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Jugoslavijos priešlėktuviniai pabūklai parado metu Belgrade

Rusai tęsia carų imperializmą - 
skelbia Pekinas

Ypatingai pakilusios 
priešsovietinės nuotaikos

Hong Kong. — Pekino dien
raščiai kaltina Sovietų Sąjungą: 
ji siekianti užimti Kinijos terito
rijos dalį ir savo žygiais pasiry
žusi dar išplėsti senąją carų im
periją. Dienraštis “Jenmin Jih 
Pao” pareiškė, kad Maskvos im
perialistai esą “žymiai didesniais 
besočiais negu carai”.

Po dviejų antisovietinių demo
nstracijų dienų visoje Kinijoje, 
politiniai stebėtojai priėjo išva
dos, kad triukšmas pasitenkins 
tik žodiniais išsiplūdimais ir ma
sinių susirinkimų rengimu.

Kinai, vis dėlto, pasiryžę ko
vo 2 d: susidūrimą Ussuri upės 
saloje (ją sovietai vadina Daman 
skio sala, kinai — Chenpao) į- 
manomai išnaudoti propagandi
niais tikslais — savo gyventojų 
tarpe sukelti patriotines nuotai
kas, ir sukompromituoti Sovietų 
Sąjungą.

Platesnio masto konfliktas — 
neįmanomas

Hong Konge teigiama, kad 
nors kinai Ussuri upės įvykį ir 
laiko agresijos žygiu, tačiau bu
vęs susidūrimas nesąs tiek svar
bus, kad jis turėtų sukelti gink
luotą, plataus masto Maskvos — 
Pekino konfliktą.

Demonstracijos Kinijoje žymė
jo krašto nuotaikas. Jose mirgė
jo šūkiai, nukreipti ne tik prieš 
Maskvą, bet ir prieš JAV-bes. Ša
lia užrašų: “Šalin sovietų revizio- 
nistų imperializmą” ar “Šalin 
carus!”, kiti bylojo: “Šalin JAV 
imperializmą”.

Masinės demonstracijos palietė 
ne tik pačią Kiniją, bet ir Por
tugalijos koloniją ties pietiniais 
Kinijos pakraščiais — Makao. 
Slaptų protesto susirinkimų įvy
ko ir Hong Konge.

Sovietų spaudos žiniomis,
rusų - kinų susirėmimas ties 
Mongolijos siena vykęs 4 vai.

KALENDORIUS
Kovo 6 d.: šv. Olegaras, šv. 

Felicija, Novilas, Raminta
Kovo 7 d.: šv. Tomas Akv., 

šv. Teresė, Rimtautas. Vaidilų-

W. von Braun, vykstant sėkmin
gam “Apolio 9” skrydžiui, pareiš
kė turįs tvirtų vilčių — amerikie
čiai šią vasarą nutūpsią mėnulyje.

Čekoslovakija — sovietinio 
imperializmo pavyzdys

Kinijos pažiūros ryškiai atsis
pindėjo Pekino dviejuose dien
raščiuose paskelbtame vienodo 
turinio vedamajame. “ Jenmin 
Jih Pao”, partijos organas ir ka
riuomenės dienraštis “Chiehfang 
Chun Pao” pabrėžė: Maskva nu
sistačiusi prieš Kiniją nuo kinų 
“Kultūros revoliucijos pradžios”. 
Kinai teigia, kad Čekoslovakijos 
okupacija, tai ne kas kita, kaip 
“siekimas sukurti caristinio tipo 
kolonialinę imperiją”.

Esą, Maskva Mongoliją paver
tė sovietine kolonija. Kinai Mask
vą kaltina dar kitu požiūriu: so
vietai su JAV pasiryžę “imperia 
listiniu būdu apsupti Kiniją”, vė
liau gi abu kraštai sieksią, pa
sauliniu mastu, naujų “kontrre- 
voliucijos sandėrių”.
Pasieny žuvo 34 rusai,

paskelbė Maskva

Maskva. — Komunistų šalti
niais, kovo 2 d. įvykio metu žu
vo 34 rusai ir buvę keliasdešimt 
sužeistų. Susirėmime dalyvavę 
200 kinų karių. Kokie buvę ki
nų nuostoliai — nepaskelbta.

Kinų ambasada Maskvoje bu- 
j vo saugojama, tačiau demonstra- 
! ei jų ar pasikėsinimų neįvyko.

Maskvos spauda ir radijas te- 
bekaltina kinus. Maskvos radijas 

' kaltina Mao-tse-Tungą, kuris 
krašte “kursto nacionalistinę is
teriją, gi Pekinas žengia pavo- 

i jingų bei provokacinių veiksmų 
kryptimi”.

Pradedami bandymai 
erdvėje

Šiandien “pasivaikščiojimas 
erdvėje”

HOUSTON. — “Apolio 9” žy
gis aplink žemę tebevyksta sėk
mingai. Vakar pradėti svarbūs 
bandymai — du astronautai, 
Schweickart ir McDiviitt, spe
cialia anga, 39 cm. ilgio, pasiekė 
mėnulyje nutūpti numatytą 
prietaisą, nuo vakar jų pačių 
oficialiai vadinamą “Voru”. Tuo 
metu kapsulę vairavo trečiasis 
astronautas — Scott. Po to abu
grįžo atgal. “Vore” būdami, jie 
patikrino jo įrengimus, elektros 
ir kt. prietaisus. Bandymas bu
vo įvykdytas daugiau valandos 
pavėlavus ir vienas astronautų 
buvo kiek sunegalavęs. “Voro” 
įrengimai buvo parodyti televi
zijoje.

Šiandien abu astronautai vėl 
“keliauja” į “Vorą”. 12,10 vai. 
numatytas svarbus bandymas 
— S?hweickart vykdys 2 valan
dų “pasivaikščioiimą” erdvėje. 
2 vai. (1 vai. Chicagos laiku) 
numatytas paskutinis TV “spėk 
taklis” — astronauto žygis erd
vėje.

R. Nixon ryškino JAV politikos bruožus
Prez. Nixonas kovo 4 d. atsakė į 26 žurnalistų paklausimus užsienio politikos klau
simais — JAV nepakęsiančios toliau vykdomų komunistų puolimų Vietname — Dar 
neaišku, koks numatomas atkirtis — ,Nixonas atsargiai mano: sovietai siekią taikos 
Vietname ir Art. Rytuose.

Vietnamas, Maskva ir 
Art. Rytai i— dėmesio centre

WASHENGTON. — Trečiasis 
prez. R. Nixono pasikalbėjimas 
su spauda, tuo pačiu ypu ir su 
pačiu kraštu (pasikalbėjimą pla 
čiai paskleidus per radijus ir 
televiziją) buvo ypatingas. Jis, 
kovo 4 d., vyko ne rytą, kaip 
anksčiau, bet vakare, pačiu pa
lankiausiu metu pasiekti mili
jonus gyventojų. Be to, jis vy
ko ne pusvalandį, bet 56 minu
tes ir spaudos žmonėms tebu
vo leista kelti tilk užsienio poli
tikos klausimus.

R. Nixonas trumpai paminėjo 
jo įvykdytą 8 dienų kelionę V. 
Europoje, pažymėjęs, kad Eu
ropoje nebuvo pasiekta jokių 
susitarimų ir kad JAV santy
kius su europiniais sąjunginin
kais šiuo metu žymįs “pasiti- 
kė finas”.

Spaudos atstovai pateikė 26 
paklausimus. Jie mažiau lietė 
pokalbius Europoje, žymiai dau
giau — Vietnamą, Art. Rytus, 
busimąjį “viršūnių” pasitarimą, 

dalies ir komunistų sukurs
tytą Berlyno triukšmą.

Klausimai keliais bruožais
R. Nixonas, laisvai atsaky

damas į iškeltus užsienio politi
kos klausimus, juos nušvietė, 
trumpai, tuo būdu:

Berlynas: Sovietų S-ga, ne
norėdama ardyti būsimų pasi
tarimų su JAV, padėties Vak. 
Berlyne neaštrins (tai vakar ir 
įvyko — Red.).

Vak. vokiečiai Berlyne išrinko prezidentą
Komunistų grasinimai bei sunkūs padariniai" sprogo lyg muilo burbulas — Vak. 
Vokietijos parlamentarai vakar, netrukdomi, išrinko Fed. Vokietijos prezidentą, Gus-
tav Heinemann — Jis, 69 m. amž., trečiasis prezidentas, po Heusso ir Luebkės __
Socialistas, buvęs dviejose partijose

Komunistai rinkimų nesutrukdė
V. BERLYNAS. — Visi ko

munistų grasinimai, kuriais bu
vo siekiama sutrukdyti Fed. Vo 
kietijos prezidento rinkimus, 
vakar galutinai nuščiuvo ir bai
gėsi visiška nesėkme. Pačių 
rinkimų metu komunistai susi
siekimą plentu buvo sustabdę 
keturias valandas. Tačiau ori
niai ryšiai nebuvo trukdomi. 
Tuo būdu krizės nebuvo, ir čia, 
Vakaruose manoma, turėjęs 
reikšmės Maskvos santūrumas, 
nenoras aštrinti santykių ypač 
su JAV-mis.

Visi parlamentarai, jų tarpe 
ir 22 “neo-nacių” partijos, NP 
D, atstovai, saugiai lėktuvais 
atskridę, vakar jau išvyko, tuo 
pačiu keliu, į Bonną ir kitus 
Vokietijos miestus.

Ryt — pavojingiausias 
bandymas

Ryt, 8,50 vai., rytų laiku, nu
matytas pradėti pats pavojin
giausias ir svarbiausias skry
džio bandymas — du astronau
tai, McDivitt ir Schweiokart su 
“Voru” atsiskirs nuo kapsulės 
ir nutols iki 105 mylių. 2 vai. 
popiet abu erdvėlaiviai, pagal 
planą, vėl susitiks.

Nauiass-1 prezidentas pareigas 
nerims š m. birželio 30 d.

Heinemanno varžovas, pralai- 
mėies G. Schroeder — aiškus 
artimų ryšių su JAV šalinin
kas. J

Vietnamas: jei komunistai ir 
toliau apšaudys P. Vietnamo 
miestus, teks atsakyti atitinka
mom priemonėm ir nebūtinai 
bombarduojant Š. Vietnamą.

“Viršūnės” — pasikalbėjimai 
Europoje buvę įžanga artimoje 
ateityje numatomam vakarų - 
rytų (tiksliau — Washingtono 
-Maskvos) pasitarimui.

Art. Rytai: Europoje pasiek
ta pažanga keturių didžiųjų vai 
stybių pasitarimų kryptimi.

Sovietų politika: jos bruožas 
— siekti taikos Vietrame ir 
Art. Rytuose.

Raketų įrengimas (prie*,ra
ketiniai apsaugai) JAV mies
tuose: prezidento sprendimas

Prez. R. Nixonas kovo 4 d. plačiai 
išdėstė užsienio politikos klausi
mus, asakė į 26 paklausimus.

Gustav Heinemann, vakar V. Ber
lyne tris kartus balsavus, išrinktas 
trečiuoju Fed. Vokietijos preziden
tu. Jis — socialdemokratas, o Kie- 
ningerio vyriausybėje buvęs teisin
gumo ministeriu.

Prezidentasj— socialistas
G. Heinemann

Rinkimai buvo vykdomi tris 
kartus. Per pirmus dvejus bal
savimus abu kandidatai, krikš
čionių demokratų G. Schroeder 
ir socialdemokratų G. Heine
mann nepasiekė reikalingo 519 
balsu skaičiaus. Toliau balsavus 
paprasta dauguma, laimė jo Gus
tav Heinemann, gavęs 512 bal
sų, tuo tarpu Schroeder — 506. 
taigi, šešių balsų dauguma.

G. Heinemann, ligšiolinis tei
singumo ministeris Bonnoje, y- 
ra 69 m. amžiaus. Jis trečiasis 
pokarinės Vokietijos preziden

numatytas kitą savaitę.
Euiopinis apjungimas: pačių 

europiečių reikalas.
Lairdo kelionė sietina su JAV

galimu atkirčiu
Prezidentas nurodė kad Šiau

rės Vietnamo, Vietkongo puoli
mai, nukreipti prieš P. Vietna
mo miestus, nebūsią pakenčia
mi, jei vykstant pasitarimams 
Paryžiuje, tuo pačiu metu “mū
sų vyrai Vietname patirs vis 
didėjančius nuotsolius”. Dėl to 
gynybos vadovas Melvin Laird 
vyksta (išvyko vakar — Red.) 
į Vietnamą, vietoje susipažinti 
su karinių veiksnių eiga, nuosto 
liais ir pan.

Nixonas pažymėjo, kad loliau 
vykstant puolimams, tuo atve
ju tenka lautki “atitinkamo 
atsakymo”. JAV kantrybė ne- 
galinti būti laikoma silpnumo 
bruožu. Tai, ką gynybos vado
vas praneš iš Vie .namo grįžęs, 
turės įtakos prezidento spren
dimui.
Numatoma šią vasarą grąžinti 

karių
R. Nixonas nesiekia apvilti 

krašto gyventojų, todėl jis nu
rodė, negalįs tėigti, jog šiais 
metais ar vasarą, kaip skelbta, 
iš Vietnamo gali būti į JAV grą 
žinta 50.000 vyrų.
Optimizmas santykių su Maskva 

plotmėje
Prezidentas pažymėjo: “Nei 

Sovietų Sąjunga, nei mes neno-

tas. Pirmasis buvo prof. Theo- 
dor Heuss, laisvųjų demokratų 
(FDP) partijos kūrėjas, prezi
dentu buvęs 1949 — 1959 m. 
Jis mirė 1964 m. Antrasis pre
zidentas, Heinrich Luebke, pre
zidento pareigose buvo nuo 
1959 ligi dabar. Jis atstovavo 
CDU — krikščionis demokra
tus, Prezidento V. Vokietijoje 
pareigos — reprezentacinio po
būdžio. Jis, vykdomosios val
džios, politinių sprendimų atžvil 
giu lygintinas su britų karalie
nės pareigomis.

Keitė partijas tris kartus
Dabar išrinktas G. Heine

mann, advokatas, buvęs Esseno 
burmistras. 1950 m. buvęs vi
daus reikalų ministeriu K. A- 
denauerio vyriausybėje, 1950 
m. iš jos pasitraukė, nes buvo 
priešingas kanclerio apsiginkla
vimo planams. 1952 m. jis įstei
gė “Visos Vokietijos tautos par 
biją.”, gi 1957 m. įstojo į SDP 
— socialistų partiją.

Jis laikomas pacifistu. Ma
noma, kad jis išrinktas už jį pa 
sisakius laisviesiems demokra
tams. Tai verčia spėti, kad ar
tėjant šių metų pariamento rin
kimams, socialistai gali suda
ryti koaliciją su FDP (laisvai
siais demokratais) ir tuo būdu 
CDU galėtų tekti opozici jos vaid 
muo. Tai skatins CDU vykdy
ti dar aštresnę rinkiminę kam
paniją.

H. C. Lodge, JAV delegacijos Pa
ryžiaus pasitarimuose pirmininkas

rime abipusio susidūrimo ir ži
nome, ką tai reikštų”. Jis kele
tą kartų minėjo jo paties ir 
valst. sekretoriaus W. Rogers 
buvusius pasikalbėjimus su so
vietų ambasadorium Washing- 
tone, A. Dobryninu. Jie teikę 
vilčių būsimam “viršūnių” pa
sitarimui ir aplamai, sudarę į- 
spūdį: sovietai susidomėję siek 
ti taikos ir Vietname ir Art. 

(Rytuose.

“Negalima diktuoti sprendimų 
i mažoms tautoms”

R. Nixonas kiek su optimiz
mu žvelgia ir į Art. Rytų kon
flikto narpliojimą. JAV nuomo
nės, kaip jis patyręs Europoje, 
suartėjusios su britų bei pran
cūzų pažiūromis ir ypač keturių 
“didžiųjų” bendra politika tą 
klausimą sprendžiant. Greitu 
laiku laukiama pasitarimų. Vis 
dėlto, j's pridūrė, jau “praslin- 
kę tie laikai, kai didžiosios val
stybės mažosioms galėtų padik
tuoti jų ateitį”.

Vak. leuropiečiai nebūsią 
aplenkti

R. Nixonas pažymėjo, kad po 
pasitarimų Europoje jis esąs 
įsitikinęs, kad Vakarų sąjungi
ninkai jau neturėsią baimės, 
kad JAV tariantis su Maskva, 
būtų aplenkti ar pažeisti euro
pinių kraštų interesai.

Europinis apjungimas, tai 
klausimas, kuris turįs rūpėti pa
čiai Europai. Tačiau JAV ir to
liau rems Atlanto Sąjungą ir 
palankiai vertins europiečių ap- 
sijungdmo pastangas. Amerikai 
nedera, jis pastebėjo, Europoje 
siekti vadovaujamo vaidmens. 
Jungtinė Europa ir Amerika, 
tai — du partneriai.

Santykiai psu Vatikanu? 
Klausimas aiškinamas

Paklaustas pastovių santykių 
su Vatikanu reikalu, preziden
tas atsakė: mes norime ryšių, 
tačiau artimesnių santykių ldau 
simas tebėra svarstymo tarps
nyje.

Artėjimas su K. Kinija?
Šiuo metu •— nedaug vilčių
Kinams nenorint pasitarimų

Naujoji vak. vokiečių invazija — turistai. Jų milijonai kasmet lanko 
ypač Italiją, Ispaniją, Austriją, nemažai vyksta ir į Bulgariją, Egiptą.

IŠ VISUR
M. Laird — j Vietnamą

Lydi gen. štabo viršininkas 
gen. Wheeler

WASHINGTON. — Gynybos 
vadovas, Melvin R. Laird, ly
dimas gen. štabo viršininko gen.
E. Wheelerio, vakar išskrido į 
Pietų Vietnamą. Numatoma, 
kad Saigone jis tarsis su JAV 
karinių dalinių vadu gen. Ab- 
rams ir JAV ambasadorium E. 
Bunkeriu. Greičiausia, susitiks 
ir su P. Vietnamo vicepreziden
tu Ky. šis iš Paryžiaus numa
to išvykti į Vietnamą. Laird ap
lankys ir JAV vyrus fronte.

Prieš išvykdamas, Laird da
lyvavo B. Rūmuose įvykusiame 
krašto Saugumo tarybos posė
dyje.

R. Nixono pareiškimų 
atgarsiai

IŠ. Vietnamo komunistai 
pasiryžę kovoti

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
ir JAV karinių sluoksnių Viet
name nuomone, R. Nixono pa
reiškimai liudiję itin vykusį “eg 
zamino Vietnamo klausimu” iš
laikymą. Čia manoma, kad ko
munistams toliau puolant, JAV 
beliks dvi galimos išeitys — nu
traukti Paryžiaus pasitarimus 
ir už Saigono apšaudymą rake
tomis atsakyti bombomis .nu
mestomis į Hanojų. Galimi ir 
abu atvejąi.

Š. Vietnamo atstovai R. Nixo- 
no pareiškimus apie galimą at
kirtį komunistams atmetė, pa- 
reikšdami; mes ir toliau kovo
sime, siekdami “laisvo Vietna- 
mo .

su JAV diplomatais Varšuvoje, 
tai reiškia, pabrėžė Nixonas, 
kad šiuo metu apie santykių 
tarp abiejų kraštų artėjimą su 
šviesesnėmis viltimis kalbėti ne 
tektų.

