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KAIP SOVIETAI 
GARSINA LIETUVA

Walenjabitschus Ljaopas, Kas-j 
peravicene, Bucas, Platkus, Bron
ius Slikus -gal pažįsta kas tuos 
žmones? O gal žino kas, kur 
Lietuvoje būtų toki miestai kaip 
“Telschi” ar “Kowno”?

“Prieš įvedant tarybų valdžią 
Lietuvoje 59 proc. žemės priklau
sė stambiesiems žemvaldžiams, 
kurie valdė ir 70 proc. ž.ū. ma
šinų”. i

Tai tik keletas pavyzdžių, kaip 
rusų agentūra “Novosti” (APN) 
“garsina” Lietuvą vokiečių kal
ba. Pavyzdžiai paimti iš Bonnos 
Sovietų atstovybės leidžiamo žur 

nalo “Sowjetunion Heute” (1969 
lapkr. mėn. 21-22 nr. Andrei 
Archipenko straipsnis apie Elek
trėnus). Kitas šaltinis, žurnalas 
Sputnik” (1969,XI. Nr.), repor
tažas apie Katalikų Bažnyčios 
padėtį Sov. Sąjungoje, autorius 
Michail Korbut. (Pastarasis žur
nalas redaguojamas Maskvoje, 
vokiškoji versija Stuttgarte, gi 
spausdinamas — Readers Digest 
stilių — Suomijoje, nes Rusijoje 
nėra tinkamos technikos).

Šališki vaizdai
Dėl turinio pasakytina tiek, 

kad nereikalausim objektyvios in
formacijos. Tokių leidinių už
davinys juk yra desinformacija, 
šališkų vaizdų piešimas. Sput- 
niko žurnalo straipsnis iliustruo
tas vien vaizdais iš Lietuvos 
(Kauno katedra, kunigų semina
rija, Vilniaus Šv. Onos bažnyčia, 
Maskvos kat. bažnyčios irgi ad
ministruojamos lietuvių). Straip
snio apie Elektrėnus nuotraukos 
kokybiškai prastesnės. Kas liečia 
jame minimus Lietuvos ūkinin
kus, kurie tik dėl “įsikabinimo 
į senus prabočių paveldėtus pa
pročius” delsė “kolektyviškai dirb 
ti žemę”, vakaruose žinoma ge
riau. Žinoma ir Lietuvoje, net 
agitpropo spauda nelabai jau 
slepia kolektyvizacijos prievar
tinį pobūdį. Atseit, autorius pats 
įsikalba, kad kitaip.

Tam pačiam straipsnyje Lie
tuva nurodoma ploto atžvilgiu 
didžiausia Pabaltijo respublika 
su 80 proc. lietuvių. Bet “darniai 
jų bendruomenėje gyvena iš ki
tur atsikėlę rusai, lenkai, latviai, 
žydai, totoriai ir čigonai...” Ko
mentarų, kaip sakoma, nereikia. 
Michail Korbuto — gal ir mums 
analogiškai rašyti “kopbyt”? — 
straipsnyje nurodoma, kad kata
likų gyvenimas - tikra idilija: 
niekas netrukdo, tik padeda, vis
kas pagal įstatymus. Rusų emi
grantai tokios rūšies elaboratams 
turi neišverčiamą, bet visom kal
bom suprantamą išsireiškimą: 
“sovietski falš...” Jis pilnai tin
ka ir čia.

Raidžių gremėzdai
Gal jau nė neverta jaudintis 

dėl lietuviškų pavardžių bei vie
tovardžių kraipymo, vaipymo ir 
šaipymo. Kaipgi kitaip pavadin
ti tokios rūšies žurnalistiką? 
Kaip ją teisinti — išsilavinimo 
stoka? O gal sovietiniam apara
te sėdi pasislėpę rusiški šovinis
tai, kurie tyčia kraipo lietuviškus 
pavadinimus? Turbūt, nes tokie 
dalykai daromi sistemingai.

1970 m. “Minties” leidykla 
užplanavo išleisti gerą tuziną 
literatūros apie Lietuvą, knygų 
bei brošiūrų svetimomis kalbo
mis. Savotiška ofenzyva, jeigu 
palyginsi su tuo, kas ligšiol iš
leista. Teko matyti ankstyves
nius leidinius. Ne tik juokas, bet 
apmaudas ima: kiekvienam leidi
ny lietuviškos pavardės, vietovar
džiai, įmonių pavadinimai rašo
mi kitaip, tikrais raidžių gre
mėzdais.

Turbūt tikslas viso to, taip su
klaidinti skaitytojus, kad Lietu
va taptų iš viso anoniminis kraš
tas? Gal kas pasakys, kad tokios 
lietuvių kalbos transkribavimo 
taisyklės? Gal sakys, tai tik iš 
“analogijos” rusiškai rašybai, 
dėl kirilicos netinkamumo pa
raidžiui perduoti lotynišku alfa
betu rašytus pavadinimus? Rei
kalai įgauna komiškas formas, 
kai pastebi, kad net lietuvių spau
dos redaktoriai jau nebežino, kaip 
rašo savo pavardes net žinomes
ni vakarų politikai.

Juokina ir pykdo skaitytojus
Taip “Tiesoje” buv. vokiečių 

parlamento pirmininkas Ger- 
stenmaier, tapo “Hercenmaje- 
riu”, nekalbant jau apie tokią 
garsiąją giminę kaip “gogenco- 
lernai” (Hohenzollern). Kadan
gi redaktoriai žino, kad rusai "h’*' 
raidės nepažįsta, tai, gavę pavar
dę rusiška transkripcija ją savaip 
“gražina” į originalą lotyniško 
alfabeto. O retesnių žodžių rašy
bą jau težino — Mokslo Akade
mija. Prigijo taisyklė rašyti ne 
kaip rašoma, bet kaip tariama. 
Tai skaitytoją vis tik nuteikia 
nemaloniai, nes tai neraštingu
mo žymė. Pusiau analfabetai, 
netikri dėl gramatikos bei rašy
bos, tesilaiko taisyklės: rašau 
kaip ištariu. Nors pasitaiko ir išim 
čių. Pvz. per Castro atsilankymą. 
Pilna Kubos diktatoriaus pavar
dė, kaip žinoma, yra Fidel Cas
tro Russo, taigi išeitų Fidelis 
Rastras Rusasl Bet, zelek gai- 
dau, “Tiesa” čia “pažeidė” tai
syklę ir paliko “Ruso”...

“Tarybinė” transkripcija
Taisyklės savo keliu. Bet koks 

išminčius sugalvojo, kad “tary
binė” transkripcija privaloma ki
toms, vakariečių kalboms? Nėra 
tokios mados vakaruose. Ten pa
vardės, vietovardžiai, pavadini
mai, lotynišku alfabetu rašomi, 
tiksliai perduodama tomis pa
čiomis raidėmis. Vakarietis žmo
gus, jeigu tarimo kartais ir neži
notų, veikiau dėl jo pasiteiraus. 
Jis nesigėdim, kad visko negali 
žinoti, tai požymis žmonių, kurių 
niekas neraštingumu neįtars. To
dėl brukti jam tarimą (nutylint 
orginalinę rašybą) jį nuteikia 
nemaloniai, tarsi, jį laikytum dur 
neliu. O kas liečia “Kowno” ir 
panašius šędevrus, kokiam že
mėlapy žtnogaus tokį vietovardį 
surastum? Vokiečiai turi nuo se
nų senovės, ne tik Hitlerio lai
kais vartotą, “Kauen”. O gal 
“Novosti” žurnalistams slaviškas 
pavadinimas dėl panašumo ar
čiau “prie dūšios” į kitą, veikiau 
kvapu pagarsėjusį rusišką žodį, 
kuris prasideda raide “g” vietoje 
“k”? Lietuviškų vardų, vietovar
džių, pavadinimų kraipymas ir 
vaipymas vakariečių kalba lei
džiamuose raštuose yra ne tik 
gėda, bet ir įžūlumas, vb

Negrų riaušių 
daugiau nebus?

WASHINGTO'NAS. — Ben- 
jamin Holman, negras, aukš
tas pareigūnas Teisingumo de
partamente, pareiškė, kad pa
našių negrų riaušių, kokios bu
vo Detroite arba Watts (Los 
Angeles) daugiau nebus. Juo
dieji įsitikino, kad tai, ko jie 
nori, gali gauti kitu būdu: di
desniu vieningumu savo tarpe, 
labiau vertindami savo rasės 
garbę ir kitais pozityviais veiks 
mais, bet ne viską naikindami 
ir irMt”?»ukdami dar didesnę 
neapykantą.

Biudžeto doleris. Iš kur jis gaunamas ir kaip numatytts 1971 m. išleisti.

VOKIEČIŲ-LENKŲ DERYBOS 

ĮSTRIGO
BONN. — Vakarų Vokietijos 

-Lenkijos derybos prekybiniais 
reikalais įstrigo. Lenkų delega
cijos vadas Stanislaw Strus iš
važiavo į Varšuvą naujų instruk 
cijų. V. Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijos aukštas pa
reigūnas Duckwitz tuo pačiu 
metu išvyko į Varšuvą politi
niams pasikalbėjimams kaip pa
gerinti abiejų valstybių santy
kius.

Sieks geresnių santykių su 
Rytais

Kancleris Brandt jau anks
čiau yra pareiškęs, kad sieks 
geresnių santykių su Rvtn b’o- 
ku ir pasikeitimų pažadais, kad 
šalys nevartos jėgos ginčvti- 
niams klausimams spręsti Ta
da pasiūlė ir prekybinius santy
kius praplėšti.

Politinės derybos bus dar 
sunkesnės

Derybos Varšuvoje, manoma, 
bus dar sunkesnėš ir mažiau ti
kima pažangos. Lenkai, kaip 
žinome, reikalaus, kad vokie
čiai pripažintu Oderio - Neisse 
sieną kaip neginčytiną. Brandt 
tuo reikalu yra pareiškęs, kad 
tai nei neįeina į vienų vokiečių 
jurisdikciją, nes n pas. karo 
laimėtojai — JAV, Britanija,
Prancūzija ir Sovietų Sąjunga 1 65au’ iau Prieš 10 metų’ jie Fra’ 

dėio kviesti sovietus bendradar-

General Electric
streikas baigėsi

WASHINGTONAS. — Ilgiau
sias istorijoj General Electric 
kompanijos streikas, viso 100 
dienų, jau baigėsi, kai darbinin
kai nubalsavo priimti - kontrak
tą. Pagal naują sutartį darbinin 
kai gaus priedo nuo 61 iki 82 
centų į valandą. Streikavo 130, 
000 darbininkų.

Du broliai John ir Paul Flannery demonstruoja naują išradimą, kaip 
radaro pagalba pats automobilis apsisaugo nuo susidūrimo su kita 
mašina arba kitu objektu.

Potsdame sutarė, kad sienų 
klausimas bus išspręstas taikos 
sutarty, o tokia taikos sutar
tis niekada nebuvo pasirašyta 
ir net nepradėtos dėl jos dery
bos. Daugiausia, ką Brandt ga
li padalyti tuo reikalu, tai for
maliai paskelbti, kad Lenkija 
sūri teisę savo sienas saugoti.

Bendradarbiauti erdvių
tyrinėjimuose nenori
VVASHINGTCNAS. — Erd

vės tyrimo administracija (NA 
SA) skelbia, kad jie neseniai 
yra keturis kartus kvietę rusus 
dalyvauti jų programose, bet 
nebuvo iš anų pusės jokių pateli 
kinamų atsakymų. Amerika 
'kriste sovietus daryti bendrai 
eksperimentus su mėnulio uolie
nom, dalyvauti pasitarimuose 
organizuojant siųsti raketą be 
žmogaus į Marsą, tyrinėti mė
nulį, narinaudojant tenai pa
liktais vriokiu matavimų in
strumentai'’ T t”os ir kitus pa- 
-iiūvmns sovietų buvo atsaky
ta “niet” arba nesusilaukta jo
ki” atsakymu.
Nenorėjo bendradarbiauti ir 

anksčiau
NASA atskleidė, kad ir anks-

biauti erdvės tyrinėjimuose, ir 
visada anie atsisakinėjo arba 
neatsakydavo nieko. Kokia tam 
priežastis? Gal nenori pasiro
dyti, kad jie toj sritv ima smar
kiai atsilikti arba. kad nerei
kėtu amerikiečius kviestis 
save.

VAiRŠUVA. — Antras po 
pertraukos Amerikos ir Raud. 
Kinijos ambasadorių susitiki
mas numatytas vasario 20 d. 
Lenkijos sostinėje.

Amerikos valstybių
konferencija

CARACAS. — Venecuelos 
sostinėje prasidėjo Amerikos 
kraštų ekonominė - socialinė 
konferencija. Jungtines Valsty
bes atstovauja Meyers, Valsty
bės departamento sekretoriaus 
pavaduotojas. Konferencijoje, 
manoma, bus balsų, kad Ameri
ka Lotynų Amerikai suteiktų 
daugiau pagalbos ir visokių leng 
vatų. Konferencijoje dalyvauja 
22 valstybės.

BUENOS AIRES. — Argen
tinos vyriausybė oficialiai pa
skelbė, kad traukinio katastro
foj žuvo vienu šimtu žmonių 
mažiau, nei prieš tai buvo pas
kelbta kai kurių privačių agen- 
tūrųę. Užmuštų buvo 136.
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Karo laivai Pietų Vietnamui. Du tokius, kiekvienas 311 pėdų ilgio, šiomis dienomis Amerika iš pasienio 
apsaugos tarnybos perleido vietnamiečiams.

Su jaunimu 
nieko blogo

WASHINGTONAS. — “Aš 
nieko blogo nematau su mūsų 
jaunimu. Nieko naujo, jeigu jau 
nimas kitąip rengiasi ar augina 
barzdas ar ilgus plaukus. Tai 
tik paprastas jauno žmogaus 
gyvumas ir ieškojimas ko nors 
kito, nei buvo neseniai”. Taip 
kalbėjo Illinois kongresmanas 
Mikva viename Washingtono 
susirinkime, kur buvo disku
tuojami tie klausimai, susiję su 
dabarties jaunimo problemomis. 
“Kai aš buvau labai jaunas, ir 
tada mano motina verkė, kad

KALENDORIUS

Vasari 5 d.: šv. Avitas, šv. 
Agota, Gaudvinas, Birutė.

Vasario 5 d.: šv. Avitas, šv. 
Dorotėja, Alkis, Živilė.

Saulė teka 7:0i), leidžias 5:12. 
ORAS

temperatūraSaulėta, šilčiu 
virš 20 laipsnių.

ARABAI NETURI 
LAKŪNŲ

Nasseris vyks j Maskvą pagalbos, jei Amerika ginkluos 
Izraelj. — Nepaneigė gandų, kad slaptai Sovietų Sąjun
goj jau buvo.

KAIRAS. — “Jeigu Amerika 
Izraeliui vėl parduos, kaip ža
da, 50 už garsą greitesnių ko
vos lėktuvų - bombonešių, aš 
pats vyksiu į Rusiją ir prašysiu 
ginklų iš ten”, pareiškė Egipto 
prez. Nasseris. Toliau jis pri
pažino, kad jis turi nuolatinį 
ryšį su Maskva ir iš jos gauna 
visokių patarimų. Bet jis ne
paneigė užsieny skleidžiamas ži
nias, kad jau buvęs Maskvoje 
ir prašęs pagalbos. “Tai palieku 
visų spėliojimams. Aš nesakau 
nei taip, nei ne. Kaip kas nori, 
tegul taip mano”. Diplomatiniai 
sluoksniai teigia, kad tokia jo 
slapta kelionė į Sovietų Sąjun
gą buvusi po sausio 21 d. Galė
jo jis susitikti su sovietų gal
vomis ir nebūtinai Maskvoje, 
kur nors kitoj vietoj.

Arabams trūksta lakūnų

Specialiam pasikalbėjime, ku
rį išgavo Chicagos Sun - Times 
laikraštis, ir kuris buvo pirmas 
laike metų Amerikos korespon
dentui, Nasseris toliau kalbėjo, 
kad nei Egiptas, nei Libija ne
turi lakūnų, kurie galėtų val
dyti labai komplikuotus lėk • 
tuvus, gautus ar gausimus iš 
Prancūzijos ar Rusijos, gi Izra
elis turi po du kiekvienam ko
vos lėktuvui. (

aš kitaip plaukus nešiojau, nei 
ji norėjo. Jaunimas turi visada 
ir gerų, konstruktyvių kritiš
kumų. Jų nekantrumas ir no
ras pakeisti ką nors radikaliai 
tik parodo jų nesubrendimą, bet 
nesugedimą”.

Važiuoja pas savo 
mokytojus

KAIRAS. — Arabų partiza
nų organizacijos EI Fatah va
das Yassir Arafat šio mėnesio 
antroj pusėj vadovaus delega
cijai į Maskvą. Ten susitiks su 
sovietų vadais ir gaus gerų in
strukcijų, kaip Vid. Rytus grei
čiau paversti sovietų vasalais.

NASHVILLE. — Osborn, bu
vęs James Hoffa advokatas, 
pats įsivėlęs su Hoffa į skanda
lą, kai norėjo papirkti teisėjus, 
nž tai atsidūręs kalėjime, dabar 
rastas savo garaže nušautas.

Kaltinimai Amerikai

Tolimesniam pasikalbėjime 
jis nieko naujo nepasakė, ko 
nežino pasaulis. Taikos klausi
mais kalbėtis su Izraeliu bu3 
galima tik tada, kai jie išsikrau 
stys iš visų 1967 m. okupuotų 
arabų žemių, kad sovietai Vid. 
Rytuose nori “tvirtos taikos,,, 
kad diplomatiniai santykiai su 
Amerika tik tada bus galima 
atstatyti, kai Amerika nustos 
pardavinėti Izraelui lėktuvus.

7,000 metų kantrybė

Izraelis viršija arabus ore, 
bet taip pat ir savo arogancija, 
teig. Nasseris. Tik jie nepažįs
ta arabų charakterio. “Mes čia 
gyvename 7,000 metų, turėjo
me visokių problemų, dar sun
kesnių, ir išmokome kantrybės 
ir laukti”.

‘Turime daugiau lėktuvų nei 
lakūnų”, nusiskundė Nasseris. 
Lakūno ištreniravimas trunka 
iki ketvertų metų.

