatnyj Biu 
ieten” 12.68 įtalpino JAV did- 
meisterio Fischerio 12/partijų, 
loštų 1968 m. Jugoslavijoje. Va
dinasi, vertos dėmesio.

Kazys Merkis

Haven, Conn., šeštadieninės lie
tuvių mokyklos mokiniai. Vado
vaujant mokytojai Gintarei Ivaš- 
kienei ir Aldonai Rygelytei ir t.t. 
Bridgeportui mokykla, pasisiūlė 
programą tai dienai atlikti, bet 
pasiūlymas nebuvo priimtas, nes 
visa numatyta programa lietu
viška, o jiems buvo reikalinga 
anglų kalba. Pasikvietė talkon 
pavienius asmenis, ne kaip mo
kyklos mokinius nei ateitininkus. 
Kadangi šie asmenys buvo vy
riausios grupės, mokiniai ir viena 
mokytoja, atrodo, grupės moky
toja ir vedėja apie tai turėjo ži
noti, tuo labiau kai naudojamas 
mokyklos vardas, o programa at
liekama anglų kalba, ko mokyk
la iki šiol nėra darius ir nenu
mato artimoj ateityj daryti.

Albina Lipčienė. 
Nevv Haven šeštadieninės 
lietuvių mokyklos vedėja

Oriso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
J O K B A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad, nuo 1 iki 4 vai. ____________

Ofs. Pr 6-6622 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. duo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 
ir šeštad. tik susitarus.

4-7. Trečiad.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 7lst Streat 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

. 2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais to—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 W(St 68rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo i iki 8; t»e 
čladlentats uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3OI8
Rezid. Telef. 239-4683

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

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

PrUcųų ligonius pagal susitarimų; 
Jei neatsiliepia, Skambinti HU 8-8222

Tel. — REllanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso tr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero

Kasdien 1-1 vai. lr 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IH VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MED.JAI, BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. tr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. Šeštad
11 vai. ryto ikt 8 vai. p. p

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų 

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PrllmlnSJa tik susitarus

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI

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

Vizitai pagal susitarimų

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. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p
ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7Ist Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tol. \VA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lt 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nno 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vaL popiet lr kitu 
laiku pagal nnsltarlmų.

Of. Tei. He 4-2123, Namų GI 8-6193

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VV est 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta
Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: ųirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak penkt ir šeštad. 2—-4 poplei 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71at Street 
2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 Iki 8 v. v 

pagal susitarimų
Vai.

Treč. šeštad?

Ofiso tei. 767-2141. Namų 636.4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad., 1-4
lr 6-8 v. v., ketvirt. 6.8 v. vakare.

11.1 vėl popiet.Šeštadieniais
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KOVINGAM LAISVĖS 

SĄJŪDŽIUI

Antrojo pasau'l'nio karo me
tu, 1943 m. pabaigoje, Ukrai
nos miškuose netoli Žitomi- 
riaus susirinko pavergtų rytų 
Europos ir Aziios tautų at
stovai. Jie nutarė suorganizuo
ti jungtinį frontą kovai prieš 
komunistų tironiją ir prieš už
puolikus nacius. Buvo sudary
tas koordinacinis komitetas, 
kuris pravedė naujojo sąjūdžio 
steigimą.

Karo praal:mėjimas sutriuš
kino nacius ir fašistus. Bepa
siliko tik vienas pavergėjas — 
komunizmas. Užtat ir tas są
jūdis pasivadino Antibolševi- 
kSniu tautų bloku, sutrumpin
tai ABN. Plečiantis Sovietų im 
perializmui, bolševikams už
grobiant vis naujas tautas, di
dėjo ir sąjūdis, prie jo jun
giantis naujai pavergtų tautų 
atstovams.

Savo sukakties proga AiBN 
praeitų metu pabaigoje Lon
done buvo sušaukęs jubiliejinį 
suvažiavimą. Ji atidarė ABN 
centro komiteto pirmininkas, 
buvęs Ukrainos ministeris pir
mininkas Yaros'lav Stetsko. Jo 
žmona Slava Stetsko yra to 
sąjūdžio žurnalo “ABN Cor- 
respondence”. Jeidž’amo Miun
chene, redaktorė. Abudu ener
gingi, veiklūs, abu labai prie
lankūs lietuviams. Šių eiluč:ų 
autoriui teko su abiemis išsi
kalbėti, kai jie lankėsi Chi
cagoje. Slava Stetzko net buvo 
atvykusi į “Draugo” redakci

ją
»

Londono suvažiavime įvairių 
tautų atstovybės padarė pra
nešimus apie išlaisvinimo pas
tangas jų tarpe Lietuvių var
du pranešimą padarė D. Bri
tanijos lietuvių sąjungos cent
ro sekretorius A. Pranskūnas. 
Be kitų temų, suvažiavime bu
vo svarstoma naujoji išlaisvL 
r'mo strategija, tautų nepri
klausomybė kaip būtina žmo
gaus teisių garantavimo prie
monė ir kt.

Tas jubiliejinis suvažiavimas 
jvairių tautų atstovų pasira
šytu raštu kreipėsi į D. Brita
nijos ministei i pirmininką, pra 
šylamas, kad j's paremtų iš
laisvinimo pastangas. Reikalau 
jama Jungtinė t? Tautose iš
kelti Sovietu imperializmo ir 
koionializmj nus'kaltimus, pra 
šoma, kad D. Britanija, kaip 
ir JAV, jsivjs .i pavergtų tau- 
-ų savaitę, prašoma dėi visas 
pastangas, kad už geležinės už 
dangos būtų pagerbiamos žmo
gaus teisės ir tautų laisvė, ska 
tinama sustiprinti radijo pro
gramas, siunčiamas iš Brita
nijos į Sovietų Sąjungą.

¥

Apie šio sukaktuvinio ABN 
sąiūdžio siekimus plačiau “A 
BN Correspondence” žurnalo 
naujausiam numery parašė to 
sąjūdžio pirmininkas Stetsko. 
Jis ne daug vilčių deda į atski
ras, izoliuotas pastangas dip
lomatiniu keliu derėtis su bol
ševikais, jis laukia ir siekia 
sovietinės imperijos išardymo.

Perspėdamas laisvąsias pa
saulio tautas, Stetzko atsklei
džia Sovietų veikimo kelius: 
jie laisvojo pasaulio sugriuvi
mo siekia varydami plačią pro 
pagandą, besistengdami pa
veikti Vakarų pasaulio ideo
logiją. griauti moralę, suardy
ti laisvųjų tautų atsparumą. 
Prokomunistinę, antireliginę 
propagandą ypač stengiamasi 
įbrukti į laisvojo pasaulio fil
mus, televizijos programas, 
vadovėlius, ypač stengiamasi 
plėsti seksualinį palaidumą, 
ugdyti kriminalinius polinkius, 
kad sėkmingiau būtų žlugdoma 
laisvojo pasaulio jaunoji kar
ta.

*
Dėlto ABN sąjūdžio pirmi

ninkas Stetzko pabrėžia, kad 
žmonijos moralinis atgimimas 
yra būtina sąlyga sėkmingos 
kovos prieš komunizmo agresy 
vumą. Pergalei reikalinga at
naujinti tikėj'mą į amžinąsias 
tiesas, tikėjimą į Dievą ir į 
savo kraštą, reikalingas žmo
nijos budėjimas prieš barba
rizmą.

Politinėje srityje Stetzko lai 
ko būtinu, kad Europa atgau
tų savo įtaką pasaulyje, nes 
ji yra pirmose linijose prieš 
raudoną# imperializmą. Rei
kalingas ryžtingas dar laisvos 
Europos dalies gynimas ir ne
palaužiamos pastangos išlais
vinti pavergtą pusę.

*
Neseniai ABN išleido atsi

šaukimą į laisve mylinčias pa
saulio tautas. Pradžioje pažy
mima, kad nauji faktai išblaš
kė kla’dinančias mintis tu ku
rie Sovietų Sąjungą laikė sla
vų gynėjais, pasaulio proleta
riato avanerardu, kolonialinių 
valstvbių išlaisvintoja, taikos 
gynėja. Priešingai. Sovietų 
Sąjunga yra vergiios nešėja 
ir kolonializmo vykdytoja. Ji 
pavergtų tautų atsparumą 
stengiasi palaužti sąmoningai 
sukeltu badu, trėmimais, kolo
nizacija, pavergtųjų išnaudoti 
mu stengiasi pavergti net pa
čią sielą, naudojama baisi ener 
gija užmušti tautą dvasiškai, 
likviduojant inteligentiją, su
terorizuojant kūrybingus žmo
nes. Keliamas laisvės reikala
vimas pavergtiesiems, kurių 
tarpe išvardijama, ir Lietuva.

*
Ats:šaukime džiaugiamasi 

Sklandžiu bendradarbiavimu 
su Azijos žmonių antikomu
nistine lyga, džiaugiamasi, kad 
1967 m. įsikūrė Europos Lais
vės taryba, kad F bpinuose or
ganizuojama pasaulio antiko
munistinio jaunimo sąjunga. 
Džiaugiamasi, kad daugelyje 
tautų dabar yra populiari pa
vergtų tautų savaitė.

X

Londono suvažiavime ABN 
paskelbė rezoliucijas, kuriose 
pavergtiesiems reikalaujama 
laisvės, skatinama greičiau lik
viduoti Maskvos barbarišką ir 
genocidišką kolonializmą, ska
tinamos Bažnyčios jungtis 
prieš ateistinį t kėjimo perse
kiojimą, primenama, kad bol
ševizmas yra rusiškojo impe
rializmo ir komunizmo sinte
zė, raginama ugdyti socialinį 
teisingumą, tautines tradici
jas. Rusiją ir kitus komunisti
nius kraštus išmesti iš tarp
tautinių organizaciių. Pagaliau 
reikalaujama, kad Sovietų Są
junga būtų patraukta atsako
mybėn tarptautiniame teisme 
Hagoje už savo nesuskaitomus 
genocido nusikaltimus, už kur 
styma ir vedimą agresyvių ka
rų, už laužymą tautų ir žmo
gaus teisių, už naikinimą tau
tų kultūrinių, įeliginių verty
bių.

Besistengiant sutramdyti So 
vietus, siūloma net ir ekono
minė bei susisiekimo blokada 
prieš juos. Rezoliucija baigia
ma žodžiais: “Reiškiame pa
garbą herojiškiems kovoto
jams slaptuose sąjūdžiuose už 
laisvę ir nepriklausomybę, 
prieš Rusijos imperializmą. 
Siunčiame karštu^ sveikinimus 
visoms pavergtoms tautoms, 
drąsindami tvirtai laikytis ko- 
voie prieš komunizmą — tą 
didžiausią blogybę, kokią ligi 
šiol žmonija žinojo, skatinda
mi jungti jėgas kovai už pa
vergtų tautų tikrą laisvę ir 
nepriklausomybę”. J .Pr.

Vykdant manevrus amerikiečių aviacija permeta karius iš Pope oro bazės, netoli Ft. Bragg, N.C., į Pietų 
Korėją.

MASKVOS IR PEKINO KOVA
Seni ftesutarimai iššaukė naują kovą 

GEDIMINAS GALVADu milžinai, dvi proletariato 
diktatūros šalys tik dešimtmetį 
glaudžiau bendravo. 1951-60 m. 
kompartijų vadovai vienas kitą 
“nuoširdžiausiomis” telegramo
mis anuo metu sveikino. Santy
kių pablogėj'mas netrukus iš- 

i šaukė trintį ilgiausiame sausu- 
I mos pasienyje. Pirmieji susidū- 

I rimai įvyko Sovietų globojamo- 
i je Mongolijoje, Maaučki vie- 
i tovėje. 1963-64 m. iškilo nesu- 
i sipratimai Kazachstano ir Sin- 

kiango pasienyje.
Šiais metais vėl prasidėjo trin 

tis Mongolijoje. Vasario 3 d. 
Ūla n - Batoro užsienio reikalų 
ministeris kaltino Pekino vyriau 
svbę dėl traukinio 12 vai. vė
lavimo. Pasak rašto, traukinio 
pavėlavimas buvęs sąmoningai 
įvykdytas. Mėnesiui praslinkus, 
Usurio upės saloje, įvyko pir
mas kruvinas susidūrimas, iš
šaukęs didelę politinę įtampą.

Kinijoje visą savaitę vyko 
milžiniški Susirinkamai Sovie
tams pasmerkti. Maskva pra
džioje ramiai laikėsi. Kovo 7 d. 
rusai pasekė kinus. Ketvirčio 
milijono minia parodė dantis 
Pekinui. Joje aidėjo Pravdoje 

. skelbti šūkiai: Mao žudikas, so
cializmo išdavikas. Jo iškamša 
kitą dieną buvo aikštėje pakar
ta. Kinijos ambasados langai 
išdaužyti. Šie įvykiai vėl iššauks
raštų srautą.
Istoriniai potviniai ir atoslūgiai

Veik tuo pačiu metu, kai kry- 
j žiuočių ordinas pradėjo naikin

ti lietuvių gentį prūsus, iš rytų 
slinko mongolų orda. užkariavo 
rusus ir juos valdė du šimtme
čius. Mongolų viešpatavimas ne
sugniuždė rusų tautos, tačiau 
paliko žymius psichologinius
pėdsakus.

XVI a. rusai pradėjo veržtis 
į rytus. Tas tęsėsi 4 šimtme
čius, iki rusai įsigalėjo Sibire,

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

38

— Tai viskas jums, mama, valgyk pati ir niekam 
kitam neduok, — jis parodė į Vytautą, Mildą ir vai
kus, — tada jis ištraukė dėžutės sviesto, pieno miltelių, 
didelį maišą miltų ir, kreipdamasis į Mildą, pasakė:

— Tai jums, Milda, gali maitinti visą šeimą.
Po to jis ištraukė iš maišo ilgą popierinę dėžę ir 

mesdamas Vytautui sušuko:
— Vytautai, gaudyk.
Vytautas nebuvo pasirengęs gaudyti, dėžė atsimu

šė į geležinės lovos kampą, perlūžo pusiau ir ant grin
dų pabiro amerikietiškų cigarečių pokeliai.

— Tu, Vytautai, nesi rūkorius, — juokėsi Donal
das, — bet galėsi tas cigaretes parduoti, šiandien, ži
nai, jos Vokietijoj vertingos kaip auksas.

Dabar visi skubėjo nuo grindų rinkti pūkelių ir vi
siems buvo labai linksma.

Tada Donaldas pakėlė maišą ir iškratė visą, kas 
buvo likę, ant vaikų galvų. Vaikai šaukė iš džiaugsmo, 
nes apie juos pabiro saldainiai, šokoladas, kramtomo
ji guma ir kiti skanumynai.