Bendras įspūdis
Svarbausias kovo 4 d. pareiš

kimų įspūdis: R. Nixonas, nors 
atsargiai, įsitikinęs taikingais 
Maskvos norais ir ypač pabrėžęs 
reikalą su ja bendradarbiauti 
taikos Vietname ar Art. Rytuo
se siekiant.

Prezidento atsakymai buvo 
aiškiai pareikšti ir daugelio pri
pažįstama: jo išviršinis laiky
masis, milijonų akivaizdoje bu
vęs labai vykęs, net “virtuozi
nio” pobūdžio.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šalčiau, temp. sieks 
30 ir daugiau 1. F., popiet ar 
vakare sniegas ar lengvi sniego 
krituliai, ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:20, leidžias 5:46.
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SEIMO PROGRAMA
Vyčių Seimas įvyks š. m. 

rugp. 21-24 d. Newarke seimo 
savaitgaliui projektuojama šito
kia programa:

Trečiadienį: po pietų ekskursi
ja į NBC stotis New York mieste, 
vakare ekskursija į Budweiser a- 
laus daryklas.

Ketvirtadienį iki pietų iškyla 
į Jersey pakrantės paplūdimį, po 
pietų -susipažinimo vaišės ir šo
kiai.

Penktadienį: iki pietų -posė
džiai, Mišios ir pusryčiai Robert 
Treat viešbutyje, po pietų- kul
tūrinis vakaras ir Šokiai Newar- 
ke.

Šeštadienį: iki pietų - posė
džiai, Mišios ir pusryčiai Robert 
Treat viešbutyje; po pietų -in
auguracinis balius.

Sekmadienį: iki pietų -Mišios 
ir užkandžiai Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Elizabeth mieste, po 
pietų - užbaigiamasis posėdis ir 
užbaigiamoji puota.

Bet programa dar galės būti 
pakeista.

Registracijos mokestis bus 32 
doleriai. Už jį bus bilietai į visus 
parengimus pradedant ketvirta
dienio vakaru.

V.

Dainavos ansamblis dainuoja Vasario 16-sios minėjime. Priekyje dirigentas muz. P. Armonas.
Nuotr. V. Noreikos
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų • 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

*/2 metų 
9.00 
8.00 
9.50

3 men. 
5.00 
4 50 
5.50

1 mėn. 
2.00 
1 75 
2.25

VASARIO 16 MINĖJIMO ATGARSIAI WASHINGTONE

8:30
8:30

Redakcija
— 4:30.
— 12:00.

dirba kasdien 
šeštadieniais

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

■
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VYČIAI IŠLEIDO PLOKŠTELĘ
Yra išleista Lietuvos nepriklau

somybės paskelbimo 50 metų sv 
kakties minėjimo, vykusio New- 
arke, patefono plokštelė. Yra ten 
iškilmingos Mišios ir Auksinio 
Jubiliejaus banketo programa 
Dainuoja Žibuoklių sekstetas, 
baritonas Liudas Stukas, sopra
nas Genovaitė Mazur, Rūtos an

samblis ir jungtiniai lietuvių pa
rapijų ir arkivyskupijos cho-| 
rai, A. PHžgintui grojant vargo
nais ir A. Kačanauskui akompa
nuojant. Gražus aplankas su to 
įvykio fotografijomis. Kreiptis į 
J. J. Stukas, 1016 Schliefer Rd., 

Hillside, N.J. 07205.

A. a. kompozitorius Juozas Strolia Chicagos vyčių tarpe. Apie jo lai
dotuves bus sekančiame “Vyčių Veiklos” skyriuje.

■
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DIDŽIAJAM KOMPOZITORIUI
A. A. JUOZUI STROLIAI

Karštai mylėjai gintarinę savo
šalį,

Tau šventas buvo žodis Lietuva- 
Širdies melodijų žiedais

išdabinti jos liūdną veidą, 
Kad amžiais būtų ji dainuojanti, 

Gyva.

O kas, o kas mylės taip Lietuvą 
bedalę,

Kaip T u ištikimai mylėjai ją- 
Širdies krauju nuplovęs dulkėtas

jos kojas,

Klausąis šiandien kaip rauda Ji
Tavęs...

Per amžius plauks, skambės lyg
upės sraunios,

Lietuvio lūpomis Tavo sukurtoji 
gaida...

Giesmių giesmėj T u gyvas
amžiais būsi,

Kol bus gyva tavoji Lietuva.

Ada Karvelytė — Dubauskienė

MAŽU LAIVELIU PER ATLANTĄ
John Ridgvvay, anglų parašiuti- j 

ninku dalinio karininkas, ir jo ser- j 
žantas Chay Blyth sutarė 20 pėdų 
ilgio laiveliu perplaukti Atlantą, 
3000 mylių. Kelionę pradėjo 1966 
m. birželio 4 d. iš Amerikos njažo

ANT VILNELES 
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis lėgen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
niems. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

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

turi pridėti 5% taksy.

žvejų uosto Orleans, Mass. Po tri
jų savaičių kelionės ir daugelio 
nuotykių jie nuplaukė tik 300 my
lių. Bangos siekė iki 30 pėdų aukš
čio. Vienos audros metu tris paras 
negalėjo pajudėti iš vietos. Vande
nį iš laivelio teko pumpuoti be 
pertraukos. Maistas, kuris susidėjo 
iš ryžių, džiovintos žuvies ir geria
mo vandens atsargų dalinai buvo 
sunaikintas. Teko atsargiai naudo
ti. Maždaug tik po 1000 kalorijų 
dienai. Pasireiškė jėgų nusilpimas 
ir išsieikvojimas. Pakeliui matė dau
gelį laivų. Bet nė vienas iš jų ne
pastebėjo mažo laivelio plūduruo- 
jančio bangose. Pasiryvti ar prisi
šaukti jų pagalbos nebuvo jokios 
galimybės.

Vienintėlė viltis išsigelbėti beli
ko malda. Iš pradžių juodu gėdi
nos melstis. Nes nuo vaikystės die
nų nebeturėjo ryšio su religija. Bet 
seržantas Blyth atsiminė, kad jis 
lydėdavo savo žmoną į bažnyčią. 
Jis žinojo, kad jo žmona meldžiasi 
už jį. Jo pavojingi parašiutininko 
žygiai pasisekdavo laimingai. Da
bar abu pradėjo melstis be pertrau
kos. Ramybė ir pasitikėjimas grįžo. 
Jie pajuto, kad Dievo palaima juos 
lydi. Netikėtai, vieną rugpiūčio mė-

Jau vasario 6 d. “The Catho
lic Standard” savaitrašty tilpo 
žinutė apie Washingtono Ame
rikos Lietuvių draugijos ruo
šiamą Vasario 16 dienos minė
jimą, pažymint, kad šiais me
tais sueina 51 metai nuo Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo.

Tradicinis draugijos vasario 
16 dienos šventės minėjimas bu
vo pradėtas iškilmingomis pa
maldomis Šv. Mato katedroje 
vasario 9 d. Įėjus j katedrą jau- i 
tesi pakili nuotaika: lietuviai 
buvo kviečiami užimti pirmąsias 
vietas bažnyčioje. Trispalvė prie 
altoriaus, puikus klierikų ir vai
kų choras giedojąs šv. Mišių 
metu šios šventės nuotaiką dar 
labiau praturtino. Nors kated
roje buvo keli tūkstančiai ame
rikiečių, pamokslas buvo pri
taikintas gyvenantiems toli nuo 
pavergtos tėvynės lietuviams. 
Pamaldoms pasibaigus pasigir
do vargonais grojamo Lietuvos 
himno garsai, prie kurių prisi
jungė giesme gausus pamaldo
se dalyvavusių lietuvių būrys.

Priešpiečių metu Apaštališko
jo sosto atstovas prel. dr. Pet
ras Silvinskas savo maldoje pa
lygino Lietuvos L'kimą su atėju
siu džiaugsmingu pavasariu, 
darbinga našia vasara, užstoju
siu rudeniu ir ilga niūria žiema. 
Toji malda buvo tiek graži, kad 
pagrindinis minėjimo kalbėto
jas, nuoširdus lietuvių draugas 
šen. Thomas Dodd tarp kitko 
išsireiškė, kad jis norėtų gauti 
tos maldos tekstą, maldos, ku
ri ryškiai simbolizuoja Lietuvos 
dabartinę padėtį ir nueitą kelią, 

i Šventei pritaikintą žodį tarė 
Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas, Latvijos pasiuntinybės 
patarėias dr. Dinbergs, bei es
tų ir latvių draugijų atstovai. 
Buvo taip pat prisiminta ir 1968 
in. išsiskyrę iš gyvųjų tarpo 
vašmgtoniečiai lietuviai: prof. 
VI. Slanka, Stank’enė, K. Žal- 
kauskienė, Slapšys, Slapšienė, 
Puzinauskienė ir kiti. Elena Jur 
gėlaitė paįvairino šventę gražio
mis dainomis,

“The Sunday Star” vasario 
9 di paskyrė ketvirtį puslapio 
lietuviškų valgių gaminimo ap
rašymui ir įdėjo Juozo Jakaičio, 
buvusio Baltųjų Rūmų, dabar 
Portretų muziejaus pareigūno 
nuotrauką. Toje nuotraukoje 
patrauklus viengungis prie lie
tuviškos trispalvės vėliavėlės 
ruošią lietuvišką maltos mėsos 
patiekalą.

Amerikos Balso lietuvių sky
rius radijo bangomis perdavė 
į Lietuvą atitinkamą programą, 
Lietuvos nepriklausomybės 51 
metų atstatymo sukakčiai pami
nėti.

JAV Kongrese 16-sios vasario 
proga kalbėjo 9 senatoriai ir 37 
Atstovų Rūmų nariai. Jų kal
bos yra įrašytos į kongreso biu
letenius.

nėšio dieną laivas atsirado šalia jų 
audrų mėtomo laivelio. Juodu bu
vo išgelbėti.

Taip rašo savo atsiminimuose j 
anglų karininkas John Ridgway. j 
Išėjęs sudėtingą navigacijos karinin
ko mokslą, plaukiojęs prekiniais lai
vais aplink pasaulį. Vėliau perėjęs 
į parašiutininkų dalinį. Praėjęs su-Į 
dėtingą jų apmokymą.

A. Rąžulis

Šen. Thomas J. Dodd (D. 
Conn.) Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo siekimų nuošir
dus rėmėjas savo kalboje ne tik 
apžvelgė Lietuvos prisikėlimą, 
laisvės laikotarpį, Sovietų bru- 
tališką Lietuvos pavergimą, pri- ( 
mindamas ir Slaptus Molotovo | 
- Ribbentropo 1939 m. susitari
mus dėl Pabaltijo valstybių pa
sidalinimo. Kongresiniuose biu
leteniuose (II -18 d.) jis patal
pino buvusio Berlyne Lietuvos 
atstovo min. Kazio Škirpos pro
testo notą dėl Lietuvos okupa
cijos.

Atstovų Rūmuose prieš prasi
dedant posėdžiams, vasario 18 
d. maldą skaitė kun. Ignas Ur
bonas. Ta proga į Washingtoną 
buvo atvykę Alto pirm. E. Bart 
kus ir Vliko pirm. K. Valiūnas.

Washingtono lituanistinių mo 
kyklų mokytojų pastangomis 
buvo suruošti prasmingi ir jau
kūs tautos šventės minėjimai 
dalyvaujant ir vaikų darželio 
mažiesiems.

Tenka pas'džiaugti, kad gerai 
išauklėti Kristijono Donelaičio 
mokyklos auklėtiniai, kaip jau
ni šventės šeimininkai ypatingai 
malon'ai sutiko ateinančius į 
minėjimą tėvelius ir svečius, ma 
loniai patarnaudami. Viai moki
niai buvo pasipuošę spalvingais 
tautiniais drabužiais.

Pirmą kartą mokyklos su
ruoštame minėjime dalyvavo 
dvasiškis, diakonas Degutis. Jis 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą pradėjo malda ir tai pro 
gai pritaikintomis mintimis bei 
pastabomis.

Inž. A. Barzdukas sudomino 
jaunųjų auditoriją prasminga 
pasaka apie laisvės netekusį a- 
rą.

Malonu buvo sekti įdomiai pa
ruoštą, gyvai atliktą mokinių 
programą su deklamacijomis, 
žaidimais, tautiniais šokiais. 
Trečiojo skyriaus mokinė Rima 
Žemaitytė grakščiai pašoko sti
lizuotą suktinį. Mokinių buvo 
atvaizduotas Lietuvos nepri
klausomybės akto pasirašymas 
ir nepriklausomybės paskelbi
mas. Užbaigiant minėjimą visi 
susirinkusieji sugiedojo Lietu
vos himną ir Marija, Marija.

Antroje lituanistinėje mišrių 
šeimų vaikų mokykloje tautos 
šventės minėjimas praėjo pasi
kalbėjimais apie Lietuvą iške
liant vasario šeš’oliktosios die
nos reikšmę. Vaikučiai, be to, 
pašoko, padainavo lietuviškų 
dainelių bei tautos himną. Tos 
mokyklos vedėjai Gražinai Nor- 
kutei-Yamakawa priklauso ypa
tingas dėmesys, nes reikia ma
nyti, kad jos suorganizuotos 
mokyklėlės pavyzdžiu paseks ir 
kitų vietovių mišriųjų šeimos, 
kuriose dar yra neužgesęs no
ras, kad vaikai žmotų, kur ir 
kas toji Lietuva, kokia dabar
tinė ios padėtis, jos praeitis, jos 
kalba.

Lietuvos pasiuntinybėje pri- 
ėm'mas diplomatams ir aukš
tiems vyriausybės pareigūnams 
įvyko vasario 16 d. Malonu bu
vo matyti tarpe aukštų svečių 
pirmą kartą į Lietuvos pasiun
tinybę atsilankiusį VVashingto- 
ro merą Walter Washington. 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą savo atsilankymu pager
bė valstybės sekretoriaus žmo
na ponia Wi]iHam Rogers, kuri 
su ypatingu dėmesiu, poniai Ka-

jetkienei aiškinant, apžiūrinėjo 
lietuviškų lėlių ir kitas kolek
cijas.

Tarsi užbaigti šių metų Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mus, “The Washington Post” 
dienraštyje (H - 21) buvo įdė
ta nuotrauka keliamos j muzie
jų 15 pėdų aukščio mitologinės 
Pegasų skulptūros. Po nuotrau
ka prieraše pažymėta, kad ta
sai meno kūrinys yra iš Lietu
vos kilusio skulptoriaus Jaoąues 
Lipchitz. Gražina Krivickienė

ISPANŲ KATALIKŲ PARAMA 
BIAFRAI

Paskutinių ketverių mėnesių 
laikotarpyje Ispanijos katalikai 
surinko virš 22 milijonų pesetų 
sumą Biafros karo aukoms Af
rikoje padėti. Surinktoji suma 
įteikta tarptautinei katalikų ar
timo globos CARITAS INTER- 
NATIONALIS organizacijai, 
reikalingiems maisto produk
tams ir vaistams pirkti.

MARIAN SHRINES 

OF THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS
Nauja knyga anglų kalba, 

versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50.
Illinois Stato gyventojai prie kainos 

tnrt pridėti taksų.

Ofisas 8148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 8241 VVest n«th Plaoe 
Tel.: REpubUe 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo J lkl S; t»- 
čladlenfais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Califomia 

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

Trečiad. įr kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid, tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4883

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

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 8. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų lr šlapumo taką chirurgija 

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

Route 25, Elgiu, Illinois

Simiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
nntr., penktad. 1-5, treč. tr šešt.. UP 
susitarus.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6.9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligoB
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai kasdien 9—11 ryto lr 4- • » v, 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 68rd Št, OR 6-71)44

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemctaJle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimam’ pagal mmltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDATTS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7897

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Ofc. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Cratvford Medical Building

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

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

Akušerija Ir moterų Ilgos

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69tli Street
(Tel. 737-2290 ofiso lr rezidencijos'
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. tr nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 7Ist Street 

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

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

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 71»t Street

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehlU 6-0017 

Valandos: pirm. Iz ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. tr nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p.
lr vakarais pagal susitarimą.Ofiso lr bato teL OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonaa — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—lž 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 

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

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždar^ta;

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lr 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl D 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso tr buto OLymplo 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečladlenlua 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik »n«itj>.i»nf 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta
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Niekur taip gerai negyvena 
žmonės kaip Amerikoje, bet 
niekur pasaulyje žmogus taip 
ir neskuba kaip čia, ir tai yra 
viena pačių didžiųjų ligų, j ku
rias sutelpa dešimtys visų ki
tų, nes skuba, užsitikrinimc 
lenktynės alina žmogų. Ir net 
tada, kai, rodos, sėdime ir žiū
rime televizijos, mūsų dvasinė 
įtampa dažnai būna didelė, nes 
ne viena televizijos programa 
yra nepoilsinlė, bet daugiau 
veikianti į jausmus.

Iš antros pusės niekur tiek 
daug nekalbama pasauly apie 
poilsį kaip čia, bet dažnai tas 
poilsis suprantamas kaip 
“Good time”, yra alinantis. 
Daug kartų buvo kalbama, 
kad radijas ir televizija pakeis 
laikraščius, tačiau laikraščių 
tiražai vis auga, nors gal pa
čių laikraščių ir sumažėja. 
Taip pat, nors buvo kalbama, 
kad teatras, kinas, televizija 
pakeis knygą, tačiau knyga 
tebėra vis dar neišstumiama, 
juo labiau, kad už televizijos 
teatro ir kino nugaros yra ne 
kas kta, kaip rašytojas. Bet 
kine ar televizijoj knyga daž
nai sutrumpinta ir sutraukta, 
kaip tik iš jos išmetant poilsi
nius momentus, o palikti tik 
dinamiškieji ir jaudinantieji.

*
Knyga nebus greit pakeičia

ma, ji tik vis labiau mus pa
siekia kita forma, o mes ma
nytume, kad senoji ir tikroji 
knygos forma, nesukapota ir 
nesutraukta į jaudinančius te
atrinius momentus, yra tikra
sis dvasinis turtas ir tikrasis 
daugiau raminąs, o ne dirks- 
nius jaudinąs poilsis. Be abe
jo yra visokių kny erų, tačiau 
normaliai knvgoje šalia veiks 
mo ir filosofijos, šalia charak
terio, yra dar ir lyrikos, an- 
rašimų, vaizdų, tikrojo ne in- 
triginio, bet poilsinio elemen
to.

Lietuviškoji knyga, išeiviio- 
je skaitytojų skaičiui mažė
jant, sunkiai besilaiko, tačiau 
ne vien dėl kūniškos mirties, 
o ir dėl dvasiškos skaitytojai 
mažėja, nes laiko stoka ir ne
noras tikrai ilsėtis, o noras jau 
dinančių “Good time” momen
tų veikia ir lietuvius.

Tačiau, nepaisant šio sku
baus gyvenimo ritmo, yra dar 
nemaža ir lietuviškos knygos 
mėgėjų, norinčių tikrojo, dva
sią turtinltančio ir nervus at- 
leidžianč’o poilsio. Jų tad mei
lė lietuviškai knygai gulimas 
ir tolimesnis, nors ir ne toks 
intensyvus mūsų knygos egzis
tavimas. Tiems knygos my
lėtojams palengvinti ir daro
mas “Draugo” kasmetinis kny 
gų išpardavimas, ne tik sutei
kiąs progos įsigyti knygų pi
gesnėmis kainomis, bet ir pri

Spaudoj ir gyvenime
■ į. a—■■■■'■' —u

EILĖS KAUNO
Nepriklausomoje Lietuvoje jau 

per keletą metų buvo suorganizuo
tas gana Įmanomas žmonių aptar
navimas prekėmis. Sovietų gi oku
pacijoje, nors ji užsitęsė ilgiau negu 
nepriklausomybės laikotarpis, dar 
vis neįstengiama suorganizuoti to 
pirkėjų aptarnavimo, koks laisvoj 
LietuVoj buvo prieš 30-40 metų.