Į kiaurimą, ar Nasseris, pra
mato tikro karo galimumus Vi
duriniuose Rytuose, atsakė, kad 
“kol Izraelis laikys okupuotas 
žemes, mes turime viską daryti, 
kad jas išlaisvintume”. Jis pats 
niekad nekalbės su žydais, kol 
jie nepasitrauks iš jo žemių.

Nori išstumti 
McCormack

WASHINGTONAS. Kong
resmanas Jerome Waldie, de
mokratas iš Californijos, orga
nizuoja, kad rūmų pirmininkas 
McCormack būtų iš tų pareigų 
išstumtas. Jo manymu, McCor
mack yra pergenąs, jam 78 me
lai, ir tokiom pareigom reikia 
jaunesnio, larkstesnio. Pasitikė
jimo klausimas bus balsuoja
mas vasario 18 d.

Sinatra turės liudyti
WASHINGTONAS. — Aukš

čiausias teismas 4 balsais prieš 
3 atmetė pasiūlymą, kad Frank 
Sinatra nebūtų suimtas ir at
gabentas į New Jersey liudyti, 
kur vyksta apklausinėjimai ir 
tardymai dėl Mafia veiklos. To
kiu būdu Sinatra liudyti turės.

LIMA. — Sovietai, matyda
mi nekokius Amerikos ir Peru 
santykius, nori įsistiprinti šioj 
Pietų Amerikos valstybėj. Rei
kia daugiau visokių sekretorių, 
patarėjų. Reikia ir didesnių rū
mų. Tam reikalui sostinės tur
tingoj daly už 400,000 dolerių 
pirko ištaigingą pastatą.
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ORGANIZUOJAMA ŠVENTĖ
Chicagos vyčiai ruošia Lietu

vos globėjo šv. Kazimiero minė
jimą kovo 1 d. Iškilmingos Mi
šios Dievo Motinos Gimimo baž
nyčioje, prie Washtenaw ir 69 
gatvės, prasidės 10:30 vai. ryto. 
Po to ten pat par. salėje pus
ryčiai ir akademija, "kurios me
tu pagrindinę kalbą pasakys vi
suomenės veikėjas dr. Petras 
Kisielius. Chicagos lietuvių vi
suomenė yra nuoširdžiai kvie
čiama minėjime dalyvauti. Or
ganizacijos yra prašomos daly
vauti su vėliavomis. Rinktis rei
kia 10 vai ,j parapijos salę, iš

NEPRIKLAUSOMYBES
MINĖJIMAS CHICAGOJE

Šį sekmadienį, vasario 8 d., 
5 y. p. p., Vyčių salėje, 2453 
VVest 47th St., įvyksta Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas. Jį 
ruošia Illinois - Indiana apygar
dos vyčiai. Rengimo komiteto 
pirmininku yra Leonas Paukš
ta. Bus vaišės, kurių metu vyks 
kalbos ir bus įteiktas A. L. ta
rybai atžymėjimas už darbą 
Lietuvos laisvinime. Meninę 
programą atliks vyčių choras. 
Apygardos pirmininkas A. Bra
zis maloniai kviečia Chicagos 
visuomenę tame minėjime daly
vauti. Dėl vietų prie stalo rei
kia skambinti: 498-6183 arba 
VVA 5-0853. E. P.

NEPRIKLAUSOMYBES
DIENA

Vasario 16 sueis 52 metai, 
kaip buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė. Lietuvos vy
čių organizacijos centro valdy
ba ragina vyčius dalyvauti šios 
sukakties minėjime. Vyčiai tu
rėtų ne tik dalyvauti oficialiuo
se minėjimuose ir patys organi

MŪSŲ KOLONIJOSE

Long Beach, Calif.

LIETUVIŲ VEIKLA

Long Beach Lietuvių klubas 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo Vasario 16 mi
nėjimą vasario 22 d. 2 vai. p. p. 
Morgan Hali salėje, 835 Locust 
Avė., Long Beach, Calif.

Pagrindinę kalbą pasakys dr. 
Zigmas Kungys, gyv. Long 
Beach m. Meninę programą iš
pildys solistai: Stasė Pautienie- 
nė, Kvirinas Dargis ir muzikas 
Stasys Kalvaitis.

Bus tautiniai šokiai, vadovau
jami mokytojos Onos Razutie- 
nės. Po programos bus pietūs 
ir veiks bufetas. Kviečiami visi 
gausiai dalyvauti minėjime.

Šiais metais renkant Lietuvių 
klubo valdybą buvęs ilgametis 
klubo valdybos pirm. Br. Mor- 
kis atsisakė toliau būti klubo 
pirmininku. Taipgi atsisakė to
liau būti finansų sekretore O. 
Mekišienė. Kiti klubo valdybos

kur bus organizuotai einama į 
bažnyčią.

Organizavimo darbas būtų 
lengvesnis, jeigu iš anksto būtų 
g-alima žinoti bent apytikrį da
lyvių skaičių. Būtų gera, kad 
bent iki vasario 22 d. organiza
cijos praneštų, kiek narių daly
vaus bažnyčioje ir kiek pusry
čiuose. Parnešti galima šventės 
organizacinio komiteto pirmi
ninkui Jonui Evans, 6845 So. 
VVestern Avė., Chicago, III. 
60636. Galima paskambinti ir 
telefonu: RE 7-8600. E. P.

Kun. Vyt. Žemaičio kunigystes 

sukaktis

zuoti, bet ir priimti šv. komuni
ją, paaukojant ją už pavergtus 
Lietuvos žmones ir prisimenant 
juos savo maldose.

Kiekvienas kuopos pirminin
kas yra raginamas parašyti 
laiškus gubernatoriui ir savo 
miesto burmistrui, prašant va
sario 16 oficialiai paskelbti Lie
tuvos Nepriklausomybės diena.

V.

SUSIRINKIMAS
CLEVELANDE

Vasario 8 d. 2 vai. p. p. Igno 
ir Visockų namuose, 14307 Su- 
perior Rd„ įvyks Cleveiando 
senjorų vyčių susirinkimas. Šio 
susirinkimo ruoša ir vaišėmis 
pasižadėjo rūpintis Adelė Gry
bauskaitė.

Kiek atsimenu iš metinio sen
jorų susirinkimo, Kazimiera Sa
dauskienė sakė, kad senjorai 
vyčiai yra visu šimtu nuošimčių 
užsimokėję nario mokestį, bet 
žinau, kad už vieną ar du nariu 
yra užmokėjusi pati geroji at
skaitomybės tvarkytoja. Cleve- 
lando vyčiai senjorai gal yra 
pralenkę daug mūsų organizaci
jos kuopų nario mokesčio užsi
mokėjimu. Senelis

nariai prašomi pasiliko klubo 
valdyboje. Naujas klubo valdy
bos pirmininkas išrinktas Vy
tautas Tamoshaitis, o finansų 
sekr. išrinktas Danys Mekišius. 
Klubo valdybą sudaro: pirm. 
Vytautas Tamoshaitis, vicepirm. 
Jurgis Mikalonis, sekr. Stasys 
Jasutis, kasin. Vincentas Ar- 
chis ir fin. sekr. Danys Meki
šius. Revizijos komisija: Bro
nius Basiui is, Bruno Morkis ir 
Juozas Matijošaitis.

Sausio 24 d. buvo visuotinas 
klubo narių susirinkimas. Se
noji klubo valdyba perdavė sa
vo pareigas naujajai. Naujasis 
klubo vaidybos pirmininkas V 
Tamoshaitis paskelbė, metų 
veikimo planą. Numatyta plane 
sutikimas Morgan Hali salėje 
1971 m. Kadangi Liet. klubo 
pirmą syk buvo darytas 197G 
m. sutikimas gražioje minėtoje 
salėje praėjo su pasisekimu ir 
net su pelnu. Susirinkime nu
balsuota paaukoti 25 dolerius 
“Lituanus” žurnalui. D. M.

Lietuviškų rankdarbių parodos praeitame vyčių seime Newarke ruošėjai: 
Elena Kulbenienė iš New Yorko ir sekantieji iš Netvarko 29 kuopos: Liu
das Stukas, V. Kvedarienė, Jonas Subačius, Ona Klemaitė ir Kazys Šipai- 
la. L. Stukas dar sukūrė "Vyčių seimo valsą”. Nuotr. Vyt. Maželio

Kovo 1 d. kun. Vytautas Že-1 
maitis mini savo kunigystės 25 
metų sukaktį. Kun. Vytautas yra j 
sūnus Stanislovo ir Klementinos i 
Žemaičių, gimęs Scranton, Penn., 
gegužės 12 d., 1918 m. Mokėsi 
Šv. Juozapo parapijos mokykloje 
ir St.Thomas High School, Scran
ton, Pa. Užbaigęs aukštesniąją 
mokyklą 1937 m. įstojo į Scran- 
tono universitetą, kur tęsė aukš
tesnį mokslą.Po dviejų metų stu
dijavimo universitete, jaunas stu
dentas, jausdamas pašaukimą, 
pradėjo kunigystės mokslą Mt. 
St. Mary seminarijoje, Emmits- 
burg, Maryland.

Vyskupas W. Hafey įšventi
no diakoną Vytautą kunigu vasa
rio 24 d. 1945 m., Šv. Marijos 
bažnyčioje, Wilkes Barre, Penn.

Jo pirmas paskyrimas buvo vi
karauti Šv. Marijos parapijoje, 
Kingston, Penn.Per jauno kuni-| 
go pastangas čia buvo pastatytas 
naujas vienuolynas Nukryžiuoto 
Jėzaus seserims ir modernus vaikų 
darželis. Taip pat jo pastango
mis buvo atremontuota kleboni
ja.

Po to kun. Vytautas darbavosi 
Šv. Kazimiero parapijoje, Pitts- 
ton, Pa., Šv. Bonifaco, William- 
sport, Pa., Šv. Jono, Luzerne, Pa. 
ir Šv. Jono, Freeland, Pa. 1966 
metais buvo paskirtas klebonu Šv. 
Petro ir Povilo parapijoje, Sugar 
Notch, Penn.

Nors čia dar trumpai klebona
vo, bet su Dievo palaima ir para- 
piečių pagalba jau atremontavo 
bažnyčią ir kleboniją.

SEPTYNIASDEŠIMT 
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt- kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Is Ljovir home S A FE r

d 5l2
J UI
Jl
(3000į

Parapiečiai kun. Vytautui už 
jo pasiaukojimą jų ir bažnyčios 
gerovei yra dėkingi ir prašo Dievo 
palaimos už jo sidabrinius kunigy 
stės metus bažnyčios ir lietuvybės 
gerovei.
Kun. Vytautas Žemaitis yra ki

lęs iš lietuviškos šeimos, kurioje 
įgijo gilią meilę lietuvių tautai. 
Per savo kunigystės metus jis pa
laikė savo lietuvišką dvasią ir vis

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE
2615 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 60632 

Tel. 254-2233 ar PR 8-5374

E I G A N ' S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

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

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

HARRY SEIGAN kviečia vi

sus vyrus ii jaunuolius pa

sinaudoti žieminių rūbų iš

pardavimu su

20% nuolaida
Žieminiai ir rudeniniai pal

tai, suburban švarkai ir kita 

žiemine apranga.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
S mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primleruos ir pritaikins ir 
£ nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
M Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky).

1970 Plymouth -Duster

Plymouth Vatiani Duster 2-Door

Kaina nuo $1,995.00
25 mylias su vienu galionu 

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD RUNNER,
G T X, FURY — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 ARCHER AVEHDE — PHONE VI 7-1515

MMCi M

nuoširdžiai atjautė jos reikalus. 
Kovo 1 d. Šv. Petro ir Povilo

bažnyčioje, Sugar Notch, Penn. 
11 v. ryte, kun. Žemaitis laikys 
iškilmingas padėkos šv. Mišias. 
Po to bus iškilmingas banketas 
TreadtVay Inn., Wilkes Barre, 
Penn. K.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

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

Rezld. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKCŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susltarlma, 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čios ir California

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

Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

rel. ofiso HE 4-5849. rez. <88-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9 
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nials 2—9 v,, šeštadieniais 10—1 p.p 
Llgonlat priimami pagal susltarlma

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daiiy, 
except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian 
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Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15 per 
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Cook County, Illinois $17.00 9.00 5.00 2.00
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Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50 5.50 2.25

• 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.

. Dr. Ant. Rudoko kabinetą, pertos

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

’ SPEClALYBfi — NERVU IR 
EMOOINfiS LIGOS

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma 

Rez. Tel. GI 8-0873

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

Ginekologine Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą-rezld. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo B iki 8 
vai. vak. Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 VVest 71 st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPEClALYBfi

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTU 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvirt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 8 vai. p.p.

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

TeL ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street

Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso lr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-777L Rez. PR 6-4789

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. B—8 vai., 
antrad. ir penkt. 1—4 vai.

_____ Valandos pagal susitarimą

SKELBKITES “DRAUGE”.

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

9
• Administracija dirba kas- 

j dien 8:30 — 4:30, šeštadie- 
S niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. lr ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4 — 8 p. p. šeštad. 9 v. r. iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Nantu 025-7697 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS,

9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. iki 9 r v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl 
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą

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

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

Valandos: pirm. tr ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. rtuo 12 Iki 2 vai. p.p
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ta
pento. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namą GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 j. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Aibany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 0-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namą 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad., penktad. i-4 
Ir 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais li-i vai. popiet
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Yra sunkūs ir

AUKSINIAI PANČIAI

Sovietų Rusijos rašytojas 
Solženycinas savo knygoje 
“Pirmajame rate" rašo apie 
išvežamus į Sibirą: “Taiga ir 
tundra jų laukė, rekordinis O- 
mijakomo šaltis, vario kasyk
los Džeskegane, kasti, lįsti, ba
do davinys, suzmekusi duona, 
ligoninė ir mirtis. Bet taika 
buvo jų širdyse. Jie buvo pilni 
bebaimiškumo kaip visi, ku
rie prarado viską, buvo pilni 
drąsos, kuri nelengvai įgija- 
ma, bet ištverminga”. Tokie 
yra tie, kurie visiką prarado ir 
nebeturi ką prarasti, tačiau 
komunistinėj sistemoj ne visi 
juk yra viską praradę, žmogus 
turi gyventi ir todėl jis nuolat 
bijo, jis nuolat yra susirūpinęs, 
jeigu ir ne dėl suėmimo, bet 
dėl savo buitinių reikalų. Ta
čiau ir sėdį aukštuose postuo
se, kadang'i priklauso Maskvai, 
taip pat jaučia vergijos naš
tą. Nors jų pančiai yra auk
siniai, bet ir jie spaudžia ir 
sunku nuo jų be skausmo nu
trūkti.

*
Šį savaitgalį kongreso narys 

Bdward Dervinsky dalvvauja 
Lemonto, III., lietuvių suruoš
tose politinėse diskusijose. Ta 
proga mes prisimename kongr. 
Oervinskio diskusijas su pa
vergtos Lietuvos buvusiu pre
zidentu, Sov. Rusijos pareigū
nu Justu Paleckiu. Šis kaip tik 
yra vergas, nešiojąs ne plieno, 
bet aukso grandines, tačiau, ir 
auksinė grandis yra vergijos 
ženklas, nes kaip gražiai būtų 
nudažytas narvelis, vistiek jis 
yra kalėjimas

Kongr. Dervinski Limoje 
1968 m. rudenį tarptautinėje 
tarpparlamentinėje sąjungoj 
pareiškė J. Paleckiui: /‘Krei
piuosi tiesiog į savo seną pažįs 
tarną p. Paleckį, pabrėždamas 
jam ir kitiems Sov. Rusijos 
delegatams, kad jų vyriausy
bės veiksmai nusipelno viso 
pasaulio pasmerkimo. Šiandien 
spaudos, žodžio, politinės veik
los laisvė dar nežinomi daly
kai Sov. Sąjungoje”. Ilgame 
kaltinime kongr. Dervinski iš
kėlė Sov. Rusijos nusikaltimus 
ir čia savo duondavio šoko gin 
ti ant auksinės vergo grandies 
pririštas J. Paleckis. Jis vė
liau komunistinėj spaudoj aiš
kinosi, kad, esą, ginti Sovietų 
Rusijos reikalus nebuvo leng
va. Be abejo buvo sunku ginti 
savo kalėjimą ir jo sargą. Toj 
konferencijoj kongr. Dervins
ki atliko labai didelį patarna
vimą pavergtosioms tautoms, 
kurių vienas atstovas, pats pa
vergtasis, gynė savo vergiją.

Tuos dalukus mus čia priver 
tė prisminti ne tik būsimas sim 
poziumas, kur kalbės kongr. 
Dervinski, bet ir tai, kad J. 
Paleckis kaip retas kas kitas 
gina savo kalėjimą ir kaip re
tas kitas gina nesėkmingai. 
Dar tik okupavus Lietuvą ru
sams, 1940 m., išvykdamas į 
Maskvą Paleckis kalbėjo: “Da
bar, vykdami į šią kelionę, mes, 
Lietuvos liaudies seimo atsto
vai, galime sakyti, kad išva
žiuojame parnešti Lietuvai sau 
lės — naujajai Lietuvai Sta

k

Spaudoj ir gyvenime

PAŠARAS SU STIKLO PRIEMAIŠOMIS
Cukrinių runkelių išspaudos — 

naudingas pašaras gyvuliams. De
ja, Sovietų okupuotoje Lietuvoje ir 
šioje srityje daug negerovių dėl į- 
prastos netvarkos. Apie tai net pir
mame puslapyje “Tiesa” nr. 19 sau
sio 24 d. išspausdino tokią žinią:

“Šių metų sausio 13 dieną į Vil
kaviškio geležinkelio stotį Vilkaviš
kio tarybinio ūkio adresu buvo at
siųstos dvi platformos cukrinių 
runkelių išspaudų. Siuntėjas — 
Panevėžio cukraus fabrikas. Vienoje 
platformoje buvo pakrautos 25, 
antroje — 10 tonų išspaudų.

lino konstitucijos saulės". 
Kaip žinoma šie žodžiai tapo 
nuolatiniu anekdotų objektu, 
nuolat ir nuolat buvo tyčioja
masi iš tos saulės ir dabar jų 
niekas oficialiai nebevartoja, 
kaip sarkastiško, tikrąją ver
giją liudijančio termino. Ne
geriau buvo ir su J. Paleckio 
pavartotu terminu, kad rusas 
yra vyresnysis brolis. Ir šio 
palyginimo komunistai nebe
vartoja. Tai yra sovietinį iš
naudojimą liudiją terminas. 
Vėliau J. Paleckis Australijo
je pasirašė ant blanko, reika
laujančio Jungtines Tautas pa
smerkti Sov. Rusijos kolonia
lizmą. Kaip žinome, šis atvejis 
Paleckiui taip pat buvo labai 
nemalonus, nes įvyk; turėjo aiš 
kinti ir teisinti net Maskvos 
žurnalistai. Dėl šio ar dėl kito 
atvejo Paleckis prarado pre
zidentinį postą ir turėjo dar 
daugiau stengsis, kiek tik ver
go grandinių nuotolis leidžia. 
Praėjusį rudenį Paleckis susi
tikęs Indijoje pasikalbėjo su 
ten viešėjusiais Marija ir An
tanu Rudžiais, kur prasitarė, 
kad į Ameriką siunčiamiems 
menininkams keliones apmoka 
valdžia. Kai apie tai buvo pa
skelbta spaudoje, J. Paleckis 
vėl pateko j nemalonumus ir 
pradėjo aiškintis, praradęs bet 
kokį diplomatinį padorumą. 
Jis tačiau a” n savo teigimo 
visiškai nenunegė, bet už tai 
pademonstravo neregėtą pyk
tį, pokalbį atskleidusius Ru
džius pavadindamas iš mažo
sios raidės, lojančiais prieš 
mėnulį. Vis tai parodė, kad bet 
koks su komunistiniu pareigū
nu bendravimas yra neįmano
mas, nes jei negiri okupacijos, 
tai esi vadinamas niekšu ir 
tavo nuomonė komunistam 
tėra tik šuns loj'm’>s.