— Ačiū, Donaldai, labai esame dėkingi, jūs Šian

kinų valdose, pasiekė turtingiau 
šią kinų sritį Mandžiūriją ir už
valdė kinų uostą, pavadintą 
Vladivostok — valdyk rytus.

Kinų teigimu rusai užgrobė 
0,5 mil. kv. mylių jų žemių, ku
rios yra dabar Sovietų valdo
mos.

Abi tautos negaili piktų žo
džių viena kitai pravardžiuoti. 
Kinai vadina rusus nekultūrin
gais šiaurės barbarais, kurie 
ieško progos savo batais sveti
mas tautas mindžioti. Rusai ta
ria, kad kinai yra kaimynų pa
vergėjai, klastingi ir neverti pa 
sitikėjimo. Ne perdėti aptari
mai, bet skirtingi tikslai sudrum 
stė valstybių nūdienius santy
kius.
Raudonųjų galybių nesutarimai

į Stalinas nepritarė Mao tak
tikai remtis biednaisiais žemdir 
biais. Jis patarė kinams ko
munistams bendradarbiauti su 
Čen Kai šėku net praėjusiojo 
visuotinio karo pabaigoje. Pra
sidėjus kompartijos kovai prieš 
Čen Kai šėką, Stalinas rėmė ne 
Mao, bet jo priešą. Kinų kom
partija sulaukė rusų paramos 
tik tuo metu, kai jau buvo aiš
kus jos laimėjimas.

1!’49 m. kompartijai laimėjus 
Stalinas sutiko talkininkauti 
kraštui atstatyti, bet atsisakė 
dalintis paslaptimis branduoli
niams ginklams gaminti. Už su
teiktą ūkinę paramą Stalinas 
reikaiavo pilnai atsiteisti. Chru
ščiovas į Kiniją žiūrėjo iš aukš
to, kinus komunistus laikė ne
patyrusiais spręsti didiesiems 
valstybės klausimams. Mao su
sikirto su Chruščiovu ne teore
tiniais reikalais, bet dėl vado
vavimo pasaulio kompartijoms.

Chruščiovas 1959 m. vyko į 
Pekiną tartis su Mao. Anuo me
tu juos išskyrė nesutarimas dėl

vadovavimo kompartijoms, pa
sidalinimo įtakos sritimis ir ko
munistinių kraštų sambūvio su 
kapitalistiniais. Ryšium su ne
sutarimais Chruščiovas nutrau
kė ūkinę, techninę paramą Ki
nijai ir atšaukė iš Kinijos yusus 
talkininkus.

Pekinas puola Maskvą
Chruščiovas grįžęs iš Pekino 

netrukus vyko į JAV pasitarti 
su prezidentu D. D. Eisenhowe- 
riu. Camp Davido pokalbis pla
čiai Sovietams pravėrė duris 
bendrauti su JAV, bet ypatingai 
pablogino santykius su Kinija. 
Pekinas apšaukė Chruščiovą so
cializmo išdaviku, JAV pakali
ku ir buržuazijos atkūrėju So- 

; vietuose.
Ideologiniai ir politiniai šalių 

pasitarimai nieko gero neatne
šė. Pekinas dėjo didžiausias pa
stangas Maskvą išjungti iš va
dovavimo komunistiniam sąjū
džiui. Maskvos įtaka komunisti
niuose kraštuose ėmė silpti ne 
dėl kinų spaudimo, bet kai ku
rių kompartijų noro atsikraty
ti rusų globos ir išnaudojimo.

Pekino sėkmė 1965-66 m. įsi
galėti Tolimuose Rytuose ir Af
rikoje greitai išblėso. Komunis
tinis sąjūdis Indonezijoje sunai
kintas. Afrikoje Kinija neteko 
didžiausių šalininkų Ben Bellos 
Alžirijoje ir Nkruma Ganoje. 
Kinų ūkinė parama Afrikos kr a 
štams nepat eismo vilčių. Pietry 
čių Azijoje įvyko ryškus nesu
tarimas su Sovietais. Užsienio 
kompartijų, ištikimų Kinijai, 
skaičius sumažėjo. Kinijoje pra 
sidėjo tarpusavis nesutarimas. 
“Kultūrinė revoliucija” organi
zuota palaužti savybės pakri
kimui, užgniaužti Maskvos įta
kai ir sustiprinti Mao vienval
dystei. Jaunuolius pasitelkus tik 
dalinai šie tikslai įgyvendinti.

(Nukelta i 4 psl.)

dien į mūsų kambarį atgabenot didelę šventę, — kal- 
1 bėjo švitėdama Milda.

Visi artinosi prie Donaldo ir, spausdami rankas, iš
reiškė padėką.

— Ne, ne, — šaukė Donaldas, — tai ne viskas. 
Kitą kartą aš atnešiu daugiau. Šiandien aš skubėjau ir 
negaliu ilgiau pasilikti. Aš turiu išvykti po keletos mi
nučių. Taip pat aš mašinoj turiu vieną maišą Bolesla
vui. Man pasakojo, kad jis čia yra taip pat. Kaip jis jau
čiasi?

— Jo sveikata nėra gera, jūs žinote jį, — pasakė 
Vytautas, — bet klausyk, neskubėk taip greit. Sakyk, 
kas su tavim buvo atsitikę, kur buvai taip ilgai pra
dingęs? Mes visi taip rūpinomės. Sėskis. Aš vieną kar
tą buvau nuvykęs į kariuomenės štabą ir tavęs ieško
jau.

— Aš žinau, jie man seniai tai pasakojo. O, tai 
gana ilga istorija. Trumpai, tai buvo griežtai mums už
drausta bendrauti ir susitikti su civiliais. Tai ir buvo 
priežastis, kodėl aš buvau dingęs.

— Donaldai, aš matau, kad tu šiandien skubi, to
dėl aš kreipiuosi savo reikalais be atidėliojimo, — 
pertraukė Vytautas. — Milda ir aš nutarėm prašyti ta
vo pagalbos.

— Žinoma, aš jums kiekvienu atveju padėsiu. Ko
kie tie reikalai?

— Žinote, — tęsė Vytautas, — mes norėtume gau- 
I ti specialų pažymėjimą iš Amerikos armijos. Aš nemo- 
' ku to tiksliai paaiškinti. Trumpai, mes norime gauti 
liudijimą, kad mes tau pagelbėjome karo metu. Jūs su
prantate, ką aš galvoju. Jūs suprantate, kad pabėgėlių 
situacija šiandien nėra tikra. Vienu ar kitu atveju

KOMUNISTINIAI RINKIMAI 
RUMUNIJOJE

BRONIUS KVIKLYS
Rinkimai komunistiniuose kraš tų Sąjungai. Jau pokario metais 

tuose ne naujiena ir apie juos jie atsikratė gausių rusų “karinių 
daug rašyti netenka: jie vyksta patarėjų”, rusų kalbos mokyto- 
dažnai, visose “socialistinėse” ša- jų, daugybės politinių agentų, 
lyse ir, taip sakant, “pagal vieną Pastaruoju metu rumunų ne tik 
sukirpimą”. Išstatomas tam tik- j vidaus, bet ir užsienio politika 
ras kandidatų skaičius ir jie visi buvo daug kur nuo rusų skirtin-
išrenkami. Smarkią rinkiminę 
kampaniją veda dabar ir okupuo-
tosios Lietuvos spauda. Esame a- 
pie tai rašę prieš kelioliką metų 
ir dabar nieko naujo negalėtu
mėm parašyti.

Tačiau prie kovo 2 d. Rumu
nijoje pravestų rinkimų tektų 
kiek ilgiau sustoti.

Tiesa, ir čia ta pati fomfla. 
Dabartinis kom. partijos vadas, 
taigi ir visos valstybės diktato
rius Nikalojus Ceausescu elgėsi 
kaip kiti komunistų vadai: gyrė
si kiek nuo 1945 m. pastatyta 
naujų butų, didžiavosi, kad kraš
te įvairių reikmenų gamyba per 
trejus metus pakilo 26 procen
tais, skelbė, kad 4 milijonai vai
kų ir jaunimo lanko įvairias mo
kyklas. Savo ateinančiai kaden
cijai, “jeigu būtų išrinktas”, ža
dėjo dar geresnį gyvenimą, aukš 
tesnį gyvenimo standartą. Bal
savimo metu jis pateikė 465 de
putatų sąrašą į aukščiausią tau
tinę tarybą — toks atstovų skai
čius ir turėjo būti išrinktas. Va
dinas; nė vieno daugiau. Visi jie 
priklausė vienai ir tai pačiai “so
cialistinės vienybės partijai”. Pa 
našiu būdu buvo renkami ir 165, 
069 liaudies atstovai įvairiose 
krašto vietose. Visi jie buvo kom
partijos iš anksto numatyti, “ap
žiūrėti”, ištirti, paskirti, taigi pra 
ktiškai jau ir “išrinkti”.

Džiaugiasi išvengę rusų 
okupacijos

Nepaisant, kad Ceausescu ir 
jo bendradarbiai su didžiausiu 
kruopštumu vedė rinkiminę agi
taciją, šaukė mitingus, ragino 
rumunus balsuoti, vistiek pažy
mėtina, kad kitais metais rinki
minė agitacija būdavo žymiai 
mažesnė. Kodėl taip buvo?

Ceausescu, 51 metų amžiaus 
rumunų politikas, komunistas, 
jau ne pirmi metai savo krašte 
veda antirusišką kursą. Šiameti- 
niais rinkimais jis nuoširdžiai no 
rėjo gauti rumunų tautos pritari
mą savo vidaus ir užsienio poli
tikos linijai, kad galėtų tai pa
reikšti rusams, kurie kiekviena 
proga gali pasakyti, kad “Ceaus- 
cescu neturi darbo žmonių pasi
tikėjimo”. Rumunų tauta (ko
munistai ir nekomunistai) tai 
suprato ir visi žmonės šiuo kar
tu nuoširdžiau, kaip bet kada, a- 

, tidavė savo balsus už Ceausescu 
ir jo parinktus kandidatus. Ru
munai gerai žinojo, kad šio vyro 
politikos dėka jie išvengė Čekos
lovakijos likimo.
Komunistų mažumos valdoma 

Rumunija jau ne nuo dabar yra 
kraštas, nenorįs paklusti Sovie-

toks pažymėjimas mums praverstų.
— Okay, Vytautai, aš parūpinsiu tokį liudijimą. 

Bet klausyk, nebijok, situacija nėra bloga. Raudonieji 
bus atstumti į Rusiją ir jūs grįšit į Lietuvą ir, gal būt, 
labai greit.

— Galimas daiktas, — Vytautas nenorėjo eiti į 
diskusijas, — bet mes norėtume turėti tą pažymėjimą.

— Gerai, aš padarysiu, — sutiko Donaldas, — 
duok man vardus, pavardes, gimimo vietą ir t. t.

— Milda, surašyk visus vardus ir viską, kas yra 
būtina, — pasakė Vytautas seseriai, — o aš taip pat 
galvoju, Donaldai, kad tokie pažymėjimai būtų geri pa
nelei von Gropp ir Boleslavui.

— Žinoma, bet aš kaip tik dabar atvykau nuo 
Charlottės. Aš buvau šį rytą Gruenberge. Charlottė 
man papasakojo, kad jūs esate stovykloje. Todėl aš ir 
galėjau jus surasti.

— Tu buvai Gruenberge? — paklausė nustebęs 
Vytautas.

— Buvau, žinoma. Ir klausyk, Charlottė vyksta į 
Ameriką. Aš nugabensiu ją savo motinai. Jai patinka 
europietės mergaitės, — žvilgterėjo Donaldas į laik
rodėlį, — o boy, jau yra pervėlai. Aš turiu greit grįžti 
atgal. Vytautai, nuvesk mane pas Boleslavą. Aš noriu 
su juo minutei susitikti.

— Puiku, Donaldai, aš parodysiu, kur jis gyvena. 
Tik vieną minutę. Štai yra mūsų vardai ir kitos smulk
menos, kurias surašė Milda. Būk malonus, Donaldai, ir 
padaryk, ką gali.

— Gerai, aš padarysiu viską, — paėmė Donaldas 
popierėlį su vardais, — dabar vykime pas Boleslavą.

.(Bus daugiau),

ga. Tiesa, jie buvo pažadėję leis
ti rusams suruošti Rumunijos te
ritorijoje karinius manevrus, ta
čiau vėliau jų politikams pavy
ko nuo šio pažado išsisukti. Sian 
dien Rumunija yra vienintelis 
Rytų kraštas, kuriame nėra So
vietų kariuomenės. Tiesa, mar
šalas Ivan Jokubovski retkarčiais 
atvyksta iš Maskvos į Bukareš
tą, atveždamas Kremliaus pakar
totinius reikalavimus karinių ma 
nevrų reikalu, tačiau rumunai 
nė per centimetrą nenusileidžia. 

Politinis atodrėkis
Komunistinis “atodrėkis”, kaip 

praneša šveicarų spauda, Rumu 
nijoje reiškiasi šiais punktais: 
valstybinė policija pervesta Vi
daus • reikalų ministerijos žinion 
ir gerokai apribota jos agresin
ga veikla, naujasis pasų įstaty
mas leidžia rumunams keliauti 
į užsienį, nors ir neatleižia už
sienio valiutos, kultūrinis impor
tas iš Vakarų kraštų yra gero
kai išaugęs ir dar vis pastoviai 
auga.. Iš 40-ties Bukarešto kino 
teatrų tik vienas terodo sovieti
nius filmus. Rumunų dailinin
kai, jeigu jie piešia modemiško
jo meno paveikslus, nebėra dau
giau į Dunojaus deltą ištremia
mi. Rumunų ryšiai su užsienio 
turistais, kurių skaičius pereitais 
metais buvo išaugęs ligi 1,5 mi
lijono, yra toleruojami. Rumunų 
tautinės mažumos (vengrai, ser
bai, vokiečiai) gauna vis dau
giau teisių, rumunų literatūrinis 
gyvenimas ima vis laisviau alsuo
ti.

Dvigubas laimėtojas 
Kovo 2 dienos rinkimuose Ce

ausescu išėjo dvigubu laimėtoju: 
rumunų tauta laiko jį didvyriu, 
dargi už Dubčeką gudresniu, nes 
pastarasis negalėjo rusų okupaci
jos išvengti; sovietiniams rusams 
jis įrodė, kad Rumunijoje nebė
ra “reakcinių jėgų” ir kad visa 
liaudis stovi už Rumunijos komu 
nistų pečių. Taigi rusai Rumu
nijoje neturį ko veikti ir jų ka
riuomenės įžygiavimas į Rumu
niją būtų ne kas kita kaip im
perializmas.

