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TRU IVI PA I
Popiežius apie

vieningumą
Nurodė pasikalbėjimo su 

Nbconu temas
VATIKANAS. — Savo žody

je tikintiesiems sekmadienį, po
piežius Paulius VI pažymėjo: 
“Mes šiandien meldžiamės už 
Europą’’.

Kalbėdamas, iš Vatikano rū
mų lango, prieš palaiminęs ti
kinčiųjų minias, popiežius nuro
dė, kad kovo 2 d. susitikęs su 
JAV prezidentu R. Nixonu, pa- 
liesiąs Europos vieningumo, be 
to, rytų - Vakarų ir taikos pa
sauly klausimus. Jis teigė, kad 
taikos klausimas glaudžiai sie
tinas su vieningumo klausimu.

Paryžiuje
Iš Paryžiaus - pas 

Popiežių
Ryt f— j Vatikaną

PARYŽIUS. — Prez. R. Ni- 
xonas šiandien nuvyko į Versa
lio rūmus, kur įvyko antrasis 
pas'tarimas su gen. de Gaulle. 
Po pietų vėl sekė pasitarimai.

Ryt, sekmadienį, po 3 valan
dų pasikalbėjimų JAV amba
sadoje, su Lodge ir kt., Nbco- 
nas, paskutinį kartą, tarsis su 
de Gaulle.

Sekmadienį Nbconas skrenda 
vėl į Romą. Nuskridęs į Fiu- 
mic’no aerodromą, iš ten jis he
likopteriu atvyksta į Vatikaną. 
Čia įvyksta susitikimas su po
piežium Paulium Vl-ju, be to, 
su JAV kunigais ir studentais. 
R. Nixonas jš Romos skrenda 
tiesiog į JAV-bes ir 10,10 vai. 
vak. jau laukiamas Raituosiuo
se Rūmuose.

Pasitarimai (su Vietnamo 
derybininkais

PARYŽIUS. — R. Nbconas 
ryt, sekmadienį atvyks į JAV 
ambasados rūmus ir turės tri
jų valandų pasitarimą su JAV 
delegacijos pirmininku H. C. 
Lodge. Aptariamas pasitarimų 
akligatvis ir komunistų nau
jųjų puolimų Vietname apimtis 
bei gal inos pasėkos. Manoma, 
kad tuo pačiu metu Nbconas su
sitiks ir su P. Vietnamo vice
prezidentu Ky.

JAV derybininkų sluoksniuo
se teigiama, kad priešo šio me
to puolamai, bent ligšiol, dar 
nesą pažeidę “tylaus” susita
rimo, kuriuo buvo sustabdyti 
JAV aviacijos puolimai Š. Viet
name.

Trumpai iš visur
P. Kaliforniją vakar vėl pa

lietė smarkios liūtys. Ligšiol žu
vo 13 žmonių.

N. Anglijos valstijose, JAV

Prez. R- Nixonas ryt lankosi pas popiežių Paulių VI, specialiai iš Pa
ryžiaus skrisdamas į Romos aerodromą ir iš jo j Vatikaną. Čia keturios 
vienuolės šv. Petro aikštėje. |

P. Vietnamo viceprezidentas Ky 
savaitgaly Paryžiuje tarsis su prez. 
Nixonu, skatins atnaujinti Š. Viet
namo orinius puolimus

Vietname
Padegti Da Nang sandėliai
SAIGONAS. — Priešas va

kar vėl apšaudė, šį kartą, apie 
30 vietovių ir bazių. Apšaudyti 
JAV ginklų sandėliai Da Nang 
bazėje — netekta 300 tonų šaud 
menų, žuvo vienas karys, apie 
60 sužeista.

S. Vietnamo ir Vietkongo da
liniai vakar buvo priartėję 10 
mylių atstu nuo Saigono. JAV 
kariai keliuose ruožuose priešą 
atrėmė.

R. Nixonui viešėjus
Romoje...

Vienas žuvęs, 200 suimtų 
Romoj

ROMA. — Prez. Nbcono vie- 
'.šėjimo proga Romoje vasario 
'27 d. demonstracijos vyko ne 
tik sostinėje, bet ir Milane, Bo- 
lognijoje ir kituose miestuose. 
Visur įvyko susidūrimų su po
licija.

Riaušės Romoje buvo vienos 
stambiausių per pastaruosius 
kelerius metus. Vienas studentų 
buvo nušautas, apie 120 studen
tų ir policininkų sužeista, apie 
200 žmonių suimta.

Italijos kom. partijos, stam
biausios Vak. Europoje, reng
tos demonstracijos, iš esmės, ne 
buvo nukreiptos prieš JAV ar 
jos prezidentą. Jo viešnagė bu
vo gera proga italų komunis
tams bei kitiems kairiesiems ar 
aparchistams protestuoti prieš
M. Rumor vyriausybę.

Vis dėlto, riaušininkai, nega
lėję sutrukdyti R. Nbcono vieš
nagės Romoje, Ispanijos aikš
tėje degino JAV vėliavas, pa
degė amerikiečių “The Daily 
American” laikraščio spaustu
vę.

šiaurės rytuose, tebesiaučia 
sniego pūgos. Bostone sniego 
danga siėkia 2 pėdas. Daug snie 
go iškrito ir kai kuriose Ne- 
braskos valst. srityse.

"Pastovi taika - visų mūsų tikslas" 
— Paryžiuje pažymėjo R. Nixonas

Paryžiuje prasidėjo svarbiausias kelionės tarpsnis — pasitarimai su gen. de Gaulle 
— R. Nixonas apie de Gaulle išmintį — Šiandien pasitarimai tęsiami, ryt — į Va
tikaną, lankys popiežių Paulių VI ir iš Romos — atgal į Baltuosius Rūmus.

Pradėti ilgi pasitarimai su 
gen. de Gaulle

PARYŽIUS. — Prezidentas 
R. Nbconas vakar 2 vai. popiet 
jau atskrido į Paryžių (New 
Yorko laiku 8, Chicagos laiku 
7 vai. ryto) ir pradėjo bene 
svarbiausią ir sunkų savo ke
lionės tarpsnį. Vakar jau įvyko 
pirmieji pasitarimai su prezi
dentu de Gaulle Eliziejaus rū
muose. Po dviejų valandų pa
sikalbėjimo, sekė generolo de 
Gaulle surengtas iškilmingas 
priėmimas, šiandien, šeštadienį, 
numatytos dar kelios pasitari
mų valandos. Juose dalyvauja 
ir pagrindiniai prezidento tal
kininkai kelionėje, valst. sekr. 
W. Rogers ir patarėjas dr. H. 
Kissinger.

Bfandien vakare numatytas 
priėmimas, svečiui ir preziden
tui de Gaulle pagerbti, JAV am 
basadoriaus Paryžiuje, S. Shri- 
verio būstinėje.
Pagarbos, komplimentų sriautas 

de Gaulle adresu
Iš Romos atvykusį JAV pre

zidentą Orly aerodrome sutiko 
prezidentas gen. de Gaulle, vy
riausybė, daug diplomatų.

R. Nbconas savo sveikinimo

Vokiečiai: mes vykstame i Berlyne
Komunistai reikalauja: 

atšaukite rinkimus
Berlynas. — V. Berlyno bur

mistras Klaus Schuetz vakar pa
reiškė, kad nesusitarus su R. Vo
kietijos pareigūnais, Fed. Vokie 
tija pasiryžusi kovo 5 d., ateinan 
tį trečiadienį, vak. Berlyne vykdy 
ti V. Vokietijos prezidento rinki
mus.

Jis pridūrė, kad rytų vokiečiai 
-komunistai griežtai atsisakę tar 
tis dėl Bonnos pasiūlytų sąlygų: 
leisti Vak. Berlyno gyventojams 
lankyti gimines rytinėje miesto 
daly ne tik Velykų metu, bet ir 
keletą kartų per metus. Komunis 
tai reikalauja atšaukti rinkimus 
Berlyne, jiems tesutinkant leisti 
susitikti tik Velykų metu.

1,036 atstovai pasirengę skristi 
į Berlyną

Fed. Vokietijos parlamentarai, 
jei neįvyktų nenumatytų kliūčių, 
pasirengę sąjungininkų keleivi
niais lėktuvais skristi į Vak. Ber
lyną. Ryt, sekmadienį, į Vak. Ber 
lyną atskrenda Bonnos parla
mento pirmininkas Kai Uwe 
von Hassel. Tai liudija, kad R. 
Vokietijos ir Maskvos įspėjimų ir 
kalbų apie galimas “pasėkas” ne 
paisant, Bonna pasiryžusi vyk
dyti rinkimus.

W. Brandto nuomone, jau ne
są laiko keisti nusistatymą, nors 
jis sveikintų naują, visiems pri
imtiną sprendimą.

Kelios nuotrupos R. Nbconui 
viešėjus Romoje

ROMA. — R. Nbconas, jei 
spręsti iš jo gaivališkų sveikini
mų, vykstant miesto gatvėmis, 
gyventojų daugumos buvo' su- ' 
tiktas su simpatija.

Jam iš Romos išvykstant, po 
licininkams kietai tramdžius 
riaušininkus, R. Nbconas, iššo
kęs iš automobilio, tvarkos sau

kalboje ypatingai iškėlė gen. 
de Gaulle nuopelnus ir Pran
cūzijos įnašą civilizacijai. Jis 
kalbėjo, kad “Be Prancūzijos 
neįmanoma Europa. Jūsų konti
nentas ir pasaulis reikalingi jū
sų, pone prezidente, išminties 
bei patirties”. Šiuos ir kitus svei 
kinimo žodžius Nbconas tarė, 
nukrypęs nuo paruošto teksto. 
Jis dar pridūrė, kad "retas pa
saulio vadų taip plačiai protau
ja, kaip Tamsta” ir iškėlė pran

Maurice Couve de Murville, Pran
cūzijos min. pirmininkas, vakar ly
dėjo prez. Nixoną šiam padedant 
vainiką ties Než. Kario paminklu 
Triumfo arkoie.

i .■ Ji. -.<■> -, ■ . . . - .

Goldą Meir, 71 m. amž., galima 
kandidatė Izraelio naujo min. pir
mininko pareigoms. Pašlijusios 
sveikatos, Meir neatsižada politi
nių ambicijų

Marš. Jakubovski R. Berlyne ir 
grasinimai

BERLYNAS. — Varšuvos su
tarties kraštų karinių dalinių 
vadas I. Jakubovski vakar at
vyko į R. Berlyną ir tarėsi su 
Ulbrichtu ir kitais. Vakar pa
skelbta, kad Maskva sutikusi 
leisti R. Vokietijai panaudoti 
“visas reikalingas priemones”, 
sutrukdyti kovo 5 d. numatytus 
rinkimus.

gotojus sudraudė.
Kitu atveju, jam, bevažiuo

jant, vieno praeivio jam buvo 
įteiktas vokas. Pasirodo, italas 
— karo veteranas, protestavo, 
negavęs priklausomos pensijos. 
Nbconas pavedė reikalą sutvar
kyti italų gynybos ministeriui.

• Romoje vakar, antrą die
ną, vyko smulkesnio pobūdžio 
demonstracijos.

• Trys astronautai baigia 
sveikti. Tikimasi, kad “Apollo 
9” skrydis bus pradėtas pirma-

cūzus ir amerikiečius, savo žy
giais siejusius abu kraštus, 
kaip Joliet, Marąuette, Champ- 
lain ar Ch. Lindbergh. Pran
cūzijos genijų, pasak Nbcono, 
liudiją vardai žymiųjų asmeny
bių, kaip Pasteur, Proust, Cu- 
rie ir Cezanme.

Taika neįmanoma 
be vieningumo...

Be prancūzų ausis maloniai 
kutenusių žodžių, R. Nbconas, 
savo ruožtu, kvietė Prancūziją 
dėti pastangas pasiekti pasauly 
laisvės ir pastovios taikos. Tai
ka ir vieningumas, pabrėžė pre
zidentas, esą neatsiejami ir jie 
siektini, visai nekeliant aikštėn 
visų buvusių ginčų ar nesutari
mų.

Ar Nbconas primins britų - 
prancūzų nesutarimo klausi
mus? Ne, atsakė jo palydovai, 
nebent juos iškeltų pats de 
Gaulle. Nbconas savo sveikini
mo žodyje jų neminėjo.

Pirmosios valandos Nbconui 
nutūpus Orly, žymėjo, iš pavir
šiaus, abiejų kraštų sutarimą 
įr abipusią pagarbą. Vykstant 
į Paryžių, Eliziejaus rūmus, au
to mašinų vilkstinės nesutruk
dė ir komunistų riaušės. JAV 
prezidentą pakeliui sveikino gau 
šiai susirinkę paryžiečiai. Nbco
nas, kitų jo aplankytų miestų 
pavyzdžiu, pakeliui buvo išli
pęs iš automobilio ir sveikino, 
rankas spausdamas, gyvento
jus.

Prancūzijos komunistai: 
demonstruokite...

Po Romoje ir kituose 6 Itali
jos miestuose buvusių demon
stracijų, kėlė rūpestį ir Pran
cūzijos komunistų žygiai. Jų 
partija dar prieš R. Nbconui į 
Paryžių atvykstant, kreipėsi į 
savo narius — jie turį demon
struoti JAV prezidentui atvy
kus, nes “Vietname vėl įsižie
busi amerikinė agresija”.

Dar atvykimo dienos rytą, 
sukurstyti jaunuoliai, šūkauda
mi “Go home”, išdaužė Ame
rican Express, Pan American 
ir kitų JAV įstaigų langus. Su
imti keli jaunuoliai. Jų “kerš
tą” kėlė ir įvykis išvakarėse, 
kai vienam studentų Paryžiuje 
gatvėje kalbinus prieš JAV nu
kreiptus užrašus, jis policijos 
šūvių buvo sužeistas.

Pasitarimai Paryžiuje — 
lemiamo pobūdžio

Jau tai, kad Nbcono - de Gaul
le pasitarimams, per dvi dienas, 
skirta 10 valandų, liudija Wash- 
ingtono skirtą reikšmę viešna- Į 
gei Paryžiuje. Neabejojama, i 
kad pasitarimuose liečiami ne 
tik Europos vieningumo klau
simai. bet ir busimoji rytų - va
karų santykių raida. Savo ruož
tu, JAV politiniai sluoksniai įsi
tikinę, kad R. Nbconas vengs 
griežčiau pasisakyti dėl to, ko
kios lauktina prancūzų politi- j 
nės Krypties ar kritikuos gen. 
de Gaulle.

Vis dėlto, R. Nbconas, tei
giama, nevengs pabrėžti JAV 
pastangų bei ryžto stiprinti At- , 
franto sąjungą ir jų pritarimo 
D. Britanijos norui įsijungti į 
europinės Ūkio bendrijos rė
mus.