*
Auksiniai pančiai yra sun

kūs, kaip ir eilinių vergų pan
čiai. Ir jei mes kabame apie 
žmogaus dvasinį laisvumą ir 
laisvę nuo baim’.s, tai, prisimi
nus pradžioje cituotus Solže- 
nycino žodžius, galime pasa
kyti, kad ne retai geležiniai 
pančiai yra lengvesni už auk
sinius pančius, nes bent žmo
gus velkąs grandines nėra į- 
parei,gotas savo pavergėjo taip 
intensyviai garbinti, kaip auk
sinių pančių nešiotojai. Ir to
kiais yra ne tik lietuvis buvęs 
prezidentas, bet ir pavergtųjų 
kraštų menininkai. Komunisti
nėje sistemoje viskas yra pa
remta prievarta ir melu. Jei 
atsižadi savęs ir garbini prie
vartą ir melą, galėsi geriau gy
venti, tačiau už tai privalėsi 
vergiją garbinti daug labiau 
negu kitas. Kada mes kalbame 
apie savo valstybės atkūrimo 
sukakčių minėjimą, kai kalba
me apie paergtus žmones, kai 
susitinkame vienur ar kitur pa 
vergtos tėvynės ar kitų pa
vergtų kraštų pareigūnus, ne
turime užmiršti, kad jie yra 
taip pat komunizmo vergai, 
tik turį išskirtines sąlygas. Ne 
vienodo metalo grandinės, ta
čiau jos visos yra Maskvos 
rankose, o kaltosios iš geres
nio metalo dar labiau prižiū
rimos. Al. B.

Pradėjus išspaudas krauti, paaiš
kėjo, kad pirmojoje platformoje jos 
buvo sumaišytos su kalio trąšomis, 
antroje — su stiklo trupiniais. Vil
kaviškio tarybinio ūkio vadovybė 
pagrįstai atsisakė priimti išspaudas 
su priemaišomis ir pasiuntė skubią 
telegramą į Panevėžį.

Gal Panevėžio cukraus fabrikas ir 
neprivers Vilkaviškio tarybinį ūkį 
priimti tokias “išspaudas”. Bet kas 
atlygins valstybei už lėšų švaisty
mą? O, be to, turėtų atsakyti ir tie 
asmenys, dėl kurių aplaidumo pa
šarai buvo pakrauti į neparuoštus 
vagonus.” J. Žvilb.

SOVIETŲ KARINE RUOŠA 
PRIEŠ KOMUNISTINE KINIJĄ

Mongolija paversta karine stovykla. Karinės ekspedicijos galimybės. Karas galimas 
1975 — 1980 m.

Vakarų Vokietijoje leidžiamas 
gerai informuotas "Der Spie
gei” žurnalas vasario 2 d. nu
meryje paskelbė daug žinių a- 
pie komunistinės Kinijos ir So
vietų Sąjungos karinius pasi
ruošimus. Skelbiama, kad šim
tai tūkstančių sovietų karių žy
giuoja Kinijos sienos link. Pa
gal tą patį pranešimą, ištiki
miausias Maskvos satelitas Mon 
golija yra virtusi sovietų kari
ne stovykla, jų kariuomenės, 
karinių sandėlių, tankų ir lėktu
vų lauku.

Ta pačia proga pastebima, 
kad Vakarų kraštų kariniai eks 
pertai nustatę, kad komunisti
nė Kinija prie Sovietų Sąjungos 
sienos sutraukusi daugiau kaip 
3 milijonus karių, daugybę a- 
tominių raketų ir kitų ginklų. 
Didesnių Kinijos miestų gatvė
se kasami apsauginiai grioviai, 
statomi blindažai, įruošiamos 
ir mažos duobės, kuriose galėtų 
staigaus pavojaus metu pasi
slėpti praeiviai.

Nors nuo pereitų metų rug
sėjo mėnesio, kada buvo sutar
tos Sovietų - Kinijos derybos, 
pasienio incidentų nebuvo, ta
čiau visame 7000 kilometrų il
gio pasienyje nebuvo ir ramy
bės. Komunistinė Kinija, jaus
dama rusų pavojų, pertvarkė sa 
vo atomines įmones; kai ku
riuos įrengimus išvežė į kitas 
vietas ir paslėpė kalnuose taip, 
kad jie būtų saugūs rusų atomi
nio puolimo metu. Daromi žy
giai sustiprinti tas sritis, kurio
se randama uranijaus rudos. 
Lygiagrečiai didžioji gyventojų 
dalis, ypač darbininkai ir moks
lus einąs jaunimas, ruošiamas 
partizaniniam karui.

Kinų raketos gali pasiekti 
Maskvą

Rusų nerimą kelia ne vien 
faktas, kad kiniečiai sugeba pa
tys pasigaminti tegu ir neper- 
daug “tobulas" atomines bom
bas, bet ypač tai, kad paskuti
niu metu kinų specialistai įsten
gę pasigaminti raketoms leisti 
'rengimus, ga’mčius numesti a- 
tominius užtaisus ligi 4500 kilo
metrų (apie 3C00 mylių). Vadi
nasi, komunistinė Kinija jau 
gali mariekti beveik visus di
džiuosius Rusijos centrus, įskai
tant Maskvą.

Taigi nenuostabu, kad rusų 
kariniuose ir komunistų parti
jos sluoksniuose nuolat auga 
kinų pavojaus baimė. Raudono
sios armijos štabe dažnai apta-

LĖKTUVO ŠEŠĖLIS
LEONAS URBONAS

Laplapiras nori keliauti Australijon, nes čia jis 
pradeda dusti, jam trūksta oro, jis vamzdelis, kuris 
nori eiti ten, kur daugiau gyvybės per jį tekės. Visi 
mes ieškom salų, kur amžina palaima. Tokių salų 
nėra. Yra tiktai didelis ežeras, pilnas ledo lyčių, o 
mes šokinėjam nuo vienos ant kitos. Šokinėdami iš
silaikom, sustoję grimstam.

Laplapiras dar nežino, ko jis nori, tačiau tai bus 
ne kas kita, kaip šokinėjimas nuo vieno ledo gabalo 
ant kito.

Tai ne spėliojimas. Aš matau jo veide, girdžiu 
jo muzikoj ir dainoj. Sena gitara, kapitono kabinoj 
metus ištūnojus, atgijo, atbudo ir, harmonijoj su leng
vu tenoru, pradėjo kaimą prie kranto traukti. Ne.- 
trukus sala pražydo balsais. Sakytum, ir palmės dai
nuoja. Rudais pirštais ilgesys gitarą virkdė.

Mualim saloj Laplapirui gyvybės neužtenka. Kur 
gi jos yra daugiau: šiam žemės rojuj ar mūsų civili
zacijoj? Žmogų civilizacija, kaip koralą, irgi dažnai 
prie savo dugno pririša. Sustojusių ir paskendusių 
šokinėtojų mūsų miestai pilni. Užkalkėję vamzdeliai 
stumdosi siaurose gatvėse.

Inkarą ištraukėm. Atsisveikinom. Tolo krantas. 
Ten savo lovy irklu saliutavo mūsų draugas. Jei ne 
į Australiją, tai nors ir Rabaul jį kartu paimti pra
šėsi. Už tai jis mus žadėjo kitu, įdomesniu keliu pro 
rifus išnaviguoti.

Ir tai nepadėjo. Laplapir Smith pasiliko, maisto 
dėžutėm apdovanotas, laukti laiško.

Įvairumo dėlei pasirįžome plaukti į žiemius ir 
ieškoti naujo kelio iš šio salelių spiečiaus. Linkėda

BRONIUS KVIKLYS

riamos busimojo rusų - kinų ka
ro galimybės. Tas pats “Der 
Spiegei’’ pranešė, esą sovietų 
generalinio štabo viršininkas 
maršalas Zacharovas, 71 m. am 
žiaus, siūlęs suruošti karinę 
ekspediciją į Pekino sritį. Ži
nomas sovietų žurnalistas ir 
diplomatas Viktor Louis užsie
nio kraštuose paskelbė žinią, 
kad Maskvos sluoksniuose esąs 
svarstomas reikalas Čekoslova
kijai taikyti Brežnevo paskelb
tą socialistinių šalių gynimo 
doktriną išplėsti, taikant ją ir 
komunistinei Kinijai, pirmiausia 
sunaikinant jos atomines įmo
nes Sinkiango srityje.
Kinų apsiginklavimas stiprėja

Neramina rusų ir kitos iš Ki
nijos ateinančios žinios. Nežiū
rint rusų pastangų, kinų ju
dėjimas prieš jų “tėvą ir moky
toją” Mao ne tik neišsiplėtė, 
bet rodosi jo rėmimas dar su- 
stinrėio. Neišsipildė ir rusu pra 
našystės, kad Kinijoje kilsiąs 
totalinis badas. Ir pačios pas
kutinės žinios nėra malonios: 
kiniečiai, pasinaudodami rusų 
sukurtu lėktuvo Mig - 21 mode
liu, įstengę savarankiškai pasi
gaminti visiškai neblogus kari
nius lėktuvus. Galingi esą kinų 
tankai ir patrankos.

Nesutarimų proga sovietai 
prisiminė savo garsųjį maršalą 
Bluecherį, jų Tolimųjų Rytų 
fronto vadą, kurį 1938 m. Sta
linas nugalabijo. Prisiminė to
dėl, kad 1929 m. Bluecheris su
mušė kinus ir paėmė į nelaisvę 
10,000 jų karių. Iškilmingai pa
skelbta, kad Bluecherio žye's 
galės būti pakartotas, tačiau 
nieko nerašoma, kas su marša
lu Bluecheriu nutiko...

Rusai pertvarko karinę 
vadovybę

Rusai ne tik gabena kariuo
menę prie Kinijos sienos, bet 
pertvarko ir Tolimui” Rvtu ka
rinę vadovybę, skirdami i ją 
geriausius savo karininkus. Nau 
iuoiu vyriausiu To’imuin Rytu 
fronto vadu naskirtas ukram’e- 
skaityt paskaitą universitete. Ta 
lubko. Neseniai sovietu genero
las Tulpanovas buvo vokiečių 
pakviestas i Vakaru Berlyną 
skaityti paskaitą universit. Ta 
proga svečias prasitarė, kad 
Sovietų Sąjunga šiuo metu tu
rinti apriboti savo pagelbą ki
tiems kraštams, nes “mes bu

vome priversti išleisti sovietų - 
Kinijos sienos sutvirtinimo rei
kalams bilijonus rublių”.

Ypač buvęs sutvirtintas So
vietų pasienis prie Kinijos Sin
kiango provincijos. Jis buvo su
jungtas su Vidurinės Azijos ka
rine apygarda, kuriai vadovau
ja taip pat ukrainietis Ljaščen- 
ko, 61 m. Jo būstinė Alma Ato- 
je. Neseniai per vietinį radiją 
rusų pulk. Srednevas paskelbė 
nuostatus, kuriais tvarkoma 
miesto ir srities evakuacija ka
rinio pavojaus metu. Visur turi 
būti laikomasi decentralizaci jos 
principo. Beveik visose Tadžiki
jos mokyklose įvestas sustiprin
tas karinis apmokymas. Tačiau 
ir kitose krašto vietose, net Ki
jeve, daug kalbama apie “pla
ningą evakuavimą”, transporto 
priemonių paruošimą, sveikatos 
tarnybos sustiprinimą.

Kada galimas karas

Vak. Europos ir Amerikos 
spauda dažnai svarsto klausi
mą, ar galėtų šiuo metu silpnai 
ginkluota Kini ja vesti karą i 
prieš stiprią Sovietų Sąjungą. 
Pastebima, kad Kinija, stoko
dama benzino, lėktuvų, naujųjų 
ginklų ir kelių, neįstengtų vesti 
prieš rusus puolamojo karo. Či- 
kagiškio “Sun Times” U.1 laido
je dienraščio bendradarbis An
drėj A. Amalrik spėlioja, kad 
rusų - kinų karas galėsiąs kilti 
1975 — 1980 metų tarpe. Abi 
pusės jam nedviprasmiškai ruo
šiasi. Sovietų Sąjunga ypač sten . 
giasi į savo pusę patraukti Va
karų kraštus, įskaitant JAV, 
tvirtindama, kad ji ruošiasi gin
ti senąją Europos civilizaciją 
prieš naują geltonąjį pavojų, j

Sovietų Sąjungos ir kam. Kinijos ministeriai pirmininkai pasitarimų 
metu Pekine 1969. 9. 11. Tada sutartos derybos nebuvo sėkmingos.

mas sėkmės Laplapiras pradžiai šiokį tokį planelį 
mums į galvas įkalė.

Atrodė viskas tvarkoj. Buriavom, šnekėjom. Var- 
tėm, lyginom įspūdžius.

Antanas sakė būtinai rašysiąs laišką mūsų nau
jam draugui. Tai bus formalus, firmos vardu, ma
šinėle atmuštas, visos šeimos pasirašytas laiškas.

Sakykim, patenkam vėl į Mualim. Bendruomenės 
vardu sutiktų ir sveikintų naujas seniūnas Laplapir 
Smith. Nakvotume užbaigtam svečių name. Prie dži
no stiklo seniūnas padėkotų už laiškus, ypač Antano, 
kuris jam padėjo beraštį seniūną iš valdžios išstumti.

Panašių nuotykių pasakoja patrulių karininkai. 
Su kokiu nors laišku rankoj pasiskelbia papuosas 
valdžios patikėtiniu, kartais net duoklę kaimuose ima 
rinkti.

Lietinga kelionė į Rabaul nebuvo pilka. Į gal
vą įkaltą maršrutą matyt lietus mums išplovė. Stai
ga gilumos rodyklė pradėjo šokinėti tarp 70 ir 10 pė
dų. Rodyklės kalba trumpa ir aiški: mes plaukiam 
virš koralų miško. Aštrios viršūnės, kaip Poseidono 
tridantė, taiko į ploną burlaivio pilvą.

Kapitonas Dimitrijus ir aš dirbam, sukaliojam 
laivą, ieškom saugesnio kelio. Vanduo garuoja lie
taus plakamas. Būtų giedra — iš vandens paviršiaus 
matytum pavojų. Rodyklė rodo, kas apačioj yra, ta
čiau nieko, kas priešaky.
IGN’" ' , „ ’ ’ ---------

Vienoj saloj buvo gražus misijų tvarkomas ūkis. 
Plaukėm arti kranto ir gėrėjomės didžiulėm palmių 
plantacijom. Mūriniai namai, mokykla, bažnyčia, elekt
ros jėgainė, net ir prieplauka prekėms išvežti ir įvež
ti. žmonių nematyti, gal bažnyčioj, ar nuo lietaus 
pasislėpę.

Vaizdai keičiasi. Lietus neleidžia jų filman įam
žinti. Kur gi mūsų filmuotojas? Gi ten apačioj, ka

TARYBINE DARBO PADALA
Juokdariam netrūksta darbo okupuotoje Lietuvoje 

JURGIS VĖTRA

Tarybinėje santvarkoje įgy
vendinta darbo padala. Komu
nistų partija planuoja, biuro
kratai, savęs nenuskriausdami, 
planus vykdo, propagandinin
kai laimėjimais giriasi ir ma
žesnius draugus — darbininkus 
ir žemdirbius vis bara, kad jų 
darbo našumas menkas.

Dideli darbo barai lieka ir 
pašaipūnams, kurie tik protar
piais nusikvatoja iš komunistų 
partijos “laimėjimų”.

Pokalbis su Kalėdų seneliu
Bronius Akstinas sumanė pa 

sikalbėti su viską žinančiu Ka
lėdų seneliu — šalčiu. Senelis 
prasitarė, kad jis viską sura
šęs, bet negalėjo atsakyti į 
šiuos klausimus (Tiesa, gruo
džio 31, Ns 303):

“Apstojo mane būrys Anta
kalnio gyventojų. Pikti visi.

— Pasakyk, kada Antakalny 
bus nauja mokykla?

O ką aš sakysiu, kai nežinau. 
Galvojam, sakau, galvas sukam, 
projektuoti projektuojam ir 
taip toliau. Vos kudašių išne
šiau. O praeidamas pro šaltį, 
žvilgtelėjau į tą dabartinę dvi
dešimt antrąją. Kaip silkių pil
na. Net mūro sienos kaip sta
tinės išlinkusios.

Arba anądien Kaune kad už
sipuolė mane, kodėl aš nesutvar 
kau turgavietės. Sako, didžiau
sia maišatis, nauji daiktai par
davinėjami kartu su senais. Vie 
toj naujo gali nusipirkti kokį 
vartotą. Kada, sako, pagaliau 
bus atidaryta naujų daiktų sky 
rius? Aš gd nežinau, nieko ne
girdėjau... Patariau į miliciją 
kreiptis. Ten rūpinasi tokiais 
dalykais.

Visur, ypač kaime, kone kas 
antram kieme klausinėja:

— Sakyk, Seneli, kada “Fia- 
tas” bus?

Dievažijuos, kad nežinau.
— Tai paklausinėk bevaikšti-

pitono guolyje išsitiesęs guli Antanas ir jo aparatas. 
Vienas iš jų užknarkia, net dizelio motorą nustelbia.

