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Chicagos burmistras Richard J. Daley įteikia proklamaciją lietuvių 
atstovams Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 51 metinių proga. 
Iš kairės į dešinę: John Evans, Lietuvos gen. konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, Amerikos Lietuvių tarybos Chicagos skyriaus vicepirm. kun. 
A. Stašys, meras R. Daley, ALT sekr. P. Kilius ir Illinois atstovų 
rūmų narys Frank Savickas.

Aferas Daley skelbia atsišaukimą
Chicagos meras Richard J. Da

ley paskelbė tokio turinio atsišau 
kimų:

“Kadangi prieš 716 metų bu
vo įkurta Lietuvos karalija ir 
prieš 51 metus buvo vėl atstaty
ta Lietuvos nepriklausomybė;

Kadangi Lietuva, kitados bu
vusi vadovaujanti galybė rytų 
Europoje, metų bėgyje yra tapu
si grobuoniškų jėgų auka;

Kadangi, po 120 metų kovos 
dėl nepriklausomybės, 1918 m. 
atgavo laisvę ir kaip nepriklau
soma tauta padarė didelę ūkinę 
ir socialinę pažangą;

Kadangi antrojo Pasaulinio ka 
ro metu Lietuva tapo komunis
tų ir nacių invazijos auka ir 
nuo to laiko tebeneša ir kančių 
vergiją bei turėjo pakelti dauge
lio gyvybių ir laisvės netekimą;

Kadangi Chicagoj tūkstančiai 
lietuvių piliečių įvairiais būdais 
parodė susirūpinimą pavergtos 
Lietuvių tautos tragedija ir to
liau tuo sielosis, kol Lietuva vėl 
taps laisvu ir nepriklausomu kra 
štu,

Maskva prieš
A. Šolochovo apysaką
Jis nepalankiai vertinęs Stalino 

vaidmenį...

Londonas., —Dienraščio “The 
Daily Telegraph” žiniomis, so
vietai uždraudė skelbti naują 
rašytojo Šolochovo, 1965 m. lai
mėjusio Nobelio literatūros pre
miją, apysaką “Jie kovojo dėl sa
vo krašto”.

Esą, sovietų įstaigos nepaten
kintos keliais apysakos bruožais: 
joje neigiamai įvertintas J. Stali
no politinis bei karinis vaidmuo 
pastarojo karo metu, perryškiai 
pavaizduotas sovietų karių trau
kintasis 1941 ir 1942 m., be to, 
apysakoje plačiai nupasakotas gy 
venimas sovietų darbo stovyklo
se karo metu ir po jo.

Pats rašytojas Solochovas nelai

Kanados min. pirmininkas G. E. Trudeau, jaunas politikas, dažnu at
veju kreipias spaudos dėmesį ir ne tik savo asmens polinkiais, bet ir
galimais sprendimais užsienio politikoje.

Todėl dabar aš, Chicagos me
ras Richardas J. Daley, šiuo ska
tinu Chicagos žmones niekada 
sumažinti tos paramos, kurią mū
sų miestas vis teikė tiems, kurie 
veda kovą už laisvę tautos, kuri 
mūsų miestui davė tūkstančius 
sūnų ir dukterų, tapusių aukštai 
vertinamais mūsų bendruomenės 
piliečiais, ir raginu kreiptis į mū
sų atstovus kongrese, kad būtų 
imamasi veiksmo, telkiant dėme
sį į beginklių komunizmo vergų 
kančias.

1969 m. vasario 16 d.
Pasirašė: Richard J. Daley,

meras”.

TRUMPAI
Izraelio vyriausybė išsilaikė
TEL AVTV. — Izraelio žinio

mis, vienas arabų MIG lėktu
vas, perskridęs Izraelio oro erd 
vę, buvo numuštas.

Izraelio vyriausybei iškėlus 
nepasitikėjimo klausimą, įvykus 
balsavimui parlamente, 74 bal
sais pasisakyta už Eshkol vy
riausybę, už nepasitikėjimą pa
teikti 5 balsai.

• Britų mln. pirm. H. Wllson 
šiandien baigęs pasitarimus 
Bonnoje, išskrido į Vak. Berly
ną. Vakar Bonnoje apie 200 
studentų, jam mieste keliavus, 
sukėlė riaušes. Buvo protestuo
jama dėl britų afrikinės politi
kos.

• Kuba sulaikė nukreiptą 
Venecuelos lėktuvą ir reikalau
ja lėktuvui iš Venecuelos pri
statyti degalus. Tai atkirtis, Ve 
necuelai pernai sulaikius vieną 
Kubos žvejų laivą.

komas kovotoju už didesnę žo
džio laisvę ir jis buvo pasisakęs 
prieš liberalinę kryptį literatū
roje. Stalinas jam buvo įsakęs 
net kelius kartus perrašyti jo ži
nomąją, 1928 m. išleistą apysa
ką “Ramusis Donas”.

Ar Kanada pasitrauks iš NATO?
Kanados Trudeau vyriausybė aiškinasi, ar verta pasitraukti iš NATO — Neabejojama 
dėl diplomatinių santykių su Pekyiu užmezgimo — Iš NATO pasitraukimo atveju 
Kanada netektų svorio Europoje ir Washingtone. ,

Svarbūs sprendimai 
laukia eiles

OTTAVA. — JAV kaimynas 
■— Kanada šiuo metu atsidūru
si prieš visą eilę svarbių spren
dimų. Jie liečia ir užsienio poli
tikos ir vidaus gyvenimo ba
rus. Daugelis klausimų buvo iš- 

1 kilę dar prieš kelerius metus, 
’ tačiau jų sprendimo laukiama 
| šiais metais. Juo labiau, kai nau 
' jasis min. pirmininkas Pierre 
Elliot Trudeau savo pareiški
mais, Vakaruose sukėlusiais nuo 
stabą, dabar paties gyvenimo 
verčiamas veikti ta ar kita kryp 
timi.

Pasaulį daugiau domina bū
simi sprendimai užsienio poli
tikoje ir jų svarbiausi du; ar 
Kanadai reikia pasitraukti iš 
NOTO sąrangos ir ar užmegsti 
diplomatinius ryšius su K. Ki
nija. Pastarasis klausimas, kaip 
vakar “Drauge” paskelbta, jau 
pažengęs pakankamai toli. Šiuo 
metu atrodo, kad pasikeitimas 
diplomatais tarp Ottavos ir Pe
kino jau yra netolimos ateities 
klausimas.
Trudeau svarstymus perkelia 

anapus vyriausybės
Min. pirmininkas P. E. Tru

deau, priešingai 'kitiems buvu
siems Kanados premjerams,

Berlynas ir galima krizė
Maršalas I. Jakubovski 

Rytų Berlyne
BERLYNAS. — Ar komunis

tai pasirengę sukelti naują kri
zę Berlyne? Tai klausimas, šiuo 
metu svarstomas Bonnoje, Ber
lyne, Washingtone. Vakarų ste
bėtojai atkreipė dėmesį į tai, 
kad R. Vokietijai vasario 9 d. 
paskelbus sausumos susisieki
mo su Berlynu suvaržymus, ki
tą dieną į R. Berlyną atvyko 
Varšuvos sutarties kraštų ka- 

■ rinių dalinių vadas .maršalas 
Ivan Jakubovski. Manoma, kad 
Jakubovskio kelionė neturinti 
ryšio su kovo 5 d. Vak. Berly
ne numatytais Fed. Vokietijos 
prezidento rinkimais. Vis dėlto, 
jei komunistai pasirengę naujai 
krizei Berlyne, tai rytų vokiečių 
politikų pasitarimai su Jakubov 
(Skiu esą neišvengiami.

Bonna grasina suvaržysianti 
prekinius ryšius

BONNA. — Vyriausybės kal
bėtojas Guenther Diehl reiškia 
nuomonę, kad komunistų kėslai 
kelti krizę yra galimi. Tokiu 
atveju Bonnos vyriausybė pasi
rengusi savo atkirčiui — būtų 
suvaržyti R. Vokietijos preki
niai ryšiai su Fed. Vokietija.

KALENDORIUS

Vasario 13 d.: šv. Benignas, 
šv. Gerlinda, Algaudas, Raudė.

Vasario 14 d.: šv. Valentinas, 
šv: Juozapas, Saulis, Žynė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jo sapylinkėse šiandien sau 
lėta, šalta, temp. sieks 20 ir 
daugiau 1. F., ryt giedra, kiek 
šilčiau.

Saulė teka 6:49, leidžias 5:20.

• Izraelio lėktuvai puolė Jor- 
I dano vietoves.

■prieš sprendimus ypač užsienio 
klausimais darydamas, įvedė 
naujovę: jis įgalina svarstymus 
ne tik Ottavos vyriausybėje, bet 
ir pačioje visuomenėje. Pvz. dėl 
pasitraukimo iš NATO vyriau
sybė yra užklaususi ir laukia 
nuomonių iš užsienio politikos 
žinovų visuomenėje; iš Kanados 
diplomatų svetur, kitų kraštų 
vyriausybių, pagaliau, laukia 
pažiūrų ir iš akademinių sluoks 
nių.

Svarstymai vyksta ir pačioje 
vyriausybėje, kur pastebimos 
skirtingos nuomonės. Gynybos 
ministeris Leo Cadieux pasisa-

Pierre Elliot Trudeau — pasi
traukti iš NATO, mėgsti ryšius su 
Pekino komunistais.
------------------- -----------------------

Ar Vietnamas neprimena Korėjos 
karo ? '

R. Nixonas keliaus 
į Berlyną

Kraštutiniųjų studentų grėsmė
WASHINGTON. — Vyriau

sybės sluoksniai patvirtino, kad 
prezidento R. Nixono numaty
ta kelionė, vasario 27 d., nėra 
atšaukta. Pagal planą, Nixonas 
Vak. Berlyne numato būti apie 
penkias valandas ir dar tą pa
čią dieną skristi į Romą.

Tačiau Vak. Berlyno Laisvo
jo universiteto studentų pas
kelbtoji rezoliucija kelti riau
šes Nbcono lankymosi metu, ke 
/lia vakariečių rūpesčius ir spė
jimus, kad sukeltas triukšmas 
ar susidūrimai su policija, ga
lį pakenkti Washingtono santy
kiams su Maškva.

Studentų taryba, atstovau
janti kraštutiniuosius bei kai
riuosius gaivalus, pabrėžė, kad 
“policija mūsų neužblokuos. Ni- 
xonas išvyks atgal su kitokia 
nuotaika, kaip Kennedy” (Šis 
V. Berlyne lankėsi 1963 m. va
sarą, vokiškai sušuko “Ich bin 
ein Berliner” ir buvo sveikina
mas šimtų tūkstančių gyvento
jų).

ko už Kanados pasilikimą At
lanto sąjungoje, tuo tarpu paš
to žinybos viršininkas Eric 
Kierarn siūlo pasitraukti.

Lėktuvai ir 6.000 vyrų brigada 
Vokietijoje

Kanados įnašas NATO sąran 
goję nėra didelis, bet pastovus. 
Kanada Vak. Vokietijoje išlai
ko šešis aviacijos, naikintuvų 
junginius ir 6.000 vyrų mecha
nizuotą brigadą šiaurinėje Vo
kietijos srity. Tas įnašas krašto 
iždui per metus atseina 146 mil. 
dolerių. Dėl to Trudeau buvo 
iškėlęs krašto ūkio interesą — 
tos išlaidos galėtų, žymia dali
mi, lemti sprendimą pasitrauk
ti iš NATO.

Ar verta netekti balso Europoje 
ir VVashingtone?

Būsimas sprendimas pasi
traukti iš NATO siejamas su 
Kanados įtaka bei svoriu tiek 
Europoje, tiek ir VVashingtone. 
Klausiama: ar verta sutaupyti 
146 mil. dol., bet tuo pačiu me
tu atsisakyti Kanados žodžio, 
įtakos Europos ir ne tik jos, 
bet ir viso Amerikos kontinento 
gynybos atžvilgiu? Trudeau y- 
fa politikas, siekiąs didesnės 
krašto nepriklausomybės užsie
nio politikoje. Jis turi šalinin
kų, beit esama ir balsų prieš 
galimas pastangas krašto poli
tiką vairuoti įtampos su Wash- 
ingtonu kryptimi.

Nutrauks Santykius 
su tautine Kinija?

Ryžtas užmegsti diplomati
nius santykius su Pekinu su
kėlė nepasitenkinimą bei neri
mą VVashingtone. Šiuo metu tė
ra aišku, kad Ottava su savo 
premjeru Trudeau tų santykių 
neatsisako ir šiomis dienomis 
laukiama Pekino ir Kanados dip 
lomaitų pasikalbėjimų. Spėjama, 
kad Kanada nutrauks ryšius su 
tautine Kinija Formozoje, ta
čiau, Pekinui nepripažinus jo 

' Ilgšio!, keliamos “teisės” užimti
Taivaną (Fonmozą).

J JAV-bės Kanadoje investavo 
25 bil. dolerių

Kanados vyriausybė, siekda
ma būti labiau nepriklausoma 
nuo D. Britanijos, tuo pačiu 
metu susirūpinusi jos pietų kai
myno, galiūno — JAV-bių ūki
niu įsigalėjimu Kanadoje. JAV 
pramonei vis įsigalint Kanado- 

| je, amerikiečių investavimai 
krašte yra pasiekę apie 25 bil. 
dolerių. Amerikiečiai su savo 
indėliais yra užvaldę apie pusę 
svarbiųjų Kanados pramonės
šakų.

Kanadiečių tarpe prisibijoma, 
ar Kanada sugebėsianti atsi
spirti galimam spaudimui su 
JAV sudaryti ūkio sąjungą. 
Šiuo atveju pastebimas noras 

'priešintis. Pasak Kanados vals
tybės sekretoriaus, Gerald Pel- 
letier, tie ir kiti klausimai būsią 
greitu laiku reikiamai išspręsti 
ir Kanadai negrės jokie pavojai.

Pirmasis negras 
JAV vyriausybėje

VVASHENGTON. — Preziden 
tas Nixonas paskyrė sveikatos, 
švietimo ir socialinių reikalų ži
nybos vadavo pavaduotoju neg
rą James Farmer, buvusį CORE 
organizacijos pareigūną. Tai pir 
masis juodosios rasės atstovas 
naujoje vyriausybėje.

Prezidentas gen. de Gaulle — įvy
kiai, amžius, darbo našta ir pėdsa
kai veide.