Dr. Kari Jappers, filosofas, vasario 
26 d. miręs Bazelyje, Šveicarijoje

Mirė Kari Jaspers
BAZELIS, Šveicarija. — Dr. 

Kari Jaspers, egzistencializmo 
filosofas, vasario 26 d. mirė 
Bazelyje, sulaukęs 86 m. amž.

Šalia S. Kierkegaard, M. Hei- 
deggerio ir J. P. Sartre, Jas
pers buvo vienas žymiųjų egzis
tencialistų filosofijos kūrėjų. 
Jis buvo gimęs Vokietijoje, Ol- 
denburge, 1883 m. Buvo pro
fesorium Heidelberge, nuo 1949 
m. diibo Šveicarijoje, Bazely.

Čekoslovakijoje
Slovakai prieš Maskvos

šalininkus
Siekia įsigalėti partijoje

Praha. — Slovakijos kom. par
tijos ideologas, Miroslav Kusy, 
pasikalbėjime su Slovakijos prof. 
sąjungų laikraščiu “Prace”, kal
tina Maskvos šalininkus, kieto
sios krypties slovakus komunis
tus: jie siekią įsigalėti ne tik kom. 
partijoje, bet ir saugumo polici
joje ir milicijoje.

Kusy pirmoje eilėje savo puo
limą nukreipė prieš Vasil Bilak, 
buvusį slovakų partijos pareigū
ną, iš partijos vadovybės po in
vazijos pašalintą dėl jo aiškių 
simpatijų bei glaudžių ryšių su 
Maskva.

Pasikalbėjimai Maskvoje
Maskva. — Sovietų kom. par

tijos vadas L. Brežnevas vasario 
27 d. tarėsi su visą savaitę Mask
voje viešinčiu Čekoslovakijos gy
nybos ministeriu pulk. gen. Mar
tin Dzur. Jis vadovauja karinei 
delegacijai ir jau tarėsi su gyny
bos ministeriu, maršalu A. Greč
ko.

Karių lankymasis Maskvoje
siejamas su nuolatine įtampa 
krašte.

Prez. R. Nixonas vasario 24 — 25 d. lankydamasis Anglijoje ilgai ta
rėsi su min, pirmininku H. Wilsonu. Čia abu politikai kalbasi Cheųuers 
bibliotekoje, 40 m. atstu nuo Londono. Dešinėje — H. Wilson.

I $ V k S U R
D. Eisenhower vėl 

susirgo
Liga kelia rimtą rūpestį
VVASHINGTON. — B. prez. 

D. Eisenhower vakar susirgo 
plaučių uždegimu. Paliestas de
šinysis plautis. Gydytojų nuo
mone, nauja liga, turint galvo
je praėj. sekmadienį padarytą 
vidurių operaciją ir buvusius 
širdies priepuolius, kėlia susirū
pinimą. Ligonis vakar buvo nu
silpęs.

Paryžiuje viešįs prez. Nbco
nas apie ligą buvo painformuo
tas, prieš jam pradedant pir
mąjį pasitarimą su prezidentu 
de Gaulle.

Žemė drebėjo Europoj, 
Afrikoj

Žuvo <5 asmenys Maroke
LIZBONA, Portugalija. — 

Stiprus žemės drebėjimas vakar 
palietė Ispaniją, Portugaliją ir 
Maroką. Daugelyje vietų suža
loti namai, pirmomis žiniomis 
Maroke žuvo šeši asmenys. To
kio stipraus žemės drebėjimo 
nebuvo per pastaruosius penke
rius metus. Tūkstančiai gyven
tojų Lizbonoje pabėgo iš na
mų, nes laukė antrosios bangos.

• Paryžiuje vakar neįvyko 
stambesnio masto demonstraci
jų, ten JAV prezidentui viešint. 
Kai kur studentai gatvėse ne
draugiškai šūkavo, kitur pra
eiviai, pastebėję vykstantį R. 
Nbconą, draugiškai šaukė “Ni- 
xon, Nixon!”

KALENDORIUS

Šiandien, kovo 1 d.: šv. Albi
nas, šv. Eudokija, Tulgaudas, 
Rusnė.

Ryt, kovo 2 d.: šv. Jovinas, 
šv. Elena, Eitautas, Tulė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta .giedra, temp. 
sieks daugiau 30 1. F., ryt — 
be pakitimų.

Saulė teka 6:26, leidžias 5:40.



S DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 1 d.

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Hartford, Conn.

Šiais metais Lietuvos nepri
klausomybės 51-rių metų atkū
rimo sukakties minėjimas Hart
forde susidėjo iš 4-rių dalių: de
legacijos apsilankymas pas gu
bernatorių, iškilmingos pamai- , 
dos lietuvių parapijos bažnyčio
je, “Tėvynės Garsų” lietuvių ra
dijo valandos speciali šventei 
programa ir iškilmingas aktas ' 
L. A. P. khibo didžiojoje salėje.

Delegaciją pas Connecticuto 
gubernatorių vasario 7 d. suda
rė: šv. Trejybės lietuvių para
pijos klebonas kun. Juozas Ma
tutis, L. B. Hartfordo apygar
dos vald. pirm. inž. Valerijonas 
Balčiūnas, kuris atsilankymo 
metu pasakė ir kalbą, L. B. 
Hartfordo apygardos valdybos 
sekretorė Zita Dapkienė, L. B. 
Hartfordo apylinkės pirm. Zig
mas Strazdas, L. A. P. klubo 
pirm. Edvardas Radžiūnas ir 
Lietuvių veteranų s-gos Hart
fordo sk. F. Sabonio Posto 
pirm. Antanas Mazalas.

Gubernatoriui šia proga buvo 
įteiktas LF medalis. Gi guberna
torius John Dempsey pasakė 
kalbą ir pažadėjo prisidėti prie 
lietuvių kovų už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę. Be to, lei
do kapitoliuje iškabinti Lietu
vos vėliavą ir išleido proklama
ciją.

Vasario 16 d. švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
buvo šv. Mišios už Lietuvos lais
vę. Mišias aukojo ir puikų pa
mokslą angliškai ir lietuviškai 
pasakė klebonas kun. J. Matu
tis. Prieš mišias į bažnyčią su
ėjo su vėliavomis uniformuoti or 
ganiza'eijų nariai; skautai, Liet. 
Vet. s-gos Sabonio postas, La- 
dies Auxiliary ir lietuviai vete
ranai bei ramovėnai. Mišiose su 
žmona dalyvavo ir šv. komuni
ją priėmė gubernatorius John 
Dempsey. Per Mišias giedojo 
Jurgio Petkaičio diriguojamas 
“Aido” choras; be to, per Mi
šias giedojo sol. Stasys Baras. 
Po mišių sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai.

Po pamaldų klebonas kun. J. 
Matutis pakvietė gubernatorių

1Š ATEITININKŲ GYVENIMO
CHICAGOS AT-KAMS 

SENDRAUGIAMS

Malonu pranešti, kad Chica
gos a.t-kai sendraugiai per savo 
skyrių Vasario 16 Altui sudėjo 
viso $1121.50. Skyriaus valdyba, 
dėkoja visiems aukotojams. Atski
rų padėkos laiškų nerašysime, 
nes ALTAS paskelbs visų aukoto
jų pavardes liet. spaudoje.

Ta pačia, Vasario 16 d., proga 
Donatas Bielskus atsiuntė savo 
auką $20.00. Ateitininkų Jauni
mo fondui.

Skyriaus valdyba maloniai pra
šo visus neužsimokėjusius nario 
mokestį siųsti skyriaus iždininkei: 
Audronė Valaitytė, 6641 S. Map- 
lewood Avė. Metams $2.00, o už 
1968 m. dirbantieji moka po 
$12.00.

Skyriaus Valdyba

Inž. Sabalis kalba moksleiviams 
žiemos kursuose Dainavoje.

Nuotr. K. Razgaičio

su žmona ir kai kuriuos lietu
vius kavai. Iš lietuvių, be gu
bernatoriaus, klebonijoje buvo 
atsilankę: sol. St. Baras, prof. 
Vyt. Marijošius su ponia, Bal
čiūnai ir Strazdai.

Dvyliktą vai. dieną per “Tė
vynės Garsų” lietuvių radijo 
valandą, kurios vedėjas yra Al
gimantas Dragunevičius, buvo 
transliuojama puiki, pritaikyta 
Lietuvos nepriklausomybei pa
minėti, programa: kanklių mu
zika, maršai, pertransliuota 
pirm. inž. Bartkaus kalba, o 
pabaigai perduota Australijos 
jungtinio choro “Laisvės Gies
mė”.

3 vai. po pietų L. A. P. klubo 
didžiojoje salėje buvo iškilmin
gas aktas. Sugiedoti JAV ir.Lie- 
tuvos himnai. įneštos vėliavos, 
■na w>rbti kariai už Lietuvos lais
ve Programą pravedė Alfonsas 
Drikas. Tnvokaciją sukalbėjo 
klebonas kun. Juozas Matutis. 
Atidaromąjį žodį tarė L. B.

Hartfordo miesto merė Ann Uccel- 
lo kalba Vasario 16-sios minėjime.

Nuotr. A. Jaro

Hartfordo apylinkės pirm. Zig
mas Strazdas. Jis pasveikino vi
sus, susirinkusius į šią šventę, 
padėkojo už atsilankymą ir pa
brėžė: “Susirinkome pasiryžti, 
kad dirbtume, kol agresorius 
bus sunaikintas ir Lietuva at- 

• gaus laisvę”. Kalbėjo ir L. B. 
Hartfordo apygardos pirm. inž. 
Vai. Balčiūnas, žodžiu sveikino: 
ukrainiečių, kubiečių ir paverg-

Algis Puteris, naujasis MAS cent
ro vald. pirmininkas.

Nuotr. K. Razgaičio

DOMISI RELIGIJOS MOKYMU
Brno vyskupas Karei Skoupy 

Čekoslovakijoje paskelbė nau- 
) jauslus duomenis apie religijos 
mokymo perorganizavimą sa
vo vyskupijoje nuo pereitų 
metų rudenio. Moksleiviams, no 
rintiems mokytis .religijos, nebe 

I reikiant registruotis mokyklų 
vadovybėje, bet tiesiogiai pas 
religijos mokytoją, mokinių skai 
čius religijos pamokose iš 33.000 
pakilo iki 58.000. Norint paten
kinti jau anksčiau baigusius mo 

i kyklas jaunuolius Brno vysku
pijoje įsteigta 12 specialių reli
gijos mokymo kursų suaugu
siems. Brno vyskupijai priklau
sančioje Olomouc kunigų semi
narijoje kunigystės pašaukimui 
rengiasi 70 seminaristų, iš kurių 
16 įstojo seminarijon tik baigę 
vidurines mokyklas gi 54 studen 
tai čia atėjo po kelerių metų dar 
bo įvairiose profesijose ar fabri
kuose. I

Delegacijos pas Conn. gub. John Dempsey atstovai: iš k. į d.: šv. Trejybės lietuvių parapijos klebonas 
kun- Juozas Matutis. L.B. Hartfordo apygardos pirm. inž. Valerijonas Balčiūnas. L. B. Hartfordo apygar
dos sekretorė Zita Dapkienė, gubernatorius John Dempsey, L. A. B. klubo pirm. Edwardas Radžiūnas, 
L. B. Hartfordo apylinkės pirm. Zigmas Strazdas ir Lietuvių veteranų s-gos Sabonio Posto No. 7 pirm. 
Antanas Mazalas.

tųjų tautų atstovai. Raštu svei
kino šen. Thomas Dodd ir 
kongr. Thomas Meskil.

Į iškilmingą aktą buvo atvy
kusi ir Hartfordo miesto merė 
Ann Urcello, kuri pasakė palan
kią kalbą mūsų kovose už Lie
tuvos laisvę. Jos proklamaciją 
perskaitė Stepas Zabulis. Taip 
pat, ios leidimu, ant Rotušės 
tris dienas plevėsavo Lietuvos 
vėliava.

Meninėje programoje solistas 
Stasys Baras žavėtinai padai
navo: “Vai, kur nužėgliuos” — 
St. Šimkaus, “Pavasario daine
lė” — M. Petrausko, “Kur pra
puolė tas kelelis” — Al. Kača- 
nausko, “Oi, greičiau, greičiau”
— St. Šimkaus ir dar vieną “bi- 
sui”. Solistui akompanavo prof. 
Vytautas Marijošius, kuris pro
fesoriauja Hartfordo u-te.

Meninei© programoje dalyva
vo ir “Aido” choras, diriguoja
mas muz. Jurgio Petkaičio. 
Choras puikiai padainavo ketu
rias dainas: “Šiaurės pašvaistė”
— St. Sodeikos, “Tėvyne bran
gi” — Sibelijaus ištrauka iš 
“Flnlandijos”, “Linelį raunu ne 
viena” — Jono Švedo, ir “Lie
tuva” — muz. Vytauto Juoza- 
paičio.

Pristatyti svečiai: klebonas 
Juozas Matutis, teisėjas Pranas 
Mončūnas (Frank Monchun), 
adv. Leonas Mašiotas (Leo Ma- 
zotas), L. A. P. klubo pirm. Ed- 
wardas Radžiūnas ir Lietuvių 
veteranų s-gos Sabonio posto 
pirm. Antanas Mazalas.

Pristatyti ir Lietuvos savano
riai - kūrėjai: Jurgis Dragune
vičius, Matas Palubinskas, Pet- i 
ras Baltrukonis ir Pranas Špa- 
kauskas. Taip pat paminėti ir 
Korėjos kare dalyvavusieji lie
tuviai.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
Alfonsas Stankaitis. Jo kalbos 
pagrindinė mintis — tai patrio
tizmas : meilė lietuvių kalbai, sa
vo tėvams, gimtajam kampe
liui, savo kraštui — Lietuvai. 
Tad, esą, mūsų lietuvių didžiau
sia pareiga išugdyti kartą, ku
ri šiais idealais gyventų.- dirb
tų Lietuvai jos kovose atgauti 
laisvę ir turėtų sąmoningą mei
lę Lietuvai.

Pabaigai skautės - skautai ir 
lituanistinės mokyklos mokinės 
pašoko keletą tautinių šokių ir 
padeklamavo eilėraščių, šokius 
ir deklamacijas paruošė moky
tojai : Katarina Marijošienė, 
Irena Vadišiūtė ir Jonas Kova.

Rezoliuciją JAV prezidentui 
ir valstybės departamentui per
skaitė Vytenis Nenortas.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta $1,095.50. Ta
čiau tikimasi kiek daugiau, nes 
dar kas nori, gali paaukoti.