Vienoj vietoj, siaurumoj tarp dviejų salelių mus 
srovė pagavo ir laivas ėmė atgal slinkti. Išgelbėjo 
vėjas. Motoras ir burės pagaliau ištraukė mus į ra
mesnius ir gilesnius plotus.

Pasukom tiesiai į vakarus , o ten kalėsi giedra. 
Pro žilas debesų vilnas stūksojo dviejų užmigusių ug- 
niakalnių pakaušiai. Už jų Rabaul aerodromas ir uos
tas. Jam pasiekti dienos šviesos užtektų.

Kodėl skubėti? Kodėl nepasigerti, neapsvaigti be- 
rybiu grožiu? Aplinkos paliestas žmogus grožiu pa
virsta. Grožis yra kūryba. Grožio pagautas žmogus 
kuria save.

Norėtųsi vairą sukti atgal ir išmatuoti šiuos mė
lynus plotus. Apiplaukti Duke of York ir pasinešti 
prie New Ireland salos mėlynų kontūrų.

O gal ten ne sala? Gal.pabaisos nugara iš jūros 
kyšo? Didelio banginio kupra. Jo uodega plonėja ir 
visai su dangum ir jūra susilieja. Galvą ruošiasi į 
mus pasukti. Surytų pirmiausia žalias Duke of York 
saleles. Tada jau tarp banginio ir tų užmigusių dvie
jų titanų nieko neliktų tiktai mažas pasviręs laivelis.

Titanai nejuda. Iš jūros pakilo ir sustingo. Su
stingo ant jų jūros putai nenukritus. Sustingo vė
jas. Nutilo Antano knarkimas. Užgęso ir dyzelio 
motoras. Burės į skardą pavirto, sustingo.

Meškerės šniūras kaip styga suvirpėjo ir tylą 
nutraukė. Mėlyna žuvis iš vandens iššoko, bandė nuo 
kablio nutrūkti, pliaukšėjo ir tylos burtus užbaigė.

Metalo įrankių žvangėjimas laivo apačioj maišėsi 
su Dimitrijaus keiksmažodžiais.

Įsitvėręs į bejėgį vairą norėjau pūsti į bures. Du
ke of York salos pradėjo mus vytis.

(Bus daugiau)

nedarnas, gal kas kokią lengvą
ją parduoda”.
Mokiniai prie žibalinių lempų

Komunistų partijos sekreto
rius A. Ferensas gyrėsi, kad 
jau 1965 m. kolūkiečiams įves
ta elektra. Valstybinės plano 
komisijos pirmininkas A. Drob
nys pažadėjo visiems kolūkie
čiams parūpinti elektrą. Apie 
elektros įvedimą mokyklose ir 
jų apkūrenimą niekas nešneka, 
nes pagal planą jau visos mo
kyklos elektros apšviestos ir 
apkūrenamos.

“Valstiečių laikraščio” Mūsų 
dyglys duria komunistų parti
jos planuotojams (1969.XLI.27, 
Ns 155).

“Ir skaitytojai man labai daž
nai parašo. O kaip jų laiškų 
nespausdinsi ?

Va, kad ir paskutinis paštas. 
Skaitau laišką iš Alytaus rajo
no Miroslavo apylinkės Mankū- 
nų kaimo. Pasirašo net 15 gy
ventojų. Atvyk, sako, pamaty
si, kaip grūdinami mūsų vaiku
čiai.

O atvykti čia reikėtų ne tik 
man, bet ir rajono švietimo sky 
niaus atstovams. “Pažangos” 
kolūkio pradinėje mokykloje 
tikrai sudarytos visos sąlygos 
vaikų grūdinimui. Visų pirma 
čia užtikrinta atitinkama tem
peratūra, kurioje vaikai be pirš
tinių nelabai ir sėdėti gali. O 
jų akutės prie žibalinės lempos 
irgi per daug nepaikinamos.

— Kas mums darbo, — sako 
“Pažangos” kolūkio šeiminin
kai. — Čia daugiausia mokosi 
vaikai iš “Obelijos” kolūkio.

Tuo tarpu dėdės iš “Obelijos” 
būgnija savo:

— Bet mokykla tai jų.
O štai ir kitas linksmesnis 

laiškas. Rašo R. Petraška iš 
Kapsuko rajono “Nau jo gyveni
mo” kolūkio.

“Važiuoju aną dieną per ant
rą brigadą, žiūriu, laukuose sli
džių tramplinai įrengti. Matai, 
kaip kolūkis sportu rūpinasi. 
Prieinu arčiau, ogi tai žaiginiai 
su šienu. Nebent žvėreliai prie 
jų gali sportuoti”.

Minėtas laikraštis pagauna ir 
komunistų partijos sekretorių 
A. Ferensą meluojant.

“Kavarsko kepyklos vadovai 
perdegusią duoną siunčia į Staš 
kūniškio tarybinio ūkio m Svir
nų, Naujasodžio tarybinio ūkio 
Fžerėnų skyrius bei kitas toli
miausias Anykščių rajono vie
toves. Taip sakant, toliau nuo 
savo galvos.

(Iš J. šilinio laiško)
Kolūkietė (UI Svirnų parduo 

tuvėje). Gal kirvių turite?
(Nukelta J 4 psl.)



Draugijos moterų paruoštas f 
karštas šiupinys 

patiekiamas 
8:00 valandą vakaro.

IMAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

Bus geras bufetas | 
ir atskiras baras f

MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI Į

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ ŠIUPINĮ
DARIAUS - GIRĖNO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 4416 SO. VVESTERN AVE., ŠEŠTADIENĮ, VASARiO MĖN. 7 D., 7-tą VAL. VAKARO.

| ĮVAIRI MENINE PROGRAMA

= Tautinių šokių grupė — 
"Grandis", Mergaičių

oktetas ir kt.

Šokiams gros *
I NICK WEISS orkestras.

TĖVYNEI PAREIGA - ĮSTATYMAS
Sibiro lietuvių bataliono prieš 50 metų 

žuvusiems kariams

MARIJA KASAKAITYTĖ
Po to, kai tu mirei, aš neradau 

pasauly nieko,
Kas nesuteiktų liūdesio gilaus.

Čia žemėj tik jaunystė pėdsakus 
šviesius palieka,

Širdy iš anksto mirčiai pasmerk
to žmogaus.

Nes žemėj, kas didinga -tai
jaunystė mumyse. 

Vytautas Mačernis

Šiais Vytauto Mačernio žodžiais 
pradedu rašyti apie aštuonis Vy
tauto Didžiojo lietuvių bataliono 
Sibire žiauriai nukankintus ka
rius 1919 metais gruodžio 9 d. 
toli nuo tėvynės, Sibire Altajaus 
krašte. Tai buvo karininkai: Vy
tautas Kasakaitis, A. Navikas, J. 
Eidukas, J. Maleris, Br. Šukevi- 
čius, kareiviai: K. Norvilaitis, J. 
Silevičius, ir Turskis.

Nors nei vieno iš tų aštuonių 
nužudytų mano brolio Vytauto 
Kasakaičio ginklo draugų, nei jų 
šeimos narių nepažinau, bet, ra
šydama apie brolį Vytautą, no
riu priminti tuos visus jaunus, 
karštus Lietuvos patriotus, kuriem 
teko šiurpi dalia — būti pakirs
tiems pačiam gyvenimo žydėji
me ir tai baisia, siaubinga mir
timi.

50 metų jau uždengė užmirši
mo dulkes. Bet man ta praeitis 
dar gyva, gal todėl, kad visuo
met širdy ją laikiau. Reikia tik 
gyvenimo veidrodį pasukti ir pa
matyti visa taip ryškiai, kaip už 
šalusio Nevėžio dugne, kada su 
Vytautu čiuoždavom iš Surviliš
kio iki Šventybraščio lygiu Nevė
žio upės paviršium.

Jaunystėj ir lietuviškoj veikloj
Bet tegu kalba užmirštoji 

praeitis. Tai buvo mūsų vaikys
tė...

Baigus man pradžios mokyklą 
Survilišky, kurioje buvo mokyto
jas mano tėvas Antanas, ir kiek 
pasimokius, tėvai nusprendė leis
ti mokytis į Varšuvą, kur jau mo
kėsi brolis Vytas.

Varšuvoj išlaikiau į II gimna
zijos klasę.

Nors gyvenom pas tetą, tikra
sis mano globėjas buvo Vytas. 
Jis lankė realinės gimnazijos V-tą 
klasę ir man buvo tuomet dide
lis autoritetas.

Vytas aktyviai dalyvavo Var
šuvos Lietuvių draugijoj ir jos 
chore. Tuomet buvo didelė Var
šuvoj lietuvių kolonija. Daugiau
sia ją sudarė moksleiviai, studen
tai ir mokytojai. Susipratę lietu
viai buvo įkūrę Lietuvių savišal
pos draugiją 1905 m. Lietuviai 
sudarė chorą, kuriam pradžioj 
vadovavo visų mylimas dirigen
tas M.K. Čiurlionis.

Vėliau chorą vedė Stasys Šim
kus, energingas dirigentas ir or
ganizatorius. Po jo chorą vedė 
Aleksandravičius (išvažiavo į J »

Marija Kasakaitytė, šių atsiminimų autorė, prie Žuvusiems už laisvę paminklo 
Sibiro bataliono sunaikinimo 50-ties metų minėjimo proga.

Nuotr. J. Kasakaičio
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AV), muz. Vincas • Ratušins- 
kas, Stasys Karuža, Lenkijos cho
rų dirigentas, ir Žadeika.

Lietuvių draugija gyveno dar 
V. Kudirkos tradicijomis, kada 
Varšuvoj buvo įkurta jo slapta lie 
tuvių organizacija “Lietuva” 
1888 m.

Lietuvių draugija buvo patrio
tizmo, švietimo ir kultūros židi
nys jauniems lietuviams mokslei
viams ir studentams. Ir jų tarpe 
vyravo patriotinė nuotaika.

Vytas buvo inteligentiškas, ga
bus, veiklus ir susipratęs lietu
vis. Aš blogai kalbėjau rusiškai 
ir mokytoja man patarė skaityti

Karininkas Vytautas Kasakaitis
Sibiro lietuvių bataliono uniforma. 
Gimė 1895. 9. 8. Nužudytas 1919. 
12. 9.

rusiškai . Kartą Vytas pamatęs 
mane skaitančią rusiškai, atėmė 
iš manęs knygą ir metė ją ant 
pečiaus, sakydamas: “Rusiškai 
neskaitysi”.

Bet kiekvieną vakarą primin
davo: “Dabar bus lietuvių kalbos 
pamoka”. J pamokas ateidavo ir 
9 metų giminaitė (dabar profe
soriauja Varšuvos universitete), 
rašėm diktantus, mokėmės gra
matikos, Lietuvos istorijos iš 
Maironio vadovėlio ir taip kiek
vieną vakarą.

Vieną dieną Vytas grįžo, iš 
gimnazijos su apdraskytu švarke
liu, su išplėštom rankovėm ir 
apykakle. Nustebę klausėm, kas 
atsitiko.

“Vienas kolega per lietuvio 
mokytojo Radžiukyno lenkų kai 
bos pamoką užgavo mane kaip 
lietuvį. Mokytojas tylėjo, bet aš 
per pertrauką atsiskaičiau su sa
vo kolega. Visa klasė pritarė 
man”, pasakojo Vytas.

Tais metais Varšuvos operoj 
keletą vakarų dainavo garsus dai
nininkas Enrico Caruso. Varšu
va aidėjo “Rigoletto” melodijo
mis. Vytas girdėjo jį “Aidos” 
spektakly ir ilgai po to pasakojo 
savo įspūdžius apie stebuklingą
jį dainininką. Vytas mylėjo dai
ną ir muziką. Jis turėjo gražų 
balsą ir mokėsi groti smuiku. Bu

vo muzikalus, dalyvavo lietuvių 
chore, dainuodavo kvartete.

Nelengvas gyvenimas Varšuvoj
Jau nuo V kl. Vyt. turėdavo už

sidirbti korepeticijomis, nes tė
vams sunku buvo mus išlaikyti 
Varšuvoj. Sekančiais metais dar 
prisidėjo brolis Jurgis. Tai buvo 
sunkūs metai tėvams. Tetėno 
fabrikas, pas kurį mes gyvenom, 
bankrutavo ir visi mūsų tėvų ten 
įdėti pinigai žuvo.

Atsiskyrimą su tėvais išgyvenau 
kaip didelę vaikystės tragediją. 
Nemokėjau gyventi be šiltos na
mų aplinkos, be to, buvau pla
čiųjų Lietuvos laukų vaikas ir 
mokslo nemėgau. Būčiau iš jo 
pabėgusi jei ne Vytas, kuris nuo
širdžiai globojo mane ir padėda
vo mokslo sunkumus nugalėti.

Pirmiems man mokslo metams 
pasibaigus ir kada grįžome pas 
pas tėvus į Lietuvą, traukiniui 
iš Varšuvos stoties pajudėjus, iš
kišau pro traukinio langą ranką 
ir tamsoj grūmojau nemėgiamam 
miestui.

Vytas vyriausias iš visų vaikų 
buvo mūsų vadas ir globėjas. (Va 
saros metu į Surviliškį suvažiuo
davo tetos šeima su 5 vaikais). 
Jis mokėjo organizuoti žaidi
mus ir vaikų užsiėmimus. Švelnus 
ir gyvas jis mokėjo prieiti prie 
kiekvieno iš mūsų ir mes jo klau
sėmės.

Lietuvoje tik lietuviškai
Atvažiavę atostogoms į Lietu

vą, jo paraginti, mes visi nus
prendėme nekalbėti nė vieno žo
džio lenkiškai.Tokiu būdu mū
sų vaikų kalba buvo tik lietuvių. 
Kartais dideliu būriu eidami Var
šuvos gatvėmis, kalbėjomės lie
tuviškai, žmonės nustebę mus 
klausdavo: “Kokia kalba jūs kal
bate?” Pasididžiuodami atsaky- 
davom, kad lietuviškai.

Vytas vadovavo vi?om mūsų 
išvykom į Surviliškio apylinkes: 
Bakainių piliakalnį prie Liaudies 
upės, į Kopličkalnį arba Mleč- 
ko kalną su paslaptingu urvu 
prie Nevėžio ir kiturJo vadovau-

Br. Jeronimas ir Kazimieras Kasa- 
kaičiai padeda vainiką prie Žuvusiems 
už laisvę paminklo savo brolio Vytau
to, nužudyto prieš 50 metų Sibire, at
minimui.

jami aplankydavom klebonijos 
vaisių sodą, kun. K. Paltaroko 
pakviesti.

Vytas buvo linksmas, judrus, 
draugiškas ir meilus su visais, to
dėl buvo visų mylimas. Su sąmo
jum, kartais su aštriu liežuvė
liu jis nuteikdavo visus links
mai. Iš jo tryško gyvenimo 
džiaugsmas.Jį traukte traukė 
viskas, kas gyvenime gražu, kil
nu tr gera.Atrodo, kad jis plauks 
tuo gyvenimu, kad jis jį kūrė. Jis 
gražiai pasakodavo savo išgalvo
tas istorijas. Survilišky vakarais 
visiems jau sugulus, jis mums il
gai pasakodavo, ir mes negalėda- 
vom jo atsiklausyti.

Gyvenom tada visi tuo grožiu, 
kurį mums skleidė aplinka, į ją 
mes buvom įaugę visa savo esy
be, mes sėmėm grožį iš žemės ir 
dangaus, saulės ir žvaigždžių, 
kol gamtos grožį dalinai nepri
dengė mums knygos. Atostogos 
visuomet būdavo mums pilnos 
džiaugsmo ir malonumų. Ypatin 
gai linksma buvo viena gegužinė 
už Nevėžio, kurią buvo suren
gęs kun. K. Paltarokas. Dekla- 
mavom su giminaite Maironio 
eilėraščius. Žaidėm, dainavom ir 
šokom iki apsvaigimo.

Europos liet. vyskupui A L. Deksniui apsilankius Vagario 16 gimnazijoje. 
Romuvoje. Čia jį sveikina dvi skautės (Nuotrauka imta iš vokiečių spaudos)

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Racine, Wis.

: ;.į,
Amerikos (Lietuvių tarybos I 

Racino skyr. valdyba kviečia 
visus plačios apylinkės lietuvius 
dalyvauti Vasario 16-sos minė
jime, kuris įvyks vasario 8 d.,
3 vai. šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, 815 Park Avė., Ra
cine. Pagrindinei kalbai šiam mi 
nėjimiui yra pakviesta iš Chi- 
lagos Dalia Tallat - Kelpšaitė.

Po of icialiosios dalies seks me

Vytas pasirenka politechnikumą
Taip prabėgo mums keleri 

mokslo metai Varšuvoj. Vytas, ' 
baigęs realinę gimnaziją, įstojo 
į Varšuvos politechnikumą archi 
tektūros skyrių. Tėvas dėl susi
dėjusių politinių aplinkybių (ru
sams nepageidaujama asmenybė) 
gavo mokytojo vietą lietuvių drau' 
gų pagalba Lenkijoj, netoli Var- 
šuvos.Mūsų dideliam džiaugsmui 
tėvus galėdavom dažnai lanky
ti. Kokie mes būdavom laimingi, 
kada dažnai galėdavom pas tė
vus nuvažiuoti. Išlipę iš trauki
nio Radvilavo stoty, bėgom links
mi per mišką susiėmę už rankų.
Jau lankiau gimnazijos V-ją kla

sę ir mėgdavau daug skaityti. Vy
tas kaip geras matematikas daž
nai išspręsdavo sunkius man už- 
davįnius.Kartą prašiau jo užbaig
ti mano rašinį apie atostogas. Vy 
tas rašė: “Baigėsi atostogų ma
lonumai, reikia grįžti į darbą, 
nes darbas -tai pareiga, o parei
ga tai įstatymas”.

Ištrauka iš “Vilties” laikraščio 
Vilniuje 1914 m. III-3 Nr.20.:

“1914 m. 11.22 d. buvo sureng
tas studentų lietuvių vakaras i 
muzikos dr-jos “Orpheon” salėje. 
Buvo 3 veiksmų vaidinimas stu
dento J. Valaičio “Kaimo vaikai”. 
Po vaidinimo buvo duetas - “Tu 
mano motinėle” A.Iešmanto har
monizuota, pdainavo p-lė Graži
na Stankevičiūtė ir p. H. Asti. 
Puikiai padainavo kvartetas: p. 
p. Aldona Sakalauskaitė, Graži
na Stankevičiūtė, p.p. Vytautais 
Kasakaitis ir A. Asti Dainuota ; 
“Stov žirgytis pabalnotas”, A. Ieš 
manto harmonizuota, ir “Op., 
op! Kas ten, Nemunėli!” Z. Nau
jalio.

