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Popiežius Afrikon?
Vysk. P. Marcinkus kinkėsi 

Afrikoje

VATIKANAS. — Vysk. P. 
Marcinkus šiomis dienomis grį
žo į Vatikaną, aplankęs visą ei
lę Afrikos kraštų. Dėl to Va
tikano sluoksniuose kalbama, 
kad popiežius Paulius VI nu- 
matąs keliauti į Afriką. Vis dėl 
to pabrėžiama, kad vysk. Mar
cinkaus kelionė, įvairių sąlygų 
išsiaiškinimo reikalu, dar nereiš 
kia, kad popiežius jau būtų pa
daręs sprendimą.

Nurodoma, kad popiežius jau 
anksčiau buvo nurodęs, turįs 
vilčių lankytis Afrikoje ir kai 
kuriuose Europos kraštuose.

Arabas — kovotojas

Mirė Izraelio Eshkol

R.Nixonas patikino: mes už apjungimą, 
Berlyno saugumą

Jau įvykdyta puse R. Nixono kelionės Europoje — Prezidentas tarėsi su kancleriu 
Kiesingeriu, pirmą kartą kalbėjo vokiečių parlamente - Bundestage — “Sėkmė su 
Maskva kalbantis tegalima tik jėga pasikliaujant" — Šiandien lankosi Vak. Berly
ne ir vakare — Romoje.

R. Nixonas ir de Gaulle
Belaukiant svarbaus pokalbio 

įsu gen. de Gaulle

LONDONAS. — JAV parei
gūnai paneigia, kad R. Nixonas, 
lankymosi Londone metu, svars 
tęs pastarojo meto Prancūzijos 
prezidento de Gaulle pasiūly
mus. Jie lietė Ūkio bendrijos 
pertvarkymą ir ypač netiesio
ginį JAV-bių įtakos “užšaldy
mą” Europoje.

Vis dėlto, Vakarų spaudo* 
atstovai patyrė, kad R. Nixo- 
nas, penktadieni vakare kalbė
damasis su de Gaulle, šiam ga
lįs pareikšti, kad:

— JAV ir toliau laiko svar
biu, gyvybiniu klausimu glau
džius saitus su europiniais są
jungininkais,

— JAV ir ateity palaikys 
britų pasiryžimą būti Ūkio ben
drijos nariu,

— JAV pasisako už stiprią 
Atlanto sąjungą, dabar ir atei
ty.

“Apollo” skrydį atidės?
CAPE KENNEDY. — Trys 

astronautai, James A. MeDi- 
vitt, David R. Scott ir Russell 
L. Schweiekart, ryt turėtų pa
kilti, su erdvėlaiviu “Apollo 9”, 
10 dienų skrydžiui aplink že
mę.

Tai būtų vienas svarbiausių 
paruošiamųjų skrydžių prieš šių 
metų vasarą numatytą nutūpi
mą mėnulyje.

Gedulas krašte, galima kova 
dėl valdžios

JERUZALE. — Izraelio vy
riausybė paskelbė: vakar, šir
dies smūgio ištiktas, mirė min. 
pirmininkas Levi Eshkol. Jis 
buvo antrasis vyriausybės gal
va, 1963 m. perėmęs min. pir
mininko pareigas iš David Ben 
Guriono.

Min. pirmininko pareigas lai
kinai, ligi lapkričio m. rinkimų, 
eina Eshkol pavaduotojas, Yi- 
gal Allon. Spėjama, kad šių 
dienų krizės sąlygose Izraelyje 
gali iškilti kova dėl valdžios. 
Didžiausias Allon varžovas — 
gynybos ministeris M. Dayan.

L. Eshkoliui mirus, krašte pa
skelbtas gedulas. Jis ryt, vals
tybės lėšomis, laidojamas Jeru
zalėje.

Arabai: “Eshkol mirtis, 
mūsų nuopelnas”

j Al Fatah, arabų kovotojų or- 
| ganizacija, Sirijoje paskelbė, 
kad Eshkol buvęs sužeistas, a- 
rabams pirmadienį apšaudžius 
Eshkol namus. Izraelio Sluoks
niai tai paneigė, žinią pavadinę 
“kvaila ir vaikiška”.

Eshkol buvo gimęs Lenkijo
je ir 13 metų amžiaus būda
mas įsikūrė Palestinoje. Jis bu
vo laikomas kompromisams lin
kusiu politiku. Kai kurie politi
niai sluoksniai tai laikė silpnuo 
ju politiko bruožu.

R. Nixonas šiandien atskrido į 
Vak. Berlyną

BERLYNAS. — Šiandien, pen
ktąją kelionės Vak. Europoje 
dieną, JAV prezidentas R. Nix- 
onas, pernakvojęs Bonnoje, ly
dimas Fed. Vokietijos kancle
rio K. G. Kiesingerio ir užsienio 
reikalų ministerio W. Brandto, 
atskrido į Vak. Berlyno Tempel- 
hof aerodromą amerikiečių sek
toriuje. Kelionė vyko be kliūčių. 
Prezidentą oruostyje pasitiko 
miesto galva Klaus Sohuetz ir 
berlyniečių minios.

Vienas pirmųjų žygių — sie
nos, du pasauliu skiriančios, ap
lankymas. Sekė vizitas pas K. 
Schuetz ir Nixono kalba “Sie
mens” įmonėje. Šiandien popiet 
R. Nixonas jau bus Romoje. 
Tūkstančiai vokiečių sveikino

bonnoje

BONNA. — R. Nixonas, po 
sėkmingų pasikalbėjimų Lon
done (min. pirmininkas H. Wil- 
son juos laiko buvus “istorinio 
masto”), vakar rytą atskrido į 
Vak. Vokietiją. Aerodrome JA 
Valstybių prezidentą pasitiko 
kancleris K. G. Kiesinger su iš 
New Yorko grįžusiu W. Brand-

tu, vyriausybė, diplomatai, daug 
spaudos atstovų.

Iš lėktuvo išlipusį R. Nixoną, 
be Skrybėlės ir lengvu paltu, 
buvus blogam orui (miglos, lie
tus su sniegu) netrukus svei
kino tūkstančiai gyventojų, mo
kyklinis jaunimas šaukė “Wel- 
come Nixon”. Palyginus su Briu 
sėliu ir Londonu, vak. vokiečių 
sutikimas buyo žymiai gauses
nis, tvarkingesnis bei džiaugs- 
mingesnis. Tik į Vokietiją atvy
kus, buvo aišku, kad pagrindi
niai pasitarimų klausimai, tai 
būsimi Washipigtono pasikalbė
jimai su Masįtva ir vokiečių 
laukti JAV patikinimai Vokieti-

jų apjungimo bei Berlyno sau
gumo reikalu.
“Mūsų kraštų įsipareigojimai — 

nekeistini”

Vos į laikinąją vak. vokiečių 
sostinę atvykęs, R. Nixonas pa
žymėjo, kad “jūsų ir mano kraš 
to įsipareigojimai siekiant galu
tino Vokietijos apjungimo ne
gali būti pakeisti”. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie kraštų 
įsipareigojimus “bendros gyny
bos bei pastovios taikos sieki
mo pasauly” klausimais.

Nixonas iškėlė Vokietijos ge
rovės, pokario meto nuostabaus 
atstatymo pavyzdžius ir, visų 
sveikinusių džiaugsmui, pridū
rė. kad “mano žmonos motina 
Vokietijoje gimusi” ir ne tik jo 
žmona, bet ir abi dukros susi
žavėjusios “Vokietijos dvasia”.

Kancleris Kiesinger .sveiki
nęs svečią, nurodė, kad pats

Karo veiksmams įsisiūbavus Vietname — JAV helikopteris pristato 
šaudmenis amerikiečių artilerijos bazei Shau slėny, šiaurinėje P. Viet
namo srity.

parko aplinkoje, tartai ke- Nuostoliai Kalifornijoj, 
ralanaas. Be npgrindinio , J

rytuose

naus
lias valandas. Be pagrindinio 
klausimo — Vokietijų apjungi
mo, kanclerį ypač domino Wa- 
shingtono ryžtas tart s su Mask 
va. Kiesingeris patikino Nixo- 
ną: jis tuos pasitarimus palai
kąs ir juo labiau gavęs JAV 
prezidento patikinimus, jog su 
Rytais tariantis būsiąs kreipia
mas dėmesys į Atlanto sąjun
gos, Vckietijos, Vakartį gyny-

didžiausias nuopelnas, taiką 20 i bos klausimus, be to, vak. vo- 
metų išlaikius, priklausąs JAV. kiečiai būs1^ nuolat informuoja. 
Jis ypatingai patenkintas Nixo- nUi

Berlyno krizė vėl kyla

Parašiutai Vietname

Vakar paskelbta, kad visi 
trvs astronautai susirgę — per- 
sšaldę. Skrydis gab's būti ke
lioms dienoms atidėtas.

KALENDORIUS

Vasario 27 d.: šv. Fortūna
tas, šv. Vilana, Ginvilas, Vil
mantė.

Vasario 28 d.: šv. Romanas, 
šv. Antonija, Vilgardas, Alna.

ORAS

’ Oro biuras praneša: Chica- 
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, be didesnių pakiti- 

jmų, temp. sieks daugiau 30 1. 
F., ryt — be pakitimų, bet ga
limas lietus ar sniegas.

Saulė teka 6:29, leidžias 5:38.

Rytų vokiečiai 
mepasiryžę nuolaidoms

BERLYNAS. — Prošvaistės 
susitarti rytų ir vakarų vokie
čiams vakar jau išblėso — R. 
Vokietija tesutinka leisti vak. 
Berlyno gyventojams su jų ar
timaisiais rytinėje miesto daly, 
susitikti tik Velykų metu, tuo 
tarpu vak. Vokietija reikalau
ja susitarti ilgesniam laikui. 
Vakar buvo numatytas Berlyno 
senato atstovo pasitarimas su 
rytų vokiečiais, tačiau, paskuti
nėmis žiniomis, komunistų ne
atlaidumas sužlugdė visas vil
tis.

Rinkimai įvyksią 

numatytu laiku

Komunistai buvo sutikę leis
ti susitikimus Velykoms, bet tik

siekia netrukdyti R.(Nixono ke
lionės.

Komunistų grasinimai, nau
jos krizės grėsmė vakar1 Bcnno- 
'je aptarti ir R. Nixono lanky
mosi metu. Atskirai Berlyno 
rinkimų klausimą aptarė Valsty 
bes sekr. W. Rogers su Willy 
Brandtu.

nui pasiryžus aplankyti Vak. 
Berlyną.

Pasitarimai 
Schaumburg rūmuose

Prez. R. Nixono viešnagė Bon 
noje, ramiame 100.000 gyv. u- 
niversit etiniame mieste, gerai 
suorganizuota, vyko be sutriki
mų.

Vis dėlto, ir čia, kaip ir at
vykus į Londoną, pati gamta 
kliudė vykdyti iš anksto pareng 
tus planus — vietoje helikop
terio teko pasinaudoti automo
biliais.

Abiejų valstybių vadai, Kie
singerio valdinėje būstinėje — 
Schaumburg rūmuose, puoš-

Siena skiria du Berlynus
Charlie tarptautinė sienos čius Berlyno “gėdos sieną” seka

perėjimo vieta
Vak. Berlynas. — “Charlie” 

pavadinta Berlyno sienos, skiria 
nčios Rytų ir Vakarų Berlyną, pe 
rėjimo vieta skirta tik užsienie
čiams, laikytina margaspalve ir 
visiškai tarptautinio pobūdžio,

su sąlyga, jei Vak. Berlyne ne- Kiekvieną rytą tą sieną peržen- 
įvyktų Bonnos numatyti prezi- i gia tamsiomis eilutėmis tarnauto

Priešas artėja prie Saigono

dento rinkimai. Šiuo metu,, ko
munistams užsispyrus, padėtis 
grįžta į senąją (Vagą Rinkimai 
būsią vykdomi V. Berlyne ko
vo 5 d., r. vokiečiai ir sovie
tai šaukia apie “provokaciją” 
ir grasina nauja krize bei “pa
sėkomis”. Savo ruožtu, Maskva

Priešas (artėja prie Saigono
SAIGONAS. — Kovos Viet

name visu aštrumu tebevyksta 
jau penktą dieną. Š. Vietnamo 
ir Vietkongo daliniams pavyko 
užimti dvi vietoves, į šiaurės 
rytus nuo Saigono, 15 m. atstu 
/nuo sostinės. Komunistai artėjo 
prie svarbios JAV ir sąjunginin 
kų aviacijos bazės, Bien Hoa 
Long Binh. Priešo apie 60 - 80 
vyrų nepastebėti įsiveržė į kitą 
amerikiečių bazę, 20 m. atstu 
nuo Saigono ir susprogdino ar 
sužalojo 12 JAV helikopterių.

Nuostoliai žmonėmis vis auga
JAV karinės vadovybės žinio 

mis, priešas per keturias dienas 
netekęs apie 3.000 vyrų. JAV 
nuostoliai siekia daugiau 200, 
P. Vietnamo — daugiau 400 ka
rių.

Š. Vietnamas paneigia — jo 
puolimai, miestų apšaudymai 
nepažeidžią susitarimų su JAV.

• Pakistane kovo m. laukia
ma atvykstant sovietų gyny
bos ministeriui maršalui A. 
Grečkai.

• Londone ir Bonnoje, viešė
jus prezid. Nixonui, jis po vie
ną valandą kalbėjosi su įvairių 
visuomenės sluoksnių atstovais. 
Jų tarpe buvo ir studentai.

Moterys pardavinėja produktus 
kolchozo turguje — tai dažnas 
vaizdas Sovietijoje, rusų paverg
tuose kraštuose

jai su portfeliais, turistai britai, 
amerikiečiai ar australai, dau
giausia — jaunuoliai, sklinda a- 
rabų kalbų garsai, įvairūs auto
busai išspjauna įvairių tautybių 
turistus.

Daugelis — tik turistai
Daugelis tų, kurie peržengia 

Charlie perėjimo vietą, tai turis
tai. Jiems rūpi pamatyti rytų vo
kiečių reprezentacinę Unter den 
Linden gatvę ar stebėti sargybi
nių pasikeitimą ties paminklu už 
fašizmo aukas. Rytų vokiečiai 
Charlie sienos punktą yra pava
dinę Friedrichstrasse sienos per
ėjimo vieta.

Kiekvienu atveju, kam yra pro 
ga peržengti Charlie, pereiti be
tonines užtvaras, tenka atsidurti 
naujame, atskirtame, niūriame 
pasauly.

Sargybiniai atidžiai stebi pro 
žiūronus

Iš netoli esančių sargybos bok
štų rytų vokiečiai peržengian-

pro žiūronus. Juos lengva paste
bėti bokštų plyšeliuose.

Atsidūrus rytinėje daly, turis
tai ar kiti privalo užpildyti mui
tinės pareiškimus. Pikto žvilgs
nio pareigūnai klausinėja apie pi 
nigus ir apie gabenamas prekes, 
o du sargybiniai atidžiai patikri
na paso nuotraukas.

Daugelis turistų nemoka vokiš 
kai, gi sargybiniai, be retų išim
čių, nemoka jokios kitos kalbos. 
Tenka susikalbėti judesiais.

Pasai pranyksta už langelio...
Sieną peržengiančio pasas štai 

ga pranyksta už langelio ir jis a- 
tiduodamas tik po kelių minu
čių. Pase atsiranda aųtspaudos. 
Tenka parodyti piniginės ar port 
felio turinį. Jei gabenama nors 
ir nekalto turinio knyga ar laik
raštis su žurnalu, jie tuoj sulai
komi. Tas pats liečia ir vaistus.

Paskirais atvejais turistas pa
kviečiamas į atskirą kambarėlį ir 
dar smarkiau iškvočiamas, patik
rinamos visos kišenės.

Visur komunistiniai šūkiai
Sargybos pastatų sienos, išmar 

gintos įvairiais šūkiais, dažnai su 
Ulbrichto kalbų citatomis. Gali 
gauti ir propagandinės literatū
ros. Čia ir pramogų sąrašas ir lei
diniai skirti neigiamai nušviesti 
Vak. Vokietijos politikus.

Aptarti patys aktualiausi 
klausiniai

JAV prezidentas su Kiesin
geriu aptarė visą eilę ne tik a- 
fbu kraštus, bet ir Vakarų ben
driją liečiančių klausimų. Jų pa 
tys svarbiausi: atominio varžy
mo sutartis (Bonna ligšiol at
sisako ją pasirašyti), NATO 
ateitis, žinoma, ir pastaruoju 
metu komunistų vykdytas spau
dimas, ryšium su Fed. Vokieti
jos prezidento rinkimais Berly
ne. Tartasi ir dėl prancūzų - bri
tų trinties, de Gaulle pasiūly
mų ir dėl JAV karinių dalinių 
laikymo Vokietijoje.

225.000 JAV karių išlaiky
mas Vokietijoje Amerikai per 
metus atseina 900 mil. dolerių. 
Washingtonas linkęs, kad vo
kiečiai tai sumai JAV-se pirk
tų įvairias prekes, nė ginklų ne
išskyrus.

Lankė prezidentą, parlamentą
R. Nixonas, viešėdamas Bon

noje, lankėsi prezidentiniuose

Nauja gamtos nelaimė palietė 
Kaliforniją ir Atlanto pakraščio 
šiaurines valstijas Nauj. An
glijoje. Kalifornijoje, kurią pa
lietė liūtys, žuvo daugiau 10 
gyventojų, apie 20 neteko gy
vybės Nau. Anglijos sniego pū
goms siaučiant. Atlanto pakraš 
čiuose laukiama naujų sniego 
Pūgų.

BOSTONAS. — Kai kuriose 
srityse sniego ir vėjo pažeisti 
elektros laidai. Logan aerodro
mas Bostone neveikė tris die
nas. Sniego danga kai kuriose 
N. Anglijos valstijose siekė 2-3 
pėdas. Gyventojai buvo skatina
mi nesinaudoti savo auto ma
šinomis, daugelyje vietų nevei
kė mokyklos.

rūmuose ir trumpai kalbėjosi 
su savo pareigas po kelių mė
nesių baigiančiu prez. Heinrich 
Luebke. Be to, nuvyko ir į Bun
destage, parlamento žemuosius 
rūmus ir ten taręs žodį pažy
mėjo, kad būsimuose pasitari
muose su sovietais pirmoje ei
lėje esanti svarbi Vakarų ga
lia. Lankymasis parlamente bu
vo pats pirmasis, JAV prezi
dento įvykdytas.

Vykdamas siauromis Bonnos 
gatvėmis, Nixonas, panašiai 
kaip ir Londone, sargybos siau
bui, buvo išlipęs iš automobilio 
ir rankas spausdamas sveikino 
praeivius. Jų tarpe buvo ir šim
tai JAV pareigūnų vaikų.