“Tiesa” Nr. 25 sausio 30 d. spaus 
dina tokią informaciją:

“Dažnam kauniečiui tenka išban 
dyti savo kantrybę eilutėje maisto 
produktų parduotuvėse. Viename 
skyriuje pastovėjai, kol gavai pieno 
produktų. Po to vėl stokis eilėn 
prie mėsos, žuvies ar cukraus. Te
gul prieš tave prie kiekvieno pre
kystalio vos po kelis žmones, — 
žiūrėk, kol apsipirkai, ir valanda 
prabėgo.

— Ir tai — tik geriausiu atveju, 
— pataiso mane moterys. — Eilės 
kasdien suryja daug laiko.

Kaip ratuotos bitelės, su krepšiais 
(r tinkleliais, prikrautais maisto pro 
dūktų, kasdien po darbo tamposi 
naujųjų Tarybų Lietuvos 25-mę-

menąs. kokių knygų jis kadai
se negalėjo įsigyti ir ką jis 
gali padaryti dabar.

*
Savu laiku poetas Bradūnas 

rašė: “Broli, kaimyne, žmo
gau — augintini dirvų molė
tų, skliauto žvaigždėto sūnau, 
tremtinį d:enu laikinųjų, kur 
paimsi mane į baltas rankas ar 
pūslėtas, laimės trumpoj va
landoj ar vargo prailgusiuos 
metuos, noriu būti tau sesuo, 
paskendus akių baugiam gy
ly, noriu tavojoj širdy sutirp
ti kaip sniegas prie žaizdro”. 
Tuos posmus galėtume pratęs
ti teigdami, kad čia, kai tave 
nualina darbas ir škuba, kai 
nervus ardo nuolatinė įtampa 
ir triukšmas, gali tyliai na
muose pabėgti nuo triukšmo, 
gali pagyventi visai kitame 
pasaulyje, pilname poezijos 
grožio, kitame laikotarpyje ir 
kituos kontinentuos. Daug 
mums kalba gydytoiai apie 
ramybę ir triukšmo pavojų ir 
mes be greitų lėktuvų ir pa
vojingų kelių, galime išvykti 
į ramią aplinką, neišeidami iš 
savo kambario. Daug kas pa
sikeitė žmogaus gyvenime, 
daug modernumo kiekviename 
žingsnyje, tačiau tebėra kny
ga rašoma ir įkaitoma, tebėra 
išlikusi jos ne tik kultūrinė, 
bet ir poilsį teikianti įtaka. 
Knyga yra turtas ir tam, kuris 
daug turi ir tam kuris nieko, 
knyga, anot poeto yra turtas 
ir tam, kurio rankos pūslėtos 
ir tam, kuriam niekada nete
ko fiziškai kovoti už išsilai
kymą. Knyga yra demokra
tiška ir beveik visiems priei
nama priemonė savo minčių 
pagilinimui, pasaulio praplėti
mui, ramiam ir nervus atlei
džiančiam poilsio sunaudoji
mui, knyga buvo ir paliks tik
rasis dvasinių turtų šaltinis.

*
Nemanykime, kad amerikie

čiai taiio jau vteai neskaito. 
Vra ir čia skaitančiųjų grupė, 
kurie išlaiko visas leidyklas 
ir išnerka milijoninius tira
žus. Kai kurių knygų per me
tus parduota net po milijo
ną, iš viso per keletą metų 
kai kurių knygų tiražai pasie
kė net ligi dešimt milijonų. 
Ir visi tie skaitantieji yra ta 
šviesioji šio krašto dalis, pa
laikanti pusiausvyrą vis labiau 
daiktėjančiame pasauly. Lietu
viai moka įvairių kalbu, ta
čiau ne vienam yra vistiek pa
ti reikšmingi ausioji ir geriau
sia prieinama lietuvių kalba 
ir todėl pasinaudokime spaus
dintu žodžiu, mūsų kūrėjų pa
stangomis, įsigykime knygų, 
kad ir šiuo patogiu išpardavi
mo metu, kad nesibaigiančiose 
lenktynėse su laiku turėtume 
valandėlę dvasiai ir kūnui svei 
ko ptilsio. Al. B.

KRAUTUVĖSE
čio ir Dainavos gyvenamųjų kvar
talų gyventojai. Tamposi, stumdosi 
pilnutėliuose autobusuose... Kitos iš 
eities nėra. Rajonuose, kur gyvena 
daugiau kaip 50 tūkstančių gyven
tojų, — tik keturios maisto produk
tų parduotuvės. Ketūrios — pen
kiasdešimčiai tūkstančių gyvento
jui Tad galima įsivaizduoti, kokia 
ten spūstis! Kiek laiko ir kantrybės 
ten suėda eilės!

Kas jos?.. Žemos prekybos kultū
ros padarinys?.. Mūsų planavimo 
klaidos?.. O gal apsipratome su jo
mis?”

“Ypač piktina kauniečius eilės 
prie pieno ir mėsos produktų iš
eiginėmis dienomis. Didelis skaičius 
parduotuvių tomis dienomis nedir
ba arba dirba sutrumpintą darbo 
dieną. Bet to, tomis dienomis ir pre
kių atvežama tik vieną kartą ir la
bai mažai. Tad jeigu nori apsirūpin
ti maisto produktais, žmonės turi 
savo poilsio dieną pradėti stovėji
mu eilėse. Maisto produktų parduo 
tuvių darbuotojams poilsio dienos 
pertvarkytos, matyt, visiškai neatsi

1969 m. Vasario 16 d. konsularinis priėmimas Chicagejo Iš kairės j dešinę: ponia Pužauskienė, dr. 
K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, Juzė Daužvardienė, Liuksemburgo konsulas Nicholas Colling, Lietuvos 
gen. konsulas P. Daužvardis Liuksemburgo vidaus reikalų ministerijos pareigūnas (p-ų Colling svečias), 
ponia Colling, ponia Lee, Kinijos Generalinis konsulas Wei-Min Lee. Nuotr. V. Noreikos

Kompartijų maištas prieš Maskvą
Svarbesnės kompartijos smerkia Maskvos politiką

Dialektikos, būdo pažinti gam 
tos ir visuomenės raidą, iške
liant jų priešybes, stebuklingo
ji lazdelė virto kirviu. Maskvos 

| stebuklingosios lazdelės mastu 
i svarbesniosios kompartijos ne- 
| beseka ir dialektikų išvedžioji

mų svetimieji nebeklauso. Ru
sų kompartijos kalbos apie kom 

i partijų vienybę ir revoliucinių 
, tikslų siekimą tik Maskvai va- 
I dovaujant, jau nebepatrauklios. 

Dialektiškoji vienybė, tolygi 
priespaudai, iššaukė ryškius ne
sutarimus. Kiekviena komparti
ja svarsto ir gina savo reika
lus. Kompartijų bendravimas 
iššaukia nesutarimus. Kompar
tijos jau nebepakenčia vienos 
vadovybės, proletariato dikta
tūros ir komunizmo mistikos, 
kuri naudinga t;k Maskvai, jos
imperializmui stiprinti.

Užsienio kompartijos jau se
niai ėmė ieškoti savo kelių. Vie 
nur bandė remtis tautiškumu, 
kitur darė posūkius atsikraty
ti įkyrėjusios proletariato dik
tatūros, ieškoti kelio į demokra 
tiją ir daryti reformas. Iki pa
kartotino Sovietų ir jų talkinin
kų kariuomenės įsiveržimo Čeko 
slovakijon vyko tyli kova. Po 
praėjus;o rugpiūčio 20 d. prasi
dėjo atviras užsienio komparti
jų sukilimas prieš Maskvą. 
Bergždžios Maskvos pastangos

Stalinas naudojo įvairius bū
dus: pinigo svorį, politinį ir ka
rinį spaudimą, net žudymus 
kompartijoms apjungti. Anuo 
metu komunizmo rūmas atro
dė tvirtas, nors jo pamatai jau 
pleišėjo. Tarptautinės organiza
cijos buvo kuriamos ir uždaro
mos. bet ideologinės vienybės ne 
pavyko įgyvendinti. Po jo mir
ties Maskva kvietė kompartijų

žvelgiant i esamas galimybes bei 
pirkėjų poreikius, neištyrus pa
klausos.” J, žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Boleslavas apsidairė keletą kartų, patikrino kiek
vieną kampą ir tada patenkintas pasakė:

— Aš galvoju, kad dabar reikia eiti pas ponią Hen 
zen, — jis nuėjo į virtuvę, kur sena ūkininkė ruošėsi 
apie stalą.

— Tu išvyksti, ponas Fernandez? —. paklausė ji 
staiga.

— Taip, ponia, aš nutariau vykti tuoj pat į pa
bėgėlių stovyklą.

— Aš žinau, tu kalbėjai apie stovyklą, bet aš ma
niau, kad dar palauksi kokią savaitę. Aš maniau, kad 
nėra reikalo tau skubintis. Mums čia pakankamai vie
tos ir gali pasilikti, kiek tik nori.

— Ačiū, ponia, bet aš turiu eiti. Aš jau tave ir 
taip ilgai trukdžiau.

— Nekalbėk taip, ponas Fernandez, priešingai, 
mes tavimi džiaugėmės, tu buvai toks mūsų namuose 
įdomus žmogus. Mes mėgome tave abi su Anneliese.

— Kur gi dabar Anneliese? — jis pakeitė temą.
— Ji išvyko į miestą.
— Gaila, aš norėjau jai pasakyti sudiev. Ji puiki 

mergaitė. Šiap ar taip aš labai gerai jaučiausi jūsų na
muose. Jūs nevertėte manęs sunkiai dirbti. Aš dėkingas
jums, ponia Henzen.

GEDIMINAS GALVA

suvažiavimus. Paskutinis įvyso 
1960 m. Jame dalyvavo 81 ko
munistų ir darbininkų partija, 
įskaitant kinus. Kinų kompar
tijai išėjus į atvirą kovą prieš 
Maskvą, išorinė kompartijų vie
nybė buvo pažeista. Vieton vie
nos vadovybės atsirado dvi. 
Maskvai ištikimosios komparti
jos ėmė skelbti, kad ne vienas, 
bet daugelis kelių veda į socializ 
mą.

Maskva jau prieš kelerius m e 
tus bandė sukviesti komparti
jas pasitarti. Pradžioje trukdė 
rusų - kinų nesutarimas, vėliau 
atsirado naujos kliūtys. 1965 
m. Maskva tenkinosi tik “pa
tariamuoju” pasišnekučiavimu. 
Jame tedalyvavo 67 komparti
jos.

Kompartijų paruošiamieji 
suvažiavimai

Jau praslinko treji metai, kai 
Maskva ėmė kalbinti užsienio 
kompartijas susirinkti paruošia
miesiems pasitarimams. Jie vy
ko vienas po kito, tačiau kom
partijų nesuartino. 1968 m. va
sario mėn. įvykusiame paruo
šiamajame pasitarime įvyko 
aštrus susikirtimas tarp M. Su- 
slovo ir rumuno Paul Niculescu 
- Mizil, kuris tvirtino, kad dar 
nėra atėjusi valanda sukviesti 
kompartijų suvažiavimui. Rusų 
kompartijos viltys sukviesti 
kompartijų suvažiavimą praė
jusį lapkritį ar gruodį nuėjo 
vėjais. Vieton suvažiavimo įvy
ko eilinis kompartijų paruošia
masis pasitarimas, kuris dar 
bus pakartotas šį mėnesį, tikin
tis suvažiavimo ateinantį ge
gužes mėn. Ar numatytas su
važiavimas bent dalimi paten
kins Maskvos polėkius? Vargu.

Suvažiavime, jei jis įvyks nu
matytu laiku, nedalyvaus ne tik 
kinų kompartija, bet ir jos pa

— Kam taip kalbi, ponas Fernandez, tu galėjai vi
sai nedirbti, tu galėjai ilsėtis visą laiką, nes tavo svei
kata yra tokia silpna. Bet klausyk, nepamiršk mūsų, 
kada gyvensi stovykloje. Mano ūkis juk netoli, aplankyk 
mus retkarčiais. Man bus labai įdomu žinoti, kaip tad 
ten sekasi.

— Ačiū, ponia. Aš atvyksiu kurią nors dieną. Ir 
prašau pasakyti panelei Anneliesei, kad aš norėjau ją 
atsisveikinti, — jis pabučiavo poniai Henzen ranką ir 
pagarbiai nusilenkė.

Abu vyrai išėjo iš ūkio ir nužengė priemesčių link.
— Puiku, Boleslavai, mano nuotaika nėra gera, ir 

žinai kodėl. Aš jau tau sakiau.
— Nekreipk dėmesio, einame į stovyklą ir pama

tysi, kaip ten yra. Gal būt, pakeisi savo nuomonę. '
— Aš nežinau, aš abejoju. Bet gal norėtumei su

sitikti Mildą ir mamą, prieš išvykdamas į stovyklą? '
— Žinoma, Vytautai, kiekvienu atveju, aš jau taip 

galvojau prieš išeidamas iš ūkio.
Dabar vyrai žengė pilnu žingsniu. Vytautas ne

šė lagaminėlį, o Boleslavas po pažastimi ryšulį.
Saulė danguje švietė kap malonus ir šviežias auk

sas.
Netrukus jie išėjo iš lauko kelio ir pasiekė pir

mą priemiesčio gatvę.
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Kai abu vyrai įėjo į kiemą, Milda pasirodė prie
angyje ir pasveikino svečią:

— Laba dieną, Boleslavai, atėjai šiandien ilgą ke
lią. >

— Taip, Milda, dabar tuoj pat einu į stovyklą, — 
pakėlė Boleslavas skrybėlę.

—Tai puiku, Boleslavai, aš prašiau Vytauto paly

Kas stovi už jų pečių. Kova laisvei sugriauti 

J. SAVASIS
1 ‘
| Laisvajame Berlyno universi- lą nuogomis krūtinėmis. Vakarų 
tete paskaitos nuolat trukdo- ' Berlyne studentas Kari - Heinze 
mos. Seniausio Vokietijos Hei- Pawla teisėjų akyse ant teis- 
delbergo universiteto rektorius

sekėjai užsienyje. Europos svar 
blausios — italų, prancūzų, aus 
trų ir Skandinavijos kraštų kom 
partijos vis garsiau smerkia 
Sovietų politiką Čekoslovakijo- ' 
je. Rumunijos kompartijos va- I 
dovas ir valstybės galva ašt
riais žodžiais puolė Sovietus ir 
tarėsi su Jugoslavijos preziden
tu Tito kraštų saugumo reika
lais.

Jei virš šimto kompartijų su
važiavime dalyvaus apie 60 tar
pusavyje nesutariančių kompar- 
tijų, įrodys rusų kompartijos 
ne tik ideologinį, bet ir politinį 
pralaimėjimą.
Kompartijų tarpusavio kovos

Palmiro Togliatti, buvęs Ita
lijos kompartijos vadovas, pir
mutinis stojo atviron kovon 
prieš rusų kompartijos įsikišimą 
į kitų kompartijų vidaus reika
lus. Neseniai, š. m: vasario m. 
įvykusiame italų kompartijos 
suvažiavime Bolognoje, kompar 
tijos sekretorius Luigi Longo 
pasmerkė rusų kompartiją dėl 
jos įsikišimo į Čekoslovakijos 
vidaus reikalus. Italai komunis
tai ėmė nesutarti. Komunistai 
mažažemiai, darbininkai ir stu
dentai siekė savo tikslų. Longo 
pasmerkimas Sovietų iššaukė 
savybės kovą tarp kairiojo ir 
dešiniojo partijos sparno. Jų 
aistras kiek apvaldė sardinie- 
tis Enrico Berlingueras, kom
partijos sekretoriaus pavaduo
tojas, tačiau daugelis klausimų 
liko neišspręsti ir gerai organi
zuotame suvažiavime.

Prancūzų kompartijoje (išti
kimiausioj Maskvai), po Sovie
tų kariuomenės įsibrovimo Če
koslovakijoje, įvyko ryškus po
sūkis. Buvusio kompartijos va
dovo žmona J. Thorez-Verme- 
ersch, Sovietų politikos šalinin
kė, pašalinta iš kompartijos po
litinio biuro. Prof. Roger Ga- 
raudy, kompartijos politinio

nutraukė savaitei visas paskai
tas. nes negalima suvaldyti “pro 
testuojančių”... Tai tik du pa
vyzdžiai iš daugelio, kas dedasi 

1 Vokietijos universitetuose. Bet 
ir už universiteto sienų nege
riau: viešai pasirodžiusį kanc
lerį Kiesingerį studentai paly
dėjo šauksmais “nacis” ir ap
mėtė akmenimis, apliejo dažais. 
Keletą kartų buvo akmenimis 
apmėtyti Amerikos, Graikijos 
ir Ispanijos konsulatai, ypačiai 
pastarasis po to, kai Franco 
suspendavo demokratines lais
ves. Teismuose kas savaitė trys 
- keturi teismai už neleistas stu
dentų demonstracijas. Bet po 
teismo sprendimo ir vėl dar di
desni neramumai. Cohen-Ben
dit, išvytas iš Prancūzijos, bū- ' 
damas Vokietijos pilietis, or
ganizuoja Vakarų Vokietijos 
teismuose ypatingas demonstra 
cijas. Jo paskutinės režisūros 
aktai: Frankfurto teisme gie
dojimas Internacionalo, peršo
kimas užtvaros, skiriančios tri
bunolą nuo publikos ir išmėty
mas teismo protokolų popierių. 
Cohen - Bendit pavyzdys užkre
čia ir kitus. Vakarų Berlyne 
studentai Fritz Teufel ir Rainer 
Langhans sarkastiškais šūkiais 
ir pamėgdžiojimu cigaro rūky
mo (mat, cigaras Vokietijoje 
yra gerbūvio ženklas) išjuokė 
teismą. Hamburge septynios stu 
dentės teisme nusivilko marš
kinius ir stojo prieš teisėjų sta-

biuro narys, pareikalavo, kad
L. I. Brežnevas būtų nušalintas 
iš kompartijos generalinio sek
retoriaus pareigų. Partijos va
dovas Waldeck Rochet jį papei
kė, tačiau kompartijos vadovy
bė buvo priversta pasmerkti So
vietų politiką Čekoslovakijoje.

Prancūzų komunistų šviesuo
menė atvirai ėmė svarstyti spau 
doje komunizmo nenuoseklumus 
ir ideologinius prieštaravimus. 
Mėnesinis kompartijos leidinys 
“Democratie nuovelle” buvo už
darytas neva dėl finansinių kliu 
čių. Jo bendradarbiai, aštriai 
puolę Sovietų imperializmą, iš
leido naują laikraštį, kuriame 
bendradarbiauja ir ne komunis
tai.

Rusų kompartija, norėdama 
nukreipti dėmesį nuo ideologi
nio pakrikūno, pastaruoju me
tu padarė naujus žygius Ber
lyne vakariečiams spausti ir be
sąlyginiam ramsčiui W. Ulbrich- 
tui Rytų Vokietijoje stiprinti.

dėti "Jūs. Teikite vfdttn. Tik ką dabar atėjo panelė von 
Gropp. Ji yra salonėly. T i 1

t— Panelė von, Gropp ? — pagalvojo Boleslavas.— 
Aš labai norėčiau ją pamatyti. Jūsų mama namie? — 
paklausė jis, įžengdamas į priebutį.