V. Ratušinsko vedamas choras 
puikiai padainavo “Karvelėlį” Č. 
Sasnausko, “Milda” St. Moniuš- 
kos, “Ko liūdi”, St. Šimkaus ir 
“Kur bėga Šešupė” Č, Sasnausko. 
Vakaras buvo užbaigtas Grybo 
kompozicija gyvuoju paveiks
lu “Jaunoji Lietuva”.

1914 m. 1.31 d. įvyko koncer
tas - balius suruoštas Varšuvos 
Lietuvių šelpimo draugijos. Pro
grama buvo turtinga. Choras va
dovaujamas V. Ratušinsko žavė
jo klausytojus. Ištrauka iš Kozūros 
straipsnio.

Lietuvių draugija ir lietuvių 
choras buvo surinkęs didelį skai
čių lietuvių ir net nelietuvių.

ninė programa .kurioje pasi
rodys mūsų jaunieji deklamato
riai ir parapijos choras, veda
mas muz. Juozo Grimskio.

Šią iškilmingą dieną užbaigti 
rengėjai kviečia visus į šeimy
nišką pobūvį, kuris įvyks tuoj 
po meninės programos.
' Pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės bus aukojamos 
tą pačią dieną 9:30 vai. šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

Alto skyr. valdyba

Lawrence. Mass.
Sausio 25 d. vakare šv. Pran

ciškaus parapiios saloje įvyko 
Lawrenco lietuviškųjų organiza 
cijų atstovų susirinkimas. Ja
me dalyvavo Lawrenco Alto sk. 
pirm. Jonas Stundza su 3 val
dybos nariais, šv. Pranciškaus

TARYBINĖ DARBO PADALA

(Atkelta iš 3 psl.)
Pardavėja. O kam jums jie? 
Kolūkietė. Jūsų parduodamai

duonai' atkirsti”.
A. Ferensas nepaprastai nir

šo dėl išeivių spaudoje padary
tos užuominos, kad Lietuvoje pa 
sitaiko blogai iškeptos duonos. 
Išeiviai buvo per kuklūs pami
nėti, kad tarybinėse kepyklose 
duonai atriekti reikalingas kir-
VIS.

Chicago Savings
and Lota Astaelatiaa

Certifikatų sąskaitos

Certifikatal išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $1,000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

• Vacation Club 
College Bonus Savings

• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Christmas Club
• Insured Family Savings

• Notary Public Service • Sėli & redeem U. š. Bonds
• Free community roorns for • Two large free park’g lota 

your organiz’n meetings • Save-by-Mail Kits
• Pay all your family bills • Travelers Checks 

with our special money or- • Safe Deposit Boxes 
der checks

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakol, Sr-, Presldent and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575
H O D B S Mon. 12 P .M. to 8 P.M., Tueo 9 to 4, Thura. & Pri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

bažnyčios klebonas kun. Petras 
Šakalys ir vikaras kun. Jonas 
Bernatonis, tautinės bažnyčios 
klebonas kun. Gaspariūnas, šv. 
Pranciškaus parapijos choro va
dovas ir LB atstovas muz. Jo
nas Narkus, Šv. Vardo draugi
jos — Stasys Zapėnas, Moterų 
Arkibrolijos — Joana Lisaus? 
kienė, Krikščioniškosios doktri 
nos — Ona Akstinaitė, Vyčių 
organizacijos — Ona švenčiony- 
tė ir Klubiečiu moter” bei cho- 
■isčiii atstovė Stundžiūtė.

Aptarta minėjimo programa. 
Bus pakviesta 3 valdžios atsto
vai. Muzikas J. Narkus su jung
tiniu choru žadėjo daug dainų 
padainuoti, o jaunoji karta bus 
kviečiama pianu paskambinti.

Po minėjimo klubietės mote
rys paruoč vakarienę. J. Sk. 

Worcester, Mass.t 7
Nepriklausomybės minėjimas 

įvyks vasario 15 d. šia tvarka:
10 v. r. iškilmingos pamaldos 

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
ir 3 v. p. p. minėjimo aktas Liet. 
Piliečių klube.

Paskaitininke E. Vasyliūnie- 
nė. Meninę dalį išpildys šv. Ka
zimiero par. mokykla ir skautų 
bei LB tautinių šokių grupės.

Aukos renkamos pagal au
kotojų pageidavimus Altui, L. 
bendruomenei ir Vlikui.

Vasario 16 d. miesto meras 
sutiko paskelbti Lietuvių diena. 
Per radijo stotį WNEB kalbės 
senat. Harold Donohue ir adv. 
Antanas Milleris.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7282
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS AP4RATAJ

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTE R, INC.

J. UEPONIS

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.

Parengimo garbės pirminin
kai: šv. Kazimiero par. kleb. 
J. Jutkevičius (Jutt), Aušros 
Vartų par. kleb. A. Volungis ir 
statė reprez. C. Tagman.

Minėjimą rengia Worcesterio 
Lietuviij organizacijų taryba. S.

MASKVA VIS BAUDŽIA

Sovietų teismas Taškente, 
Azijoje, šiomis dienomis trijų 
metų sunkiųjų darbų kalėjimu 
nubaudė Krimo totorių patrio
tą Mustafa Žemdljevą ir poetą 
Iiya Gabai kaltinant juos So
vietų Sąjungos ir jos socialinės

— Amerikoj ligi 1975 m. 
reiks 200,000 naujų mokytojų, 
129,000 (šoferių, 14,700 elek
tros inžinierių, 175,000 sekre
torių,na ir 600 šaltkalvių.

Howard Samuels, buvusio komerci
jos pasekretoriaus sūnus, 1-7 m. 
areštuotas New Yorke bevartojant 

I narkotikus.

/^^SAFETY 0PV 
YOUR SAVINGS

INSURED

Sąskaitos apdraustos iki $20,000.

Ant visų knygelių
““ sąskaitų
** NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI

KAS DIENĄ. IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI



LAIKAS:
VASARIO MĖN. 8 D., 

SEKMADIENĮ, 
3-čią V AL, POPIET
JAUNIMO
CENTRE

ALVUDO VAIKŲ TEATRAS stato rašytojo ANATOLIJAUS KAIRIO 3-jų veiksmų 

eiliuotų vaidinimų su muzika ir baletu.

DU BROLIUKAI
Bilietai gaunami Marginiuose ir spektaklio dieną prie įėjimo. Auka: $3, 2, ir 1.

"ssbk r3sasBr'

s
BUFETAS VEIKS 

NUO
10 V A L. RYTO.

IR KLOUNO 
PRIEŽIŪROJ 

LAIMES ŠULINYS

TRUMPAI

— Lietuvių Fondo Detroito 
vajaus komiteto posėdis įvyko 
vasari 1 d. L. namuose. Detaliai 
apsvarstytas dabar vykstąs va
jus ir jo sėkmingas pravedimas. 
Taip pat svarstytas pagerbimo 
pietų — koncerto klausimas. Pir- 
min. Vytautas Kutkus supažindi
no komiteto narius su koncerto 
programa, kurią išpildys mezzo- 
sopranas Roma Mastienė, akom
panuojant Arvydui Vasaičiui. 
Pietūs — koncertas įvyks vas. 
22 d. 12:30 vai. Lietuvių namuo
se. Iš Chicagos atvyksta LF ta
rybos pirmininkas dr. Gediminas 
Balukas.

Iki 1969 m. pabaigos 158 det- 
roitiečiai yra įstoję nariais į L 
fondą ir 13 įmokėję mažiau kaip 
po 100 dol. V:so detroitiečiai 
fondui davė 31,884 dol. Iki 
šiol yra mirę 10 fondo narių ir 
31 asmenį detroitiečiai įamžino 
fonde. Sekantis vajaus komiteto 
posėdis įvyks kovo 15 d. 11:30 
vai. L. namuose,

— Dainavoje savaitgako išvy
ka nors ir nebuvo gausi, bet, gra
žiam orui esant, gerai praėjo. 
Lėkštinėmis rogėmis “bliūdais” 
nuo kalno leidosi ne tik vaikai 
ir jaunimas, bet ir suaugusieji.

— Kaziuko mugei didelis pa
siruošimas eina skautų būkle. 
Skautai drožinėja, piausto, tęki- 
na ir šiaip įvairiais būdais gami
na įvairius žaislus ir gaminius 
kaziuko mugei, kuri įvyks kovo 
8 d. Lietuvių namuose.

— Balfo 76 skyriaus valdyba 
1970 metams išrinkta šio sąsta
to: pirm. Kazys Ražauskas, vi- 
cepirm. Rožė Ražauskienė, Ka
zys SragauSkas, Alfonsas Ple
pys, sekr. Vladas Staškus, finan
sų sekr. Cėsys Šadeika, ižd. Pet
ras Dalinis ir kartotekos vedėja 
Kazė Viskantienė.

— Vilkiukų sueiga įvyks va
sario 8 d. 11:30 vai. L. namuose.

— Robertas Selenis dalyvaus 
televzjos programoje “Hgh 
School Bowl” šį šeštadie
nį, vasario 7 d., 1 vai. Reikia tik 
atsukti 4 tinklą ir pamatyti, kaip 
dvi Michigano valstijos gimnazi
jos — Fraser ir Saline varžosi 
klausimų ir atsakymų formoje iš 
politikos, sporto, muzikos, bale
to, dramos, istorijos, geografijos 
jT pa n. sričių. Robertas vadovau 
ja Fraserio varžovams.

— M ar gar eta, Judita ir Zu
zana Dėltuvaitės, pasižymėju
sios, jaunos ir gabios muzikės 
(pirmas, antras smuikas ir če- 
lo) sijungė į St. Sližio vado
vaujamą jaunimo chorą ir da
lyvaus ne tik nepriklausomybės 
minėjimo metu choro išpildomo
je programoje, bet taip pat da
lyvaus muzikinio veikalo “Pirš 
lybos Šapnagiuos” pastatyme.

Detroito skelbimai

pYFmVTFTrTiTs
Dažo — Dekoravtmaa — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus 
Jdeda "Plaster Roard”. Visų rūšių

grindų Ir slėnu plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Miehigan — Tel. VE 8-4064

■iimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patrlcla Bandea 
Algrls Zaparackas

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

Ved8jaš—RALPH J. VALATKA
17(100 Warwlck, Detroit, Mlch. 48210 

TEL. 537-5550

11111111111111111111111111111111111111111111111111111

— Agr. Jurgis Baublys, pa
sižymėjęs medžio ir metalo me
niškais išd-rbiniais, dabar nu
tekino, išpiaustė ir išdrožinėjo 
menišką vėliavos koto viršūnę 
St. Butkaus šaulių kuopos vė
liavai. Viršūnę J. Baublys pa
darė iš trijų medžio rūšių, turi 
šaulių ženklą ir Gedimino stul
pus.

— Kazys Sragauskas, lietu
vių laikraščių foto koresponden 
tas, nuo šių metų pradžios išėjo 
į pensiją ir turės daugiau laiko 
spaudos darbui.

— Mokytoja Stefanija Kau- 
nclienė atstovaus lietuviams 
Tarptautinio instituto tautybų 
komitete.

— Saulius Kaunelis, neseniai 
baigęs inž’neriją, išvyko atlikti 
karinės prievolės.

— Šauliai sveiksta. Vienu tuo 
pačiu laiku buvo sunegalavę trys 
aktyvūs St. Butkaus kuopos 
šauliai. Stasė Pranienienė ir 
Petras Bludžius po operacijų 
iš ligoninės išėjo ir gydosi na
muose. Leonardas Šulcas po iš
tikto širdies smūgio tiek sustip 
rėjo, kad šias eilutes rašant jau 
ruošėsi vykti į namus.I

— Gabijos ir Baltijos trintų 
bendra suejga Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukak
čiai paminėti įvyks vasario 15 d. 
11:30 vai. (bet ne 12 vai. kaip 
anksčiau skelbta) L. namuose. 
Tuntininkai prašo tėvų punktua
liai atvežti savo šeimos skautus 
į L. namus, kad vėliau Visi galė
tų dalyvauti bendrame minėjime 
3 vai. Mercy kolegijos McAuley 
auditorijoje.

— SLA 352 kuopos valdyba 
1970 metams perrinkta ta pati: 
pirm. Petras Januška, vicepirm. 
Vincas Tamošiūnas, finansų 
sekr. Elzbieta Jod’nskienė, pro
tokolų sekr. Vincas Rastenis, iž
dininkas Edvardas Trimeris, iž
do globėjai Mikas Balčiūnas, 
Petras Vencelevičius ir Bronius 
Burba. Daktarė-kvotėja dr. Mar
tyna Miškinienė.

— Lietuvių namų draugijos 
valdybą, išrinkus sekantiems 3 
metams naują iždininką, sudaro: 
pirm. dr. Vyt. Mileris, virepirm. 
Jonas Atkočaitis, sekretorė Ge
novaitė Viskantienė, ižd. Jonas 
Maršalkevičius ir fin. sekr. Juo
zas Racevičius.

!
— Skautai instrumentalistai 

renkasi Vasario 8 ęl. 11:30 vai. L. 
namuose su savo instrumentais 
ir bus vėl atgaivintas skautų 
orkestras. Instrumentais pripa
žįstama įvairių rūšių lūpinės 
armonikos ir suinteresuoti iš
mokti jomis groti taip pat turi 
atvykti.

I
— Su. Petro bažnyčioje ne

priklausomybės šventės proga 
pamaldos už žuvusius vyks va
sario 15 d. 10 vai. Su vėliavo
mis dalyvaus St. Butkaus kuo
pos šauliai ir Gabijos tunto vyr.

Ketvertas ugniagesių eina baigę gesinti Manhattan Towers vienbutį, 
kuris užsidegė sprogus gazui. Apie 500 svečių iš viešbučio išbėgo.

PASSBOOK AND 
CERTIFICATE SAVINGS 

INSURED TO $20,000

Detroito jaunučių kalėdinis “orkestrėlis” prie kūtelės Dainavoje, sau
sio 3 d.: R. Duobaitė, ž. Idzelytė, V. ir D. Žemaitytės, R. Veselkaitė, 
avinėliai V. Smalimskaitė ir D. Skiotys, “orkestro” vadovai — T. 
Zarankaitė ir R. Pikūnaitė, angelas — V. Nakaitė, Marija — Kr. Ve- 
selkaitė, Juozapas — S. Petrulis, būgnininkai — D. Skiotys, G. Za- 
ranka ir Alg. Petrulis.

skautės. Prieš pamaldas bus 
trumpos apeigos prie kryžiaus, 
o po pamaldų parapijos salėje 
bus kavutė ir pyragaičiai. Todėl 
š čia bus dar laiko nuvykti į 

pagrindinį minėjimą Mercy ko
legijoje.

—Žiemos šaudymo pratimai 
vyks vasario 8 d. St. Geldžio so
dyboje. Pratimus ruošia “Švy
turio” kuopos šauliai, bet gali 
dalyvauti ir ne šauliai.

— Naujosios parapijos klebo
nijos statybos varžybas laimėjo 
lietuvis kontraktorius J. Pana
vas, pas:ūlęs žemiausią —72,000 
dol. kainą.

— Lietuviai gražiai pasirodė. 
Michigano universitete Ann Ar- 
bore sausio 30 ir 31 d. vyko tau
tybių mugė “IVorld’s Fa5r”. Ga- 

1 linas Gobienės vadovaujama “Ši
lainė” šoko dviejuose spektak
liuose ir žiūrovai grupę entuzias 
tingai įvertino. Lietuvių studen
tų sąjungos Ann Arboro skyrius 
turėjo savo atskirą kambarį, ku 
riame rengė lietuvių tautodailės 
parodą, o svetimtaučiai su įdo
mumu apžiūrinėjo jame išstaty
tus eksponatus. Prie parodos pa
ruošimo dirbo Marija Norušytė, 
Mačiūnaitė, Vytautas (jaunasis) 
ir. Mindaugas Kutkai, Šarūnas 
Lisauskas ir kt.

— Naujosios parapijos kultū
riniam centrui statyti vajus vyks 
ta pilnu tempu ir gana sėkmin
gai. Per pirmą savaitę buvo gau
ta pasižadėjimų 20,000 dolerių 
sumai, dabar jau pak’lo iki 
36,000 dol. Aukas ir pasižadėji
mus telkia finansų komitetas, 
kurį sudaro: pirm. Pranas Zager 
— Zagareckas, vicepirmininkai 
Alfonsas Arlauskas, Elzbieta 
Paurazienė, iždininkas Steponas 
Smalinskas, sekr. Eugenijus Jan 
kus, vajaus kapitonai Jonas Va- 
lukonis, Stasė Hotrieič, Juozas 
Chaps, Violeta Panavienė, Valeri 
jus Gražulis. Jiems dar patalkins 
Algimantas Rudis-Rudž’ūnas, Al 
gis Gladkauskas, Jonas ir Cecili
ja Balsiai, Vacys Mickus, Juozas 
Orentas ir dr. Kęstutis Keblys.

— Dariaus-Girėno klubo me
tinis susirinkimas vyko vasario 
1 d. L. namuose. Dalyvavo 80 
narių ir priimti 7 nauji. Pirm. 
dr. V. Mileris pranešė, kad Li- 
quor Control padarė klube revizi 
ją, rado viską tvarkoje ir pa
gyrė, kad reikalai gerai tvarko
mi. Taip pat išsiaiškinta, kad 
yra kai kurių palengvinimų ma
tuojant nuotolį nuo bažnyčios. 
Dabar nebereikėtų dviejų orga

nizacijų ir yra galimybė dabar 
padaryti įėjimą tiesiog iš Lietu

vių namų. Revizijos komisijos 
vardu pranešimą padarė Alfon
sas Juška, V’skas rasta tvarko
je ir padėkojo valdybai už gerai 
eitas paregas.