IŠ VISUR

R. Vokietija vėl įspėja... 
Grėsmė Ir oriniam susisiekimui
BERLYNAS. — Rytų Vo

kietija natoje trims Vakarų są
jungininkams vakar paskelbė 
pasisakanti prieš Fed. Vokieti
jos parlamentarų keliavimą į 
Berlyną oro keliu. Jei, pareiš
kiama, nebus atsisakyta nuo 
sumanymo kovo 5 d. kviesti 
Bonnos rinkimų kolegijos su- 

I sirinkimą Vak. Berlyne ir atsto 
vai keliausią lėktuvais, tai galė
sią būti pasėkų. Vakarai įspėji
mą laiko nauju nervų karo ašt
rinimo bruožu.

Buvusios kelionės į užsienį, 
komunistų įtaka

Washingtone primenamos bu 
vusios Nixono kelionės į užsie
nį ir jų metu keltos riaušės. 
Anuomet jam buvus viceprezi
dentu, Nixonas lankėsi Peru — 
Limoje ir Caracas, Venecuelo- 
je. Riaušininkai studentai auto 
mašiną buvo apmėtę akmenimis 
ir gyvybei grėsė pavojus. Buv. 
prez. Eisenhoweris atsisakė ke
lionės į Japoniją, nes buvo į- 
spėtas dėl galimų riaušių. A- 
biem atvejais buvo įžiūrėta ko
munistų kurstytojų ranka.

A. Dubčekas už 
reformas

Kalba, sukėlusi nusistebėjimą 
, krašte, užsienyje

PRAHA. — Partijos sekreto
rius A. Dubček, kalbėdamas ū- 
kininkams Slovakijoje, pareiš
kė, kad sovietų invazijos nepai
sant, Čekoslovakija “niekuomet 
neatsisakys” praėj. metų sau
sio mėn. paskelbtųjų reformų. 
Jis pripažino, kad toms refor
moms tenka susidurti su “sun
kiais bandymais”. Dubčeko kal
ba buvo perduota per Prahos 
radiją.

Įspėjo gyventojus: 
nepamirškite tikrovės

l Dubčekas vėl pakartojo įspė
jimus: krašto gyventojai turi 
žiūrėti tikrovės reikalavimų ir 
veikti, atsižvelgdami į vidaus 
bei tarptautinius veiksnius.

Vakarų stebėtojai mano, kad 
partijos vado kalba buvusi nu
kreipta prieš kietosios krypties

JAV kariai ties Da Nang Pietų Vietname

ĮVAIRIOS žinios

Studentų riaušės
Padarė nuostolių 

1.6 mil. dol. sumai

MONTREAL, Kanada. — Čia 
įveikiančio Sir George Wiiliams 
universiteto studentai apie 10 
valandų buvo susidūrę su poli
cija. 200 studentų buvo užėmę 
universiteto komputerių įstaigą 
ir iš jos pasitraukdami, ją su
naikino. Nuostoliai siekia 1.6 
mil. dolerių.

Policija suėmė apie 80 stu
dentų. Studentai protestavo 
prieš universiteto sudarytos ko
misijos sudėtį — ji turėjo aiš
kinti kaltinimus, rasiniais klau
simais, prieš biologijos profe
sorių.

Paryžiuje policija iš Sor- 
bonos universiteto pašalino 200 
dėstytojų. Jie kelias valandas 
buvo užėmę patalpas, protes
tuodami prieš 34 studentų paė
mimą į kariuomenę.

♦ Astronautas F. Borman su 
šeima vakar nuskridęs į Vak. 
Berlyną, aplankė žinomąją "gė
dos sieną”. Jis pareiškė: tai tra
giška....

Lietuvoje
Lietuvos miestai 

skaičiuose
Vilnius, ok. Lietuva. — Šalia 

Lietuvoj jau esamų penkių “did
miesčių”, ugdomi dar penki: Aly
tus, Marijampolė (vadinama Kap 
suku), Jurbarkas, Utena ir Plun
gė. Alytuj jau dabar skaičiuoja
ma 25,000 gyventojų, Marijam
polėj — 27,000.

Visi tie penki miestai pripažin
ti “regioniniais centrais” ir jiems 
ateity lemiama tapti maždaug 
šimtatūkstantinio masto mies- 

’tais.
Praėjusių metų Mokslo ir Tech 

nikos žurnale (nr. 9) inž. L. Rin 
kūnas kritikavo Plungės pakėli
mą į tokį laipsnį. Tuo esą nepa
grįstai nuskriausti Telšiai, natū
ralioji Žemaitijos sostinė, kuri 
vistiek auganti, nesiskaitydama 
su iš viršūnių nustatytais pla
nais... Esą, 1959 metais Telšiuo
se buvę 13.500 gyventojų, o dabar 
jau beveik 19.000.
Telšiuose būsią 50.000 gyventojų

Autorius išdėstė planą, pagal 
kurį Telšiai turį pagrindo išaug
ti iki 50 tūkstančių gyventojų 
masto. Žurnalo redakcija prie 
straipsnio deda kvietimą plačiau 
pasisakyti tuo klausimu ir nuo sa 
vęs pareiškia:

Graži Telšių gamta, “istorinių 
— revoliucinių kovų tradicijo
mis turtinga praeitis”, per šimt 
mečius čia sukaupta savita kraš
to kultūra ir pagaliau straipsnio 
autoriaus keliamos įdomios ap- 
vandeninimo idėjos verčia dar 
kartą pasvarstyti, ar negalima 
Žemaitijos regiono centro grą
žinti į Telšius — senąją Žemai
čių sostinę”?

Bet gal ir pervėlu, nes Maskva 
jau pasisakė...(ELTA)

politikus ir kraštutinius libena- 
Hinio sparno atstovus, kurie 
pasisaką prieš Dubčeko pernai 
paskelbtas reformas.
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SUSIRINKIMAS CHICAGOJE

Yyčių namuose, 2453 W. 47 
Street Chicagoje, sausio 21 d. į- 
vyko Chicagos senųjų vyčių kuo
pos metinis narių susirinkimas. 
Buvo kuopos vadovybės ir revizi
jos komisijos pranešimas, naujos 
valdybos rinkimai, buvo paskir
ti atstoyai į namų tarybą ir ap
skrities komitetą ir išklausytas 
namų tarybos pranešimas apie 
namų pajamas ir išlaidas eksplo
atuojant salę 1968 m. bėgyje ir 
apie turimą namų skolą. Taip 
pat buvo aptarta galimybė salę 
išpuomuoti vienai Firmai ilges
niam laikui.

Dienos pirmininku buvo pa
kviestas Aleksas Budris, o sekreto 
rium Pov. Dirkis. Kadangi buvu
sio kuopos pirmininko Ig. Sakalo 
susirinkime nebuvo, tai apie kuo 
pos veiklą trumpai pranešimą 
padarė pirmininkaujantis Ą. Bu
dris, kaipo buvęs kuopos vicepir
mininku. Kasininkas N. Karlavi 
čius paskaitė 1968 m. padarytas 
išlaidas atskiromis pozicijomis, o 
revizijos komisijos pirmininkas 
Pov. Dirkis paskaitė piniginių 
knygų bei piniginio kasos stovio 
patikrinimo aktą, siūlydamas ka
sininkei St. Jonutienei ir kasinin 
kui N. Karlavičiui už pavyzdin
gą knygų Vedimą išreikšti padė
ką. Susirinkimas pranešima su

ŠVENTE PITTSBURGHO MIESTE

Šiais metais Šv. Kazimiero šven
tę kartu švęs net trijų kolonijų 
vyčiai: Pittsburgho, Youngs- 
towno ir Clevelando. Šventės šei 
mininkais bus 19 -ta Pittsburgho 
kuopa. Vyčiai savo globėjo Šv. 
Kazimiero šventės proga sten
giasi nugalėti visus kelionės sun
kumus, kad tik didesniais būriais 
galėtų priimti Šv. Komuniją ir tu 
rėti bendrus pusryčius, kurių me
tų būna pasakytos gražios kal
bos, prisiminta organizacijos pra
eitis ir apžvelgti dabarties darbai 
savo tautos ir Bažnyčios labui.

Taip ir šįmet jie kovo 2 d. 10 
v. ryto turės pamaldas Pittsbur
gho lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos Bažnyčioje, kur klebonau
ja tėv. Karaveckas. Ne tik minė
tų trijų kolonijų vyčiai ten da
lyvaus, bet ir organizacijos cen
tro valdyba.

Ta proga bus Vidurinių vals

Prez. De Gaulle skulptūrą, tempiančią atgal į Prancūziją Amerįkos 
laisvės statulą, nulipdė iš sniego Michigan universiteto technologijos 
studentų Theta Tau brolija, žiemos karnavalui. Statula yra 27 pėdų
aukš8U,jmW,

pasiūlymu priėmė.
Po to buvo. naujos 1969 me

tams valdybos rinkimas. Ilgame
čiu! kuopos pirmininkui 4ėl ligos 
atsisakius, jo vieton išrinktas A- 
leksas Budris. Kuopos vicepirmi
ninkai buvo pakviesti: vietoje 
mirusio Antano Petrulio— Povi 
las Dirkis, o vietoje Budrio — 
Vinas Petrauskas. Visi kiti val
dybos nariai palikti savo vietose, 
būtent: sekretore — Ona Aleliū- 
nienė, finansų raštininke — Ste 
fanija Jonutienė, kasininku — 
Nikodemas Karlavičius ir kasos 
globėjais — Teklė Norbutienė ir 
Kazimiera Petrulienė. Taip pat 
palikti savo pareigose, T. Nor
butienė ir O. Aleliūnienė — li
goniams lankyti, A. Budris, J, 
Romanas, K. Petrulienė ir T. Nor 
butienė —- Namų Tarybos atsto-i 
vais, A. Budris, T. Norbutienė ir į 

K. Petrulienė — atstovais į Ap- | 
skrities Komitetą.

Valdybą išrinkus buvo išklau
syta Povilo Dirkio paskaita: 
“Blogybės šaltinis — liežuvis**. 
Paskaita buvo pamokanti.

Sekantis kuopos susirinkimas 
nutarta šaukti vasario mėnesio 
antros savaitės pradžioje, pirma
dienį 7 v. vakare Vyčių namuo-
se.

Chicagos vyčių senelis.

tijų apygardos susirinkimas.
19-ta kuopą, kuriai dabar vado
vauja Cinikięnė ir Aleįįiūiiaitė, 
turės tą dieną didele,, šventę, it 
tas gal išjudins kuopą į gyvesnę 
veiklą. Paminėtų kolonijų vyčiai 
turėtų jau ruęštis tai šventei ir 
visi turėtų joje dalyvauti.

Senelis

ČIKAGIŠKIAI DŽIAUGIASI
Sausio 6 d. buvo nuoširdaus 

džiaugsmo ir pasididžiavimo dįe 
na Chicagos vyčiams. Tą dieną 
vyskupas Povilas Marcinkus ga
vo šventimus Šv. Petro Baziliko- 

i je Romoje. Jis yra čikagiškis, ir 
ne vienas iš Chicagos, o ypač 
iš Cicero, kur 14-tą vyčių kuopa 
veikia, yra asmeniškai pažįsta
mas su juo. Tegu Dievas ir to- ' 
liau laimink jo darbus ir gyve
nimo kelią.

Gyvename nepaprastai įdo
mius ir nuostabiai intensyvius 
laiikus. Gimsta naujas gyveni
mas, neramus ir audringas, al
suojąs nauju ritmu ir kuriąs 
naujas formas. Senasis pasau
lis griūva, lūžta, ir niekas jo 
architecbtonikos išgelbėti nebe
gali. Niekas nebenori dėl jo sa
vo gyvybės rizikuoti, nors jis 
buvo labąį brangia kaina laimė
tas. Saulės nematyti. Dangus 
apdengtas juodais debesimis. 
Audringa naktis pagimdys nau
ją epochą, šiuo metu ypač rei
kalingas idealas, kuris, kaip 
žvaigždė jūrininkams, mums 
nušviestų kelią, vedantį į naują 
gyvenimo uostą.

Žmonija ieško naujų kelių. Fi
losofas niekada nesitenkina ma-
r' m ..........■■■'■'

GYVENIMO IŠMINTIES 

BEIEŠKANT
Lietuviškų knygų katalogą pavarčius 

K. BARAS

I Ji eina ligi universalumo. Siela 
nesitenkina išvaizda ir nesu
stoja prie reiškinių, nenurimsta 
fragmentinėje pasaulio dalių 
kontempliacijoje, kol nesuranda 
ryšių, priežasčių ir pasėkų, prin 
cipų, kurie juos valdo ir derina 
į harmoningą visumą. Niekas 
neneigia analizės reikšmės, ku
riai šių dienų pažanga tiek daug 
skolinga. Bet ar neteisybė, kad 
dabartinė valanda ypač reikalin
ga sintezės? Ar šių dienų moks 
lui negresia pavojus žūti spe
cializacijoje? Jaunoji karta kryp 
sta j filosofiją. Iš jos ji laukia 
daugiau, negu iš ko kito. Ji pa
siilgusi didelių idėjų, intelektua
linės sintezės, kuri duotų vi
sam jos gyvenimui prasmės ir 
tvarkos. Po H pasaulinio karo 
išgyventų baisumų, ji trokšte 
trokšta tvirtos ir aiškios, giliai 
sieloje įsišaknijusios doktrinos. 
Kitaip ji suklups šlykščiame ma ; 
terializme, arba pesimizme ir 
neveiklume.

Žmogaus nerimastis, baimė 
gali būti ląįkinai išblaškyta, mok 
slinių ir genialių įtonstrukcijų. 
Bet tas išblaškymas, kaip nera
maus miego sapnas, trunka la
bai trumpai, jei tokia konstruk
cija, nors ji būtų imponuojanti 
ir žavi, nėra atremta į uolą. Kol 
žmogus neturės galutinio ir pa
tenkinamo atsakymo į klausi
mus, kokia gyvenimo prasmė, 
skausmo prasmė, mirties pras
mė, jis laibai realiai jausis ne
turįs žemės po kojomis. Tačiau 
kokį atsakymą j tuos klausimus 
gali duoti filosofija, jei ji pati 
negrindžiama Absoliutu, asme
niniu Dievu, visų dalykų pra
džia ir pabaiga? Grynai deter- 
ministinis ir materialistinis bū
ties ir istorijos aiškinimas, ne
suderinamas su <Jementriausio- 
mis psichologijos, moralės ir 
istorijos tiesomis, nepatenkins 
žmogaus ir neduos jam laisvės 
ir taikos.
Visose gyvenimo sąlygose stip

ri valia tik iš intelektualinio 
įsitikinimo. Todėl “Drąugas” 
išleido knygų katalogą, kuriame 
yra religinio, filosofinio, istori
nio, grožinio rašto veikalų, ku
riuose gvildenama mintis, kad

Laukianti Vasario 16-oę

tomo daiktų paviršiaus stebė
jimu. Jis visuomet stengiasi pra 
laužti jų viršutinį kevalą, įsi
skverbti į jų sielą, pagilinti es
mę, atspėti prigimtį ir vidaus 
sudėtį, kad susidarytų pažiūrą 
įr sųtęiktų jiems savo mintyje 
dvąsinę gyvybę. Tuo būdu filoso 
fija sudvasina realybę. Tuo pat 
metų ji joje atskleidžia tai, ką 
realybė turi racionaliausio. Ta
čiau filosofija eina dar toliau.

DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(Six Month Minimurn) 
mlnlmum $10,000 orjtarger 
in roultiple.Įo, $1,000

PASSBO0K
ACCOUNT3

STANDA 
FĖDERA
SAV1NGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER »136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,600,000.00
(moro than twice togai reąuirements)

HOURS: Mon.. Thura., 9 a.m.-O p.ra.j Tuaa., 
Frl., 9 a.m.-4 p.m. | Sat, 9 a.m. -12 noon; 
Wed. — no business trenąacted T

AMERICA'S LARGEST LITHUANIAN ASSOCIATiėN-“ -

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CEHTER, INC.

Mąrąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
J. LIEPOMS

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

kiekvienas dalykas randa savo 
paaiškinimą ir pastovumą as
meninio Dievo teigime. Tokia 
filosofija tai gyvenimo mokyto
ja, kuri geriausiai suderinama 
su jo dvasine ir protine esme, 
kokios yra pareigos, plaukian
čios iš jo ypatingos padėties 
įarp kitų,kūrinių, kokia yra pa
siuntinybė, kuriai jis pašauktas 
įvykdyti ir kuriai jis turi sub- 
ord’nuoti visą savo konkrečią 
veiklą. Ji vykdo tą dorinamąjį 
inteiek‘‘ualin;ame ir socialinia
me gyvenime darbą, sėdama der 
lingą idėjos grūdą, kuris pri
traukia sielą, koreguoja nukry
pimus ir veda asmeninės ir ben
druomeninės pažangos keliu.

Jei žmogus nemąsto, neskai
to ir, perskaitęs knygą, nepa
daro išvadų ir nesiima žygių 
kilniai idėjai įgyvendinti, jis dar 
labiau dangų apdengia juodais 
debesimis. Esame laimingi lietu
viai laisvajame pasaulyje, nes 
galime laisvai pasirinkti religi
nį, filosofinį, grožinį bei kito
kį veikalą, ko negali mūsų bro
lis ar sesė Sovietų Rusijos pa
vergtoje Lietuvoje. Todėl lais
vųjų lietuvių yra dviguba pa
reiga nusipirkti ir skaityti lie
tuvišką knygą, protestuojant 
prieš ąoyietinį dvasios laisvės 
bei sąžinės prievartavimą.

Naujai išleistas “Drauge” 
gaunamų knygų katalogas yra 
lyg durys į gyvenimo mokyklą, 
pro kurias įžengęs kiekvienas 
gali pasisemti išminties.

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

Vakarais skambinti WA 5-3607
" P. Rudėnaa K Rimulis

Ofisas 11 18 Wcst 63rd Street
Tel.: PRosoeet 8-1717 

Rezld.: 3241 AVrsl 66th Place 
Tel.: REpuhllo 7-7868

DR, S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo I Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak, nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios Ir Callfornta 

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

TreČlad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048
Rezid. Telef- 239-4683

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

GCNEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6440 S. Pulaski Road (Crauford 
Medical Building) Tel LU 5-6446

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso , HE 4-5849, re«, 888-2983

DR. PETER Y. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pinu., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. lik
susitarus. . __  .. .. ...

•s:
SIUHT1HI4I | LIETUVA

COSMOS EXPRESS 
MARQUETTE GIET PARCEL 8ERV. 
2608 6901 St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuviu bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Cbl-

tiesiai i Lietuvą.
Didelis pasirinkimas Įvairių me

džiagų, ital. lietpalčių Ir kitų prekių. 
Priimami doleriniai dovanų už-

■altymai.
E. Ir V. Žukauskai

M O V I N G
Apdraustas perkranstymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

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

= Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published dally, 2 
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. Ofiso — HE 4-576,8.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penatad'e- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 n p. 
Ligoniai priimami pagal aueltarlmą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofc, 735-4477. itez. pr ft-neno.
DR. L DECKTS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALYB® — NERYTI IR 

EMOCINfiS LIGOS 
Crawford Medical Building 

6440 So. Pulaskt Romi
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0878

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A 

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

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

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba Buslta- 
rua

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

Iki 8 vai. TreČlad. Ir Seštad. uždaryta.

Ofiso Ir bato tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. TreČlad. 
Ir šaštad. tik susitarus.

Tel. — REUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo L2-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Seštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympio 1-4169

DR. F. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 18 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

IR VAIKŲ LIGŲs:
MEDICAL BUILDING 

7166 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., Seštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEinJock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

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

PrllmlnSJa tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v.

• t v. v. — B v. uoptet.

18

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

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

AHSOOIATE OITOMETKISTH 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
W4 W. 63 r d St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius iv 
‘’eontaet lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC, VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenufe

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So; Kedzie Avenue 
Vai., plrmad., antrad., ketvirtai, a 
■jenktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ii
leštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidriipijOR)
1‘riima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. RElianee 6-4410 
Rez. GRovTihill 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 18 vai. 
iki 2 vai. p.p. If nuo 7 iki 8 v. vak.; 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—lt 
v. r„ 2-8 v. vak. SeStad. 1-4 v. va
karo. ^kmąd. Įr trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 6-3099

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ik chirurgas

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
MGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo I Iki 9 
v. v. Seštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal uusltarlmą.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Prilniinčja ligonius tik susitarus
?—4 ?• B- b- •—8 v- rak- ------- TreŽląd- Ir lėštad. uždaryta ,

Telefonas GRovehlll 6-2888

DR. A. VALIS . LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 Ir 6 Iki Iv, va> 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.■ "" ' ......... . 1
Tel. PRoapeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6448, ros. HE 4-S16O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Weet 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. ir 7 Iki 8 v. v 

Treč. *" SeStad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 6S6-485O

DR. PETRAS ZUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
VaL: plrmad., antrad.. penktad. 1-8 
Ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro 
Mtadlenlals 11-1 vai. popiet



Metai išeivijoje ir

BROLIŠKUMO SAVAITĖ
Amerikoje skelbiama daug 

įvairių savaičių ir mėnesių. Be
veik kiekviena savaitė yra kam 
nors skirta. Kartais jos skir
tos spaudai, kartais kokiam 
kitam reikalui, dažnai ir labai 
nereikšmingam. Bet šįmet nuo 
vasario 16 d. savaitė yra pa
vadinta broliškumo savaite. 
Gal tai ir neturėtų mums daug 
reikšmės, kaip ir daugelis ki
tų savaičių, bet šįmet šios sa
vaitės pradžia suouola su mū
sų nepriklausomybės atkūr’mo 
diena. Ir kaip tik labai gera 
proga pakalbėti apie brolišku
mą. be kurio jokia kova ir 
joks darbas lietuvybės išlaiky
mo reikalui ar kovai už savo 
tėvynę nebūtų įmanomas. Bet 
labai reikšmingas ir to bro
liškumo laipsnis ir kiek jis mū
sų tarpe egzistuoja, kada šiais 
laikais brolis brolį nušauna 
ant gėdos sienos Berlyne, ka
da brolis prieš brolį kovoja 
Vietname arba brolis brolį daž
nai spaudžia už geležinės už
dangos. Kaino ir Abelio atvejo 
pasikartojimas eina ligi šių lai
kų kartais ne taip žiauriai, o 
kartais dar žiauresniais atve
jais.

*
Kai žvelgi į lietuvių minias, 

entuziastingai plojančias ko
kiame meniniame parengime, 
tautinių šokių ar dainų šven
tėje, kai matai lietuvius su
sižavėjusius kokio kalbėtojo 
žodžiais, entuziastingai prita
riančius kalbėtojo mintims, kai 
matai lietuvius vieningai žen
giančius kokioje antidiktatūri- 
nėje demonstracijoje, tai atro
do, kad lietuviai yra pati vie
ningiausia, pati broliškiausia 
tauta ir jokios broliškumo sa
vaitės jai nereikalingos. Vie
ningai skamba tautos himnas 
iš tūkstančių krūtinių nepri
klausomybės šventės proga, 
vieningai sutinkame, kad turi
me visi įsijungti į kovą prieš 
naujųjų iaikų kolonializmą, 
tačiau kartais įsiveliame į ne- 
broliškas kovas dėl kovos su 
priešu, dėl priemonių, nustel
biančių net ir pačių kovų pa
grindinę esmę. Šalutiniai da- 
ivkai ne kartą pasidaro pir
maeiliais, dėl tuščios garbės 
s istrinimasis dažnai aptemdo 
gražius ir tikrai vertus didelio 
džiaugsmo tautinius atsieki
mus.

Pagaliau gal tai ir nebūtų 
tiek svarbu, nes, kur statomi 
namai, ten byra nuotrupos. 
Tačiau viena yra vis dėlto 
reikšminga, kad visa tai ir lik
tų mūsų pačių kieme, nes sa
vųjų ar svetimųjų spaudoje 
garsinimasis iš neigiamosios 
pusės sunkiai pateisina tikslą.

Vienybės ir meilės dvasia y- 
ra žiburys apšviečiąs žmogų, 
kuo gali žavėtis ir svetimieji. 
Priešingai, ginčai svetimųjų 
akyse žemina visą mūsų bend
riją, nepaisant, ar tai būtų da
roma viešai ai slaptai, ar tas 
mūsų tarpusavio nebrolišku-
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Spaudoje ir gyvenime

KASDIENIAI VARGAI OKUPACIJOJE
Vilniuje leidžiama “Tiesa” Nr. 19 

sausio 23 d. iš piliečių atsiunčia
mų laiškų sudariusi šitokią Lietu
vos gyventojų kasdienių vargų 
mozaiką:

“Štai pensininkas S. Rukšnaitis iš 
Vabalninko 1968 metų pavasarį 
Panevėžio baldų parduotuvėje nu
sipirko knygoms spintą. Netrukus 
spintos kojelės supleišėjo, nebelaiko 
spintos. S. Rukšnaitis kreipėsi j par
duotuvę. Parduotuvėje patarė kreip 
tis j Vilniaus baldų fabriką “Ber
žas”. O fabrike laišką gavo ir padė
jo j stalčių. Klausimas buvo išspręs 
tas tik Įsikišus Baldų ir medžio ap
dirbimo pramonės ministerijai.

Prireikė šios ministerijos pagal
bos Šiaulių ATK Nr. 1 ketvirtos ko
lonos vairuotojams. Iš įvairių res
publikos vietų suvažiavę j Ukmer
gės I. Meskupo baldų kombinatą, 
vairuotojai dažnai randa baldus ne 
supakuotus, o te ndirbanČiuš darbi

mas būtų demonstruojamas a- 
merikiečių laikraščiuose ar jų 
phivigūnų kabinetuose. O t- 
merikieČiai v’sus deda į tą patį 
ma’šą, nrisegdami nieko neiš
mokstančios tf nieko neužmu š 
tančios imigiantinės grupės 
antspaudą.

žinoma kad laisvame kraš
te val'mas nuomonių skirtin
gumas, tačiau nuomonių skir
tingumo latvė neeąrantuoia 
nierlimnsi m svės. Žinoma, dau 
minis °inču kyla ne tiek dėl 
asmenišku pmbiciiu, bet ir d*’ 
priemonių, pasaliau dėl lėšų 
paukirstvmo arba dėl repre
zentacijos teisės. Nekalbant 
iau apie kovas, kurios išna- 
šamos i amerikiečių spaudą, 
pavyzdžiui kovojant dėl kapi
niu, sveti m e ji labai stebi ir 
mūsų spaudą, ir yra kas seka 
vienokius or kitokius nusista
tymus ir pasisaikymus mūsų 
spaudoje, toli gražu nelabai 
broliškus. Ir tenka labai nu
liūsti. kad mes perpildytose it 
išpuoštose salėse, vieningai 
plodami amerikiečiui ar sa
vam kaibėtoitii, sutardami pa
grindimuos dalykuos, nesuta
riame dėl piiemonių ir ariat, 
poeto, pradedame veikti taip. 
“kad gaivu netenka asmenys, 
galvoti ima ašmenys’’.

žinoma, nėra lėngva išlikti 
labai broliškiems, kur esame 
visi taip susiglaudę, kur ma
tome kiekvienas savo artimą 
su visomia dorybėmis ir silpny
bėmis, žinodami, kiek kuris 
kuriuos parengimus lanko, ką 
skaito arba kiek aukoja. Glau
dumas be abejo erzina žmo
nes, ir fizine prasme tai gali 
kiekvienas patirti sausakim
šame vagone ar autobuse.

Broliškumo savaitę ameri
kiečiai paskelbė ne dėl žaismo, 
kaip būna, su kokiom gėlių ar 
paukščių eavaitėm, bet tikrai 
norėdami atkreipti dėmesį į to 
broliškumo re'kalinigumą. Nie
kam jis ab,au nereikalingas, 
kaip mums ir niekada jo nebus 
perdaug, nes be tikrosios vie
nybės mūsų visuomeniniai ar
ba net ir kūrybiniai, laimėjimai 
bus sunkiai įmanomi.

Graikas rašytojas Kaza at
šakia savo knygoje, kuri išle.s 
ta Amerikoje ir pavadinta
“The Fratricides”----“Brolžy-
dvstė”, sako: “Tie, kurie ne
leidžia kitam turėti savo nuo
monės, užstoja taip pat kelią 
į laisvę”. Suprantama, kad y- 
ra momentų kada reikia ko
voti, tačiau reikia ir geros va
lios ir tikrojo, o ne kainiško 
broliškumo. Be abejo, negali
ma labai skųstis, bet niekada 
meilės nebus perdaug, kuri 
ypač mums reikalinga, esant 
vieniems šioje milžiniškoje sve 
timųjų jūroje. Tegu brolišku
mo būna daugiau, ko reikalau
ja ir amerikiečiai, atsitiktinai 
paskelbę mūsų Vasario 16-ją 
dieną, brolybės savaitės pra
džia. Al. B.

ninkus vaikštančius po kelias valan 
das be darbo. Dėl tokios netvarkos 
virtinės mašinų stovinėja.