■— Ne, Boleslavai, ji išėjo su vaikais pasivaikščio
ti. Net nežinau kur. Tokia puiki diena. Jai patinka kiek 
paėjėti.

Abu vyrai įėjo paskui Mildą. Tarpduryje pasirodė 
panelė'von Groppi iri vrr., *

— Ponas Budry, ponas Fernandez, kaip jums se
kasi? — jos balsas buvo linksmas ir ji ištiesė ranką a- 
bierrt vyram. — Malonu jus vėl sutikti, ponas Ffernan- 
dez. Ar esi sveikas, neseniai mes tave radome lovoj.

— Ačiū, panele, — Boleslavas žemai nusilenkė,— 
šiandien jaučiuosi kiek geriau. Jūs žinote, saulė ir šilu
ma yra mano geriausi draugai. 'Man visada reikia šil
tos ir sausos vietos. Bet aš dabar truputį susirūpinęs, 
kadangi keliuosi į pabėgėlių stovyklą ir nežinau, ką 
ten rasiu. '

Kur yra ta stovykla? — paklausė von Gropp.
— O, toli priemiestyje, — atsakė Boleslavas, — 

ten yra namaža didelių pastatų, bet blogiausia, kad 
ten cementinės grindys. Aš manau, kad ten drėgna, kai 
lyja arba žiema.

— Tu sugadinsi ten sveikatą, turėtum pasilikti 
kurį laiką dabartinėj vietoj, — rūpinosi mergina.

— Ne, panele, aš nebegaliu daugiau išnaudoti po
nios Henzem Ji ilgą laiką man buvo labai gera. Ir 
taip pat dar yra kita priežastis, kodėl aš išvykstu. Va
kar stovykloje aš sutikau nemaža lenkų, tarp jų keletą 
intelektualų. Aš noriu būti kartu. Jūs suprantate, pane
le? o ■

(Bus daugiau)

mo popievų padarė tai, ką pap
rastai žmogus daro kur nors 
už kampo trekam nematant...

Nori .sunaikinti Vokieti,jo s 
demokratjią

Bet ar tai jau viskas? Ar po 
viso to nebus jau indas perp’l- 
dytas ? O gal tai yra dar tik 
pradža bendrojo plano pulti ir 
naikinti Vokietijos demokrati
ją? Visuomenė tokius “protes
tuotojus” vadina “graužikais’', 
o jie pa ys save prisistato vi
suomenei kaip “naujos tvarkos 
pranašai”

Krikšč. demokratų partijos 
parlamente vadas Barzei tvirli- 
n\: “Čia yra dvi problemos: 
vienas dalykas yra sąmyšiai su 
visomis savo pasekmėmis, ant
ras — studentų neramumai, ku
rie interesuoja visą kraštą”. Iš
vada: “tie negausūs elementai, 
kurie Vokietijoje kelia riaušes, 
yra ne studentai, bet paprast4 
netvarkos kėlėjai, besiorientuo
ją į kraštutinę kairę”.

Kai kurie faktai patvirtina 
Barzei ramprotavimą. Hambur
go universitete “įsikūrė” (užė
mė) 19 “studentų”. Kai poli
cija juos iš ten išvijo ir patik
rino dokumentus, pasirodė, kad 
jų tarpe buvo vienas stalius, 
du tarnautojai, vienas spaustu
vininkas, vienas paštininkas ir 
vienas žurnalistas. Eilinis pilie
tis klausia: koks reikalas sta
liui okupuoti universitetą? Ka
dangi “protestai” vis kartojasi, 
žmonės ima netikėti kanclerio 
Kiesingerio tvirtinimu, kad ne
trukus bus atstatyta tvarka ir 
ramybė. Kai kurie baiminasi, 
kad bus dar blogiau, jei nera
mumų kėlėjams pavyks tai, ką 
pranašauja “ekstraparlamenta- 
rinė opozicija”.

Kas yra toji “ekstrapąrlamen 
tarinė opozicija ?” Tai nėra vien 
“tepistai”, tinginiai, besivažinė- 
ją brangiais automobiliais, tur
tingų tėvų “sūneliai” persirėdę 
revoliucionieriais, “maoistai” ar 
“guevaristai”. Už visų šių kar- 
navališkų grupių ir jų pasireiš
kimų stovi Sozialistischer Deut- 
scher Studentenbund (SDS) — 
vokiečių socialistų studentų są
junga, neturinti nieko bendro 
su social-demokratais, nesirū
pinanti studentų reikalais.

“Keikia viską sunaikinti”
SDS jau turi filosofinę bazę, 

gana aiškiai formuluotą Ruedi- 
ger Stiebitz knygoje “Štrategi-

(Nukelta į 4 pusi.)

/



MŪSŲ KOL O N I J O S E
Paterson, N. J.
KONGRESO NARYS STATO

LIETUVIUS PAVYZDŽIU
Šiais metais Lietuvos neprik

lausomybės 51 m. sukaktuvių mi
nėjimas Paterson, N.J. įvyko va
sario 16 d., sekmadienį. Minėji
mą surengė LB valdyba, kuriai 
pirmininkauja Antanas Rugys. 
Valdybai talkino jaunimo atsto
vai: mokytojas Kęstutis Čižiūnas, 
Vita Matusaitienė ir Angelė Stan 
kaitienė.

Rytą buvo pamaldos Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Šv. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė kun. 
V. Dabušis. Kadangi šie metai y- 
ra lietuviško švietimo ir lietuviš
kos šeimos metai, tai pamoksli
ninkas ir prašė į tuos dalykus 
kreipti daugiausia dėmesio. Kiek
vienoje šeimoje turi būti vaikų 
laikraštėlis “Eglutė” ir kita lie
tuviška spauda. Nepamiršo pa
minėti ir vargstančiųjų bei ken
čiančiųjų Lietuvoje ir Sibire.

Po mišių maldą už tėvynę su
kalbėjo parapijos klebonas kun. 
J. Kinta. Jis taip pat suteikė pa
laiminimą Švč. Sakramentu. Pa- 
tersone yra gražus paprotys po 
mišių giedoti suplikacijas, kas bu
vo padaryta ir vasario 16 d. Po 
visų pamaldų sugiedotas Tautos 
himnas. Visoms giesmėms vado
vavo ir vargonais grojo parapi
jos vargonininkė čia gimusi lietu
vaitė Eleonora Vaičaitytė — Sa- 
kavičienė.

Iškilmingas nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyko 3 vai. p. 
p. parapijos salėje. Oras buvo 
gražus, todėl ir pamaldose ir su
sirinkime žmonių buvo gana 
daug. Į minėjimą jau aštunti me
tai iš eilės atvyko kongr. Char
les Joelson ir miesto mero atsto
vas Robert F. Prussack, mat, 
pats meras susižeidė koją ir tu
rėjo atsigulti į ligoninę.

Iškilmingą susirinkimą pradė
jo LB pirmininkas Antanas Ru
gys, paprašydamas susikaupimo 
minute pagerbti žuvusius už Lie
tuvos laisvę, o kleboną kun. J. 
Kintą sukalbėti maldą. Po to E. 
Sakavičienei palydint pianinu 
buvo sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Pirmasis į susirinkusius kalbė
jo kongr. Ch. Joelson. Jį susirin
kusiems pristatė K. Čižiūnas. Jis 
džiaugėsi, kad jau aštuntą kartą 
iš eilės turi progos kalbėti Pater- 
sono lietuviams. Mes gi paterso- 
niečiai džiaugiamės, kad turime 
tokį puikų valdžios atstovą. Jis 
gerai susipažinęs su Lietuvos by
la. Jo žodis kas metai būna nau
jas, nešabloniškas. Pirmiausia pa

sidžiaugė, kad salėje matyti tiek 
daug jaunų veidų, kokių jis jau 
nemato lankydamasis kitose tau- 

Į tinėse grupėse.
j Kaip norėčiau, kalbėjo kongres- 
manas, kad tie visi demonstran
tai, riaušininkai ir kt., kurie sa
kosi kovoją už laisvę, ateitų čia 
pas jus ir pasimokytų iš jūsų, 
kaip reikia už laisvę kovoti. Jie 
šaukia: “Burn, baby, burn”, o 

į aš jiems norėčiau šaukti “Leam, 
baby, Iearn”! Jis priminė skau
dų Čekoslovakijos likimą ir jį 

! palygino su Lietuvos likimu. Ap
gailestavo, kad Jungtinės tautos 
yra virtusios paprastų diskusijų 

Į klubų ir nieko nepadeda paverg
tiesiems. Nors geležinė uždanga 
dar stipri, bet pasaulinė komu
nikacija pro šią uždangą prasis
kverbia ir vis daugiau ir daugiau 
jie sužino, kas čia darosi ir lais
vės troškimas ten didėja. Jis pra
šė neprarasti vilties. Paskutinį 
žodį pasakė lietuviškai, nes per
eitais metais lietuviai jam pado
vanojo lietuvišką lėlę, kurios var
das yra Viltis. Jo duktė dar ir 
dabar ta lėle džiaugiasi. Jis pa
žadėjo rytojaus dieną kongrese 
iškelti Lietuvos reikalą, ką jis kas 
metai padaro. Tai rodo kongre
so bylos (rekordai).

Pagrindinė kalbėtoja buvo žur
nalistė Emilija Cekienė. Ji opti
mistė, ji nemato jokio lietuvių 
susiskaldymo. Jos nuomone, visi 
dirba vieningą Lietuvos išlaisvi
nimo darbą. Ji pasisakė, kad 
daug nekalbės apie praeitį, dau
giau apie ateitį. Bet Lietuvos pra
eitis yra tokia didinga, graži ir 
spalvinga, kad sunku jos nepa
minėti, nes ji turi būti pamatai 
ateičiai. Siekiant Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo, kovojant 
dėl jos laisvės, turi būti paminė
ti ir pagerbti tie, kurie, už ją 
anksčiau kovojo. Šiais šeimos ir 
švietimo metais reikia daugiausia 
dėmesio kreipti į jaunimą, nes 
jaunimas labai greitai slysta iš 
mūsų tarpo. Nepriklausomybės 
šventės minėjimai stiprina tauti
nę sąmonę, suteikia naujos stip
rybės. Ji paminėjo senesnės atei
vių kartos lietuvius, kurie pada
rė didelius darbus: sukūrė para
pijas, pastatė bažnyčias, mokyk
las, bet, sakoma, kad jie prara
do savo vaikus. Ne, jie savo vai
kų neprarado. Daugelis iš jų, nors 
lietuviškai ir nemoka kalbėti,bet 
susibūrę į vyčių organizaciją, y- 
ra dideli lietuviai patriotai ir dir
ba dėl Lietuvoj išlaisvinimo. Mes 
rūmų nestatome, nerodome net 
didelio entuziazmo pranciškonų 
statomam kultūros židiniui, bet 
šiais chaoso 'metais, turime ruoš-

| ti vaikus kad šie, patekę į uni
versitetus, nenuplauktų su hipių 
ar ipių srove. Čia didelis ginklas 
yra kalba, kuri riša šeimas, pa
rapijas. Nereikia pasiduoti komu
nistų propagandai. Reikia puo
selėti savo šeimą, mokyklas, para
pijas, nes tai yra tie plaustai, ku
riais pasieksime tėvynės krantus. 
Nuo šeimos priklausys, ar tauta 
stiprės, ar sunyks. Kas praranda 
šeimą, tas praranda savo dvasios 
pusiausvyrą. Grįžkime atgal į šei
mą, nes, jei bus stipri šeima, tau
tinė sąmonė bus stipri, o tai ir 
yra pamatai laisvai ir nepriklau
somai Lietuvai.

Mr. R. Prussack pasveikino sa
vo ir mero vardu taip gausiai su
sirinkusius lietuvius ir palinkėjo 
sėkmės visuose darbuose. Jis pri
siminė, kad ir meras dar tebetu
ri lietuvišką lėlę, kurios vardas 
Meilė.

Meninę programą pravedė An 
gėlė Stankaitienė. Čia gražiai pa
dainavo ne tik New Jersey, bet, 
galima sakyti, jau visoj Amerikoj 
žinomas kvartetas — dvi mamy-, 
tės ir dvi dukrytės — Mėlynienė, i 
Mėlynytė, Kidžienė ir Kidžiūtė. 
Jos padainavo: “Graži tėvynė 
mano”, “Aš verkiau parimus,” 
“Kai verkiančio smuiko”, “Nery
mok prie vartų”, “Pražydo jaz
minai po langu.”

Salėje aukų surinkta 790 dol. 
Daugiausia, kaip ir kas metai, 
aukojo Jonas Krukonis — 100 dl. 
Už tai jis buvo atitinkamai pa
gerbtas. Angelė Stankaitienė jam 
prisegė ženkliuką su kenčiančios 
Lietuvos simboliu. Tokiuo pat 
ženkliuku buvo pagerbtas ir kon- 
gres. Joelson, kuris pasakė, kad 
tą ženklelį jis kitą dieną nešios 
kongrese, o kai jo kolegos pa
klaus, kas tai yra, tai jis turės 
progos papasakoti jiems apie Lie
tuvą. Ta pačia proga buvo pa
gerbtas Petras Tarnauskas, kuris 
Lietuvių fondui paaukojo 1000 
dol. Tai pirmas tūkstantininkas 
ne tik Patersone, bet ir visoj New 
Jersey. Jam buvo įteiktas Lietu
vių fondo medalis.

Minėjimo programa tęsėsi tik 
pusantros valandos. Po to visi 
rinkosi į salę po bažnyčią, kur 
vyko Užgavėnių pasilinksmini
mas — blynų balius.

Vasario 16 d. proga “Paterson 
News” patalpino Vitos Matusai- 
tienės laišką “Laisvės Pabaltijo 
tautoms”.

— Kun. Viktoras Dabušis pa
aukojo 3,000 dol. Dainavos jau
nimo stovyklai, todėl jis buvo ap
dovanotas ženkliuku, vaizduojan 
čių kenčiančią Lietuvą. Tą žen-

LB. Detroito apyl. lituanistinės mokyklos IV-tasis skyrius Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime, įvykusiame vasario 22 d. mokyklos sporto 
salėje, išpildo žodžio ir dainų pynę. Nuotr. K. Ražausko

Vokietijos studentai...
Atkelta iš 3 psl.)

nė konflikto aukštosiose mo
kyklose eiga”: “Reikia pirma 
viską sunaikinti, kad būtų gali
ma statyti”. Esą studentai turi 
pasinaudoti “buržuazinių uni
versitetų” teikiamomis galimy
bėmis, kari suformuotų ateičiai 
tikrus revoliucionierius. Dali
niai konfliktai, kurie pasireiškia 
universitetuose, turi būti pama
žu vedami j visuotinį konflik
tą su vidine ir išorine universi
tetų administracija ir biurokra
tija.

Pagal tą “strategiją”, vidi
niai universitetų protestai turi 
pereiti tris fazes: a) “defensy- 
vinė fazė”, kurioje sukaupia
mos mokyklų reformos proble
mos; b) “pereinamoji fazė” — 
veikia radikali ir ekstremistinė 
grupė, kovodama su universite
to administracija; c) pagaliau 
“puolamoji fazė”, karia vyksta 
nuolatinė agitacija universitete, 
panaudojant “masės” pagalbą. 
“Mes norime, sako vienas iš

SDS vadų Frank Wolff, kad 
studentai taip suorganizuotų 
savo studijas ir tokiu būdu, kad 
galėtų revoliuciją perkelti į vi
suomenę, kurioje, baigus studi
jas, teks dirbti. Busimieji inži
nieriai, gydytojai, mokytojai, 
tarnautojai turi panaudoti stu
dijų laiką susiformouti ne indi
vidualistinį mentalitetą, kaip 
buvo ligi šiol, o tik revoliucinį 
būsimąjam savo darbui”. O stu 
dentų “auklėjimo procesas” tu
ri būti išbandytas “kovojančios 
akcijos pratybomis gatvėje”.

Šitokios idėjos rodo du da
lyku: pirma, būtų klaida nepa
kankamai įvertinti Vokietijos 
studentų manifestacijas, laikant 
jas tik egzaltuotos mažumos iš
sišokimais; antra, “kovojančios 
akcijos pratybos gatvėse” yra 

J pagrindinis studentų siekimas. 
| SDS veikla, jei atsimename, pra 
i aidėjo 1964 m. gruodžio mėn., 
i kai studentai išėjo į gatvę pro
testuoti prieš Kongo ministrų 
pirmininko Čiombės lankymąsi 
Vokietijoje. Tai buvo protestas

ne prieš asmenį, bet turėjo gi
lesnę prasmę — grynai politinę. 
Studentų reikalaujamos univer
siteto reformos yra tik priedan
ga paslėpti politinius tikslus.

Nėra abejonės, kad tokia yra 
išvada iš jų filosofijos: reikia 
nutraukti akademinių diskusijų 
laiko gaišinimą. Kai Vokietijos 
teisingumo ministras, socialde
mokratų kandidatas į preziden
tus, Hermannas buvo paklaus
tas, ar jis manąs, kad SDS dar 
galima įjungti į dabartinį visuo
meninį Vokietijos gyvenimą, at
sakė aiškiai “Ne!”. Tas “Ne” 
buvo pasakytas žmogaus, kuris 
iki šiol “protestuotojams” bu
vo parodęs didelio supratimo ir 
palankumo.

Žinoma, dėl to Vakarų Vokie
tija dar nėra ant Weimaro res
publikos slenksčio, tačiau tos 
“mažos studentų grupės” elge
sys ir užimtoji politinė linija 
gali būti palyginta tik su Če
koslovakijos studentija, žinoma, 
su tuo skirtumu, kad tenai bu
vo kovojama už laisvę, o čionai, 
pasinaudojant visomis priemo
nėmis. kurias suteikia demokra 
tinė laisvė, nusikreipiama tai 
Jaisvei sugriauti. Tad jei kas 
mano, kad viskas susitvarkys, 
jei tik bus padaryta mokyklų 
reforma, kad studentai nurims, 
yra optimistų klaida neįžiūrėti 
gilesnių studentų “protestų” 
priežasčių, kurios yra šalia ir 
už studentų pečių.

DU KULTO TVARKYTOJAI

Praha: Praeitais metais pa
skelbus Čekijos ir Slovakijos 
valstybių federatyvinę sąjungą, 

! šiomis dienomis naujai sudary
toje Čekoslovakijos federatyvi- 

| nėję valdžioje paskirti du nauji 
' kulto reikalų tvarkytojai — Če
kijos kraštui Miroslavas Galus- 

I ka ir Slovakijos kraštui Miro
slavas Valek.

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS
Septynioliktąją “Draugo” pre

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

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

lelį jam įteikė Patersono Bend
ruomenės pirm. A. Rugys.

— Kultūrinės popietės. Pater
sono ir apylinkės lietuviai kar
tas nuo karto renkasi į kultūri- 
nias popietes, kurių jau įvyko 3 
Pirmoji buvo Patersone Šaulie
nės namuose. Paskaitą skaitė 
dail. Vitkauskaitė — Merker. An
troji Pompton Plains, N.J. pas 
Bulotus, kur paskaitą skaitė 
chemikas Rimtautas Vizgirda ir 
trečioji — dr. Rožės Šomkaitės 
namuose, So. Orange, N.J., kur 
savo įspūdžius iš Afrikos, Vietna
mo ir Lietuvos papasakojo žur
nalistė Jūratė Kazickaitė. Tokios 
popietės labai mielai lankomos. 
Jas organizuoja kun. V. Dabušis 
ir dr. R, Šomkaitė.