Į 1970 metų D.-G. klubo val
dybą išrinkti: pirm. dr. Vytau
tas Mileris, vicepirm,. Stasys 
Petrauskas, sekr. Alfonsas Ve- 
laVčius, ūkio vadovas Valius Mi 
’-as, fin. sekr. Jonas Šostakas, 
ižd. Anatolijus Viskantas, tvark 
darys Jonas Rėklys. Į rev. komi
siją — Alfonsas Juška, Antanas 
Petrauskas ir Viktoras Permi
nąs. Ka’nų komisija — Antanas 
Šiurkus, Stasys Rač’ukaitis ir 
Vladas Kazlauskas. Susirinkimą 
pravedė Kazys Gogelis, sekreto
riavo Alf. Velavičius. Mandatų

ANNOUNCING 
NEW HIGHER 

INTEREST 
ON SAVINGS

6«
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES OF $5,000. OR MORE, 2 YEAR MATURITY

5h
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES OF $1,000. 0R MORE, 1 YEAR MATURITY

5I«
PER ANNUM

0N SAVINGS CERTIFICATES OF $1,000. 0R MORE, 6 M0NTH MATURITY

51%
PER ANNUM

90 DAY NOTICE GOLD EAGLE PASSBOOK ACCOUNT $50.00 MINIMUM

5»
PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK ACCOUNT

Interest Is compounded daily and pald quarterly on all accounts. Standard 
Federal pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits re- 
celved by the 10th of any month earn from the first of that month. Deferred 
Income Certificates are available at rates of 6%, 5%%, and 514%.

STANDARD 
FEDERAL
Savings and Loan AssocIAtion of Chicago
ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice legal requirements) 
4192 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone: r
HOURS: Mon., Thurs. 9 a.m.-8 p.m. Tues., FrI. 9 a.m.*4 p.m. Sat. 9 c. n.-12 noon Wed.- no buslness transacted

SUSIDEGINUSIO STUDENTO 
MIRTIES SUKAKTIS

Sausio 16 d. sukako lygiai rae 
tai, kaip pernai Prahoje, protes
tuodamas prieš sovietinę Čeko
slovakijos okupaciją, Šv. Vaclo
vo aikštėje sus deg no jaunas dvi 
dešmties metų studentas Jan 
Palach. Prahos studentai ir visa 
Čekoslovakija nepamiršo tos au
kos. Daug kur. pasirodė Jan Pa
lach vardas ant universiteto sie
nų ir buvo paskleista nemaža 
atitinkamų atsišaukimų. Prahos

komis1 ją sudarė Viktoras Permi
nąs (pirm.), Genovaitė Viskan
tienė ir Antanas šiurkus.

(sln)

I

policija, siekdama nuslopinti ga
limas demonstracijas, areštavo 
Prahoje tri3 šimtus asmenų, ku
rių tarpe nemaža Filosofijos fa
kulteto studentų. Iš viso, artė
jant Jan Palach mirties meti
nėms, Čekoslovakijos policija 
areštavo ape du tūkstančius as
menų r aštuoniolika tūkstančių 
buvo tardomi bei,kontroliuojami. 
Visose Prahos gatvėse patrulia- 
\o policijos būriai, ir visos mo
kyklos buvo uždarytos, teisman 
tis “influenzos” pavojumi.

— Ateitos priklauso tiems, 
kurie naudojasi paties Dievo 
teise t ikėti ,galvoti ir pasirink
ta. F. Dulles



- B DRAUGAS, ketvirtadienis, 1970 m. vasario m. 5 i

KRIKŠČIONIŲ VIENYBE
Popiežius Paulius VI-sis ben

droje audiencijoje plačiai nagri 
nėjo krikščionių vienybės pro
blemą ir Katalikų pareigas vie 
nybeį įgyvendinti. Maldų savai
tės už Krikščionių vienybe tiks
las — pareiškė Paulius VI-sis 
— yra pažadinti visų tikinčių
jų širdyse tikrąją meilę, vienai, 
šventai, apaštalinei Kristaus 
Bažnyčiai ir ugdyti tolerancijos, 
atleidimo ir sugyvenimo jaus
imus visų Krikščionių tarpe. 
Ekumenizmo kelyje jau daug 
yra padaryta: užmegzti santy
kiai su įvairiomis krikščionių 
Bažnyčiomis, įkurtos bendros 
ekumeninės komisijos teologi
niams ir kitiems bažnytiniams 
klausimams studijuoti, daug 
kur įrengiamos bendros ekume

ninės pamaldos ir plačioje ti
kinčiųjų masėje sėkmingai sklei 
džiama vienybės idėja. Kad vi
sa tai atneštų laukiamų vaisių, 
kiekvieno tikinčiojo pareiga 
yra dar uoliau melstis, aukotis 
ir veikti pilnai krikščionių vie
nybei įgyvendinti.

CLASSIFIED GUIDE
ni'I.P VVANTED — 1VKAI

PROGOS — OPPORTUNITIES

INVESTORS VVANTED! 
For small Record Co.

$2,000 for two songs 
to be recorded.

TEL. — 374-0126

KKAL ESTAI E VYRAI IR MOTERYS

NAMAI DARBININKAMS

Guatemalos arkivyskupas 
kard. Casariego spaudos konfe
rencijoje pranešė, kad šiuo 
metu dviejuose Guatemalcs 
miestuose pradėta statyti 250 
namų danbiniilnlkų šeimoms. Rei
kiamas lėšas šiam projektui j- 
gyvendinti paskyrė popiežius 
Paulius VI-sis.

MISOELLANEODS

$ Z a APDRAUDŲ AGENTŪRA

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar- 

, komi pilietybės dokumentai. Pildo- 
1 mi Income Tax ir atliekami kitoki
patarnavimai.

| ŠIMKUS REAL ESTATE 
j NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

Color corrector wanted
TO W0RK IN NEW SKOKIE 

LABORATORY 
Call 8:00 A.M. t0 6:30 P.M.

674-0545

HELP VVANTED MOTERYS

Keturių vaikų tėvas Vietor San- 
tiago stovi kriminaliniame teisme 
Brooklyne, N. Y., už tai, kad 

platino narkotikus vaikų tarpe 
ir taip uždirbdavo 200 dol. per sa
vaitę.

Namų, Gyvybės, 
sveikatos, biznio. 
automobiUu.
Patogios išsimo- 
kėjimo sąlygos.

j. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

MISCELLANEOUS

Mūsų mielus idėjos draugus

VLADĄ, VYTAUTĄ IR JONĄ 
Š O LI Ū N U S

bei jų artimuosius, mirus jų brangiam tėveliui, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu jungiamės maldoje.

Chicagos Ateitininku Sendraugiai

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Alr-eonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Badenas K. šimulis

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus |

Dengiame visti rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba RO 2-8778
I Apskaičiavimai nemokamai
I Skambinkite bet kuriuo laiku.

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll

Beveik naujas 4 modernių butų
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Panke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockwell. 
$13,500.

Insurance — Ineome Tnx 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY

TYPIST — GENERAL OFFICE
Purchasing background des.rable, būt 
not reųuired. Mušt be good typist. 
Near Northvvest side location. Per
manent.

Call 944-5650 
KLEMP CORPORATION 

1132 W. Blackhawk, Ch cago, FU.

ARCHITECTURAL
DRAFTSMAN

Service station layout and con- 
struction Seime college and exper. 
in interpreting field sketehes and 
notes desirable. Opportunity for 
advancement excellent. Headąuar- 
terš will relocate in Oakbrook 
soon. Mušt provide own transp’n.

Call For Appointment 
ANNE LACK

247-6000, Ext. 333
ATLANTIC

RICHFIELD CO.
(Sinclair)

_ "c"o N T R A C T O B S

Mielam bičiuliui

A. f A. INŽ. FELIKSUI GIEDRIUI, 
mirus, jo našlei VANDAI, dukrai FELICIJAI, dukrai 
RITAI ir sūnui RIMUI su šeimomis širdingą užuojau
tą reiškia

Muraškų ir Gudėny šeimos

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. (10 St. Tel. WA 5-2737 
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams 
— Moskviteh ir Zaporozec.

E. Žukauskas

RICHMOND AUTO SERVICE 
' 2934 VVest 63rd Street

Užsieninių ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

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

i»||ill|imil||lllllllllllllllllIIIIIUaiHlllllhllilHlillllHlillllllllUllllllilllllllllHllllIlUlllllilililllUlllM

0 A 2 Y M A S
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. BUDIS — TeL CL 4-1050

2737 W. 43rd St.. CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Ta* 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. B A C E V 1 C I U S 

6455 S. Kedzie Avė. — PB 8-2288

SKOKIE APYLINKĖJE — reikalinga 
šeimininkė, kol motina susveiks grįžus 
iš ligoninės. Yra 6 vaikai (2 prieš mo
kyklinio amž.). Virimas ir lengva na
mų ruoša. Atskiras kamb., geras atly
ginimas, laisvalaikis. Reika’inga kal
bėt nors kiek'angliškai. Kreiptis j Dr. 
McDermott, namų tel. OR 5-4385 arba 
po 2 v, p. p. ofiso te1. OR 5-4471.

MIDDLE AGED WOMAN

for eounter w»rk. Kuli or part 
tiime. Uniforms furnished. Paid 
vacation. Good salary. Apply in 
person. Cock Robin Ice Cream 
Store, 6735 W. North Avenue, 
Oak Park, Illinois.

CONSTRUCTION

REZIDENCINIAI* 
{komerciniai, 
{medicinos IR 
kitokį pastatai,s

J SA57 West 09tfa Street J TeL HE 4-7482

SššV

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba.

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną: (

V. BARAVYKO
Anglų—Lietuvių kalbų žodynas $6.06

(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
Illinois State \eiliojai prie kainus *’’ri pridėti 6% mokesčiu.

(MlllllllllllliiTOi.......................... .

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
-.gc=—-^===-

VARGAS SU APŠILDYMU?
Kreipkitės į

A. JAMES HEATING CO. 
4552 S. Kedzie 847-4314

DIETIŠKI PRODUKTAI 
ORGANIŠKI VITAMINAI

PASS’ HEALTH FOODS
Telef. — 776 - 1894 3248 West 55th Street

CHICAGO, ILLINOIS 60632
J

Mfe Offer 7o Suvers

SAVINGS GERTIFICATE

5V f5
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certlficates issued 
for six months or one 
yaar—in m i n i m u m 
amounts of $10,000.00, 
and theroafter in 
multiplM of $1.000.00. 
E ar n ingi are paid at 
maturity.

44
Per annum

Paasbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed anil Paid 

as ofi
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings crtificatet iuued 
for six month* or on. 
V*.r — ln mlnimum 
amountt oi $5,000.00, 
and th.r.aft.r in 
multiplu of $500.00. 
E aminas ara paid at 
maturity.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUDAUSKŲ 

Beveriy Hills GėUnyčia
8443 W. 63rd Street Chicago. Illinois 

Tel PR 8-O8S3 — PR 8-0834

PARDAV’MUI

GARBAGE DRUMS I
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oonditioning — 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
Jcčvm a 1

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SH KET MĖTAU

Telefonas VI 7-3447 
4444 S.. VVestern. Chicago 8. III.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštas. 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

LEO’S SINCLAIR SERVIGt

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PB 6-1063

Būkime kaimynai
10 kamb. mūr., 2 vonios, 2 vir

tuvės, 2 auto mūr. garažas, naujas 
gazu šildymas, puošnus, priedai, gra
žesnis, patogesnis už naujus namus. 
Arti visko $28,900.00.

5)6 kamb., 8 metų modernus mū
ras, arti Bogan, apie 40 pėdų skly
pas. 1 % auto garažas. Greit susitar- 
kit. $22,900.00.

j*ulkua 2-Jų aukštų mūras — 6 ir
S kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.

Vertingas mūras. Naujas stogas, 
elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningu pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras. 4 mieg. Modern. 
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas belsmentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 Ir Rockwell. 
$21,800.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7209

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Išnuom. 2-jų kamb. butas skiepe. 
Marąuette parke. Skambinti po 8 v. 
v. 737-6983.

D £ M E S I O t

RADIO PROGRAMA

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

Namų Apšildymas
Įdedu visų rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir power hu- 
midiflers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir duju pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
“steam” kontroles.

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose.

ALBINAS BANYS
447-8806

REAL ESTATE

Apartmentinis namas
12 BUTŲ PO 3^ KAMB.

64-ta gatvė, arti California

Teirautis tel. GR 6-5242

4 miegamų mūr. namas. 16 metų 
senumo 37J^ p. sklypts. Virš 
$20,000. 2854 W. 85 Pi. HE 4-1459, 
po 6 v. v._________________________

Parduodamas 6 butų mūrinis. Ge
ros pajamos. Duokite pasiūlymą.

1843 W. 54th St. 
Skambinkite 532-5241

Remlkit tuos biznierius, kurieI
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morglčius galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tal. 
geros pajamos, 18,900.

Marąuette Pke. Mūr. 8 butai ir pa 
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

Marąnette Pke. Mūr. 6 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,9«0.

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

i __________________ _____________________ .
I 15 butų, 2-jų aukštu mūr. prie 

67 ir California. $20,000 metinių 
pajamų. $127,000. Įnešus $45,000

j savininkas duos paskola 7%.
I 1 Įž aukšto, 5 metų mūr. 2 švarūs 
i butai — 5% ir 4% kamb. Prie 63 
: ir Austm. Virimo — kepimo pe- 
i čiai, ąžuolo medis, dvigubas mūr.
I garažas. $51,000 arba pasiūlymas.

0 kamb., 20 meti, didelė švari 
mūr. rezidencija prie 71 ir Califor- 
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj 
užimti. $27,500.

5 kamb. 15 metų. “ranch’’ sti
liaus mūr. namas. 84 ir Kedzie. 
$23,000.

5Įž kamb. 15 metu mūr. “ranch" 
ant 50 p. sklypo. Prie 79 ir Rock- 
well. 2 vonios, centr. vėsinimas, 
įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas pir
kinys.

11 butų, 10 metų, 2-ju aukštų 
mūr. namas prie 71 ir California. 
$152,000.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo l:0u iki 1:30 vąl 
po pietų. perduodama: vėliausių

-saulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis “Draugas”.

JOSEPH VENCKAUSKAS 
Remodeling Contractor

Atlieka visus namų taisymo darbiu

2622 W. 69th St., 434-0626

NAMŲ TAISYMO DARBAI «
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI BE 7-9615

Skelbkitės “Drauge”.C*

REALE STATE
iiHiimm mimiiHiiiiiiiiiuiiiHiiimiiiiiiiiuiiiiiiuiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaii

SALES ■ NO RTGAGES ■ MANAGEMENT

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

ederal
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

VIrginia 7-7747

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

Tune-up ir Motorų Remontas

5759 So VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Tel. — PRospect 8-9533

Member of M.L.S.

A L E X ŠATAS — R E A L T 0 R
Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Berevyne, Ciceroj, Biverside, La Grange Park

ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo.
iiiiilillllllillliillllllllllililllliiiiiilllllllllliiliiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiillllllllllllllllin

IVI O V I N G
ŠERCNAS perkrausto baldas Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471 *032 f

nimnisniiiiiitimniiHiiiiiiatHiiiHiiiiHiiiiinimiiiiiminimiifflinifflimiiiiiiiiiiiiiiiiti'iiimni  >•

JEIGU JUMS REIKIA 
į GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIU

kreipkitės j “Draugą“, kurie spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
fai ir prieinama kaino

DRAUGAS
4545 West SSrd Street 

CHICAGO z» ILLINOIS
hniimmiim iituamna

j Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus.

Petrauskas Builders & Co.
Tel. — 585-5285

IIIMIIIIIIilillIlIlIlIlIIlIlIlIlIiilhlllllllllllll

Apsunoga skelbtis ^RAUGE 
*es jis plačiausiai Kaitomas lie
tuvių dienraštis Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos:

DĖMESIO!

. ................................................................................... .
DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Knygos suskirstytos pagal savo turinj f 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus 
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,iiiii,ii„iiiII|II,n,,,,
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

Knygos:

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT .......................... $5.o«
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ............................. 57.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
Laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo» 
kafnoa turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
uuiimiii linini, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, nu, iiiin,!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,,iil,ll, „1

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.
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TŪKSTANČIAI NEPALAIDOTU 
LAVONU

Duobkasių streikas vargina New Yorką

VYT. ALSEIKA,

6,OGU nepalaidotų lavonų

*' NEW YORK. — Jei kas pa
klaustų: kcks bendras bruo
žas riša Chicagos lietuvius ir 
New Yorko didmiesčio gyvento
jus, atsakymas būtų paprastas 
ir greitas: kabinės.. Tiesa, lie
tuvių rūpesč:ai kiti, tuo tarpu 
newyorkiečiai nerimauja, nes 
dėl duobkasių streiko bent 6,000 
mieste mirusių kūnų nebuvo į- 
manoma palaidoti ir... jie kapi- 

1 nėse — palapinėse, koplyčiose 
ir kitokiose vietose... laukia 
streiko pabaigos. —

Kasdien miršta bent 400

Apskaičiuojama, kad New 
Yorko mieste kasdien miršta 
vidutiniškai 400 žmonių ir jie 
laidojami 44 miesto kapinėse. 

f Tiesa, streikuojanti unija visų 
kapinių neapima, tad, manoma, 
streikas paliečia bent 320 lavo
nų, kuriems... nėra laimės būti 
tvarkingai palaidotiems. Jei 
streikas dar nepasibaigtų šio
mis dienomis (jis jau vyko apie 
tris savaites), tai reikėtų, kad 
neįmanoma palaidoti daugiau 
kaip 6,000 mirusių.

Vyksta keisti dalykai: mies
to gyventojai keikia atšalusi o- 

4 rą ir ypač jei jį palydi ne viena, 
' šią žiemą jau buvusi, sniego 

pūga, tai... miesto Sveikatos į- 
staiga susirūpinusi, kad neat
šiltų, nes tūkstančiams lavonų 
esant nepalaidotiems, tai keltų 
pavojų gyventojų sveikatingu
mui, nes temperatūra kelias die 
nas buvo pasiekusi daugiau 40 
F., bet pasiguosta: gerai, kad 
nepasiekė 60 F.

Giminaičiai kapinėse kasa 
duobes

Streikas vyksta ir juo dau
giausia susirūpinę milijonai did
miesčio žydų. Žydų teisė turi
savotiškus reikalavimus: miru
sieji turi būti kapinėse palai
doti 24 valandoms nuo mirties 
praslinkus, be to, draudžiama 
mirusius balzamuoti.

< Kas belieka dabar žydams, 
kai duobkasiai, ir žydų kapinė
se, streikuoja, kai vadinami pi
ketai kapinėse daboja “tvar
kos”?