Po minėjimo L. A. P. klubo 
svetainėje ivyko padovanoto L. 
B-nei ir Lituanistinei mokyklai 
paveikslo išlošimas. Paveikslą 
išlošė Kazys Morkūnas iš Me- 
riden, Conn. J. Bernotas

Bridgeport, Conn.
Jungtinės Bridgeporto, Conn., 

lietuvių organizacijos iškilmin
gai paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 51-ją 
sukaktį vasario 16 d. 11 vai. Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, 
jaunimui įnešus vėliavas, kleb. 
kun. Pr. Pranokus atnašavo šv. 
Mišias už Lietuvą, ištremtuo
sius ir žuvusius už jos laisvę, 
pasakydamas gražų tai progai 
pritaikintą pamokslą. Mišių me
tu visa bažnyčia giedojo lietu
viškas giesmes.

3 vai. p. p. Šv. Jurgio parapi
jos salėje iškilmingas minėji
mas pradėtas Amerikos himnu. 
L. B. Bridgeporto skyriaus pir
mininkas Juozas Rygelis pa
kvietė kun. Pr. Pranckų atkal
bėti atidaromąją maldą. Per
skaityti kongr. L. C. Weicker, 
Jr., ir miesto mero H. C. Cur- 
ran sveikinimo laiškai ir ukrai
niečių atsiųsta telegrama. Mies
to mero atstovas John McCar- 
thv nprdavė B^dgenbrto miesto 
sveikinimus. Savo kalboje jis

Solistas St. Baras dainuoja Vasario 16 d. minėjime Hartforde, Conn. 
Akompanuoja Vyt. Marijošius. Nuotr. A. Jaro

Grand Rapids, Mich.

MOKSLEIVIŲ VAKARAS

Sausio mėn. vieno sekmadie
nio vakare Šv. Petro ir Povilo 
mokyklos salėje įvyko parengi
mas. Pagrindinės ir svarbiau
sios dalys buvo atliktos šių jau
nų artistų: Kalėdų senelis P. 
Glovick, Snaigės Teresė Treš- 
kaitė, Simutė Jonaitytė, Danu
tė Baniukaitytė, Rita Alkevičiū
tė, Laimutė Sėdėkerskaitė ir Vi
da Žygaitė. Nykštukai; Edvar
das BaniukaiVs, D. Andrews, 
Jonukas Treška, Matas Alkevi- 
čius ir Tadas Alkevičius.

Pažymėtina, kad Liucija Treš 
kaitė ir Tadas Alkevičius savo 
roles atliko a'škiai ir garsiai. 
Vaidinimo metu buvo išpildytos 
kelios lietuviškos dainelės, kaip 
“Gintaro Kraštas" ir kitos.

Programos pažiūrėti buvo at
vykę šie svečiai: prel. W. Jude,

palygino Lietuvos pavergimą su 
anuometine Airijos priespauda, 
linkėdamas Lietuvai atgauti 
prarastą nepriklausomybę. Dr. 
Vaida Mantautas, Albertus 
Magnus, New Haven, Ct., pro
fesorius, savo nepaprastai įdo
mioje kalboje, susirinkusiems 
atidengė Sovietų Rusijos vidi
nės santvarkos mums nežino
mus užkulisius. Jis vaizdžiai su
gretino Amerikos atskirų vals
tijų tvarkymąsi ir išrinktųjų 
atstovų vaidmenį Washingtone 
su Sovietų Rusijos užgrobtomis 
valstybėmis ir jų “išrinktųjų” 
atstovavimu Maskvoje. Pabrė
žė, kad amerikiečiai dažnai klai 
dingai galvoja Rusiją esant vien 
tisą politiniu ir etniniu atžvil
giu nežinodami, kad virš pusės 
visų gyventojų yra ne rusų kil
mės. Kylantis atskirų Rusijos 
tautu savitumas, ypač ryškiai 
pasireiškiąs Pabaltijo valstybė
se, Maskvai, suprantama, kėlia 
rimtą susirūpihimą.

Meninę minėjimo programą 
i išpildė New Haven, Conn., šeš-

MOŠŲ KOLONIJOSE
kun. A. Treška, seselės, L. B. 
vicepirm. Ivanauskas, ižd. V. 
Baniukaitis, scenos šviesų spe
cialistas, tėveliai ir kiti.

— Mums buvo labai malonu 
pasidžiaugti jaunimu, taip gra
žiai išpildant programą, — pa
gyrė pirm. mok. St. Balys.

Mes taip pat turime nepa
miršti programos iniciatorių, 
kaip tėvų pirm. Sedekerskienės, 
kuri buvo organizatorė.

Tenka pagirti mok. Vyt. Jo
naitį, kuris yra baigęs Michi
gan universitetą ir dirbdamas 
savo profesijoje, veda šią mo
kyklą, kuria mes džiaugiamės. 
Mokykloj dirba Nijolė Mahonie- 
nė (Girginaitė). MES

— Prancūzijoj daugiausia lan 
kėši amerikiečiai, tačiau po ne
simpatingos de Gaulle politikos 
Prancūzija nukrito į penktą vie
tą. Dabar amerikiečiai lankosi 
Šveicarijoj, Airijoj, Anglijoj ir 
Italijoj.
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PAIEŠKOJIMAStadieninės lietuvių mokyklos 
mokiniai. Vadovaujant mokyto
jai Gintarei Ivaškienei ir Aldo
nai Rygelytei, jie padeklamavo 
mūsų poetų eilėraščių ir padai
navo dainų. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu, akompanuo
jant vargonininkui Ant. Stani- 
šauskui.

Prie bažnyčios ir salėje su
rinkta $477.50 aūkų. Aukotojų 
pageidavimu, atskaičius išlaidas, 
aukos pasiųstos: Liet. Bendruo
menei $115, Vlikui — $145, Al
tui — $50 ir Rezoliuc. Remti 
komitetui — $77.

Komitetas

VIENUOLES
ČEKOSLOVAKIJOJE

Kaip praneša Austrijos kata 
likų spaudos agentūra KATH- 
PRESI3I, Čekoslovakijos darbo 
ir socialinių klausimų ministras 
Toman priėmė įvairių Čekoslo
vakijos katalikų moterų vienuo
lijų vadoves, lydimas Cekoelova 
kijos katalikų artimo globos or
ganizacijos direktoriaus dr. Se- 
bor. Pasikalbėjime Čekoslovaki
jos ministras aukštai įvertino 
katalikių vienuolių pilną pasiau
kojimo darbą ligoninėse ir sočia 
linio aprūpinimo institucijose. 
Kartu ministras Toman pareiš
kė, kad jis dėsiąs visas pastan
gas pagerinti vienuolių darbo 
sąlygas socialinėje srityje.

Cosmos Parcels Express Corporation
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♦ Redakcija dirba kasdien s
8:30 — 4:30, šeštadieniais -
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- ž
dien 8:30 — 5:00, Seštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. 5

Maloniai prašau atsiliepti, jei 
kas turite žinių apie mano pusbro
lį DOMININKĄ JAKMAVTČIŲ, 
atvykusio į JAV 1906 m., į Bosto
ną. Girdėjau miręs veteranų ligo
ninėje (Indianoj?) ir palaidotas 
1969 m. vasario 18 dieną. Labai 
būsiu dėkinga, nes kelias dešimt 
metų laikiau mirusiu. Rašykite 
šiuo adresu: DRAUGAS, Adv. 5903, 
4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois 
60629.

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- 
dutės pasaka. Programų veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 B. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tet 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
Mėnraštis “Draugas”.
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KOSTAS BUTKUS 
Tek PR 8 2781

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

BENDRO DARBO 

PASTANGOS
Praėjo 51-ji Lietuvos nepri

klausomybės atgavimo sukak
tis. Minėjimai buvo daromi be
veik visų didesnių ar mažes
nių lietuvių susibūrimų. Buvo 
Bumegsti ryšiai su gubernato
riais su didesnių miestų bur
mistrais, vietiniais veikėjais ir 
dalinu laikraštininkų. Vienas 
kitas priminimas apie Lietu
vos tragediją pasirodė ir di
džiojoje Amerikos spaudoje. 
Tai buvo priemonės perteikti 
viešumai pavergtos tautos kan 
čias ir troškimus, kad nei tau
ta okupacijoje, nei tautos da- 
Ks išeivijoje neliktų vienos ko
voje dėl laisvės.

Tačiau, ruošiantis šiai su
kakčiai, visas mūsų pastan
gų svoris gulėjo ant lietuvių 
pečių ir atsirėmė Vk mūsų vi
suomenės atstovų sumanumu. 
Ir pačiais minėjimais buvo mė 
ginama sukelti lietuvių entu
ziazmą, apjungti išeiviją vie
ningam darbui, priminti parei
gas kenčiančiai tautai, pasiryž 
ti ne vienkartiniam, bet visų 
metų laisvės bylos ir lietuvy
bės ugdymo pastangų stiprini
mui. Pasiruošimas Vasario 16- 
tos minėjimams buvo tartum 
naujas pabudinimas iš letar
giško miego ir pastūmėsimas 
į naujus darbus tautos gero
vei. Kiek tai pavyko, neleng
va nuspręsti, kada politinė pa
dėtis pavergtiesiems nepalan
ki, nes i juos težvelgiama tik 
tiek, kiek paliečia didžiųjų vai 
stybių interesus.

Tačiau ir šiuo atveju nebu
vo galima pastebėti didesnio 
kūrybingumo net minėjimams 
raginimus skelbiant. Tiesa, ne
lengva kasmet sukurti tikrove 
'atremtą atsišaukimą j tautie
čius, kai negalima nurodvti 
aiškesnių prošvaisčių laimėii- 
mams ir negalima pasiūlyti 
konkretesnių priemonių toli
mesnei veiklai. Todėl būtų nau 
dingiau ir šiems oficialiems 
pasiruošimams susirasti žmo
nių. sugebančių duoti bent nau 
jų paskatų kovai už laisvę ir 
tautinį išsilaikymą.

*
Labai svarbu bent vieną 

kartą didžiosios tautinės šven 
t ės proga tampriau apsijungti 
patiems lietuviams neatlai- 
džiai kovai už savo gyvybinius 
interesus — tautinį išsilaiky
mą ir laisvės kovos pratesi
mą. Bet tokia sukaktis yra 
išėjimas ir viešumon. O šiuo 
metu mūsų pastangos tesiekia 
tik rasti draugų, atskleisti 
priešo kėslus, pristatyti tautai 
daromas skriaudas, kad ir ki
tuose iššauktume užuojautą 
kenčiantiems vergijoje. Tai ke
lias į vyriausybių raštines, į 
universitetų auditorijas, ypač 
f plačiai skaitomą amerikiečių 
ir net ateivių spaudą.

Šiais metais ryšiai su ame
rikiečiais bent didesnėse lietu
vių gyvenvietėse buvo gerai 
užmegsti. Silpniau buvo pasi
ruošta išeiti į spaudą. Tiesa, 
Lietuvių bendruomenė, kaip ir 
pereitais metais, buvo paruo
šusi ir išsiuntinėjusi trumpų 
straipsnių, kurie galėjo pasiek
ti laikraščių puslapius. Bet 
reikia žinoti, kad ir šiuo atve
ju daugiau lemia asmeniniai

Spaudoj ir gyvenime
KAIP SOVIETAI APGAUDINĖJA 

ŽMONES
kultūrinių mainų keliu JAV ir 
JR susitarė, kad Rusijoje bus lei- 
ima platinti amerikiečių žuma- 
“America”, o JAV-se — Sovie- 
žumalas “Soviet Life”. Žurnalo 
»viet Life” 1968 m. 9 n-ry yra 
usimai ir atsakymai, kurių vie- 

yra: kuris kraštas pirmas pra- 
o diplomatinius santykius su So
tų Sąjunga? Atsakoma, kad pir- 
ji diplomatinius santykius su So
tų Sąjunga pradėjo Turkija —
0 m. lapk. mėn., toliau Afganista

kontaktai, negu oficialių įstai
gų anoniminiai straipsniai. 
Mūsų veiksniams ir čia reikė
jo iš anksto sudaryti kadrus 
įtakingų žmonių, galinčių tu
rėti ryšį su laikraščių redak
toriais ir per juos pravesti nau 
dingų; Lietuvos reikalu žinių. 
Kai kas šia prasme neblogai 
pavyko, bet kad turėtų dides
nės įtakos mūsų ir paskiroms 
organizacijoms reikėjo orga
nizuoti padėkos laiškų rašy
mą ir tuo dar kartą lietuviš
kus reikalus iškelti.

Ateityje išeiti į spaudą dar 
bus sunkiau, nes mes patys 
nesugebame suprasti spaudos 
reikšmės. Gal mums reiktų iš 
anksto onganizuoti straipsnių 
rašymą, jų vertimą, kad tech
niškas paruošimas neapsunkin 
tų galinčių svetimųjų spauda 
pasinaudoti.

Skaudžiausias reikalas mū
suose — tai vieningumo sto
ka. Nieko negalima dėl to kal
tinti, nes kiekvienas, tikime, 
vadovaujasi gerais norais. Ta
čiau teisinti ką nors, kada 
prieš pagrindinę tautos minėji
mų šventę keliami ginčai, ne- 
pasidalinama autoritetu, būtų 
nusikaltimas prieš kenčiančią 
tautą ir jos kančių palengvi
nimui norinčius dirbti išeivijos 
lietuvius. Nei veiksniai vienas 
kitam, nei spauda bei pavie
niai asmenys šiuo atveju ne
turėtų vienas kitam kenkti, 
priešingai, tik padėti eiti vie
nu kėliu, kad bent laisvės at
gavimo prisiminimas sužadin
tų vieningos kovos troškimą.

Taip pat ir minėjimų rengi
mas, aukų laisvės kovai vesti 
rinkimas ir tautinio išsilaiky
mo skatinimas turėtų būti vie- 
ningesnis, nes visi siekia to 
paties tikslo. Dėlto net ir ma
žesni minėjimai turi rasti pa
ramą iš visų, kurie tai apylin
kei priklauso. Čia ypač geras 
pavyzdys — Wisconsmo lietu
viai. Kai viena kolonija nepa
jėgė įspūdingesnio minėjimo 
surengti, tai susilaukė pagal
bos iš kitų. Tuo tarpu kai kur 
net jaunimas dėl smulkių su
sirinkimėlių buvo atitraukia
mas nuo tautinio minėjimo, 
net nerandant jo vėliavų pa
gerbimui. Tokių organizacijų 
vadovai, užuot jaunimą auk
lėję, atitraukia jį nuo pagrin
dinio tikslo — priklausymo 
savo lietuviškam kamienui.