į nemalonią padėtį pateko Kauno 
Laisvės alėjos 102a namo gyvento
jai. Praeitų metų birželio mėnesį 
redakcija gavo laišką, kuriame bu
vo nusiskundžiama blogomis buiti
nėmis sąlygomis. Žmonės penkioliką 
metų gyvena bendrabučio tipo na
me. Neturi virtuvių, sandėliukų. 
Valgį gamina kambariuose. Pirmą 
aukštą užima garažai, kiemas irgi 
pristatytas garažų. Ūžesys dieną na
ktį neduoda ramybės. Kauno mies
to Lenino rajono vykdomasis komi 
tetas dar prieš trejus metus kon
statavo šiuos faktus ir priėmė eilę 
nutarimų, kuriuos įgyvendinus, iki 
1967 metų kovo 1 d. žmonėms bū
tų žymiai pagerėjusios buities są
lygos. Nors seniai praėjo numatyti

(Nukelta J 7 pušį.)

Michiga.no gubernatorius William G. Milliken pasira šė atatinkamą proklamaciją ir vasario 16 d. visoje 
valstijoje paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Dieną — LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY. šioje 
nuotraukoje gubernatorius įteikia proklamaciją lietuvių delegacijos vadovei. Iš kairės stovi Rimas Su- 
kauskas, kun. Alfonsas Babonas, Dalia Gaižutytė, gub. W. G. Milliken, Aldona Mikailaitė, Detroito L. or
ganizacijų centro pirm. Elzbieta Paurazienė ir Vladas Selenis.

DIDIEJI SUSIRŪPINĘ MAŽAISIAIS
Bagdado kartuvių atgarsiai didžiųjų sostinėse

K. TAUTKUSKiekviena laisva ir nepriklau-1 
soma valstybė turi teisę bausti 
savo piliečius. Teismo pareiga nu 
statyti kaltės dydį, paskirt teisin
gą bausmę. Bausmės įvykdymas 
yra valstybės valdžios pareiga. I- 
rako revoliucinis teismas, vado
vaujamas pulk. Ali Hadi Witwit, 
šnipų ir sąmokslininkų nuversti 
valdžiai bylą pradėjo sausio 4 d. 
Keturiolika kaltinamųjų šnipinė 
jimu Izraeliui buvo rasti kaltais 
ir nubausti mirties bausme. Nu
baustųjų grupėje buvo devyni I- 
rako piliečiai žydai. Teismo po
sėdžiai buvo slapti. Bet bausmės 
įvykdymo “ceremonija” pasižy
mėjo iškilmingumu, gyventojų 
masiniu dalyvavimu, barbarišku 
mu ir pakartųjų viešu ir sąmo
ningu išjuokimu tautybės žvilgs
niu.

Atsikeršijimo baimė
Už kiekvieną arabų teroro ar 

sabotažo veiksmą Izraelis nelik
davo skolingas. Už Atėnuose Iz
raelio keleivinio-transportinio lė 
ktuvo užpuolimą ir vieno jų pi
liečių nužudymą Izraelis atsiker- 
šijo Libanui. Jo aviacija sunaiki
no Beiruto (Libano sostinės) ae
rodrome stovinčius lėktuvus. Į 
teroro veiksmus Izraelis atsakyda 
vo arabams aviacijos ir patrankų 
ugnimi, teroristų gyvenamų kai
mų sunaikinimu.

Bagdado kartuvių “ceremoni
jos” skaudžiai išjuokė ir sąmonin 
gą keršto veiksmą parodė žydų 
tautybei ir Izraelio valstybei. Bar 
barišką bausmės įvykdymą, žydų 
lavonų palikimą kartuvėse minių 
stebėjimui Izraelio min. pirm. 
Levi Eshkol pavadino “reikalau
jančiu dangaus ir žemės keršto”. 
Irakas susimobilizavo gintis. Iz

raelis sutraukė savo karines jė
gas arčiau sienos prie Jordano u- 
pės, kur stovi Jordano Irako 15, 
000 karių. Izraelio aviacija pasi
ruošė smogti Irako miestams ir 
uostams. Didžiųjų valstybių — 
JAV, Britanijos, Prancūzijos ir S. 
Rusijos — sostinėse kilo rūpes
tis, baimė įžiebti karą, kuriame 
galėtų įsimaišyti atominiai gink
lai.
Pasmerkimas ir nervų šaldymas

Tik vienas Egipto prez. G.A. 
Nasseris padrąsino arabų pasau
lį ir įspėjo Izraelį, kad “šešių die
nų karas 1967 ,m. birželio mėn. 
buvo tik įžanga ir jis nėra baig
tas”. Kalbėdamas arabų prekybos 
konfederacijos atstovams Kaire, 

| Nasseris (1.29) , priminė “pasau
lio imperializmą” ir jo ginklus 
sulaikyti arabų kovą “išlaisvinti 
savo žemes iš Izraelio teroro”. 
Maskvoje diktatorius Podgorny, 
pateisinęs arabų kovas prieš Iz
raelį, nutylėjo Bagdado kartuvių 
“ceremonijas”, bet davė savo 
“draugams” arabams suprast, kad 
Maskva nori žydų ir arabų kovas 
baigti politinėmis taikos derybo
mis, o ne ginklu. Jis tai pasakė 
suruoštuose Jemeno prez. Qahtan 
Al-Shaabi iškilminguos pietuose 
Maskvoje. Prancūzijos prez. de 
Gaulle savo ministerių kabinetui 
(1.29) pasakė, kad “Vidurio ry
tų krizė suka į “kraujo chaosą” 
ir reikalauja keturių didžiųjų skų 
bių veiksmų ir plano padėtį gel
bėti”. Jis pakartojo savo 1967 me
tų nusistatymą susirinkti ketu
riems didiesiems sudaryti Art. Ry 
tams planą, kuriuo būtų baigta 
pavojinga žydų ir arabų krizė —

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
R anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Prašau į virtuvę, ponas Wood, ir užmiršk fron
tą, —draugiškai stuktelėjo per petį Vytautas.

Abu vyrai atėjo į virtuvę. Senoji moteris ir vaikai 
jau laukė prie stalo Bulvės skaniai kvepėjo. Dabar še
šetas žmonių susėdo prie stalo ir pradėjo melstis. Do
naldas, persižegnojo taip pat. Senoji moteris žvilgterėjo 
į jį ir pasakė, pusbalsiu dukrai lietuviškai:

— Jis pamaldus, jis yra geras žmogus.
Milda pripylė šešetą lėkščių bulvienės. Sriuba bu

vo skysta, tik keletas mažų bulvių gabaliukų plaukiojo 
lėkštėse. Sriuboje nebuvo visai jokių riebalų, tik už
baltinta trupučiu pieno. Salia kiekvienos lėkštės buvo 
riekutė juodos duonos.

Vaikučiai pradėjo tuoj skubiai valgyti. Didieji pa
kėlė savo šaukštus lėtai ir tylomis pradėjo srėbti šiltą, 
baltą vandenį.

— Mūsų vakarienė labai skurdi, pone, — kreipė
si Milda į Donaldą vokiškai. — Aš galvoju jūsų krašte 
jūs valgote daug. daug geresnį maistą. Jūs valgėte ką 
nors šiandien?

— Taip, truputį, ponia. Atsiprašau, aš užmiršau 
jūsų vardą.

— Milda Kasakaitienė.
— Mano vardas — Donaldas Wood. Taip, ponia

ginkluotas susirėmimas. Prez. Ni 
xonas savo pirmoje spaudos kon
ferencijoje (1.27) palietęs Art. ry 
tų krizę, pripažino ją rimtai pa
vojinga ir davė suprasti, kad Art. 
rytai savo politikai gali pritaiky
ti lankstesnę linija.

Valst. sekr. W. Rogers pasmer
kė “Bagdado krtuvių ceremoni
jas^ priminė pasauliui atsakomy
bę už galimas pasėkas ir kartu 
įspėjo Izraelį susilaikyti nuo atsi
keršijimo veiksmų, kurie pavojin 
gi pasaulio taikai. Londonas ne
atsiliko nuo pasmerkimo ir susi
rūpinimo. Popiežius Paulius VI 
parodė rūpestį, paprašė žydų ir 
arabų valstybių susilaikyti nuo 
taikai trukdančių veiksmų. 

Didžiųjų pasitarimai galimi

Kol buvo prez. Johnsonas, A- 
merika į didžiųjų valstybių pasi
tarimus Art. rytų reikalu nesiki
šo ir skaitė tiesiogiai priklausan
čiu reikalu Jungtinių Tautų sau
gumo tarybai. Bet jos paskirtam 
tarpininkui Jarringui nesuvedant 
žydų ir arabų prie taikos stalo 
daugiau metų laiko. Nixonas yra 
linkęs’ Prancūzijos prez. de Gaul
le siūlymui Art. rytų krizės rei
kalus aptarti keturių didžiųjų va
dams ar paskirtiems atstovams. 
Maskva ne tik sutinka su keturių 
didžiųjų konferencijos sušauki
mu, bet ir yra pasiūliusi tai kon
ferencijai planą.

Jungtinių Tautų gen. sekr. U 
Thantas spaudžia ir ragina di
džiuosius veikti s kubiai, surasti 
Art. rytams taikos planą, jį įgy
vendinti ir garantuoti taikos sta
bilizavimą tarp žydų ir arabų. At 
rodo, kad Izraelis savo keršto ar 
atsikeršijimo prieš Irako valsty
bę nepanaudos. Tas matyti iš

Kasakaitiene, aš valgiau šiandien truputį. Vokietė mer
gaitė atgabeno man sumuštinių drauge su drabužiais.' 
Man patinka jūsų sriuba. Iš kitos pusės, aš labiau susirū
pinęs negu alkanas.

— Nesirūpink, ponas \Vood, — kalbėjo Milda, — 
klausyk, namai virpa ir virpa pastoviai. Jūsų draugai 
tuoj bus čia. Aš jums dar įpilsiu lėkštę. Aš dar turiu ant 
krosnies pusę puodo sriubos.

— Ne, ačiū, ponia, vienos lėkštės man užtenka. 
Mes nevalgom daug sriubos Amerikoje.

— Valgyk duoną, ponas Donaldai, — Vytautas 
parodė į riekę. — Ar tai viskas jau vakarienei, Milda?

— Ne, ne, Vytautai, aš dar turiu keletą silkių ir 
kopūstų.

Virtuvėje valandėlę buvo tylu. Senoji moteris val
gė lėtai, kartais žvilgterėdama į Donaldą. Vienu mo
mentu ji pastūmė keletą gabaliukų duonos prie Donal
do lėkštės. Tada ji nustojo valgyti, paėmė savo riekę, 
apėjo apie stalą ir padėjo duoną šalia Donaldo lėkš
tės, sakydama lietuviškai.

— Paimkite, prašau, riekutę. Jūs esate labai pavar
gęs ir alkanas.

Donaldas nesuprato, ką sakė moteris, bet jis supra
to jos norus ir nusišypsojo. Tai buvo tą dieną jo pir
mas nusišypsojimas. Milda gi nuėjo prie kito staliuko 
virtuvės kampe ir atnešė silkes ir kopūstus.

Patrankos griaudė kažkur už miesto. Didieji pakėlė 
galvas ir minutę klausėsi.
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Frontas buvo visai čia pat už miesto. Vieną rytą 
pirmieji sąjungininkų daliniai įsiveržė į priemiesčius ir 
dėl kažkokių priežasčių čia sustojo. Iš čia jie pradėjo 
didelį puolimą į šiaurę ir pietus ir kariniai daliniai

ALT prm. Eug. Bartkaus kalba - 
Lietuvos nepriklausomybės 51 metų

paskelbimo proga
Užbaigėme penkiasdešimtus 

laisvės kovos metus ir žengia
me į antrą šimtmečio pusę. De
ja, mūsų tėvynė Lietuva negali 
švęsti 51-ją nepriklausomybės 
paskelbimo metinę, trispalvei vė 
liavai plevėsuojant.

Lietuvių tauta yra raudonojo 
ruso terorizuojama. Kaip ilgai 
tęsis okupacija, teroras ir ver
gija? Ne vienas stato tokį klau
simą.

Laisvei atgauti mūsų viltims 
prošvaisčių yra. Čekoslovakijos 
okupacija ir ją seką įvykiai, su
krėtė viso pasaulio sąžinę ir da
vė laisvei viltį pavergtoms tau
toms.

Patys Kremliaus despotai pri
sipažino, kad Čekoslovakijos pa 
vergimas būtinas, nes buvo 
grėsmė jų imperijai subyrėti. 
Bet šiuo brutaliu žygiu Krem
lius neišsaugojo bolševikinės 
imperijos griuvimo. Jau šian
dieną Sovietų Rusijoje stipriai 
keliami šūkiai, net aukojant gy
vybes, reikalaujant asmeninių 
laisvių ir valstybinio apsispren
dimo. Tai tik pirmosios laisvės 
kregždės.

Šiuo metu mums laisvojo pa- ' 
šaulio, o ypatingai Amerikos lie 
tuviam tenka didelis uždavinys 
talkininkauti kovoje prieš bol
ševizmą. Mes turime liudyti pa
saulio sąžinei mūsų pačių pa
tirtą bolševikų tironišką valdy- 
d.ymo sistemą, įtikinti laisvąjį 
pasaulį, kad jis negali likti ra
mus ir taikingas, kol didelė žmo 
nijos dalis yra vergijoje ir pas
merkta dvasiniam ir fiziniam 
sunaikinimui.

Mes turime įtikinti naująją 
savo krašto JAV vyriausybę, 
kad Lietuvos reikalas yra Ame
rikos reikalas. Turime pabrėž
ti ir įrodyti, kad Lietuvos ir 
įeitų pavergtų kraštų klausimas 
būtų laikomas gyvu reikalu ir 
keliamas tarptautinės politikos 
forumuose.

Mūsų liudymas tebūna kaip 
kovos šauksmas laisvo žmogaus 
su tykojančiu jį sunaikinti žvė
rimi —- bolševikų vergijos siste
ma.

Mūsų uždaviniams vykdyti 
mes Amerikos lietuviai turime 
įjungę savo jaunimą, išmokslin-

Izraelio krašto apsaugos min. Da 
yano pareiškimo (1.29), kad 
“Mes privalome neduoti Irako 
valdytojams Žaloti Irake gyvena
nčių žydų tautybės piliečius” .Bet 
ką gali duoti laikas, šiuo metu 
neįmanoma kalbėti. O spėlioti 
neapsimoka.

tus intelektualus ir visą patrio- 
itfnę visuomenę. Bet to negana 
— turimt įtraukti ir politikos 
specialistus, o tam reikia daug 
lėšų. Seniausios politinės or
ganizacijos, kovojančios už Lie
tuvos laisvę Amerikos Lietuvių 
tarybos vardu kreipiuosi į lietu
vius, remiančius mūsų organiza 
cijų veiklą savo pastangoms ir 
aukomis.