Sovietiniame Rumunijos par
lamente dabar sėdės geriausi Ce
ausescu draugai, kurie išrinks 
krašto vyriausybę, aukščiausiojo 
teismo narius, valstybės proku
ratūros organus, nustatys vidaus 
ir užsienio politiką. Visa tai, kaip 
rašo “Die Weltwoche” (III.7), 
padės sudaryti tvirtą partinės pi
ramidės pastatą, kurios viršūnė
je, kaip neaprėžtos krašto val
džios šefas, sėdės dabartinis dik
tatorius Nikalojus Ceausescu.



MŪSŲ
New Haven, Conn. 

MOKINIAI
VASARIO 16 MINĖJIME
Vasario 16-tos minėjimas, su

ruoštas vietos LB apyl., įvyko 
vasario 23 d. Pradėtas pamaldo
mis Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčioje 10:30 vai. Pamaldų me
tu solo giedojo Salomėja Nas- 
vytytė-Valiukienė. Vėliavas baž 
nyčion atnešė ateitininkai ir lie
tuviškos mokyklos mokiniai. 
Šiam minėjime pirmą kartą or
ganizuotai su savo vėliava da
lyvavo moksleiviai ateitininkai. 
Mišioms choras giedojo Apsau
gok Aukščiausias, Maldą už tė
vynę, Lietuvos himną. Giedo
jo Br. Budriūno mišias. Pa
mokslą pasakė klebonas kun. 
A. Zanavičius. Po pamaldų, prie 
lietuv’ško kryžiaus padėtas gy
vų gėlių vainikas, žuvusiems 
už laisvę pagerbti. Čia klebonas 
pasakė trumpą kalbą angliš
kai, o visi susirinkusieji pagie
dojo Marija, Marija.

Po pietų didžiojoj parapijos 
salėj buvo antroji minėjimo da
lis. Minėjime ukrainiečius atsto
vavo prel.. John Stoek ir dr.
M. Snihurowvcz su žmona. Be
laukiant mero pažadėto atsto
vo .susivėlinta kiek, o atstovas 
neatvyko nei teikėsi pranešti 
apie neatvykimą.

Minėjimą pradėjo LB valdy
bos pirm. A. Gruzdvs. Pagiedo
jus himnus, atsistojimu ir minu 
tės tyla pagerbti žuvę už laisvę. 
Toliau programą vesti pakvies
ta Gitą Merkevičiūtė — jau
niausia liet. mokyklos mokyto
ja. Sekė ukrainiečių atstovo svei 
kinimas. Gubernatoriaus pro
klamacija perskaityta Vaivos 
Vėbraitės, mero — Dianos Mer- 
kevičiūtės. Pagrindinę kalbą 
pasakė Vilius Bražėnas. Pertrau 
kos metu, M. JOku'baitei vado

KOL O N/J O S E MASKVOS IR PEKINO KOVA
vaujant surinkta aukų $275.35. 
Pagal aukotojų pageidavimą: 
LB — 193, Altui — 55, Vlikui 
— 15 ir be paskyrimo pasiliko 
12. Meninę programą atliko li
tuanistinė New Haven mokykla. 
Paruošė vyriausia mokyklos 
grupė ir mokytojos. Įvadą į pro 
gramą padarė Vaiva Vėbraitė. 
Programoje Sruogos Giesmė a- 
pie Gediminą, Kai mes merdė- 
jom ir ištraukos iš Kazimiero 
Sapiegos. Vienuolio ištrauką iš 
Vėžio, Vinco Kudirkos atsimi
nimai iš sulenkėjimo ir atsiver
timo tarpsnio, Putino, Jono 
Minelgos Kritusiam savanoriui, 
St. Jakšto Aušra, Brazdžionio 
Mano protėvių žemė, Binkio Pa 
vasariška, Maironio Jau slavai 
sukilo, Fausto Kiršos ištrauka 
iš Pelenų, Antano Jokūbaičio 
Tėvynės ilgesys, Nagio Laiškai 
mano draugams ir porą Stasio 
Džiugo eilėraščių. Pasiruošdami 
šiai programai susipažino dau- 
kiau su Lietuvos istorija, ra
šytojais, poetais. Išryškėjo nuo
taikos ir vaidmenys priespaudų 
laikotarpiuose. Rado panašumo 
visais laikais dvasiniuose nuo
smukiuose ir pakilimuose. Pro

New Haven lituanistinės mokyklos vyriausios grupės mokiniai su mo
kytojom ruošia Vasario 16-tai programą. Iš kairės į dešinę: Linas 
Lipčius, Diana Merkevičiūtė, Aldona Bariutė, Antanas Rygelis, Albina 
Lipčienė, Vaiva Vėbraitė ir Gitą Merkevičiūtė. Nuotr. S. Lipčiaus

•
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grama buvo nauja ir šviežia; 
gražiai ir tvarkingai atlikta. Mū 
sų jaunimas neapvylė visuome
nės, tėvų ir mokytojų. Pasiro
dė verti pasitikėjimo ir para
mos. Mokyklos antras pasirody
mas šiais metais. Gale Diana 
Merkevičiūtė padėkojo bendruo
menei už pasitikėjimą ir pakvie
timą programos atlikti. Užbai
gus minėjimo programą, pirmi
ninkas padėkojo sus; rinkusiems 
ir visiems, kurie kuriuo nors 
būdu prisidėjo prie minėjimo 
ruošimo. Jadvyga Šilkienė ir 
š als metais, nežiūrint savo su
žeistos rankos, padarė gražius 
tautinių' spalvų ženklelius, kurie 
buvo sagstomi aukas renkant. 
Pasivaišinta kava, užkandžiais. 

VAKARAS SU
DR. MOTIEJUM NASVYČIU

Vasario 24 d. vakare, keletas 
artimųjų susirinko pasveikint; 
daktarą vardinėse. Vasario 4 d. 
dr. Nasvytis atšventė 79-sius 
metus. Neseniai pakeistas šir
dies variklis puikiai dirba. Vis
kas atžymėta puikia vakariene. 
Žentas Vytautas Valiukas per- 

1 skaitė paštu gautus pasveikini-

New Haven lituanistinės mokyklos mokiniai, išpildę Vasario 16-tos 
programą ir mokytojos. Nuotr. St. Lipčiaus

mus. Labai gražiai kalbėjo pats 
solenizantas, vaizdžiai praeida
mas savo jaunystę, studijas, ve 
dybas, lietuviškąją veiklą carų 
Rusijos priespaudos metais, Lie 
tuvos kariuomenės įkūrimą, dar 
bą nepriklausomoj Lietuvoj. Ma 
loniai nustebino svečius apie 
kiekvieną pakalbėdamas. Neap
lenkė ir savo šeimos: žmonos, 
dukros ir žento. Ypatingai su
sijaudinęs įvertino dukters ir 
žento nepaprastą globą senat
vėj ir ligoj. Deja, vasariu 27 d. 
sunegalavo. Dabar kiek pagerė
jo, bet dar silpnas. Alb. Lipčienė 

Omaha, Nebraska

SKAUTU — LAISVĖS KOVO
TOJŲ SUEIGA

Nors skautai-tės didžiumoje 
kaip programos išpildytojai daly
vavo bendrame visai bendruome
nei skirtame minėjime, tačiau jie 
Vasario 16 šventę minėjo ir atski
rai iškilmingoje sueigoje kovo 1 
d. Dalyvavo skautai-tės, jų rė
mėjai ir svečiai. Visa programa 
buvo pravesta Vinco Kudirkos 
vietininkijos broliams ir Neries

tunto sesėms esant rikiuotėje.
Po vadovybės įžengimo, vėlia

vų įnešimo ir oficialių raportų, 
invokaciją sukalbėti buvo pa
kviestas kun. s. Leonardas Mus
teikis. Minėjimo programos cen
trinę dalį sudarė montažas “Lais
vės kovotojų diena” parašytas s. 
Alfos Pažiūrienės. Tai Lietuvos 
istorijos svarbesniųjų įvykių apra- 
žymus, iliustruotas liaudies dai
nomis, tuolaikinių rašytojų — 
poetų eilėraščių deklamacijomis 
ir skautų dainomis, įterpiant Ne
priklausomybės akto skaitymą ir 
himno sugiedojimą. Tą monta
žą vietos sąlygoms pritaikė, išpil- 
dytojus paruošė ir salėje prave
dė tūntininkė pask. Ramutė Mi
cutaitė. Dainoms dirigavo pask. 
Irena Lileikienė. Visa tai buvo 
taip gražiai pravesta, kad paliko 
įspūdį ne tik jaunimui, bet ir vy
resniems.

Po vietininko Algio Antanė
lio ir tuntininkės Ramutės Micu- 
taitės administracinių įsakymų 
perskaitymo, paaiškėjo kaikurie 
organizaciniai patvarkymai. 
Skilt. Paulius Burzdžius pakel
tas į vyresniuosius skiltininkus, 
skilt. Gražina Mickevičiūtė pas-

(Atkelta iš 3 pusi.)
Šiuo metu “'kultūrinė revoliuci
ja” jau užgniaužta, kompartija 
valoma, nepat.kima šviesuome
nė tremiama iš miestų į kaimą. 
Kariuomenė pakeitė jaunuolius. 
Mao laimėjus prasidėjo ryškūs 
nesutarimai su Maskva.

Skirtingi taksiai

Kinų gyventojų nepaprastas 
prieauglis verčia kompartiją 
krašte gamybą spartinti ir plės
tis ir kovoti dėl praeityje pra

kirta vyresniųjų skaučių “Šatri
jos Raganos” būrelio vadove.

Pabaigoje, viet. Antanėlis 
dėkojo visiems už atsilankymą ir 
pranešė, kad po vietininkijos at- 
sisteigimo, sudarant tėvų ir rė
mėjų komitetą, į jį sutiko įeiti Al
gimantas Totilas ir Juozas Pulte- 
nevičius.

Skautiškajam jaunimui šven
čiant laisvės šventę, vyresnieji jį 
nuoširdžiai sveikino. LB Oma- 
hos apylinkės pirm. Petras Ada
monis savo sveikinime pasidžiau
gė, kad skautai taip gražiai vei
kia ir pažadėjo visokiariopą pa
ramą. Skaučių tėvų ir rėmėjų 
pirm. Salomėja Skaudienė sveiki
nimo žodyje išreiškė pasigėrėji
mą matydama prieš save tokį 
gausų būrį skautų-čių ir tą dide
lį darbą, kurį jie dirba. Reiškė J 
viltį, kad skautai — laisvės kovo
tojai ateityje atkovos nepriklau
somybę ir šią rankose laikomą 
vėliavą nuneš į tėvynę Lietuvą.

J. D.

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

rastų žemių. Iki šio meto kova. 
dėl žemių buvo tyli. 1958 m. 
šalys pasirašė sutartį dėl lai
vininkystės Amūro ir U3urio u- 
pėrn:s 1966 m. ši sutartis buvo 
papildyta.

Kruvinas susidūrimas prie U- 
surio upės rodo Pekino užgai
dą atvirai iškelti prarastų že
mių klausimą. Kinijai parūpj at- 
gaut turtingas ir retai apgyven
tas pietinio Sibiro sritis.

Didžiųjų ka:mynų santykius 
pablogino Sovietų parama In
dijai ir kitiems Azijos kraštam®. 
Jie nesutarė dėl Vietnamo ka
ro, o šiuo metu skirtingos nuo
monės dėl taikos derybų Pary
žiuje.

Kmų branduoliniai ginklai ir 
jų veržia į šiaurę Sovietams ke
lia nerimą. Jau 1963 m. birželio 
mėn. Nikolaj V. Podgomis, da
bartinis aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininkas, kalbė
jo Chabarovske: “Reikia sau
goti ir bėdai ištikus didvyriškai 
ginti Tolimųjų Rytų mūsų tė
vynės sienas”.
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
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SKIP'S LIŪUORS 5515 So. DAMEN Avė. 
ALL PHONES VVAlbrook 5-8202

"Your Pleasure Is Our Business"

SALE

ENDS

EASTER

SUNDAY

FREE DENVERY
ON MrilSKEYS - MINĖS 0R CORDIALS 

lOt ADDITIONAL CHARGE ON ALL 
BEVERAGES PER CASE - CHICAGO 

& SUBURBS. ORDERS TAKEN BY 
9:00 P.M. WILL BE DELIVERED

THE FOLLOVVING DAY.

LOMEST CASE PRICES IN T0WN

Garfield Club Straight

BOURBON
WHISKEY

86 Proof

s3 39

3 For $10.00

Popular Brand

CANADIAN
WHISKY

$498
Fifth

Two Brands of 

Quality Califomia

CHAMPAGNE
CLOSE-OUT

Fifth $2^9
3 for $7.00

POPULAR BRAND 

6YEAR OLD

STRAIGHT
BOURBON
$/|39

QUART

IMPORTED

FRENCH
BOUDOLAIS

$179
FIFTH

WITH THIS AD 
POPULAR BRANDBLENDED

• WHISKEY
: 53”I
j 3 * $10°°
• WITH THIS AD

IMPORTED

CANADIAN
WHISKEY
DECANTERS ONLY

$349

3 - s10°°

NATIONALLY ADVERTISED

6 YEAR OLD
ST.

BOURBON
3 o?|075

t“ ”” ”withth7s couPorT ““’l
PFEIFFER 

BEER
24-12 oz. CANS

$«89

CRESTA BLANCA

TRIPLE CREAM
SHERRY

98<

POPULAR BRAND

IMPORTED

8 YEAR OLD
SCOTCH 
$fl59

BOTTLE FIFTH

OLD STYLE
BEER
SIX PACK

95c
CASE

$3«9

FIFTHS ONLY WITH THIS COUPON

Imported V.SO.P.

COGNAC

*549

Fifth

Popular Brands af

VODKA 
& GIN 
$$49

fc c.i.

TAVARSKI
VODKA
$049

NEW YORK STATE
CHAMPAGNE

$169 5\^

CANFIELDS
SODA

FULL QUARTS

FIFTH FIFTH PLŪS DEPOSIT

WITH THIS AD

FALSTAFF
! TAPPER KEG

Nationally Advertised 

Brand 4-Yr.-Old

STRAIGHT
BOURBON
$8*9

ya c.i.

POPULAR BRAND

SPECIAL
VERMOUTH

SOUTHERN
COMFORT

98*
QUART

Fifth

*3 98

CLOSE-OUT! 

Imported French

TABLE
AVINES
Real Valuos

98c T

Miller High Life

BEER
Case of 24—12-ox. 

Threw-away Bottles

$369

coco
COLA

16oz. BTLS. 8 PACK

69*
PLŪS DEPOSIT

BUDWEISER
BEER

35-7oz. BTLS.

$359
PLŪS DEPOSIT

DREWRY' S 
BEER

CASE OF 
12 oz. BTLS.