Be'ieka savo artimuosius lai- 
dotis patiems. Tad ir kapinėse 
dabar stebimi nemalonūs vaiz
dai, žydai, išprakaitavę kasa 
duobes. Jie pasikeičia duobes 
kasdami, nes ne vienam, esant 
kietam gruntui, jau teko visiš
kai išsekti fiziniai.

Supykę žydai ne vienu atveju 
pakraudavo artimojo lavoną į 
EI - Al Izraelio lėktuvą ir pa
siųsdavo palaidoti į Izraelį.

Nenusiminkite, ramina Svei
katos įstaiga. Prieš dvejus me
tu jau vyko panašus duobka
sių streikas ir per tris savaites 
nieko blogo neivykę. Svarbiau
sia, buvo šaltas oras.

Nepalaidoti
Alksninis su Bacevičium

Belieka džiaugtis, kad bent 
sausio mėn., streiko įsisiūbavi
mo metu, New Yorke nemirė 
daugiau lietuvių. Iš žymesnių, 
kaip žinoma, sausio vidury mirė 
kompozitorius, pianistas Vyt. 
Bacevičius ir visuomenininkas 
kap. V. Alksninis. Ir jų kūnus 
palietė panašus, kaip anų 6,000, 
likimas.

Darbininkų - duobkasių strei- 
* kas yra kilęs dėl įprastinių — 

atlyginimų — priežasčių. Lig- 
šiol savaitinis tokio duobkasio 
atlyginimas siekė 126,50 dol. 
per savaitę betgi jie nepaten
kinti ir reikalauja atlyginimą 
pakelti iki 170 dol. per savaitę.

Reikalavimai laikomi išpūs
tais, dėl to streikas ir įstrigęs 
ir, bent šias eilutes rašant, jis

“Draugo” spec. kor. N. Yorke

dar nebuvo baigtas.
Tuo tarpu... lavonai ramiai 

guli ir kapinių pareigūnai ra
mina: ko jaudinatės? Nieko 
siaubingo juk nėra įvykę. 
Gyventojai nusivylę susisiekimu

Šiose skiltyse jau minėta, kad 
New Yorkas išvengė požeminių 
bei autobusų streiko, bet užtat, 
“paguodai”, 50 proc. buvo pa
keltas naudojimasis ir požemi
niais ir autobusais.

Palyginus su Chicaga, tas pa
kėlimas nebūtų per daug išpūs
tas, tačiau New Yorke iš po
žeminio išlipus ir toliau naudo
jantis autobusu, tenka į meta
linę dėžę ir vėl įmesti 30 et. ar 
tai sumai lygų tokeną. Tad, jei 
vidutinių bei ypač mažų pajamų 
pilietis tik per dieną išleidžia 1, 
20 dol. kelionei į darbą ir at
gal (o kur dar kiti šeimos na
riai...), tai mėnesio biudžete at- 

I sirabda ne taip smulkios išlai
dos.

Antra, tie keturi milijonai 
kasdien miesto susisiekimo prie
monėm besinaudojančių nepaten 
kinti ypač požeminių vagonų ne
švara, chronišku vėlavimus!.

/Jei šaltis, tai pasivėluosi...

Šių eilučių autoriui New Yor
ke įsikūrus nuo praėj. metų lap
kričio mėn. antrosios pusės, jau 
teko pergyventi bent tris šalčio 
bei sniego pūgų bangas.

Kiekvieną jų nepaprastai su
trikdo miesto susisiekimą ir at
siliepia juo besinaudojančių ner
vams.

Kaip taisyklė: pasninga iki 4 
- 5 colių, šaltis krenta, pasiekia 
10 ar žemiau laipsnių viršum 
nulio ir... jau rizika bent pus
valandi ar valandą pavė’uoti į 
darbą. Kodėl? Ogi, tie požemi
niai traukiniai būtinai turi su
gesti, sutrinka iešmai, neatsi
daro durys ir t. t.

Būna atsitikimų, kad įpykę 
požeminių traukinių keleiviai,

THE GKEATER SOLTHLAND

Tuio vardu yra vadinamas 
plotas nuo St. Luis Obispo iki 
San Diego iir Meksikos s enos. 
Čia 14 apskrityse, įskaitant ir 
Los Angeles, gyvena 13 mili
jonų žmonių, kas sudaro 64 pro 
centus visos Califoirnijos gyven 
tojų skaičiaus. Šio ploto gy
ventojų 1968 m. pajamos buvo 
48 bilijonai dolerių, kas taip 
pat sudaro 64 procentus viso 
Califomijos valstijos pajamų.1 
Tai yra maždaug $3,800 kie'k- 

' vienam salo ploto gyventojui.
Maždaug 200,000 naujų na

mų pastatoma į metus, 260,000 
naujų gyventojų prisideda, maž- • 
daug 5,000 per savaitę.

Šiame visame plote manoma,1

ijtad gyvena apie 10,000 lietuvių 
kilmės žmonių. Los Angeles 
miestas su savo priemiesčiais 
yra labiausiai lietuvių gyvena
mos vietos. Pietinei Californi- 
jad augant, kartu didėja ir lie
tuvių skaičius. Ypačiai čia da
bar daugiau atvyksta jaunos 
šeimos ir pensininkai. Šio ploto 
klimato įvairumas yra ideali 
vieta poilsiui ir ramiai senatvei. 
Šiame milžiniškame plote pr e 
Hollywood kalnų papėdės sto
vi Šv. Kazimiero šventovė, mė
gindama apjungti ir padėti vi
siems šio milžiniško ir pasakiš
ko grožio miesto lietuviams, jų 
religinių ir tautinių interesų 
reikaluose.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1970 m. vasario m. 5 d.

Mokytojas Antanas Stelmokas karo 
mokyklos laikais. Gimė 1913 m. ba
landžio 8 d. ir mirė 1969 m. sausio 
11 d. Buvo tvirtas ir kietas lietuvis. 
Kovojo net ir su ginklu rankoje prieš 
Lietuvos engėjus.

traukiniui “sustreikavus”, atsi
sako išlipti ir reikalauja juos 
gabenti į Times aikštę ar kitą 
žinomą sustojimo vietą.

Negaluoja ir kiti traukiniai
Žinoma, tai laikotarpis, kai 

sutrinka ir kitų, susisiekimo prie 
monių tvarka. Tai liečia Long 
Island ir Pennsylvania trauki
nius. Taip, ir šie panašiais žie
mos atvejais vėluoja į darbą.

Pakėlė požeminių, autobusų 
važiavimo kainas, tas pats ir su 
traukiniais. Vėl naujas pyktis, 
nauji protesto susirinkimai, nau 
ji laiškai laikraščių redakci
joms.

Atsisakyti traukinių, autobu
sų? Taip, besinaudojančių jais 
skaičius mažėja, bet... visiškai 
jais nesinaudoti neįmanoma. Au 
to mašina, deja, netenka vykti 
į darbą New Yorko mieste (per 
maža ploto, gi vad. parkavimui 
tenka dažnu atveju išleisti ligi 
5 dol. per dieną).

Streikai, pakilusios kainos 
transportui, jokios pažangos to
bulinant to susisiekimo priemo 
nes, baisi nešvara vagonuose ir 
tik džiaugies, kai vakarais po
žeminiais vis važinėja policinin
kai. Esi ramus: bent traukiny 
tavęs neapiplėš, nesumuš.

Darbui įstaigose pasibaigus 
traukiniai — lyg silkių statinės.

Ir, kai kasdien tau tenka tuose 
nešvariuose, apleistuose vago
nuose praleisti ligi trijų ar dau
giau valandų, tai žmogus jau 
pradedi pavydėti, palyginti, šva
riems, tvarkingiems Chicagos 
traukiniams — Elevated ir bai- 
minies žiemos New Yorke.

Kodėl tokia netvarka pas jus, 
kodėl tiek daug streikų ? — klau 
šia iš kitur čia atsiradę, stebi
si ir iš Lietuvos viešnagėn į A- 
merikos “puošnųjį” didmiestį 
atvykę tautiečiai

KARDINOLAS ANGLIJOJ
Krikščionių Vienybės sekreto

riato pirm. kard. Willebrands iš
vyko į Londoną katalikų ir ang
likonų Bažnyčių suartėjimui pa
gilinti. Kardinolas Willebrands 
oficialiai aplankė anglikonų Baž 
nyčios vyriausią vadovą arkivys 
kūpą Michael Ramsey. Kardino
las Willebrands skaitė paskaitą 
Cambridge universiteto šv. Onos 
bažnyčioje.

— Kas auksu žiba, ryt pavirs 
į nieką, o tikras menas am
žiams pasilieka.

Giliai liudėdamos pranešame, kad 
1970 m. sausio mėn. 28 d. Kaune 

mirė
didžiai Lietuvai nusipelniusi motinų ir vaikų globos dar
be, visa savo jautria sielą padėdavusį kiekvienam pate
kusiam į vargą, ilgametė “Lietuvos Vaiko” D-jos pir
mininkė ir “Motinoms ir Vaikams Glcfaoti Organizacijų 
Sąjungos” narė, gimusi 1886 m. rugsėjo mėn. 1 d.,

A. + A,
MARIJA NEMEIKŠAITE

ir kartu reiškiame nuoširdžią užuojautą Jos netekus 
visiems jos artimiesiems ir Ją pažinusieims Lietuvoje ir 
išeivijoje. Sofija Lukauskaitė Jasaitienė ir Elena Bilmi- 
naitė čiurlienė, buv. “Lietuves Vaiko” Dr-jos Centro 
Valdybos narės, Birutė Grigaitytė Novickienė ir Domą 
Pavaikyto Šleževičienė, buv. “Moterų Globos” Komiteto 
pirmininkės, Med. Dr. Aldona Čameckaitė Birutienė, 
'buv. motinoms ir vaikams globoti organizacijų ir “Mo
tinos ir Vaiko” žurnalo redakcinės - komisijos narė ir 
Phil. Dr. Vanda Daugirdaitė Sruogienė, buv. “Lietuvos 
Vaiko” Dr.-jos ir “Motinos ir Vaiko” žurnalo redakcinės 
komisijos narė.

A. -j- A. JUOZUI BERNOTUI mirus, 
jo žmoną KAZIMIERĄ, dukteris MARIJĄ ir VIRGINI

JĄ ir tetą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Virginijos krikšto tėvas 
Pranas Ūselis ir šeima

A. -J- A.
DR. VINCUI KOŽICAI

mirus, liūdinčią žmoną BIRUTĘ, sūnus RIMĄ ir AI
DI gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia
me.

Liucija ir Antanas Petrikoniai

A. -f- A.
JUOZAPAS BERNOTAS
Gyveno 4437 S. Washtenaw Avė.
Staigiai mirė vas. 3 d., 1970, sulaukęs 58 m. amžiaus
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities.
Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dide'iame nuliūdime žmona Kazimiera (Kunčiūtė), duktė 

Marija Riška, žentas Jonas ir šeima, duktė Virginija, teta Elena 
Chapas, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Policijos klubui ir Balfo 6-tam skyriui (Brighton 
Parke).

Kūnas bus pašarvotas ketv., 5 vai. popiet Petro Bieliūno kop
lyčioje, 4348 S. Califomia Avė.

Penktad., 7 vai. vak. koplyčioje Liet. Policijos klubo narių at
sisveikinimas su velioniu.

Laidotuvės įvyks šeštad., vasario 7 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Neka’to Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentas ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti

A. VILIMAS 

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

— Įvairių atstumų — 
823 WEST 34th PLACE

Trief. — FKontier 6-1882

Brangiam vyrui ir tėvui

A. ■+■ A.

VINCUI ŠALČIŪNUI Lietuvoje mirus, 
sūnų ANTANĄ, sūnų VINCĄ su šeima ir Lietuvoje 
žmoną, sūnų JERONIMĄ su žmona nuoširdžiai užjau
čiame.

Bakanai ir Liudytas šeima

A, A.

L E O J. BARAN
II-jo PASAULINIO KARO VETERANAS 

Gyveno Chicagoje, BrigMton Parko rajone.
Mirė vasario 3 <1., 1070, sulaukęs 47 m. amžiaus.
Gimė Chicago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (ZmlMilevlčIfltė), 

sūnus Leo John, tėvas John. brolis Rarney jo žmona Mary, 
sesjio Marle, jos vyras Stanley Sobjs, ju šeimos ir kiti gimi
nės, draugai Ir pažįstami.

Velionies motina buvo a. a. Mary (Mažalauskaltė).
Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Nr. 271, Cardinal 

Mundelein K. of C. 3024, Svč. M. .Marijos Nok. Prasidėjimo parap. 
Vyrų Klubui Ir American Foundrymens Society.

Kūnas bus pašarvotas po 3 vai. p.p. Eudelkio koplyčioje, 
4330 S. Califomia avė.

Laidotuvės įvyks vasario 7 d., šeštad. iš koplyčios 0:00 vai. 
ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčia, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, SŪNUS, TftVAS, SESUO, BROLIS IR KITI 
GIMINŪS

Laidotuvių direktoriai Gaidas Ir Daimid. Tol. LA 3-0440.

MAZHKMANS

FUNERAL HOME

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME W
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR . N E L S 0 N

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

T \

''»nt'r»iflniH:iiri.ininiiihiiiiiiii:niiini!iiniiiiiitiiini!tifflniiMiii!nrninRiii!H:!iimiiwmHiiiir
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK Z A P O L I S

3208 K Mest »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4330

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Bariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. Califomia Avę. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Bl. Tel. OL 2-1003



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1970 m. vasario m. 5 d.

X Sol. Lilijos Šukytės kon
certas, turėjęs įvykti kovo 1 
d., solistei susirgus flu nuke
liamas į balandžio 5 d. 7 v. v.
Koncertas įvyks orchestra Hali, 
visi nupirkti bilietai į koncer
tą galioja.

X A. a, Juozas Radžiūnas,
buvo rastas negyvas savo bu
te, Keoiosha, Wisc. Spėjama, kad 
jis mirė praeitą sekmadienį, 
vasario 1 d. Žinoma, kad jis 
dirbo karinėje įstaigoje Kaune 
raštininku ir atvyko į Ameriką 
1950 m. Buvo apie 70 m. am
žiaus. Jis kalbėdavo apie gimi
naitį Kanadoje. Jei kas žinotų 
apie šį asmenį, malonėkite pra
nešti Martynui Rakauskui, 2005 
41 Street, Kenoeha, Wis., 
arba skambirJ’cite 414 654-6312.

X Chicagos skautininkių-kų
Ramovės sueiga įvyks vasario Į Buvo tartasi ir jaunimo reika-
8 d. 3:30 v. p. p. Jaunimo cen
tre. Sueigoje numatytos disku
sijos tema: Vasario 16 skirtin
gų amžių eigoje. Diskusijose 
pažadėjo dalyvauti skautinin
kai: Damauskas, Jeiionienė, Ka- 
raliūmas, Kasniūnas, Plačias, 
Šalčiūnienė, šiumaitė, iTamo- 
šiūnaitė. Diskusijoms vadovaus 
s. V. Mikūnias.

x Leit. Regis Konauka, he- 
iikonterių pilotas, neseniai lai
mingai sugrįžo iš Vietnamo, at
likęs 3 m. kariuomenės tarny
bą. šiuo metu, kiek pailsėjęs, 
žada toliau tęsti moks’ą univer
sitete. Jta tėveliai Bronius ir 
Otili ja Konaukai, kartu su mo
čiute džiaugiasi sūnaus sugrį
žimu.

X Prano Dielininkaičio moks
leivių at-kų kuopa kaukių va
karą jaunimui ruošia šį šešta
dienį, vasario 7 d., 5 vai. vak. 
Marųuette parko parapijos sa
lėje. Kviečiami visi.

X Kazimieras G. Oksas, 
10520 IS- Hamilton Avė., buvo 
vėl išrinktas Lietuvių Preky
bos rūmų prezidentu paskuti
niame metiniame direktorių su
sirinkime. Jonas G. Evans, Juo
zas Bacevičius, ir Petras Vil
kelis — vicepirmininkai, per
rinkti į sekretorius Bronius 
Gramont ir kasininku Adolfas 
Balionas. Stipendijų paskirsty
mo komitetas yra vadovaujar 
mas dr. Juozo B. Jerome, 6720 
Sloiuth Campbell Avė. Stipendi
jos yra paskirstomos Prekybos 
Rūmų metinio banketo metu 
gegužės mėnesį. Iinformacijos 
stipendijų reikalu bus paskelb
tos šio mėnesio pabaigoj.

X Sol. Elizabeth Scbvvarzkopf 
duoda rečitalį Chicagos Orches
tra Hali kovo 8 d. Be kitų dai
nų ji padainuos ir Šopeno “Lie
tuvių dainą” __ “Litauisehes
Lied”.

x Liet. Taut. Akademinis sam
būris Chicagoje š. m. vasario 
7 d. 8 vai. vak. B. Pakšto sve
tainėj ruošia tradicinį Užgavė
nių Blynų pareng'mą, Vietos 
ribotos: rezervacijoms skambin
ti pas K. Kasakaitį — telefonas 
776-2241. (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina 
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 lak. i

X Reikalinga banko tarnau
toja — teller. Patyrusi arba 
išmokysime. Dirbti pilną laiką 
Mutual Federal Savings & Loan 
Assoc., 2212 W. Cermak Rd., 
Chicago, tel. 847-7747.

X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
tvarkingai užpildo FEDERAL 
ir STATE INCOME TAX blan
kus. 4259 S. Maplewood Avė., 
OL 4-7450 arija YA 7-2040

(sk.)

X Kun. Jonas Kubilius, SJ,
vėl išvyko į Mayo klinikas šir
dies stiprinimui. Kun. J. Kubi
lius naujojo jaunimo centro 
statybos vadovas, į Chicagą 
girįlš vasario pabaigo j.

X JAV LB VJ-tosios Tary
bos rinkimai įvyks 1970 me
tais gegužės 16—17 d. Kadarag 
LB įstatai liko nepakeisti, ta
rybos rinkimai bus pravesti se
na tvanka.

X Prof. Balys Vitkus pasa
kys pagrindinę kalbą, Vasario 
16 minėjimo metu Roselande 
vasario 22 d. Minėjimu rūpina
si vietos LB apylinkės valdy
ba, vadovaujama ilgamečio 
energingo dail. Broniaus Ma
cevičiaus.