Žvelgiant į šių metų Vasario 
16-tosios šventės minėjimus, 
reiktų pirmiausia paieškoti lai
mėjimų, kurių siekėme, bet 
kartu ir į pralaimėjimus, dėl 
kurių visi esam atsakingi. Lai
mėjimais reikia laikyti arti
mesnį laisvinimo veiksnių ben
dravimą su plačia lietuvių vi
suomene. Pralaimėjimais lai
kytini tie nelemti asmeninių 
interesų padiktuoti nesutari
mai, kuriais griaunamas pasi
tikėjimas vadovais ir institu
cijomis. O reiktų kaip tik dau
giau pagarbos lietuviui dėl jo 
lietuviškumo ir paskatų tauti
nei ištikimybei kovoje už lais
vę ir tautinį išsilaikymą.

Pr. Gr.

nas — 1921 m. rugsėjo mėn., tada 
Mongolija — 1921 m. lapkr. mėn. 
Diplomatiniai santykiai su D. Britą 
nija buvo pradėti 1923 m. vasario 
mėn.

Atsiliepiant į šį Sovietinio žurna
lo pareiškimą, yra Chicagoje ir ki
tur platinami lapeliai, kurių vieno
je pusėje duodama fotostatinė aukš
čiau minėto “Soviet Life” pareiški
mo kopija, o kitoje pusėje išspaus
dintas anglų kalba priminimas, kad 
minėti Sovietų žurnalo skelbiami

PRITARIAME KOMPARTIJOS SEKRETORIUI
Kompartijos sekretorius pripažįsta aštrius pramonės negalavimus Lietuvoje 

JURGIS VfcTRAK. Marksas šiuo metu būtų 
sukrėstas, matydamas savo min 
tijimo pritaikymą Sovietuose, kur nepakankamai gerai orga- 
Sovietinė santvarka per 5 me- 1 nizuojamas darbas, — menka 
tus nusigyveno, tapo atžagarei- drausmė, trūkumai matenali-
viška.

Šiems samprotavimams pri
taria net fanatiškas sovietinės
santvarkos rėmėjas, nepakeičia-1 se sistemingai praktikuojami 
mas kompartijos pirmasis sek- ' viršvalandžiai. Tai neigiamai vei 
retorius Antanas Sniečkus. Jo kia gamybą”.
straipsnis “Pradedant naujuo
sius metus” paliečia aštriuosius 
pramonės klausimus, kurių ne
sugebėjo išspręsti kompartija, 
jos valdomos ministerijos ir 
vykdomieji komitetai (Valstie
čių laikraštis, 1.21, Nr. 9).

Kompartijos ir ministerijų 

pasimetimas

Lietuvos pramonėje praėju
siais metais įvyko atoslūgis. Pra 
monės pertvarkymas neatnešė 
lauktų vaisių. Sovietuose esąs 
sustingimas slegia ir Lietuvos 
pramonę.

Antanas Sniečkus dar kartą * kos paveldėta. Kompartijos su-
patvirtina mūsų seniai dėstytus 
samprotavimus, kad sovietinė 
santvarka pati save naikina. Jo 
straipsnis vertas dėmesio, nes 
iškeliamas kompartijos ir mi
nisterijų nepajėgumas pramo
nes klausimams spręsti:

“Reikia tiesiog pasakyti, kad 1 kad i® v*30 respublikos pramo- 
daugelis ministerijų ir žinybų n^Je darbo našumo augimo tem

pai sulėtėjo ir susiklostė že
miau lygio, numatyto visai ša
liai penkmečio plane.

vadovų jau ilgą laiką taikstosi 
su nepakankamais darbo našu
mo augimo tempais savo šakos 
pramonės įmonėse, nedaro iš
vadų iš kritikos. Štai, pavyz
džiui, Maisto pramonės ministe
rija jau ne kartą buvo kriti- 
kuojama už nepakankamą pro
dukcijos augimą darbo našumo 
padidinimo sąskaita. Tačiau tiek 
pačios ministerijos, tiek jai pa
valdžių įmonių darbe dar nesi
mato poslinkių, taisant esamus 
trūkumus.

Sprendžiant darbo našumo pa 
didinimo klausimus, rimtą dėme 
sį reikia atkreipti į racionalų 
darbo laiko panaudojimą. Ypač 
tai svarbu penkių darbo dienų 
savaitės sąlygomis. Įmonėse,

faktai yra neteisingi: pirmoji Sovie
tų su užsieniu sudarytoji sutartis 
buvo su Estija 1920 m. vasario2 
d.; taikos sutartį su Lietuva Sovie
tų Sąjunga pasirašė 1920 m. liepos 
mėn. 12 d., gi sutartį su Latvija 
pasirašė 1920 m. rugp. 11d.

Taigi šios Baltijos valstybės pir
mosios užmezgė diplomatinius san
tykius su Sovietų Sąjunga, tik Ru
sijos žurnalas tai nuslepia, nes ne
patogu tuos faktus priminti, kada 
Sovietų Sąjunga pačius pirmuosius 
jai draugiškumą parodžiusius kraš 
tus užgrobė, nutraukdama jų nepri 
klausomą gyvenimą ir barbariškai 
okupuodama.

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

B anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Aš jam padėjau be jokios specialios intencijos. 
Aš atlikau tik savo gailestingumo pareigą. Gal ir bu
vo dar kokių kitų priežasčių, bet aš nežinau. Aš pa
pasakosiu kada nors vėliau. Jūs žinote, moterys kartais 
yra labai komplikuoti sutvėrimai. Ne, ne, aš jau ne
prašysiu iš pono Wood jokios pagalbos.

— Ar jūs nepertoli atėjote, panele Gropp. Jau mes 
dabar esame pusiaukely tarp miesto ir Gruenbergo, — 
Vytautas pakreipė pokalbį kitur.

— O, ne, man patinka ilgi pasivaikščiojimai. Iš 
antros pusės aš tikiu, kad palydėsi mane atgal į namus. 
Ar padarysi tai? — šypsojosi mergina.

— Kiekvienu atveju, panele. Tai bus man grynas 
malonumas.

— Taigi gerai, mes grįžtame atgal į Gruenbėrgą, 
— pasakė ji, — bet kiekvienu atveju Gunz šeima 
mielai norėtų tave sutikti. Jie daug kartų kalbėjo apie 
tave, ypač panelė Hildergarde.

Jie apsisuko atgal.
— Jeigu taip, tai aš, panele von Gropp, turiu dar 

vieną klausimą.
— Taip?
— Kodėl jūs aną naktį klausėte manęs apie Ru

dolfą?
—- O, ponas Budry, —- Ji suraukė antakius, — aš

niame - techniniame tiekime, bū 
na labai žymūs darbo laiko nuo
stoliai. Tuo pačiu metu įmonė-

Mes negalime laukti, kad kom 
partijos pirmasis sekretorius 
uštriau kompartiją ir jos su
kurtą biurokratiją plakitų.

Menkas darbo našumas

Galima arklį privesti prie van 
dens, bet negalima priversti jį 
gerti. Sovietinėje santvarkoje 
galima įpareigoti dirbti, tačiau 
kompartija negali už menką at- 

, lyginamą priversti darbininkus 
būti našiais darbininkais. Dar
bo našumo klausimas iškilo So
vietuose. Lietuvoje esanti ne
gerovė — iš sovietinės santvar-

kurtai santvarkai nepajėgiant 
darbininkų gerove, pramonės 
technikine pažanga, moksliniu 
darbo organizavimu rūpintis, su 
laukiamas atkirtis, kurį kompar 
tijos sekretorius aptaria:

“Rimtą susirūpinimą kelia tai,

Eilė pramonės įmonių neįvyk ' penktadienį, dalyvavo
dė gamybinių užduočių. Ne vi- Vokietijos evangelikų sąjūdis 
sai sklandžiai buvo sprendžia- Broliškai dalvkhnės” kntnlilr,, 
mi statybos, pagrindinių fon
dų įvedimo rikiuotėn klausimai.

Yra įmonių, kurios ne tik ne- •milijonas markių paskir-
didina darbo našumo, bet dar 
jį ir mažina. Antai Telšių skai
čiavimo mašinų gamykloje 1968 
m. pramoninės produkcijos ap
imtis, tenkanti vienam dirban
čiam, tesudarė 72 procentus 
1965 metų lygio.

Eilė pramonės įmonių silpnai 
vykdo naujos technikos įdiegi
mo planines užduotis, kas, be 
abejo, paspartintų darbo našu- 
šo augimo tempus. Dar paly
ginti lėtai gamybos procesai me 
chanizuojami ir automatizuoja
mi, o pasenę įrengimai pakeičia
mi naujais. Ypač rimtą dėmesį 
reikia atkreipti į tolesnį pakro
vimo - įkrovimo, remonto, san
dėliavimo darbų mechanizavi- 
mą. Paprastai Ka visur žemas 
darbo našumas, dar didelį ly
ginamąjį svorį turi rankų dar
bas. Daugelis įmonių vadovų, 
užuot išnaudoję šias galimybes 
darbo našumui padidinti, ieško 
lengviausių kelių gamybos pla
nams įvykdyti, didindami dar
bininkų ir aptarnaujančio per
sonalo skaičių. Pavyzdžiui, elek
tros skaitiklių gamykla per pas

taruosius trejus metus darbinin 
kų skaičių padidino 1.5 tūkstan
čio, tuo tarpu darbo našumas 
liko beveik toks pat.

Neapgalvotas, neplaningas 
i darbininkų skaičiaus didinimas 
atskirose įmonėse turi ne įtik gi
lias gamybines - ekonomines, 
bet ir platesnes socialines, pa
sekmes. Papildomai iškyla dar
bininkų apmokymo, buitinių, 
transporto ir kitų klausimų.

Ministerijų, organizacijų va
dovai turi giliai išanalizuoti at
silikimo priežastis, paruošti kon 
krečias priemones statybos dar
bams paspartinti. Svarbu imtis 
ryžtingų priemonių darbų orga
nizavimui pagerinti, įvesti reikia 
mą tvarką geriau panaudoti me
chanizmus, daugiau rūpintis 
žmonėmis”.

Mes užjaučiame kompartijos 
sekretorių, kad po ilgo ir žiau
raus lietuvių tautos naikinimo, 
jūros plepalų ir pažadų teliko 
atvirai atsistoti prie sovie
tinės santvarkos gėdos ir pa
niekos stulpo. Deja, šis jo veiks
mas nepagerina lietuvių tautos 
būties.

KOVOJA PRIEŠ ALKĮ
1968 metais Vakarų Vokieti

jos tikintieji kovai prieš alkį 
pasaulyje surinko du milijonus 
800.000 markių. Rinkliavoje, 
kuri įvyko kiekvieno mėnesio

‘Broliškai dalykimės”, katalikų 
akcija “MSsereor” ir “Vokiečių 
pagalba alkstančiam pasauliui”.

ta Biafros karo aukoms mai
tinti gi likusioji suma kitų Af
rikos tautų ūkinei padėčiai kel
ti.

Senate respublikonų partijos vadas Everett Dirksen (R.-Ill.) kairėj, 
ir kongr. narys C. P. Wylie (R.-Ohio) nori pravesti įstatymą, kad 
viešose mokyklose ir kitose valdžios vietose norintiems būtų leidžiama 
kalbėti maldas.

buvau tą naktį labai sumišusi. Jūs suprantate kodėl. Na, 
bet kalbėkime apie Rudolfą. Tai yra mano brolio 
vardas. Geriausio pasauly brolio, kurį aš taip mylėjau 
ir kuriuo taip didžiavaus. Vargšas vaikinas. Kai jūs tą 
naktį pasirodėte mūsų namuose, aš buvau staiga pri
blokšta. Aš galvojau, kad tai yra likimas.

— Jūs tikite likimu?
— Taip, ponas Budry. Kai jūs pasirodėte, aš vos 

galėjau susivaldyti nesušukus: Rudolfai, mano mielas 
broli. Jūsų veidas, jūsų pasirodymas, jūsų šaltumas ir 
išdidi povyza. O, atrodė, kad tai tikrai mano brolis. 
Bet po minutės, — ji nuleido balsą.

— Bet po minutės jūs nusivylėte, — jis pridėjo.
— Ne, ne, ponas Budry, visai priešingai. Jūsų 

asmenybė visada primena mano brolį. Tai todėl aš jus 
pasivijau tą naktį ant kelio. Bet pagaliau, kuo jūs var
du?

— Aš esu Vytautas.
— O, aš niekada negirdėjau tokio vardo. Ar tai 

yra krikščioniškas vardas?

— Ne, tai yra mūsų populiarus tautinis vardas.
— Gali man ką nors daugiau pasakyti apie tą 

vardą?
— Maloniai, panele von Gropp. Vytautas buvo 

žymus valstybininkas, garsus kunigaikštis, Lietuvos ka
ralius penkioliktame šimtmetyje. Jis buvo gerai žino
mas ir Europoje. Mūsų istorijoj jis vadinamas Vytare 
tu Didžiuoju. Lotyniškai jis vadinamas Vitoldus Mag
nus.

— O taip, taip, aš prisimenu tą vardą, — mergina 
linksmai šūktelėjo, — aš manau, kad Vitoldus Magnus 
yra tas pats, kuris sumušė mūsų armijų prie Tannen- 
bergo Rytų Prūsijoj.

— Visai teisingai. A? matau jūs esate labai gerai

Rimties valandėlei
DAR TIK TREČIA VALANDA

Didžios asmeny bės kelias

Žmogaus nuolatinės aimanos, 
dažnas erzlumas, nenoras paju
dėti iš dvasinės apatijos ir kri
timas neviltin, ar tik nebus 
šiandien jo pasenimo ir nuasme- 
nėjimo reiškiniai. Bet asmuo ne
turėtų įpilietinti senatvės, nes 
jis yra kartu ir žmogaus visa
da jaunos dvasios apraiška. Tik
ras asmens supratimas pažadi
na mumyse esančią gyvąją dva
sią, kuri reiškiasi tikėjimu, vil
timi ir meile.

Mumyse esanti gyvoji dvasia 
— tikėjimas, viltis ir meilė — 
primena mums, kad mes savo 
žmogiškame kelyje neturime čia 
žemėje pasiliekančio miesto. 
Žmogus, nors ilgai snaudęs ne
ryžtame, braidž'ojęs pesimizme, 
gali pradėti žengti didžiosios as
menybės keliu. “Neužtenka vien 
laukti Bluecherio atvykstant; 
belaukiant reikia, kaip Welling- 
tonas, ištvermingai kovoti” 
(Sam Smiles).