— Barbora Vyčienė, uoli pa- 
rapietė sausio 6 d. atšventė savo

75 gimtadienį. Jos intencija tą 
sekmadienį buvo atlaikytos šv. 
Mišios, o kun. V. Dabušis labai 
gražiai paminėjo ją savo pamoks 
le. Jis pažymėjo, kad visa aplin
ka apie bažnyčią ir pati bažny
čia yra tokia švari ir graži tik 
Barboros dėka, nes ji kaip ta pil
koji bitelė visas dienas dirba, šva 

i rina, gražina, o mes kartais vi
sai nepagalvojam, kad visa ta y- 
ra kieno nors daroma. Paprašy
ta niekuomet neatsisako šį ar tą 
padaryti. Ji aplanko beveik visus 
ligonius, jiems šiuo tuo padėda
ma. Ji yra kun. Pranciškaus Ged 
gaudo, OFM teta, ir jam padė
jo siekiant kunigystės.

— Juta ir Tadas Tallat-Kelp- 
i šai pirmąsias dvi vasario mėn. 
savaites atostogavo Puerto Rico.

Al. M.

Švėkšnos gimnazija. Gimnazijos sukakties minėjimui ruošiasi švėkš
niškiai.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 80. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite | CHICAGO TAUPYMO BENROVftS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus t%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MENESINF. TAUPYMO LENTELE:

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. Westem. PR 8-5875
J. LIEPONIS

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

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖMĖNESINĖS
SANTAUPOS

!2 YRS. !4 YKS. 16 YKS. ! 8 YRS. I 10YRS.Į

:• U.001 504.2611.058.16! 1,666.59 2,334.911 3,009.021
3)00 756.39Y,587.25|2,499.89 3,502.371 4,603.531
10.001,008.53|2,116.33|3,333.18 4,609.82! 6,138.041
50.00! 1,260.66! 2,645.41 Į 4,166.48 5,837.281 7,672.55!
60.00! 1,512.7913,174.4914,999.78 7,004.731 9,207.06!
70.00 j 1,764.9213,703.58! 5,833.07 8,172.19110,741.57!
80.0012.O17.O5|4.232.66!6,666.37 9.339.65112,276.08!
90.00 2.269.1814,761.74! 7.499.66 10,507.10! 13,810.59'

!Q0.OO 571 32'5.290 8? 8.332.96 11,674.56! 15 345 09’

SAFETY DEPOSIT BOXES
5‘/4°/o on $8,000.00 Certificates 

43/4% on Pass Book Accts.

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90.000,MM>.<Ml

Trys astronautai, kovo 3 d. pradėję 10 dienų svarbų ir pavojų kupiną 
“Apollo 9” skrydį aplink žemę. Ryt numatomas specialaus prietaiso, nu
tūpti mėnulio paviršiuje, vadinamo "Voru”, išbandymas.

, ^TlNG? 
o^'SAFETYOF

INSURED
V//«§/ YOUR SAVINGS

JOHN PAKKL. Presti.euf

Chieago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575

H O U B S
Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

I
QUARTERLY< 
DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(Slx Month Minimum) 
minimum $10,000 orllarger ln multiples |of $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

TANDARD 
EDERAL

8AVINGS AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
Archer at Sacrąmento Chieago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,OOC,LuJ.OO 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twlce lugai reąulremente)

HOURS: Mon., Thurc., 9 a.m.-B p.m.; Tum., 
Fri., 9 a.m.-4 p.m. | Sat, 9 a.m. -12 nooią

3J WedL— no buslnesc transacted 
AMERICA'SLARGESTLITHUANIAN ASSOCIATlSH----



BILIETAI GAUNAMI:Kovo men. 22-rą dieną 
Šeštadienį 
7-tą valandą vakare 
LIETUVIŲ 

NAMUOSE 
3009 Tillman Street 
Detroit, Michigan

r < > < r I I V S
IR AŠTUONIOLIKTOJO

Programą išpildys: Solistas S. BARANAUSKAS,
Akomp. ALV. VASAITIS

rašytojas A. BARONAS ir 
aktorė Z. KEVELAITYTE-VISOCKIENE

ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Laureatui JURGIUI GLIAUDAI premiją įteiks mecenatas KUN. 

B. SUGINTAS.
Dalyvavimas šioje šventėje yra mūsų kultūrinio gyvenimo rėmfmas 

ir pačiųi dalyviu meninis atsigaivinimas. Visi kviečiami dalyvauti.

Spaudas kioske— pas 
Vytautą Čižauską.

Neringoje — pas Vladą 
Paužą.

Windsore — pas Birutę 
Januškienę.

f

L.B. LITUANISTINĖ 
MOKYKLA PAMINĖJO 

VASARIO 16-JĄ
Saulėtas, beveik pavasariškas, 

vasario 22 d. rytas maloniai pa
sitiko skubančius į šeštadieninę 
mokyklą Detroito lietuviukus, 
tą dieną, sutrumpinus pamokų 
laiką, mokykla minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą.

Apie 11 vai. patys mažieji, 
tvarkingoje rikiuotėje, įžygiavo j 
salę, kur jie atliko pritaikintą mi
nėjimo programą. Jų minėjimą 
sekė tėveliai ir džiaugėsi savo 
mažųjų pasirodymais, kuriuos 
paruošė ir išmokė jų mokytojai.

Vyresnieji minėjimą pradėjo 
12 vai., stebint būriui tėvelių ir 
artimųjų. Mokyklos vedėjas Pr.
Zaranka paruošė montažą, “Lie
tuviškam žodžiui”. Kiekvienas 
mokinys skaitė bei deklamavo 
mūsų rašytojų kūrinius. Visi pa- 
sogedėtinai atliko savo roles ir bu
vo malonu stebėti, kaip priau
ganti karta gražiai sugeba valdy
ti lietuvišką žodį.

Programą paįvairino mokyk
los tautinių šokių grupė. Minė
jimas baigtas tautos himnu ir pa
kilioje nuotaikoje išsiskirstyta į 
namus.

Nepriklausomybės minėjimai 
šeštadieninėje mokykloje visuo
met yra labai savi ir artimi. Jie 
duoda, mums suaugusiems vil
ties, kad lietuviškas žodis dar iš
liks nepaskendęs svetimybių jū
roje. Tai mūsų mokytojų ir ne
pavargstančių tėvelių nuopel
nas.

J. Dunčienė
NAUJA PAŽINTIS

Nedaugeliui pažįstamas To
ronto Liet. Stud. Choro vadovas, 
muz. kun. B. Jurkšas, čia Detroi
te. Todėl, jų koncerto išvakarė
se Detroite (kovo 15 d.), norisi 
mūsų visuomenę truputį supa
žindinti su šio įdomaus jaunimo 
ansamblio vadovo veikla dainos 
pasaulyje.

Kun. Br. Jurkšas jau daugiau 
kaip 30 savo gyvenimo metų yra 
paskyręs dainos puoselėjimui, y- 
patingai jaunimo tarpe. “Var
giai ar patrauksi organizuotan 
dainos vienetan suaugusį, jei jo 
jo nepatrauksi dainai jaunystė
je, jei neuždegsi meilę dainai”, 
sako jis.

Gyvendamas Ispanijoje, dide
lėje Madrido amatų mokykloje 
suorganizavo 200 berniukų cho
rą ir 50 orkestrantų.

Atvykęs į Kanadą suorganiza
vo pirmą lietuvių chorą Edmon- 
tono mieste. Po to sekė Hamil
tono par. chorai ir pagaliau To
rontas.

Toronte kun. Jurkšas vadovau
ja kurį laiką Šv. Jono par. chorui, 
po to Prisikėlimo par. chorui.

Detroito skelb mai
PETRAS P U T R I U S

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus 
[deda 'Plastėr Board”. Visų rūšių 

grindų ir sienų plyteles

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

.......................................imi
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 

RADIJO VALANDA
WJLB stotis — banga 1400

Šeštadieniais 3:00 Iki 4:00 p. p.
Patricla Bandža tel. 278-3265 ,
Algis Zaparackas tei. 549-1982 ] Toronto Liet. Stud. choras su savo chorvedžiu

Čia būdamas jis suorganizuoja 
studenčių chorą, bendrą studen
tų chorą, suaugusių chorą ir vai
kų chorą (80 vaikų). Prieš kele
tą metų Prisikėlimo par. namų 
atidarymo iškilmėse kun. B. Jur
kšas koncertavo su trimis cho
rais atskirai ir koncerto finalui 
sujungdamas visus į vieną galin
gą dainą.

Paskutiniųjų poros metų bėgy
je For. Stud. choras yra koncer
tavęs Montrealyje, New Yorke 
ir kovo 15 koncertuos Detroi
te. Tai bus kun B. Jurkšo vad. 
ansamblio antra išvyka j J.A.V.

Vieneto drausmingumas, dai
nų spalvingumas ir parinktos ro
mantiško žanro, būdingos jauni
mo amžiui, dainos, tai kun. B. 
Jurkšos vadovaujamo jaunimo 
ansamblio žymės.

Dainų repertuaran įtraukia ne 
tik lietuvių kompozitorius, bet 
parenka melodingus kitataučių 
kompozitorių kūrinius, kurie 
dažnai pagauna mūsų liet. jauni
mo širdis.

Asmeninė pažintis su muz. 
kun. Br. Jurkša ir jo vadovauja 
mo jaunimo ansamblio daina 
jau nebetoli.

Jad

ti Vasario 16 minėjime ir netu
rėjo progos įteikti savo auką Lie
tuvos laisvinimo reikalams, gali 
auką pasiųsti paštu E. Paurazie- 
nės vardu (17403 Šuincy, Det
roit, Mich. 48221).

— Jonas Butkus, nuoširdus lie 
tuviškų reikalų rėmėjas, šiomis 
dienomis šventė savo gimtadienį. 
Ta proga Detroito šauliai suruo
šė jam pobūvį, kurio programą 
pravedė kuopos pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, šeimininka
vo St. Pranėnienė. Buvo pasaky
ta keletą kalbų, paskaityti sveiki
nimai ir įteikta dovanų. Detroi
to skautės prisiuntė dovanėlę ir 
jautrų sveikinimą, nes J. Butkus 
savo laiku skautes buvo parėmęs 
stambesne auka. Šios savo sukak
ties proga J. Butkus įteikė Lietu
vių fondui septintą šimtinę.

(sln)
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Uniformuoti jūrų šaulių kuopos “Švyturys” vyrai rūpinsis palaikyti tvarka Lietuvių namų rajone “Drau
go” premijos įteikimo šventės metu kovo 22 d. Stovi iš kairės: kuopos pirm. Mykolas Vitkus, Stepas Lun- 
gys, Juozas Televičius, Klemensas Urbšaitis, Jonas Acas, Jonas Balnionis, Vladas Kazlauskas, Juozas Kin- 
čius ir Antanas Kriščiūnas. Trūksta Vacio Slušnio. Nuotr. K. Sragausko

Sol. St. Baras dainuos “Draugo” li
teratūrinėje šventėje Detroite kovo 
22 d. Lietuvių namuose.

TRUMPAI

— L. bendruomenės apylinkės 
valdyba vasario 22 d. pas pirm. 
Algį ir Liudą Rugienius suruošė 
kavutę. Sukviestiems svečiams A. i 
Rugienius paaiškino, šio vakaro 
susitikimu norima padėkoti vi-j 
siems, kurie kuriuo nors būdu j 
prisidėjo prie bendruomenės dar-' 
bo. Jonas Urbonas pasidžiaugė, 
kad jam būnant jubiliejinių me
tų komiteto pirm., su apylinkės 
valdyba vyko glaudus bendradar 
biavimas, todėl komitetas ir ga
lėjo padaryti tai, ką yra atlikęs 
per jubiliejinius metus. Dr. Vyt., 
Majauskas padėkojo A. Rugie
niu! už energingą veiklą apylin
kės valdyboje ir kitose organiza
cijose, kartu padėkojo ir jo žmo
nai Liudai Griškelytei-Rugienie- 
nei, kuri taip pat pasižymėjusi

savo veikla, gi neseniai turėjo 
perskaityti ir įvertinti “Draugo” 
konkursui prisiųstus 12 autorių 
romanus. Vėliau pasikalbėjimai 
buvo tęsiami prie kavos ir tortų. 
Dalyvavo Elena ir Antanas Mus- 
teikiai, Ona ir Petras Griškeliai, 
Jadvyga ir dr. A. Damušiai, Pa
jauta ir inž. J. Gaižučiai, Vanda 
ir dr. V. Majauskai, Dana ir dr. 
P. Padaliai, Aldona ir St. Bač- 
kaičiai (buvę detroitieSai atvykę 
iš Washingtono), Marija ir Vyt. 
Petruliai, dail. St. ir Stepas Sma- 
linskai, F.lvira ir Jurgis Idzeliai, 
St. Kaunelienė, Rimgailė Zoto- 
vienė, Rimas Korsakas ir Izabe
lė Kukočionytė.

— Rašyt. Vyt. Alantas yra pa
kviestas skaityti paskaitą apie An 
taną Vanagaitį kovo 30 d. Jau
nimo centre, Chicagoje. Šiais me
tais sueina 20 metų nuo A. Va
nagaičio mirties. Balandžio 27 d. 
V. Alantas skaitys paskaitą Ro
chesteryje apie prez. Antaną Sme 
toną, nuo kurio mirties sueina 
25 metai. Akademiją ruošia Tau
tinės sąjungos Rochesterio sky
rius. Gegužės 11 d. rašytojas skai
tys paskaitą Detroito Lietuvių na 
muose apie šaulių sąjungą (50 
metų sukakties proga) ir apie są
jungos kūrėją Vladą Putvį, nuol 
kurio mirties sueina 40 metų. A ' 
kademiją ruošia jūrų šauliai.

— Jaunimo choro tėvų ..su
sirinkimas įvyko vasario 23 d. 
Šv. Antano mokyklos patalpose. 
Choro vadovas muz. Stasys Sli
žys padarė apie choro veiklą pra 
nešimą. Choras turi 45 mergai
tes ir 12 berniukų moksleivių am 
žiaus. Jaunimą į chorą jis pats 
sukvietęs, nes jis žino kurie gali 
dainuoti. Ateityje choristų skai
čius bus didinamas tik palaips
niui. Drausmė gera, ypač jokio 
vargo neturi su berniukais (mer 
gaitės kartais mėgsta paplepėti). 
St. Sližys prašė tėvų daryti vis
ką, kad jaunimas nepraleidinė-

t,ų repeticijų, nes tai daugiausiai 
visą darbą ir trukdo. Darbas re
peticijose jam daug palengvėjo, 
kai prie pianino pasodino savo 
dukrą Reginą Sližytę. Dabar, kai 
jam pačiam nebereikia choro pia 
ninu palydėti, jis geriau visus 
choristus gali matyti ir sekti jų 
dainavimą. Chčras jau gauna 
kvietimų dainuoti per parengi
mus. Balandžio 20 d. giedos Die
vo Apvaizdos bažnyčioje moterų 
sąjungos auksinių jubiliejaus pro
ga. Po to, konceųtuoą tos pat pa
rapijos salėje banketo metu. 
Stambiausias choro pastatymas 
numatomas ateinančią žiemą. 
Numatoma (ir jau padaryti pa
ruošiamieji darbai) pastatyti ope 
retę “Piršlybos Sapnagiuose”. J 
šį pastatymą be choro bus įjung
ta viena tautinių šokių grupė. 
Režisuos akt. Justas Pusdešris, te
chnikiniais darbais rūpinasi Leo
poldas Heiningas. Pranešimus 
padarė choro tėvų kom. pirm. 
Jonas Bartkus, akt. J. Pusdešris 
ir L. Heiningas. Tėvai muz. St. 
Sližiui nepagailėjo gražaus žo
džio ir padėkos už puikiai pasi
rodžiusį chorą nepriklausomybės 
šventę minint. Dr. J. Mikulionis 
buvęs nustebintas jau pirmo įs
pūdžio vos uždangai prasisklei
dus, gi inž. Vyt. Kutkus mano, 
kad šis choras todėl padaręs tokio 
didelio įspūdžio, kad jame nebu
vo nei senų, nei plikų, nei barz
duotų, bet tik žalias lietuviškas 
jaunimas. Jo nuomone, tiesiog 
neįtikima, kad per tokį neilgą 
laiką, choras galėjo taip gerai pa
siruošti.

— Radijo klubas (Amerikos 
Balsas) savo vasario 23 d. susi
rinkime svarstė finansinius klau
simus. Nutarta birželio pradžioje 
suruošti gegužinę, nes praėjusiais 
metais nepaisant lietingo oro ge
gužinė davė $500 pelno. Numa
toma kreiptis į valandėlės klau
sytoms ir klubo narius, kad laiku

sumokėtų nario mokestį.
— L. Bendruomenės apylin

kės metinis susirinkimas kviečia
mas kovo 9 d. 12 vai. L. namuo
se.

— Marija ir Antanas Kriščiū
nai šiomis dienomis paminėjo sa
vo vedybinę sukaktį. Jiems vai
šes suruošė “Švyturio” kuopos jū
rų šauliai.

— Skaučių ir skautų iškyla 
Dainavoje įvyks kovo 8 ir 9 d.

— St. Butkaus kuopos pasita
rimas įvyko kovo 1 d. kuopos bus 
tinėje. Kiek plačiau buvo pasvar
styta šaulių talka kovo 22 d. įvyk 
stančiai “Draugo” premijos įtei
kimo šventei. Šaulės moterys ruo 
šia susipažinimo kavutę, kuri į- 
vyks ten pat L. namuose po prem 
ijos įteikimo ir programos. Kuo
pos parengimų vadovė Valerija 
Šulcienė pranešė, kad Detroito 
ponios jau pasižadėjo kavutei iš
kepti 20 tortų. Šauliai prižiūrės 
tvarką L. namų viduje ir šiuo 
metu platina pakvietimus.

Tame posėdyje buvo aptarti ir 
kiti aktualūs klausimai, k.a. šau
lių ideologinė stovykla Dainavo
je (birželio 15-22 d.), dail. Vy
tauto Ogilvio dailės parodos su
ruošimas, šaulių sąjungos sukak
ties paminėjimas ir kit. Lidija 
Mingėlienė pranešė, kad gauta 
daug gerų rūbų, kurie netrukus 
bus supakuoti ir pasiųsti Punsko 
lietuviams.

— Aukos Altui. Kas dėl kurių 
nors priežasčių negalėjo dalyvau

PASKAITOS ORTODOKSAMS
Pirmą kartą du Vienos uni

versiteto ikatalikų teologijos 
profesoriai: Bažnytinės teises
žinovas prof. Dorett ir pasto
ralinės teologijos prof. dr. Klos-

termann, pakviesti Rumunijos 
ortodoksų Akademijos rekto
riaus, Bukarešto ortodoksų aka 
d emi j aje skaitys paskaitas. Pa
sikeitimas profesoriais su ko
munistų valdomo krašto orto
doksų mokslo institucijomis fou 
vo sutartas pernai Vienos ar- 
kiv. kard. Koenig lankantis Bu
karešte ,kur jis susitiko su or
todoksų patriarku Justinijonu.

REMIA ATSILIKUSIUS
Kaip pranėša “Misereor” ak

cijos centras Aachene, Vakarų 
Vokietijos katalikai dešimties 
metų laikotarpyje įvairiose pa
saulio misijose ir ūkiniai atsili
kusiuose kraštuose įvykdė virš 
6.400 įvairių statybų projektus, 
paaukodami šiems reikalams 
apie 600 milijonų markių. “Mi
sereor” akcija buvo įkurta 1959 
metais Koelno arkivyskupo kar
dinolo Frings rūpesčiu ir daug 
prisidėjo prie ūkinės bei sociali
nės gerovės pakėlimo pasaulyje.