X PLB valdybos vicepirmi
ninkai, dr. ftenrikas Brazaitis 
ir dr. Antanas Butkus, pereitą 
savaitgalį lankėsi Chicagoje ir 
tarėsi su JAV LB Centro val
dyba įvairiais LB reikalais. Dau 
giiausia buvo liečiami Pasaulio 
Lietuvių jaunimo kongreso ir 
kartu su juo įvyksiančios tau
tinių šckdų šventės reikalai.

lais.
X šv. Pranciškaus Seselių 

rėmėjų pirmo skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks sefimadienį, 
vasario 8 d. 2 vai. po pietų 
Šv. Jurgio par. klebonijos ma
žojoje svetainėje, 32nd PI. ir 
Lituanica avė. Rėmėjos kviečia
mos atsilankyti. Apskrities me
tinė vakarienė įvyks balandžio 
12 d. Brighton Parke, Nekalto 
Prasidėjimo Švč. P.M: parapi
jos salėj. Susirinkime bus pa
daryta daug svarbių nutarimų.

X I. ir T. Serapinai praves 
poeto kun. M. Gustaičio minėji
mą vasario 8 d. 12:30 v. d., 
Jaunimo centre. Minėjimą ren
gia Dzūkų draugija.

X Parama spaudai nuolat 
reikalinga. Skaitytojai tai žino 
ir savo dienraštį gausioms 
aukomis remia. Po 5 dol. auko
jo:

J. Bagdonas, Woodhaven, N. 
York.

V. Norvilas, Monroe, Mich.
Dr. J. Vildžiūnas, Lecsington, 

EI.
G. Leveckis, Westwood, Mass.
V. Kuliešius, Chicago, UI.
J. Pakštienė, Miarai, Fla.
J. Kelertas.
P. Lileikis, Paimer.
R. Misevičius, Chicago, UI.
G. Zaganevičius, Boston,

Mass.
. I. Sadauskas, Tihornton, III.

O. Jankevičiūtė, N. Y.
A.- Valavičius, L. A., Calif.
V. Bitinas, Detroit, Mich.
A. Spalgenas, Chicago, III.
S. Aukudas, Baltimore, Md.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.

X VITALIS ŽUKAUSKAS,
žinomas aktorius - humoristas 
išpildys programą Humoro ir 
Dainų Vakare, vasario 14 d., 
7:30 v. v., Jaunimo centre. Bi
lietai numeruoti ir gaunami 
Marginiuose. Studentams ir vai
kams bilietai pusę kainos. Šį 
vakarą ruošia Dariaus Girėno 
lit. mokykla. (,pr.)

DĖMESIO, DRAUGO
PRENUMERATORIAI

C HICAGOJE!
Draugo skaitytojus Chicagoje, kurie ne visada 

laiku gauna laikraštį per pašto išnešiotojus, pra
šome dar turėti šiek tiek kantrybės. Dabar vedamos 
derybos su pašto viršininkais dėl naujos pristatymo 
sistemos. Pašto vyriausybė ūži krina, kad įvedus 
naująją sistemą išnešios reguliariai visus laikraš
čius. šis pertvarkymas pareikalaus iš d enra čio 
leidėju daug'au išlaidy, bet vistiek naujieji per
tvarkymai bus atlikti, nes norima pilnai patenkinti 
visus skaitytojus.

Taigi, mieli Skaitytojai, dar k’ ek kantrybes ir 
netrukus galėsite pasidžiaugti reguliariu dienraš
čio pristatymu.

Pasitarime mokyklų reikalais Conrad H lton viešbuty, Chicagoje, sausio 30 d. Iš kairės: kun. P. Cinikas, 
MIC, kard. Cody, prel. E. J. Kelly ir inž. A. Rudis. 1

AR ILLINOIS SKIRS 32 MIL. DOLERIŲ 
PRIVAČIOMS MOKYKLOMS

Kard. Cody ir lietuvių atstovai ypatingame pasitarime

Vadovaujantieji lietuvių vi
suomenės atstovai sausio 30 d. 
dalyvavo Chicagos arlkivyskupi- 
jos Katalikų Vyrų tarybos su
šauktame pasitarime Conrad 
Hilton viešbutyje. Buvo svars
tomas reikalas gauti valdžios 
paramą privačioms mokykloms. 
Susirinkime buvo aptartas pla
nas, , pagal kurį IUinois valsti
jos privačioms mokykloms tū
tų per metus skiriama 32 mili
jonai dolerių paramos. Toiks į- 
statymo projektas bus svarsto
mas Illinois parlamente balan
džio mėnesį.

Pasitarime dalyvavo pats 
kardinolas Cody, o taip pat at
stovai katalikų fraternialinių, 
socialinės globos, visuomeninių 
ir švietimo organizacijų, taip-

nikas, MIC, “Draugo adminis
tratorius, ir inž. Antanas Ru
dis, buvęs Katalikų federacijos 
pirmininkas, o dabar Forum 
radijo savinihJkas ir vadovas, ir 
Stasys Pieža, dabar dirbąs su 
katalikų jaunimo organizacija. 
CYO. *

Prel. Edvardas J. Kelly, ka
talikų jaunimo organizacijos 
CYO ir Šv. Vardo draugijos di
rektorius, kuris dabar vadovau
ja, pastangoms išgauti 32 mil. 
dolerių paramą privačioms mo
kykloms Illinois valstijoje, pa
sitarime pabrėžė, kad šiuo me
tu yra ypatingai pabrangęs mo
kytojų atlyginimas ir be šios 
paramos privačios mokyklos 
gali užsidaryti. Jei užsidarytų 
vien tik katalikų turimos mo-

-j- kykllos Illinois valstijoje, valdi- gi ir ne anglų kalbomis leidžia- f .. .j?. . . Tv raam iždui susidarytų net 400mu laikraščių atstovai. Iš he- .... , , . .-w-.il va.. ^1/-«. 1 ,, ivmiviiIii n alio n H-ii

tuvių dalyvavo kun. Petras Ci-

MUTUAL FEDERAL TAUPYMO B-VĖ 
DAR DAUGIAU SUTVIRTĖJO

Mutual FederaJl Taupymo 
bendrovės prezidentas Petras 
Kazanauskas praneša, kad ben

Petras Kazanauskas

X Chicagos Anglijos lietuvių 
senasis klubas, dėkodamas 
“Draugui” už paramą skelbiant 
organizacijos pranešimus, pri
siuntė 20 dol. auką. Ačiū.

iiiiiiiaunai!

milijonų dolerių naujų išlaidų 
metams. J. Daugi,

dirovės turtas 1869 m. gruodžio 
31 d. pasieto aukščiausią tau
pymo sumą: $20,434,364.24.
Taupytojų skaičius ingi padi
dėjo. Mūsų taupytojai yra ne
tik iš Chicagos, bet iš vislos 
plačios Amerikos ir iš užsienio.

Mutual Federal moka didžiau
sius dividendus kctiie yra lei
džiami Lederalės valdžios. Di
videndai mūsų bendrovėje yra 
mcfcami kas trys mėnesiai už 
visas taupymo sąskaitas.

Taupymo sąskaitos dabar 
yra apdraustos $20,000 Fede
ralinės taupymo ir skolinimo 
apdraudoš korporacijos.

Namų pirkimui paskolos irgi 
padidėjo. Čia preiz. P. Kazanaus- 
kas pabrėžė, kad nežiūrint vi
same krašte ir Chicagoje jau
čiamo paskaloms pinigų trū
kumo, Mutual Federal bendro
vė turi pakankamus fondus ir 
prašymus paskolų gavimui įsi
gyti nekilnojamą turtą priima 
kaip ir pirmiau.

Valdytojai šios įstaigos pa
brėžė, kad kaip per daugelį me
tų taip ir šiemet nei vienas už 
skolas ' neprarado savo namų. 
Nė viena kita įstaiga šiuo stip
rumo atžvilgiu negali pasigirti.

Šiais metais Mutual Federal 
[ įstaiga švenčia 65 metų sėk
mingo darbo nuo bendrovės įsi
kūrimo.

Petras Kazanauskas, visi 
lietuviai direktoriai ir įstaigos 
personalas savo gausiems tau- 
pytojams, skolintojams ir vi
siems draugams linki sėkmin
gų 1970 metų. Pradėdami 65- 
tuosius metus mes ir toliau 
stengsimės kuo geriausiai vi
siems patarnauti.

— Amerikos aviatorius vie
nas pirmas perskridęs Atlantą 
Lindb^rgh gimė 1902 m. vasa
rio 4 d.

Chicagos

žinios
1969 METŲ VYRAS

Chicagoje lenkų leidžiamas 
Dziennik Chicagoski 1969 m. 
iškiliausiu vyru parinko Cook 
apskrities iždininką ir respubli
konų kandidatą į Illinois vals
tijos iždininkus Edmundą Ku- 
ciharski, kuris vasario 22 d. 
bus pagerbtas .Sherman Hou- 
se viešbutyje.

DOVANA KOLEGIJAI
Dr. Jacobine Kruze testamen

te paliko $120,700 Chicagos 
Osteopatų kolegijai, 5200 S. 
Ellis avė. Ji pati tą kolegiją 
buvo baigusi 1923 m.

SKAITĖ DAUG KNYGŲ
Pernai iš Chicagos bibliote

kos 713,693 skaitytojai pasisko
lino 9,264,159 knygas. Apie 
tai pranešė vyriausias bibliote
kininkas dr. Alex Ladenson.

KAIP SUTAUPYTI $1,800

Automobilių savininkams ži
notina, kad naudojant ąutoma- 
Išiną, kiekvieną darbo dieną 
važiuojant į miesto centrą; per 
metus išleidžiama $2,000. Ga
lima sutaupyti $1,800 naudo
jant CTA susisiekimo priemo
nes. Jomis besinaudojant per 
metus išmokama tik $200.

MIRĖ NUO NARKOTIKŲ
Pernai Chicagoje persinuo- 

diję nuo narkotikų mirė 153 
asmenys. Iš to skaičiaus 48 
buvo savažudžiai.

APIPLĖŠIMAI
Dažnai Chicagoj vykstant 

apiplėšimams, nukenčia ir lie
tuvių. Sausio 31 d. 4 v. p.p. K. 
Barzdukui važiuojant autobusu 
prie 18 gatvės ir Califomijoj 
juodukas pareikalavo pinigų, 
kai K. Barzdufcas padavė tris 
dolerius, plėšikas pareikalavo 
piniginės, tačiau pasiprielšinus 
plėšikas išlipo iš autobuso.

Taip pat tą pačią dieną bal
tas plėšikas įėjo į Cicero Pa
nevėžio taverną, atimdamas iš 
savininko J. Bredvės ir svečio 
V. Miėkeliūmo pinigus.

— Amerikoj kurtiesiems pir 
moji aukštesnė mokykla įsteig 
ta 1857 m. vasario 16 d.

PASKUTINĖ ŠEIMININKIŲ 
KARTA?

Kai kurie technikos žmonės 
yra tos nuomonės, kad dabar
tinė moterų karta yra paskuti
nė, kuri atlikinėja namų ruo
šą. Apie 1992 m., sako, visus 
darbus atliks robotai: jie va
lys kambarius, virs, plaus, 
klos lovas, dengs stalus etc. 
Drabužiai, baltiniai ir patalynė 
bus gaminama iš sintetinių me- 
'džiagų, ir visa tai panaudojus 
bus galima išmesti. Vertinges
nius daiktus užteks tik pamerk

ia Okso į kongresą rinkimų būstinės atidarymo proga, ir ^susipažinimu su j
• Ų -.k 3 .U, x G. llliOi.IciU-.Gj i_. z<. 1 Gri ricil. UkclL j

|Pranas Jurkus, p. O. Biežienė, p. Oksas, dr. St Biežis ir Antanas Vaina, (vėl bus švarūs.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ATSIŠAUKIMAS Į LIET. VISUOMENĘ
Brangūs Tautiečiai, šiais 

metais minime 52 metus nuo 
Lietuvos neprilausomybės pa
skelbimo ir laisvos valstybės 
atkūrimo. 1940 m. Sovietinė 
Rusija, susitarusi su Hitlerine 
Vokietija, klasta ir militarine 
jėga okupavo Lietuvą, kai tuo 
tarpu visame laisvajame pasau
lyje naikinamas kolonializmas, 
kuriamos ir pripažįstamos nau
jos valstybės, gi imperialistinė 
Sovietinė Rusija tebelaiko pa
vergusi daugelį tautų.

Kovai už išsilaisvinimą oku
puotos Lietuvos lietuviams gali
mybės labai ribotos, bet jie 
daro visa kas esamose sąlygo
se įmanoma. Todėl mūsų, esan
čių laisvajame pasaulyje lietu
vių, šventa pareiga visomis ilš- 
galėmis remti jų laisvės atga
vimo ir suvereninės valstybės 
atstatymo pastangas, gauses
nėm kaip iki šiol piniginėmis 
aukomis remti esančias laisvi
nimo institucijas. Nenustokime 
viltiqs ir ,ryžto tęsti kovą iki 
Gedimino kalne suplevėsuos 
mūsų trispalvė ir Karo muzie
jaus bokšte suskambės laisvės 
varpas.

Amerikos Lietuvių taryba, 
Detroite įvykusiame seime ir 
savo metiniame suvažiavime 
Chicagoje, apsvarstė planus ir

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ATIDARYTA RINKIMINĖ 

BCSTINE

Vasario 1 d. Margučio patal
pose, 2422 West Marųuette 
Rd., įvyko labai gausus rinki
minės būstinės atidarymas 
“Oksas For Congress”. Nuo 
2 vai. iki 4 rinkosi iš visur lie
tuviai susipažinti su K. Oksu, 
kuris ateinančiuose pirminiuo
se rinkimuose stato savo kan
didatūrą iš 3 distrikto į JAV 
kongresą. Čia būvio nemaža ir 
demokratų lietuvių, kurie giliai 
supranta reikalą paremti savą 
lietuvį, nepaisant kokiai partijai 
priklauso. Tas reiškinys labai 
mielas, nes tautybė turi būti 
virš visko ir vieni kitiems tu
rime padėti.

Ar yra galimybė K. Oksui
laimėti pirminiuose rinkimuose! dujamos turu savo šeimas, bet 
kovo 17 d.? Atsakymas 'būtų seno tėvo neapleido nors jis 
dvejopas: kiek lietuviai dirbs pats apsirūpindavo, maisto par- 
priešririkiminėj veilkloj ir kiek- sinešdavo ir t. t. Bet sausio 29 
atvyks pasisakyti už jį rinkimų d. jis mirė. Buvo pašarvotas 
dieną. Jei V. Adamkus, vos ne- Vance koplyčioje. Palaidotas 
sumušė Cook County demokra- Woodlawn kapinėse. Ilsėkis ra
tų galybėje jų kandidato, gau- mybėje.
damas milijoną balsų, tai K.
Oksui reikia tik keliolikos šim

Anna Švėgžda, jau kuris lai
kas niekur nebuvo matoma, 
nes nepajėgdavo išeiti, buvo 
priversta būti namuose, nuoaa-

. o n .. . voje pastogėje. Jos a. a. vyrasdaturas yra išstatę 3 kutų tau- buvQ veįklush. geras organiza-
tybių atstovai. Kurį balsuotojai tQrįus Raudon0s lklubo>
pasirinks, sunku pasakyti, te- Kareivių ^^<,3 savo 
reikia tik vieno kuris surinktų nyje> pillkirac)) apdraudOs ū- 
daugumą, nes rudenį jis turės pardavjmo rašttolėj. <5^ Leo_ 
dar kartą kovoti pnes demo
kratų kandidatą. Taigi, į kon
gresą kelias sunkus ir 'labai

tų tūkstančių. 3 distrikte yra 
daugiau 160 tūkstančių balsuo
tojų. Be Okso dar savo kandi-

nas Švėgžda atgulė kapinėse, 
gi Ona mirė sausio 30 d. Buvo

'pašarvota Vance koplyčioje, 
dar neaiškus, tačiau kaip teko kur ją gausjai j^. Pq 
taucių atstovais kalbėtis K. lingų pamaldų [Į)alaidota gv. 
su daugybe lietuvių ir svetmi-
Oksas1 turi gerą vardą, jį jau
dabar remia šios organizacijos: 
Liet. rep. lyga, Prekybos rū
mai, Kiwanis klubas, Lietuves

priėmė nutarimus plėsti ir gy
vinti savo veiklą ypatingai in
formacinėje plotmėje laisvojo 
pasaulio tautų tarpe, nušvie
čiant dabartinę Lietuvos būk
lę ir jau 30 m. tebesitęsiančią 
sovietinę okupaciją. Panašius 
nutarimus priėmė ir Vliko sėd- 0 
mas New York’e. šiam darbui 
numatyta įsteigti lietuvių pa
stovų informacijos centrą, plės
ti svetimomis kalbomis Eltos 
leidžiamus biuletenius ir radijo 
transliacijas į pavergtą kraš
tą.

Vasario 16 d. minėjimas į- 
vyks vasario 15 d. 2 vai. p.p. 
Marijos Aukštesniosios mckyk- 
los salėjle (6701 So. California 
Avė.). Tautiečiai, savo gausiu 
dalyvavimu minėjime pade
monstruokime vieningumą ir 
ryžtą, o savo piniginėmis au
komis paremkime Lietuvos iš
laisvinimo kovą.

Organizacijos ir asmenys pi
nigines aukas prašomi siųsti 
Chicagos Lietuvių tarybos iž-^ 
dininkur Vladui šoliūnui, 3549 
W. 57th Str., Chicago, III. 
60629, arba įteikti minėjimo 
metu salėje.

Tik vieningomis pastangomis 
atgausime tėvynei laisvę.

Chicagos Lietuvių taryba

Vyčiai, Marųuette Park Namų 
savininkų, Liet. Inžinierių, Ame
rikos veteranų, Dariaus ir Gi
rėno postas, Southwest namų 
savininkų, SLA 322 kuopa ir 
dar eilė kitų draugijų.

Mielam, mūsų naujam poli
tiniame žygyje Oksui linkime 
laimėjimo, o mes lietuviai, jun- 
kimės į bendrą darbą, po tog 
mes galėsime pasidžiaugti, kad 
dar vienas lietuvis įėjęs į JAV 
kongresą! Todėl Ikias tik gali
me, savo artimųjų kaimynų, 
prašykime, kad ateitų ir pa
balsuotų už p. Oksą kovo 17 
dieną. B. Brazdžionis

CICERO KOLONIJOJ
Silvestras Ruteliomis, ilga

metis vietos gyventojas jau ( 
senokai išėjo pensijon. Trys

pamaldų 
Kazimiero kapinėse. Taip vie
nas po 'kito iškeliaujame, iš to 
atsipirkimo nėra ir nebus.

Cicero D.

'C