Prez. R. Nixonas šiandien lankosi Vak. Berlyne. Jis bus ir ties "gė
dos siena”. Čia matyti naujavedžiai vakarinėje daly, sveikiną artimuo
sius komunistinėje pusėje.
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VASARIO 16 CHICAGOJE
Vasario 9 d. Vyčių salėje Chi- 

cagojė įvyko Illinois-Indiana a- 
pygardos suorganizuotas Lietuvo- 
Vos nepriklausomybės minėji
mas. Kiekvieneriais metais jis 
ruošiamas “Lietuvos prisimini
mų” vardu ir turi didelį pasiseki
mą. Nemažiau pasisekė ir šiais 
metais. Prisirinko pilna vyčių sa
lė žmonių. Prie garbės stalo sėdė
jo: Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Petras Daudžvardis su ponia, 
vyskupas Vincentas Brizgys, a- 
pylinkės teismo teisėjas Alfonsas 
Wells, Illinois seimo atstovas Pra
bas Savickas, inž. Antanas Rudis, 
apygardos dvasios vadas kun. Jo
nas Savukynas, “Draugo” atsto
vas kun. J. Prunskis, “Naujienų” 
atstovas M. Gudelis, “Vyčio” re
daktorė Irena Sankutė ir apygar
dos pirmininkas Leonas Paukšta.

Iškilmes pradėjo L. Paukšta, 
paprašydamas solistą Algirdą 
Brazį pravesti Amerikos ir Lietu
vos himnus. Po to, invokaciją su
kalbėjo vysk. V. Brizgys. Paukš
ta pakvietė Praną Savicką vado
vauti šventei. Buvo ir vaišės.

Po vaišių pirmasis žodį tarė 
gen. konsulas P. Daužvardis. 
Priminė, kad šiandien mums 
svarbu dirbti ir kovoti. Linkėjo

būti tikrais vyčiais, kovojančiais 
dėl savo organizacijos ir dėl Lie
tuvos laisvės bei nepriklausomy
bės. *

Po konsulo kalbos pirminin
kaujantis P. Savickas pakvietė a- 
pygardos pirmininką įteikti dova
ną Aldonai ir Feliksui Daukams 
už jų pastangas išsaugoti laisva
jame pasaulyje lietuvių kalbą, 
dainas ir papročius. Šį kilnų dar
bą jie dirba per savo vedamą ra
dijo valandą. Kadangi p.p. Dau- 
kai dėl ligos negalėjo šventėje da
lyvauti, dovaną už juos priėmė 
Irena Sankutė.

Ilgesnę kalbą pasakė teisėjas A. 
Wells. Lietuvoje niekuomet ne
buvęs, todėl jo “Lietuvos prisimi
nimai” ribojasi Chicaga, kai se
noji lietuvių imigrantų karta čia 
bažnyčias, mokyklas ir ligonines 
statė. Didžiuojasi esąs lietuvis. 
Ragino labiau domėtis politika, 
nes be politikos nė Lietuvos lais
vė nebus atgauta.

Po oficialiosios minėjimo da- 
lie$ Illinois-Indiana apygardos 
choras padainavo penkias daine
les. Dirigavo Faustas Strolia, 
akompanavo Jonas Byanskas.

A.P.

Detroito “Šilainės” šokėjos pasirodo nepriklausomybės minėjimo meninėje dalyje. Nuotr. R. Selenio
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PRAŠAU NESKELBTI PAVARDES

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ CHICAGOJE

Lietuvos vyčių organizacijos 
globėjo Šv. Kazimiero šventė 
Chicagoje bus švenčiama kovo 
2 dieną Aušros Vartų bažnyčio
je, 2327 West 23rd. Place. Iškil
mingas mišias atnašaus vysk. 
Vincentas Brizgys. Jos prasidės 
10 vai. ryto. Mišių metu giedos 
Vyčių choras.Po pamaldų ten pat

parapijos salėje bus bendri pusry
čiai. Lietuvių organizacijos pra
šomos su vėliavomis dalyvauti. 
Eisena pradės organizuotis 9:30 
vai. parapijos salėje. Mes, lietu
viai, teturime tik vieną šventąjį, 
tad mūsų pagarba Jam turi būti 
ypatinga.

E.P.

Jei kam tektų pavartyti laiš
kus, siunčiamus su aukomis Lie
tuvių Kankinių koplyčios fon
dui, tai beskaitydamas rastų 
griaudžią laisvę mylinčios tau
tos raudą, nukanikintų brangių 
asmenų meilės elegiją, žmogaus 
kančių, nužmoginimo, išmesto 
Iš savo žemės, namų, gimtojo 
krašto liaudies sūnaus bei dūk
tos dejonę ir skundą... Siunčia
mi jite daugiausia koplyčiai sta
tyti fondo pačiam iniciatoriui— 
“spiritus movens’’ vysk. V. Briz 
ghfi (6701 W. 68tii (Street, Chi
cago, 131. 60629).

Gaila ,kad dauguma jų pra
sideda: “Prašau pavardės ne
skelbti...” Tačiau čekis stambes
ne suma nepamirštamas įdėti. 
Pagerbdami jų ir kitų norą, as
meniškai neatsiklausius, šį sy
kį neminėsime vardų.

Mūsų Išganytojui mieliausi 
buvo mažutėliai. Ir vienas lietu
viukas iš Nemirk, N. J., laimė
jęs “Tėvynės žvaigždutės” kon 
kurse penlkinę, prisiuntė ją Kan
kinių koplyčios Romoje fondui 
(Lithuanian Martyr’s Ohapel 
Fund).

Spaudoje paminėtas N. N. iš

1969 SEIMAS
t f* f. i"-ei ■ >
Vyčių seimu, tuo svarbiausiu 

mūsų organizacijos metiniu įvy
kiu, šiais metais rūpinasi New 
York -New Jersey apygarda. Sei
mas vyks rugpiūčio 21 -24 dieno
mis Robert Treat viešbutyje 
Newarke. Jau laikas pasibraukti 
kalendoriuje tas dienas ir savo a- 
tostogas taip planuoti, kad būtų 
galima vėl susieiti su senais pažįs
tamais iš viso krašto.

Kas dalyvavo 1962-jų metų 
seime, prisimena, kokia puiki pro 
grama buvo paruošta. Tegu ne
nusimena tie, kurie dalyvauja sei 
muose kiekvieneriais metais, nes 
šįmet visai kitaip viskas bus. Gra
žiai buvo suorganizavusi seimą 
Philadelphia kuopa praeitais me
tais.

New York- New Jersey apygar
da pasistengs neužsileisti.

Nynj

Buvusio prez. Trumano dukra Mar- 
gareta pasakoja korespondentams 
Kansas City, Mo., kad jos tėvas vėl 
gerai jaučiasi.

Mūšy kolonijose

Providence, R. I.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES
PAMINĖJIMAS

Vasario 16 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje susirinko vieti
niai lietuviai paminėti Lietuvos 
laisvės atkūrimo metų. Sugiedo
jus Lietuvos ir JAV himnus, 
klebonas kun. Vadovas Martin- 
kus bendrais bruožais apibūdino 
šventės prasmę ir pristatė Pro- 
vidence kolegijos profesorių ku
nigą Antaną Jurgelaitį, O.P. 
Kalbėtojas įžvelgė į garbingą 
Lietuvos praeitį, jos kovas ap
ginti ir išlaikyti laisvę ir sa
vistovybę, jos kultūrą ir tradi
cijas, o ypač dabartinius sun
kius vergystės pančius. Vieno 
prisiminimo, tačiau, neužtenka 
tęsė kalbėtojas , — kur kas svar 
biau yra įsijausti į brolių ir se
sių šiandieninius skausmus ir 
vargus, atjausti jų nykų gyve
nimą ir užjausti nesantiems prie 
žemės slegiančią naštą. Šios su
kakties minėjimas kaip tik tu
rėtų mus išjudinti, pastūmėti 
valią pasiryžti visais būdais pa
dėti Lietuvoj kenčiantiems, pa
remti daromas pastangas pa
gerinti pasauly išsisklaidžiusių 
tremtinių gyvenimą, supažin
dinti kitataučius su Lietuvos is
torija ir dabartimi.

Pertraukos metu, klebonas 
padėkojęs kun. Jurgelaičiui už 
nuoširdžią ir mokslišką kalbą, 
kibo į darbą prie priekalo su 
įkaitinta geležimi ir pasiūlė su
sirinkusiems parodyti savo tė
vynės meilę ir padaryti Altui 
rinkliavą. Dalyvaują sudėjo 169 
dol. Padėkojęs už gražią rink
liavą, klebonas pristatė pnbli-

kai studentę Vidą Guobytę, ku
ri perskaitė iškilmėms pritaikin 
tą baladę apie praeities garbin
gus seniūnus, besiteiraujančius 
kokia gi nelaimė ištikusi myli
mą Lietuvą ir ar nesą didvyrių, 
kurie iškovotų tėvynei laisvę. 
Šiltą ir švelnią nuotaiką publi
koj sukėlė kun. Vilimas Volka
vičius, žymus muzikas, Brock- 
tono lietuvių parapijos vikaras. 
Jis sudainavo keletą lietuviškų 
dainų ir jo gražų balsą publika 
priėmė nuoširdžiu plojimu. So
listui akompanavo Joseph Fay.

Pastebėtina, kad kun. Jurge
laitis ir kun. Volkavičius abu y- 
ra gimę čia Amerikoje ir pavyz 
dingai pamilę ir išlaikę savo tė
vų lietuvišką kalbą. Paminėji
mas užsibaigė solistui sugie- 
dant “Marija, Marija”, ir pub
likai prisidedant maldingu pir
mo posmo pakartojimu. S.P.V.

Brockton, Mase., su šimtine pri
deda: “Prašau pavardės bei var
dų spaudoje neskelbti dėl šei
mos ramybės...”

Net senukai, gyveną Putna- 
mo seselių poilsio namuose, per
siuntė per seseles pagal jų ki- 
Išenę ne taip jau menką aukelę.1

Neturėdami kankinių savo šeii 
moję, kas yra lyg stebuklas lie- j 
tuviškoje visuomenėje, ir tie re- Į 
ti laimingieji su auka lydi pra
šymą bent pasimelsti už jų svei 
katą.

Vilniečių pora, aktyvūs ir ži
nomi lietuviškuose darbuose, ra, 
šo: “Kilni idėja mūsų lietuvių 
tautai pastatyti pasaulinėje lan 
komoje vietoje, kaip Vatikane, 
paminklą pagerbiant Aušros 
Vartų Panelę švč. ir įamžinant 
mūsų brangios Lietuvos partiza
nus ir kankinius, kurie už tą 
šventą mylimą žemę, Aušros 
Vartų Panelės globoje, liejo 
kraują ar kentėjo tremtyje 
Sil’aire. Gal visi išnyksim, išmir- 
sim, sunaikinti būsim, vėl pa
minklai, kaip Washingtone — 
Šiluvos Panelė švenčiausia ar 
Vatikane Aušros Vartų, stovės 
ir liudys, kad buvo mūsų tokia 
tauta, kovojo, (kentėjo... Pagei
dautina daugiau akcentuoti Šių 
laikų kančias: kankinius ir par 
tizanus, kad priešas ir pasaulis 
žinotų, jog mes dar esame gyvi 
ir pasiryžę kovoti”...

Plačiau atsiliepia (kunigai, pa
tys aukodami stambiom smnom, 
surinkdami, iš savo parapiečių 
ar kieno paprašyti patarnauja. 
Vienas kunigas siunčia čekį pa
remti prelatą X. Y. ligoje, kitas 
prelatas pats sirgdamas, žada 
asmeniškai paaukoti $1,500, da
lį jau prisiųsdamas. Prašo Aukš
čiausiojo malonės, kad jam 
“sveikatą susilopijus”,. pasisek
tų tai įvykdyti, nes, anot jo, 
kaip vienoje kantičkinėje gies
mėje neveltui pasakyta: “Kaip 
žmogus storojas, vis kitaip sto
jas. Tas daiktas yra, kaip Tau, 
Dieve, dabojas”... “Bet stengtis 
stengsiuos,” užbaigia laišką, 
siųsdamas trečdalį žadamos su
mos.

Įsidėmėdami šiuos žodžius ir 
imdami pavyzdį iš 80 m. “jau
nuolių” bei našlės siunčiamų 
skatikų ($20,—ar daugiau dol.), 
pasiryžkime sutaupyti ir nuo 
visokiausių balių, užsieninių gė
rimų, liuksusinių prekių, ar kaip 
viena motina rašo ,vietoje kalė
dinių dovanų sau ir savo šei
mai, atiduoti amžinam pamink
lui. Tai dovana — nebyranti, 
nerūdyjanti, amžiams liudijanti 
meilę savo tautai. Tai ti|k tūks
tantinė dalelytė parodyto nežmo 
nisko Čekoslovako heroizmo — 
savęs susideginimo.

Būtų gera, kad laiškuose pa
reikštas mintis asmenys leistų 
skelbti su pavardėmis. St. S.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus, (r iš toli miesto lel 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place W.A 5-8063

I ELE V U I los
Spalvotos Ir paprastos, radijai. 

Stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

llllllllllllllllllllllllllllllllrlllllllllilllllint

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieiname kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
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LABALLROOHHgIo?
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rpšlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me IS lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

OUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 4%’
CERTIFICATES
(8lx Month Mlnlmum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
ln multlples|of $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

STANDARD 
FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twlce lugal requlrement»)

HOURS: Mon., Thure., 9 a.m.-8 p.m.; Tuee.,1 
Frl., 9 a.m.-4 p.m. | Sat., 9 a.m. -12 noonj

5J Wed. — no business transacted 
AMERICA'S „LARGESTj.lTHUANIANA5SOCIAfl5fl----

Ofisas 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid,: 3241 West ««th Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 176-4043 

Rezid, tel. WAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4683

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

GINEKOIiOGINfi CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AŪSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 03rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71 st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v v. BaMad • - • • ,

A8SOOIATE OI'TOME'rRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius Iv
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofiso — HE 4-6758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nats 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligonis.* ort'msmi nagnl susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
gydytojas ir chirurgas

8PEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namo 925-7097 

5159 So. Datnen Aveniu

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPIX'1A(,YI!E _ NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Cravvford Medical Building

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Tdef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
rentgenologai ‘

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. n 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. fa 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

Rez. Tel. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

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

(By appt.).

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POgLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospect 9-6730Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71et Street

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

DR. ALDONA ŠIMKŲ?
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 Sa Cicero, Oak Forest, UI

Kabineto tel. 687-2020
Narni) tel. 839-1071

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

Iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta.

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

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

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai, 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą.Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. ¥. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

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

Rezid. tel. VVA 5-3099
Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59tb Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p, p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS ~~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IK MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tol. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm,, antr., Treč. lt 
penkt nuo 2 iki 4 vai, Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
gydytojas ir Chirurgas 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GT 8-6195

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R G Ag- 
2454 West 71st Street

PriiminSJa ligonius tik susitariu
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

gydytoja ir chirurge 
KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 — 8 vai vakare. TYečlad. 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. 239-2910

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą,.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
VaL: 2 Jkl 4 v. p. p. Ir 7 tkl 8 v. v 

Trec. *• šeštad. pairai susitarimą
Ofiso tel. PR 8-7778. Rea. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., keitv., 8—8 vai.,
n,ntrad. Ir penkt. 1—4 vai.

PrUmioIJa tik aaattanM *

Ofiso tel, 767-2141. Namu 686-4859

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. PulaakJ Road
Vai.: pirmad.. antrad., penktad. 1-4 
iF .*-?. v- v- ketvlrt. 8,8 v. vakaro. 
Bektadieulala 11-1 vai poetet

r,-



Ar Lietuvių fondas

MAŽINA RINKLIAVŲ NAŠTĄ
Niekas pasauly neišsiverčia 

be aukų, neišsiverčia net ir 
turtingiausias pasauly kraštas 
Amerika ir todėl suprantama, 
kad ir labai didelis fondas ne
galės išspręsti visų reikalų, nes 
daugiau turint daugiau ir už
simojama, o daugiau siekti 
yra kiekvienos sveikos bend
ruomenės uždavinys. Lietuvių 
fondas jau yra gana efekty
vus, paskiria gana nemažas 
sumas, tačiau kaip atrodo, tų 
sumų dar toli gražu neužten
ka visiems reikalams, kurie y- 
ra būtini mūsų kultūros užsi
mojimams ir planams vykdy
ti. Kartu su fondo didėjimu 
didės ir į j j įvairūs kreipimaisi, 
tačiau daugeliui atrodo, kad 
rinkliavų skaičiaus LF nėra 
sumažinęs.

*
Gal būt, Lietuvių fondas 

vykdo specialius uždavinius, 
kurių kiti nevykdytų, bet ten
ka pasakyti, kad Lietuvių fon
das yra sumažinęs rinkliavų 
skaičių. Tai galėtume įrodyti 
eile pavyzdžių, vienas toks 
būtų ir premijų Lietuvių Ra
šytojų draugijai skyrimas. Pa
skirta trejetų trejetą tūkstan
čių per ketvertą metų ir jei 
būtu reikėję tuos pinigus su
rinkti, būtų tekę kreiptis į ne 
vieną Lietuvių fondui aukojusi 
narį, būtų tekę apeliuoti į ge
ros valios žmones, kad šie su
dėtų bent po dešimtį dolerių. 
Ir jei tai būtu buvę vvkdoma. 
tai ir po dešimti doleriu au
kojančiu būtu reikėie bent šim 
to asmenų. Gi iš antros pusės, 
toks ubagavimas premiioms 
ne tik kad būtu ikvrus. bet 
ir žeminąs mūsų visuomene, 
kai tiek turime įvairių veiks
niu ir įvairių organizacijų, o 
reikia elgetauti po keletą do
leriu tam, kas iš esmės teturė
tu būti pats pirmasis mūsų 
uždavinys, kas sukurta ilgiau 
laikysis už daugeli kitų dar
bu, nes kultūrinės vertybės 
yra ir bus didžiausias tėvynei 
kraitis. Lietuvių fondo dėka 
to specialaus rinkimo neberei
kia, kuris tęsėsi net keliolika 
metų, ir tai tam tikra prasme 
gerai atestuoja mūsų visą vi
suomenę. Tokių pavyzdžių yra 
daugiau, todėl jei ir reikia kar 
tais rinkti aukas kokiai šven
tei ar operai, vistiek LF su
mažina naštas, o dažnai vyk
dant specialias rinkliavas, ir 
pats LF įneša gana nemažas 
sumas.

*
Daug kartų akcentavome, 

kad visų mūsų pareiga būti 
turtingais ir išsimokslinusiais, 
nes tik tokie būdami galime 
ko nors atsiekti, tačiau Lietu
vių fondas bus vienas tų tur
tingųjų, kuris rems mūsų kul
tūrines apraiškas. Bet čia iš
kyla tam tikrų sunkumų, apie 
ką kalba lietuviai, kad bend
ras arklys visada liesas. Tai 
netaikoma fondui jo augimo 
prasme, ta prasme reikia ti
kėtis jis bus gana riebus, ta
čiau pačių lėšų paskirstymo 
prasme, nes juk tai bendras 
turtas, skirstymo komisijos 
gana sudėtingos, kartais kad 
ir labai geri žmonės turi vi
sai skirtingų sumanymų toli 
gražu labai nepalankių mūsų 
išeivijos kultūrai, nors fondo

Spaudoj ir gyvenime

NEATSKIRIA SPALVŲ
Ryšium su liūdna žinia, kad Viet

name žuvo Kęstutis Petrauskas, Lie
tuvoje leidžiamas humoro laikraštis 
“Šluota” gruodžio 23 d. įsidėjo to
kį eilėraštį:

“Kęstutis užpiltas smėlėta žeme.
Ant kapo — tik užrašas, kad

Vietname
Jis žuvo. Tą užrašą močia sena
Paskaito ir klausia, raudos 

• smaugiama:
“Kazimierai šventas, paaiškinki

mums:
Kodėl lemta žūti ten mūsų

uždavinys yra ne kas kitas, 
o kaip tik kultūros rėmimas. 
Yra užuominų, kad fondas tu
ri pirkti žemes, statyti kaimus 
ir panašiai, lyg mes dar maža 
turime nusipirkę žemės ir pa
statę pastatų, kurie po eilės 
netų nieko nebeduoda mūsų 
kultūrai. Lygiai mes turime 
labai daug gana turtingų drau
gijų, kurių dauguma telkia lė
šas dėl pačio turtėjimo, visai 
nepanaudodama jų mūsų kul
tūros arba, pagaliau, ir poli- 
tiniems darbams remti, nes 
vasario 16-sios proga paskirti 
dešimtį dolerių tėra tik labai 
iau nereikšmingas, neišeinąs 
iš privatumo, reiškinys. Todėl 
Lietuvių fondas turtėdamas ir 
dėl gausumo narių tam tikra 
prasme įgaudamas vis dau
giau šeimininkų, gali pasida
ryti tokia organizacija, kuriai 
šalutiniai dalykai pasidarys 
pirmieji, nes juk masės kultū
ros nekuria, o tik, kad ir ne
sąmoningai, naudojasi, kartais 
net visai to nepripažindamos.