— Amerikos laivyno steigimo 
data laikoma 1794 m. kovo 11 
diena.

L.B. Detroito apyl. m. mokyklos IlI-čias skyrius pasiruošęs Vasario 
16-tos minėjimui. Nuotr. K. Ražausko

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.

muz. kun. Br. Jurkšu, kurie koncertuos kovo 15 d. Detroite.
Nuotr. M. Pranevičiaus

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ

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

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į 
dkūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur' 
Kvykusi su trimis vaikais sten 
giasi čia sukurti jiems ir sau atei 
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokiu 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au- 
mbiografija.

Gaunama
$5.00.

‘Drauge”. Kain

Illinois State tryventoja) prie kalnoc 
turi pridėti 5% taksų.

PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL
4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

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

Likę tik 80 automobilių.

ČAĮever been siek 
a day in his life
That’s the way lt should be. 
Every child is entitled to a 
healthy start in life, būt there 
are an estimated 250,000 
American babies each year 
who are deprived of that 
precious birthright

They are the babies 
born with defects. 
They are the 
babies you help by 
helping the Marr.h 
of Oimes fight 
birth defects 
through nationwide 
programs of 
research, medical 
care and education.



BEAUGĄS, ketvirtadienis, 1909 m. kovo mėn- 6 d-

Irena ir Kazys Miecevičiai, atšventę 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį

DVIDEŠIMT PENKERI METAI LAIMES 

KELIU

Karo audrų sūkuriams siau
čiant, j Žemaitijos sostinę — 
Telšius tarnybos reikalais atki
lo šaunus jaunikaitis, marijam
polietis Kazys Miecevičius, kur 
nuo anksčiau jau gyveno ir jo 
tėveliai. Netikėtai susipažino 
septyniolikmetę gimnazistę, o 
vėliau pašto tarnautoją Ireną 
Liutkevičiūtę. Ši jaunutė pora 
1944 m. vasario 21 d. sukuria 
lietuvišką šeimą. Jų moterystę 
Telšių katedroje palaimina kle
bonas 'Pilipavičius, prieš šeše
rius įmetus miręs okupuotoje Lie 
tuvoje.

Netenka šiai jaunajai porai 
džiaugtis ilgesnį laiką laime sa
vo įgimtajame krašte. Vos pusę 
metų pagyvenę, jaunieji Irena 
ir Kazys Miecevičiai, artėjant 
bolševikų frontui, palieka Žemai 
tiją ir povestuvinei kelionei per 
Baltijos jūrą laiveliu leidžiasi į 
Švediją, ieškoti saugesnio gy
venimo. Ir čia juos ištinka pir.

ir Kazys Miecevičiai atšventė 
savo audringo, bet drauge ir lai 
mingo dvidešimt penkerių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Jų 
moterystė prisiminta iš ryto 
bažnyčioje pamaldomis. Vakare 
Balio Pakšto svetainėje per 150 
jų giminių, artimųjų ir bičiulių 
vaišinosi ir džiaugėsi šios šei
mos gražiu gyvenimu.

Vaišėms vadovavo akt. Leo
nas Barauskas, taikliais, gražiai 
išsakytais vestuvinės dainos žo 
džiais ir malda pradėdamas po
kylį. Susirinkę svečiai sukaktu
vininkams sugiedojo “Ilgiausių 
metų”. Sukaktuvininkus sveiki
no telegramomis ir laiškais ir 
iš okupuotos Lietuvos giminės 
— brolis Adolfas, sesuo Aldona 
ir svainis Adolfas. Iš Californi
jos __ Stasys ir Ulė Ilgūnai, Vin
cas ir Vacys Mačiai, dr. Kazi
mieras Labanauskas. Iš Flori
dos J. Jacikas, iš Brocktono 
'Grušų šeima, iš Bostono Aldo-

moji ir skaudžioji gyvenimo ne-1 na Labuckaitė, kun. V. Martin- 
sekmė. Vokiečiai prie pat Šve- kus, negalėjęs atvykti į šventę 

ir dr. Aglinskai bei D. A. Mišių 
liai iš Chicagos, bei Ikiti.

Draugų vardu, aktorius Leo
nas Barauskas perskaitė Leo
poldo Kupcikevičiaus šaunų hu
moristinį eilėraštį “Vyturys”; o 
solistė Vanda ISttankienė sukak- 
tuvininlkus sveikino dainuoda-

dijos krantų sugauna jauną po 
rą ir kaip bėglius grąžina į Ry
gą. Išskiria ir uždaro į kalėji
mą.

Prasideda nevilties ir lūkes
čio dienos. Po kurio laiko vokie
čiai iš kalėjimo moteris drauge 
ir Ireną išveža Vokietijon dar
bams, o vyrus kasti apkasų prie ma “Žibuokles”.
Rygos. Artėjantis frontas blaškė | Adv. Jonas Našliūnas sukiak- 
benamius ir Irenos su Kaziu ’ tuvininkus sveikindamas prisi-
viltys, bet kada susitikti mažė
jo.

Tuo metu Irena laukėsi kūdi
kio ir jai pavyko iš sunkių dar
bu ištrūkti. Ji keliauja į Vaka
rų Vokietijos gilumą viena, ti
kėdama, kad kur nors suras 
savo mylimąjį vyrą. Pagaliau ji 
pasiekia Bavariją ,netoli Kulm- 
bacho, Mochenbache prieglaudą 
ianda to miestelio klebonijoje. 
Čia ji sulaukia karo pabaigos ir 
pirmojo sūnaus Kęstučio.

Tuo laiku jos vyras Kazys iš
gyveno karo paskutiniąsias die
nas, patenka Jugoslavijoje titi- 
ninkų partizanų nelaisvėn ir pa
kelia belaisvio sunkią dalią. Po 
penkįų mėn. pagaliau Kazys pa 
bėga iš belaisvės ir per kabius, 
pėsčias, suvargęs ir alkanas ke
liauja 5 savaites, kol pasiekia 
VakaMį'Vokietiją. Ir po didelių 
ieškojimo pastangų jis suranda 
savo mylimą Irutę, kuri jį pa
sitinka su šeimos laime — sūnu
mi Kęstučiu. Galime įsivaizduo 
ti, kiek laimės ir džiaugsmo ne
šė susitikimo diena.

Vokietijoje tris metus išgy
vena Dornstadte prie Ulmo. 
Emigracijos bangai subangavus, 
ši jaunoji 'šeima pasiekia Ame
riką 1949 m. ir įsikuria Ohica
goje. Kazimieras dirba įvairius 
darbus ir studijuoja industrijos 
inžineriją, o ją baigęs dabar va 
dovauja vienai gamybos įmo
nei. Irutė turi šukavimo salioną 
ir sėkmingai verčiasi savo vers
le.

Čia prasidėjo gražesnis šios 
šeimos gyvenimas. 1950 metais 
susilaukia dulkrelės Irenos - Ma
rijos, o dar po 5 metų, 1955 m. 
šeimos laimę džiugina gimusi 
Joana - Vida.

Šių metų vasario 22 d. Irena

minė jų tėvelius, ir jaunąją kar
tą, atseit net tris generacijas 
ir gėrėjosi Irenos ir Kazimiero 
Miecevičių gražia šeima ir jos 
laimingu gyvenimu.

įSVečių, kaimynų ir visų Ire
nos ir Kazimiero bičiulių vardu 
šiltą žodį tarė Jurgis Janušaitis.

Pabaigoje nuoširdžiu padėkos 
žodžiu ačiū tarė už sveikinimus, 
linkėjimus, dovanas ir tokį mielą 
dėmesį šeima, visiems svečiams 
sukaktuvininkas Kazys Miece
vičius.

Vaišės tęsėsi iki vėlumos. Su
kaktuvininkus, jų mielą šeimą 
ir visus svečius lydėjo linksmos 
nuotaikos, protarpiais skambėjo 
dainos ir, Baliui Pakštui gro
jant, poros sukosi šokyje.

Sukaktuvininkams ši diena 
tikrai džiugi. Ji priminė šeimos 
laimę ir tuos laimingus, kad ir 
protarpiais labai sunkius, dvi
dešimt penkerių metų gyvenimo 
kelius. Šiai mielai šeimai tebū
nie ir ateities gyvenimo metai 
kupini laimės.

Jurgis J. šešupis

EKUMENINIS ŽURNALAS

Pirmomis sausio mėnesio die
nomis Helsinkyje, Suomijoje, 
pradėtas leisti naujas ekumeni
nis žurnalas “Kaikiki Uudeksi- 
Viską atnaujinti’’ redaguojamas 
jaunų akademikų ir studentų. 
Žurnalas skirtas Suomijos ir 
Švedijos tikintiesiems katali
kams ir protestantams leidžia
mas švedų ir suomių kalbomis, 
siekia plėsti visų krikščionių 
vienybės dvasią. Pirmąjame nu
meryje geriausius linkėjimus 
žurnalui išreiškia Helsinkio ka
talikų vyskupas Paulius Ver- 
schuren ir liuteronų vyskupas 
Simojdka.

CLASSIFIED GUIDE
SfioaNvnnaasiK

10% — 20% — 30% piginu mokėsi! 
už a|«lriui<lą nuo ugnie- ir imtoino 
hlllo pas
FRANK ZAPOLIS

3208 $4 We»t OMU Street 
Chl<-ngo. Illinois 

Tol GA 1-8054 ir (iii 0-1330

lllllllltlllllllllllliuilllllliuilllllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi
mokėjimo są
lygos.

I. BACEVIČIUS
8455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI I UETUY
< »sMOs FXPRESS 

MAItųl »rri |. ,.||’l -ŪKI
:«!»« iUili M Tol KVA 5-2781
•Mil OOth SI l'ol kva .5-2737
'■■*33 -o llnl-1,,1 «,i lel' JM 332t:

Meiu.vty bendrove
•‘jotinius 4h/n1 ah vo
agos tiesiai j l.l^tuvj*

Didelis pasirinkimas įvairiu me 
ltal lietpalčiu ir kitu prekių 

Priimami dolerinis1 dovani >»♦
• hvma i

h U V Žukauską*

turinti teist- 
urdii 18 '-ni

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, m. 60632. Tel. Y A 7-5980

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 6&th Street 
TeL HE 4-7483

niniii—BiMi

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2846 IV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

illlBIIIIBIIBIIBIBIIBIIIIBIIIBIIIIIIIIUBBi
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKU8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

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

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospect 8-9583

ii »•»» itiliiltliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiih

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus u 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda 
2047 W. 67th Place VVA 5-81(6

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūSių namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago D, III.

Telefonas VI 7_3447.

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

MOV ING
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairių atstumų.

L. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

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

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

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

turi pridėti 5% taksų.

REAL ESTATE

2-jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6. 4 ir 2% kamb. 
butai. Prie 70 lr VVestern. $22,000, 
arba pasiūlymas.

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

5Į4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

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

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

134 aukšto (5 14 lr 4 įį kmb.) S 
metų mūr. prie 63-čios ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Perskaitę “Draugą“, duo- 
nte ii kitiems pasiskaityti

REAL ESTATE

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

Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maA. 
garažas. Marųuette pko. apyl. $20,900 

i botu mūr. po & kamb. 60 p 
sklypas. 4 maš. mūr. garažas Savi
ninkių, iAvyksta $52.900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė- _ PR 8-2235

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5'/į kamb. mūr. namą. 2 maš. gara
žas. Naujas šildymas. Apyl. 66 ir 
Maplewood Avė. Po 6 v. v. skam
bėkit GA 5-3897.

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksus naujas mūras (po 

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

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

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

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidencija. 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.

814,200 pajamų iš apartmentinio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

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

3-jų hutų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležine tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28.500.

įjotas dviem hutam, 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

MISCELLANEOUS HELP VVANTED VVHM

RADIO PROGRAMA

.

SHOE
SALESMEN

Seniaiis.Ji Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoi Anglijoj, iš stoties 
WLYN 1360 bangos vei km scl

Full time. Wonderful 
for very substa.ntial 
future.

opportunity 
income and

madieniais nuo TOO iki 130 va! 
po pietų Perduodama- vėliausiu 
onsaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai muzika dainos ir Mag 
lutė' pasaka Programa vedr - 
Steponas J Minkus. Riznio reika
lais kreiptis BaHie Florists — 
kėliu bei dovanų krautuvė, 502 F. 
Bro«dwav, So. Boston Mass. Tel 
4N 8-0489 Ten pat gaitnamns ir 
iv-nrnšBe “Draugas”.

A. ABALL ROOFING C0,
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra "tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė Vlsa» 
dnrbss garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

tlINIIIBBIBIIBBIIIIIIIIIIIIIBIIIIBBIIBIIIi
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽU’ VIZITINIU KORTEIJU
kreipkitės j '‘Draugą”, kuris spaus 
liną tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina

Užsakymus su pinigais siųskite 

n R A u G A R 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO n L INDIS 60629

O Connor & Goldberg 

33 So. State Street 

MR. LUFTIN, Mgr.

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

Gali after 4:30 P.M.

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

WAREHOUSEMAN
Young man who is looking for an 
opportunity. mechanikai aptitude 
helpful, būt not necessary. Starting 
salary open. Excell. working con
ditions. No lay-offs.
Gail 298-6862 in Dės Plaines, III. 

for intervievv.

HELP VVANTED — MOTERYS

STENOGRAPHER
Alert, personable: good typing and 

I shorthand akills, kniotwledge of rou- 
■mmimillimillllllllllllllimilllllllllimi ' tinę Office procedure. Sales office ln

ne>w building near.

ĮSIGYKITE DABAR!

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia-Prie 88 ir VVestern 2 butai po 5

kamb. Platus sklypas. $24,500.
Prte 7i ir Talman —Mūras^ ^bu- IjgĮ-ų rūpesčių ir susitelkti savo 

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

1J4 ankšto, 2 butai. 6 ir 4 kainb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
26 p. $1 3.900.

70 Ir Washtcnnw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 3-ju kamb 
$28.900.

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

1 )4 aukšto mūr. 6 ir 3 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas- 
ki. $28,000.

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

8 kamb. mūro “ranch’’ su S-Jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po R knmh. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

2737 VV. 43 St. — Cl- 4-2390

fvarkingas, teisingas ir greita; 
patarnavimas visais Real Estą t, 
reikalais. Be to, veikia Notariata 
daromi ir liudijami vertimai Tva, 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax ir atliekami kitok 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

♦259 S. Maplevvood Av- CL 4-7466

Skelbkitės “Drauge”.

REAL E STATE
9 po 8 kamb. mflr. Modernios vo

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

9 no 5)4 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

10 butų po 8 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

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

2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Blz. 
nlul ir apartmentams. Teiraukitės

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

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai lšnuom. Šiauri 
nėję miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. ‘‘Bullt-ins’’, koku 
nės plytelės, karšto vandens llldyma- 
gazu. Marą. pke. $20,600.

I *4 aukšto mūr. 6 ir 5 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri Šildymai. 2 auto ga
ražas. 07 lr Oakley 810.500

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

Kristaus sekimas 2.00
Marijos sekimas 1.25
.M'p SĮgj-. ■ MŲdi1*; Y.T.A

Ši naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
orle knygos kainos prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
brmimiiiiuiTn iii? iTTTiTm <4m7u'iTutH»ir

AUKSINIAI

RAGELIAI
PR NAUJOKAITIS

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

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

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

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

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

FOR FURTHER DETAILS
PHONE — 376-9522

TYPIST LITE RILLING
Gd. Telephone Manner.

8:30 to 5:30 — 5 day wk.
Small pleaaant Office.

$90 WEEKLY
Call M r. Gedles IX) 1-3020

EDGEWAJTER 'LAUNDRY
5533 N, Broadvvay
KITCHEN HELP

Top Salary
No Experienee Necesaary; Will Train 

May Utvo Tn
MAGNUĮ3 FARM

801 E. CentinfftyjU, Ai-lingtou Helght.--
Tel. 489-0018

Wanted reliable WOMAN for 
Southsido manufacturing compa- 

ny for

BILLING & GEN’L
OFFICE DUTIES

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

Phone AL GRUMULAITIS

SE 8 2100

Klebonijai reikalinga

VIRĖJA
Gyventi vietoj ar ateinanti. Kreip
tis j Kun. Francis.

717 W. 18th Street
TEL. •— C A 6-2929

REIKALINGA MOTERIS retkar
čiais pasaugoti iy2 metų mergaitę. 
Marąuette pko. rajone.

TELEF. — 778-8062

IŠNUOMOJAM FOR RENT

NERIS REAL ESTATE
6924 South Mfestern Avenue Tel, 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.

ALEX ŠA T A S — R E A L T 0 R
Main office 5727 VV. Cennafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2238 

Tarime šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti Į mūsų ištaiga 
It Išsirinkti iš katalogo
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“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

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

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

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

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.
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IŠNUOM. 5 kamb. butas su už
daru porčium ir 2-jų kamb. bu
tas viengungiui. 6815 S”. Camp
bell Avė. Tel. 471-1667.

IŠNUOM. miegamas kambarys 
72 ir Rockwell St. apylinkėje.

Skambinti HE 4-3448.

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti 1 akro (arba dau
giau) žemės sklypą Chicagos piet
vakariuose. Skambinti 581-3287, 
vakarais.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

aes jis plačiausiai skaitomas lie- 
u vių dienraštis G* skelbimų kai-

v įsieuib Dneiuamott
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TEISININKO IR KULTŪRININKO 

ANT. RAGAUSKO NETEKUS

ANTANAS GINTNERIS
1969 m. sausio 16 d., vėžio Į liau — kaip Liet. Raud. Kryž. 

ligos pakirstas, atsiskyrė iš gyvų-1 Valdyboje žinių biuro vedėjas, 
jų tarpo dipl. teisin. ir kultūri-; Vokiečių okupacijos metu buvo 
ninkas Antan. Ragauskas. Jis gy- paskirtas Kauno notaru. Bolšęvi- 
veno 8031 So. Emerald Avė.J ’ ams grįžtant atsidūrė Vokietijo

je, Austrijoje ir kitur iki išvyki
mo į JAV.

Chicągoj. Buvo gydomas Eik 
Grow ligoninėje, žento dr. B.
Beinorto rūpestingoje priežiūro
je. Pašarvotas Phillips koplyčio
je ir sausio 18 d. po atsisveikini
mo kalbų atlydėtas į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią. Mišių metu 
solo giedojo jo marti Praurimė I namų chemijos įmonėje, pasiju 

^Ragienė ir giminaitis R. Strimai-1 to naujai gyvenąs ir buvo lai 
tis iš Kanados. Į Šv. Kazimiero

Kaip kūrėsi Amerikoje
Atvykęs į JAV su žmona So- 

ija ir šeima turėjo įsijungti į 
darbą. Gavęs darbą netoli savo

mingas. Dukros ir sūnus mokė
si, o tėvai dirbo. Įsigijo savo na
mus ir turto. Laisvalaikiu daug 
skaitė ir rašė spaudoje. Mėgo 
spaudos darbą. Ypač mėgo kultū
rinį gyvenimą. Buvo tikras lietu
vis patriotas. Jau būdamas 12 m. 
apsisprendė kaip lietuvis ir turėjo 
aiškią tautinę sąmonę, o kai Ty
tuvėnų mokyklos mokytojas pa
klausinėjo mokinius, kas kokios 
tautybės, tai jis atsakė “zmui- 
dziak” — žemaitis.