Atsimenu Napoleono mūšį 
prie Waterloo. Napoleonas jau 
beveik 'triumfuoja. Waterloo 
tuojau liks jo didžiausios perga
lės vieta. Anglai veikiai trauk-
sis. Generolas Bluecheris nespės ' mą. Bet deja, priešas dar kar
atvykti. Bet ne. Bluecheris at
vyko. Tačiau svetimų pagalba 
man nebus galima ar bent ne
sėkminga, jei pirma aš pats ne
padariau tiek, kiek galėjau pa
daryti.

Napoleono legenda pasakoja 
šį gražų įvykį. Prancūzai apsup
ti austrų Genevos mieste. Jiems 
trūksta maisto. Austrai tai žino 
ir siunčia vieną savo parlamen
to narį pasiūlyti, kad pasiduotų. 
“Jūsų užsispyrimas, — kalbėjo 
tas pasiuntinys generolui Masse- 
nai, — jus tik pražudys. Pasi

susipažinusi su to meto istorija.
— Žinoma, nes Vokietija ir Lietuva yra kaimynės. 

O taip pat yra ir kita priežastis. Aš studijavau tai uni
versitete. Taigi Vytautas Didysis sumušė mūsų armi
ją. Ir dabar jūs esate to vardo savininkas, ponas Budry. 
Vytautas ir Rudolfas, tai labai įdomu, — ji valandėlę 
nutilo ir mąstė.

Ankstyva vasara buvo linksma ir šviesi. Maloni 
saulė švietė virš jų galvų. Oras ir dangus buvo pilnas 
malonios šilumos ir gaivaus aromato.

Netrukus jie pasiekė kaimelį. Ten buvo tylu kaip 
vidurnaktį. Nebuvo matyti nei žmogaus, nei kokio su
tvėrimo siauroje gatvėje.

Jie įėjo pro akmeninius vartus į kiemą, kurio vidu
ryje grėbė ponia Gunz. Ji buvo nedidelė, truputį ap
tukusiai atrodanti moteris. Ji atsisuko į porą savo drau
gišku ir ramiu veidu. Ji buvo vos per penkiasdešimt 
persiritusi moteris, bet atrodė daug jaunesnė. Jos 
skruostai buvo sveikai ružavi.

— Labas, ponia Gunz, — sušuko panelė von 
Gropp iš toli, — ponas Budrys norėjo jus sutikti.

Moteris paliko darbą ir priėjo arčiau su tuo pačiu 
ramiu žingsniu. Jos apvaliame, dideliame veide buvo 
rami šypsena. Ji pasisveikino su Vytautu ir pasakė ne
garsiai, beveik pašnibždomis:

— Labą rytą, ponas Budry, aš atsimenu jus, jūs 
buvote pas mus aną vakarą atvykę.

— Kaip sekasi, ponia? Aš atsimenu jus taip pat.
— Mano vyras dirba darže, — ji parodė pirštu J 

daržą, — jis norėjo jus kurią dieną sutikti. Juozai, at
eik čia, — moteriškė šaukė iš kiemo.

Tuo pačiu momentu iš prieangio iššoko jauna 
mergaitė ir sumišusi stabtelėjo ant namo laiptų.

.(Bus daugiau},

duokite!” Gi Massena atkirto: 
“Neteisybė, mums nieko ne
trūksta. Kas iš jūsų kenčia al
kį?” Ir, atsisukęs į užpakalį, pa
klausė vieno seno kareivio: “Sa
kyk drąsiai, ar kenti alkį?” Ve
teranas karys atsakė: “Ne ge
nerole”, ir jis pargriuvo ant že
mės iš bado.

Kai aš išmoksiu tiek ištverti, 
man tikrai ateis Dievo pagalba. 
O kai pajusiu pagundą mesti 
viską į šalį ir įsijungti į aima
nuotojų bei zirzlių grupes, pri
siminsiu apaštalo Pauliaus žo
džius: “Dar nesipriešinote iki 
kraujui” (Žyd. 12,4).

Kova pralaimėta, tačiau dar 
yra laiko laimėti kitą.

Generolas Dessaix Marengo 
mūšyje. Apžiūri visą fron+ą — 
visur silpna, visur prasiverš prie 
šas. Bet jis neaimanuoja, kad 
kovą pralaimėjo, neleidžia bran
gaus laiko nenaudingiems ap
gailestavimams. Pasižiūri į laik
rodį. Trečia valanda po pietų. 
Iki vakaro dar yra laiko laimėti 
kitą kovą ir nugalėti priešą. Ir 
pergalė tikrai buvo jo.

Štai, aš vėl kritau gyvenimo 
kelyje. Gi buvau pasiryžęs ko
voti, atsispirti, apgalėti egoiz-

tą paėmė viršų. Kas daryti? 
Dejuoti? Zirzti? Ar, dar blo
giau, perpykti kaltinant kitus 
ir mesti viską į šalį, pasiduoti 
visiems vėjams — masės nuo
taikoms.

Ne! Turiu prisipažinti savo 
sąžinei, kad kritau. Tačiau nie
ku būdu neprivalau per daug 
stebėtis ar, dar blogiau erzintis, 
pykti. Didžiausia dvasino gyve
nimo paslaptis yra nesijaudinti 
nupuolus, kritus neviltin, tačiau 
tą paslaptį suprasti yra Dievo 
dovana. Nieko nelaukdamas, aš 
turiu pažiūrėti laikrodin ir pa
daryti tokią išvadą: “Tiek to, 
šį kartą pralaimėjau. Bet dar 
tik trečia valanda: dar yra lai
ko prarastas pozicijas atgauti. 
I darbą”.

Tokie — tai tikri drąsuoliai, 
gyvos dvasios žmonės, nesilei- 
džiantieji susenti ir nusiasme- 
ninti. Iš tikrųjų tikri drąsuoliai, 
nes šios žemės gyvenime nerei
kia trokšti kilti iš pergalės į 
pergalę, bet iš atkovojimo į at
kovojimą, iš atgavimo į atgavi
mą. Žinoma, turiu kiek galėda
mas saugotis nekristi, bet jei 
kada pasitaiko nelaimė įbristi į 
egoizmo pelkes ar net gerokai 
ten įklimpti, turiu staigiai pa
kilti ir dar energingiau žengti 
pirmyn. Visada yra laiko tam, 
kuris nori nugalėtoju tapti. 
Laikrodis niekada nežymi dau
giau kaip trečią valandą tiems, 
kurie nori laimėti atgavimo, re
vanšo kovą. K. Baras
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Teatro reikalu
Nors pirmas teatro festivalis 

jau beveik pamirštas, tačiau ten 
ka juo vis džiaugtis, kad jis į- 
vyko. Tautiečių susidomėjimas 
buvo didelis. Išryškėjo vienas 
faktas, kad žmonių nepatenkina 
koncertai, baliai, šventės, bet 
savas teatras taip pat labai mie 
las. Todėl, labai būtų miela, kad 
teatralai tarp savęs daugiau su
gyventų, sukurtų bendro masto 
veiklos komitetą LB .globoje, 
tada ir ryšys bei veikla kitokia 
būtų. Teatrui veikti yra sunkios 
sąlygas, nėra čia mokyklų, atei
na savanoriai, ypač jaunimas 
trokšta pasireikšti, todėl reiktų 
tik susi jungimo ir pirmyn! Jei 
D. Lapinskas yra naujos studi
jos teatralas, St. Pilka vetera
nas iš Lietuvos laikų. Dikinis 
jau išaugęs tremtyje, eilė kitų 
dirbančių teatre, kaip Kelečius, 
Žukauskas, Valantiejus, Kielai- 
tė, Vilutienė ir t. t., tektų vi
siems kartą susirinkus susikal
bėti, tada gal ir LF, KF ir kiti 
padėtų veiklai. O kaip reikalin
gas stiprus vaikų — jaunimo 
teatras.

Rašyt. Vydūno pamiršimas

Neseniai Chicagoje įvyko Vy
dūno 15 metų nuo mirties pa- 
minėjimas. Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos išeiviai su dr. Any- 
su ir dr. Šdlbajoriu jį pagerbė 
ir kai kuriuos jo darbus iškėlė. 
Tačiau rašyt. Vydūnas nėra tin 
jkamai gerbiamas kapinėse. Iš 
Vokietijos rašoma, kad kapas 
apžėlęs, mažas akmenėlis, vos 
tarp kitų matyti. Argi Mažo
sios Lietuvos draugija negalėtų 
jam pastatyti gero paminklo, o 
ir jo visų raštų vienon knygom 
sudėjus išleisti. Tai būtų du di
džiausi darbai draugijai.

Dėl Br. Railos straipsnių

©r. Raila savo straipsniuose 
“Dirvoje’’ kedena tik Vliką ir 
Altą bei LB, o nieko nepasako, 
nenurodo, kuriuo keliu visiems 
tektų eiti. Kitų darbus lengva 
kritikuoti, bet reikia pasakyti 
kokie darbai lietuvių dabartiniu 
laiku reikia atlikti?

Pietų Vietnamo daktarai operacijos keliu perskyrė du Siamo dvynukus, 
kurie čia matyti ligoninėje 40 mylių nuo Saigono.

VELYKINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South State SL, Tel. WA 2-9354 

arba
2018 West 03rd St., Tel. WA 5-2406

Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių ir mūsų 
patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.
Per mus galite užsakyti, anksčiau Mes mielai priimame ir išsiunčiame 
Skelbtus sovietų maisto produktus siuntinius, sudarytus iš siuntėjų nuo- 
bei pramonės gaminius, išskyrus au- savų daiktų bei produktų, 
toitiobilius.

Jau ir vėl galima užsakyti šaldytuvus
Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. Garantuotą siuntinių pri
statymą atlekame jau virš 22 metų.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo artimuosius, tai mūsų skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE. INC. —
Stttvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių.

Lietuvių televižija
Netoli jau trys metai, kaip 

Chicagoje su mažom pertrau
kom veikia lietuvių televizijos 
pusės valandos programa. Keli 
šimtai žiūrovų ir šiaip organiza
cijos ją remią, gauna kelius 
skelbimus, šiaip taip verčiasi, 
bet laibai mažai ateina jai padė
ti meninės jėgos.

Radijo valandėlės
Chicagoje mes turime dvi ra

dijo programas kasdien po va
landą jr vieną šeštadieniais 
p. Rudžių leidžiamą.

Lietuviškų plokštelių lietus
Kad pradėjo visi leisti plokš

teles, tai jau net perdaug. Vie
nos jos geros, kitų nusipirkęs 
nežinai kur dėti. Kas ką suma
nė, tas išlaido. Mes jau dabar 
pasimetėm, recenzijų stoka 
plokštelių reikalu! Vienos jų pi
gios, o kitos labai brangios. Nė
ra jokios tvarkos, kainų atž
vilgiu. Pagalvokime ties Šiom 
mano pastabom.

Bal. Brazdžionis

AIDAS TARP

DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRR
Tremtinių, tik atvykusių i A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au-1 
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kai n. 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėtį 5% taksų.

MISCELLANEOUS

10% — 20% — .30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
biliu |mis

FBANK ZAPOLIS
.3208 m West 95 th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4.3.30

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfIi

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. Ct 4-1050
lilliliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų mėtų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos,
nio.

biz-

Patogios išsi.
mokėjimo «ą-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

■
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiir
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

iiiiiimiiiiHiimiimmiiiiiiiiiiiiiimmiiiii

Heating Contractor
Įrengtu naujus b- perstaita.u se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air condltioning | 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandenR šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
lt iltiį ą i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING «• SHEET MĖTAU 
4444 S. liestom, Chicago 8, III.

Telefonas VI 7-3441.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele 
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd SL, Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K Šimulis

M O VI N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST S4tb PLACE 

Telef — FRontier 6-1882

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 
ptigrindiniau 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
ji! prie knygos kainos turi pri 
dėti S proc. mokesčiams.

REAL ESTATE

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

2-jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6. 4 U- 2 kapib. 
butai. Prie 70 Ir Westem. *22.000, 
arba pasiūlymas.

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

514 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marųuette Pk. *18,500.

Granui sklypas 100x150 pėdų Be. 
verly Shores, Ind. *7,900 arba pa
siūlytu ae.

S butų 2 aukštų geltom, plytų mūr. 
prie fifi-os ir Kedzie. *76,000.

1^4 aukšto (514 tr 4% kmb.) S 
metų mflr. prie 68-člos ii- Kedzie.
*38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7 lst St Tel. #25-6015

Marąuett® Parke, arti 70th St. ir 
Artesian, mūrinis namas ir gara
žas, 2 butai po 5 ir butukas beis- 
monte. Įpėdiniai, tėvų palikimą par
duoda tik už $29,800.00.

Marąuette Parke, 2549-51 W. 
71st St. biznio obpektas 10 metų 
senumo, 2 butai 5V& Ir 3Į4 kamb. 
su dviem patalpoms bizniui. Gara
žas ir kiemas pastatyti autams. 
Tinkanti vieta profesijonalui, biz
nieriui ar investoriui. Su kaina su
sitarsime, arba priimsime j mainus 
privatų namą ar sklypą žemės.

Kreipkitės į —

K. J. MACKE
2549 West 71 st Street 

Tel. PR 6-3140

NAMAI LAUKIA
S butai, liuksus naujas mūras (po

3 mieg.), mūro garažas, alumln. Įau
gai, karpytai. A.rtl Maria High. 
*49,950.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mieg.), 
karpetai, įrengtas betamentas, visi 
priedai, garažas. Marąuette pke. 
*29,000.

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

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidenciją.. 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 apartmentlnio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina *87,000.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. A1t cond. Kar
petai. Apie 50 p. fotas *42,900.

3-Jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. *28-.600.

įjotas <1 vieni bimtm. 30 pėdų prie 
pat Maa-ąuette parko. Pigus.

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

Arti Marųuette Pko.
0 kamb. (3 mieg.) mūro namas 

Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. *20.900.

4 butų mūr. po 5 kamb. 60 p. 
sklypas, 4 maš. mflr. garažas. Savi
ninkas Išvyksta. *52,900,

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIClUS 

6455 Š. Kedzie Ave. - PR 8-2233

SKELBKITES “DRAUGE’

REAL E STATE
2 po S kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. *29,900.

2 »o 5 K kamb. Ir 4 kamb. angį iš
kąri. ,usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
*46,600.

« butų naujas mūras. Karštu vand. 
Šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš *10,000. metams. *86,000.

14 butų, 2-Jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. *88,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
Langai. netoli mūsų įstaigos. Tik 
*67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų |- 
stalgos. *18,000.

NERIS REAL ESTATE 
8824 South Western Avunuu Tul. 471-0321

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Metnber of M.LJ3.
ALEI JATAS—REALTOR

Maln Office 5727 W. Cermafk Rd-, Cicero, I1L Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus samų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuos*. Prašome užsukti į mOsų įstaigą 
Ir išsirinkti Iš katalogo.

■Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

REAL ESTATE

GRAŽUS KAMPINIS G KAMB. 
BUNGALO4V. Apyl. Oakley ir 35th 
St. 3-jų miegamųjų. Pilnas rūsys 
ir pastoge. Plius 4 kamb. mūr. na
mas su rūsiu užpakaly. Mūr gara
žas. Autom, šildymas. Pilna kaina 
tik $21.500. Ž09& įmokėti.

Sa OBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038

$2,000 ĮMOKĖTI
2-jų aukštų — 2 butai 5 kamb. 
(3 mieg.) ir dailus 4 kamb. butas, 
visi atskirai apšildomi gazu. 1 maš. 
garažas sū sandėliuku. Labai ge
roj vietoj prie mokyklų ir bažny
čių. Arti 45 ir Fairfield. Niekad 
daugiau už tokią žemą kainą. Lai 
jūsų nuomininkai jums moka. 
Kreipkitės j Miracle Man, skambin
kite dabar —

MICHAELS
254-8500

ROOMING HOUSE—CICERO 20 
miegamųjų, 5 vonios. Arti Westem 
Electric. Geros pajamos. 50 p. 
sklypas. $15,000. SVOBODA, 2134 
S. 61 st Court, Bl 2-2162, jei neat
sako skambinkit LA 1-7038.

MILŽINIŠKAS 2-JŲ BUTŲ
2-jų aukštų mūras su dviem dide
liais 6 kamb. . 'butais. Geriausia 
konstrukcija. Puikus ir turtingos 
išvaizdos naimas. “Panelled” por- 
čiai faaudojami kaip den. Didelis 55 
p. sklyp. su cemento šoniniu įva
žiavimu į 3 maš. mūr. garažą. Ne
paprastai geroj vietoj, arti 67 ir 
Sacramento bei puikaus Marąuette 
Parko. Tik $6,000 įmokėti. Būsite 
laimingi. Kreipkitės į Miracle Man. 
skahmbinkite dabar —

MICHAELS
254-8500

Parduodamas geras pelningas mū
ro namas — 3 butai po 5 kamb. 
ir graži taverna. Pigiai. Telef. — 

523-7364
Prie B8 ir. VVestern 2 butai po B 

kamb. Platus sklypas. *24,500.
Prie 71 ir Talman —- Mūras. 3 bu

tai tr patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1% aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
tr patalpa bizniui. Ekstra sklypas

70P ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 3-jų kamb. 
*28,900.

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

1H aukšto mūr. 6 Ir 3 kamb., 
įrengtas rflsys. garažas. 64 lr Pulas
ki. *28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. *17,600.

0 kamb. mūro “rauefa” su 8-jų 
kantb. butu tr garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklatvn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —- Income Tas 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTftRT PŪBUC

4250 8. Maplewood Av- CL 4-7450

2 po 0 kamb. 8 metų rūraa, karštu 
vand. Šiluma Ražu. Marąuette pke.
*42,000.

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

12 butų 1 metų modernus l rturlln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
*26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Hooming house. Pajamų *00,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

• kamb. mūr. “Bullt-lns”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Mara. pke. *20,SOC.

IK aukšto mūr. 5 ir 5 kamb. 1 
Ujimai. Atskirt šildymai 2 auto ga- 
rafaa. 67 lr Oakley *l»A00

REAL ESTATE

Mūrinis — V/2 a. 11 metų. 2 gra
žūs. šviesūs butai — 5 ir 5 kamb. 
Marąuette pke. Ąžuolo kabinetų 
virtuvės. Spalvotos keramikos vo
nios. Sausas rūsys. Nebrangus.

TEL. — 778-6916
Pardundamas naujas 8 butų namas 
Marąuette p-ke. $13,500 pajamų. 
Mainys. Skambinkit HE 4-~323.

STASYS SULA
c/o Slb’.riey Real Fs*afi 

Paimti aJe, Calif, 93550
Namų tel. (213)-179-3915 (\Yest L.A.) 
Pirkit žemę Palmdale, kur didžia usias 
augimas tik prasideda — tiesiog iš 
savinink.ų, akrais, ne sklypais!

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

feUTAJ: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2925 VV. (13. PH 8-8032 
Nelaukit — - užsiregistruoki t dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

Išnuom. erdvus miegamas kamb. 
su atskiru išėjimu. Galima nau
dotis virtuvė. t i

6400 S. Maplevvood Ąve.

IŠNUOMOJAMAS kambarys dir
bančiam vyrui; galima naudotis 
virtuve. Telef. — PR 8-7736.

M1SC.ELLĄNEOUS

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQLETTE GILT PARCEL SERV. 
2608 «»tb 8t. Tel. WA 5-2787

- -8787
-889(1

2501 ABth St. Tėl. WA 5
8388 Bo. Halsted St. Tėl. 254

Lietuvių bendrovė turinti tele* 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai į Lietuvą.

a-kymal.

M
K. lr V. Žukauskai

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas be 
’iivių dienraštis G* skelbimų kal-

.......... nrieinamos

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!1

J MA7 West 6eth Street 
J TOt HE 4-7482

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris (gali būti vy- 
resn. amž.) valymo darbui "down- 
town”, nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. 
vak. Tel RE 7-5168.

COMPTOMETER OPEŠATOR
Full Time. — 40 Hour Week 

Pūid VacAtion and Campany 
Benefits.

Phone — 296-5561

MILLER SUPPLY COMPANY
1455 E. GGLF ROAD 

DĖS PLAINES, ILLINOIS

Alteration 

WOMAN
Ebcperieneed to be able to Fit 

on Better Merchandise Apparel.

Fine Clientele. Congental Sur-
roundings.

Write to Box AF 220 

225 W. Washington St. 

CHICAGO, ILLINOIS

CLERK-TYPIST
Fast, accurate and very ef- 
ficient. Ideal North Side lo- 
catlon. Best company bene
fits. Call —
MR. SIMMONS, 561-5820

HELP WANTED — VYRAI
"J iV ir - .i mu . nm .« _j

SCHOOL
CUSTODIAN
Morton Grove, Illinois

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

Pcnsion and insutabcė pla'rt.

Ask for Mr. Štout

Y0 6-8200

S H O E
SALESMEN

Full time. VVonderi'ul opporlunil 
for very substantial income an 
future.

O’Connor QC Goldberg 
33 So. State Streel 

MR. LUFTIN, Mgr.

Excellent Opportunity !

SEMINARIANS
to net ag Camp Cotihselors at Catrtįi 
Lady of the Lake, Erie, Michigan, 
June 15th t<o Augunt Slst.
Mušt have junior llfe-saving cėtti- 
ficate.

Apply: Msgr. M. J. Doyle,
TOLEDO CAfHOldČ CHARitiĖS 

1933 Splelbuach Avėti ue 
Phanė: 419-248-5511

HELP WANTED — MOTffyyft

fctcclent opportunity t 
Inunediate openlng!

TYPIST
GENERAL OFFICE
All around giri with good typing 
skili. Good figure aptitudę. Only 
those with above ąualifications 
need apply. 40 hoūr week. Good 
salary and benefits. Permahent 
position. Apply now!

UNION LINEN SUPPLt C0.
4131 N. Ravenswood Ave. 

Chicago. Illinois 
TBL. — 525-1545

W O M A N
to stltch-in faiįiįly getvlhg machlnės 
for wholesale sewing rtiachlhė sttį)- 
ply company.

5 day week—8:30 lo 5. 
Salary open

MODERN SEWING
MACHINE C0.

6670 N. HARDING 
Lincoltuvood 583-1440

GRlHbERS -. CENTERLtŠS
Experienced infeed or thrufeed 

All benefits. Top working conditions.

Active Grinding & Mfg. Go.
2121 W. Hubbard Street .

JANITOR
(NlKht«)

Expe>rlenced in the care of viny, tile 
floor. General Janttor tvork. Bkeėl- 
lent, steady job. References are re- 
ąuired.

Apply In PerAofn
PEERLESS SERVICE 
207 S. U'abash Ave,

. Room 500

JAN ITOR- 
WATCHMA
Wlth a good past cmploymenl re- 
cord, needed for nltes — II P.M. 
to 7:30 AJL

Gali after 4:30 P3l.

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

PARDAtlMtJI

Apleidžia miestą, turi viską par
duoti: Hide-A-Bed sofa, $100; kė
dės $40; automat. skalbiamoji ir 
džiovinamoji ftlaS. abi ui $75; 
6x3 pėdų veidrodžiai po $30; rašo
masis stalas $30 Kreiptis — ant
rad., treč. ir penktad. po 2 v. po
piet: šeštad. ir sekmad. visą dieną. 
6616 So. Whjpple Street. 

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, ^34-11^

Perskaitę “Draugę", dul
kite jį kitiems pasiskaityti.



MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.

PAMINĖTA VASARIO 16

A.L.B. apylinkės valdybos 
iniciatyva buvo surengta Vasa
rio 16 d. minėjimas Šv. Petro

mingą ir giliai išmąstytą invo- 
kaciją.

Gubernatoriaus proklamaciją 
perskaitė pirmininkas, kurioje 
drauge su lietuviais džiaugėsi 
atgauta laisve, drauge sielojosi 

i jps praradimu ir tikisi, kad su-
ir Povilo parapijos pr. mokyklos griuvus tironijai vėl laisvi gy- 
didž ojoje salėje. i Vens.

Rytą parapijos bažnyčioje šv. I 
Mišios, kurias atlaikė kun. A. !
Treška ir pasakė turiningą pa-
mokslą. Anot pamokslininko 
Lietuva bus tol gyva, kol mes 
toli esantieji neš: ošime savo šir
dyje gyvastingumo troškimus 
būti laisvais.

Dr. L. Kriaučeliūnas savo iš
samioj, gerai paruoštoj kalboj 
priminė, kad mums reikia dau
giau susiklausymo, darbo vie
ningumo. susikaupimo dirbant 
išeivijoj kultūrinius darbus. Tik 
darbu įprasminsime savo buitj 

' trem‘vie. atversime naują isto-
Pamaldos buvo laikomos lie- bqna' kuriame aukso rai-

tuvių kalba, baigtos tautos him- ' dc^is bus rašyta Vasario 16-ji. 
nu.. Giesmes palydėjo vargonais Išeivija neturi sėdėti rankas
muz. Salatkienė,

Antroje dalyje mokyklos sa
lėje apylinkės pirmininkas dr. 
St. Balys atidarydamas minėji
mą priminė šios dienos reikš
mę esamose sąlygose tiek išei
vijoje, tiek pavergtoje tėvynė
je, išryškino sąlygas, kovos bū
dus, nurodydamas metodus lai
mėjimui pasiekti. Grand Rapids 
lietuvių choras sugiedojo JAV , 
ir Lietuvos himnus.

Šio minėjimo proga apylinkės 
pirm. priminė susirinkusiems, 
kad savanoriai šauliai, partiza
nai užsipelnė visos tautos pa
garbą, meilę ir davė pavyzdį vi
siems gyviesiems. Žuvusieji pa
gerbti susikaupimo minute. Ku-

sųdėius. bet turi įrodyti savo 
darbais, kad yra verta laisvės. 
Ne žodžiais, bet darbais išsiko
vosime ko mes trokštame ir 
dėl ko mes dažnai klabename 
duris net ir didžiųjų valstybių 
vyrų.

Prelegento kalba buvo paly
dėta ilgu plojimu.

Laisvinimo reikalams surink
ta 630.50 dol. Gi vienas asmuo 
Vasario 16-sįos proga (pavar
dės prašė neskelbti) paaukojo 
100 dol. Lietuvių fondui. Tai, 
daro jis kiekvienais metais, nors 
pats neturi nuolatinio darbo.

Vaizdelį “Pavergtos Lietuvos 
prisiminimas” atliko A. Alke- 
vičiūtė, D. Baniukaitytė, R. Ja- 
sinskaitė, S. Jonaitytė, D. Puo-

nigas A. Treška perskaitė pras- džiūti aite, R, Puod&ūnaitė, L.

u B U Y E RS GUIDE
During the comijtg special seasons, we recommend the fine f irius 
ILsted below for their ųuality work, and excellent production.

j*
SIJBURBAN CAMERA SHOP
Bargalns are at Šubiirban Ganiem.

Polaroid — 240 ........................ $90.96
Polaroid — 220 ...................... $55.96
Polaroid — 210 ....................... $27.00
BIS Swlnger . . ."   $19.00

104 W. BURLINGTON 
LA GRANGE 852-5184

Best Ręst Bedding 
Company 

10927 S. Michigan 
Chicago PO 5-7818

frantz wholešale supply | Northwestem Business
COMPANY, INC.

Building Materials, Roofing,
Suspended Ceilings

11834 South Michigan 
Chicago ■,« CO 4-8000

Anthony’s 
Beauty 
Saloti 
3918 West 
7lst Street 
Chicago LU 2-1919

College
2405 W. Armitage Avė. 

Chicago__________AR 6-1788

BAMBOO INN, Ine.
11 No. Clark St.

Chicago AN 3-1221

Compltments of

Eden’s Opticians
2717 W. OSrd st,, PR 8-4626 

and our other store
2134 W. 95th — BE 8-5277 

Chicago, III.

CRAGIN TAILOR & 
CLEANEKS

MEN AND LADtĖS WBAR 
Tallor Made Sutts or an

Exelusive Rasis & Alteratlons
5317 VV. Fullerton Avė. 

Chicago_________ BE 7-4231

Gas Light Coin Shop
1334 Waukegan Rd.

Glenvievv 729'4342

THE NEVY FRONTIER 
RESTAURANT

Special Bookiną Eor Ranąuets, 
Receptions, Fashion Shows and 

Other Gatliertmgs.
Parking Facilities For 200 Ca.rs. 

Bnnąuet Room Holds 500 
.Daily Lunehes.

8045 So. Ashland Avė. — 991-5001

VVEDDING AND CANDID’S 
STUDIO

1331 No. Dearborn St 
Chicago, Illinois

A Gift For A Lifetimė.
Call 787.8048 foir appolntment —

ępmmerela.1 and Portra.it.

ACTION AUTOMATIC 
TRANSMISSION COMPANY

Auto Air Conditioning 
Also — all makes

4300 W. 63 rd Street 
CHICAGO 735-4536

Mr. Kenneth Koiffeurs 
2505 W. 63rd St.

Chicago 434-5191
Winston’s Sausages
A eomplete line of produets 

from Ireląnd 
3322 W. 63rd Street

Chicago 476-8983

Aliee’s Dinette
Cistom made kltchen and dinette Ste & bar stools. Kltchen chalrs 
reupholstered Halsted St.

Chicago 483-2486

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- , 
nes visiems prieinamos.