*
Daug lietuvių buvo turtingų 

ir Lietuvoje ir Amerikoje, daug 
buvo turtingų organizacijų, ta
čiau tik tos išliko, kurios sa
vo darbus įprasmino kultūrine 
veikla. Ne vienas anų laikų Lie 
tuvoie buvo dr. Kudirka ar 
dr. Pietaris, tačiau kitų gydy
tojų mes nebeatmename. Daug 
draugijų ir fondų šiame kraš
te dingo ir niekas jų nebeat
mena ir lieka tik istorikams 
labai kukli medžiaga, gi išlie
ka tos draugijos ir tie asme
nys, kurie mokėjo kultūroj į- 
prasminti savo būtį. Lietuvių 
fondas taip pat turėtų viską 
kreipti į kultūrą, nebūtinai tik 
vaikus mokyti rašyti, bet ir 
padėti tiems, kurie dar yra 
pajėgūs ką nors duoti dau
giau ir ko gal nebegalės atei
nančioji karta. Amerikoje la- i 
bai gerbia žmogų fizine pras
me, kuris pajėgus dirbti, mes 
lietuviai kultūrine prasme to- j 
kio žmogaus dažniausia never
tiname, todėl ir LF turėtų rem 
ti ne tik mažuosius ir senius, 
bet ir tuos, kurie gali įamžin
ti patį Lietuvių fondą. Štai 
jaunas profesorius parašė kny 
gą apie lietuvių literatūrą, u- 
niversitetas sutinka iš’eisti, 
bet reikalauja išleidimą parem 
ti. Lietuvių fondui būtų proga 
savo vardą įamžinti universi
teto leidiniuose ir tuo pačiu 
pasitarnautų mūsų kultūrai, 
lygiai LF atpalaiduotų žmo
nes nuo specialaus lėšų telki
mo. Lietuvių fondas mažina 
paskiras rinkliavas, jis jų ne- 
pana’kins. tačiau svarbiausia, 
kad jis būtų tas aruodas, ku
riuo remiasi mūsų kultūra, kol 
dar yra jos kūrėjų, o kas abe
joja kiek jų sumažėja per me
tus, tegu atsiverčia šių metų 
sausio mėnesio “Aidų” nume
rį, kur surašyti mums taip 
reikalingi mus palikusieji. Lie
tuvių fondas turi išnaudoti 
tuos asmenis savo vardo ir 
mūsų kultūros kėlimui, kurie 
išaugo dar tremties ar nepri
klausomos Lietuvos metais. 
Lietuvių fondas mažina rink
liavas, tačiau jo pirmasis už
davinys vistiek palieka ne rink 
liavų mažinimas, bet kultūros 
užmojų rėmimas. Al. B.

sūnums?!”
------------ Neklauskit Kazimiero.
Kaltinkit tuos,
Kurie mirtį spendžia jiems

rūmuos baltuos!
Išvertė P. Ripka”

Labai gaila, kad Ripką užgulė 
kažkoks daltonizmas: jis neatskiria 
spalvų. Šiandieną dėl vykstančių 
maištų, pilietinių karų yra kalti 
ne Baltieji, o raudonieji Kremliaus 
rūmai, kurie savo imperialistiniams 
siekimams negaili nei kraujo, nei gy
vybių. Amerika nei vienos šalies

Pablogėjo jos
Pd hl(t: 10 iOŠ

Anglijos vyriausybė, prane
šusi Prancūzijai, kad nepritaria 
de Gaulle siūlymui sudaryti ke
turių valstybių sąjungą Euro
pai vadovauti, netrukus kvietė 
Vak. Europos sąjungos posė
džius Artimųjų Rytų saugumo 
klausimui svarstyti. Prancūzija 
aštriai įspėjo Angliją, kad ji 
neturinti teisės posėdžio kvies
ti. Jei sąjungos posėdis būsiąs 
sukviestas, Prancūzija jame ne
dalyvausiantį.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris tvirtino, kad sąjun
gos posėdžiai tegalį būti kvie
čiami tik visiems jos nariams 
dėl dienotvarkės sutarus. An
glija aiškino, kad ji gailinti rem
tis sąjungos nuostatų 3 str. 8 
pastraipa.

Nežiūrint Prancūzijos nepri
tarimo sąjungos posėdis buvo 
sukviestas vasario 14 d. Jo me
tu buvo ne tik Artimųjų Rytų 
saugumo klausimas aptartas, 
bet Anglijos vyriausybės atsto
vas rado reikalą pranešti apie 
de Gaulle naująjį siūlymą. Pran 
cūzijos atstovų kėdės buvo tuš
čios. Vasario 17 d. Prancūzijos 
vyriausybė pranešė, kad jos at
stovas nedalyvausiąs sąjungos 
oosedžiuo^e iki nebus pakeistas 
jos nutarimas.

Kas yra Vakarų Europos 
sąjunga? .

Ji tik atsitiktinai minima spau 
doje. Jei de Gaulle nebūtų pa
daręs neapgalvoto žygio siūlyti 
keturių valstybių sąjungos ir 
šiuo metu niekas nekreiptų dė
mesio į nereikšmingą organiza
ciją.

Vakarų Europos sąjunga, pa
tarti Europos kariniais klausi
mais, įkurta 1948 m. Jai pri
klauso Ūkinės Europos bendri
jos nariai ir Anglija. Jos var
das skambus, tačiau jos įtaka 
menka. Jei Europos valstybių 
neskirtų kiti svarbesnieji klau
simai, sąjungoje sprogęs burbu
las jau būtų buvęs pamirštas.

Šiuo metu įjautrino Europos

neužėmė, o daugeliui padėjo atgau
ti laisvę ir ją išlaikyti. Gi raudo
nieji imperialistai, sulaužę sutartį 
dėl Vietnamo, peržengdami sutar
timi nustatytą demilitarizuotą zo
ną, braujasi į kraštą, kuris raudo
niesiems grobikams nenori pasiduo
ti. Jei jiems niekas kelio nepastos, 
jie užgrobs daugelį šalių, kaip tai 
buvo padaręs Hitleris.

Kremliaus planais, jų parama ke
liami kruvini maištai ir Laose, ir 
Pietų Amerikos valstybėse, ir Afri
koje, o gėdingiausią agresija įvyk
dyta Čekoslovakijoje net prieš vie
tinį komunistinį režimą, kuris nors 
kiek norėjo atleisti varžtus pilie
čiams. Dėl raudonųjų Kremliaus 
rūmų krauju pasruvęs pasaulis.

J. Žvilb

Rūkas anį vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS' ’ i i e 1
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Kitą rytą Vytautas nuskubėjo į Gruenbergą. Jis su

rado panelę von Gropp vieną sėdinčia namuose prie 
siuvamosios mašinos.

— O, ponas Budrys, labą rytą, — ji šypsojosi nu
stebusi ir patenkinta. — Jūs atėjote kaip tik laiku, nes 
jau aš buvau nutarusi aplankyti'jus. Aš norėjau patir 
ti apie poną Wood. Ar jūs jį buvote sutikę nuo tos die
nos, kai mes lankėmės pas jus?

— Ne, aš jo nebuvau susitikęs. Aš atėjau čia tuo 
pačiu reikalu.

— Labai įdomu, ponas Budry.
— Taip, jis yra man labai svarbus šiomis dieno

mis. Mes turime problemų ir man reikia jo pagalbos.
— Aš galvoju, ponas Budry, kad jis jau pasiųstas 

atgal į Ameriką. Aš galvoju, kad tai labai galimas daik
tas. Bet aš atsiprašau, kad pertraukiau. Jūs minėjote 
kažkokias problemas. Ar yra kas nors bloga?

— Aš nežinau, kaip atsakyti, bet atrodo^ kad galė
tų būti...

— Ponas Budry, aš noriu pasiūlyti, ar jūs nenorite 
truputį paėjėti lauku.

santykiai su Anglija ir Vak. Vokietija

GEDIMINAS GALVA Vokietijos žemės ūkio minis-
, teris Hoecherl per radiją pa- 

sostines ne ginčas dėl tvarkos reiškė, kad Prancūzijos užsispy 
Vakarų Europos sąjungos po- rimas Anglijos bendrijon neį 
sėdžiams kviesti, bet penkių Ū-
kinės bendrijos kraštų reikalavi 
mas leisti į šią organizaciją į- 
stoti Anglijai, išspręsti Pran
cūzijos atidėtus svarbius bend
rijos klausimus ir ieškoti būdų 
vakarinei Europai politiškai ap
jungti.

De Gaulle pažeidė prancūzam 
įprastą logišką ir aiškią gal
voseną. Jis visomis priemonė
mis kovojo kad neįsileistų An
glijos į Ūkinę bendriją, tačiau 
jai siūlė priklausyti keturių val
stybių sąjungai politiniams ir 
ūkiniams klausimams spręsti. 
De Gaulle nutylėjo, kad Pran
cūzija siekia keturių valstybių 
sąjungai vadovauti. Anglija tu
rėtų atsisveikinti nors ir su nu
silpusia Europos laisvosios pre
kybos sąjunga. Albionas šį kar
tą jai padėtus spąstus suma
niai pastūmėjo prie de Gaulle 
kojų.

Vokietija įsijungia kovon

Ginčas dėl Vakarų Europos 
sąjungos nuostatų atitinkamo 
straipsnio panaudojimo posė
džiams kviesti net nebūtų pa
siekęs viešumos, jei de Gaulle 
būtų buvęs apdairesnis ir pa
šaliečiui nebūtų daręs siūlymų, 
kurie liečia bendrijos narius. 
Prancūzijos užsienio reikalų mi- 
nisterio pareiškimai per radiją 
lapie Europos sostinių nesuta
rimus iššaukė mešką iš miško.

Federalinės Vokietijos kanc
leris K. G. Kiesingeris atsar
giai ir aplankomas pareiškė: pir 
miausia reikia žinoti ko norima, 
nes Europoje svarbesniais rei
kalais esama daugelio nuomo
nių. Willy Brandtas, Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris dar 
labiau įtempė lanką strėlei pa
leisti. Jis pareiškė, kad prita
ria Italijos užsienio reikalų mi- 
nisterio Pietro Nenni nuomonei 
tęsti Vakarų Europos sąjungos 
darbą, nežiūrint kliūčių.

Kongreso nariai J. D. Dingell (D.-Mich.5 ir L. L. Wolf (fo.-N.Y.) ap
klausinėjami Washingtone prekybos komisijos, kur jie teigia, kad stip
rūs įstatymai galėtų sudrausti įvairių dovanų davėjus, kurios tik 
privilioja pirkėjus nieko gero neduodamos.

leisti sudarė milžiniškas kliūtis 
anglams išmintingai žemės ū- 
kio klausimus tvarkyti ir Eu
ropos valstybėms ūkio srityje 
bendrauti.

Sklinda gandas, kad Vokie
tija daranti žygius pertvarkyti 
bendrijai. Ji numatanti vieton 
Prancūzijos į bendriją pakviesti 
Angliją. Vokietijos kancleris šį 
gandą pusiau lūpų paneigė, bet 
š uo klausimu jis norįs kalbėtis 
eilinio pasimatymo metu kovo 
mėn. su de Gaulle.

Mažesnieji įniršę

Didžiosios valstybės bent į- 
sileidžiamos į kambarį. Keturi 
bendrijos nariai paliekami prieš 
kambaryje neaiškiam likimui. 
Jų vyriausybių atstovai ir spau 
da labiausia įniršo dėl Prancū
zijos žygių. Jie siūlo tęsti dar
bą bendrijoje ir sąjungoje.

Anglijos ministeris pirminin
kas Harold Wilsonas, nusivy
lęs Prancūzija, siūlo bendrijai 
suartėti ne tik ūkio, bet ir tech
nikos srityje. Anglijos - Pran
cūzijos milžiniško lėktuvo sta
tyba užtęsta ir sulaukė rimtų 
varžovų.

Anglijos pastangos nutraukti 
technologinį bendravimą su 
I’rancūzija siekia aiškaus tiks
lo — jos ūkinio atsilikimo.

Prancūzijos įkaitintas virdu
lys nesprogs, tačiau gali nupli
kinti de Gaulle rankas. Federa
linė Vokietija ir Italija jau išė
jo atviron kovon. Ji veda į mi
nėtų kraštų suartėjimą su JAV. 
De Gaulle savimeilė vyrauti, jei 
nebus padaryta staigus posū
kis įtampai Europoje užgniauž
ti, pastūmės žemyno valstybes 
eiti jo smerkiamu keliu.

— Prel. dr. Juodaitis, vysk. 
Staugaičio seserėnas, apie kurio 
mirtį jau buvome pranešę, palai
dotas Kražiuose.

— Taip, labai malonu, šiandien tokia puikf’diėria.
Jie išėjo iš namų ir perėjo didelj ūkio kiemą.
Vasara buvo pilname žydėjime. Laukai,'miškai, kai 

nai ir lygumos buvo užtvindytos tirštų saulės spindu
lių.

Po valandėlės jie įsuko į lauko keliuką.
— Juokinga, panele Gropp, aš negaliu įsivaizduo

ti, kad ponas Wood mus taip greit pamirštų, — Vytau
tas vėl grįžo prie savo reikalų.

-— Aš negalvoju, kad jis mus pamiršo. Atrodo, kad 
yra kokia kita priežastis. Bet man įdomu, kokias pro
blemas jūs minėjote šiandien?

— O, yra nemažas galvosūkis.Aš manau, jūs esa
te girdėjus, kad visi pabėgėliai iš kitų kraštų yra varo
mi į specialias stovyklas.

— Aš girdėjau truputį, bet apie jas neturiu nė 
mažiausio supratimo.

— Idėja yra įtartina, panele Gropp, atvirai kai 
bant, aš bijau tų stovyklų. Kursuoja daug gandų, kad 
pabėgėliai bus surinkti ir prievarta atiduoti raudonie
siems.

— O, tai yra baisu, — ji sustojo viduryje kelio, — 
tu galvoji, kad tai yra galima?

— Taip, panele, tai labai galimas dalykas. Jūs 
žinote, tarptautinė politika yra šiandien kitokio pobū
džio. Ten nebėra sentimentų žmogui. Kalbant apie pa 
bėgėlius yra tragiška padėtis. Prancūzų ir britų zo
nose daug pabėgėlių buvo išgabenti raudoniesiems. 
Žinoma, aš nebijau dėl davęs asmeniškai, bet aš tu
riu galvoje motiną ir seserį su vaikais. Jūs suprantate, 
aš esu atsakingas už juos.

Jos veidą uždengė šešėlis. Ji laukė momentą, mąs

LAISVĘ LAIMĖSIME TIK VIENINGA

Dr. S. Bačkio mintys, pasakytos Los Angeles lietuviams

Paminėdami tą istorinį lietu
vių kovos epizodą tarptautinėje 
arenoje mes geriau galime su- 

1 prasti, kodėl ir šiandieninėje 
l mūsų veiksnių darbuotėje ne
susilaukiame apčiuopiamų
mėjimų. Tautų gyvenime, kaip 
ir paskirų asmenų, yra pakili
mų, laimėjimų, bet yra ir nepa
sisekimų, nuosmukių.

Pavergtieji mūsų tautiečiai 
Lietuvoje po 1940 metų įvykių 
dviem atvejais pakėlė ginklą 
prieš okupantą. Čekoslovakijos 
okupacija ir čekų rezistencija 
nuolat minima. Apie mūsiškių 
žygius nutylima, lyg nebebūtų 
ryžto smerkti tironijos ir jai 
priešintis, lyg dėl indiferentiš
kumo — kas yra nežmoniška 
4— būtų nebenorima prisiminti 
kitų žmonių pavergimo ir kan
čių.

Gyveną okupuotame krašte 
mūsų tautiečiai negali laisvai 
savo minčių bei troškimų pa
reikšti. Bet greičiausiai jų tar
pe vyraūja mintys, kokios buvo 
1959 m. rugpiūčio 27 d. atspaus 
dintoš Christiart Science Moni- 
tor žurnalisto M. Canham. Jis 
po savo kelionės į Maskvą rašė, 
kad matęs ten amerikiečių pa
rodos knygoje daug įrašų, ku
riuos įrašę baltiėčiai. Jam įstri
gęs vienas pasirašytas — Lie
tuvis. Įrašas buvęs: “Mes esa
me lietuviai. Mes rašome ir skai 
tėme tai, ką mums vyriausybė 
leidžia. Mes nesame patenkinti. 
Mes tebelaukiame laikų, kada 
mes galėsime būti vėl savo gy
venimo vairuotojais”.

Gerai žinodami, kokios yra 
mūsų tautiečių gyvenimo sąly
gos Sovietų okupacijoje, mes 
darome prielaidą, kad tas įra
šas yra charakteringa lietuvių 
troškimų išraiška. Mes supran
tame, kad net lietuviai, patekę 
iš okupuotos Lietuvos į vakarus 
trumpam laikui, negali laisvai 
savo minčių pareikšti, kokie y- 
ra okupuotos Lietuvos žmonių 
pageidavimai. Mes ir negalime 
reikalauti iš jų pasisakymų, ži
nodami, kad jie turi grįžti ir 
ten gyventi. Bet mes galime pa
vergtiesiems tautiečiams pasa
kyti, kad mes, vakaruose gy
vendami, esam ištikimi Lietu
vai, jai dirbam ir tarnaujam.

Ištikimybė Lietuvai
Ištikimybė ir meilė Lietuvai, 

broliškumas saviems tautie
čiams, tikėjimas, kad Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklauso
ma, yra pagrindinės mūsų lai
kysenos ir veiklos Lietuvos la
bui gairės.

Žinodami padėtį okupuotoje 
Lietuvoj, mes gerai supranta
me, ko siekia Sovietų Sąjunga 
ir kaip pagal jos nurodymus 
turi būti reikalai tvarkomi mū

tydama ir žvelgdama į kalnus. Tada ji giliai atsikvė
pė ir pradėjo kalbėti:

— O, popas Budry, problemos visur. Šiuo metu 
jūs pabudinote labai skaudžius mano prisiminimus iš 
mano asmeniško gyvenimo. Aš manau, kad aš esu 
taip pat pabėgėlė.

— Taip, panele, jūs turite galvoje tą dieną, kada 
pabėgote nuo komunistų. Jūs pabėgote viena?