$319
REG 
0R

DRAFT PLŪS DEPOSIT

I 
I
| WITH THIS AD
I

$359 eachI

PLŪS DEPOSIT

ONLY

WITH THIS AD

CANADIAN 
WHISKEY 
$f|98

WITH THIS AD FIFTH

Popular Brand 

80 Proof

DOMESTIC
BRANDY
$339
3 for $10.00

HAMM’S
BEER

SIX T. A. BTLS.

95‘
24 T. A. BTLS.

$379

Imported

POLISH
WINES

Fifth *1 39
Blackberry, Cherry, 
Red Currant, Apple

DUKE
BEER

24—12oz. BTLS.

$059

Choiee of Five

CORDIALS

*22’
Fifth

SBALLANTINEį 
SCOTCH

ĮfJ J.“ «»Z"s

i z

L____ ________ _ J

IMPORTED

FRENCH 
COGNAC 
$389

IMPORTED

ITALIAN
VERMOUTH

30 oz. BTL.

$|49

NO LIMIT FIFTH SVVEET OR DRY

WITH THIS COUPON

GET 10£ OFF 
ON ALL CASES 
OF BEER

(GOOD ONLY ON ITEMS NOT 
dN SALE IN THIS AD)

GOOD TILL MARCH 241h
U — —WITH ™,S COI£ON — J



PROGRAMOJE:
Lietuvių liaudies dainos 
su padidintu kanklių or
kestru.

Moterų, vyrų ir mišrūs 
chorai ir solistai - Roma 
Mastienė, Algis Grigas 
ir ansamblio solistas Al-

C gis Gilys. J

1

*

M

O

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 West 69th Street. Tel. PR 8-4585 
Bilietų kainos: $5.00, $4.00. $3.00, $2.00

Kviečiame Chicagos ir Apylinkės lie
tuvius šiame koncerte dalyvauti.

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

BALFO Chicagos Apskrities Vaidyba 
ir BALFO 25 m. Jubiliejiniam 
Seimui Bengti Komitetas

STANKŪNAITĖS IR GRIBO 
KONCERTAS

Šį šeštadienį, kovo 15 d. 7 vai. 
vak. Nepaliaujamos Pagalbos 
Švč. Mergelės parapijos salėje, 
18022 Neff Rd. Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla rengia dvie
jų mūsų jaunų solistų: Irenos 
Stankūnaitės ir Algimanto Gri
go dainų ir arijų koncertą.

Irena Stankūnaitė savo muzi
kinę karjerą pradėjo savo tėvo 
muziko J. Stankūno mokykloje 
Brazilijoje, iš kur 1,949 m. atvy
ko į Ameriką ir apsigyveno Pitts- 
burghe, kur ne kartą savo gra
žiu balsu džiugino lietuvių ra
dijo klausytojus. 1056 m. baigė 
Nevv Yorko muzikos konservato
riją. Jau 1959 m. davė savo kon
certą Carnegie Hali N.Y.

Irena Stankūnaitė — lyrinis 
koloratūrinis sopranas yra davu
si eilę labai sėkmingų koncertų. 
Jos koncertu prieš keletą metų 
gėrėjosi ir Clevelando lietuviai.

Algimantas Grigas mokėsi pas 
sol. A. Dičiūtę, vėliau Maestro 
Capio ir prof. A4te'r buvo jo mo
kytojai Chicagos konservatorijo
je. Be eilės koncertų amerikiečių 
fr lietuvių auditorijoms, solistas 
yra dalyvavęs ir Chicagos lietu
vių operos “Gražinos” ir “Ma
ro” pastatymuose. Sol. Grigas y- 
ra dalyvavęs pereitų metų iškil
mingame 50 metų Lietuvos ne
priklausomybės minėjime Cleve
lande.

Solistams akompanuos Regi
na Brazaitienė ir komp. J. Stan
kūnas. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti lituanistinės mokyklos 
koncerte. Po koncerto vaišės.
SUKAKTUVINIS TAUTINIU 

ŠOKIŲ FESTIVALIS

Kovo 9 d. tautinių Šokių fes
tivalis praėjo sukakties ženkle. 
Tai buvo dvidešimtasis tautų fes 
tivalis, kurį sveikino Clevelando 
miesto meras Carl Stokes, pa
skelbdamas Cleyelando tautybių 
meno dieną. Savo1 sveikinimo žo
dy “Clevelando Press” leidėjas ir 
vyr. redaktorius T. Boardman pa 
brėžė, kad tokie festivaliai yra 
puikus veidrodis, kuriame atsis
pindi etininių grupių kultūra, at
nešta į Clevelandą..

“Kaęmptiniai tautu festivaliai
mums primena musų pareigą iš

Bendras Clevelande įvykusios Kaziuko mugės vaizdas. Nuotr. J. Garlos

saugoti ir stiprinti Clevelando 
miestą ir gyventojus kaip gyvą 
simbolį, vaizduojantį, kaip dau
gelio tautybių ir įvairios kilmės 
žmonės gali susijungti bendriem 
darbam, neprarasdami savo in
dividualumo” kalbėjo Clevelan
do meras.

Pilnutėlė Muzikos salė sekė į- 
domią, per dvi valandas truku
sią tautinių šokių šventę. Šioje 
šventėje dalyvavo 18 tautų ats
tovai, pasirodydami su tautiniais 
šokiais, chorais, charakteringais 
papročiais. Šios tautinės grupės 
buvo atstovaujamos (pagal pasi
rodymo eilę): škotai, Amerikos 
indėnai, gudai, izraelitai, japo- 
nia, lietuviai, argentiniečiai, kro 
atai, vengrai, rumunai, bavarai, 
slovakai, vokiečiai, latviai, ai
riai, slovėnai ir ukrainiečiai.

Lietuvius atstovavo Šv. Kazi
miero lit. mokyklos šokių gru
pė, pašokdama landytinį ir ma
lūną. Vadovai: Mindaugas Lek- 
nickas ir Jolita Kavaliūnaitė 

i (šiuo metu Prancūzijoje) ir Vys
kupo M. Valančiaus lit. mokyk
los šokių grupė Grandinėlė. Šo
kių vadovas Liudas Sągys ir or
kestro vadovas Jonas Pažemis.

Grandinėlė savo šokiais pradė
jo antrąją programos dalį su 
grakščia blezdingėle ir šokių py- 

i ne.
Stebint tautinių šokių festiva

lį, lietuviai tikrai gali didžiuotis 
iškilia reprezentacija šioje tau
tų šventėje. Tiek mūsų visų pa
sididžiavimas Grandinėlė, tiek 
Šoktinis pasirodė, kaip puikiai pa
ruošti vienetai, sudaryti iš gra
žaus jaunimo, pasipuošusio spal
vingais tautiniais drabužiais.

Į Lietuviai, būdami viena iš ma 
žųjų tautinių grupių Clevelan
de, čia prisistatė kaip viena iš 
geriausiai organizuotų, atvykusi 
j festivalį su didelėmis ir grakš
čiomis šokėjų grupėmis. Grandi
nėlės orkestras festivalyje buvo 
taip pat didžiausias. Daugelis šo
kėjų grupių tuo tarpu pasitenki
no pianino ar akordeono, gitarų 
ar net plokštelių muzikos paly
da.
Neatsitiktinai todėl atrodo, kad 

ir Grandinėlės vadovas Liudas 
Sagys rengėjų buvo pakviestas vi 
so festivalio režisieriumi. Ir ši
spalvinga ir mišri šventė jo dė-

Sv. Kazimiero Lituan. mokyklos mokiniai laimėję premijas rašinėlių konkurse, kuris buvo suorganizuotas 
lietuvių bendruomenės II-sios Apyl. Clevelande. Stovi iš kairės B. Kazėnas, V. Čyvas. Sėdi iš kairės: R. 
Čyvaitė, D. Sušinskaitė, D. Bielinytė, R. Balytė ir A. Kavaliūnaitė. Nuotr. J. Garlos

ka vyko tvarkingai ir įspūdingai. 
Sujungti 18 tautybių grupių su 
500 šokėjų ir dainininkų į vien
tisinį spektaklį buvo nelengvas 
uždavinys Liudui Sagiui. Ir čia 
Sagys iškyla ne tik kaip nepa
mainomas tautinių šokių moky- | 
tojas, bet ir režisierius. Tautų pa- , 
sirodymą sekė ir nemažas lietu-j 
vių būrys.

V.R.

MELDŽIAMĖS UŽ LIETUVĄ
Sekmadienį, kovo 16 d., 10:30, 

vai. Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
suma aukojama už persekiojamą 
Bažnyčią ir kenčiantį žmogų Lie
tuvoje.

Clevelando lietuviai prašomi 
pamaldose gausiai dalyvauti ir 
auką Religinei šalpai atiduoti 
antrosios rinkliavos metu. Ant 
aukų vokelių prašoma nepamirš 
ti- adreso (ir zip eode). Pakvita
vimai bus pasiųsti paštu.

A.G.
KORTU POBŪVIS

Kovo 23 d., 3-čią vai. po p., 
labdarietės M. Kulbickienės na
muose, 18669 Pasnov Avė., Mo
terų labdarybės draugija, gerų 
darbų rėmėja, rengia kortų po
būvį — “card party”, kurioje lab 
darietės, vad. savo pirm. Rožės 
Sankalienės, rengiasi sunešti ne
mažai vertingų dovanų ir lošė
jai galės jas laimėti. Labdarietės 
prašo Clevelando lietuvių visuo
menės paremti jų šį parengimė- 
lį, o jos parems jūsų panašius 
nobūvius.

Senelis

ŽAVĖJO PAMALDOS 
BAŽNYČIOJE TAUTOS 

ŠVENTĖS METU

Clevelande Vasario 16 d. pa
minėjimo metu ypatingai jaus
mingas vaizdas buvo prie Švč. 
P-lės N. Pagalbos parap. bažny
čios prieš. Šv. Mišias, kada buvo 
garbingai iškeliamos ant aukšto 
stiebo JAV ir Lietuvos vėliavos 
ir sugiedotas himnas.

J abiejų parapijų bažnyčias 
jaunimas sužygiavo su savų orga 
nizacijų, Amerikos ir Lietuvos vė 
liavomis. Bažnytinių chorų iškil 
mingas ir jausmingas giedojimas 
labai kėlė nuotaiką. Padėka pri
klauso muz. P.,, Ambrazui, Šv. 
Jurgio parap. vargonininkui ir jo 
vadovaujamam chorui ir taip 
pat naujos parap. varg. Reginai 
Brazaitienei ir josios vadovau
jamam chorui. Šv. Jurgio para. 
bažnyčioje buvo sugiedota: “Die 
ve, išklausyk mūs balso”, “Ma
rija, Marija” ir “Lietuva tėvyne 
mūsų”. O Švč. P-lės N. Pagal
bos parapijos bažnyčioje, pamal
dų metu, choras sugiedojo: “ O 
Jėzus Valdovas”. Solistas Julius 
Kazėnas — “Parvesk Viešpatie”, 
o solistas St. Citvaras — “Kad 
širdį tau skausmas” ir “Panis 
Angelicus”. Choro ir solistų su
giedotos giesmės, giliai žmones 
pažadino prie maldos ir savo 
tėvynės Lietuvos meilės.

Senelis

GABUS JAUNUOLIS

Kazys Narbutaitis, East Cle- 
veland Shaw High School 11-to 
sk. mokinys, vasario 27 d. buvo, 
priimtas į gabiųjų moksleivių ri
ją — National Honor Society. | 
Kad būtų priimtas į tą draugi-, 
ją, mokinys turi ne tik gerai mo
kytis, bet ir būti gero elgesio ir
——........... —i,,..-. n, ■ i
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RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, IA stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių: 
pasaulinių žinių santrauka ir ko ; 
mentarai, muzika, dainos ir Aiag 
lutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
•Kliu bei dovanu krautuve, 502 L 

Broadvvay, So. Boston, Mass. Tei
O-O4S0. len pat gaunamas u 

dienraštis •Tlraugua".

dalyvauti moksleivių organizaci
jose.

Kazys pasižymi ne. vien ame
rikietiškoj mokykloj, bet ir lie
tuvių jaunimo organizacijose. Jis 
veiklus jūrų skautas, šoka tauti
nius šokius, dalyvauja įvairiuo
se lietuviškuose parengimuose.

V.A.

— Brazilijos prezidentas Ar
tūro Costa priėmė Rio de Ja- 
neiro arkivyskupą kardinolą 
Jaime de Barros Camara ir 
Brazilijos vyskupų konferenci
jos generalinį sekretorių vysk. 
Lorscheider. Pasikalbėjime bu
vo aptarti paskutiniu metu su
sidarę įtempti santykiai tarp 
Brazilijos vyriausybės ir kata
likų Bažnyčios Brazilijoje.

The world 
is

'lin’llimuill'f|i"lrlll'lll'Mt<1||ll||||||lll<

AUKSINIAI 
RAGELIAI
PR. NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir
siu!..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

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

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

At more than 100 March of 
Oimes Birth Defects Centers 
across the nation, teams of 
Medical experts strive to cor- 
re c t or moderato nature’s 
mistakes to give these chil
dren their chance for usefui, 
satisfying lives.

Tou can help birth defect chO- 
dren open their window to the 
worid by supporting March of 
Oimes programs of research, 
medical care and education.

fight birth defects
div*'

MARCH
DIMES

Pasaulinis KD komitetas 
atsako į lietuvių

memorandumą

Vasario 16-sios proga Lietu
vių Krikščionių Demokratų są
junga pasiuntė specialius me
morandumus Pasauliniam krikš 
čionių demokratų komitetui ir 
Europos bei Pietų Amerikos KD 
internacionalų vadovybėms. Pa
našūs memorandumą’, informuo 
ją apie Lietuvos laisvės kovą, 
buvo taip pat atsųsti ir pasau
liniam jaunųjų krikščionių de
mokratų komitetui bei tarptau
tinių regioninių sąjūdžių vado
vybėms.