CAPRISCHOOL 0F BESOTY 
CULTURE

For Best Service & Economy 

2653 W. 63rd Street
Chicago 778-1077

PRECIŠION TRANSPORTATION 
SERVICE

Rate and route ųuotations 
Freight bill auditing 
3021 W. OSrd Street

CHICAGO 476-3699

CAVELLO'S SINCLAIR 
SERVICE

1301 W. Roosevelt Rd. 
Chicago CA 6-9313

THE CHICAGO TOKYO 7

BANK

40 No. Dearborn St. 
Chicago___________ 236-1200

Remkite “Drauge”.

Pietų Californijoj liūtys padarė daug nuostolių. Pakilęs vanduo paplovė eilę krantinių, nunešė namų. 
12,500 asmenų. liko be pastogės.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 1 d.

prikalbėti ir išaiškinti, kad to
kiuose parengimuose jaunimas 
daugiausiai susipažįsta su sa
vais. Jaunimas leidžiamas, o gal 
ir spaudžiamas priklausyti a- 
meri'kiečių jaunimo klubams. 
Savų jaunimo ratelių nesiima 
organizuoti, o gerų organizato

rių yra.
Rockfordo Alto vadovybė — 

veikėjai ir visi rockfordiečiai 
re škia širdingiausią padėką ir 
pagarbą tam gražiajam Chica
gos lietuvių jaunimui ir jų mo
kytojams už gražią programą.

Augis

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pr 
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet • kuriam '-pasi= 
rinktam kunigui., bus gyvas ir įspūdingas atmini 
mas. kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pai 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu 
rime ii kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

h.

Sedekerskytė, L. Treškaitė, T. 
Treškaitė, E. Turūtaitė, V. Žy- 
gaitė, M. Žygaitė, K. Žygaitė 
ir R. Žygaitė.

Jaunųjų dainininkių kvarte
tas sudainavę: “Kovų aidai” ir 
“Partizano mirtis” —- F. Stro- 
lio. Vadovė G. Lukoševičiūtė.

Impromptu — F. Schubert pa 
skambino pianu D. Jonušaitė, 
tiek technikoj, tiek interpreta
cijoj padariusi labai didelę pa
žangą.

Eilėraštį — “Ilgesys” J. Puo
džiūnienė padeklamavo su ge
ru įsijautimu. Blezdingėlę pašo
ko šokėjų grupė, parengta J. 
Puodžiūnienės.

Grand Rapids lietuvių choras, 
vadovaujamas muz. M. Salat- 
kienės, sudainavo; Oi žiba žibu
rėlis — J. Naujalio ir Kur giria 
žaliuoja — J. Gudavičiaus. Me
ninės dalies vadovė J. Puodžiū
nienė, gi šviesos ir garso įren
gimai — V. Baniukaičio.

Apylinkės pirm. padėkojo kai. 
bėtojams, svečiams, programos 
dalyviams, meninės dalies va
dovei, šviesos ir garso efektų 
įrengėjui PaoViui ir Pr. Turūtai, 
kurie daug dirbo sceną tvar
kant.

Kvietė susirinkusius vaišintis 
skanėstais ir kavute, kuria rū
pinosi M. Ruškienė ir L. B. a- 
pylinkės ponios. G. V.

Rockford, III.
IŠKILMINGAI PAMINĖTA 

VASARIO 16
Vietos Alto skyr. Vasario 16 ! 

minėjo tą pačią dieną lietuvių,

gražiai atlikta jaunimo progra
ma. Dainų pynė ne kartą buvo 
pertraukta rankų plojimais.

Antroje dalyje sekė tautiniai 
šokiai, vadovaujant tautinių šo
kių mokytojai Pranciškai Gra- 
mantienei. Akordeonu šokiams 

šokiusklubo didžiojoje salėje. Minė ji-, . _ . .mą atidarė Vietos Alto skyriaus’ '***PT** .. . .
garbės pirm. Juozas Bacevičius, ,3Ok° ‘"į“ m"lal lr So’
tardamas kėlėt, sveikinimo žo- Pubhko8 h“’0 P-M™ 
džių dienos proga. Programai' »“?
pravesti pakvietė Kazį Rutkaus ‘ ?atuvos .bm”.u-. V“
f „ , j Ą „ bau buvo šokiai, užkandžiai, paką. Programa pradedama Ame- . . ’ ’ H
rikos ir Lietuvos himnais, gie- ’n esia.1'.. . . . ,
da lituanistinės mokykios mo-,
m“a‘j.,rBePSXav^Z!b

B. Duriu, sukalba , (i, .Negana to, kad patys tėvai

Kompozitoriui

A. + A.
JUOZUI STROLIAI mirus, 

sūnus; FAUSTA ir HERKULĮ su šeimomis ir VYTAU
TU nuoširdžiai užjaučia

Dainavos Ansamblis

1 tr -tr M**

Clay Shaw išeina iš teismo salės 
Netv Orleans mieste, kur vyksta by 
la tiriant kas daugiau dalyvavo 
prez. Kennedy nužudyme, Clay 
Shaw yra vienas įtariamųjų, kad 
dalyvavęs sąmoksle.

PAGERBĖ ŠV. KIRILĄ
Švenčiant šv. Kirilo mirties 

vienuolikos šimtų metų sukaktį, 
į Romą pirmą kartą atvyko net 
dvi Makedonijos krašto delega
cijos — viena iš Bulgarijai pri
klausančios Makedonijos dalies 
ir kita iš Jugoslavijos. Abi dele
gacijos padėjo vainikus ant šv. 
Kirilo kapo Šv. Klemenso bazili 
ikoje ir turėjo progos susitikti 
su Šv. Tėvu bei Tikėjimo išlai
kymo kongregacijos prefektu 
kardinolu Šeper, kuris yra gi
męs Makedonijoje. Iškilmėse da 
iyvavo taip pat Jugoslavijos 
atstovas prie Vatikano bei Bul
garijos švietimo ministras Va- 
silev.

nas kun. 
maldą, susikaupimu ir atsistoji
mu pagerbti žuvusieji už lais* 
vę.

Adv. Leonardas Remenčius 
perskaitė Rockfordo miesto me
ro Schleicherio proklamaciją. 
Pirmas kartas Rockforde, kad 
miesto meras paskelbė Vasario 
16-ją Lietuvių diena ir ragino 
visus solidariai su lietuviais 
švęsti. Dėl susidariusių aplin
kybių negalėjo atvykti į minė
jimą, bet buvo pažadėjęs.

Svečias kalbėtojas teis. dr. 
Kazys Šidlauskas savo išsamio
je kalboje nušvietė Alto nuveik 
tus darbus, tėvynės vadavimo 
baruose. Taipogi pabrėžė kas y- 
ra būtinai darytina ir kvietė vi
sus vieningai dėtis prie bendro 
darbo, darbais ir aukomis. Teis. 

i dr. K. Šidlausko kalba palydėta 
rankų plojimais.

Pertraukos metu aukų surink Į 
ta viso 796 dol. Aukos dar plau 
kia ir toliau. Meninę dalį atli- 
ko Chicagos Nekalto Prasidėji
mo Lituanistinės mokyklos mo
kiniai. Pirmoje dalyje atliko dai 
nų pynę “Lietuva brangi”, kas 
sudarė labai gražų įspūdį. Mon
tažą pravedė mokyklos vedėja 
Sofija Jonynienė, prie pianino 
muz. Juozas Bertulis. Žiūrovai 
ypatingai buvo sujaudinti taip

nedalyvauja parengimuose, o 
ypač Vasario 16-sios minėjime, 
bet ir savo augantį jaunimą ne
be visi leidžia dalyvauti parengi 
muose. Reikia vaikus paspausti,

PADĖKA 
A. + A.

ONA JOVAIŠIENE
KUZMATtSKYT®

Pagal pirmą vyrą Vasiliauskienė,
Mūsų mylima mamytė mirė 

1969 m. vąs. mėn. 21 d. tr bu
vo palaidota vas. mėn. 24 d. 
šv. Kazimiero kapinėse. Chlca- 
goje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jai paskutin) pa
tarnavimą ir palydėjo J amži
no poilsio vietą.

NuoSirdžiai dėkojame kun. 
P. Juknevičiui už maldas kop
lyčioje, už gedulingas pamal
das bažnyčioje ir už palydėji
mą velionės J kapines.

Nuoširdus dėkui, visiems, ku
rie užprašė 8v. Mišias už jos 
■sielą. Dėkojame visimes. kurie 
prisiuntė velionei sėlių, bei pa
reiškė mums toje liūdesio va
landoje užuojautą.

Dėkojame kun. B. Sugintu! 
už maldas koplyčioje.

Dėkojame visliems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir lai
dotuvių direktoriui Petrui Bie
liūnui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems 
dėkui.

nuoširdus

Sūnus lr dukterys su 
Šeimomis.

A. -f- A.
STASIUI BABIANSKUI mirus, 

jo žmoną ELEN|, dukteris LIONĘ DERENČIENĘ ir 
GENOVAITĘ PLENIENĘ nuoširdžiai užjaučia

Antanas ir Agota Gurskiai 
Birute Pocienė 
Regina Alkevičienė

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -Į- A. Marija Petkiene
Mirė 1968 m. kovo 4 dieną 

IR
DVIDEŠIMTS KETUBIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A + A
ADOLFAS PETKUS

Mirė 1945 m. kovo 2 dieną.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę.
Jų mirties sukaktis minint, kovo 4 dieną, antrad., šv. Mi

šios bus atnašaujamos už a. a. Marijos sielą 7:30 vai. ryto ir 
už a. a. Adolfo sielą 8 vai. ryto Švč. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Marijos ir Adolfo Petkų sielas. Po pamaldų prašome pusryčiams 
į Hollyvvood Inn, 2417 W. 43rd St.

Nuliūdę: duktė Bernice Stemgulis, anūkas Walter 
Zemgulis, anūkė Mary Ann Malas, jos vyras Leonard 
ir proanūkai Cynthia ir James.

Mielam Kolegai

TEIS. STASIUI J. PALTUI, 
mirus žmonai ONAI, giliai užjaučiame ir drauge liū
dime.

Liet. Teisininkų Draugija 
Los Angeles skyr.

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.+A. Kun. Haroldas Petronis
Įšventintas kunigu 1944 m. vas. 2 d., Miltvaukee diecezijoje. 

Mirė 1959 m. kovo 4 dieną.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A. Antanas Petronis
Buv. Racine County policininkas 

Mirė 1968 m. kovo 2 dieną

Minint liūdnas mirties sukaktis Šv. Mišios už jų sielas bus 
atnašaujamos kovo 4 dieną, šv. Liucijos šv. Kazimiero bažny
čiose, Racine, Wisconsin.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti juos savo maldose.

Nuliūdę: Tėvas Antanas, motina Marijona, sesuo Marijona 
ir naėlė Dorothy Petronis

Reiškiame gilią padėką visiems prisidėjusiems įvai
riais būdais palydint amžinyfoėn mūsų brolį ir dėdę

A. -j- A.
ALBERTĄ TUSKIEWICZIŲ

Mirė 1969 m. sausio 28 dieną. Po gedulingų pamaldų 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse, 1969 m. vasario 1 dieną.

Nuliūdę: Broliai, sesuo, dukterėčios, 
sūnėnai ir kiti giminės

A.-I-A. ANNA LA FRANCE
ANDRIJAUSKAITĖ

Mirė vas. 28 d., 1969, 3 vai. ryto, sulaukus 52 m. am
žiaus.

Gimė Port Washington, VVisconsin.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Donald, 2 sūnūs: 

Alan Graraont, marti Dorothea ir George Gramont, 2 anūkai, 
motina Ona Andrijauskas, brolis Joseph brolienė Patricia 
Andrews su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 3 d. iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapineB.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios, anūkai, motina, brolis ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

Portra.it


DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 1 d.

x Lietuvių radijo forume,
kurio leidėjai yra M. A. Rudžiai, 
šiandien 8 v. v. bus atlikta iš
imtinai gavėnios rimčiai pritai
kinta programa, kurioj daly
vaus kun. G. Kijauskas, SJ, akt. 
K. Veselka, savo menišku žo
džiu perduos Kristaus Kančios 
ištraukas, Jolanta Rasiavičiūtė 
dalyvaus su gavėnios mintimis, 
Vyt. Kasniūnas kalbės apie su
simąstymą, o Alb. Dzirvonas 
apie susikaupimą.

X Dail. Adomo Varno politi
nių karikatūrų paroda vyksta 
nuo kovo 1 d., ligi balandžio 
8 d. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje, 4012 Archer avė.

X Susipažinsime su Kari 
Barth šį sekmadienį ekumeninio 
ratelio susirinkime 6 v. v. 7430 
ISo. Maplewood Avė. Susidomė
ję kviečiami dalyvauti.

“Dainavos” ansamblis ir šįmet kaip ir ankstyvesniais metais, gražiai atliko programą Vasario 16-sios mi
nėjime Chicagoje. Kairėje sol. Pr. Bičkienė, diriguoja muz. P. Armonas.

Nuotr. V. Noreikos

IŠ ART! IR TOL!

CHICAGOS ŽINIOS

X Tik skaitytojų morališkai 
ir materiališkai remiama spau
da gali savo uždavinį atlikti. Au
komis “Draugą” parėmė 4 dol.
— K. Zaganevičius; po 3 dol.
— F. V. Kriščiūnas, Ona Gali- 
naitis, Justina Larsen, F. Pum
putis; po 2 dol. — A. Augusti
ne, B. Grajauskas, J. Švėgžda,
J. Jasinakas, J. Asmenavičius, nug, 
Ona Karosas, B. Malinauskas,
J. Liuima, J. Apanavičius; po 
1 dol. — J. Vitkus, B. Vilimas,
J. Dalmantas, S. Martinkus. Vi
siems nuoširdus ačiū.

PRANCŪZIJOJ
— Prancūzijos Lietuvių ben

druomenės valdybos rūpesčiu 
Paryžiuje buvo suorganizuotas 
iškilmingas Vasario 16 minėji
mas, kuriame dalyvavo didelis 
lietuvių bei svetimšalių skaičius. 
Mišių metu, kuriomis prasidėjo 
minėjimas ir kurias atlaikė kun. 
J. Petrošius, pamokslą pasakė 
mons. Ramondot, užsieniečių 
Prancūzijoje sielovados direkto-

X Pradedamas knygų išpar
davimas. Papigintų knygų ka
talogas spausdinamas pirmadie
nio “Drauge”.

X Kun. Ronaldas Campo Šv. 
Kazimiero dieną (kovo 4, an
tradienį) 7:30 vai. vak. laikys 
šv. Mišias lietuvių kalba Šv. 
Angelų parapijos bažnyčioje Au
roroje, III. Visi Auroros ir apy
linkės lietuviai 'kviečiami daly
vauti.