— Viena, visai viena. O mano gyvenimas —• tai 
ne gyvenimas, bet tragedija. Ačiū Dievui, aš jau be
veik pamiršau tas sunkias dienas Pomeranijoj, — jos 
balsas pasidarė žemas ir sunkus. — Mūsų nuosavybė vi
sai sunaikinta. Aš esu vienintelė, kuri paspruko nuo 
raudonųjų ir pasiekė Vakarų Vokietiją. O, mano bran
gioji Pomeranija, aš jau niekada nebematysiu savo gim
tinės.

— Aš negalvoju, — pasakė Vytautas, — aš tikiu, 
kad vieną dieną vistiek grįšime į savo gimtines, žino
ma, ne taip jau greit.

— Ne, ne, ponas Budry, aš netikiu. Aš praradau 
visas viltis, — ji sustojo vėl vidury kelio. — Tai buvo 
baisios dienos Pomeranijoj. Jie nužudė mano motiną, 
jūs gerai žinote komunistus, — ji įbedė akis į Budrio 
veidą.

Vytas žiūrėjo į ją su nuostaba. Jis negalėjo tuo 
momentu rasti žodžio.

— Taip, ponas Budry, jie sunaikino ją. Ar nori ži
noti visą istoriją? — paklausė ji, žiūrėdama liūdnu 
žvilgsniu.

—i Žinoma, panele Gropp, norėčiau. Aš manau, 
kad tai šiurpu.

(Bus daugiau},

lai- į kratijos

sų krašte. A. Sniečkus 1968. 
XII. 16 d. Vilniuje nurodinėjo ko 
munistams, kaip reikia Mask
vai tarnauti. Jis sakė; “Šian
dien nėra ir negaili būti demo- 

ir internacionalizmo,
kuris būtų nukreiptas prieš Ta
rybų Sąjungą ir prieš didžiau
sią mūsų šalies naciją... rusų 
tautą... Nėra ir negali būti šian- 

i dien nei antitarybinio, nei anti- 
rusiško demokratizmo ar inter
nacionalizmo”.

Tie žodžiai parodo, kokios ok. 
Lietuvoje yra nuotaikos Mask
vai tarnaujančių žmonių, kurie 
turi dar propagandą varyti ir 
sakyti, kad ok. Lietuva yra lais 
va, nepriklausoma ir demokra
tiška.

Caristinės Rusijos kolonijinė 
sistema buvo laikoma pavojin
ga, nes ji buvo vykdoma rusų 
masiniais antplūdžiais. Sovietų 
Rusija tą patį metodą varto
ja, tik jis dabar pavojingesnis, 
nes dėl technikos pažangos jį 
galima greičiau realizuoti, ir 
komunistinės propaganda suge
ba tai pridengti šūkiais, kurie 
atrodo gražūs, o praktikoje reiš 
kia vergiją.

Ryžtingos pastangos svetur
Ryžtingų pastangų dėka —- 

JAV Atstovų rūmai ir senatas 
yra priėmę 416 rezoliuciją. Se
natoriai, kongresmanai ją pri
simena, dažnai pakartoja. Tai 
ir mes prisimename ir pakarto
jame. Retai tai randame sveti
mųjų spaudoje. 1969.1.29 d. Se
nato mažumos lyderis šen. Dirk 
senas, kalbėdamas apie Ukrai
nos šventę senate, priminė 416 
rezoliuciją. Kartu pabrėžė, kad 
pavergtųjų tautų prisiminimas 
bus geresnis tada, kai pasaky
tos kalbos bus paveikios, žino
me, kad Atstovų rūmuose daž
nai yra keliama mintis, kad bū
tų įkurtas specialus pavergto
sioms tautoms komitetas. Tai 
pakartojo savo kalboje kongres 
manas Frank Horton (iš New 
York), primindamas Vasario 16 
dieną. Didžioji spauda apie pa
lankias mums senatorių ir kon- 
gresmanų kalbas nutyli.

Didžioji spauda apie Baltijos 
valstybes dažniausiai tespausdl- 
na tai, kas parašoma laikraščių 
korespondentų, esančių MaskVo 
je ir atsilankančių į Vilnių, Ry
gą bei Taliną.

Spaudos tyla mus kankina, 
slegia. Ne vienam kyla mintis, 
ką daro mūsų veiksniai, veikė
jai. Juk tvirtiname, kad yra šim 
tai kunigų, gydytojų, inžinierių, 
architektų, profesorių, moksli
ninkų JAV ir kituose Vakarų 
kraštuose. Kartais sužinome, 
kad svetimieji mūsų valstybių 
nebelaiko nepriklausomais kraš 
tais.

(Nukelta į 4 psl.)
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1 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario m. 27 d.

Poeto žodis tampa kūnu
Sekmadienį, vasario 23 d. va

kare į Šarkos restoraną susirin 
ko apie 50—60 šiame krašte gi
musių ir iš Europos atvykusių 
lietuvių. Svečiams specialiai bu
vo įkirta viena jauki restorano 
salė ir įėjimas nekainavo nei 
cento, nes maistu nemokamai 
vaišino restorano savininkas, o 
kokteiliais — “Paramos” išeimi- 
nirakai Jurgis Janušaitis ir Jur
gis Mažeika.

Kadangi į pobūvį svečius pa
kvietė laidotuvių dir. Jonas 
Evans su kum. A. Keziu, iSJ, ne 
vienas gal pagalvos, kad pobū
vis ką nors bendro turėjo su 
mirtimi ar panašiai. Ne, jis kaip 
tik buvo sukviestas lietuvių kul
tūrinei gyvybei liudyti. Iš spau
dos žinome, kad Chicagoje 
egzistuoja kun. A. Kezio, SJ, 
ir kitų talkininkų tvarkomas 
Lietuvių foto archyvas. Prieš 
kurį laiką “Draugo” kultūrinio 
priedo red. poetas K. Bradūnas 
“'Kertinėje paraštėje” iškėlė 
mintį, kad archyvas imtųsi nau
jo uždavinio — susukti filmą iš 
mūsų žymiųjų kultūrininkų bei 
visuomenininkų gyvenimo, kad 
jų veidai ir žodžiai liktų gyvi 
ateinančioms kartoms, kai jie iš 
keliaus į amžinybę. ši mintis 
kun. A. Kezį tuojau “pagriebė 
už širdies”. Bet jis vienas, būda
mas vienuolis ir neturėdamas 
jokių turtų, ir prie geriausių 
norų negalėjo minties įgyvendin 
ti. Bet Bradūno mintį greit su
prato žum. J. Janušaitis, filmo 
pradžiai “Paramoje” surinkęs 
apie 500 dol. aukų, ir red. St. 
Semėnienė, tuoj ėmusi iniciaty
vos suorganizuoti Lietuvių Foto 
archyvo globos komitetą, kurio

LAISVĘ LAIMĖSIME
(Atkelta Iš 3 pusi.)

Tokioje padėyje, siekiant Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo tenka sunkūs, rimti už
daviniai. Be ryžto, reikia nuo
latinio budrumo, veiklos. Laimi 
tie, kurie dirba. Veiklai reikia 
piniginių išteklių, aukų. Reikia 
pasišventėlių, rūpestingų žmo
nių, kurie visą laiką dirbtų. Mū
sų pajėgumas turi būti toks, 
kad nereikėtų sakyti — neturi
me žmonių, neturime pinigų ir 
dėl lėšų stokos negalime tai pa
daryti. Nei ALT, nei VLIK, nei 
kiti veiksniai su metiniais tris
dešimties tūkstančių dolerių biu 
džetais nedaug ką gali atlikti. 
Toks biudžetas — tai pasiturin
čios vienos amerikiečių šeimos 
metinis biudžetas, kurio pasie
kia ir ne viena lietuvių šeima. 
Lietuviai pinigų gali ir daugiau 
sumesti. Pavyzdys — 1965 metų 
lapkričio 13 dienos žygis New 
Yorke, kada per trumpą laiką 
buvo surinkta aukų 60,000 dol.

Ieškoti, kas pozityvu
Pagalvotina, ar kartais nėra 

įsibrovusi liga mūsų tarpe per 
daug viešai negeroves kelti ir 
puldinėti, kritikuoti asmenis, ku 
rie yra atsakingose pareigose. 
Atrodo, jog būtų pamirštama 
gražus šūkis, kurį buvęs Lietu
vos prezidentas dr. K. Grinius, 
būdamas Vokietijoje, yra pasa
kęs: “Paskelbti vieni kitiems 
amnestiją”. Pagalvotina taip 
pat apie mūsų jaunimo įsitrau
kimą į veiklą. Šia proga prisime
nu Paryžiuje turėtą viename 
prancūzų priėmime pasikalbėji
mą su paskutmiu caristinės Ru
sijos ambasadoriumi Maklako- 
vu. Jis taip nusiskundė: “Mes 
baltieji rusai žuvę. Neturime 
jaunimo, kuris suprastų mūsų 
kovos dvasią”. Tie žodžiai yra 
įspėjimas ir mums.

Su pasigerėjimu, su džiaugs
mu ir pagarba mums tenka su
tikti kiekvieno lietuvio kūrybą 
ar laimėjimus ir pasišventimą 
tautinėje veikloje. Tenka mums 
visiems talkos būdu įsitraukti į 
bendrą darbą, įprasti išvien kar 
tu veikti. Savitarpyje vienin
gai veikdami, jaunųjų padeda

pirm. pareigas sutiko eiti nema
ža energijos rodantis JAV lietu
vis Jonas Evans.

Šis globos k-tas praėjusį sek
madienį visai eilei kviestų sve
čių ir iškrėtė malonią staigmeną 
— nemokamas vaišes Šarkos 
restorane.

Pobūvį malda pradėjo vysk. 
V. Brizgys, o jį gražiu lietuviš
ku žodžiu pravedė JAV gimęs 
dail. Stasys Koncevičius. Foto 
archyvo vedėjas kun. A. Kezys 
ilgesnėje kalboje nušvietė ar
chyvo darbus ir naujus posū
kius, turint galvoje naujai su
kamus filmus, o dail. A. Kuraus 
kas savo akademiškame žodyje 
iškėlė tai, kokią vietą šių dienų 
gyvenime užima vaizdinė komu
nikacija ir kad fotografija ar 
filmas dabar nebėra liuksusas, 
o gyvenimo realybė, nes, anot 
arabų patarlės, vienas vaizdas 
apsako daugiau negu tūkstantis 
žodžių. Pabrėžęs faktą, kad vaiz-

Vakarienės vadovas S. Kancevičius

mi, mes svariau galime ir pas 
svetimuosius pasireikšti bei juos 
mūsų bylai palenkti, nes mūsų 
akademikai, jaunimas turi gra
žių ryšių ir gali jau nemaža įta
kos turėti.

Nepaisant sunkių mūsų dar
bo sąlygų ir Sovietų Sąjungos 
įtakingumo, mūsų visų bendra 
veikla, suderinta su kitų paverg 
tųjų kraštų veikėjų darbu, gali 
daug sėkmingų rezultatų duoti. 
Mūsų jėgos, palyginus su mūsų 
pajėgomis ir veikėjų skaičiumi 
1917 - 20 metų laikotarpiu, vi
sais požiūriais yra šimteriopai 
didesnės. Mūsų finansinis pajė
gumas yra stipresnis. Mūsų ry- 
š ai. prityrimas ir galimybės pa
siekti asmenis, kuriuos norime 
matyti, yra neblogiausioje pa
dėtyje. Lietuvos diplomatinės 
ir konsularinės tarnybos pasiun 
tinybių ir konsulatų egzistavi
mas, Lietuvos valstybės okupa
cijos nepripažinimas iš JAV ir 
kitų valstybių pusės yra daly
kai. kurie padeda Lietuvos bylą 
išlaikyti gyvą. Mes giname ne 
paprastą reikalą, bet lietuvių 
tautos, Lietuvos likimo bylą.

Likimo lemta buvo man iš 
arti pažinti partizaną Juozą 
Lukšą - Skrajūną - J. Dauman
tą. Leiskite man priminti žo
džius, kuriuos ne kartą esu iš 

■jo girdėjęs: “Krašte galvų yra. 
Mes žinosime, kas, kaip ir kada 
darytina. Pamokymų mums ne
reikia. Krašte mes laukiame iš 
laisvų lietuvių pagalbos ir pa
ramos”.

Esu tikras, kad tuo iis išreiš
kė ne vien savo min+is. Lygiai 
esu tikras, kad partizanų judė
jimo laikotarpi lydės padav’mai 
apie jų heroiškus žygius dėl Lie 
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės.

Vasario 16-ją įprasminsime 
ir žuvusius dėl Lietuvos pagerb
sime tik pozityviais darbais, vie
ninga politine veikla, gražiais 
kultūriniais laimėjimais. Tarp
tautinei padėčiai pakrypus 
mums palankia prasme, visa tai 
patikrins Lietuvos nepriklauso
mybės ir gerovės atstatymą.

(Pabaiga)

dūlės komunikacijos srityje lie
tuviai yra atsilikę apie 50 me
tų, su pasididžiavimu iškėlė 
kun. A. Kezį. kaip didį akstiną 
šioje srityje žengti į priekį.

Red. St. Semėnienė ir akt. B. 
Briedienė asmeniškai pristatė 
kiekvieną svečią dalyvavusį po
būvyje. Tarp visų užsimezgė 
nuoširdus draugystės ryšys ir 
visiems liko labai aiškus Lietu
vių foto archyvo Globos komi
teto tikslas: sukant naujus fil
mus, reikia garsinės aparatūros, 
medžiagos ir t. t. Nors “Dvyli
kos” filmo darbe smarkiai pa
žengta į priekį, bet tai atlikta 
nuomotais aparatais ir sumokė
ta nemaža už nuomą.

Čia pat vietoje pasipylė au
kos: Pr. Zogas Midland Slaving 
b-vės vardu 300 dol., J. Grybaus
kas 100 dol., S. Balzėkas, Jr. 
100 dol., Julija Bičiūnienė našlė, 
8 vaikų motina, 100 dol. Po 50
dol. aukojo: Br. Shotas, dr. A. 
Razma, dr. Jaras, dr. L. Kriau- 
čeliūnas, dr. Juozevičius, Nor- 
man Burstein ir eilė kitų kiek 
mažesnėmis sumomis.

Taip per vieną vakarą pada
ryta graži finansinė pradžia 
Lietuvių foto archyvo užsimo
tiems ar jau vykdomiems dar
bams. Tikime, kad aukos plauks 
ir toliau. Nors “Dvylikos” fil
mas, išskyrus L. šimutį, dr P. 
Grigaitį, ir dalinai komp J. Ži
levičių, skirtas iš tremties at- 
vykusiems mūsų kultūros ir vi
suomenės darbuotojams, bet, 
kaip iš aukotojų pavardžių ma
tome, jį gausiai parėmė ir JAV 
gimę lietuviai. Tai nuopelnas 
globos kito pirm. Jono Evans 
ir kitų k-to narių.

Lietuvių Foto archyvo globos 
k-to veikla akivaizdžiai rodo, 
kaip originaliai galima rinkti 
lėšas kultūriniams užmojams, į 
daliną įtraukiant ir čia gimu- 
siuosius. Pobūvį malda užbaigė 
tik iš Washingtono sugrįžęs 
kun. dr. I. Urbonas.

VI. Rmjs.

landa Grigaliūnaitė.
Vakarą reikia laikyti pasiseku

siu, lietuviai sumetė aukų 862 
dol.

J. Narūne

nenuleisti rankų ir toliau vienin
gai darbuotis pavergtųjų brolių 
išlaisvinimui. Prelatas parėmė 
savo kalbą visuomenės organiza
cijos atliktų darbų duomenimislietuviškai tarė ir giedojo svetim

taučiai.

Am. Liet. Tarybos pirm. A. D. 
Kaulakis, kaip ir kiekvieni metai, 
suorganizavo minėjimą Liet. pil. 
klube. Jis pristatė susirinkusiems 
garbinguosius mūsų svečius — 
prel. Pr. Jurą ir prel. J. Balkūną.

Širdingu žodžiu į lietuvius krei
pėsi prel. Juras, pasveikindamas 
juos ir reikšdamas viltį, kad lie-, 
tuviai ne tik patriotiniu žodžiu, j 
bet ir savė darbais prisidėtų prie! 
lietuvybės išlaikymo. Ypač šiais 
švietimo ir šeimos metais prela
tas palinkėjo, kad būtų daug nu
veikta ir visur išeivijoje spindu
liuotų lietuvybė!

Kalbėtojų tarpe buvo Dan Ku
raitis, kuris kiekvieną žiemą at
vyksta į Miami, pasakojo dide
lių savo kelionių įspūdžius ir oku 
puotos Lietuvos vargus.

Ugningą kalbą pasakė prel. 
Balkūnas, ragindamas lietuvius

Miami, Florida

Prel. Pranciškus Juras šiuo me
tu vieši Miami, Fla. Lietuvos ne
priklausomybės šventės išvaka
rėse prel. aukojo Šv. Mišias gra
žioje Gesu bažnyčioje, miesto 
centre. Tai buvo miamiečiams 
lietuviams didi dvasinė dovana, 
nes čia pirmą kartą išklausėme 
Mišias lietuvių kalba.

Įspūdingas prel. Juro pamoks
lai, įprasmintas tautos šventės 
svarba, priminė. susirinkusiems 
paliktą tėvynę ir jų pareigą išeivi
joje. .

Mįišių metu lietuviškas gies
mes giedojo parapijos choras, ve
damas vargonininko Steponavi
čiaus. Buvo graudu klausyti, kai

SKIP’S Self Service 
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JACQUES CARTIER Imported French 
BRANDY Fifth

HAUTEFORT VSOP. COGNAC 

Imported from France Fifth

Fifth190 Proof GRAIN ALCOHOLGYVENIMO
VINGIAIS HINE COGNAC

Imported from France Fifthautobiografiniai atsiminimai 
Dr. P. Kalvaityje t—Karvelienė

MEISTERBRAND GERMAN BRANDY FifthVytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Savo pačios parinktais žo
džiais autorė pasakoja apie gyve
nimo vingius, kuriais jį keliavo 
per vaikystės dienas Lietuvoje, 
mokslo metus svetur ir, pagaliau, 

I kaip gydytoja rentgenologė, at
sidėjusi savo specialybės darbui 
bei visuomeninei veiklai. Okupa 
cijų laikotarpis buvo lyg slenks
tis į naują, neramų tremtinio gy
venimą, užsibaigusį Šiapus At
lanto.

Asmeninių išgyvenimų švieso 
je matome Lietuvos atsikūrimą, 
jaunuomenės veržimąsi į moks
lus, šviesuomenės pastangas iš
laikyti tautišką dvasią, naujos 

I valstybės kultūrinius bei moks
linius laimėjimus ir neigiamy
bes, kurios eina drauge su pa
žanga.

Knyga yra ne tik asmeninė, 
bet visos mūsų tautos istorija.

I dalis išleista Liet. Knygos 
klubo, kaina $3.00. II dalis iš
leista Nidos, kaipa $2.50.

Abi knygos gaunamos Drau
ge. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

MERCIER Imported French CHAMPAGNE Fifth $3.98 

PEPSI COLA 6 Pack, phis deposit, 49c.
YELLOWSTONE 86 Proof BOURBON Fifth

FifthIMPORTED PORTUGAL BRANDY

JIM BEAM 100 Proof BOURBON 

Green Glass Decanter Fifth

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo pianą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MfiNESINfi TAUPYMO LENTELB:Elwin Arnett, 30 m., stovi teisme 
Fort Dix, N. J. Jis bus teisiamas 
už tai, kad pabėgo iš armijos Viet
name, tačiau vėliau grįžo iš Švedi
jos, nutardamas, kad geriau gre- 
siama bausmė, negu toks varganas 
gyvenimas Švedijoj, kur jie nors ir 
neblogai išlaikomi, bet neturi nei 
mašinų, nemoka kalbos ir, daugelio 
traktuojami kaip nerimti ir neat
sakingi asmenys.