Teis. A. Ragauskas buvo tie
sus žmogus. Buvo principo žmo
gus. Nemėgo tuščios garbės ir pa
sididžiavimo. Buvo labai mielas

kapines buvo palydėtas kun. dr.
A. Baltinio. Koplyčioje ir kapuo
se man teko velionį atsisveikin
ti. Po religinių pamaldų buvo 
palaidotas, prie kapo sugiedant 
giesmę Marija, Marija. Laidotu
vėse dalyvavo apie 30 mašinų.
Visi dalyviai buvo pavaišinti Kil- 
ty’s restorane. Tuo laidotuvių a- 
peigos ir buvo baigtos.

Gimtinė ir jaunystė
Jis buvo kilęs iš Tytuvėnų mies

telio, Raseinių apsk. Gimęs 1891 
m. balandžio 25 d. Jo jaunystė 
buvo varginga ir paprasta. Tėvas 
buvo Roemerio dvarininko už
vaizdą, todėl savo sūnų Antaną 
leido tuojau mokytis lenkų kal
bos, kad galėtų būti dvaro rašti
ninku. Bet jis, baigęs pradžios 

. mokyklą, troško toliau mokytis 
-ir prasimušti į šviesesnį gyveni

mą.

Kurį laiką dirbo Raseinių paš
te ikaip telegrafistas ir įsigijo 4 
klasių pažymėjimą. Vėliau dirbo 
pas vietos advokatą raštinėje. Bet 
1915 m. balandžio 14 d., jau su
pant miestą vokiečių raiteliams, 
vos spėjo pabėgti. Tuomet jisai 

^pasitraukė toliau nuo fronto, o 
vėliau išvyko į Rusiją.

Patriotinė veikla
Raseiniuose Antanas Ragaus

kas aktyviai dalyvavo patriotinė
je veikloje. Tai buvo labai pa
vojingas ir rizikingas darbas. Ca
ro šnipai sekė ir įtarinėjo. Jis or
ganizavo slaptus susirinkimus, 
rengė vaidinimus, švietė jauni- 

,mą. Reikia pažymėti, kad 1915 
m. pavasarį, prieš pat vokiečių žmona Sofija užaugino gražią

A. a. Antanas Ragauskas

ir nuoširdus žmogus. Šeimoje bu
vo rūpestingas tėvas. Juodu su

pavasarj
kariuomenės atėjimą, balandžio 
12 d. Raseiniuose dar buvo su
vaidinta, velioniui režisuojant, 3 
veiksmų komedija “Audra gied
roje”, kurioje pats A. Ragauskas 
atliko svarbiausią rolę. Vakaras 
buvo mišrus ir vadinosi: “Rusiš- 
kai-lenkiškai-lietuviška3 koncer
tus — spektaklis” su dainomis ir 
deklamacijomis. Spektaklio prog 
rama buvo atspausdinta ant ru- 
žavo šilko medžiagos. Ji išliko 
sveika ir dabar tebėra. A. Ragaus 

^ko namuose.
Velionis pasitraukęs iš Lietu

vos apsigyveno Rusijoje, Krond- 
štate, netoli Petrapilio, kur išgy
veno iki revoliucijos. Ten dirbo 
prie statybos darbų, karo reika
lams. Dėlto nebuvo mobilizuo
tas į caro armiją ir nematė ka
ro baisumų.

A. Ragauskas po caro nuver
timo persikėlė gyventi į Petrapi
lį. Pradėjo toliau mokytis, išlai- 

Ifcė egzaminus mokytojo vardui 
gauti ir baigė buhalterijos kur
sus.

Sugrįžus Lietuvon

1919 m. atsirado tėvynėje. Ku
rį laiką dirbo Teisingumo minis
terijoje. Vėliau perėjo į Vidaus 
reikalų ministeriją. Po to vertėsi 
laisva praktika, prekybos tarpi
ninkavimu, perrašinėjimu ir ver

kimais. Jam gerai sekėsi, nes mo
kėjo daug svetimų kalbų. Įstojo 
į šalpos ir labdaros draugijas ir 
kitas to laiko visuomenines orga
nizacijas. Tuo laiku baigė ir Kau
no universiteto teisės mokslus ir' 
gavo dipl. teisininko vardą. 1929 
m. buvo paskirtas notaru į Jo
navą, o po metų —į Plungę,
kur išbuvo iki sovietų okupaci
jos 1940 m. Atleistas iš tarnybos 
vėl sugrįžo į Kauną ir apsigy
veno savo žmonos namuose. Čia 
gavo darbą, kaip statiskikas — 
ekonomistas sekretoriate, o vė-

šeimą: dvi dukteris — Ireną Ra- 
sienę, gyv. Bostone, ir Aldoną 
Beinorienę, gyv. Wood Dale, Ill
inois, sūnų dr. Leoną Ragą, gyv. 
taipgi Wood Dale. Be to, abu
du Ragauskai labai rūpinosi pa
silikusiais giminėmis ir pažįsta
mais Lietuvoje. Aukodavo lietu
viškoms institucijoms.

Velionis buvo taipgi geras vi
suomenininkas, priklausė pagrin
dinėms lietuviškoms organizaci
joms ne tik Lietuvoje, bet Ameri
koje. Plungėje gyvendamas prik
lausė ir Smuik. Kredito dr-jai, 
kooperatyvui ir ugniagesių dr- 
jai, kurioje už nuopelnus buvo 
apdovanotas “Artimui pagalbos” 
garbės ženklu. Priklausė darbo 
talkos vienetui, kai statė Švento
sios uostą ir Darbėnų geležin
kelį.
Skaitydavo daug žurnalų, ypač 

svetimomis kalbomis. Spaudoje 
pradėjo bendradarbiauti jau nuo 
1912 metų. Jis rašė “Viltyje”, 
“Lietftvos žiniose”, “Vienybėje”. 
Buvo kelių laikraščių bendradar
bis.

Toks buvo a.a. Antanas Ra
gauskas ne tik savo gražia veido 
išraiška,' bet ir kilnia siela, švel
niais būdo bruožais ir tikra kul
tūringo žmogaus asmenybe.

Pranešu, kad už 
A. 4- A.

VLADĄ MICEVIČIŲ
jo mirties metinių proga pamaldos bus lai
komos šeštadienį kovo 8 dieną, 8 vai. ryto 
T. Jėzuitų koplyčioje.

žmona

Vykstant American oro linijos darbininkų streikui, lėktuvo patarnau
tojų mokyklos Fort Worth, Tex., mokinės lošia kortomis, nes negali 
skraidyti.

RAIDŽIŲ RINKĖJAI KALBA 

SPAUDOS ŽMONĖMS

Kiekviename darbe yra trūku-1 už tave aukštesni, bet ir su tais, 
mų, kuriuos pašalinus, atrodo, vi- kurie savo pareigas turi taip pat 
si vargai užsibaigtų. Bet blogiau- atlikti. Šiuo atveju rinkdami 
šia, kai yra trūkumų dėl žmonių rankraščius, kad kiti galėtų skai- 
nebojimo. Atrodo, ir darbas bū- tyti.
tų malonesnis ir jo galutiniai re- Rinkėj didžiausias tro5kimas 
zultata., gcresn, Je.gu ai ne- kokiu nors Mdu „ai 
virstų nesibaigiančia pasaka, ku-
rią pradėjęs atsiduri rate be pra 
džios ir be galo.

Panašiame rate yra ir spaudos 
darbuotojai, kurie priklauso vie
ni nuo kitų, ir vieno kurio ne
rūpestingumas ar apsileidimas 
apsunkina visų gyvenimą.

Paimkim kad ir mus, raidžių 
rinkėjus. Kas skųstųsi savo dalia, 
kai galima dirbti ir drauge sem
tis žinių ir informacijų, kurioms 
įgyti kiti žmonės turi aukoti sa
vo taip taupomą laisvalaikį.

Bet tai tik viena medalio pu
sė. Iš tikrųjų skundai mūsų lūpų 
rfiekad neapleidžia, ir tuo kalti 
kiti: rašytojai, redaktoriai, korek
toriai, kurie gal visai be blogo 
noro kloja mūsų kelius dilgėlė
mis.

Kaip įtikinti rašytojus ir kitus 
plunksnos mėgėjus, kad mes ne
same mašinos dalelės, kurių ne
jaudina ir neerzina neįskaitomi 
rankraščiai ir straipsniai surašy
ti ant popiergaliukų, tarp kurių 
neįmanoma surasti, kur vidurys, 
kur galas, kai, sunkiau atsidusus, 
jie išlaksto į visas puses lyg pa
geltę lapai?

Sėdi ir galvoji, kaip atverti raš
to kūrėjams akis ir grąžinti pra- 
matymo galias, kad ne visi rin
kėjai yra diplomuoti atspėti tarp 
neįskaitomų eilučių, ką autorius 
norėjo pasakyti.

Mėginom. kreiptis į juos gra
žiais žodžiais, nuolankiu prašy
mu — nieko nepadėjo. Bet kas gi 
nori pyktis? Geriausia gal būtų 
paversti rašto kreveizotojus rai
džių rinkėjais bent vienai dienai. 
Leisti jiems patiems perskaityti 
vištos koja surašytas intelektua
line? mintis, leisti jiems žiūrėti, 
spėlioti ir sukti galvas, koks žo
dis čia geriausiai tiktų ir bent 
savo ilgumu būtų panašus į iš
vingiuotus nesuskaitomus jerogli- 
fus. Tada ir jie, gal būt, nu
spręstų, kad juos laiko tik prie
mone kitų gražioms idėjoms pa
skleisti.

Ar nereikėtų pagalvoti, kad ir 
tarp rinkėjų gali būti idealizmo, 
kad ir rinkėjai guodžiasi minti
mi, jog dirba lietuvišką darbą, 
lietuviams žmonėms, kuriuos vi
sus jungia tie patys siekimai?

Atrodo, reikia tiek nedaug. Ne
gi daugelis jau užmiršo, kad rei
kia skaitytis ne tik su tais, kurie

f vytęs salotlapis tau ant nosies.
Koks būtų malonus ir gražus 

raidžių rinkėjų gyvenimas, jei 
nereikėtų diena iš dienos žiūrėti 
į tarp suspaustų eilučių pribrau
kytus piktus redaktorių brūkš
nius, kuriuos išprovokuoja nedo
vanotinos rašybos klaidos vieto
vių pavadinimuose, tiek metų ne 
išmoktuose, ar pavardes neatatin 
kąnčiuose varduose mūsų garsių 
veikėjų, apie kuriuos kasdieną 
skaitom laikraščiuose.

Kaip būtų gera, kad darbštus 
visuomenininkas, patriotas kovo
tojas ar žinomas sporto reporte
ris ir sau pritaikytų kitiems kar
tojamus žodžius, kad pagarbos 
vertas tik tas, kuris kitą gerbia, 
kad nėra išimčių tarp žmonių, 
yra tik skirtumas tarp kitą ne
užmirštančių ir tuo savo žmogiš
ką vertę išlaikančių asmenybių, 
kad užsitarnauti nuopelnai neat
leidžia nuo pareigos skaitytis su 
kaimynu, kad aukštinamas ne 
tas, kuris pats stiepiasi, bet tas, 
kuriam kiti vietą pripažįsta.
Tai tik nedidelis pluoštelis min

čių, kurios nenoromis skverbiasi 
į rinkėjų galvas, sėdint prie ma
šinos prieš neįskaitomą, pribrau
kytą, vos viename gabale besi
laikantį raštą.

Norėtume, kad kiekvienas ra
šąs korespondentas perskaitytų 
šiuos žodžius ir suprastų, kad jie 
taikomi j,am.

Suprantam ir redaktorius, kai 
brauko gautus straipsnius ir tarp 
pavadinimo ir parašo lieka tik jų 
pačių sukurtas sakinys, arba kai 
nuolat skamba telefonas su skun
dais apie kito miesto korespon
dento apsirikimus.

Ar mūsų pageidavimai tokie 
jau dideli?

Iš tikrųjų prašome tik bendra
darbiavimo, vieni kitų supratimo, 
nes mes gi negalim vieni be ki-

vienam rašančiam rašomąją ma
šinėlę, nepakeičiamai nustatytą 
dviem “speisais”, su nenublun
kančiu kaspinu. Priedo dar būtų 
ne pro šalį pridėti pundą nesibai
giančio balto popieriaus, tik ant 
vienos pusės rašomo, kuris nebū
tų permatomas kaip papiroso tū
telė, kuris nesiraitytų ir nesilank- 
stytų, kaip lapas, kurį galėtum 
ištiesti ir rašyti, nesibaimindamas 
kad staiga ims ir nuleips lyg nu-

Mirus Kanadoje, Klaipėdos Krašto atvadavimo 
dalyviui. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės ka
riui

A.-f-A. STASIUI SIMUČIUI,
jo broliui, buv'’ ilgamečiu! Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkui

LEONARDUI ŠIMUČIUI, 
visai šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Amerikos Lietuvių Taryba

Didžiam Laikraštininkui ir buvusiam ZARASŲ KRAŠTO uo
liam kultūrintojui

A. -j- A.
JONUI KARDELIUI

Kanadoje mirus, jo žmoną būvusiąj Lietuvos Operos solistę 
ELZBIETĄ KARDELIENĘ ir jų artimuosius giliai užjaučia ir 
kartu liūdi

NEW YORKO ZARASIŠKIŲ RYŠIAMS 
PALAIKYTI KOMITETAS

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME 
ELENJJ BABIflNSKIENĘ, dukras GENOVAITĘ, LIO
NĘ ir jų šeimas, netekus vyro, tėvo, uošvio ir senelio 

A. + A.
STANISLOVO BABIANSKO

Jonas ir Adelė Kvietys ir Steponas 
Bučinys

AIA
ADOLPH LASH

Mirė kovo 4 d., 1967, 7 vai. ryte.
Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Daniel, 2 seserys: 

Gladys Zeller su šeima ir Jean Costello, švogeris Robert ir jų 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Blake - Lamb koplyčioje, 4727 W. 103rd 
St., Oak Lawn, III.

Laidotuvės įvyks penktad., kovo 7 d. iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvas, seserys ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. Y A 7-3401

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn. 6 d. 7

tų egzistuoti. Todėl gyvenkime visko žodžio spaudoje. Jis gi pri- 
darnoje ir sutarime siekdami to klauso nuo visų bendrų pastan- 
paties tikslo, — tinkamo lietu- gų. Rinkėja

MARIJĄ MARŪNIENg ir šeimą, 
jos tėveliui

ą |

JUOZUI NARKEVIČIUI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

P. ir G. Valūnai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

SIUlIidUM

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600

DIREK TORIUS

i rys Moderniškos Koplyčios-
4330 * 34 South Califomia Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9&5Z
4605 - 91 South Hermitage Avenue

Telefonas ~ YArds 7-1741 - 2

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

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-083'
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIJ

2443 West 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SBHŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUe 7-1213
2314 W. 23rd PLACE__________________ Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S, CALIFORNIA AVĖ.__________ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.______________ Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_____________ Tel, YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ._________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel, OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320
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X Liet. Inžinierių ir architek
tų sąjunga rengia lietuvių moks
leivių techninių darbų parodą 
kovo 16 d. Jaunimo centre. Visi 
uuhištesniųjų mokyklų mokslei
viai _  berniukai ir mergaitės,
turį įvairių mokslinių bandymų 
darbų, kviečiami parodoje daly
vauti. Susitarti galima telefo
nais po 6 vai. vak. 434-2754 ar
ba 778-0699. Paroda prasidės
4 vai. po pietų antram aukšte. 

x Balfo Chicagos apskrities
valdyba praneša, kad kovo 9 
d., sekmadienį, 4 vai. p. p., Gin
taro apatinėje salėje, 2548 W. 
69 st., įvyksta visų šalpos dar
buotojų, o ypač aukų rinkėjų, 
pagerbimas ir vakarienė, kurią 
parengia šių metų vajaus globė
jai — Paramos savininkai — J. 
Janušaitis ir J. Mažeika, kaip 
simbolinį atlyginimą už jų dar
bą ir rūpesčius. Atskiri pakvie
timai niekam nesiunčiami. Pra
šome atvykti, kas turite laiko 
ir nori kartu pabendrauti ir pa
sikalbėti.

X D. Juknis ir M. L. Vanda
vadovaus kovo 11 d. 8 v. v. Mo
tinų klubo rengiamoje Pavasa
rio madų parodoje. Šios švč. P.
M. Gim'mo parapijos mokyklos 
mamytės sutiko savo mokyklos 
salėje modeliuoti: I. Blinstrubie 
nė, E. Zubricrienė, A. Kybar
tienė, T. Kybartienė, V. Mira- 
ibella, V. Kessler, V. Giržadas,
K. Zay, Z. Jatis, D. Wood.

X Ištąsys Pabrbigis, mūsų 
ekaitytojas Clevelande, atnau
jindamas prenumeratą pridėjo
5 dol. auką. Labai ačiū.

x Nuo a. a. dipL inž. Anta
no Vytauto Danlūno, buvusio 
Vilniaus “Statybos” direkto
riaus mirties š. m. kovo 7 d. 
sueina 25 metai. Jis buvo Štut
hofo koncentracijos stovyklos 
kalinys. Mirė Ragainės kalėji
me, sulaukęs 33 metus amžiaus. 
Jo paskutines gyvenimo ir kan
čios valandas šiurpiai aprašo
H. Blazas “Varpe” nr. 5, 1963 
m. kartu su buvusio Nepriklau
somybės signataro Petro Klimo 
kančiomis. Už ia.a. Daniūną įvai 
riose misijose bus atlaikytos ge 
dulingos mišios, o čia esančius 
kolegas bei pažįstamus prašo
me prisiminti jį maldose.

X Lietuvių Fonde įamžintas 
a. a. Svajūnas Dobrila su $100. 
įnašu, kurį velionio vardu įnešė 
Liusė ir Vytautas Stadahdnkai
iš Los Augeles, Calif. LF adre
sas: 6643 So. Maplevvood Avė., 
Chicago, III. 60629 (pr.)

DAUG SUTAUPYSI pirkdamas 
Radio, Radio-Consoles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai. 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
ter’.ai jv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedra'tis, 10 
Barry, Dr., E. Northport, N. Y 
11731, kuris “Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. (sk.)

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

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

X Marijonų bendradarbių 
Marąuette Park skyriaus susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
kovo 9 d., 2 vai. parapijos salė
je. Narius prašome atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti prieš skyriaus parengi
mą — žaidimų popietę — kuri 
įvyks kovo 16 d. ir prieš ben
dradarbių seimą, įvyksiantį ko
vo 23 d.

X V. Kačinskai prisiųsdami
rengiamam prieškomunistiniam 
informacijos seminarui piniginę 
paramą, įkuria bus apmokėta 
vienos dienos salės išlaidos, pri
dėtame raštelyje tarp kita ko 
rašo: “Kada matyti jog imama
si konkretaus darbo Lietuvos 
laisvinimo byloje, nelaukdamas 
raginimo siunčiu, kad ir kuklią 
piniginę paramą susidarančioms 
išlaidoms apmokėti”. Minimas 
seminaras įvyks balandžio 19 
d. Jaunimo centre Chicagoje. V. 
Bražėno paskaita ten pat balan 
džio 20 d. Seminare komitetas 
yra numatęs penkių temų paskai 
tas.

x Lietuvių Suvalkiečių dr- 
jos narių susirinkimas įvyko 
vasario 27 d. Hollyvvoodo salė
je. Jį vedė pirm. A. Burbienė. 
Dalyvavo apie 50 narių. Pereito 
susir. prot. skaitė McNamee - 
Mickevičiūtė. Valdyba pareiškė 
savo nuomones apie veiklą. Bu
vo nutarta paskirti Amerikos 
Lietuvių tarybai auką $25. Nu
tarta kovo 26 d. surengti pra
mogą. Buvo išrinkta komisija: 
B. Žemgulienė, E. Vengeliaus- 

| kienė ir P. Bellens. Vėliau buvo 
, pasivaišinta ir pasikalbėta.

x Zigmas Jakhnčius, Ann 
i Arbor, Mich. parėmė dienraštį 
5 dol. aulka. Ačiū.