Į š, kreipinį prieš kiek laiko 
specialiu raštu LKDS centro 
komitetui atsiliepė Pasaulinio 
KD komiteto gen. sekretorius 
Ernesto Talentino. Jame sako
ma, jog pasaulinė i: europinė 
Krikščionių Demokratų sąjun
gos visuomet gynė ir gina Lie
tuvos bei kitų rytų ir centro 
Ei.n< pos teisę j laisvę ir nepri 
k’atsomyibę. Tolia i gen. sekre
torius pareiškia jog talka lais
vės sąjūdžiui vėl bus svarstoma j 
ateinančiame Europos KD są
jungos komiteto posėdyje. Baig 
damas E. Talentino savo ir pir
mininko Rumor (dabart’nio Ita
lijos premjero) vardu patikina 
nuoširdžiausias simpatijas Lie
tuvos laisvės kovai. (KDI) ,
PASAULINIS KD KOMITETAS

UŽ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
LAISVŲ

Ryšium su Čekoslovakija ir 
čekoslovakų besitęsiančiu pasi- 
priešin'mu imperialistinėms So
vietų Sąjungos užmačioms Pa
saulinis Krikščionių Demokra
tų komitetas Romoje specialiu 
laišku kreipėsi į viso pasaulio 
krikščionių demokratų partijas, 
ragindamas jas padėti čekoslo-

vakų tautai. Laiške, kurį pasi
rašė pasaulinio komiteto ir Eu
ropos KD sąjungos gen. sekre
torius Ernesto Talentino, pa
smerkiamas imperialistinis ko
munizmas, iš naujo atskleidęs 
savo tikruosius tikslus okupuo
damas Čekoslovakiją. Reiškia
ma užuojauta čekoslovakų tau
tai ir visos KD partijos ragi
namos visais joms prieinamais 
būdais padėti jai ir kitiems pa
vergtiesiems kraštams jų kovo
je už laisvę ir nepriklausomybę.

(KDI)

Vengrijos katalikų mėnesinis 
žurnalas “Vigilia” paslkelbė pil
ną tekstą pagrindinio Vatikano 
Sekretoriato santykiams su ne- 

| tikinčiais palaikyti padaryto pa- 
' reiškimo. Šis dokumentas, kaip 
žinoma, pernai rudenį buvo pa
skelbtas kardinolo Koenig, ku
ris yra Sekretoriato santykiams 
su netikinčiais palaikyti prezi
dentas.

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 kasdicją^bės 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 n ventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksu.

illllllillllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllll

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRĖ

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 “Drauge”. Kain, 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksu.
Illllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll

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 TEI ,E VIZIJOS APARATAI

I
Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette 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.
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VOKIETIJOS LIETUVIAI MINI
NEPRKLAUSOMYBtS SUKAKTĮ

PLB Vokietijos krašto vai- tomas nepažangiu. Tai puikiau- 
dyba .tęsdama lyg įsipareigoji- šia parodoma Čekoslovakijos pa- 
mu virtusią tradiciją, ir šiemet vyzdžiu, kuris, nepraėjus nė vie 
surengė centrinį Lietuvos nepri neriems metams laiko, jau kaip 
klausomybės atstatymo minėji- ir užmiršta. Vakarų politikams 
imą- Vieta buvo par.nkta Main- reiktų išmokti bent kebas mi- 
zo miestas, spaudos išradėjo nutes pagalvoti su sovietinio 
Guttenbergo tėviši.aė, viena se- ruso galva, tai daug kas vyk- 
niausių Vokietijos vyskupų sos- tų kitaip.
tinių, išgarsėjęs Užgavėnių kar-1 Antrojoje minėjimo dalyje 
navalais, vaidinąs rolę ir poli-! reiškėsi menininkai Juos publi- 
tikoje, kaip Riheintland - Pfalz kai labai simpatingai pristatinė- 
krasto sostinė. Lietuviams net1 jo Danutė Lukšaitytė, mainzie- 
už Vokietijos ribų pažįstamas tė, buvusi Vasario 16 gimnazi- 
universitetas, kur visa eilė lie- jos mokinė. Pirmiausia į sceną 
tuvių y>a baigę, ypač, medicinos ji iškvietė heidel'bergietę, taip 
studijas. Minėjimui data pa- ( pat buvusią Vasario 16 gimna- 
rinlkita šeštadienis, kovo 1 d., o j zistę, Reginą - Mariją Tamošai- 
salė -— kurfiurstų pilyje. Jau tytę, padeklamuoti Maironio 
10 d- prieš minėjimą Mainzo “Jūratę ir Kastytį”. Deklamato- 
miestą puošė gražūs plakatai, ' rė savo vaidmenį atliko pasigė- 
kuriuose simpatinga lietuvaitė j retinai ir susilaukė šilto pu'bli
su gėlyte rankoje, kvietė main- 
ziečius užvykti į lietuvių šven
tę- Tas kvietimas rado neabe
jotino atgarsio. Minėjimą pra-

kos įvertinimo plojimu bei gėlė
mis. Tautiniai šokiai buvo išda
linti į dvi dalis. Pirmajame iš
ėjime sušokta kubilas, sadutė,

dedant salėje buvo nemažiau rugučiai, o antrajame — jon- 
600 žmonių, daugiausia lietu- kelis, blezdingėlė ir malūnas 
vių, bet ir kitataučių. Lietuvių Šokėjai, akordeonistas miuncihe 
pačiame Mainze tėra maža sau- j nišfcis studentas Mečys Landas 
jedė, LB apylinkė sl’caičiuoja ir šokių mokytoja Eliza Tamo- 
apie 30 narių. Tad šimtai šuva- 'šaitienė tiek šokių metu, tiek 
žiavo iš kitur, kai kas net iš baigiamojoje ceremonijoje pub- 
gan toli. Iš kitų miestų buvo likos buvo labai mielai ir, tie- 
atvykusių taip pat vokiečių, siog, dėkingai sutikti. Kazio 
lenkų ir kitų tautybių svečių- Motgaibio diriguojamas Vasario 
Skoningai papuošton scenon pir-116 gimnazijos choras pagiedojo 
minusia įėjo tautiniais rūbais J- Gudavičiaus “Kur girios ža- 
pasipuošusi Regina Marija Ta- liuoja”, Kazio Motgaibio kom- 
moėaitytė. Jos padeklamuotasis, poziciją “Pirmyn gi vyrai už 
Bernardo Brazdžionio eilėraš-1 tėvynę” ir jo harmonizuotas
tis “Lietuva iš tolo” atstojo 
atidaromąją maldą. Kr. valdy
bos pirm- Jonas K. Valiūnas vo
kiečių ir lietuvių kalbomis nu
švietė minėjimo tikslus ir pa
sveikino svečius Ibei perdavė iš 
eilės garbingų asmenų gautus 
sveikinimus. Iš salėje esančių-

Griauzdės “Raitelio dainą”, bei 
liaudies dainą “Ar aš ne vyš
nelė”. Pabaigoj choro pasirody
mo išpildyta Sasnausko kompo
zicija “Kur bėga Šešupė”, kuri 
ne vienam klausytojui išspaudė 
susijaudinimo ašarą,
reagavo ir pats dirigentas, kai

jų suminėjo Mainzo miesto bur- Į 3am buvo teikiamos gėlių puokš 
mistrą dr. Hoffmann, vyskupo i tės
atstovą prel. dr. Molitor, kelis! Eliza Tamošaitiene šį kartą
profesorius, kariškius bei kitų 
tautybių atstovus- Iš raštu svei
kinusių pažymėtinas fed. vyriau 
sybės ministeris pabėgėlių rei
kalams Heinrioh Windelen, Ba- 
den Wuerttenbergo krašto vi
daus reikalų viceministeris pa
bėgėlių reikalams ISepp Schwarz, 
keli parlamento nariai ir eilė ki
tų viešojo gyvenimo asmeny
bių.

Paskaitą skaitė federalinio 
parlamento narys dr. Werner 
Mane. Jo tema: “Ar mažosios 
tautos užmirštamos?” Prelegen
tas išsamiai išnagrinėjo padėtį 
Europoje tarp dviejų pasaulinių 
karų, nevengdamas nė nusikal
timų vadinti jų vardais- Atkrei
pė dėmesį į komunistų apgau
lingą tautybių politiką, kur lei
džiama folkloras, tačiau užpil
doma komunistiniu turiniu. Dės 
nis — tautinė forma, komunis
tinis turinys. Lietuvių tautos' 
nelaimių priežastis — jos kai
mynų, Sov. ISąjungos ir Hitle

reiškėsi ne tik kaip šokių vado
vė, bet įr kaip aktorė — dekia- 
matorė. Ji meniškai padekla
mavo Maironio baladę “Čičins
kas”. Su “Čičinsku” maždaug 
prieš 8 metus ji yra aplankiusi 
didelę dalį Vokietijos lietuvių 
susibūrimų ir patyrusi labai pa
lankaus įvertinimo. Jei kas ti-! 

'kėjosi susilaukti to paties, jau 
girdėto “Čičinsko”, tai labai 
suklydo, šį kartą jis buvo vi
sai kitoks, subtylus, tiesiog ly-1 
riškas Aktorei nepagailėta ga-1 
lingu katučių ir įteikta daug 
puokščių gėlių.

Užbaigai suėjo į sceną visi 
meniškosios programos atlikė
jai, tuo būdu suteikdami foto
grafams galimybių įamžinti di
delį būrį tautiniais rūbais pasi- 
puošusio išiaunaus lietuviško jau 
nimo. Po užbaigos žodžio sekė 
Vokietijos ir Lietuve® himnai. 
Galop programos išpildytojai ir 
daug lietuvių susirinko į vieną 
svetainę jaukiam pobūviui.

Minėjimas buvo palankiai

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už iipūi-auilų nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 34 West »Mli ‘šfeeel 
Chieago. Illinois 

Tel. GA 1.8054 Ir GR 0-43311

MISCELLANEOUS

DAŽYMAS ”pIaSTSRB07rD 
SURIŠIMAS

PLOVIMAS ir kiti dekorav'm 
darbai atl; kami pigiom kainom

RUSINBKAS 434*0137

1111111111111111111111111111111111111111111111111111
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
Itllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chieago, Illinois

'•s&
SIUNTINIAI I LIETUVA

COSMOS EX PRESS 
tlAKQUETTF GIFT PAAOtttu hHU 
•HOR HOth Si Tel WA 5-278"
>501 OOtli St. Tel. VVA 5-273"
1333 So Halsted St. Tel 254-8X21

lietuvių bendrovė turinti teis, 
■ imtinius dusti savo vardu IS Chi 
m gos tiesiai ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairiu m« 
ižiagų. Ital lietpalčiu lr kitu prekių

Priimami dolerinio’ dovanu uf 
•akymal

E. (r V Žukauskai

REAL ESTATE

Arti Marųuette Pko.
10 metų senumo, 4 butų mūr. na

mas. Atskiros šild. sistemos. 4 maš. 
mūr. garažas. Arti 59-Pulaski.

11 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rusva. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marųuette pko apyl. $20.900

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS ~ VALDYMAS
Butų nuomai,imas — Income Ta*

N o taria, tas — Vertimai

AfidraudŲ Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

b455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2231

STATYBININKAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU sancaaaMSMaMM

2457 VVest Olltli Street 
Tel. HE 4 - 7482

PROGOS-OPPORTUNITIEK

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chieago, EI. 60632. Tel. YA 7-5980

Patogios išsl- 
mokėjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6465 Š. Kedzie Avė., PR 8-2233

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastus, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname tr vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

illlllllilliiliililiiliiiiiiillilillilllilllllllillir

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospect 8-9583 

iiiiimimiiUMiiiiiiiiiiiiiiiM!Mituiiiiiimt<

MOVING
s LR JENA S perkrausto baldus ■> 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto le< 
limai ir pilna apdrauda.
2047 VV 67th Place WA 5-806

REAL ESTATE

Savininkas dėl ligos parduoda 2-jų 
butų mūr. namą — 5 ir 3% kamb. 
Garažas. Gerai įrengtas rūsys ir 
visa gerame stovyje. Kreiptis tel. 
767-0388.

rio Vokietijos groboniški tiks- paminėtas Mainzo, Frankfurto
lai. Anot kalbėtojo, ir pamal
džiausias žmogus negali gyven
ti taikoje, jei tai jo piktam ir 
galingam kaimynui nepatinka 
Politinis pasaulis nenori, kad 
būtų primenamos didžiųjų pada
rytos skriaudos mažiesiems. 
Kas mėgina jas priminti, skai-

ir keletos kitų vietovių spaudo
je Jo parengimu rūpinosi LB 
krašto valdybos vicepirm. kun. 
Br. Liubinas, daug talkinant 
mainzietėms Danutei Lukšaity- 
tei ir Elenai Kaever. Salę deko
ravo Antanas šiugždinąs-

ELI

Izraelio gynybos min. Moshe Dayan (uždengta akimi) drauge su ki
tais štabo nariais tikrina postus prie Suezo kanalo.

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning i 
naujus lr senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- kn m n i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAL 
4444 S. IVestern. Ohlcago B, III.

Telefonas VT 7.3447.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

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

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K šimulis

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir CallBoirnia. 
$28,500.

0 kninb. (4 mieg.), 13 metų mūr. 
bungalo\v. Prie 71 ir Kedzie. 134 vo
nios, 2 auto garažas. $24,900.

5 kninb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. $19,000.

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

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

134 ankšto ( 5 34 lr 4 34 kmb.) b 
metų mūr. prie 63-člos ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71at St Tel. 925-6016

A. ABALL ROOFING C0,
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūra “tucu 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visa 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
«iiimiitiiraiiiioiimniuininBtiiinmiiituiiiiiiiiiimimi;wiiiiuiiiiiiiiiniiii!iiiiiiiiiiniiiuiiiiii«i»

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP WANTRU VYRAI

W E L D E R
For appllanuu intiiftifActurer near 
tvestern suburb. Good .salary arui bo
nus. Oiertirne. Electric are u cldiug. 
Steady full llme job. Paid holidays, 
vacations and liospltal insurance.

Tel. - AU 7-1509
WAJREHOUiSE MEN

Nights- — Order filling, 
ITrudk loading.

CALL 376-9500 
after 10 A.M. — Mr. Dominic.

HELP VVANTED MOTERYS

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksus naujas mūras (po 

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

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

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

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidencijų. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

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

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

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

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

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

Lotas dviem butam. 3 0 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus,

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

Prie 68 ir VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $24,500.

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

1 34 aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. lr butas rūsy 8-Ju kamb 
$28,900.

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

DISTRIBUTORS VVANTED
Own your ora business, start part 
time work inta ai fulltime business. 
Unlimited opportunity. $1935 full 
cost.

TEL — 389-8376

SECRETARY
FOR BUYER’S OFFICE 

Inimediate opening. Dictaphone or 
shorthand.

APPLY IN PERSON OR CALL
CAKI, I’IFTSCH 334-7900

TSC
4747 No. Ravenwwood Avė.

J 34 aukšto mūr. 6 ir S kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 lr Pulas 
kl. $28,000.

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

6 kamb. mūro “raneh” su 3-Jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 6 kumb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

ĮSIGYKITE DABAR’

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
ROTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

SECRETARY
Bright reliable mature woman 

For Secretarial position. 
Shorthand and accurate

typing reąuired.
WILL WORK FOR 2 EXECUTIVES 

OFFER1NG A VARIETY 
OF DUTIES.