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

/aJ^safety oi
YOUR SAVINGS \%>

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

5(/4°/o on $8,000.00 Certificates 
4%% on Pass Book Accts.

SAFETY DEPOSIT BOXES

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

Chicago Savings and
6245 SO. WESTERN AVĖ.

JOHN PAKEi^, Hresiueit

BALZEKAS MOTOR SALES, INC
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER. IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 
1968 m. PLYMOUTH. CHRYSLER, IMPERIAL.

Likę tik 80 automobilių.

INSURED

Bostone vėl iškrito naujo sniego ir tai labai apsunkino padėtį dar iš pirmo sniego nespėjusio išsikasti miesto. 
Čia viena Bostono aikščių audros metu.

12 YRS. |4 YRS. 16 YRS. 8 YRS. 10 YRS.
$10.001 $252.331 $524.08! $833.30 $1,167.46 $1,534.51
20.00| 504.26|l,058.16|l,666.59 2,334.91 3,069.02
30.001 756.3911,587.2512,499.89 3,502.37 4,603.53
40.00! l,008.53|2,116.33|3,333.18 4,669.82 6,138.04
50.0011,260.6612,645.41i 4,166.48 5,837.28 7,672.55
60.00! 1,512.79! 3,174.49 !4,999.78 7,004.73 9,207.06
70.00 Į 1,764.9213,703.58! 5,833.07 8,172.19 10,741.57
80.0012,017.05! 4.232.6616,666.37 9,339.65 12,276.08
90.00 i 2,269.1814,761.7417,499.66 10,507.10 13,810.591

100.00 j 2,521.32 (5,290.8218,332.96111,674.56115,345.09!

ir faktais, duodamas daug švie
sių vilčių ateičiai.

Pristatytas klubo pirmininkas 
J. Valaitis pasveikino ir padėkojo 
susirinkusiems už atsilankymą, 
užbaigdamas savo kalbą posakiu:

“Kas bus, kas nebus, bet lietu
vis nepražus!”

Meninę programos dalį išpildė 
operos solistas Algirdas Brazis, 
kuris giedojo abu himnu, drau
ge su soliste Dambrauskaite. Vė
liau jis pradžiugino klausytojus 
patriotine daina “Tėvynė bran
gi” ir liaudies dainomis, St. Šim
kaus, Tallat-Kelpšos ir kitų kom
pozitorių. Mielai, širdingu įsijau
timu jis padainavo “Kur bakūžė 
samanota”, kuri sulaukė griaus
mingų ovacijų. Publika ir toliau 
reikalavo, šaukė, plojo, kol ir vėl 
išderėjo iš solisto dar vieną ir 
dar vieną dainelę...

Deklamavo vietos lietuviai — 
aktorius V. Siemaška, dailininkė
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| P R O G RAM O J E:

Lietuvių liaudies dainos 
su padidintu kanklių or
kestru.

M3i
Sį8 ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS

Bilietai parduodami '‘Marginiuose’’. 
2511 VVest 69th Street. Tel. PR 8-4585. 
Bilietų kainos: $5.00. $4.00, $3.00, $ 100

Kviečiame Chieagos ir Apylinkės lie
tuvius šiame koncerte dalyvauti.

i8

įvyks š. m. kovo mėn. 16 d. 3 vai. po pietų — MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS 

salėje, 67th ir South California Avenue

Dirigentas— ALFONSAS MIKULSKIS

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

BALFO Chieagos Apskrities Valdyba = 
ir BAIJFO 25 m. Jubiliejiniam =
Seimui Rengti Komitetas

i' ............... OM.-.M.o.i M.M.n.iiiioo ................. .................................................................................................................... ................................................................................. . ..........|

Moterų, vyrų ir mišrūs 
Ė chorai ir solistai - Roma

Mastienč, Algis Grigas 
ir ansamblio solistė Irena 
Grigaliūnaite.
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DETROITO 2IN1OS

ISKILMINGIAI PAMINĖTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį minint Detroito 
organizacijų centras suorganiza
vo plačią programą ir išjudino 
Detroito kolonijos lietuvius. 

Pagrind'nis minėjimas

Erdvi 800 vietų turinti Mercy 
kolegijos auditorija* vasario 16 d. 
buvo su kaupu pripildyta.Progra- 
ma dviejų dalių: oficialioji ir me
ninė, kurioje svečius žavėjo mū
sų jaunimas. Minėjimą atidarė 
DLOC pirmininkė Elzbieta Pau- 
razienė ir programai pravesti pa
kvietė jauną, energingą, daug ža
dantį lietuvių veiklai ir bebai
giantį teisės mfikslus Rimą Su- 
kauską. Jūrų šauliams vadovau
jant buvo suneštos vėliavos, at
sistojimu pagerbti žuvę už Lietu
vos laisvę ir Reginai Sližytei pia
ninu palydint visi sugiedojo JAV 
himną. Prasmingą invokaciją su
kalbėjo prel. Leonardas Gižins- 
kas. Saulius Kaunelis perskaitė 
Michigano gubernatoriaus W. G. 
Milliken proklamaciją ir Vilija 
Baukytė -Detroitą miesto mero J. 
P. Cavanagh. Indrė Damušytė 
perskaitė rezoliucijos projektą, 
kurį susirinkimas priėmė.

Pagrindinė kalbėtoja anglų kai 
ba buvo JAV kongreso narė Mar- 
tha W. Griffiths^ kuri savo kalbo 
je iškėlė didingą Lietuvos praei
tį ir lietuvių nuolatinę kovą dėl 
laisvės. Paminėjusi, kad JAV vy
riausybė nepripažįstą Rusų oku
pacijos, ji tikinti kad Lietuva vie
ną dieną vėl bus laisva.

Vliko valdybos narys ir judrus 
jaunosios kartos veikėjas dr. Al
girdas Budreckis buvo pagrindi
nis kalbėtojas lietuvių kalba. Jo 
kalbos mintis — iš vakarų vals
tybių bent šiuo tarpu jokios pa
ramos mūsų byloje negalime ti
kėtis, todėl reikia mums daugiau 
koncentruoti savo dėmesį ir dar
bą į ilgesnį čia t'rerntyje išsilaiky
mą. Kartu reikia laukti palan
kaus momento, taip kaip buvo I- 
jam Pasaul. karui baigiantis.

Detroito skelbimai

PETRAS PUTRI US
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda "Plaster Board". Visų rūšių 

grindų ir sienų plytelės.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

WJLB stotis — banga 1400

Šeštadieniais 3:00 Iki 4:00 p. p.
Patricla Bandža tel. 278-3265
Algis Zaparackas tel. 549-1982
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Jaunimo choras ir Šilainė

Pirmą kartą meninėje dalyje 
pasirodė jaunimo mišrus choras, 
kurį suorganizavo ir jam vado- 

i vauja muz. Stasys Sližys. Pirmo 
j pasirodymo visuomet laukiame 
įsu tam tikru nekantiumu. Prasis- 
| kleidžia scenos uždanga ir pama
tome žavingą vaizdą: keturiasde
šimt tautiniais rūbais pasipuošu
sių mergaičių ir jų vidury dvyli
ka berniukų su baltais marški

niais ir lietuviškais kaklaraiš
čiais. Prie pianino sėdi Regina Sli 
žytė, su smuiku rankose Lenore 
Michaels — Mikulionytė, vėliau 
prie jų prisijungė su akordeonu 
Aldona Petrauskaitė. Tai dar visi 
moksleivio amžiaus choristai.

Choras ne tik gražiai scenoje 
atrodė, bet gerai ir savo progra
mą atliko, palydint aukščiau pa
minėtiems. Choras išpildė dvi 
paties choro vadovo St. Sližio 
harmonizuotas liaudies dainas 
“Gintaro kraštas” ir “Mergytė 
jaunoji”. Muz. Br. Budriūno “Ma 
no tėvynė” ir ypač gražiai atliko 
to paties kompozitoriaus “Tėviš
kės namų” kantatos pirmąją da
lį. Po kiekvienos dainos choras 
vertai susilaukė gausių plojimų. 
Choro pranešėjos — Karolė Ve- 
selkaitė ir Aida Smalinskaitė.

Galinos Gobienės vadovauja
ma “Šilainė” kaip paprastai už 
grąžiai, atliktą programą buvo už 
pilta plojimais. .Šiai grupei akor 
deonu visuomet groja Rimas Kas 
pūtis. Pažymėtina, kad “Šilainė 
je” dalyvauja jau universitetuo
se studijuojantis jaunimas.

Pirmą kartą pasirodė mokslei
vių amžiaus mergaičių tautinių 
šokių grupė, sudaryta iš Detroi
to ateitininkų. Ir šiai grupei va
dovauja G. Gobienė. Nors ši gru
pė pasirodė viešai pirmą kartą, 
bet savo šokį “Šiaudelės” atliko 
labai gerai.

Elzbieta Paurazienė, kuri kas 
met vadovauja Vasario 16-tosios 
rinkliavos organizavimą, prane
šė — akademijos metų Lietuvos 
laisvinimo reikalams suaukota 
2,876 dol., kurie bus persiųsti A- 
merikos Lietuvių tarybai.

Lietuvos trispalvė tarp dango
raižių

Vasario 16 d. 9.15 nedidelėmis 
iškilmėmis skautai prie savival 
dybės rūmų (City — County 
building) pakėlė Lietuvos vėlia 
vą, kuri visą dieną plevesavo tarp 
dangoraižių kartu su Amerikos 
vėliava. Vėliavą pakėlė skautai 
Antanas Norus, Tomas Norus, 
Antanas Strakšys, Robertas Sele 
nis, Anatolijus Viskantas, Romas 
Bulota, Aras Vaitiekaitis ir Lilija 
Vizgirdaitė, dalyvaujant DLOC 
atstovui Antanui Sukauskui ir 
spaudos fotografui K. Sragaus- 
kui.

Nepriklausomybės atKŪrimo sukaktį minint Detroite garbės prezidiumas. Iš kairės: Organizacijų centro 
pirm. Elzbieta Paurazienė, JAV kongreso narė M. W. Griffiths, pagrindinis kalbėtojas dr. Algirdas Bu
dreckis, prel. Leonardas Gižinskas, gen. Jonas Černius ir LB apyl. pirm. Algis Rugienius. Prie mikrofono 
stovi Rimas Sukauskas pravedęs minėjimo programą. Nuotr. Roberto Selenio

Iškilmės Šv. Petro Bažnyčioje
Vasario 16 d. buvo pamaldos 

visose trijose lietuvių bažnyčiose. 
Šiemet ypatingai didesnėmis iš
kilmėmis pasižymėjo mažiausia 
mūsų kolonijos lietuvybės tvirto- 

< vė — Šv. Petro parapija. Daly
vavo uniformuoti skautai ir mer
gaitės tautiniuose rūbuose. Šven
toriuje prie kryžiaus buvo padė
tas vainikas žuvusiems partiza
nams ir savanoriams pagerbti. 
Čia sugiedama du posmai Mari
ja, Marija. Trečias posmas sugie- 
damas jau bažnyčioje, kai mer 
gaitės dėjo gėles ant Marijos ai 
toriaus. Kun. Viktoras Kriščiūne 
vičius atnašavo mišias ir momen 
tui pritaikytą jautrų pamokslą 
pasakė.

Dievo Apvaizdos bažnyčioje1 
organizuotai su vėliavomis daly-1 
vavo ateitininkai. Mišias atnaša
vo ir pamokslą pasakė kun. Al
fonsas Babonas.

Šv. Antano bažnyčioje daly
vavo uniformuoti jūrų šauliai, 
St. Butkaus kuopos šauliai, skau
tai ir mergaitės tautiniais rūbais. 
Buvo įneštos organizacijų vėlia
vos. Mišias atlaikė ir pamokslą 
Nepriklausomybės šventės proga 

1 pasakė kun. Kazimieras Simaitis.
Abi radio valandėlės irgi ata

tinkamai paminėjo. Algis Zapa
rackas kalbėjo per Lietuviškų 
melodijų radijo valandėlę, radijo 
klubas vasario 16 d. savo valan- 

1 dėlę pailgino pusvalandžiu ir da 
1 lį programos davė anglų kalba. 
Viena stotis Kanados pusėje 
Windsore davė specialiai lietu 
viams programą.

Pagerbtas dr. A. Budreckis.

Organizacijų centro (DLOC) 
valdyba vasario 15 d. L. na 

j muose surengė vakarienę, kurios 
į metu buvo pagerbtas pagrindinis 
kalbėtojas dr. Algirdas Budreckis 
ir ponia Giedrė Karosaitė Bu- 
dreckienė. Dalyvavo 65 Detroito 
organizacijų bei visuomenės at
stovai. Dr. A. Budreckis kalbėjo 
apie bendravimą su pavergtu kraš 
tu. Po to kilo gyvos diskusijos. 
Vakarienės metu programą pra
vedė Kazys Veikutis.

(sln)

TRUMPAI
— Kvietimai į “Draugo” ro

mano premijos įteikimo šventę 
jau platinami pilnu tempu. Kvie
timus platina Jonas Urbonas, Bi
rutė Januškienė (Windsore), Jo
nas Atkočaitis, Rimas Korsakas, 
Liuda Rugienienė, Albinas Gri
gaitis, Vytautas Čižauskas (spau
dos kioske), Birutė Petronienė, 
Vincas Tamošiūnas, Stasys Gar- 
liauskas, Mykolas Vitkus ir L. 
Žurn. sąjungos centro valdybos 
nariai. Sekmadieniais vienas iš 
platintojų budės! Vlado Paužos 1 
Neringoje.

— Detroito ateitininkai sen
draugiai, studentai ir visi moks 
leivių at-tkų vienetai šį sekma
dienį, kovo 2 d., dalyvauja or
ganizuotai Lietlivos jaunimo glo

DAINA, IŠRAIŠKOS ŠOKIS ir 
ŽODŽIO MENAS Detroite

Toronto Liet. Studentų cho-' 
ras, suburtas lliet. dainai muz. 
kun. Br. Juhkšo, atvyksta kon
certui į Detroitą jau kovo 15 d.

Koncertas bus nepaprastai į- 
domus savo įvairumu. Tarp cho
ro dainų bus jumoristinių duetų 
ir kelios dainos bus interpre
tuotos šokiuose, kuriuos išpil
dys išraiškos išakėja studentė 
R. Kryžanauskaitė.

(Koncerte dalyvaus ir viešnia 
iš Chieagos, stud. K. Baltrušai
tytė, studijuojanti dramą, kuri 
išpildys kelių autorių kūrinių 
ištraukas.

į iŠ

S E I G A NS
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
TEL. — YArds 7-1272

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

HARRY SEIGAN kviečia vi

sus vyrus ir jaunuolius pa

sinaudoti žieminių rūbų iš

pardavimu su

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

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

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.

bėjo šv. Kazimiero mišiose 10 
vai. ir. Dievo Apv. (bažnyčioje. 
Jaunimas uniformuotas. Renka
masi salėje 9:40.

— Skautų ir skaučių tėvų in- 
macinis susirinkimas įvyks ko
vo 16 d. 12 vai. L. namuose. 
Bus aptarti sekančios vasaros sto
vyklos reikalai.

— Chieagos “Aidučių” ..an
samblis vad. Alice Stephens kon
certuos gegužės 3 d. Detroito Lie
tuvių namuose. Koncertą rengia 
SLA 200 kuopa.

— Algis Rugienius papildė 
naujosios bažnyčios statybos ko
miteto sąstatą.

— “Peoples project” — veika
las kuriame atsispindės Detroito 
etninių grupių gyvenimas ir veik 
la. Terminas anketoms grąžinti

Šis jaunimo koncertas įvyks 
(Mercy kolegijos auditorijoje ko
vo 15 d., šeštadienį, 6:30 v. v. 
punktualiai.

Bilietai galima įsigyti i!š anks
to, visų patogumui, sekmadie
niais ,po liet pamaldų:

Dievo Apvaizdos par. po 10 v. 
šv. Mišių salėje ir šv. Antano 
bažn. kioske, po 10:30 šv. Mišių.

Bilietų kainos suaugusiems 
4 ir 3 dol. gimnazistams ir mū
sų pensininkams po 2 dol. Mo
kyklinio (pradž. mok.) amž. 
vaikams įėjimas veltui.

Rengėjai — Detroito At-kai 
(pr.)

’H

ir kitai medžiagai pristatyti pra
tęstas iki kovo 15 d. Pastebėta, 
kad lietuviai šiame projekte silp
nai būtų atstovaujami, jei dau
giau medžiagos nebūtų apie mū
sų organizacijas prisiųsta. Anke
tų ir informacijų tuo reikalu ga
lima gauti pas LB apyl. pirm. 
Algį Rugienių tel. 755-0736. Šiuo 
projektu rūpinasi Tarptautinis 
institutas per panelę F. Cassidy, 
veikalo medžiagą tvarko Wayne 
universitetas ir finansuoja fede
ralinė valdžia. Šį veikalą gaus vi
sos mokyklos, mokslo įstaigos, 
bibliotekos ir taip pat prekybos

Detroit, Michigan
JutfJiejiniu Metu Komiteto 

pranešimas detroitiečiams
Užbaigus Jubiliejinius Metus ir su 

jais susijusius Komiteto darbus, dė
koju visiems Detroito, apylinkės lie
tuviams ir organizacijoms, kurie bu
vo aktyviai įsijungę į Lietuvos Lais
vės Kovos metų programas, prisidė
dami darbu ar paremdami aukomis, 
o Komiteto nariams už nuoširdų ben
dradarbiavimą.

Komitetas metų bėgyje, išskiriant 
parengimus, pagal aukų sąrašus su
kėlė $5177.73. Iš jų $4517.00 Jung
tiniam Finansų Fondui ir $660.73 
vietos reikalams.

Kadangi Jungtiniam Finansų Fondui 
aukojusių sąrašas, finansų skyriaus 
buvo paskelbtas anksčiau, taupumo 
sumetimais skelbiame tik stambesnius 
aukotojus: tautodailės parodai ir įam
žinimui Jubiliejinių Metų programų 
filmo je.

Po $100 Elena Vizgirdienė.
$41 Vladas auža.
$25 Algirdas Ambrose, Br. Se-

lenienė ir dr. P. ir L. Že
maičiai.

$22 Vyt. Kutkus.
$17 S. ir D. Simoliūnai.
$16 K. ir R. Ražauskai ir V.

Tamošiūnas.
$15 L. ir P. Heningai, L. Pet

ronis, S. ir S. Smalinskai 
ir dr. A. ir R. Zotovai.

$13 dr. Vyt. ir V. Majauskai. 
$12 L. ir M. Bajoriūnai.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINŲ NAMŲ BALDAI 
30% ik 50% n uola da. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWE3T FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 64421

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
(lutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baitie Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 

, dienraštis “Draugas”.

bei pramonės įstaigos.
■— Sporto klubo “Kovas” su

sirinkimas įvyko vasario 23 d. 
Išrinkta nauja valdyba: pirm. A. 
Racka, vicepirm. V. Rugienius, 
sekr. Ipol. Janušis ir ižd. V. Mi
kas. Šiuo metu jau veikia krep
šinio, tinklinio, golfo, lauko ir 
stalo teniso sekcijos. Sekcijų skai
čius bus padidintas. Golfo sekei 
jai vadovauja Algis Rugienius ir 
turi 46 golfininkus. Mergaičių 
tinklinio sekcijoje yra 22 sporti
ninkės, kurios susirinkimo dieną

i Nukelta i R psl.)