X Kantata jau priimta. Ket
virtajai Dainų šventei besiruo
šiant, ALRK vargonininkų bei 
kitų lietuvių muzikų sąjungos 
centro valdybos posėdyje, ,pasi
tarimuos su JAV LB centro 
valdyba, repertuaro komisijos 
pasitarimuos buvo išnagrinėtos 
visokios galimybės sudaryti re
pertuarą. Sutarta, kad reikia 
pasimokyti iš buvusių patyrimų, 
nesivėiinti ir galimai greičiau 
pradėti mokytis. Nutarta priim
ti muz. Br. Budriūno kantatą: 
“Lietuvos šviesos keliu”. Ji yra 
jau išspausdinta, ji tinka mūsų 
chorams, ją galima tuojau jiems 
įteikti, kad šie pradėtų moky
tis.

X Amerikos Lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos Chi
cagos skyriaus 1969 m. valdybą 
sudaro R. Šiaudikis — pirm., 
P. Bielskus ir P. Narutis — vi
cepirmininkai, V. Jautokas
sekr. ir R. Klečkauskas _  ižd.

X Dovanų siuntinius j Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk )

x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th St.. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių virtos šonnės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuos^ 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su raz'nkom. — 
Skambinti telef. 436-0446. (sk.)

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

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

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Su maistu ar be maisto. 
Rašykite adr.: “Draugas” Adv. 
5870, 4545 W. 63rd St., Chica
go, IU. 60629. (sk.)

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

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

Santara - šviesa 
(pr.)

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

X Dr. VT 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.)

X Savininkas parduoda 50 pėdų 
žemės sklypą, Hickory Hilis. Tinka 
daktarams medical centrui arba 
apartmentams. Dėl informacijų skam-' 
blnkite 523-9202. Agentai nesikreip
kite. (Sk.), į

Kristijono Donelaičio lituanistinė
je mokykloje II. 16 proga R. Ka
talikų vardu skaitė R. Janulevičiū- 
tė, Evang. liuteronų vardu, A. Ka
minskas. Nuotr. V. Noreikos

X Pranė Mileris, mūsų dien
raščio skaitytoja Norwood, 
Mass., užsisakė lietuviškų kny
gų ir prisiuntė 5 dol. auką spau 
dai paremti. Dėkojame.

X Lietuvių fondo narių me
tinis suvažiavimas įvyksta ko
vo 29 d. 11 v. r. Jaunimo cen
tre.

X Pirksime nuo savininko
6-7 kambarių namą, Marąuette 
Parito lietuvių apylinkėje. Tel. 
PR 6-0824. (sk.)

X ...Ir suvažiuoja ir atke
liauja iš tolimo pasviečio 

svečiai į Vilniaus mugę...
/Kada?...

1969 m. kovo mėn. 2 d., 11 v. 
ryto Jaunimo centre.
Visi yra kviečiami pasigrožė

ti skautų darbais, įsigyti Vil
niaus verbų, širdelių, medžio 
drožinių ir kitokių gėrybių. Chi
cagos ir apylinkės visuomenė 
kviečiama skaučių, skautų, aka
demikų ir jūros skautų, (pr.)

Pirmąjį žodį tarė valdybos 
pirmininkas kun. J. Petrošius, 
kuris, iškėlęs šios dienos reikš
mę lietuviams, nuoširdžiai padė
koji visiems svečiams už daly
vavimą. Savo (kalboje jis pami
nėjo 'kai kurių dalyvaujančiųjų 
pavardes: gen. Ganeval, buv. 
France Baltiąue dr-jos pirminiu 
ką, pulk. Ohabanier, minėtos 
dr-jos sekretorių, Bouffianet, 
Prancūzijos svetimšalių biuro 
direktorių, Boss'n, knygos apie 
Lietuvą autorių, Silvaire, Mila
šiaus bičiulių dr-jos vicepirmi
ninką, Prancūzijos estų ir lat
vių bendruomenių pirmininlkus, 
Rethak, Pavergtųjų tautų asam
blėjos biuro Paryžiuje direkto
rių, prof. Matore, bendruomenės 
tarybos narį ir jos nuoširdų 
bendradarbį bei kitus ištikimus 
Lietuvos draugus.

ISlekė min. S. Lozoraičio, Lie
tuvos diplomatijos šefo, kalba, 
kurioje jis tarp kitko išreiškė 
pasitikėjimą Prancūzijos palan
kumu Lietuvai ir priminė nese
niai krašte mirusį min. Petrą 
Klimą, labai sustiprinusį tų dvie
jų kraštų santykius.

Prancūzų sveikinimus perdavė

France Baltiąue pirmininkas 
ambasadorius baronas de La 
Toumelle, kuris prisiminė Lietu
voj praleistas dienas, kada jis 
savo akimis galėjo konstatuoti 
lietuvių tautos prisirišimą prie 
tautinių ir religinių tradicijų ibei 
jos energiją, atstatant savą ne
priklausomą valstybę. Jis išreiš
kė įsitikinimą, kad ir vėl lietu
vių tauta galės džiaugtis lais
ve.

Minėjimo mietu vienos minu
tės susikaupimu buvo paminėti 
visi žuvusieji už laisvę.

Po oficialiosios dalies minėji
mui pirmininkaujantis bendruo
menės tarybos pirmininkas Ri
čardas Bačkas atidarė meninę 
programą, kurioje gražiai pasi
rodė Paryžiaus lietuvių šokėjų 
grupė, vadovaujama J. Kavaliū 
naiitės iš Clevelando, dainininkė 
Hannecart ir Martinkutė, pa- 
Skaičiusi keletą lietuviškų pasa
kų. Meninei programai pasibai
gus įvyko vaišės, 'kuriose daly
vavo visi svečiai.

VALSTYBĖSE

X Mrs. Julia Žičkus, Chica
go, III., dėkodama už seniau gau 
tas kalėdines korteles, prisiun
tė 5 dol. auką. Ačiū.

X V. Kupcikevičius, Chica
go, Rl., žinomas visuomenės vei 
kėjas, parėmė mūsų dienraštį 
5 dol. auka. Dėkojame.

X Magnetine galvute patefo
nai yra geriausi. Pasižiūrėkit 
pas Gradinską, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. Atd. ligi 6 v. v., ( 
pirm. ir ketv. ligi 9 v. v. (sk.)

X Dana ir Vincas Braziai, 
gyv. Chicagoje, šiais metais, 
statant naują liet. operą “Daną” 
savo auką padidino ir jos pa
statymo išlaidoms sumažinti — 
paaukojo 125 dol. (pr.)

fe .X

— Rima Marija Lapinskaitė 
- Starkienė, Juozo ir Elenos La
pinskų dukra, pasižyminti gabu
mais meno srityje, praėjusių me 
tų gruodžio mėn. baigė kolegiją 
gaudama meno mokslų (baka
lauro laipsnį. Rima, baigusi aukš 
tesnę mokyklą studijas pradėjo 
ISt. Mary of the Woods kolegi
joj, (Terre Haiute, Ind. Vasaros 
metu lankė Lojolos universitetą 
Chicagoj. Pereitą vasarą ištekė
jo už Jono Starkaus, kuris šiuo 
metu siekia magistro laipsnio iš 
Oceanografijos Puerto Rico uni 
versitete. Abudu jaunieji Star
kai laikinai apsigyveno St. Ger
man, Puerto Rico. Rima įstojo į

Būrelis Cicero lietuvių dalyvavusių pasitarime lituanistinių mokyklų rėmimo reikalais. Pasitarimas įvy
ko Cicero LB apyl. pirm. Ingaunio namuose. Nuotraukoje (iš k. į d.): M. Ingaunienė, dr. F. Kaunas, 
S. Žemaitienė, St- Ingaunis, A. Pračkailienė, stovi: inž. A. Milūnas, lituanistinės mokyklos tėvų kom. 
pirm. A. Markelis, akt. J. Balutis, dr. P. Kisielius, inž. A. Galvydis, mok. J. Kreivėnas ir Al. Baronas.

Nuotr. AL Ingaunio

IŠVES KONGRESO 
RESTORANĄ IŠ DEFICITO
Kongresininkas John Klu- 

czynski, savininkas Syrena res
torano Chicagoje .šiomis dieno
mis paskirtas vadovauti komi
sijai tvarkančiai JAV-ių atsto
vų rūmų restoraną, kuris ilgus 
metus vedamas su deficitu. Ti
kimasi, kad kongr. Kluczynski 
savo patyrimu pajėgs restora
nui padėti suvesti galą su ga
lu.

JUNGT. TAUTŲ 
KORESPONDENTĖ

Jungt. Tautų korespondentė 
Pauline Fredericks kovo 6 d., 
10 vai. ryto, kalbės tema “Jung 
tinės Tautos ir šiandienos pa
saulis” Rosary kolegijos audi
torijoje, River Forest. Įėjimas 
nemokamas.

Inter American universitetą St.
German ir tame universitete bai 
gė kolegiją labai gerais pažy
miais. Rima panaudodama savo 
gabumus ir darbštumą kolegijos NEBUS ŽUVŲ ANTPLŪDŽIO
studijas baigė .per 3y2metų.| Komercinės žuvininkystės biu 
Jos sugebėjimai buvo įvertinti rQ direktoldus E> !Pmnetz pareiš 
universiteto ir ji tapo įjungta į kė keturių valstijų konferenci.
mokomąjį personalą dėstyti , jQje Michigan ežero teršimo klau 
meną Campus school of Inter | sjmu j?(herman House vįešbuty- 
American universitete. Jaunai je kad j vėliausius duome. 
gerai lietuvaitei tenka palaikė- nig .<alewife„ antplūdžio

^ą vasarą nelaukiama ir Chica
gos pakraštis liks nesuterštas.

nūs bei penkias feldhauzes. 
Kiekvienas baseinas kainuos 
apie $170,000. Baseinai bus 75 
pėdų ilgio ir 42 pėdų pločio. 
Feldhauzės kainuos apie $550.- 
000. Parkų distrikto tarybos 
viceprezidentas Daniel Shannon 
pareiškė, kad bus atsiklausta 
teisininkų, ar parkų distriktas 
gali išnuomoti 4—6 akrų skly
pą Marąuette parke 99-iems me 
tams, kur lietuviai pastatytų 
$500,000 vertės Litthuanian 
Hali of Fante salę talpinančią 
teatro salę ir rekreacijos pato
gumus.

RINKLIAVA SKAUČIŲ 
PROGRAMAI

Chicagoje yra daugiau 42,000 
skaučių, nuo 7 iki 17 metų, ku
rių šįmetinis biudžetas siekia 
$972,645 sumos. Jos kovo mėne
sį vykdo vajų savo tikslams su
telkti arti mil. dolerių.

KATES VEISIASI
Chicagoje yra apie 500,000 

kačių. Gyvulių priežiūros drau
gija kasmet prižiūri apie 26,000 
kačių, savininkų išmestų gat
vėn.

meno ir pedagogikos srity.
— Išėjusiame “Lietuvių Die

nų” sausio mėnesio numeryje 
patiekta daug medžiagos ir gau 
šių iliustracijų iš Pirmojo Lie
tuvių teatro festivalio Chicago
je; parodyti jo iškilieji laimėto
jai — prizininkai bei jų kūri
niai. Reportažas plačiai iliustruo 
tas veikalų scenomis. Dr. Mar
tynas Anysas studijėlėje prisi
mena Klaipėdos krašto prisijun
gimą prie Lietuvos 1923 m. sau
sio 15 dieną. Literatūros dalyje 
paminėtas Anglijoje miręs poe
tas Aleksys Dičpetris ir spaus
dinama V. Kavaliūno apysaka 
‘ Fatalistas”. Pateiktos Los An
geles mieste surengtų politinių 
studijų savaitgalio lietuviškoms 
problemoms spręsti išvados. An
gliškame skyriuje tęsiamas lie
tuviškųjų vardų kilmės nagrinė 
jimas, Š. V. J. Naraus. V. Les- 
kaitienė yra įteikusi Tarpparla
mentinei konferencijai, vykusiai 
Limoje (Peru), memorandumą 
Lietuvos Moterų įklubų federaci
jos vardu apie sovietinį kolonia 
liziną: atspaustas memorandu
mo angliškasis tekstas. Mėnesi
nis žurnalas “Lietuvių Dienos” 
spausdinamas 4364 Sunset Bou- 
levard, Hollyvvood, California 
90029. Jo metinė prenumerata 
$8.00. Parašiusiems siunčiamas 
numeris susipažinti _  nemoka
mai.

PRAMATO ILGĄ STREIKĄ
PRIEŠ LĖKTUVŲ UNIJĄ
Apie 1,100 Transporto unijos 

narių Chicagoje išėjo į streiką 
prieš American oro liniją. Visa
me krašte prieš tą liniją strei
kuoja 15,000 tos pačios unijos 
narių. Pramatoma, kad streikas 
gali užsitęsti du mėnesiu. Siekia 
mas naujas 2 metų kontraktas 
su 30 proc. algų pakėlimu. Apie 
150 linijos lėktuvų kasdien at
skrisdavo į Chicagos du aero
dromus. Keleiviai, turėję rezer
vacijas prie American linijos, 
nukreipiami į kitas linijas.

Patricia Latham, iš Springfield. 
NAUJI PLAUKIOJIMO Mo., grįžta su 8 savaičių sūneliu

BASEINAI iš Kubos, kur ji buvo patekusi, kai
x v. lėktuvą su 60 keleivių nuskraidinoChicagos parkų distriktas šie jį Kubą rankoje ,aiko be sūnelip 

met ruošiasi įrengti šešis naujus ir knygą, kurią parašęs diktatoriuB 
maudymosi ir plaukiojimo basei • Castro.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURšTEINAS, kailių krautuve
.IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas YVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

cftiCAĘOs Lieruviu_ opePA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
LITHUANIAN PLAZA / VVEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE CHICAGOJE

stato KOMP.

Trijų
JULIAUS
Veiksmų

D A N
GAIDE

Operų

Libretas — STASIO SANTVARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUAIŪNAS 

Solistai:

DANA STANKAITYTe ROMA MASTIENĖ

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS
Režisierius Petras Maželis 

Baletmeisteris
Dailininkas — Algirdas Ku rauskas 
Jaunutis Puodžiūnas

Premjera: 1969.IV. 12/8:00 vai. vak.

II Spektaklis: 1969.IV. 13/3:00 vai. popiet

III Spektaklis: 1969.IV.19 8:00 vai. vak.

Bilietai parduodami: “Marginiuose”, 2511 W. 69 th St., Chicago. Illinois 60629, Tel. PR 8-4585
Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avenue 

Chicago. Illinois 60629
Bilietų kainos: Parteryje $8.00, $6.50, $5 00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.