EXCELLENT STARTING SALARY
AND A FULL PACKAGE OF 

COMPANY BENEFITS 
Apply or Tel. for Appointment: 

Mr. Kastory — 327-3911
MIRACLE WHITE C0.
1741 VV. Fullerton Avenue

2737 VV. 43 St. CL 4-2391)

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
daromi lr liudijami vertimai Tvar- 
komi pilietybės dokumentai, piido- 
ni Income Tax ir atliekami kitokį 
■ataras vunai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

♦259 S. Mapletvood Av„ CL 4-745U

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas be 
avių dienraštis G' skelbimų kai

i.-'«4u orieinamov

REAL E STATE
1 po 6 kamb. mūr. Modernios To

nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
luto. garažas. Marąuette pke. $29,909.

3 no 534 kainb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų |- 
•talgos. $18.900.

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

50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui lr apartmentama. Teiraukitės

12 butų 1 metų modernus 1 rturtin 
gas {rengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

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

e kamb. mūr. "Bullt-ins", kokli 
aks plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

134 aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oaklay llš,500

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471*0321
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SALES ■ MORTGAGES > MANAGEMENT

Member of M.L.S.
A L E X ŠATAS—*REALTOR

Main Office 5727 W. Gerina ik Rd., Cicero. IU. Tel OL 6-2233 
tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, I-a Grange Paiv 
r kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų ištaiga 
ii išsirinkti Iš katalogo

J «IUIIUlllUIUIIIUIIUIHIIIIII»HIHIIUIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinamą kaina.

Užsakymus bu pinigais siųskite
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street
CHICAGO. ILLINOIS 60629

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Kambarys su vonia ir privačiu įėji
mu, naujame name prie Marąuette 
pko. Telef. HE 4-1175.

REAL ESTATE

Parduodamas 5 kamb. “raneh” na
mas su 50 p. šeimos kambariu rūsy. 
27 akrai žemės. Kreiptis tel. (815) 
838-4408._______________________

Apyl. 67 ir Pulaski savininkas par
duoda 5 kamb. (2 mieg ) mūr. namą. 
Gazu karštu vand. apšild., centr. a.r 
conditioning, įrengtas rūsys, powder 
room. Mūr. garažas. įvertinimui tu
rite pamatyti. Susitarimui Skambinkit 
581-6476.

Geroj Brighton Parko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 
namu. Del platesnių informacijų 
skambinkite — 876-2420.

Savininkas nebrangiai parduoda 2- 
jų aukštų, 3-jų butų ir rūbų valyk
los geroj biznio vietoj pelningą kam
pinį mūro namą. Pageidaujant ir gre
timai esamą 33)4 sklypą. Skambint

PR 8-8522.

VYRAI IR MOTERYS

Eoocellent Opportunity !
VVANTED AT ONCE!

PRODUCTION OPERATORS 
TRAINEES (Malė) 

PACKERS (Female)
Steady Employment

Call — 827-8164, Ext. 27

WHEAT0N PLASTICS
1731 So. Mt. Prospect Road 

DĖS PLAINES, ILLINOIS

COLLEGE
STUDENTS

HOUSEWIVES
Take advantage of our free lunch 
time hours. Part time appiications 
now being accepted for restaurant 
work at Jack In the Box.

117 L CHIOAGO
Short hours — High pay 

Vacations — Free Insurance -—
Meals

Can you keep the fact with the 
fastest growing company in the 
country ?

Tel. — 944-8700

TOPAS
NEEDS

MALĖ AND FEMALE 
HELP

BEAUTIFUL NEW STORE 
OFFERS

PART TIME OPPORTUNITIES 
FVLL TIME OPPORTUNITIES

• CASHIERS
• INVOICE CLERKS
• STORE AIDS
• STORE CLERKS
• OFFICE MANAGER
• MARKERS

IDEAL WOltKING CONDITIONS 
EKPERIENCE NOT NECESSARY 

WE WILL TRAIN YOU
IMEKVIE4VING MONDAY 

THRU FRIDAY 9 A.M. TO 4 P.M.

T O P P S
1603 OLD DEERFIELD ROAD 
HIGHLAND PARK, ILLINOIS

Betsveen Route 41 and Ridge Road
An Eąual opportunity employer

MASSEUSE
Exper’d or willing to learn. Middle 
aged. Mušt speak some Engli&h 
or Polish. No phone calls, apply 
in person.

2517 W. 59TH STREET

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.

Perskaitę Drau&. duokite kitiems pasiskaityti.



“Laiškų Lietuviams” straipsnių konkurso premijų įteikimo iškilmės kovo 8 d. Jaunimo Centre Chica
goje: (iš kairės) pirmosios premijos laimėtojas Vyt. Zalatorius, vertinimo komisijos sekr. D. Tallat-Kelp- 
šaitė, pirm. A. Kairys, mecenatai -- V. Kuliešius, S. Rudokienė, dr. Edm. Ringus ir Pr. Razminas.

(Nuotr. Lietuvių foto archyvo)

CHICAGOJ III APYLINKĖSE
IŠ LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 

DEMOKRATŲ SUSIRINKIMO 
CHICAGOJE

Šio mėnesio 1 dieną įvyko L. 
K. D. sąjungos Chicagos sky
riaus metinis susirinkimas, ku- t riam vadovauti buvo pakviestas 
prezidiumas— dr. Kazys Šid
lauskas pi'mininku ir Bernar
das Žukauskas sekretorium.

Pirmiausia susirinkusieji iš-I 
klausė centro komiteto pirm. A. 
J. Kasulaičio labai įdomaus pra
nešimo iš centro komiteto veik
los Tačiau savo pranešime pir
mininkas siekė atskleisti ir Lie
tuvos laisvinimo veiktos kai ku- 

, riuos aspektus bei ta'ptautinių 
” ryšių svarbesnius momentus 

Toliau skyriaus valdybos pirm. 
Petras (Spetyla padarė skyriaus 
veiklos pranešimą, padėkojo vi
siems už 'bendradarbiavimą ir 
pareiškė valdybos vairdu atsis
tatydinimą prašydamas susirin
kimą išrinkti naują valdybą. Po 
kai kurių paklausimų ir papildy 

dėl skyriaus veiklos prane
šimo buvo išrinkta nauja sky
riaus valdyba.

Metinis susirinkimas buvo 
tuo iškilmingas, kad jame daly
vavo prel. Mykolas Krupavičius 
ir ęentro komiteto pirm. A- J 
Kasuilaitis bei trys c. k. nariai: 
Henrikas Idzelis, Algimantas 
Pautienis ir Pranas Razgaitis. 
Šitokių svečių dalyvavimas sky
riaus susirinkime sudaro labai 

•didelę paramą ateities skyriaus 
veiklai.

Skyriaus susirinkimas užbaig 
tas vaišėmis, kurias paruošė Ali
cija Rūgytė. Antanas Repšys

CICERO LB APYLINKĖJ
LB Cicero apylk. v-bos posė

dis įvyko kovo 5 d. S. Ingaunio 
bute. Posėdyje dalyvavo: S. In- 
gaunis, A. Milūnas, B. Bartkus, 
A. Fračkailienė ir V. Rūbaitė 
Posėdį atidarė S. Ingaunis, sekr. 
Fračkailienė pristatė pereito 

4* posėdžio protokolą Ižd. Rūbaitė 
pranešė, kad per Vasario 16 d. 
minėjimą surinkta aukų 948 
dol. Stambiausi aukotojai dr. P- 
Kisielius su šeima $150,— ir dr. 
F. Kaunas su šeima $120, prel. 
Albavičius ir kun. Vilkaitis, ne
galėdami minėjime dalyvauti, 
aukas atsiuntė vokuose. Valdy
ba pasidžiaugė pasisekusiu minė 
jimu ir visai Cicero ir apylk 

Rietuvių visuomenei taria nuo
širdų 'bendruomenišką ačiū. V- 
foa taip pat dėkinga mokykloms 
ir visiems talkininkams. Nutar
ta skirtas aukas LB cv-bai, Al
tui, Vlikui ir rezoliucijoms rem
ti komitetui pasiųsti neatskai- 
tant minėjimo išlaidų- Minėji
mui susidariusias išlaidas, v-ba 
apmoka iš savo pajamų. Nutar
ta iš $350,— lit. mokykloms, 

^$250,— išmokėti grynais ir su 
$100 atidaryti atskirą mokyk
lų einamąją sąskaitą Šv. Anta
no Ib-vėj, į kurią bus dedami 
visi mokyklų vajaus pinigai. 
Sąskaitos globėjai: v-bos vice
pirm. mok. reikalams A. Milū
nas ir dr F Kaunas.

Nutarta priimti dr Kauno 
pasiūlymą kovo 29 d. Jaunimo 
centre paruošti pietus Lietuvių 
fondo suvažiavimo dalyviams. 
Tuo reikalu rūpintis pavesta 9. 
Ingauniui ir Pračkaiilienei, pra
šant gerų ponių talkos.

Motinos dienos minėjimu, ku

ris įvyks gegužės 11 d. parapi
jos salėje tuojau po sumos, pa
vesta rūpintis A. Miliūnui ir V. 
Rūbaitei. Tautos šventės minė
jimu, kuris įvyks rugsėjo 14 
d. pavesta rūpintis Bartkui ir 
Laureokienei, o LB vakarienei, 
kuri įvyks spalio 11 d- parapi
jos salėje, rūpinasi visa v-ba 
V-bos sekr. Laureckienė papra
šyta atstovauti v-bą amerikie
čių spaudoje.

Dėl Liet. fondo platesnės 
veiklos išvystymo Cicero apylin 
kėje, nutarta sukviesti atskirą 
posėdį, kviečiant atvykti Liet. 
fondo veikėjus Ciceroje.

Valdyba paruošė biuletenį Nr. 
2, kuris su Vasario 16 d. minė
jimo aukotojų sąrašu siunčia
mas Cicero ir apyl. liet. visuo
menei- Kartu su biuleteniu siun 
čiamas atsišaukimas lit. mo
kyklų vajaus reikalu, aukotojo 
lapelis ir paruoštas vokas. V-ba 
nuoširdžiai prašo visą Cicero ir 
apylk. liet. visuomenę nenumes- 
ti aukos lapelio, bet su paruoš
tu voku grąžinti nors ir su ne
didele auka. Valdyba tikisi, kad 
Cicero ir apyl. lietuviai supras 
lit. mokyklų reikšmę ir tą kilnią 
pareigą atliks. S. J.

BALFO 25 METŲ JUBILIEJI
NIS SEIMAS JAU ČIA PAT
Atrodo, kad Balfo seimui tin

kamai pasiruošta, kiek leido ga
limybės Seimas bus atžymėtas 
Balfo paroda, paskui seimo po
sėdžiais ir nutarimais, banketu, 
koncertu, pamaldomis ir posė
džiais. Taigi reikia trijų dienų, 
kad viską būtų galima pamaty
ti, jame dalyvauti.

Apie Balfo 25 m. jubil seimą 
daug buvo kalbėta per radiją, 
rašyta spaudoje, matyta įvairių 
nuotraukų. Bet tai visa neįma
noma pasakyti. Reikia pačiam 
pamatyti, įsijausti, 'pergyventi. 
Todėl visi Chicagos ir apylinkių 
lietuviai, kurie suprantate ir į- 
vertinate šalpos darbus, ateiki
te į minėtus parengimus ir sa

vo akimis pamatysite, kaip ir 
kieno yra dirbama šalpos dar
bai, išgirsite, kaip yra dalina
mos Balfo gėrybės pavergtame 
(krašte ir koki nauji uždaviniai 
laukia lietuvių ateityje.

Ta proga teks pamatyti pa
skutinį kartą muziką ir dirigen 
tą Alfonsą Mikulskį dvidešimt de 
vynis metus dirbusį su Čiurlionio 
ansambliu, kuris išpildys tomis 
dienomis net dvi programas: vie 
ną banketo metu, o kitą — Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje 
Abi programos bus skirtingos 
savo turiniu ir melodijomis. Lie
tuviai šalpos reikalui jau yra 
sudėję per 25 savo veiklos me
tus apie tris milijonus dolerių! 
Taigi, iki pasimatymo parodoje, 
seime, bankete, pamaldose ir 
(koncerte. Ant- Gintneris

CARMEN OPERA PER 
RADIJĄ

“Carmen” operos kompozito
rius Jurgis Bizet gimė šeimoje, 
kurioje abu tėvai buvo muzikai. 
Jis jau 9 m .amž. pradėjo lan
kyti konservatoriją ir kiek vė
liau studijavo pas Halevy, ku
lto sukūrė operą “Žydę” ir ku
rio dukterį Bizet vedė. Laimėjęs 
stipendiją, studijavo Romoje. 
Būdamas 37 m. amž jau turėjo 
sukūręs 6 operas, kurios tuoj 
buvo išspausdintos ir kitas 8, 
kurios neišspausdintos ir kai 
kurios nebaigtos.

“Carmen” opera, sukurta pa
gal rašytojo Prosper Merimė 
novelę, yra perėjusi per labai 
didelę 'kritiką, kol ji tapo pripa
žinta ir atnešė kompozitoriui 
didelį pasisekimą, deja, jau ne
begalėjusiam tuo pasidžiaugti. 
Po trijų mėnesių po “Carmen” 
premjeros Paryžiuje, Bizet mi
rė, manydamas, kad jo pasku
tinė opera liko pasmerkta žuvi
mui Tačiau tik po septynerių | 
metų “Carmen” opera susilaukė 
triumfališko pasisekimo pašau- j 
lio teatrų scenose. Po Bizet mir- 
ties jo draugas Ernest Guiraud

A. -f- A.

PRANUI ŽIBUČIUI mirus,
žmoną SOFIJĄ, sūnų JONĄ, dukterį ir žentą BRONĘ 
ir VYTĄ JUOZAPAIČIUS, taip pat visus gitnines ir 
draugus šioje liūdnoje valandoje nuoširdžiai už
jaučia

Juozas Valentinas ir šeima

A. -J- A.
STELLA GABALAS

KUNDROTAITĖ

Gyveno 6951 S. Damen Avė., Chicago, Illinois.
Mirė kovo 13 d., 1969, 2:10 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo is Telšių apskrities, Tryškių parapi

jos. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stella, sūnus Joseph, 

marti Earlene, anūkė Lolita Branigan, jos vyras John, 3 pro
anūkai, brolis Petras Kundrot, brolienė Mikalina ir šeima, 
brolienė Frances Kundrot, Lietuvoje 5 seserys ir brolis su 
šeimomis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 17 d. iš koply
čios 9:15 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, anūkė ir proanūkai.