Kreipiuosi į mūsų tautiečius, 
remiančius Amerikos Lietuvių 
tarybos ir Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto darbus. 
Kreipiuosi ir į tuos lietuvius, 
kurie dėl kokių nors priežasčių 
negali su mumis būti Vasario 16 
sukaktį minint, bet širdyje jau
čia pareigą remti Lietuvos by
los gynimo darbą ir prašau Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
ties proga sustiprinti ALT iždą 
savo pinigine auka, kad galėtu
me įvykdyti Amerikos lietuviam 
skirtą uždavinį pavergtai lietu
vių tautai.

Bendromis pastangomis ir di
džiu pasišventimu prisidėsime 
prie Lietuvos — mūsų tėvų 
krašto laisvės.

Švenčiant 51-mą nepriklauso
mybės šventę sveikinu Ameri- 

j kos lietuvius, kviesdamas viltin 
gai ir darniai žiūrėti į ateitį ir 
sustiprinti ryžtą kovoje su bol
ševizmu iki galutinės pergalės.

Amerikos Lietuvių tarybos 
vardu sveikinu mūsų tautos sū
nus ir dukras, išsiblaškiusius 
plačiame pasaulyje, ir linkiu 
sutvirtinti viltį sulaukti Lietu
vai laisvės.

Broliams ir sesėms paverg
toje Lietuvoje, Sibiro taigose, 
Kazakstano tyruose, bolševikų 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose linkiu stiprybės ir 
Ištvermės sulaukti laisvės auš
ros.

Dr. J. E. Hannanh yra pakviestas 
užimti tarptautinei pažangai kelti 
įstaigos direktoriaus postą. Ligi 
šiol buvo Michigan valstybės uni
versiteto profesorius.

dabar skubėjo rytų link su visa savo jėga. Sekančią die
ną tik kalvose ir kalnuose, abiejose pusėse miesto, kaž 
kur toli buvo girdėti kovos gausmas.

Miestas buvo apsuptas iŠ trijų pusių.
Donaldas buvo vis laimingesnis. Tuo pačiu metu 

jis buvo taip pat ir nekantrus. Dabar kiekvieną vaka
rą jis norėjo išeiti iš namų, paeiti toli nuo gatvės triukš
mo ir klausytis visose pusėse aidinčios kovos. Patran
kos gaudė abiejose miesto pusėse be atvangos. Donaldas 
negalėjo suprasti, kieno tos patrankos buvo, tačiau jis 
buvo laimingas. Svarbiausia, kad sąjungininkų frontas 
jau buvo čia pat.

Visą dieną jis žvalgėsi į dangų. Buvo giedra Do
naldo sieloje, kad amerikieuių bombonešiai ir naikintu
vai galėjo skraidyti toli į rytus ir niekas jų veiksmų ne
betrukdė.

Vieną popietę staiga Donaldas pasišaukė Vytautą 
ii pasakė:

— Žiūrėk, Vytautai, aš vėl turiu vieną bėdą ir esu 
reikalingas tavo pagalbos. Bet pirmoj eilėj nieko nesa
kyk savo seseriai ir motinai.

— Nebijok jų, jomis gali pilnai pasitikėti. Kokia 
bėda dabar spaudžia?

— Žinai, aš noriu tau pasiaiškinti. Kaip žinai, tą 
rytą, kai aš iššokau iš lėktuvo, panelė Traube atnešė 
man civilius drabužius. Bet tą dieną aš buvau susijaudi
nęs ir gerai nepaslėpiau savo uniformos. AŠ paprastai 
ją susukau į parašiutą ir įmečiau į krūmus. Tu tuos krū
mus gerai žinai. Tu šokdamas nuo lėktuvo per griovį 
ten sudaužei kiaušinius. Man dabar rūpi uniforma, nes 
ji galėjo kur dingti, o iš antros pusės, jei ją surastume, 
tai būtų daug lengviau pirmomis dienomis besiaiški
nant.

(Bus daugiau)

Michiga.no


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario 13 d.

PARTIZANŲ MOTYVAS 

"DANOS" OPEROJE

Muz. A. Kučiūnas ir kiti, kal
bėdami bei rašydami apie nau
jąją komp. J. Gaidelio operą 
“Daną”, kurią ankstyvą pava
sarį stato Chieagos Lietuvių 
opera, pabrėžė, kad šios operos 
libretas nėra siaura ir laiko bei 
geografinių ribų apibrėžta lie
tuvių tremtinių gyvenimo iškar
pa, bet atspindys visos pokario 
epochos, kur toks ryškus žmo
nių pasimetimas, blaškymasis 
bei netikrumas, kur žmonės, de
mono išvaryti iš gimtosios že
mės bei namų, kur išardytos 
šeimos ir t. t. žodžiu, “Dana” 
yra meninis liudijimas praėju
sios siaubingos pokario epochos 
Europos žemyne.

Ne vienas yra klausęs, kiek 
ryškūs “Danoje” bus Lietuvos 
partizanai, pokario dešimtme
tyje savo tiesiog legendarinėmis 
laisvės kovomis sukūrę istorijai 
antrųjų Pilėnų legendą. Dabar, 
kai “Dano3” libretas jau yra 
išsiuntinėtas spaudos žmonėms, 
šia tema galima pakalbėti.

Partizanų, kaipo tokių, “Da- 
nos” operoje nėra. Bet operos 
pagrindinių veikėjų tarpe da
lyvauja dainininkė Danutė Dau- 
mantienė, kurios vyras, pasili
kęs kovojančioje Lietuvoje, ten 
kaunasi partizanų eilėse.

Atsiradę sugriautoje Vakarų 
Europoje, operos veikėjai daž
nomis, nostalgijos kupinomis a- 
rijomis grįžta į neseniai pra
rastą Lietuvą:

Nebėr aušrų viliojančių ryto- 
/jun,

Nebėr vilties gaivinamoj vilty! 
Atvira siela aš kančioj vaitoju, 
Kaip elgeta, drebu šaltoj nakty!

;
K Lietuvos, kur vyrai kaip 

liūtai kaunasi už laisvę, pasigirs 
ta žinia, kurią perduoda buv. 
karininkas baritonas Pakalnis:

Buvau mieste. Girdėjau, žmo- 
/nės šneka —

Tėvynėj partizanų kraujas u- 
/pėm tėka.

Ir tavo vyras kovės, lyg pan- 
/tera,

Bet žuvo jis — jo nebėra.

Šitame žinių netikrume ir 
chaose dvasiniai lūžta Danutė 
Daumantienė:

Tikėjau, kad esu uola.
Tikėjau laimės rytmečio sulauk-

/ti.
Bet metai, tartum lapai rudenio 

/purvan puolą,
Širdis kančioj pavargo šaukti!

Operos vyksmui toliau rie
dant, Danutė Daumantienė įsi
myli kompozitorių Stanaitį ir 
jos ištikimybė Lietuvoje kovo
jančiam ar žuvusiam Dauman
tui — Nežinomajam lieka su
trypta.

Bet operai baigiantis tremti
nių minioje, kurią sudaro cho
ras, kur buvęs nebuvęs atsiran
da ir Daumantas, ir iš jo lūpų

skamba nors ir griaudi, bet ir 
garbės atspindžiais atausta ari
ja:

Ir mirdami mes regim ten Ve- 
/lykų rytą:

Ateis diena, ir ant kapų pakils 
/gėlių daina! —

Sutiksim sesę, iš tėvynės išva
lytą,

Ir ateitis dainuos, lyg rojaus 
/paukštė divina.

V Dar labiau Danutę Dauman- 
tiehę sukrečia kita jos netikė
tai atsiradusio vyro arija:
Pro ugnį į tave veržiausi, kaip 

/žvėris,
Žinojau, kas galėtų būti tau 

/brangu —
Ir mano dovana — ne deiman

tas žėrįs.
Tik žemės sauja, gyva krauju 

/kovos draugų.
Šie, ištikimybę tautos laisvei

, ir kartu savo šeimai akcentuo
ją herojaus žodžiai Danutę Dau 
mantienę, pamynusią ištikimy
bę, tiek paveikia, kad ji nusi
žudo. Prieš uždangai leidžiantis 
iš choro ir solistų lūpų pakyla 
dangop jaudinantys maldos žo
džiai:

Tėve mūsų, Tėve gailestingas, 
Atleiski.savo ūdysiantiems vai-

/kams —
Tešviečia tavo veidas rūpestin- 
/............... /gas

Visom .dienom, visiem laikam!
Taip “banos” opi ros nemato

mu herojumi -lieka ištikimybė: 
ištikimybė šeiniai, ištikimybė 

^laisvei ir tautai. Jei šią operą 
meniniai pavyks gerai pastatyti, 
o tai tikime kiekvienas, “Dana” 
jaudins kiekvieną lietuvį iki šir
dies gilumos. Tad tikiu, kad 
“Daną” žiūrėdami, gyvensim 
neseniai praėjusios Vasario 16 
ženkle ir nuotaikose. VI. Rmjs.

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av, 
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-508'.

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVE
PRIME & CHOICE M©SA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 West 69th Street 
Chicago, III 60629

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

iiniiiiiiimiiumimiiiiiimiimitiiiiiiiiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tei. CL 4-1050
jiiimiifimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Žibuoklių sekstetas, kuris atliks programą Vasario 16-sios minėjime Newarke, N.J.

Inatarą, neseniai mirusį Lietuvo- 
j je, Petrą Klimą. Mišias užprašė 
Anelė Balbatienė, gyv. Newark, 
N.J. Po pamaldų bus padėtas vai 
nikas prie lietuviško kryžiaus. 
Tuoj po pamaldų Sv. Jurgio ri
jos salėje minėjimas. Pagrindinę 
kalbą pasakys dr. Jokūbas Stukas.

Meninę programą išpildys vi
soj Amerikoj pagarsėjęs Žibuok-

I lių sekstetas, kuriam vadovauja 
sol. Liudas Stukas.

Visi, Newarko ir apylinkės lie 
tuviai kviečiami minėjime daly

vauti. Minėjimą ruošia New Jer- 
sey lietuvių taryba, talkininkau
jant visoms organizacijoms.

_ • A~, K.

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

S E I G A N'S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE 

4640 Soulh Ashland Avenue
TEL. — YArds 7-1272

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

VASARIO 16 MINĖJIMAI
E. Chicago, Ind-

Šimet, Lietuvos nepriklauso^ 
mybės atstatymo 51 m. sukakties 
minėjimas įvyks Gary, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėje. A- 
biejose bažnyčiose: Gary ir East 
Chicagoje bus atlaikytos pamal
dos intencijai kritusių dėl Lietu
vos laisvės ir dar tebekenčian
čių komunizmo vergiją.

Vasario 16 d. ryte — 8:30 v. 
bus keliama Lietuvos vėliava prie 
East Chieagos miesto rotušės. 
Vietos lietuviai raginami gausiai 
dalyvaut. Čia žodį tars miesto me 
ras dr. J. Nicosia. Vėliavos kė
limo iškilmės bus filmuojamos.

Vakare, Gary, įvyks iškilmin
gas aktas ir meninė programa. Į 
iškilmes atvyksta kongr. Ray J. 
Madden ir trijų miestų majorai; 
čary, East Chieagos ir Ham- 
mond. Kalbą pasakys dr. Z. Da
nilevičius. Meninę programą iš
pildys viešnia J. Šalnienė ir Gary 
lituanistinės mokyklos mokslei
viai vadovaujami K. Pečkaitienės 

Indreika

Gary, Ind.

Gary ir East Chieagos miestų 
Alto skyriaus rengiamas Vasario 
16 dienos minėjimas šiais metais 
bus Gary Šv. Kazimiero liet. par. 
salėje, 1390 W. 15th Avė., Vasa
rio 16d. 6 vai. vakare.

Minėjime kalbės kongresma- 
nas Ray Madden ir dr. Z. Dani 
levičius. Meninę dalį atliks Gary 
lituanistinė mokykla vadovauja-* 
ma mokytojų — V. Lapėno ir 
K. Pečkaitienės ir solistė' Janina 
Šalnienė. Minėjime taip pat da
lyvaus trijų miestų merai.

Ryte 10 vai. Gary Šv. Kazimie
ro bažnyčioje bus pamaldos už 
Lietuvą, kurias laikys kun. Ign. 
Urbonas, o E. Chicagoje Sv. Pran 
ciškaus bažnyčioje pamaldos bus 
10:30 vai., kurias laikys kun. Ign. 
Vichuras. E. Chicagoje 9 vai. ry
te bus pakelta Lietuvos vėliava

prie miesto rotušės. Visi apylin
kės lietuviai kviečiami pamaldo
se dalyvauti.

K.

cambridge, Mass

Cambridge, Mass. Vasario 16-! 
toji bus švenčiama sekmadienį,! 
vasario 16 d. Mišios už Lietuvos! 
laisvę ir nepriklausomybę bus at-| 
našaujamos 8:30 v.r. Po piet 2 
vai. bus palaiminimas bažnyčio
je, kurio metu bus koncertinė da
lis: sol. Stasė Daugėlienė iš Bed- 
ford, N.H. pagiedos Naujalio 
“Malda”, Moniuškos “O Visaga
li”, Sasnausko “Skubink prie kry
žiaus”, kurį smuiku palydės Iz. 
Vasyliūnas, ir Budriūno “Sveika 
Marija”. Po pamaldų visi giedos 
“Marija, Marij&”. Po to parapi
jos salėje bus minėjimas. Žodį 
tars parapijos klebonas kun. Si
meonas Saulėnas, pagrindinė kai 
bėtoja bus Elena Vasyliūnienė, 
p. Aleksandra Daukantienė pas
kaitys patriotinių eilėraščių, pa
rapijos mokyklos vaikučiai sese
lių paruošti padainuos liaudies 
dainų. Programai pasibaigus bus 
rinkliava mūsų politiniams veiks

niams. Pabaigai Nelė Ambrazai
tienė su savo pagelbininkėmis pa 
vaišins visus kavute ir užkan
džiais. Laukiama visų gausiai at
silankant.

Newark, N. J.

Vasario 16 minėjimas įvyks va 
sario 16 d., sekmadienį, 10.30 v. 
r. pamaldos Švč. Trejybės bažny
čioje už žuvusius dėl Lietuvos lai
svės ir nepriklausomybės akto sig

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus .

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso į
me arba dedame naujus kaminus, rl- S 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo- 
me Iš lauko. Taisome mūra "tuok 
polntlng”. Pilnai apsidraudė Visa, 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

HARRY SEIGAN kviečia vi

sus vyrus ir jaunuolius pa

sinaudoti žieminių rūbų iš

pardavimu su

20% nuolaida
Žieminiai ir rudeniniai pal

tai, suburban švarkai ir kita 

žieminė apranga.

Pirkę kostiumą švarką ar kelneB, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (busky).