X Cicero Marijonų Bendra
darbių sk. susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį 7 v. v. para- 

I pi jos salėj.
X Fabijonas Kaminskas,

Euclid, Ghio, pratęsdamas pre
numeratą pridėjo 5 dol. “Drau
gui” paremti. Dėkojame.

Mok. Marija Pėteraitienė, LŽS-gos 
Chicagos skyr. narė, vasario 9 d., 
minint skyriaus 10 m. sukaktį, 
įteikia skyr. ilgamečiam pirm. An
tanui Gintneriui dovaną, kaip sim
bolį už atliktus darbus pirmame 
dešimtmetyje.

X Milda ir Stasys Tamulio-
niai, gyv. Chicagoje, taip pat 
tapo Lietuvių Operos mecena
tais. Naujos liet. operos “Dana” 
pastatymui jie paaukojo 100 
dol. (pr.)

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

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

X Marijonų vienuolynui 6336 
ISo. Kilboum Chicago, reikalinga 
virėja. Darbo valandos: 3:30— 
7:30 v. v. Dėl pilnesnės infor
macijos skambinti 7671687, ar
ba asmeniškai kreiptis į vienuo
lyną. (sk.)

SIŪLOME LIETUVIUI SAVISTOVŲ 
VERSLĄ. KURTAM NEREIK A 

INVESTAVIMO
Suvebar mūwi 117 vienetų vi"š'rutv’e vadovauti *varos p^Uj- 

kvmn dnrbams turi retą progą taoti savistov'u rangovu
Būtino*! asmens savybės: Darftumas. sumanumas ’r r-'m*’*’ 

•’tsa'’omvbė. Paere'dmiaime iš artimų Chicagos vietovių — Mel- 
rose Park, Cicero ir kt.

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

Vasario 16-sios minėjimą Chicagoje prisimenant. A utografus rašosi 
gubernatorius Ogilvie. Nuotr. V. Noreikos

Giedros korp. studentams Illinois

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— “Krikščionio gyvenime” 
IH-sis tomas, kuris šį mėnesį 
pasieks skaitytojus, yra 3-ji II 
Vatikano susirinkimo dokumen
tų dalis. Be popiežiaus Jono 
XXIII ir Pauliaus VI Lcalbų ir 
raštų jame yra stropiai paruoš
ta kun. Vytauto Zakaro studi
ja “Bažnyčia susirinkimuose”, 
pluoštas būdingiausių susirin
kimo kronikos žinių ir labai rei 
kalingas bei naudingas, kun. dr. 
Tito Narbuto sudarytas, platus 
dalykinis turinys, užimąs 70 
pusi. Juo pasinaudojant, per ke 
lėtą minučių bus galima sužino
ti, ką susirinkimas tuo ar kitu 
klausimu yra pasakęs.

_ L. Žurnalistų s-gos centro
valdybos posėdyje vasario 28 
d. priimti į sąjungą ir įrašyti į 
centrinį skyrių segantys spau
dos žmonės: “Laiškai Lietu
viams” redaktorius Kęstutis 
Trimakas, S J, “Varpo” red. An
tanas Kučys, “Argentinos Lietu 
vių Balso” red. Kastantas Nor
kus, rašyt. Vytautas Volertas, 
Vladas Butėnas ir Jonias Dau
gėla. Tame pat posėdyje nutar
ta centro valdybos sąstatą pa
pildyti, pakviečiant į valdybą 
kandidatą Praną ITuirūtą.

— “Į Laisvę” žurnalo naujas 
numeris pasiekia šiomis dieno
mis prenumeratorius ir platin
tojus. Numeryje rašo kun. G. 
Kijauskas, SJ, (Lietuvių ben
dros atsakomybės žadinimas), 
duodamas pašnekesys su PLB 
Valdybos vykdomuoju vicepirmi 
ninku Stasiu Barzduku (PLB 
pasirinko vidurio kelią), dr. Z. 
Ivinskis (Nepriklausomos Lietu

X Marijonų bendradarbių 
Brighton Park skyriaus paren
gimas — žaidimų popietė — į- 
vyks šį sekmadienį, kovo 9 d. 
1 v. A. Skrebutienės bute, 2439 
W. 45 PI. Šio parengimo pelnas 
skiriamas padidinti skyriaus į- 
našui dėl bendradarbių seimo 
įvyksiančio kovo 23 d. (Skyriaus 
valdyba prašo gausiai atsilan
kyti.

X Alfonsas Velavičius, War- 
ren, Mich., džiaugdamasis “Drau 
go” kalendorium, mums atsiun
tė 5 dol. auką. Dėkojame.

X Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas įvyksta 
Jaunimo centre kovo 9 d. 2 v. 
p. p. Visi nariai kviečiami daly 
vauti.

X Pranas Petravičius, Allen 
Park, Mich., dėkodamas už se
niau gautas kalėdines korteles, 
pridėjo 5 dol. “Draugui” parem 
ti.

vos politinio gyvenimo raida ir 
lūžiai), dr. J. Grinius (Vilniaus 
katedros išpirkimas), dr. A. 
Razma (Organizuotinas lietuvių 
fondas politiniams reikalams), 
A. Budreckis (Karoso ir Adam
kaus pralaimėjimo pamoka lie
tuviams), V. Vaitiekūnas (Lais 
vųjų bendravimas su pavergtai
siais), P. Narutis (Parapijų 
vaidmuo tautinės gyvybės išsau 
gojime). Du laisvojo pasaulio 
lietuviai profesoriai yra surinkę 
įdomios medžiagos apie komu
nistų pavergtos Lietuvos da
bartinę padėtį. Ta medžiaga 
skelbiama šiame “Į Laisvę” žur 
nalo numeryje. Apžvelgiama 
Alto ir Vliko veikla. “Į Laisvę” 
žurnalą leidžia Lietuvių fronto 
bičiuliai; redaguoja — Leonar
das Valiukas. Administracijos 
reikalais rašyti žurnalo admi
nistratoriui: Mr. Aleksas Kul
nys, 1510 East Merced Avenue, 
West Covina, California 91790. 
Prenumeratos mokestis JAV-se 
ir Kanadoje 5 dol. metams.

— Antanas Saulaitis, SJ, gruo 
džio 15 d. Westono kolegijoje, 
Mass., įšventintas diakonu, o 
dabar ruošiasi kunigo įšventi
mams. Nori būti įšventintas lie
tuviškai ir lietuvių bažnyčioje. 
Jis priklauso Lietuvos jėzuitų 
provincijai, bet mokslus eina 
amerikiečių jėzuitų universite
tuose. šventimai įvyks gegužės 
17 d., šeštadienį, Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Waterburyje, Conn. Vyskupas 
V. Brizgys sutiko nuvykti į Wa- 
terburį šventimo iškilmėms. Dia 
ikonas A. Saulaitis, (beveik bai
gęs teologijos studijas, savait
galiais daugiausia vyksta į įvai

X Nekalto Švč. P. M. Pra
sidėjimo parap. Šv. Vardo d-jos 
bendra komunija ir susirinki
mas įvyks šį sekmadienį.

X L.V.S. Ramovės, Chicagos 
skyriaus susirinkimas įvyks, ko
vo 9 d. 11 vai. Jaunimo centre, 
5620 ISlo. daremont avė.

X Lietuvos Generalinio Kon
sulo P. Daužvandžio bei p. J. 
Daužvardienės ir Chicagos Lie
tuvių Tarybos surengtas konsu 
larinis priėmimas Lietuvos ne
priklausomybės dienoje, Bever
ly Country klube, kaip “Drau
ge” buvo rašyta, pavyko gerai. 
įSvečių buvo arti 300. Jie atsto
vavo 32 valstybes, esančias ke
turiuose kontinentuose: Ameri
koje, Afrikoje, Azijoje ir Euro
poje. Konsulai atstovavo 27 vals 

' tybes. Jų, su žmonomis arba pa 
į lydovais, buvo per 50 asmenų. 
Federal (nę valdžią atstovavo 

1 (suprantama, Ibe specialaus įga- 
I liejimo) imigracijos ir natūrali
zacijos direktorė ponia L. Hur- 
ney su padėjėja p-le M. Platt, 
JAV Army pulk. D. Ghick su 
ponia, Illinois valstybę — šen.
J. Lanigan ir atst. F. Navickas, 
Cook apskritį — Sanitary dis- 

, trikto prez. J. Egan ir proku
roro padėjėjas J- Murray su 
žmonomis. Ch cagos miestą ar
ba jo tarybą — aldermanas J. 
Staszcuk. Jis įnešė ir pravedė 

i miesto taryboje rezoliuciją Lie- 
| tuvos valstybės pagarbai.

rias vietas vesti moksleivių, stu 
dentų ir iš viso jaunimo reko
lekcijų ir padeda kunigams baž 
nyčiose. Kovo 16—25 d. Sha- 
dotvbrook, Mass., jėzuitų novi
ciate atliks savo paskutines re
kolekcijas prieš šventimus, šven 
timų ir primicijų reikalu nese
niai buvo nuvykęs į Watenburį 
aptarti su savo tėvais, klebonu 
kun. J. Vilčiausku, komp. A. 
Aleksiu ir k.

_  Buv. “Lietuvos Žinių” ir
“Nepriklausomos Lietuvos ’ re
daktorius a. a. Jonas Kardelis 
gyveno kartu su savo žmona 
Lietuvos valst. Operos soliste 
Elzbieta Kardeliene — 683 Be- 
atty Avė., Verdun, Montreal, P.
Q., Canada. Prieš mirtį 7 mėn. 
sunkiai sirgo vėžio liga. Išken
tėjo operaciją ir rentgeno švi
tinimus. Nusilpęs nusilaužė ko
ją, o vėliau — ranką. Gydėsi li
goninėse ir namuose, žmonos 
artimai prižiūrimas, šeimos me
džiaginė būklė labai pablogėjo. 
1968 m. pabaigoj Montrealyje 
susidarė Jono Kardelio Fondas, 
kuris išleido atsišaukimą į vi
suomenę. Jį pasirašė Fondo ko
miteto nariai: P. Adamonis, L. 
Girinis — Norvaiša, kun. dr. F. 
Jucevičius, P. Juškevičienų-Mi- 
ller, J. Juškevičius - Miller, S. 
Kęsgailą, dr. P. Lukoševičius, 
dr. H. Nagys, A. Norkeliūnas,
J. Lukošiūnas, Pr. Paukštaitis, 
P. Petronis, Pr. Rudinskas, J. 
Šiaučiulis, J. iSkinkis, (L. Stan
kevičius, J. Viliušis, kun. L. Za
remba, S.J.

Fondo adresas: J. Šiaučiulis, 
7722 George IStreet, LaSalle 
(690), Montreal, P. Q., Canada.

ARGENTINOJ
— Berisso kolonijoj Vasario

16-sios minėjimas įvyko vasario 
23 d. Prieš šv. Mišias Maria 
Auxiliadora bažnyčion buvo į- 
neštos lietuviška ir argentiniš- 
ka vėliavos, o šv. Mišios už Lie
tuvą, ypatingai už žuvusius dėl 
tėvynės laisvės, prasidėjo minė 
toj bažnyčioj 18 valandą. Mišias 
atlaikė iš Avellanedos atvykęs 
'kun. J. Petraitis, MIC, ir pasa
kė šiai progai pritaikintą pa
mokslą.

Po pamaldų, kartu su vėlia
vomis, visa lietuvių grupė or
ganizuotai nužygiavo į Mindau
go draugijos patalpas, įvyko 
Vasario 16 d. minėjimas. A. Ja-1

Chicagos Aukšt. lit. mokyklos mokiniai eina pagerbti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę. Iškilmes prie paminklo 
Jaunimo centro sodelyje vasario 15 d. suruošė Alto Chicagos skyrius.

KAI KAS IR JUOS ATSIMENA

Daug lietuviškų šeimų Chica
goje kasdien daugiau išmeta 
maisto į šiukšlių dėžę, negu ki
tas lietuvis, patekęs į vargą, gau!
na iš valdiškos pašalpos _ Wel
fare. Kad gi leistume skurstan
čius prie savo “garbičiaus”... 
Baisi, žeminanti mintis. Bet dar 
baisiau, kai persisotinęs lietuvis 
ieško tik pramogų arba tuščios 
garbės vadiname kultūriniame 
veikime, savo brolį nelaimėje 
pamiršdamas.

Prošvaiste vadinčiau kiekvie
ną susidomėjimą tais “Les Mi- 
serables”, tais urvinio žmogaus 
standartu gyvenančiais lietu
viais čia pat, gal už bloko nuo 
mūsų rezidencijų. Tokių vargin
gųjų nedaug. Bet daug daugiau, 
negu mano tie, kurie apie vargs 
tančius nieko nemano. Tokie 
“nemanantieji” — oho! — vis
ką žino... Jie “žino”, kad visi, 
kurię Amerikoje gerai negyve-į 
na, visi yra girtuokliai, tinginiai,' 
ir, apskritai, — bomai. Nema
nyk juos įtikinti kitaip.

Kaip yra iš tikrųjų, galima 
buvo užgirst praeitą sekmadienį 
Lietuvos Dukterų susirinkime. | 
Čia pirmininkė S. Adomaitienė1 
minėjo atskirus lietuviško var
go atsitilrimus ir, drauge su j 
praeitų metų iždininke E. Bume- Į 
liene, davė apyskaitą apie 1968 
m. draugijos darbus. Susirinki
mui pirmininkavo E. Kielienė, 
sekretoriavo E. Gaškienė. Susi
rinkimui buvo pristatyta nauja 
Socialinio skyriaus vedėja N. 
Vengrienė (vietoje J. Grykaus- 
kienės) ir nauja iždininkė A. 
Dumbrienė. Pagerbta mirusios, 
užjaustos sergančios.

“Kiekvienas gali prašyti Wel- 
fare pagalbos, kurs galvoja, kad 
jo pragyvenimui trūksta pini
gų” — kalbėjo paskaitininkas 
sociologas Jonas Bagdonas. Ži
noma, ne kiekvienas ją gau3, 
nes viešosios pagalbos (welfare)

CHICAGOS ŽINIOS
CHICAGOS GIMTADIENIS
Lietuviams bus lengvai atsi

minti kada išpuola Chicagos 
miesto gimtadienis. Užvakar, 
Šv. Kazimiero dieną, Chicaga 
minėjo 132 metų inkorporacijos 
sukaktį.

ALDERMANŲ RINKIMAI
Kitą antradienį, kovo 11 d.-, 

šešiuose Chicagos vvarduose į- 
vyksta specialūs aldermanų rin 
Irimai į miesto tarybą. Tuose 
warduose trūksta aldermanų 
dėl mirties ar perėjimo į kitas 
aukštesnes pareigas priežasčių.
SKRENDA SU ASTRONAU

TAIS APLINK PASAULĮ
Chicago Tribūne dienraščio 

korespondentė Sheila Wolfe ko
merciniais lėktuvais išskrido 10 
dienų kelionei aplink pasaulį

šauskas tarė įžangos žodį ir pa 
kvietė V. IStundžią vadovauti 
vakaro programai. Sugiedojus 
Argentinos ir Lietuvos himnus, 
buvo pakviestas tarti žodį sve
čias iš Avellanedos — kun. J. 
Petraitis, kuris ragino visus iš
likti uoliais lietuviais bei gerais 
katalikais ir ryžtingai bei nenu
ilstamai darbuotis lietuvybei.

standartai labai žemi. Taip, pa
vyzdžiui, maistui teskiriama vie 
nam asmeniui į mėnesį tik 23 
dol., tai nesudaro nė vieno dole 
rio į dieną. J. Bagdonas gražiai 
nušvietė visą V. pagalbos są
rangą, pailiustruodamas ją sar * 
vo 8 metų turtinga patirtimi. 
Vien tik dėl Cook County V. 
pagalba išleidžia 7 mil. dolerių 
į mėnesį (L. Dukteris tik 500).
Iš tos sumos 75% eina juodajai 
rasei. Įdomiausia, kad geltono
sios rasės šelpiamųjų nesą (kas 
galėtų lietuvius nudažyti — gel
tonai... bet to visai nereiktų, 
jei kiekvienas dirbantysis skir
tų 1 dol. į mėnesį lietuviškai n 
labdarybei. F. G.). Jono Bagdo
no žmona sesė Regina tęsė tos 
pačios paskaitos (“Viešoji pa
galba ištikus nelaimei”) antrąją 
dalį. Ji konkrečiai nurodė, ko
kias sąlygas V. pagalba — wel- 
fare stato tiems, kurie nori bū
ti jų sušelpti. Įdomu, kad pagal 
naujus potvarkius, vaikai finan 
siniai nėra atsakingi už savo tė
vų išlaikymą, ir jei tėvai neturi 
savo pinigų, gali jie gauti iš V. 
pagalbos pašaipą, nežiūrint 
kaip bebūtų turtingi jų vaikai. 
Čia norisi priminti, kad neteko 
girdėti, kad ketvirtas Dievo įsa
kymas būtų buvęs pakeistas.

Susirinkimas pasibaigė, o ant 
rytojaus draugija jau gavo du 
pranešimus apie nelaimėn pateku 
sius lietuvius. Nė vienas iš jų 
nebuvo nei kvailys, nei girtuok
lis, nei bomas. O jei toks ir bū- 
tų, ar dera išsiginti, kad jis 
mūsų brolis? Gavėnioje vėl leis 
ta so tiesiems sočiai valgyti, o 
badaujantiems ? Palikime tą 
klausimą savo sąžinei. “Ar aš 
atiduodu užtenkamą duoklę sa
vo broliui?” Taip ar ne? Jei ne, 
“išsispaviedokime” tiesiai Liet. 
Dukterų iždininkei A. Dumbrie- 
nei. Galima telefonu (434-2090), 
bet geriau čekiu.

" Kun. F. Gureckas

kaip tik tuo metu kai trys as
tronautai pradėjo savo erdvės 
kelionę. Ji bandys kasdien pa
rašyti reportažą apie gyventojų * 
nuotaikas iš vis kito krašto sos 
tinės virš kurios astronautai tą 
dieną praskris.

ASTRONAUTAS LANKE
ŠVENTOS PHILOMENOvS 

MOKYKLĄ
1 Šventos Philomenos praded. 
mokyklos pirmojo skyriaus 42 
moksleiviai laibai atidžiai šėku 
astronautų erdvėse skridimą. 
Vienas astronautų, James Mc- 
Divitt, 1939 m. sėdėjo ir mokė
si jų kambario suoluose. Jo mo
kytoja sesuo Jeanette jį gerai 
prisimena. Mokykla yra 1921 
N. Kedvale aive.
1VAUJOS MAŠINOS ŠERIFO 

POLICIJAI
Al Piemonte Fordų pardavi

mo korporacija, Melrose Parke, 
gavo užsakymą parūpinti 80 
naujų Fordų Cook apskrities še 
rifo departamento policijos 
naudojimui. Ji parūpins tiek^ 
mašinų už $200,530.

— Pirmieji švedai į Ameri
ką atvyko 1638 m. kovo 29 d.