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

sukomponavo muziką pokalbių Į 
dialogams, kuri ir dabar nau- i 
dojama. Pradžioje opera buvo 1 
dainuojama itališkai, tik vėliau 
pradėta vartoti originalo — 
prancūzų kalba.

I “Carmen” operos liibretto lie
tuviams gerai žinomas tiek iš 
Kauno tiei.t iš Ohicagos Lietu
vių operos pastatymų, todėl ne- 
kartotinas. Metropolitan šį šeš
tadienį 1 vai. p- p. transliuoja- 

1 moję 4 v. “Carmen” operoje gir 
dėsime dainuojant Carmen par
tiją amerikietę Reginą Resnik, 
kuri prieš tai yra dainavusi 20 
soprano partijų ir vėliau perė
jusi j mezzo roles; Richard Tuc- 
ker dainuos Don Jose partiją, 
kuris Metro operoje dainuoja 
25 m. ir turi savo repertuare 28 
pagrindines partijas; Micaelą 
atliks Judith Raskin; Escami- 
Uo - Robert Merrill, geras Al
girdo Brazio bičiulis, jau visą 
eilę metų dainuojąs Metro, ir 
Ikiti, jau jaunesnės kartos solis
tai- Praeitą sezoną Micaelos 
partiją dainavo Lilija Šukytė, 
kuri dabar užimta 'kitų svaiibių 
partijų paruolšimu ir dainavimu.
Šį “Carmen” operos spektaklį 
diriguoja indas Zubin Metha, 
dabar esąs Los Angeles simfo
nijos dirigentu, o šį pastatymą 
finansuoja vėl Jono Rockefelle- 
rio, jn, žmona. V. R.

A. -Į- A.
MARTINĄ VARKALIENE

|i i. i; N i s
Gyteno Zttoti Hyitei-iou A ve.. 

Ix»s Angeles, Culif., o luiksėiaii 
gyveno Cliiesigoie.

Mirė kovo 12 d., 1969, 8 vai. 
vak., sulaukus 81 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Anykš
čių parapijos, Kiškelių kaimo.

Ameii..o,e išgyveno 58 m.
Pasiliko didi iaine nuliūdime 

3 dukterys: _,d. L.ųs, ž-li
tas Edvardas, Eusc-iija M -roacii, 
žentas Jokūbas ir Lucija Gii- 
oort, žentas į'uonias, 7 anūkai. 
Rita Bartkus, Martin, Thomas ir 
Donald Marbach, Philip, Mary ir 
Margaret Gilbert, brolis Pranas 
Slėnis, sesuo Elzbieta Soderberg 
su šeima, Lietuvoje brolis Jonas 
Slėnis ir sesuo Uršulė Milevičienė 
su šeimomis, brolienė Anelė Sle- 
nienė su šeima, pusbrolis Matt 
Bagdonas, giminė Helen Prata- 
pas su šeima.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje. 6845 S. Wes- 
tern Avė. Laidotuvės įvyks pir
mad., kovo 17 d. iš kopi. 9 v. r. 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Sv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: DuHtei-ys, žentai tr 
anūkui.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika-Evans Tel. RE 7-8600

REMKITE “DRAUGĄ”.

Mielam prieteliui

JURGIUI JANICKUI su šeima, 
fa tėveliui Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Malvina Viederienė, Alfredas Vlederis, 
Rimantas ir Jonas Viederiai su šeimomis

A. + A.

PRANUI ŽIBUČIUI
, mirus,

žmoną SOFIJĄ sūną JONĄ dukterį 
BRONę ir žentą VYTĄ JUOZAPAI
ČIUS, seserį MARIJĄ ir gimines nuo-
V. <V» s V• vs
širdžiai užjaučia

JONAS STULGYS

POVILAS JUODVALKIS 

JONAS JUODVALKIS

Kovo 13 dieną sueina metai, kai atsiskyrė iš mūsų tarp 
mylimas vyras ir tėvas

JULIUS VEPŠTAS
Už jo sielą bus atnašaujamos šv. Mišios kovo 15 dieną 

Šv. Šeimos Viloje ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 9 vai. ryto. Visus 
gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti velionį 
maldose ir dalyvauti pamaldose.

Nuliūdę lieka: Žmona Antanina, dukterys Danutė ir Laimutė, 
aūnus Vytautas, žentai, marti ir anūkai.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Kovo mėn. 15-ta dieną, 1969 m. sueina penki metai nuo 
mirties

A. -J- A.

Gen. štb. pik.
A NTA N O G A UŠO

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Mūsų brangaus ir mylimo Vyro ir Tėvelio mirties sukaktį 
minint už jo sielą kovo mėn. 15 ir 18 dieną, 7 vai. ryto ir kovo 
mėn. 26 dieną, 7:30 vai. ryto bus atnašautos iškilmingos šv. 
Mišios šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 33rd St. ir So. Litua
nica Avė.: kovo mėn. 15 ir 19 dieną 7 vai. ryto šv. Mišios Šv. 
Petro bažnyčioje, West Madison Street.

Giminės, draugai ir pažįstami maloniai kviečiami dalyvauti 
ir velionį prisimintį savo maldose.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs ir jų šeimos.

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

IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU

MONUMENT 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, IU. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch) 

PARTNERIS
Tel.: 585-0242 ; 585-0243MAŽEIKA &EYAMS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

LAIDOTUvtŲ direktorius

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741 -2

> ir kitų papuošimų.
Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, III.

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.

PETKUS
KOPLYČIOS

revAs ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 VVest 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SUNOS
tVUL W. 69th STREET 
2814 W. 23rd PLACE

Tel. REpublle 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ,
PETRAS BIELIŪNAS

Tel. LAfayette 3-3572

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

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. YArds 7-1911

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL.

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.
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X. Vysk. V. Brizgys kovo 12 
d. buvo sukvietęs Lietuvos Kan 
Kinių koplyčios komiteto posėdį, 
kuriame buvo svarstomi vykdo
mieji darbai Romos Sv. Petro ba 
žiliuos kriptoje ir koplyčios 
šventinimo datos. Posėdyje da
lyvavo ne tik komiteto nariai, 
bet ir svečiai prel- J. Končius 
iš Floridos ir kun. J- Bertašius 
iš Kanados.

x Dr. K. Bobelis praves 
Balfo jubiliejinį seimo banketą 
šį šeštadienį 7 v. v Šv. Kryžiaus 
parap- salėj.

x Prel. D. Mozeris, Nekalto 
Prasidėjimo par klebonas, yra 
leidęs lietuvių vaikams pasiruoš 
ti lietuviškai pirmajai Komuni
jai ir eiti per iškilmingas lietu
viams skirtas šv- Mišias. Pirmo
ji Komunija bus gegužės 4 d. 
10 vai. ryto. Vaikai pirmajai 
Komunijai jau rengiami.

x Mons. Joseph Holbrook, 
Chicagos arkivyskupijos šalpos 
organizacijos atstovas, dalyvaus 
ateinantį šeštadienį Balifo jubi
liejiniame bankete Šv. Kryžiaus 
par. salėje ir pasakys sveiPtini- 
mą lietuviams, Balfo rėmėjams.

X Mykolas Vaidyla, “Sanda
ros” redaktorius, serga ir guli 
Evangelical ligoninėje, 5418 So. 
Morgan st Jam atskirą kam
barį išreikalavo teis. Wells. Gu
li antrame aukšte — 221 kamib 
Ligonį visuomenė labai atjaučia 
ir linki jam greit sugrįžti į na
mus vėl redaguoti laikraštį.

X Komitetas Balfo 25 m. ju- 
bil. seimui ruošti savo paskutinį 
posėdį turėjo kovo 7 d. Jauni
mo centre. Jam pirm. Alb. Dzir
vonas ir sekr A. Gintneris. Bu
vo aptartas koncerto programos 
išleidimas Ji bus apie 20 pusi. 
didumo, nes atsirado 14 mecena
tų, kurie apmoka spausdinimo 
išlaidas. Buvo išklausyta apie 
koncerto, baliaus, leidinio, ir 
seimo sutikimo parodos pasiren
gimo pastangas bei kitus dar
bus, smulkiai susipažinta su sei
mo programa ir jos vykdymo 
tvarka.

X DaiL Jono Kelečiaus darbų 
paroda atidaroma kovo 15 d.. 
7 vai vakaro, Čiurlionio galeri
joje. Paroda tęsis iki kovo 23 
d. Atidaryta savaitės dienomis: 
7-9 vai. vak., savaitgaliais: 10 
vai. ryto iki 9 v- v.

X ALRK feder. organizuoja 
vyrams rekolekcijas, kurios į- 
vyks tėvų jėzuitų koplyčioje, 
kovo 20-23 dienomis, šiokiadie
niais 7:30 v. p.p, sekmadienį 9 
v. ryto Mišios, pamokslas ir ben 
droji (komunija. Vadovaus pro
vinciolas Gediminas Kijauskas, 
SJ. Visi lietuviai vyrai kviečia
mi dalyvauti.

X Čiurlionio ansamblio daly
viai, ikurie kovo 16 d. išpildys 
meninę programą Marijos aukšt. 
mokyklos salėje, diriguojant pa
skutinį kartą muz. Alf. Mikuls
kiui, atliks linksmą programą 
Balfo seimo banketo metu

X Konianderis Al Dziegins- 
ki ir adjutantas Al Valančius
praneša lietuvių visuomenei, kad 
Dariaus-Girėno postas, 271 
(4416 S| VVestern Avė.) ruošia 
Ca-Pa-Jo dieną. Tai bus šv Ka
zimiero, šv. Patriko ir šv Juo
zapo šventė. Ji įvyks šį šešta
dienį, (kovo 15 d. Parengimas 
prasidės 7 vai. v Bus skani va
karienė ir šokiai. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

X Lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti į Am Liet. 

i Montessori d-jos susirinkimą, 
Vaikų nameliuose, 2743 W. 69th 
St., ketvirtadienį, kovo 20 d., 8 
v. v Programoje bus žymios 
Montessori auklėtojos Domė3 
Petrutytės paskaita “Laisvė ir 
drausmė Montessori šviesoje”.

Balfininkai Chicagoje: Balfo c.v. 
pirm. kun. V. Marcinkus ir Balfo 
reikalų vedėjas kun. Pr. Geisčiū- 
nas. Abudu Balfo veikėjai atvyko 
į Balfo seimą. Nuotr. V. Noreikos

X Jono Kelečiaus dailės dar
bų paroda, kurią rengia Chica
gos Filisterių skautų sąjunga 
įvyks Čiurlionio galerijoje kovo 
15—23 d. (pr)

x Dan Kuraitis, žinomas Chi
cagos prekybininkas ir entuzias
tingas keliautojas, šiuo metu 
atostogauja Floridoje. Kur be
būtų — liet. operos jis niekad 
neužmiršta. Operos “Dana” pa
statymui jis atsiuntė 100 dol. 
čekį. (pr)

X Kun. IS. Petrauskas, AJfi'au- 
ąuerąue, New Mexico, parėmė 
mūsų spaudą 6 dol. auka. Dėko
jame.

Balfo 25 m. jubil. seimo metu Balzeko Kultūros Muziejuje įvyksta 
Balfo paroda. Ji atidaroma kovo 14 d. 7 vai. vakare. Tęsis visą savaitę 
laiko. Ja rūpinasi A. Baliūnas1. Čia matome jos rengėjus. Iš kairės 
stovi: Antanas Gintneris — Balfo Chicagos apskr. vald. pirmin., Al
binas Dzirvonas — Balfo seimui rengti komiteto pirmininkas, Adolfas 
Baliūnas — Balfo parodai rengti vadovas — komiteto narys, ir p. 
Balzekas, jun. BKM savininkas.

x p. Seniūnienė, Grand Ra
pids, Mich., dėkodama už kalen
dorių ir korteles, parėmė mūsų 
dienraštį 5 dol. auka. Labai 
ačiū.

x Kun. B. Sugultas pasiuntė 
per Balf ą 920 už š. m. geg. m-: 
Vasario 16-jai — 700 dol-, sale
ziečių g. 200 dol ir Punsko gim 
nazijai 20 dol.

X “Mano krikščioniška ir lie
tuviška pareiga remti dienraštį, 
kuris mane kasdieną aplanko”- 
rašo mums vienas skaitytojas 
iš Floridos Pratęsdami prenu
meratą, atsiskaitydami už kor
teles ar kalendorius, aukojo: 
po 3 dol.— Pr. Jakutienė, J. P.

X Antanas ir Nijolė Macke
vičiui, Brighton kepyklos savi
ninkai, sužinoję apie balandžio 
19 d- Jaunimo centre Chicagoje, 
įvyksiantį Prieškomunistinį in
formacijos seminarą, pasisiūlė 
seminaro metu pavaišinti rengė
jus ir svečius.

X S. J ase Ii linas, mūsų skai
tytojas Toronte, prisiuntė 5 dol- 
auką. Dėkojame.

X Balfo direktorių paskutinis 
posėdis įvyksta kovo 14 d., 8 
vai. v. Jaunimo centre, seimo 
išvakarėse, tuojau po Balfo pa
rodos atidarymo Balzeko Kul
tūros muziejuje Kaip žinoma,

Pažemėnas, K. Kavaliauskas; i Balfo 25 m. jubil. seimas
po 2 dol. — P Počys, T Valan- 
tinienė, J. Dobrovalskis, J. Ka
valiauskienė, J. Pileilka, C. Ku
ras, A. Kanapka, A. Petrauskas,
J Černius, P. Kiaunė, M. Abro-
maitienė; po 1 dol. — J. Taut
vilą, St. Lukas, Ed. Kode, J. Mi 
las, IS. Jankauskienė, J. Levic
kas, V- Gricius. Visimems nuo
širdžiai dėkojame.

x Daktarai Jadvyga ir Vik
toras Dubinskai savo žiemos 
atostogas praleido Miami, Flor. 

X Marijonų bendradarbių

CHICAGOS ŽINIOS
DAUGIAU SKRIDIMŲ IŠ 
MIDWAY AERODROMO

Aviacijos departamento pa
reigūnas Fred Rosa praneša, 
kad komercinės lėktuvų linijos 
bal. 27 d., pradedant pagreitin
tą vasaros laiką, padidins Mid- 
way aerodrome skridimų skai
čių. šiuo metu aerodromu nau
dojasi septynios komercinės li
nijos su 68 skridimais. Iš Mid- 
way patarnauja Transvvorld, 
Ozark, Eastem, Delta, North- 
west, American ir United lini
jos. šią vasarą dar prisidės 
Norbheastem ir South linijos.

MUITINAS PASTABOS

Muitinės Chicagos skyriaus 
direktorius H. Herz praneša, 
kad keleiviai ir kiti interesuo
tieji gali nemokamai gauti kny
gutę Custom Hints, kurioje pa
aiškinama apie muitus. Su pra
šymu reikia kreiptis į Customs 
House, 612 IS. Canal st., Chicago, 
Ulinods 60607.