$10 S. ir A. Bliūdžiai, ,J. ir O 
Briedžiai, M. ir J. Jokū
baičiai, Rimas Korsakas, 
J. Marčiukaitis ir K. Žu
tautas.

$7 Vi. ir S. Urbonai.
$5 J. Baublys, G. Bulotienė,

P. Dalinis, V. Gudžiūnas, 
J. Mediniene, M. šnapštys, 
V. Staškus, V. Sulcienė, 

A. ir A. Šileikai ir K. Tus
kenis.

Savo darbu ir aukomis parodėte, 
kad sutelktomis jėgomis ir mes Det
roite daug ką gero ir naudingo lietu
viškiems reikalams galime padaryti. 
Todėl tėvynės meilė teapjungia mus 
visus ir toliau ryžtingai dirbti ir 
aukotis lietuvybės išlaikymui ir Lie
tuvos išlaisvinimui.

Ačiū visiems.
Jonas Urbonas

Jubiliejinių Metų Komiteto p-kas

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

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą

2433 West 69th Street 
Chicago, III. 60629

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

romanas
K. ALMENAS

UPE Į RYTUS, 
UPĖ Į ŠIAURĘ

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at-

Kaina: I dal. $3.00, II dal. 
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėja ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”, 
kesčiams.
ti prie knygos kainos 5 proc. mo-

Remkite “Draugę”.

29% nuolaida
Žieminiai ir rudeniniai pal

tai, suburban švarkai ir kita 

žieminė apranga.

nimo mišrus choras, vadovaujamas Stasio Sližio, atlieka meninę programą per Vasario 16-tosios 
imą Detroite. Chorui pianinu akompanuoja R. Sližytė, smuiku — D. Michaels - Mikulionytė.

Nuotr. J. Gaižučio



d DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario m. 27 d.

DETROITO ŽINIOS
(Atkelia iš 5 psi.)

rungtyniavo Clevelande. Susirin 
kimui pirmininkavo Viktoras Me 
menas.

— Altoriai pasilieka. Delega
cijai, susidedančiai iš inž. Jurgio 
Mikailos, St Simoliūno, Alberto 
Misiūno ir Leonardo Šulco, va
sario 21d. klebonas kun. VI. Sta
nevičius užtikrino, kad Šv. An
tano bažnyčioje likę du šoniniai 
altoriai nebebus griaunami.

— Birutė ir Petras Januškai 
vasario 22 d. L. namuose daly
vaujant 80 svečių jaukioje nuo 
taikoje atšventė 25 metų vedy
bų sukaktį. Vakaro programą 
pravedė St. Garliauskas.

— Aplankykime Kaziuko mu
gę ir paremkime skautus. Atei
nantį sekmadienį, kovo 2 die
ną 11:30 vai. Lietuvių namuo
se, bus atidaryta Kaziuko mugė, 
kuri Šiais metais pasižymės nau
jais eksponatais. .Šiomis dienomis 
gauta ir iš Chicagos skautiškų 
reikmenų. Šeimininkės prašomos 
tą dieną pietų nevirti (ir visiems 
tą dieną nieko namuose neval
gyti), nes skautų valgyklose bus 
apsčiai lietuviškų valgių. Savo at
silankymu paremsime Detroito 
gyvai veikiančius skautus ir skau 
tęs, kurie praėjusiais metais jubi
liejinėje stovykloje laimėjo pir
mas vietas.

— Vasario 28 d. sueina dve
ji metai, kai mirė a.a. Valerijo
nas Vizgirda. Velionio iniciatyva 
buvo įsteigta dr. V. Kudirkos var
do lituanistinė mokykla Redfor- 
de, kuri vėliau buvo perorgani 
zuota į dabar ten pat veikiančią 
L.B. apylinkės mokyklą. (Sln)

LIETUVIU PASIRODYMAS
DEARBORN HEIGHTS — 

CRESTWOOD AUKŠTESNIO
SIOS MOKYKLOS P.T.A. 
TRADICINĖJ ŠVENTĖJ.

Vasario 17 d. uždarant šventę, 
pasirodė su savo programom, 
tautybėš, gyvenančios tame rajo
ne ir kiti meno vienetai.

Puikiais tautiniais rūbais pasi
puošusi lietuvių pranešėja Karo- 
lė Veselkaitė supažindino publi
ką su Lietuvos geografine padėti
mi, istorija, kalba, dainomis ir 
tautiniais šokiais, primindama, 
kad Lietuva dabar rusų pavergta 
ir mūsų pastangas Lietuvos lais 
vei atgauti ir lietuvių kalbai iš 
laikyti.

Rimas Kasputis meistriškai a 
kordeonu pagrojo “Stumbriškių” 
polką.

Po to pranešėja apibūdino tau
tinį šokį Siautelę, kurį pašoko 
ateitininkės — “.Šilainės” atžaly 
nas, ir padėkojo mūsų gabiajai 
šokių vadovei Galinai Gobienei, 
už tokį puikų šokio paruošimą. 
Šoko Alma Abariūtė, Audronė 
Kasputytė, Aldona Mikailaitė, 
Ramunė Mikulionytė, Daiva Pe
trulytė, Vida Skiotytė, Aida Sma- 
linskaitė ir Karolė Veselkaitė. 
Šokiams grojo Rimas Kasputis.

Lietuvių pasirodymas buvo en
tuziastingai publikos sutiktas. Pa 
sirodymą ir tautodailės parodėlę, 
organizavo Elvyra ir Jurgis Idze- 
liai. Stebėtis tenka, kad jų vienų 
šeima turėtų tiek daug gražių 
tautodailės eksponatų, surinktų 
per eilę metų, kad patys vieni ga
lėjo parodyti, gražiausią iš visų 
ten buvusių, tautinę parodėlę.

V.V.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
. J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
IICT metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ

6455 S. Kedzie
J. B A G E

AGENTŪRA
Naniij, gyvybes, 

automobilių.
sveikatos.
nio.

biz-

Patogios tšsi.
mokėjimo są-
lygos.

PR 8-2233
I č I US

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

i - 1 E I. PARDAVIMUI

ĮSIGYKITE DABAR

Apie informacijos seminarą

Befekakie nauji sumanymai ne vi
sų vienodai būna suprasti ir nere
tais atvejais dėl netikslaus suprati- 
lui. -

Pasirodžius spaudoje pirmosioms 
žinioms apie balandžio 19 d. Jauni
mo centre informacijos seminarą, 
privačiuose pasikalbėjimuose pasi
girsta įvairių samprotavimų dėl se
minaro .tikslo, rengėjų kompeten
cijos ir t.t. Yra net baiminamasi, 
kad tuo norima sukurti dar kažko
kia organizacija, kuri ateityje gali 
pakenkti laisvinimo veiksniams.

Tokie nuogąstavimai neturi jokio 
pagrindo, nes nėra kuriama organi
zacija, o tik informacijos padėtimi 
besisielojančių konkretus atsiliepi
mas į ALT ir kitų veiksnių pas
kelbtą šūkį: “Pralaužkime tylos už
dangą amerikiečių visuomenėje”.

Susitelkęs komitetas iš organiza
cijų informacijos pareigūnų ir vei
kėjų ruošiamu seminaru tikisi į- 
traukti lietuvių visuomenę į šią i 
veiklą. Man atrodo, kad to darbo 
pasiėmusiems asmenims pavyks su
telkti ir paruošti gražų būrį būsi
mų talkininkų, veikiančių paski
rai bei jau esančių organizacijų 
globoje. Seminaruose yra įmatoma 
ir įmanoma užuomazga platesnės 
informacinės veiklai.

Pats informacinis darbas yra po
litinio pobūdžio. Jam šiame krašte 
turėtų vadovauti ir plėsti Amerikos 
Lietuvių taryba. Seminaro rengėjai, 
išrinkdami pirmininku ALT infor
macijos vadovą Joną Jasaitį, pasi
rinko teisingą kelią.

Šio laikraščio skiltyse kartas nuo 
karto užsimenama apie didį reikalą 
turėti informacijos centrą katalikiš
kajai. pasaulio spaudai. Ruošiamas 
seminaras galėtų būti gera darbo 
pradžia.

Vincas Kačinskas

Dainų šventei besiruošiant

Yi;a labai gerai, kai dideliam dar
bui pradedama rengtis iš anksto, 
nes ‘tada daug geriau pasiruošia- 
ma. VI. Rm. “Draugo” priede 39 
nr. nagrinėja IV dainų šventės re- 
pertdaro niuansus. Jis rašo: “Kaip 
žinia#-j IV Dainų šventės repertu
arą Jau yra įtraukta naujoji muz. 
Br. Budriūno kantata “Šviesos ke-

kytis artimiausiu laiku...” Čia norė
čiau atkreipti dėmesį į kantatos var
dą. Jos tikras ir pilnas vardas yra: 
“Lietuvos Šviesos keliu”. Br. Braz
džionis savo eilėraščiui buvo davęs 
vardą “Šviesos keliu”, bet kai muz. 
Br. Budriūnas tą dainą įvilko į mu
zikos rūbą, tada jau pasidarė “Lie
tuvos Šviesos keliu” vardas.

Jos įtraukimas į IV Dainų šven-| 
tės repertuarą būtų nepaprastai 
reikšmingas. Šioji kantata skirta lie-. 
tuviui mokytojui pagerbti. Jei mes 
šiemet skelbiame švietimo metus, 
norėdami pagerbti mokytojus ir ap
skritai švietimo reikalą pagyvinti, 
tai kantatos įtraukimas į dainų re
pertuarą būtų labai svarbus. Mes 
savo mokytojus turime pagerbti ne 
tuščiais žodžiais, skelbdami metus, 
bet tegul 1,000 dainininkų atsklei
džia mokytojui pagarbą. “Draugo” 
redaktoriaus pasisakymas prieš kan
tatą “Lietuvos šviesos keliu” yra ne- 
remtinas. Šios kantatos grožis, joje 
išreikšta didi meilė ir pagarba mo
kytojui turi būti pademonstruota 
plačiu mastu, nes mokytojas yra 
vertas tos pagarbos.

“Garbė tau, kurs atvėrei knygą...
Per amžius tu vedei lietuvių

tautą
teisybės, teisės ir tiesos keliu...”
Šie brangūs žodžiai težydi mūsų 

širdyse ir tegul skamba garsioji 
mokytojui pagerbti kantata “Lietu
vos šviesos keliu”.

A. Musteikis

Red. pastaba. Čia A. Musteikio 
minima “Draugo” redaktoriaus kan 
tatinė pastaba visai nelietė kanta
tos temos. Buvo tik suabejota, ar 
tikslinga yra mūsų dainų šventė
se kantatinei jų daliai angažuoti 
vis tą patį autorių.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

ilHIlIUHIlIlIlIllIlHIHIIIIHIIHIIIHIIllllllM'

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se. 
nūs visų rašių namo apšildymo 
pečius tr air conditioning ) 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-a.rn cLĮ

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 
4444 S. tVestcm, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tek 
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas 
2649 W 63rd St., Tel. 434-042' 

Vakarais skambinti WA 5-360“ 
P. Rudėnas K Šimulis

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

chorai galės pradėti mo

APLANKĖ KAUNI 
KARDINOLU

Vienos arkiv. kard. Koenig, 
grįžęs iš Budaipešto Vengrijoje, 
kur aplankė Vengrijos katalikų 
Primą kard. Mindszenty, nuo 
1956 metų gyvenantį Amerikos 
ambasadoje, gausiems spaudos 
atstovams pareiškė, kad kard. 
Mindszenty ir dvasiniai ir fizi
niai yra sveikas ir gerai jaučia
si. Kardinolas Mindszenty nepa
keitęs savo laikysenos ir neketi
na apleisti Amerikos ambasa
dos ar persikelti į Romą. Kata
likų Bažnyčios santykiai su 
Vengrijos valdžia žymiai page
rėję ypač neseniai Apaštalų Sos 
tui paskyrus naujus vyskupus 
Vengrijos vyskupijoms.

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo išleista kolkas tik 
viena knyga. Jos kaina $5.00.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

I. A N E O U S

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraiidų nuo ugnies ir utitoino- 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS

3208)4 Wcst 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 ir GIt 0-4330

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI|

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

]

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v, 
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

REAL ESTATE

2_jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6. 4 ir 2% kamb. 
butai. Prie 70 ir Western. $22,000, 
arba pasiūlymas.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr Califomia. $19,000.

5 kmb. S metų mūr. bung&low 
prie Marąuette Pk. $18,500.

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

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

<!4 aukšto (614 ir 4 H kmb.) 8 
metų mūr. prie 63-čios ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KADA PERKATE NAMĄ
Nošlč parduoda kelių metų liuk

sus 3-Jų butų mūrų. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $52,500.

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

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

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

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

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

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

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

Tx»tas dviem butam, 30 p$dų prie ' 
pat parko. Pigus.

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

Arti Marąuette Pko.
6 kamb. (3 mieg.) mūro narna? 

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

4 butų mūr. po 6 kamb. 60 p. 
sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. 352.900.

NAMlį PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

5455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLEs į 

30 and 50 gai. Free delivery )
5622 So. Racine, *34-1113

D E M E S I O !
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina

Užsakymus su pinigais siųskit*

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO. II LINOIS 60620
IlllllllllllIIIllllIII IIIIIllll111IIllllIIIllllIIHI

COSMOS EXPRESS 
MARQVETTE GIFT PARCEL, 8ERV 
2008 «»tli St. Tel. WA 5-2787
250i O9th St. Tel. WA 5-2787
3333 (So. Halsted St. Tel. 254-8821:

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chl- 
■agos tiesiai i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairių me 
džlagų, ltal. lietpalčių Ir kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanų už

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

sakymai
E. Ir V. Žukauskai

REAL ESTATE

Prie 08 ir tVestcm 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $24,500.

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

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

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

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

1 J4 aukšto mūr. 5 ir S kamb., 
Įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas
ki. $28,000.

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

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

2 po 0 kamb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-239(1

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvnod Av. CL 4-7450

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes Jis plačiausiai skaitomas ii.

ivių -lienraštis G’ skelbimų kai
visiems prieinamos

REAL ESTATE
2 po A kamb. mūr. Modernios ro-

ils, alum. langai, šiluma gazu, 2 
.uto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 ao 5% kamb. ir 4 kamb. anglis
tam rūsy. 7 metų mūras. 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
146.500.

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

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke $88,000.

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos - vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų > 1- 
italgoa $18.900

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

50 p. sklypas Marąuette pke. Blz 
niui ir apartmentama TelraukltSs

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių mleebo 
daly. TeiraukitSs.

Rooming house. Pajamų $60,000 
metams, labai gerai Išnuom. Šiauri 
nšje miesto dalyje. TelraukitBs.

« kamb. mūr. "Bullt-ins”. kokli 
nūs plyteles, karšto vandens šildyme 
gazu. Marą. pke. $30,500.

1H ankšto mflr. 5 Ir 5 kamb 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga 
ražas 87 tr Oakley 312.500

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.

A L E X ŠATAS- R E A L T 0 R
Maln Office 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero, m. Tel. OL 6-2233 

Tarime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riveraide, La Grange Park
Į ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
| ir Išsirinkti Iš katalogo.
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DRAUGE gaunama visa ei
lė J. Narūnės — Pakštienės kny-, 
gų jaunimui, kur prozos ar eiliuo
tu žodžiu, vaiko galvojimui pri
taikinta kalba, pateikiami vaiz
deliai ar apsakymėliai iš jaunų
jų pasaulio:

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

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė
ti Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
iremija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa- 
mta iš mūsų tautos didvyriškos 
praeities. Lengvu stiliumi, aiš- 
iu žodžiu, trumpais sakiniais 
.nyga suteiks malonumo kiek- 
’ienam, jaunam ir vyresniam, 
skaitytojui. Pasididžiavimas sa- 
o tautos praeitimi, jaučiamas 
iekvienoje pasakoje ar legendo- 
e, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
ttnaujina jame pajutimą, kad jis 
ra neatskiriama savo tautos da- 
is.

Knygos kaina 2.00 dol., gau- 
ama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes- 
iams.

HELP VVANTED — VYRAI

SCHOOL
CUSTODIAN
Morton Grove, Illinois

Steady year around work. 
Hours 1 P.M. to 9:30 P.M. 

Pension and Insurance plan.

Ask for Mr. Stout

Y0 6-8200
HELP VVANTED — MOTERYS*

Excelent opportunity! 
Inunediate opening!

TYPIST
GENERAL OFFICE
Ali around giri with good typing 
skili. Good figure aptitude. Only 
those with above ąualifications 
need apply. 40 hour week. Good 
salary and benefits. Permanent 
position. Apply now!

UNION LINEN SUPPLY C0.
4181 N. Ravemswood Avė. 

Chicago, Illinois 
TEL. — 525-1545

W O IVI A N* k k
to stiteh-in family sewing machines 
for wholesale sewing machine sup- 
ply company.

5 day week—8:30 to 5. 
Salary open

MODERN SEWING
MACHINE C0.

6670 N. HARDING 
Lincolnwood 588-1440

Perskaitę “Draugą'*, duo- 
•itp ii kitiems pasiskaityti.

D e M E S I O !

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusjam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

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

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

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.
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Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvtnimo:

MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
(Šv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys...................$1.50
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa ................... $1.00
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, vysk. V. Brizgys .... $1.50
(gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC .......................................................$2.00
(apreiškimų pasakojimai)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC ............................. $2.00
(Marijos apsireiškimai Lietuvojeir Europoje)

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
.......................................................... .

Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaityti

>



Lito b-vės įsigytas naujasis viešbutis. Nuotr. Vyt. Račkausko

A. A. JAROŠŪNAS, LIETUVOS LAISVĖS 
KOVOTOJAS

Lietuvos Nepriklausomybės 
'kovų dalyviai savanoriai yra pa
ties laisvės principo simboliai, 
jie atliktais darbais kalba gyvi 
ir mirę. Tik gaila, kad nėra su
daroma sąlygų gyviesiems sa
vanoriams priartėti prie orga-
nizuoto jaunimo ir jįems vaiz- mą 1945 m. Karui pasibaigus 
džiai papasakoti apie heroines gyveno stovykloje, iš kur su
kovų scenas už tautos laisvę.

Vienas tekių garbingų tautos 
sūnų įbuvo ir a. a. kap. V. Jaro- 
ftūnas, Lietuvos Nepr. kovų da
lyvis, savanoris. Jo nueitas gy
venimo kelias yra ir pačios 
tautos kančių kelias. Jaunas V. 
Jarošūnas, vos tik išgirdęs lais 
vės kovų šauklio trimitą, nedel
siant stojo į savanorių eiles ir 
kovojo su bolševikais, besiver
žiančiais į kraštą. Karui pasibai 
gus, V. Jarošūnas liko kariuo- 
menės eilėse. Jo visa tarnyba 
kariuomenėje yra garbingai at
žymėta kariuomenės įsakymuo
se. Velionis tarnavo Karo butų 
valdyboje, kur ir buvo pakeltas 
į administracijos kapitono Iaips 
nį, intendantūroje, o bolševi
kams užplūdus Lietuvą, ir pra
dėjus krašte šeimininkauti, V. Ja 
i-oišūnas buvo perkeltas j terito- 

6 rialinį korpusą Vilniuje. Čia bu
vo greitai rusų įtartas, ap
kaitintas dirbąs konspiracinį 
darbą priėš rusus ir įkal
intas, pasmerktas į Sibirą. Tik 
kilus rusų — vokiečių karui, 
laimingu atsitikimu, liko neiš
vežtas, bet grįžo jau palaužta
sveikata.