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

ŠTAI MfiNESINft TAUPYMO LENTELE:

10% — 20% — 80% piginu mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio i>as
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 Ir GR 0-4339

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
5047 W. 67th Place WA 5-8063

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

$10.00! $252.131 $524.081 $833.30 $1,167.46 I$1,534.511 $1,937.70!$2.380.57 !$2,867.04 $3.401.40 $3.988.36
20.00! 504.26 i 1,058.16|1,666.59 2,334.91 3,069.021 3,875.39! 4,761.14! 5,734.081 6,802.801 7,976.72
30.00! 756.3911,587.2512,499.89 3,502.37 4,603.531 5,813.091 7,141.71 I 8,601.12)10,204.20 11,965.08
40.00!1,008.53|2,116.33|3,333.18 4,669.82 6,138.041 7,750.78! 9,522.28 111,468.16113,605.60 15,953.43
50.00 1,260.6612,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.55! 9,688.48111,902.85 114,335.21117,007.00 19,941.79
60.00 1,512.79'3,174.49 4,999.78 7,004.73 9,207.06111,626.17! 14,283.42 117,202.25120,408.40 23,930.15
70.00 1,764.92! 3,703.58 5,833.07 8,172.19! 10,741.57113,563.87116,663.99 !20,069.29!23,809.80l27.918.51

00.00f2.i269.18|4,761.74|7,499.66 10.507.10 13,810.50117,439.26121,425.13 25.803
100.0012,521.32!5.290.82i8,332.96 U,674.56| 15,345.09! 19.376.95 23,805.70 !28.670

37!30.612.59i35.895.23 
41 !34,013.99139,883.59

SAFETY 
OF YOUR 

INVESTMENT

UP TO
*15.000

Vaizdas New Yorko gatvėje, iškritus 16 colių sniego.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame tisų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampus 5Hth Street 
Telefonas — PRospecl 8-9533

iiiinHiiiiiiiitiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii'

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstaitau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir ai,r condltioning i 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SBEET METAI, 
4444 S. TVestem, Chicago 9, UI.

Telefonas VI 7-8447.

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90.000,0004)0

Certifikatų sąskaitos

co*

JOHN PAKEJL, President

Ant visų knygelių 
sąskaitų

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* Colleg" Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Notary Public Service service charge to members
* Free community rooms for * Sėli & redeebi U.S. Bonds

your organiz’n meetings 
* Cash checks and pay all

family bills witb our spec’l 
money order checks. No

* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelere Checks
* Safe Ileposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ.

Pirmad......................... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Antrad....................... 9:00 A.M. -4:00 P.M.
Trečiad................................... Uždaryta visa d.

H O U R S
TEL. GR 6-7575

Ketvirtad..................... 9:00 A.M.-8:00 P.M
Penktad......................... 9:00 A.M.-8:00 P M.
šeštad......................... 9:00 A.M. -12:30 P.M



DARIAIS-GIRF.NO DIDŽ. SALĖJ 

4416 So. VVestern Avenue

SEŠTAD.. VASARIO 15 DIENĄ, 

7-tą valandą vakaro

MAŽOSIOS LIETUVOS Mgr LIETUVIŲ DRAUGIJA

MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI Į

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ ŠIUPINĮ

| ĮVAIRI MENINE PROGRAMA

| Tautiniai šokiai. Oktetas 
ir kt. '

Šokiams gros 
= BOB WEBBER orkestras.

SOVIETIJOJE STIPRINAMA KOVA 
PRIEŠ RELIGIJĄ

B. VENSKUVIENE GENEVOJ

Dr-jos moterų paruoštas karštas 

šiupinys patiekiamas 8:00 v. vak. 

Bus geras bufetas ir atskiras baras

PRANEŠIMAS SKAUTĖMS IR 
TĖVELIAMS

“Gabijos” tunto skautėms ir 
skaučių tėveliams pranešama, 
kad vasario 16 d. visų vienetų u- 
niformuotos skautės renkasi 10.15 
šv. Antano parapijos patalpose 
ir su vėliavomis dalyvauja 10:30 
pamaldose. Vyr. skautės ir skau
tės įpareigotos uniformuotos da
lyvauti bendrame Organizacijų 
Centro ruošiamam Vasario 16 d. 
minėjime 3 vai. Mercy Kolegijos 
salėje.

Tuntininkė
— Ateitininkai moksleiviai, 

jaunučiai ir studentai dalyvauja 
Vasario 16-tos dienos 10 vai. šv. 
Mišiose Dievo Apvaizdos bažny
čioje organizuotai. Renkamės pa
rapijos salėje 9:40 vai. ryto. Mer
gaitės su tautiniais drabužiais. 
Tėveliai įpareigoja savo vaikus 
dalyvauti taip pat Vasario 16-tos 
minėjime 3 vai. p.p. Mercy kole
gijos salėje.

TRUMPAI

— “Vergijos kryžkeliuose” St. 
Rūkienės, buv. Sibiro tremtinės 
neseniai parašytos knygos, prista
tymas įvyko vasar. 9 d. L. namuo 
se dalyvaujant apie 50-60 detroi- 
tiečių. Knygą pristatęs prof. dr. 
L. Sabaliūnas pirmiausiai kal
bėjo apie priekaištus knygai ir iš 
kėlė gerąsias knygos vietas. Kilo 
diskusijos daugiausia dėl prie
kaištų, kuriose dalyvavo rašyt. 
V. Alantas, Vincas Tamošiūnas, 
Vacys Urbonas, Jonas Švoba, Vy
tautas Čižauskas, Saulius Šimoliū 
nas, dr. Kazys Karvelis ir Algis 
Gladkauskas. Pristatymą suorga
nizavo Tautinės sąjungos Detroi 
to skyrius, pravedė teisininkas 
Stasys Šimoliūnas.

— Šokių grupė “Šilainė” vad. 
G. Gobienės vėl su nepaprastu 
pasisekimu šoko Michigano uni
versitete Ann Arbore vasario 8 
d., stebint universiteto vadovy
bei su prezidentu ir profesūra. 
“Šilainės” šokėjai dalyvavo dvie
juose spektakliuose ir abiejuose 
po kiekvieno šokio buvo užpilti 
nepertraukiamais plojimais. Pa
žymėtina, kad kviečiant “Šilai
nę” į šią vadinamą “World 
Fair” šventę, rengėjai visuomet 
pageidauja matyti “Malūną”. Be 
“Malūno” šilainiečiai pašoko “pa 
keltkojį ir kepurinę”. “Šilainę” 
stebėjo ir iš okupuotos Lietuvos 
atvykęs mokslo pasigilinimo rei
kalu apie 30 metų amžiaus lietu
vis, kuris pamatęs grupę negalė
jęs įtikėti, kad dar tokių lietuvių 
esama. Jo žiniomis jaunimas se
niai jau paskendęs amerikiečių 
jūroje. Pamatė — įsitikino.

— B ai f o 76 skyrius metinia
me susirinkime vasario 9 d. L. 
namuose išrinko naują valdy
ba: pirm. Kazys Ražauskas, vice- 
pirm. Rožė Ražauskienė, Kazys 
Sragauskas, Kostas Jurgutis, sekr. 
Vladas Staškus, fin. sekr. Česys

Detroito skelbimai

PETRAS PUTNIUS
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandos — Garažus
p įdeda •'■Plaster Board". Visų rOSių 

grindų Ir slėnu plytelės.

12787 Grandniont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

WJLB stotis — banga 1400

Šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p. p.
Patrlcia Bandža tel. 278-3265
Algis Za.para.ckas tel. 549-1982
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Šadeika ir ižd. Petras Dalinis. Re
vizijos kom. — Petras Pagojus, 
Kazys Saudargas ir Vacys Lelis.

— Trad’cinis atvelykio Balfo 
vakaras šiais metais nukeliamas 
rudeniui, nes tada skyrius kartu 
atšvęs ir savo veiklos 25 metų su 
kaktį.

— “Draugo” nuolatiniai skai-į 
tytojai Ona ir Antanas Jonavi- 
čiai vienu laiku atsigulė skirtin
gose ligoninėse. O. Jonavičienė 
po operacijos jau tiek pasitaisiu
si ruošiasi važiuoti į namus. A. 
Jonavičiius po gauto smūgio irgi 
taisosi.

— Sporto klubo “Kovas” susi
rinkimas įvyks vasario 23 d. 12 v.

— Dr. Vytautas Mileris su 
žmona Marija išskrido į pietus 
vieno mėnesio atostogų. Atosto
gas praleis Floridoje ir Bahamų 
salose. Dr. V. Mileris yra Lietu
vių namų draugijos ir Dariaus - 
Girėno klubo pirmininkas. Jį pa
vaduos tų organizacijų vicepir
mininkai Jonas Atkočaitis ir Al
fonsas Kasputis.

—Susilikvidavo “progresy
vus” Hamtramicko klubas, ku
ris oficialiai vadinosi pašalpinis 
Lietuvių Amerikos piliečių klu
bas, turėjo savo namus su svetai
ne, buvo įsteigtas 1924 metais. Li 
kvidacijos komisijos pirmininkė 
buvo advokatė Stefanija Masytė. 
Pardavus kilnojamą ir nekilno
jamą turtą susidarė daugiau kaip 
30,000 dol. kapitalo, kurį pasida
lino likę gyvi 172 nariai gauda
mi po 217.18 dol. Likvidacijos 
priežastis: nariai visi pensinin
kai, pasenę, nėra kam dirbti, gi 
svarbiausia “progresistai” jauno
sios lietuvių kartos neišaugino. 
Prieš kelioliką metų “pažangie
ji” buvo pritraukę keletą naujų a- 
teivių ir net 1 valdybą buvo iš
rinkę (ten kur reikėjo raštingų 
žmonių), tačiau šie apsižiūrėję 
kam tas klubas tarnauja —pas
pruko.

— Algis Rugienius, LB Detroi
to apylinkės pirmininkas, vasario 
9 d. kalbėjo radijo valandėlės me 
tu bendruomenės klausimais ir 
skatino apylinkės lietuvius užsi-' 
mokėti solidarumo mokestį.

— Juozas Kinčius paskirtas jū 
ros šaulių “Švyturys” kuopos rei 
kalų vedėjo pareigoms. Jis taip 
pat prisijungs prie uniformuotų 
jūros šaulių, kurie “Draugo” pre 
mijos įteikimo šventės metu pa
laikys tvarką Lietuvių namų apy
linkėje.

— Windsoriečiai Emilija ir 
Viktoras Barisai yra nauji biznie
riai Windsore, nes vasario 3 d. 
perėmė užeigą, kuri yra Alexan- 
der viešbutyje.

— Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimo 
programa suglaustai: 9:15 vai. 
ryto skautai ir ateitininkai mies
to centre prie savivaldybės rūmų 
pakelia Lietuvos vėliavą. Nulei
džia 5 vai. vakaro.

Pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės įvyks visose trijose 
lietuvių bažnyčiose. Šv. Antano 
bažnyčioje pamaldos 10:30 vai. 
jaunimo organizacijos dalyvauja 
organizuotai ir sunešamos vėlia
vos.

3 vai. Mercy kolegijos McAu- 
ley auditorijoje pagrindinis minė 
jimas, kalbės JAV kongreso narė 
Martha Griffiths ir dr. Algirdas 
Budreckis.

Meninėje dalyje pirmą kartą 
pasirodys jaunimo mišrus cho
ras, vad. St. Sližio, ir tautinių šo
kių grupė “Šilainė”, vad. G. Go- 

i bienės.

Prez. Nixon spaudos konferencijoj vienu momentu labai panašiai at
rodė j plakatą “Uncle Sam Wants You.”

Aukos renkamos Amerikos Lie 
tuvių tarybai, vajui vadovauja or 
ganizacijų centro pirm. Elzbieta 
Paurazienė.

Vasario 15 d. 7 vai. L. namuo
se ruošiama vakarienė, kurios me 
tu bus pristatytas pagr. kalbėto
jas dr. A. Budreckis.

—Juozas Kazlauskas sėkmin
gai praveda (antradienio vaka
rais) plaukiojimo kursus skau
tams. Jau lanko per 20 berniukų, 
ir dar nepervėlu kitiems pradėti 
tuos kursus lankyti.

— Rimas Korsakas sekmadie
niais L. namų skautų būkle pra
veda piaustymo ir drožinėjimo 
pamokas skautams.

—Šv. Antano parapijos biulete 
nyje rašoma: “Kaip matote mes 
nugriovėme altorių (didįjį alto
rių), kuris jau nebuvo vartoja
mas per keletą metų. Už kelių sa
vaičių nugriausime ir šoninius 
altorius”. Nieko, tačiau nepažy
mėta kaip su brangių bažnytinės 
architektūros paminklų apsauga. 
Ar nebus per vėlu kalbėti, kai; 
jau bus nugriauta?

— Korp. Neo-lithuania inicia 
tyva vasario 8 d. L. namuose įvy
ko jaunimo talentų vakaras, ku
rio programą atliko Detroito, 
Clevelando ir Chicagos jauni
mas. Eglė Juodvalkytė iš Chica
gos paskaitė Vinco Joniko “Paža 
das Vilniui”, deklamavo Kazio 
Binkio “Gėlės iš šieno” ir iš Pu
tino poezijos Clevelandiečiai 
Mindaugas Gatautis, Kristina 
Jankutė, J. Staškūnaitė ir Danu
tė Čiuberkytė išpildė eilėraščių 
montažą ir melodeklamacijas.

Detroito jaunimas atliko didės 
nę to vakaro programą. Irena 
Vizgirdaitė pianinu palydint Vi-1 
dai Bliudžiūtei išpildė solo dvi 
liaudies dainas.

Ypač stipriai pasirodė dvi jau
nimo grupės, kurias dailiajam 
žodžiui parengė Dalia Juknevi
čiūtė — Šimoliūnienė. Pirmoji 
grupė — Dalia Gaižutytė, Rūta 
Kaunelytė ir Regina Putriūtė, a- 
kordeonu palydant Antanui Paš 
kui, atliko partizanų dainų ir de
klamacijų pynę. Antroji grupė - 
Asta Banionytė, Antanas Paškus, 
Robertas Selenis ir Edvardas 
Sventickas vykusiai perdavė iš 
Pauliaus Jurkaus knygos “Ant 
Vilnelės tilto” apsakymą” “Sep
tyni riteriai”. f “Septynis rite
rius” Dalia Juknevičiūtė įdėjo 
daug teatrinio aspekto, todėl 
svečių buvo sutiktas su dideliu 
pasigėrėjimu. Atrodo, ji prie jau
nimo moka prieiti ir žino kaip 
su juo reikia dirbti. Todėl tik 
linkėtiną, kad jį ir toliau su jau
nimu dirbtų toje srityje.

i Programa buvo baigta jauni
mo orkestro pasirodymu ir solo 
Irenai Vizgirdaitei dainuojant.