IŠ ARTI IR TOLI
NEGALI (JOTI 

GREITKELIUOSE
J. A. VALSTYBĖSE

bus atidarytas kovo 15 d- Šv 
Kryžiaus parapijos salėje. At
stovų registracija prasidės nuo 
9 vai. ryto. Balifo 2 5an. jub. sei
mo banketo komisiją sudaro:

ARKLIŲ LEIDIMAI
Chicagos miesto klerkas John 

Marcin, praneša, kad šiemet iš
duota tiktai 7 leidimai arklių 
traukiamiems vežimams Pernai 
buvo išduota devyni leidimai.

: Automobilių užregistruota
i 820,983; sunkvežimių 61,268; 
motociklų 2,318. Už šias regis
tracijas ir išduotus leidimus į 

Į miesto iždą įplaukė $24,266,881. 
į Tiek registracijų gauta iki vas. 
28 d

pirm. Antanas Gintneris, IStasė 
Semėnienė — bilietų atskait. 
tvarkytoja, Kotryna Repšienė
_  vyr. šeimininkė, Marija Pe-
teraitienė, Brigita Perry, Sofi- 
jo Toliuišienė, Kolienė, Irena Rai 
lienė, A- Adienė, A- Vepštienė, 
K. Repšys, Jz. Macevičius, ir kit. 
Seimo metu, kovo 16 d., sekma-

Marųuette Park skyrius šį sėk- dienį, 10 vai. pamaldos įvyksta 
madienį, kovo 16 d, parapijos gv. Kryžiaus parapijos bažny- 
salėje turės parengimą — Žai- ( čioje. Pamaldų metu giedos sol. 
dimų popietę, kurio pelnas ski- j st- Baras ir Dainavos ansamb-
riamas skyriaus įnalšui dėl ben-1 
dradarbių seimo. Pradžia 2:30 
v. v. Kviečiame gausiai dalyvau
ti. Bus žaidimas kauliukais, bus 
įvairių laimėjimų ir pabaigoj—

X Iš Clevelando į Balfo sei-lkusi. * EuroPą Vokietijoje įvy- 
mą atvyksta sk- pirm. ir ilga- ko J08 sunaus’ Š1UO metu bai’

lis, vadov- muz. P. Armono. 
Evangelikams pamaldos įvyksta 
Tėviškės parapijos bažnyčioje.

X Lotty Giedraitienė, 6930 
,S. Campbell Avė., buvo išvy-

mėtis vald- narys, Eduardas Ste 
pas, Feliksas Eidimtas, ilgame-

giančio karinę prievolę, vestu
vės. Po to ji lankėsi Paryžiuje,

tis Balfo darbuotojas ir buv. Į-iurde Romoje, Fatimoje ir ki
pirmininkas Kazys Gaižutis ir tur. Didžiausią jai įspūdį pali-
vienas iš Balfo steigėjų prieš 25 k° Iįurdas’ kuriame b”vo 'įl

ietą dienų. Tuo metu kaip tik

X Vyrų Rekolekcijos. A.L.R.
Katalikų 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 kviečiami 
dalyvauti. (pr.)

x Jonas Ilčiukas, ilgametis 
Dainavos ansamblio dainininkas 
ir artistas, Alvudo Vaikų Teat
ro statomam An. Kairio vaidini
me “Du Broliukai”, vaidins meš- 
kbią. pr.)

X Ps A. Ramanauskienė Chi- 
kagos įSkautindnkių-Jkų Ramo
vės vicepirmininkė rengiasi ska
niai pavaišinti svečius atvyku
sius į pobūvį Jaunimo Centre 
kovo mėn. 22 d. 7:30 v. v (pr.)

metus — Kazys (Karpius. . .. . .
X Cicero LB apyl. išsiuntinė- Llurde buvo dldele .švente’ tai 

jo LB biuletenį nr- 2, kuriame viskaa ^dmgiau.
išspausdintas Vasario 16-tą au- Giedraitiene, kaip žūna,
ko jusiu sąrašas. Taip -pat pridė- 5™ Lietuvių Sv. Kazimiero 
tas atsišaukimas, kviečiąs rem.. kapinių sklypų savuurtkų drau- 
ti Cicero lituanistines mokyklas, j P^mininkė ir labai sieloja-
Auikotojas auką gali pasiųsti A si kaPini^ ^lais. Ji yra

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas L i t a » 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel 
GR 6 2242 (sk i

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple 
wood, CL 4-7450 arba Y A 
7-2046. fsk 1

x Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — incom- 
tav lietuviams, informuoja api* 
namų pirkimą — pardavimą, pa 
skolas ir kt 2737 W. 43 St. 
CL 4-2390 (skA

Miliūnui, 1920 S. 51st Ct., Cice 
ro, III. 60650, arba įteikti asme
niškai O. Zailskienei, šv. Anta
no b-vėj sąskaita Nr. 23 452, 
arba iždininkei V Rūbaitei La- 
Vergne vaistinėj, 14th ir 50th 
Avė. kampas.

x Knygos “Vergijos kryžke
liuose” pristatymas. Kovo 15 d. 
7 v- v. Jaunimo centre įvyxs 
St. Rūkienės knygos “Vergijos 
kryžkeliuose” pristatymas. Da
lyvauja: St. Rūkienė, Aldona 
Augustinavičienė ir dr. Juozas 
Dauparas (Meninėje dalyje: 
“Mažųjų brolių baladė”- Vaidi
na PLI studentai. Rež. J. Va
lentinas.

X V. A. E- Kleizai remia 
Lietuvių religinę šalpą. Prie to 
prisidėjo labai Liusi Raila-No- 
ras, V. J Jasukaitis, M. Nagai- 
tienė, O. Šimkienė.

ilgametė “Draugo” skaitytoja 
ir rėmėja, šiuo metu ji sugrįžo 
į namus prie savo pareigų

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 
REIKŠMĖ

Muenchenas. Kard. Doepfne- 
ris specialiu laišku pasveikino 
Vokietijos profesinių sąjungų 
konferenciją, pareikšdamas, kad 
katalikų Bažnyčia pripažįsta 
profesinių sąjungų reikšmę ir 
reikalingumą, nors ne visada 

I pritaria jų keliamiems kraštu- 
' tūliams reikalavimams. “Kata
likų Bažnyčia — pareiškė kar
dinolas Doepfneris — visame 
savo moksle ir socialinėse enci
klikose moko, jog viso sociali
nio ir ekonominio gyvenimo cen
tre privalo stovėti žmogaus as
mens kilnumas.”

Rytoj, kovo mėn. 15 d. programoje kalbės 

Montessori Mokyklos direktorius

URBAN H. FLEEGE, Ph.D.
Director Montessori Teacher Training Center

Tūlas K- E. iš Chicagos žada 
joti į Californią. Automobilių 
klubas jam pranešė, kad uždraus 
ta arkliu joti tarpvalstybiniuo
se greitkeliuose ir ekspresiniuo
se keliuose. Kelionę atliekant 
turės naudoti antraeilinius ke
lius.

MOKSLEIVIAI
ANTROPOLOGAI

Field muziejaus vadovybė pa
rinks 27 aukšt- mokyklų moks
leivius specialiems šešių savai
čių kursams. Moksleiviai nemo
kamai išeis pritaikintą antropo
logijos srityje programą.

NAUJAS KELEIVINIS 
LAIVAS

Georgian Bay laivų linija pra
neša, kad 1970 m. gegužės mė
nesį paleis kelionėn Didžiuose 
Ežeruose Norvegijos 10,000 to
nų ikeleivinį laivą Sunward. Juo- 
mi galės plaukti 450 keleivių. Į- 
guloje yra 160 vyrų.

KALTINA MEDICINOS 
MOKYKLAS

Dr. Phillip Thomsen pakaltino 
Illinoiso medicinos mokyklas dėl 
jaučiamo valstijoje 7,000 gydy
tojų trūkumo. Jis yra Illinois Me 
dical draugijos prezidentas. Jai 
priklauso 10,500 gydytojų. Jo 
žiniomis iš 507 asmenų 1965 m 
baigusių medicinos mokyklas, 
leidimus 1966 m. praktikuoti iš
siėmė tiktai 211.

DAR VIENA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Lietuvių jaunimo šeimų su

darymas yra natūralus dalykas. 
Kai tautybių atžvilgiu sudaro
mos mišrios šeimos, mes visad 
truputį nuliūstame, suabejoja
me ir galvojame, kaip tokiu at
veju laikysis naujoji šeima. Ta
čiau, kai šeimą sudaro abu lie
tuviai, mes džiaugiamės ir ma
nome, kad lietuviškumui bus 
nauda, nors kartais praktiškEb- 
me gyvenime būna ir priešin
gai.

Abejonių mums nekelia nese
niai įvykusios jungtuvės Lai
ma Paskočimaitė ir Algirdas 
Trinkūnas vasario 22 d. tapo 
sujungti amžinu moterystės sak 
ramento ryšiu. Kan. V Zaka
rauskas Marąuette Parko lietu
vių šventovėje palaimino jų pa

žadus. Jaunuosius prie altoriaus 
palydėjo penkios palydovų po
ros.

Abu jaunavedžiai priklauso 
skautų organizacijai ir joje ak
tyviai dalyvauja, eidami įvairias 
pareigas, tad nenuostabu, kad 
vestuvėse dalyvavo labai daug 
puikaus jaunimo. Algirdas yra 
baigęs Chicagos Meno Institutą 
ir dirba savo profesijoje, lygiai 
taip pat ir Laima.

Be to, Algirdas yra dainavęs 
Dainavos ansamblyje, Vyrų 
chore ir Operos chore. iSu dai
na nesiskiria ir šiuo metu. Kai 
reikėjo specialaus choro trečio
jo Kultūros kongreso progra
mai, jis mielai dainavo ir “Ma
ro” operoje ir kantatoje “Kara
lius Mindaugas”

— Kun- dr. T. Žiūraitis, OP,
nuo kovo 16 iki balandžio 13 d. 
bus išvykęs misijoms ir rekolek
cijoms pravesti lietuvių ir ang
lų kalbomis Į Washington, D. 
C., grįš balandžio 14 d. Čia pa
buvęs dvi savaites, balandžio 
30 d. vyks į New Jersey nove- 
nų pravesti anglų kalba.

— Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas kviečia nesi
slėpti už tylos uždangos nuo tų, 
kurie Lietuvos reikalo nenuty
li. Nors lietuvių svoris Jungti
nėse Valstybėse vargiai tesiekia 
pusę nuošimčio, apie dešimts 
nuošimčių kongreso narių pa-z" 
čiame kongrese padarytuose pa- 

I reiškimuose įsakmiai ir užtaria
mai kalbėjo apie didįjį lietuvių 
rūpestį — Lietuvos nepriklauso
mybės klausimą. Panašiai pasi
elgė visa eilė Amerikos laik
raščių bei radijo programų re
daktorių. Tokių pačių pranešimų 
yra ir iš visos eilės kitų kraštų 
— Pietų Amerikos, Europos, 
Australijos. Vadinamasis “tylos d 
sąmokslas”, kuriuo neretai nu
siskundžiamo, nėra visiškas, nes 
yra ir netylinčių apie Lietuvą ir 
jos reikalą- Todėl būtų labai ne
nuoseklu ir nepateisinama, jei 
mes iš savo pusės apsigaubtu- 
mėm tylos ar nerangumo uždan
ga ir tuos gerus bei mums labai 
svarbius ir brangius žodžius 
praleistumėm negirdomis. Pride
ra ir net yra būtina visiems ge-- 
rą žodį Lietuvos reikalu tarian- ** 
tiems gyvai, neabejingai padė
koti, parodyti nuoširdų įverti
nimą. Nei teisė ,nei pareiga tai 
daryti nėra kam nors rezervuo
ta: tai daryti kviečiami visi — - 
organizuoti sambūriai ar paski
ri asmenys jų pačių pasirenka
momis progomis ir būdais-

(ELTA) .

Laima ir Algirdas Trinkūnai

Jungtuvių metu giedojo 
specialiai atgijęs vyrų choras, 
kuriame Algis yra dainavęs. To
dėl didėlis senųjų dainininkų 
būrys mielai repetavo, kad galė 
tų pagiedoti savo draugo ves
tuvėse Vyrų chorui dirigavo 
muz. Alfonsas Gečas, o jam var 
gonavo muz. V. Baltrušaitis. 
Vyrų choras atliko tradicinį 
Veni Creator, Gruodžio “Tėve * 
mūsų” ir Guido “Maria, mater 
gratiae”. Tai buvo lyg mažas 
koncertėlis. Ypač puikų įspūdį 
paliko a capella giedota malda 
“Tėve mūsų”. Paskutinėje gies 
mėje solo partiją atliko Marga
rita Momkienė. Pirmą kartą ją 
girdint susidarė labai malonus 
įspūdis, nes jos dramatinis sop
ranas skambėjo lygiai ir kultū
ringai valdomas- Po jungtuvių 
išėję žmonės reiškė nuostabą 
vyrų choro labai subtiliu ir gra
žiu giedojimu.

Vestuvių puotoje, kurioje da
lyvavo daugiau negu 350 sve
čių, buvo ypač pakili nuotaika 
Tiek jaunimo ir taip daug dai
nuojančio, tur būt ta Motion 
Inn salė dar nebuvo turėjusi. 
Sveikinimo žodį tarė vyriausioji 
skautų galva dail. Vladas Vijed- 
kis ir Vytautas Radžaus, svei
kinęs tų dainininkų, su kuriais 
Algirdas dainavo, ir ypač tų,
kurie giedojo jungtuvėse, var- 
du. Vestuvinė puota praėjo lie
tuviškoje tradicinėje nuotaikoje 
ir apeigose su tradicinėmis dai
nomis ir linkėjimais.

Linkėdami jauniesiems Lai

mai ir Algirdui Trinkūnams lai
mingo gyvenimo, mes tikrai ti
kime, kad jie ir toliau aktyviai 
dalyvaus mūsų tautiniame vei
kime, kaip kad darė ir praeity- 
je. " ----V. Tubėnas

*

Montcssorinir, auklėjimas yra plačiai paplitęs pasaulyje ir jo 
reikšmė vis didėja, kadangi priešmokyklinio amžiaus vaiką auklė
jimas yra didžiai reikšmingas tolimesniam vaiko gyvenimui. Mūsų 
svečias, kuris turi daug patirties toje srityje, vadovaudamas mo- 
kytojų paruošimui, ir kalbės ta tema. Jis kartu yra ir De Paul 
universiteto psichologijos profesorius.

NORINTIEJI JĮ KLAUSTI, PRAŠOMI SKAMBINTI

445-6842