Antrą kartą bolševikams ver
žiantis į Lietuvą, velionis su šei- 

Ima pasitraukė į vakarus, karo

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
BALFUI SURINKTA APIE

$23,000 LAISVĖS KOVOS 

METAIS

Balfo Chicagos apskr. valdy
bos sušauktas skyrių atstovų 
informacinis susirinkimas įvyko 
vasario 7 d. Jaunimo centre. Jį 

^pravedė apslkr. pirm. A. Gint
neris ir sekr. V. Baleišytė. Bai
gia skyriai atsiskaityti su ap
skrities iždininku. Rezultatai ga
na džiuginantys, nes jau priar
tėjame prie rekordinės sumos 
— apie $23,000! Pinigai bus į- 
beikti Balfo seimo metu, kuris 
įvytksta Chicagoje kovo 15 d. 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje. 
Tuo skyrių atstovai ir Balfo va

%ovytbė džiaugėsi.

Komiteto pirm. seimui rengti, 
Alb. Dzirvonas, pranešė smul
kiau apie seimo programą, kon
certą, banketą, pamaldas, leidinį 
ir parodą, kuri įvyks Balzeko 
muziejuje. Atstovai tuojau pa
ėmė platinimui pakvietimų į 
banlketą 150. Jie gaunami ir 
Marginiuose. Koncerte dalyvau
ja apie 70 choristų__Čiurlionio
ansamblio dalyvių, kurie Chica
goje pasirodys su įdomia meni
ne programa.

Nutarta artimiausiu laiku 
tuoj po Vasario 16 minėjimo, 
sušaukti apskr. vald. posėdį, o 
po to metinį susirinkimą su sky 
rių atstovais ir kalbėta apie au
kų rintkėjų pagerbimą, kai tik 
bus surastas mecenatas vaka
rienei surengti.

Šiemet numatyta paskelbti 
spaudoje tik bendrą aukotojų 
sąrašą visam apskričiui, o ne 
atskiromis kolonijomis ar Bal
fo įkyriais bei įgaliotiniais. Rei 
kės kreipti dėmesį į aukotą pi
nigų sumą ir ten ieškoti savo 
pavardės. Skelbimai prasidės 
nuo paaukotos aukščiausios su
mos ir eis iki $3, o mažesni au-

metą, visas jo baisybes pergy
veno Vokietijoje Drezdene, kur! 
buvo su šeima užgriautas, be Į 
vilties išsigelbėti, tik kritusi gre 
ta kita bomba, juos “atkasė”. 
Jie pergyveno nelauktą, didįjį 
Drezdeno miesto boffnbardavi-

žmona ir dukra medicinos stu
dente emigravo į Belgiją, vėliau, 
1951-mais metais atvyko j JAV 
ir apsigyveno Chicagoje.

Velionies pergyvenimai nepri
klausomybės kovų metu, rusų 
kalėjime, vėliau bombardavimai 
ir visas sunkus pabėgėlio gyve
nimas susidėjo į vieną ir jis ta 
po nepagydomas ligonis, sirgo 
dešimtį metų, Ilginamas duktės 
Janinos ir žento V. Žygų. Paga
liau, po sunkios ir ilgai vargi
nančios ligos, jis mirė 1968 m. 
gruodžio 10 d., palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse. L. B. Cice
ro apylinkės valdyba, šį tautos 
didvyrį pagerbė, ant jo karsto 
uždengė tautinę vėliavą, orga
nizuotai atsisveikino ir į kapus 
palydėjo. Paskutinį sudieu jam 
pasakė buvęs karininkas Julius 
Paulėnas, Cicero LB apylinkės 
valdybos narys.

Velionis, a. a. kap. V. Jaro- 
išūnas buvo taurus žmogus: 
darbštus, sąžiningas, visada lai
kė duotą žodį, už ką buvo mė
giamas, gerbiamas draugų ir 
viršininkų. Tai neabejotina, kad 
velionis savo anūkams Arvydui 
ir Viteniui paliko patį vertin
giausią testamentą:-tauraus lie 
tuvio .patrioto, , tauraus žmo
gaus pavyzdį. A. Berž.

RŪPINASI TAIKA AFRIKOJE

Popiežius Paulius VI priėmė 
šešis Lagos, Kaduna ir Onitsha 
bažnytinių provincijų Afrikoje 
vyskupus ir jiems išreiškė gilų 
susirūpinimą dėl Nigerijoje vyks 
tančio brolžudiško karo; iš nau
jo kvietė visų Afrikos kraštų 
atsakinguosius vadus skubiai į- 
gyvendinti taiką Afrikoje. “Jei 
iki šiol — kalbėjo Popiežius — 
mūsų padaryti žygiai ir atsišau
kimai nedavė trokštamų rezul
tatų, neturime nusiminti, bet 
su vis didesne viltimi melsti 
Viešpatį suteikti taiką Afrikai. 
Bažnyčia — kalbėjo toliau Šv. 
Tėvas — stovi ankščiau visų 
konfliktų. Ji myli visus ir trokš
ta visiems padėti, bet ne jos 
dalykas pateikti konkrečią po
litinę programą. Ji skelbia tik 
aiškiai, kad ne karo veiksmais 
o rimtomis derybomis, ne nai
kinimu ir žudymu o tikru ben
dradarbiavimu galima pasiekti 
taip visų trokštamą konflikto 
išsprendimą ir taiką...” Baigda* 
mas žodį šv. Tėvas jautriai iš
reiškė savo meilę Afrikai ir no
rą būti visiems “gailestinguoju 
Samariečiu’’ nešančiu visokerio
pą pagalbą visiems kenčian
tiems, nežiūrint rasinių, tauti
nių ar ideologinių skirtumų.

V.s. VI. Vijeikis su buv. LSS tary
bos pirm. Ę. Korzonu Rako skautų 
stovykloje.-

Ikotojai bus paminėta tik skaičių 
mi.

Vicepirm. K. Bružas kalbėjo 
apie pavasario gegužinę ir do
vanų surinkimą. Gegužinė įvyks 
birželio 15 d. Bučo sode, Willow 
Springs, III. Nutarta daryti pa
stangų, kad Gage Parko Balfo 
skyrius atsigautų ir įsijungtų į 
bendrą šaipos judėjimą. Kaip 
nors reikėtų pajudinti Keno- 
shos, Racine ir Milwaukee lie
tuvius, kad jie atgaivintų savo 
veikusius Balfo skyrius.

Apskrities valdybos darbų ap 
rašymui leidinyje 'buvo sudary
ta komisija: K. Bružas, Pr. šu-l 
las, A. Gintneris, E. Šaulienė 
ir E. Morkūnienė. Jie turi pada 
ryti aprašymą ir surasti tinka
mų nuotraukų. Leidinys išeis 
tik rudenį. Jį leidžia e. v. Radi
jo ved. Aid. Daukienė dalyvavo 
pasitarime. Ji su savo vyru Fe
liksu gerai garsina Balfo vajų 
ir veiklą. Ji pati yra Balfo di
rektorė. Vajaus metu surinko 
apie $500 aukų. Padeda dirbti 
ir Margutis. Visi remia šaipos 
darbus. Ačiū!

Be jau paminėtų pavardžių 
šiame rašinyje, reiškėsi savo 
mintimis Šie Balfo dalyviai: 
kun. A. Trakis, K. Rožanskas, 
K. Repšys, Jz. Nackevičius, K. 
Juknis, F. ISereičikas, VI. Navic
kas, E. Vaičeliūnienė, R. Simo- 
kaitienė, ir kita dalyviai. Vi
siems rūpi ateinantieji įvykiai. 
Mat, Chicagoje gimė Balfas, tai 
korime, kad ir jo 25 metų jubi
liejus gražiai pavyktų, o tai ga
lima padaryti, tik visiems vie
ningai dirbant ir tinkamai pasi- 
Skirstant savo pareigas.

Antanas Gintneris

A. + A

ALEKSANDRUI MERECKIUI mirus, 
jo sūnų ZENONJJ su seimą ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.

5: ir R. žilioniai 
ir J. žilioniai

LITAS ĮSIGIJO MIJLIJONINES VERTES 
NUOSAVYBĘ

Prieš 4 metus įsisteigė lie
tuviška "Litas Investing Co., 
Ine.”, kuriai vadovauja Vytau
tas Vebeliunas, 86-01 114t'i
Street, Richmond HilI, Nėw 

! York ir rinktieji Lito Bendro
vės direktoriai. Bendrovė turi 

i 1/4 mil. vertės apartmentinį na- 
I mą Ciceroj. Dabartiniu metu 
nupirko O’Hare Congress Im 
motelį, kuris, įkainuotojų teigi
mu, esąs vertas arti 2 mil. do
lerių. Motelis randasi netoli 
O’Hare aerodromo, 3010 N. 
Mannheim Rd., Franklin Parke. 
Tai vos prieš kelis metus pasta
tytas 5-kių kompleksų 117 vie
netų pastatai, žiemos — vasaros 
sezonams maudymosi baseinas, 
ištaiginga valgykla, baras, ap
šildomas didžiulis požeminis ga
ražas ir 5-kios salės susirinki
mams bei vestuvėms. Viena iš 
salių sutalpina apie 500 svečių. 
Nupirko iš Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation, 
kuri yra Federalinės valdžios •

agentūra. Aleksas Šatas, nekil
nojamo turto brokeris, tarpinin- j 
kavo šiam pardavimui. Jis yra! 
narys West (Towns Board Of i 
Realtors, The National Associa- 
tion of Real Estate Boards ir, 
vienintelis iš lietuvių priklauso 
prie Multiple Listing Service1 
(MLS), ir nebepirmą kartą yra 
lietuviams pardavęs geras nuo
savybes. Federalinę valdžią at
stovavo advokatas Joseph Mc- 
Carthy, o Litą — advokatas 
Algirdas R. Ostrauskas. Tam 
dideliam bizniui vadovauja as
meniškai Chicagoje esą Lito ben 
drovės direktoriai Vytautas Gal, 
vydis ir Juozas Baužys. Kor.

OKUP. LIETUVOJ
— Kun. Domininkas Audze- 

vičius, Tenenių klebonas, sulau
kęs 70 m. amžiaus, mirė nuo šir 
dies infarkto. Palaidotas Tene
niuose vasario 1. Kurį laiką gy
dėsi Kauno ligoninėje, bet mirė 
namuose.

Mylimai motinai
A. + A.

NIEDVARIENEI Lietuvoje mirus, 
dukterį FELĘ flNIULIEN£ ir sūnų inž. BRONIŲ 
NIEDVARU bei jų seimas nuoširdžiai užjaučiame.

K. ir A. Pimpės ir 
Polikaičiy šeima

Pranešame giminėms, bičiuliams ir buvusiems bendra
darbiams, kad 1969 m. vasario 12 d. staiga mirė mūsų my
lima žmona, motina, sesuo ir teta

A. ■+■ A.
Ona Kondratavičiūte Paltuviene,

ilgus metus buvusi Užsienių reikalų ministerijos tarnautojai. 
Palaidota Šv. Kryžiaus kapinėse, Los Angeles, Kalifornijoje.

Nuliūdę: vyras Stasys, sūnus Alfredas, seserys Marija, { 
Valerija bei Julija ir dukterėčios.

A|A
FRANCES RAUCH LUKAUSKAS

TVERKUTE
Gyveno 4507 S. Mozart St.
Mirė vas. 26 d., 1969, 2 vai. ryto, sulaukus 82 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Julia Periard 

ir Anne Žabas, 2 sūnūs: Frank Raueh, marti Gertrude, ir 
Anthony Raueh, marti Vyncy, 13 anūkų ir 22 proanūkai, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo motina mirusios dukters Helen Žabas.
Priklausė Maldos Apaštalavimo dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas ketv., 4 vai. popiet Eudeikio koply

čioje, 4330 S. Califomia Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 1 d. iš koplyčios 8:45 vai. 

ryto bus atlydėta į švč. M. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. LA 3-0440

Dviejų metų mirties 
sukaktis

Valerijonas
Vizgirda

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1967 m. 
vasario 28 d. Nors laikas tęsiasi, bet jo negalime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Šių metų kovo men. 1 d. (šeštadienį) 9 vai. Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, Detroite, bus už velionį atnašaujamos ge
dulingos šv. Mišios.

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
mišiose dalyvauti ir prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusios
ŽMONA IR DUKROS
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Muz. JUOZUI STROLIAI 
mirus,

sūnų FAUSTĄ, šeimą ir artimuosius užjaučia ir 
kartu liūdi

Pranas Neimąs

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South Califomia Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO<
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6331
Vienas blokas nuo kapinių.

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

M
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

Tol. 476 - 2346 
Tel. TO 3-2108-09

2533 West 7lst Street 
1410 So. 501h Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOMOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE_______ Tek Vlrginla 7-0672

PETRAS BIELIŪNAS
ma S. CAĮJFOBN1A AVĖ, Tel. LAIajerte 3-Sltt

ANTANAS M. PHILLIPS
4807 S UTIAMCĄ AVĖ. _________ Tel FArds 7-840 >

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET________________T<4. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ.___________ Tel. COmmodore 4-222*

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUAN1CA AVĖ._________Tel. YArds 7-1188 - 1189

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th Avė., CICERO, ILL._______ Tel, OLympic 2-1008

LAWH FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAWN. ILL. ToL 686-2820

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

t I
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X šv. Kazimiero minėjimas, 
kovo 2 d. Lietuvos Vyčiai orga
nizuoja Šv. Kazimiero Lietuvos
globėjo metinį minėjimą. Auš-1 uoliai platina spausdintus, at
ros Vartų parapijos bažnyčioj,' skleidžiančius komunistinę prie-
2327 W. 23 PI. 10 vai. įvyks šv. 
Mišios, kurias atnašaus ir pa
mokslą pasakys vysk. V. Briz
gys. ALR Katalikų federacija
kviečia visas organizacijas, y- pusaoe jaunos lietuvės prie žiau- 
pač visų parapijų šv. Vardo riai bolševikų nužudyto jos vy- 
draugijų, Moterų sąjungos, Am. I r° dr. M. Gudomo. J. Desrio ad- 
Lietuvių katalikų susivienijimo resas: Crcss Publications, Keno- 
ir ateitininkus parodyti solida-1 Wis. 53140.

X “Pirmieji žingsniai”, Krist. 
Donelaičio mokyklos mokinių 

„ . - laikraštėlis, ,neseniai vėl pasiro
___ de. Laikraštėlyje laibai gausu

mūsų mažųjų raštų ir iliustra
cijų. Taip pat yra ir nuotraukų

rūmą ir šiose pamaldose daly
vauti.

dienraščio skaitytąja Chicagoje, 
atnaujindama prenumeratą pri 
dėjo 5 dol. spaudai paremti. 
Ačiū.

X Marąuette Parko LB apy- 
X Lenkų filatelistų paroda linkės valdybos posėdis įvyksta 

įvyksta kovo 1—2 d. Radio vasario 28 d., penktadienį, 7 v. 
Halis, Belmont ir Long avė, v. Bacevičiaus įstaigoje, 6455 S.
kampas. šeštadienį lankomos 
valandos 10 v. r. — 10 v. v., 
sekmadienį 10 v. r. — 6 v. v.

X E. ir V. Žukauskų vadovam teistinas LB vardo ir prestižo 
jama “Cosmos Parcels Express” naudojimas, busimasis banketas 
b-vė, kurios skelbimai nuolat tel ir kita. Visi nariai prašomi da- 
pa “Drauge”, neseniai atšven- lyguti- 
tė dešimties metų sukaktį ir per X Ona Gradinsklenė buvo mo
tą laiką į okup. Lietuvą persiun- deliuotoja Montessori d-jos pa
te 40,000 siuntinių, iš kurių nei vasario madų parodoj. Jos pa- 
vienas nežuvo. Skaičiai sako, vardė anksčiau skelbtame apra- 
'kiek širdies laisvojo pasaulio šyme korespondentės buvo pra- 
lietuviai parodo Lietuvoje liku-i le’sta.
siems giminėms. Žukausko žo
džiais lietuviai ir ukrainieč ai 
procentaliai pasiunčia daugiau
siai siuntinių, o mažiausiai - vo
kiečiai, nors R. Vokietijoje pra
gyvenimas esąs skurdesnis negu 
ok. Lietuvoje.

X Vasario 16 proga Janina 
ir Balys Milakniai, Arlington, 
Va., įstojo į Lietuvių Fondo na
rių eiles su pradiniu įnašu 
$100.00. Juozas ir Ada Šilimai, 
Jamaica Plain, Mass. įstojo į 
LF su $200,00 įnašu. 'Stu $100.00

X A. a. Petras Klimas, Ne-į įnašais LF įstojo: Stasys Rac- 
priklausomybės signataras bus kevlčhis, Boston, Mass., Anta- 
pager.btas Alvudo kovo 1 d., šeš na« ir Elzbieta Ražaičiai, Chica- 
tadienį, Marąuette Parko lietu-'ga. LF adresas: 6643 S. Maple- 
vių parapijos salėje. 7 vai. va-' wood Avė., Chicago, EI. 60629. 
karo apie velionio gyvenimą ir
nuveiktus darbus kalbės Povi-
las Dirkis. Įėjimas visiems lais
vas. Visus kviečia Alvudas.

X Premjera “DANOS”, kornp. 
J. Gaidelio operos, įvyks š. m. 
balandžio 12 d., Marijos Auikšt. 
M-los salėje. Kiti spektakliai — 
bal. 13 ir 19 d. d. Libretas — 
S. Santvaro. Dirigentas — A. 
Kučiūnas. Solistai: D. Stankai- 
tytė, R. Mastienė, S. Baras, 
A. Brazis ir J. Vaznelis. Rėžis. 
— P. Maželis, Dail. — A. Ku- 
rauskas.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”, 2511 W. 69th Sbr., Chicago. 
Telef. PR 8-4585. Užsakant paš
tu — siųsti čekį: Litih. Opera 
of Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, III., 60629.

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

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

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

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

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

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

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

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

X Sės. Emmanuelė š. P. M. 
Gimimo mokyklos vedėja, sėk
mingai vadovavo Motinų klubo 
atstovėms pasikalbėjime su prel. 
V. Čemausku. Jos rūpesčiu vai 
kai bus registruojami sekan
tiems metams darželiui ir pir
mam skyriui nuo kovo 3—7 d. 
mokyklos raštinėje pamokų me
tu.

x Jonas Desris, 'kuris labai

vartą, mums atsiuntė jo išspaus 
dintą atsišaukimą, kuriame per 
visą lapą labai gilų ir liūdna įs
pūdį darantis paveikslas suklu-

Kedzie St. Darbotvarkėje aktu
alūs (klausymai, kaip lėšų pas
kirstymas liet. mokykloms, ne-

x

(pr.)

A. Vengris ir A. Jelionis,
Venta Engineering Co. Chicago- 
je, savininkai, naujos liet. ope
ros “Dana ” pastatymui vėl 
paaukojo 100 dol. (pr.)