Vakaro programoje ir pagelbi- 
niuose darbuose buvo įjungta 
daug jaunimo, gal netoli pusšim 
čio. O kiek žiūrovų? Irgi gal 
kiek daugiau kaip pusšimtis. To
dėl ar beturime teisę klausti, 
kur mūsų jaunimas? Mes patys 
jų pastangų neparemiame ir jų 
pasirodymais nesidomime. Tiek 
dėta laiko ir pastangų, kurių jo- 
kiais saikais neišmatuosime ir 
vos pusė salės žiūrovų.

I (sln)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA kreipiasi į Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvius ir juos kviečia:

1. Aktyviai dalyvauti Vasario 16 d. minėjimuose,
2. Priimti rezoliucijas Lietuvos bylos reikalu ir perduoti jas valdžios pa

reigūnams,
3. Gausiai paremti pinigine auka Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri dalį 

surinktų aukų skiria Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui pa
remti kovą dėl Lietuvos laisvės,

4. Visas surinktas ar pavienes aukas siųsti tiesiog

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI - 6818 South‘Westem Avė., Chicago, Illinois 60636 

arba įteikti per šio laikraščio redakciję.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Italijoje leidžiamas mėnesinis 
žurnalas “Russia Cristiana” vie
name iš paskutinių savo numerių 
(Nr. 100) paskelbė sovietų spau 
dos apžvalgą iš kurios ryškiai ma 
tomą, kad kova prieš religiją So- j 
vietų Sąjungoje nei kiek nema
žėja, bet su dar didesniu įnirti-j 
mu toliau tęsiama. Tai patvirti
na didžioji sovietų spauda nuo
lat ragindama ateizmo propagan
distus dar labiau budėti ir ieškoti 
naujų metodų priešreliginei ko
vai vesti. “Russia Cristiana” žur 
nalas cituoja “Pravdos” straips
nius kuriuose tvirtinama, kad ne 
gali būti jokios komunistinės pa
saulėžiūros, be kovos prieš religi
nę ideologiją. “Religija pati sa
vaime nemirs kaip džiovininkė— 
tvirtina pats Maskvos dienraštis 
‘Pravda”, reikalaudamas sutelk
ti geriausias propagandistines jė
gas religijai nugalėti.

Kitas sovietų žurnalas “Moks
las ir religija” skelbia specialias 
studijas apie žmonių religingu
mo priežastis Sovietijoje. Didžiau 
šio rūpesčio ateistams sudaro re-: 
ligingos šeimos. Ukrainoje specia! 
liai pravesti apklausinėjimai pa-l 
rodė, kad 82,7 procentai apklau-Į 
sinėtų asmenų tikėjimo pagrin
dus gavo šeimoje. Iš 2,380 moks
leivių, apklausinėtų Leningrade, 
Permoje ir Blagovescenske, apie 
20 procentų savo religinius įsiti
kinimus atsinešė iš šeimos. Tai
gi į tikinčiųjų šeimas sovietų ateis 
tai dabar ir kreipia visas savo 
pastangas, siekdami sunaikinti jo 
se tikėjimą — pastebi “Russia 
Cristiana” žurnalas. Tikėjimo 
persekiojimą Sovietijoje patvirti
na ir oficialus sovietų žurnalas 
‘Sovietų Sąjunga šiandien” lei
džiamas vokiečių kalba Maskvoj. 
Kreipdamasis į rusų - ortodoksų 
vyskupą Cyprian, laikraštis neiš
vengė išgirsti patvirtinimą, kad 
tarp komunistų ir krikščionių i- 
deologijos negali būti jokių kom 
promisų nors ir skelbiama, kad 
Sovietų Sąjungoje esanti religijos 
laisvė. Kokia toji laisvė charakte 
ringai patvirtina Ukrainos komu 
nistų partijos organas “Pravda 
Ukrainy”, smarkiai puldama jau 
nuosius Ukrainos poetus-rašyto- 
jus, kurie paskutiniu metu savo 
kūriniuose per daug vartoją “baž 
nytinius išsireiškimus” kaip “lai
dotuvių varpai”, “nekalčiausio-

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

ji motina”, “erškėčių vainikas 
“laikina žemiškoji būtis 
šiai.

LAISVfcS KARIO SUKAKTIS

Sausio 26 d. žymiam politi
kui ir Vliko valdybos finansi
nių reikalų nariui Pranui Vai
nauskui suikako 70 metų amž. 
Sukaktuvininkas visą savo gy
venimą yra paaukojęs Lietuvai 
ir krikščioniškajai demokratijai. 
Jaunystėje P. Vainauskas buvo 
nepriklausomybės kovų savano
ris, vėliau Žemės ūkio ministe
rijos pareigūnas, laikinosios vy
riausybės ministeris, ilgametis 
LKDS pirmininkas, Leono XIII 
fondo pirmininkas, vidurio Eu
ropos krikščionių demokratų 
sąjungos iždininkas. Šiuo metu 
jis yra LKDS tarybos vicepir
mininkas. (KDI)

Remkite “Draugę”.

SKIP'S Self Service 
UQU0RSTORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 

VA&AMO-FEBRUiARY MEN. 13, 14 ir 15 D.D.
JACCįUES CAKTIER 

RRANDY
Importai French

Fifth $3.98

HAUTEFORT VSOP. COGNAC 
Importai from France

190 Proof GRAIN ALCOHOL

Fifth $5.49 

Fifth $4.98

HINE COGNAC
Imported from France

MEISTERBRAND GERMAN RRANDY Fifth $4-89

MERdER Imported French CHAMPAGNE Fifth $3.98

DREWREY’S BEER
24—12 oz. bottles, plūs deposit Casc $3-19

YELLOWSTONE 86 Proof BOURBON Fifth $3.98

IMPORTED PORTUGAL RRANDY Fifth $3.49

JW BEAM 100 Proof BOURBON 
Green Glass Decanter Fifth $5.39

Neseniai įvykusiame tarptau
tiniame Europos katalikių mo- 

ir pana-' terų suvažiavime Genevoje, lie
tuvėms atstovavo nepavargs
tanti lietuvių moterų veikėja 
Biiutė Venskuvienė iš Pary
žiaus. B. Venskuvienė yra dip
lomuota žurnalistė, Eltos pran
cūziškosios laidos redaktorė, ei
lės taiptautinių moterų organi
zacijų vadovybės narė. Tarp
tautinėje veikloje tai aukščiau
siai iškilusi lietuvė. (KDI) ‘

Remkit tuos biznierius,ktirie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Platinkite “Draugę”.

APDRAUDU AGENTŪRA 
Narni,. gyvybes,

automoMIlų, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios ISsi. 
mokėjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzle Avė., PR 8-2283

Fifth $5-98

GIRF.NO


6 DRAUGAS, ketvirtadienis 1969 m. vasario 13 d.

Agrikultūros departamento chemikas R. M. Reinhardt išrado naują 
medvilnę, kuri nereikalinga jokio prosijimo, jeigu ji išdžiovinama iš 
teto. Galima ją išdžiovinti ir džiovinimo mašinoje. Kai pramonininkai 
ištirs kiek išradimas vertas, tada medžiagas pradės gaminti.

Detroit, Michigan
Jubiliejinių Metų Komiteto 

pranešimas detroiflečiams
Žemaičiai.

$22 Vyt. Kilikus.
$17 S. ir D. šimoliūnai.
$16 K. ir R. Ražauskai ir V.

Tamošiūnas.
$15 L. ir P. Heli ingai, b. Pet

ronis, S. ir g. gmalinskai 
Ir dr. A. ir R. Majauskai.

$13 dr. Vyt. ir V. Majauskai. 
$12 b. ir M. Rajoriūnai.
$10 S. ir A. Bliūdžiai, J. ir

O. Briedžiai, M. ir J. Jo
kūbaičiai, Rimas Korsa
kas. J. Marčiukaitis ir 
K. Žutautas.

$7 VI. ir S. Urbonai.
$5 J, Baublys, G. Bulotiene,

P. Dalinis. V. Gudžiūnas, 
J. Mediniene, M. šnapš- 
tys, V. Stoškus. V. gul
dene, A. ir A. Šileikai 
ir K. Tuskenis.

Savo darbu ir aukomis parodėte, 
kad suteiktomis jėgomis ir mes De
troite daug ka gero ir naudingo lie. 
tuviškiems reikalams galime pada
ryti. Todėl tėvynės meilė teapjungia

mus visus ir toliau ryžtingai dirbti 
ir aukotis lietuvybės išlaikymui ir 
bietuvos išlaisvinimui.

Ačiū vistems
Jonas Urbonas

Jubiliejiniu Metų Komiteto p-kas

Užbaigus Jubiliejinius Metus il
su jais susijusius Komiteto darbus, 
dėkoju visiems Detroito apylinkės 
lietuviams, ir organizacijoms, kurie 
buvo aktyviai įsijungę J bietuvos 
baisvės Kovos metų programas, pri
sidėdami darbu ar paremdami auko
mis, o Kdiiiiteto nariams už rluošlr. 
dų bendradarbiavimų.

Komitetas metų bėgyje, išskiriant 
parengimus, pagal aukų sąrašus su
kėlė $517.7.73. Iš jų $4517.00 Jung
tiniam Finansų Fondui ir $660.73 
vietos reikalams.

Kadangi Jungtiniam Finansų Fon
dui aukojusių sąrašas, finansų sky
riaus buvo paskelbtas anksčiau, tau
pumo sumetimais skelbiame, tik 
stambesnius aukotojus: tautodailės
parodai ir įamžinimui Jubiliejinių 
Metų programų Rimoje.

Po $100 Elena. Vizgirdienė.
$41 Vladas Pauža.
$25 Algirdas Ambrose, Br.

Selenlenė ir dr. P. ir b.

A. + A.
MORTAI ANDRIJAUSKIENEI

mirus, sūnų VLADĄ SU ŠEIMA giliai užjaučiu ir 

kartu liūdžiu.

Antanas Virkutis

Mylimai mamytei, anytai ir močiutei

A. f A. MORTAI ANDRIJAUSKIENEI 
mirus, didelio skausmo valandoje sūnų VLADĄ, 
marčią REGINĄ ir anūkę LORETĄ bei kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona, Albertas Tamošiūnai (ir duktė Aldona 
Vida, Šarūnas Rimai

A. + A.

JONUI TAMULEVIČIUI 
mirus,

jo žmonai ONAI, sūnui JONUI ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

B. Matulaitis ir 
Reinių šeima

A. -Į- A.
JONUI TAMULEVIČIUI 

po ilgos ligos mirus, jo žmoną ONĄ, sūnų JONĄ ir 
JŪRATĘ TAMULAIČIUS nuoširdžiausia užjaučia ir 
drauge liūdi

AkademlSnio Skautų Sąjūdžio 
Čikagos skyrius

A.-f-A. PRANUI KAVALIŪNUI mirus, 
jo žmoną IRENĄ, sūnus RAIMUNDĄ ir EDVARDĄ, 
tėvus GENOVAITĘ ir JURGĮ KAVALIŪNUS, brolį JE
RONIMU ir ALDONĄ KAVALIŪNUS, seserį ELEONO
RĄ ir PRANĄ KRUŽIKUS sunkioje skausmo valan
doje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vladislava Damašienė 
Gediminas ir Sigita Damašiai

CLASSIFIED GUIDE
s <’ K a N E <) U x

|XlB R EZI D ENC1N1 Al, 
^KOMERCINIAI,

M 3 MEDICINOS IR 
H |j kitokį pastatauJ M57 VVest 69th Street J| Tel. HE 4-7482

PARDAVIMUI

ItiMMMlIiMlMlIlIlillK

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

* ♦ * 4 * ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦
DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1860 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1-00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Baltfc Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mase. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

PAR DUODAMI 
IŠ MODELINŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis It išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestem Tel. GR 6-4421

ĮSIGYKITE DABAR 1

POPULAR LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Juzės Daužvardienės
4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
eceptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie
tu venų

Kaina — $2.50
OUnola State gyventojai prie kalno,

turi pridėti 5% taksu.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 VVest OSrd Street 
Chicago. Illinois 60629

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku
rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuriS, gyvendamas 
laisvėje, negali, nenori ar nesu
geba padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame y-a daug erdvės 
pasireikšti statytojo vaizduotei.

Knyga gražiai išleista, kietais 
viršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna

ma DRAUGE.
Prie knygos kainos prašom pri- 

lėti 5 proc. mokesčiams.

R E A L ESTATE

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

I į/į aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kam b. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
26 p. $13,900.

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

VAINA REALTY
2517 W. 71at St., BE 7-0515

KEAL ESTATE

• ll; unkšto Svarus ined. — 2 ba
lai: .5 ii' 4 kamb., prie 71 Ir Tal
man. fti§t6oo.

2 Irtitųi po r, kmb. ir 3%, kmb. 
rūsyj, mūr. prie 56-os ir Kedžie. 
$29,500.

SJ4 kmb. 3 metų mūr. bunga.low 
prie Marųuette Pk. $18,500,

Gražus sklypas 10uxl50 pėdų Be. 
verly Sh-ores, ind. $7,000 arba pa
siūlymus. ,

8 hutų 2 aukštu geltonų plytų mūr. 
prie 56,-os ir Kedzie. $75-,0O(),

I 54 aukšto (filį ir 451 kmb.),,.*
metų mūr. prie liS-čIns ir K ėdžio 
$38,500.

UOKAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 7Įsi si Tel. 925-6015

1 aukšto mūr. 5 ir 3 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 6 4 Ir Pnias- 
kl. $28.000,

2 po I kamb. meti. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,500.

(i kam!*, mūro “raneti-’ su 3-jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklatvn. $32,000.

2 po 0 kamb. mūrinis Marųuette p.

ŠIMAITIS RĖALTY
Insurance — Income Ta> 

Notary Public
2737 iV. 43 St. — CL 4-Ž390

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ OL 4-7450

3-jų mieg. kamb. mūr. namas- 16 
metų senumo. Priedai. 7322 So. 
Rockwell St. 434-1282.

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė parduoda kelių metų liuk- 

sus 3-jų butų mūrą.. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $62,500.

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

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

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

$14,200 pajamų iš apartmentlnio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87į000.

5 kamb. apkaltas namas. Gano 
šildymas, air cond., geležinė tvora, 
36 p. Sklypas. Arti ofiso. $12,600.

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

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

Lotas dviem butam, 30 pėdų prie
pat parko. Pigus.

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

Arti Manpiette Pko.
4 butų mūr. po 5 kamb. 60 p. 

sklypas, 4 moš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

Svarus 5L$ kamb. mūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsėmimo kontrolė. Garažas. Savi. 
ninkas duoda paskolą. $22,900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

IIE1.P VVANTED — MOTERYS

EMBLEM SEWERS
PalI Or Part Time

Will t.raiti. Excellent ivages 
Picass.nl Koris

L I O N U N I F O R M S 
151 VVilsnn Court, Bensenville, III. 