X Bubulis ir Dundulis, A.
Rūko 3 veiksnių linksmas nuti
kimas, su pasisekimu praėjęs 
Chicagoje, š. m. kovo 1 d. vyks
ta palinksminti develandiiečius. 
Spektaklis įvyks Clevelande Šv. 
Jurgio parap. salėje. (pr.)

X Dr. Br. Gaižiūno mirties 
30-ją dieną minint, šv. Mišios 
bus atnašaujamos kovo 1 d. 
(šeštadienį) 9 vai. ryto Švč. Ma
nijos Gimimo bažnyčioje, Mar
ąuette Parke. Velionies šeima 
kviečia draugus ir pažįstamus 
šiame atminime dalyvauti.

(pr.)
DAUG SUTAUPYSI pirkdama? 

Radio, Radio-Consoles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai. 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai Jv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis. 10 
Barry, Dr., E. Northport, N. Y 
11731, kuris "Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimai8 ir prieina
mais nuošimčiais.

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

Vasario 16 dienos priėmimo metu Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone 
kongresmanas Edward Dervvinski sveikina Lietuvos atstovą J. Rajecką

Nuotr. International News

CHICAGOS ŽINIOS
BRANGSTA GAZOLINAS

American, ITexaco ir Phillips
toendrovės Chicagoje pakėlė ga
zolino kainą vienu centu už ga-1 
lioną. Tikimasi, kad ir 'kitos 
kompanijos paseks šių pavyz 
džiu. 1

TRYS ŽUVO GAISRE

Trys asmenys žuvo, 8 buvo 
sužeisti, 10 buvo kopėčiomis 
išgelbėti, ir 50 saugiai išbėgo iš 
gaisro ištikto trijų aukštų apart 
mentinio namo, 64 W. Huron 
st. šiaip nuostolių padaryta apie 
$6,000.

AUKA ORKESTRO 
PALAIKYMUI

Standard Oil kompanija pa
aukojo $125,000 Chicagos sim
fonijos orkestro palaikymui. 
Per penkmetį siekiama kasmet 
sutelkti apie $500,000 orkestro 
deficitui padengti.

X Aukštesniųjų mokyklų 
moksleiviai - berniukai ir mer
gaitės, besidomį moksliniais dar 
bais yra kviečiami dalyvauti 
Liet. Inžinierių ir architektų są
jungos rengiamoje viešoje paro 
doje, Ikuri bus Jaunimo centro 
antrame aukšte kovo 16 d., sek
madienį, 4 vai. Gali parodoje 
dalyvauti ir tie, kurie jau daly
vavo mokyklų parodose. Lai
mėjusiems bus skiriamos pre
mijos. Norintieji parodoje daly
vauti jaunuoliai, gali paskam
binti nuo 6 ilki 9 vai. vak. R. 
Šiaudikiui tel. 434-2754 arba V. 
Jautokui tel. 778-0699.

X š. m. kovo mėn. 7 d., penk- 
| tad., 8 v. v., Jaunimo centro 
1 mažoje salėje, prof. A. J. Grei
mas kalbės tema “Jaunimo ne- 

| rimas arba 20-to amžiaus revo
liucijos”. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

Santara - Šviesa 
(pr.)

X Kovo mėn. 2 d., 11 vai. 
ryto Kaziuko mugėn važiavau, 
Jaunimo centran pakliuvau. Mi- 
nion žmonių įsimaišiau, pažįsta
mų daug sutikau. Gražių daiktų 
prisipirkau, pyragų daug prirar 
gavau. Be pinigo namo grįžau, 
bet mūs jaunimą parėmiau.

(pr.)
X Savininkas parduoda 50 pėdų 

žemės sklypą, Hickory Hills. Tinka 
daktarams medical centrui arba 
apartmentams. Dėl informacijų skam
binkite 523-9202. Agentai nesikreip
kite. (Sk.)

Illinois šimtmečio komiteto pirm. Ralph Nevvnian, Carol Zapolis, dr. 
C. Silvestro, Chicagos istorikų draugijos direktorius, St. Balzekas, 
Chicagos Lietuvių kultūros muziejuje, kuriam įteikta įvairių šimtme
čio minėjimo dokumentų. St. Balzekas buvo komiteto, tyrusio, kiek 
tautinės grupės įnešė į Illinois valstijos augimą, pirmininkas. Jis tą 
komitetą ir suorganizavo.

STUDENTAI PAAUKOJO 
KRAUJO

Apie 100 Northwestem uni
versiteto studentų paaukojo po 
puslitrį 'kraujo, gelbėdami vie- 
nerių metų amžiaus hemofiliaką 
vaikutį Danny Noonan, kuriam 
šiemet reikalinga 500 pančių 
kraujo.

$200,000 UŽ VYRO MIRTĮ
Katihleen Conneely, našlė su 

trim. vaikais, gavo $200,000 at
pildą iš George Fuiller konstruk 
cijos kompanijos už vyro mirtį. 
Vyras žuvo 1965 m., kai krito 
14 aukštų į žemę prie Connecti- 
cut Mutual dangoraižio staty
bos miesto centre.

DIENRAŠTIS NUPIRKO 
LEIDYKLĄ

Įtakingas New York Times 
dienraštis už daugiau milijono 
dolerių nupirko Chicagoje Quad 
rangle Bookg leidyklą.

X Veteranų sukaktis. Cice
ro mieste vasario 23 d. šv. An
tano parapijos bažnyčioj karo 
veteranai atžymėjo savo 20 m. 
sukaktį. Šv. Mišias atnašavo 
klebonas kun. Stankevičius. Gie
dojo solo Ann Kasulaitis, ,Solis
tė turi malonu balsą, bet retai 
ją tenka girdėti, turėtų tankiau 
pasirodyti. Solistės tėvas Jerry 
Kasulaitis yra Lietuvių Raudo
nos Rožės klubo valdyboj. D.

X Kotrynos Grigaitytės poe
zijos rinkinio “Trapus vakaras” 
pirmieji egzemplioriai jau pasa
kė Chicagą. Knyga dailiai išleis 
ta su skoningu poetės sūnaus 
Raimundo Graudžio pieštu ap
lanku. R. Graudis yra baigęs 
pritaikomojo meno mokyklą ir 
specialybe pasirinkęs 'knygų i- 
liustravimą. šis. poezijos rinki
nys turi 108 pusi., kaina $3.00 
Poetė jame reiškiasi labai kū
rybingai.

X Petras Augustauskas, Chi
cago III., paskyrė “Draugui” 5 
dol. auką. Dėkojame.

x St. Balzekas, jr., vasario 
22 d. dalyvavo Palmer House 
įvykusiame Lincolno sukaktuvi
niame baliuje, kurį suruošė 
Illinois Lincolno akademija. Ba
liuje dalyvavo ir Sprįngfieldo 
miesto meras, kuris kalbėdamas 
su S. Balzeku pasidžiaugė ten 
gyvenančiais lietuviais kaip ge
rais ir darbščiais žmonėmis. Ba
liuje pagrindinę įkalbą pasakė 
iždo sekr. David Kennedy.

J. A. VALSTYBĖSE
— Į Lietuvos atstovo ir po

nios O. Kajeckienės Vasario še
šioliktąją, surengtą Lietuvos 
pasiuntinybėje, priėmimą atsi
lankė ir asmeniškai sveikino 
William P. Rogers, valstybės 
sekretoriaus žmona, valstybės 
sekretoriaus padėjėjo adminis
tracijos reikalams pavaduoto
jas Michael Cieplinski su žmo
na, Rytų Europos direktorius 
Raymond E. Lisle, protokolo še
fo pavaduotojas Samuel King 
su žmona, Baltijos valstybių 
skyriaus vedėjas Barclay Ward 
su žmona, buvęs Rytų Europos 
direktorius Harold Vedeler sv 
žmoną, ambasados patarėjas Ri 
chard Tims su žmona, buvęs Bal 
tijos valstybių sk. vedėjas Ho- 
mer R. Phelps Jr. siu žmona, 
buvęs kongresmanas Alfred 
Sieminski su žmona, buvusio 
JAV Nepaprasto pasiuntinio ir 
įgal. ministerio Baltijos valsty
bėms našlė, ponia Arthur Blisr 
Lane bei kiti pareigūnai iš V. 
Dep-to. Priėmiman atsilankė 
kongresmanai — p. p. William 
T. Murphy ir Edawrd J. Der
vvinski su žmonomis. Iš diplo
matinio korpuso priėmime da-

Los Angeles mero pagerbimas. — 
Rezoliucijoms Remti Komitetas ne
seniai pagerbė iškilmingos vaka
rienės metu Statler Hilton viešbu
tyje savo narį burmistrą Samuel 
Wm. Yorty. Pagerbime susitinka 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas prelatas Jonas Kučingis 
su Los Angeles miesto burmistru 
Samuel Yorty ir jo žmona.

L. Kanto nuotr.

X Stanley Ivanauskas, Grand 
Rapids, Mich., uolus mūsų dien 
raiščio skaitytojas, prisiuntė 5 
dol. auką. Dėkojame.

X E. ir M. Zitkai, uolūs skai 
tytojai, drauge yra ir mūsų 
dienraščio rėmėjai. Šiomis die
nomis atsiuntė 5 dol. auką. Dė 
kojame.

X Antanina Markuzienė ilges
niam laikui išvyko atostogų į 
Califomią, ji ten lanko gimines 
bei draugus įvairiose vietovėse. 
Pastoviau apsigyveno pas brolį 
inž. Juozą Sidzikauską San Fran 
Cisco - Oakland, Calif. Ankstyvą 
pavasarį mano grįžti į Chicagą 
ir vėl įsijungti į šaulišką veiklą.

X Chicagos Anglijos lietuvių 
klubas “Draugui” spaudos rei 
kaiams paskyrė $10. Mūsų dien
raščio leidėjai klubui yra labai 
dėkingi. Pats klubas gražiai rū 
pinasi spaudos reikalais ir nese
niai nutarė išleisti A. Kaulėno 
monografiją.

X A. Rimkus, Chicago, III. 
parėmė mūsų dienraštį 5 dol. 
auka. Labai ačiū.

X A. Markuzienė, Chicagos 
gyventoja, rašo: “Man beviešint 
Oakland, Calif., buvau pakviesta 
dalyvauti Vasario 16-tos minė
jime San Francisco. Nustebau 
kad atsilankė gana gausus bū
rys, dalyvių buvo gerokai virš 
šimto. Minėjimą pravedė vietos 
LB pirmininkas. Invokaciją su
kalbėjo kun. dr. Manelis. Labai 
turiningą paskaitą skaitė diplo
matas dr. Petras Mačiulis, tema 
“Dabartinė Lietuva.” Kelis gra
žius eilėraščius paskaitė iš Dan
guolės Sadūnaitės poezijos kny
gos p. D/kinienė, pasipuošus’ 
gražiais tautiniais rūbais. Išrink 
ta nauja LB valdyba: V. Salia
monas, H. Sabanas, A. Vaitkus, 
R. Sealy ir A. Kudirkienė. R. 
Sealy yra išvertęs lietuvių au
torių knygų į anglų kalbą. Po 
programos buvo vaišės.”

lyvavo dipl. korpuso dekanas,, 
Nikaraguos ambasadorius, Liuk
semburgo, Tautinės Kinijos, I 
Rwanda, Čado, Maltos ambasa-1 
doriai su žmonomis, Trinidad ir 
Tabago ambasadoriaus žmona, 
Lady Clark, Bolivijos ambasado 
rius prie Amerikos valstybių or
ganizacijos su žmona — ponia 
de Medina, su dukterimi ir sū
num, Estijos atstovas, gen. kon
sulas New Yorke, E. Jaakson 
ir Latvijos pasiuntinybės pata
rėjas dr. A. Dinbergs su žmona. 
Taip pat priėmiman atsilankė 
apaštališkosios delegatūros sek
retorius prel. P. Sidvinsikas, pre
latai — J. Carthwright, A. Mar- 
tinez, dr. J. Thorning, kan. P. 
Juknevičius, kunigai J. Gedra, 
J. Znotinas, K. Žvirblis, Al. 
Veinbergs.

Į priėmimą a tsilankė Washing 
tono meras W. tVashington su 
žmona, teis. McGuire su žmona, 
oroifesoriai — dr. L. Dobrians- 
ky, dr. P. P. Lejiniš su žmono
mis, dr. Olov R. T. Janse su žmo 
na, ponia F. Cloutman, iš Gen. 
Feder. of Womens Clubs, P. 
Knowles, Lamersdorf, dr. L. 
Kuus su žmonomis, ponia M. 
Feldmans, pulk. R. Matulaitis 
su žmona bei keletas žurnalistų. 
Priėmime dalyvavo taip pat 
Amerikos Bateo lietuvių sky
riaus pareigūnai bei Washingto- 
no latvių ir estų kolonijų atsto
vai kartu su lietuvių kolonijos 
Washingtone atstovais. Priėmi
me dalyvavo apie 250 žmonių.

__ Kristina (Radauskaitė) ir
Stasys Tolius, gyvenantieji Wa- 
terbury, Conn. sausio pabaigo
je atšventė auksinę savo vedy
binio gyvenimo sukalktj. Jie bu
vo vedę Šv. Juozapo bažnyčioje, 
Waterbury, 1919 m. Sukakties 
proga, jubiliatų vaikai suruošė 
puotą, su orkestru. Sukaktuvi
ninkai turi sūnų Alfredą Tolių 
ir dukterį Lillian Saldukienę. 
3t. Tolius anksčiau buvo savi
ninkas kepyklos ir restorano. 
Kristina yra pusseserė Leono 
Radausko, gyvenančio Chicago
je.

— Kun. dr. Zenonas Smilga.
Norvvioh vyskupas Vincent J. 
Hines paskyrė New London, 
Conn., šv. Marijos parapijos 
klebono padėjėją, į Middletovvn, 
Conn., šv. Sebastijono parapiją 
klebonu. Kun. Smilga gimė 1926 
m. Luknėnų Km., Plungės vis., 
Telšių .aps, ūkininkų Antano ir 
Kazimieros Smilgevičių šeimo
je. 1944 m., baigęs Telšių gim
naziją, įstojo į Telšių dvasinę 
seminariją, bet jau spalio 8 d. 
18 metų klierikas, palikęs Tel
šius, savo tėvelius ir sesutę, iš
vyko į Vakarus ir atvyko Eichs 
taetto kunigų seminarijon. 1945 
m. su dar 4 klierikais žemaičiais 
(tarp jų su kun. dr. K. Ručmiu, 
“Darbininko” redaktorium) iš
vyko į Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje. Čia 1950 kovo 4 d. bu
vo įšventintas į kunigus. 1953 
m. Gregorianumo universitete 
igijo daktaro laipsnį. Prieš at
vykdamas į Ameriką 1955 m., 
jis dar dirbo Haag mieste, Vo
kietijoje, parapijoje ir dėstė 
Mokytojų kolegijoje. Amerikoje 
Norw;ch vyskupas tuoj jį nusiun 
tė 16-kai savaičių į Šv. Mykolo 
kolegiją, Vermonte, mokytis 
anglų kalbos ir apmokėjo išlai
das. 1956 m. balandžio 5 d. jis 
buvo paskirtas į Middletown, 
Conn., šv. Sebastijono parapiją 
klebono padėjėju, o 1967 rugsė
jo 9 d. buvo perkeltas į New

Londono Šv. Marijos parapiją. 
Atsiradus klebono vietai jo pir
mykštėje parapijoje dabar jis 
grąžinamas atgal, bet jau 'kle
bono pareigoms. Ten ras besi
darbuojančius, kaip savo padė
jėjus, kitą žemaitį, iš Rietavo 
vis., kun. dr. Adomą Pupšį ir 
vieną amerikietį kunigą. Para
pija daugumoje italų; lietuvių 
tėra tik pora ir jie turės du lie
tuvius ganytojus ir dargi dak
tarus. Tauriajam ir kukliajam 
žemaičiui ir darbščiajam kuni
gui linkime sėkmės atsakingose 
pareigose. J. Už.

— A. a. Amelia Margis, 86 
m. mirė vasario 20 d. ir palai- i 
dota Kalvarijos kapinėse, Por- 
tage, Ind. Buvo ilgamete “Drau
go” skaitytoja. Paliko sūnų 
William, gyv. Gary, Ind., ket
vertą dukterų ir daug anūkų ir 
proanūkų. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. I. Urbonas.

— Muzikos rečitalis Bostone.
Sekmadienį, kovo 2 d. 8:30 v. 
v. Jordan Hali salėje, Bostone, 
rengiamas šeštasis lietuviško- 
sios muzikos rečitalis. Smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas ir 
pianistas Vytenis M. Vasyliūnas 
duoda Gražinos Bacevičiūtės 
sonatų vakarą. Bus atliekama 
josios trečioji, ketvirta ir penk
toji sonatos smuikui ir fortepi
jonui. Bilietai į koncertą po du 
ir tris dolerius gaunami pas po
ną iStelmoką ir kasoje prie salės. 
Gražina Bacevičiūtė gimusi Lie
tuvoje 1913 metais, baigė muzi 
kos mokslus Varšuvoje, toliau 
tobulinosi Paryžiuje. Atvtžiavu- 
si į Lietuvą davė puikų smuiko 
rečitalį. Po to nuvykusi Lenki
jon rado savo darbui palankią 
dirvą, prasimušė į pirmaujančių 
Lenkijos kompozitorių eiles, lai
mėjo Sopino tarptautiniame kon 
kurse Varšuvoje antrą premiją 
už fortepijono koncertą, o Bel
gijoje gavo pirmą premiją už 
ketvirtąjį styginį kvartetą. Pa
sižymėjo kaip smuikininkė nu- 
skindama Wieniawskio tarptau
tinėse varžybose Varšuvoje pir
mą premiją. Su giliu liūdėsiu 
tenka konstatuoti, kad Išis reči
talis, planuotas kaip eilinis lie
tuviškosios muzikos koncertas, 
netikėtai tampa jos pomirtiniu 
minėjimu. Gražina Bacevičiūtė • 
susirgusi plaučių uždegimu ir 
prisidėjus stipriam širdies smū
giui užgeso šių metų sausio 17 
dieną Varšuvoje, pačiame savo 
amžiaus ir savo kūrybos žydė
jime. Būdama nepaprastai kūry
binga paliko daug muzikinio tur 
to, kuris beveik visas yra at
spausdintas lenkų leidyklos 
“Polskie Wydiaiwinictwo Muzycz- 
ne”. šio rečitalio rengėjų kuk
lios pastangos parodyti Graži
nos Bacevičiūtės kūrybą, tepa- 
žadina plačiosios Bostono visuo , > 

| menės dėmesį ir meilę savo tau
tos kūrėjų darbams.

— Connecticut Lietuvių jau
nimas ruošia slidinėjimo iškilą 
kovo 1 d., Mohawk Ski Area, 
prie Cornwall miestelio, važiuo
jant 4-ju keliu į vakarus nuo 
Torrington, Conn. Dienos pro
gramoje : slidinėjimas, čiuoži
mas, tautiniai šokiai, dainos ir 
parodėlė. Vakare: susipažinimo^ 
vakaras Waterburyje, 48 klube, 
48 Green Street. Nakvynės bus 
parūpintos. Naujosios Anglijos 
lietuvių jaunimas ir senimas 
kviečiamas gausiai atsilankyti.

Randolph Thrower paskirtas mo
kesčių įstaigos komisionierium.