Phone — 766-6222

SftCltETARIAL POStTION 
For general office work

FLeiputable company, giood working 
oonditlons, f,ringe benefits, near 
Soutątde lonation. Typing & lite shn-rt- 
hand. i;, , ...

TEL. — 523-6000

GFNEftAl OFFICE
GOOD OPrORTVNITV 

Typing, Fliing And General Clerlcal 
Age And Snlary Open

PHONE — MR. R. MAIR
944-1788

Sienutė ieško moteriškės, kuri su 
ja gyventų dėl draugystės. Kam
barys veltui. Kreiptis tel. 586-0090.

MODEES ttANTED
In egųhange for FREE Hair Styling 
by experts.

QVAUFIED MODEUS 
CAN. EARN EXT,RA MONET

Call for Information 973-0506 
PIVOT POINT 

INTERNATIONAL

HEUP VVANTED — VYRAI

PAPER COMPANY 
HAS OPENINGS 

for

Warehousemen
Excellent Company 

Benefits

Tel. — 376-0355
,\en Mercedes-Benz Dealersldp, 
to open soon at —

*015 8. KKDZIE AVENUE 
Wants

Mercedes-Benz Mecbanlcs and 
Parts Manager

Call Mr. Schanidt at
STAR MOTOR, INC.

TtCti. 448-2088

VYRAI IR MOTERYS

VVAJREHOUSEMAN OR VVOMAN
Duties Include shipping, receiving 
and inventory. We offer good co. 
benefits. Apply in person.

INFANTS SPECIALTY CO. 
#111 S. Sayre 586-8300

Help wanted — "v yrai"”

SHEAR
OPERATOR

F'ine permanent oppDrtunity for man 
experi©nced with fiberR. Stoady. 
Free hospitaJblsęation and lifo 1 n mira n n

Inąuirc At

4545 W. Cortland St. 

CHICAGO. ILLINOISA n Rmia! npporiuml v fmp’oyer
PAI NTE R

Im.mediate openlng for experiencod 
matu re man, age no barrier. 
Parmanent work. Near North.

Hl RISE APT. BUILDING 
D E 7-4556 — MRS, BECK

DIE
REVISION

Minor Repairs 
And CEange Over

Gomd opportunity to learn die work, 
also to work imto supervision. Mušt 
reod blue prlnts and mierometer. 
Apply at

4545 W. Cortland St. 
Chicago. Illinois

An Equal opportunity employer

INSPECTOR
G.nowth position available in ųuality 
dantrol dept. for man familiar wlth 
mechanical insipection inethods. Wili 
work from talueprints.
• PGBAfANENT POSITION
• G4X)I> STAIUTNO SAUARY
• MKftrr INCREA9ES
• EXCEI,L,ENT CO. BENEFITS 

incl. PROFIT 8BABING

Call MR. NORMAN at 225-2212

ALLOY MFG. COMPANY
3207 S. Shields, Chicago
SAW OPERATOR 

(CIRCULAR)
Steady

Free Hospitalization And 
Elfe Insurance

Fine Permanont Opportunity

Apply

4545 W. Cortland Avė. 
Chicago, Illinois

An Eųual opportunity employer

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
ass jis plačiausiai skaitomas lie- 

v'i ų dienraštis G’ skelbimų kai-
orieinamoB

HELP VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED 
G R O O M

To Work With Show Hųrses 
Or One Who Wants To Learn

• Salnry And Rootn 
Plūs Extra Pay When At Shows

W00DY — 272-1250

Maintenance Mechanic
Machine and general maintenance 
man familiar wiili punch prese and 
moteriai handling eųuipment.
Day Shift wit.li occasional overtime 
available.
Excellent starting rate, plūs company 
benefits \vhlrh ineiudes company 
paid hospitalization and life. insura.neė. 

GONTĄUT M R. WIUl,H 
BĘTWBEN !) A.M. to 4 P M. 

MONOAY THRI' FRIPAY 

THE SENG OOMPANY 
1450 N. DAYTON, Chicago. III.
_______ PHONE — MO I-0H2II

VVAREHOUSE
MAN

EXP,ERIENCED IN BEARINGS
• Company Fringe Benefits
• Hours 9 A M. to 5.45
• Salary Open
NTN BEARING CORP.

7066 N. LAVVNDALE 
583-4422 677-5910

MAN- Experienced
in

PUNCH PRESS, METAL 
SAVVING & DRILL PRESS 

VV.ELDERS — $3.10 to $3.40 an br.
Age 25—40

Ali company paid benefits. 
UNION SHOP

Apply In person. Ask for (Mr. Blcrman

WILBERT INCORPORATED
21st Place & Gardner Road 
BROADVIEVV, ILLINOIS

GENERAL FOODS CORP.
Needs

Packaging Mechanlcs
Čandidates šhould be H.S. grads, 
and willing to learn. Prilor bac.k- 
ground in padkoglng not neces. 
sary sinca company oonduete its 
own training progrum for persons 
of above average meehanioal aptitųdi-. 
If you don't have ttoip wages and 
tbe opportunity to advance in yo-ur 
present job. and want a chančė to 
earn, while you lėarn, we w-lll give 
you tbe opportunity.

FOR INFORMATION CALL:

J. Carter — 826-7006

GENERAL FOODS CORP.
4100 W. FILLMORE

An Eųual Opportunity Employer

HELP VVANTED — MOTERYS

4
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D R M E S^l OJ___
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JEIGU JOMS REIKIA 
GRAŽŲ) VIZITINIŲ KORTELIU 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, tLL.
llllllllllllllllllllltlIHIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

REAL ESTATE
a po ū kamb. mūr. Modernios vo

nią alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marųuette pke. $29,900.

2 no 5H kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500. . . , <

0 butų naujas uifiraa. Karstu vand 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

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

JO. butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, nėtoli mūsų įstaigos. Tik 
$67.000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų į- 
ataigoa $18,900.

I po * kamb. S metų rftras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marųuette pke. 
$42,000.

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

12 butų i metų modernus 1 rturtin 
gaė įrengimais, balkonai. PajsJnų 
$26,000 metams. Pietvakš.Mų miesto 
daly. Teiraukitės.

Roomlng houAe. Pijamų $60,000 
metams. Labai gerai lšnuom. fliaurl- 
nėie miesto dalyje. Teiraukitės.

š kamb. mūr, "Bullt-liis”, kokli 
u«s plytelės karšto vandens šildymą*■"?”« fcio’Žk.“M?0', n-. ,

įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga 
ražas. 67 ir Oakley *l*,500

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Wntarn Avimo Tol. ATI41321

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SALES ■ M0RT6A6ES ■ MANAGEMENT

v....

Member of M LB.

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

Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Rlvereide, La Grange ParU 
ir kituose vakariniuose prieniiesėiaooe. Prašome užšokti | mūsų ištaigu 
ir Iftslrlnkti U katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiili

SOCIAL WORK ASSISTANT
fmmediate full time opening in sočiai Service dept. in a 400 bed 
general hospital. Challenging and interesting work B A. reąuired. 
Plūs experlence in hospital or public vvelfare work. Good starting 
salary and eaccellent fringe benefits.

CONTACT PERSONNELL DEPT

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 VV. 68th St., Chicago, III. 60629 HE 4-6700

HELP VVANTED — VYRAI

MONTGOMERY WARD
has Iminediate openings for:

• GAS ISLAHD ATTENDANT
• BUS BOYS

Full time permanent positions. Excellent starting salaries: 
Full company benefits. Immediate merchandise discounts 

Call or Apply In person — Personnel Department

OLD ORCHARD SHOPPING CENTER
SKOKJE, ILLINOIS OR 6-1212. Ext. 208

t

d

Picass.nl


t ti. ir prisimenu. Taipgi prisimenu nepatinka, prašau pasinaudoti nau- 
ir anuos jaunystės laikus, sako senu jai pasirodžiusią harmoniją Petro 
tė. Matekūno. Iš pedagoginio taško

Kiekviena kultūringa tauta vai- ; žiūrint, tie eilėraščio žodžiai turėtų 
kams duoda dainų, kad sužadintų būti įtraukti i PLB Šviet. tarybos 
ir išaugintų patriotizmą. Vokietijo- išleistą bendrarašti, paragr. I, pas- 
je: “Aš esu vokietis“, Lenkijoje: traipa C. (Žiūr. “Pasaulio Lietuvis’’ 
“Kas tu esi? Mažas lenkas. Koks ta
vo žneklas? Baltas erelis.”

Mūsų mokyklai, šūkiui tinkamą
eilėraštį sukūrė Stasys Džiugas: “Aš 
esu lietuvis, Lietuvos sūnus”. Tam 
eilėraščiui ligi šiol sukūrė muziką 
J. Bertulis. Jeigu kam ši melodija

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario 13 d,

A. -f- A.
ANTANUI RAGAUSKUI 

Lietuvių Fondo nariui — tūkstantininkui mirus;, 
jo žmonai SOFIJAI, dukroms ALDONAI BEIN0R1E- 
NEI ir IRENAI RASIENEI su šeimomis ir sūnui dr 
LEONIDUI su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuviu Fondas

J. Bertulis

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

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

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1969 m. vas. 
ll^PTvakare, mirė mūsų brangus ir mylimas vyras ir tėvas

A. f A.

JONAS TAMULEVIČIUS
Gyv. 6744 South Oakley Avenue

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 15 d. iš koply
čios 11 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve- 
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Bostone susituokė O'Donnell, turįs. 13 vaikų našlys, su našle Brady, kuri turi 10 vaikų. Čia naujavedžiai 
ant bažnyčios laiptų su 23 vaikais ir kitais giminėmis.

nutė padainavę 20 dainų.
— Ar baudžiavos laikuose galima

buvo dainuoti?, — klausiu.
— O kaip gil Dainoje buvo vie

nas nusiraminimas! Vieną kartą lau
kuose grėbiau šieną. Atjoja dvaro 
ponaitis. Sustojęs žiūri. “Boba salto, 
gulis. Negerai dirbi!” Ir su botagė
liu iščaižęs mano nugarą, nujojo. O 
kam pasiskųsi? Atsikėlusi, pasika
siau skaudžiamas vietas ir užtrau
kiau dainelę. Ji žmogų visaip atgai
vina!

—Ar nepamiršai, mętut, dainos 
žodžių?

— Kaip prisimirštui, imu dainuo-

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.) 
terminai, bet žmonės ir toliau vargs 
tae

Su šiuo laišku redakcija supažin-1 
dino Lenino rajono vykdomąjį ko-1 
mitetą ir prašė pranešti savo nuo
monę. Deja, ir po pakartotinų pri 
minimų vykdomasis komitetas nu
tarė tylėti. Kaip tai suprasti?

Sutinkame tokių vadovų, kurie 
rūpinasi gamyba, skaudžiai pergyve
na jos nesėkmes, bet mažai tesirūpi
na darbuotojų buitimi, poilsiu. 
Kaip rašoma laiške iš Kaišiadorių 
rajono “Dainavos” kolūkio, jauni
mas jau dveji metai neturi kur kul
tūringai praleisti laisvalaikio. Salė, 
kurioje anksčiau rinkdavosi, stovi 
apleista. Grindys sulūžusios, krosnis 
suirusi, langai užkalti fanera. Vie- i 
nintelė priemonė, į kurią dar susi
renka žmonės, — tai kinas. Bet kaip 
.išsėdėti tokioje patalpoje per šal
čius? Šiuo klausimu pasisakė rajoni
nė spauda, tačiau kolūkio pirminin
ko J. Urbono tai, nejaudina.

Laiške iš Biržų nusiskundžiama, 
kad kelias, einantis iš Biržų į Pa
pilį ir Kvetkus, vietomis duobėtas ir 
niekas jo netaiso. Blogu keliu neva
žiuoja autobusai. Kenčia žmonės, o 
dar labiau mokiniai, nes iki arti
miausios autobusų stotelės toli. J 
šį laišką redakcija paprašė atsaky
ti Biržų rajono vykdomąjį komite
tą. Reikėjo tikėtis, kad rajono šeimi
ninkai imsis priemonių ir padės 
žmonėms. Tačiau gautame atsaky
me nė žodžiu neužsimenama, kas da 
romą nurodytai padėčiai ištaisyti, o 
tik pažymima, kad minėtas kelias 
yra vietinės reikšmės ir priklauso 
atskiriems kolūkiams, Kraštų tary
biniam ūkiui ir miškų ūkiui.”

J. Žvilb.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacUiMes

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Ar apdairiai pažiūrėta
Vaikystėj išmoktos dainos žmo

gų lydi visame gyvenime. Žodžiai 
(net svetimos kalbos) prisimena, 
kąi į ją yra įvedamas ritmas, mu
zika. Studentavimo metu nuvažia
vau į kaimą, pas gimines. Viena 
mergina kaž ką dirbo. Staiga ji sa
ko: “Visokios nelemtos mintys len
da į galvą!” Ir ėmė dainuoti.

Renkant liaudies dainas, viena se

Nuliūdę: žmona Ona, sūnus Jonas su šeima ir daug 
giminių Lietuvoje.

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

A. -f- A.
STASYS GABALIAUSKAS

GABAUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

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

YArds 7-1741-2

Mirė vas. 10 d., 1969, sulaukęs 64 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mažeikių apskrities, Tirkšlių pa

rapijos, Letenių kaimo.

Amerikoje išgyveno 29 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Adelė (Rubliauskai- 
tė), sūnus Povilas, marti Margarita, 3 anūkai, Lietuvoje sesuo 
Bronė Gabaliauskaitė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st St. Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 15 d. iš koplyčios 12 
vai. dieną bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse.,'

Nuliūdę-i Žmona, sūnus, marti ir anūkai.

Laidotuvių'direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345

jo žmonai IRENAI, sūnums RAIMUNDUI ir EDVAR
DUI, tėvams GENOVAITEI ir JURGIUI KAVALIŪNAMS, 
broliui JERONIMUI su žmona, seseriai ELEONORAI 
KRUŽIKIENEI su šeima, uošviams GRETAI ir JO
NUI D0BR0V0LSKIAMS nuoširdžią užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime.

Telefonas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcresf 3 - 6336
Vienas blokas nuo kapinių.

Teresė ir Justinas Giambai su šeima 
Fridą ir Pranas Kavaliūnaii su šeima

A. -j- A.

PRANUI KAVALIŪNUI 
mirus, jo brolį JERONIMĄ ir ALDONĄ KAVALIŪNUS, 

tėvus GENOVAITĘ ir JURGĮ KAVALIŪNUS ir visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Jonas Burneikis

A. -j- A.
JULIJONA ŽIVATKAUSKAS

KETURAKYTE

Gyveno 7248 S. Mozart St.
Mirė vas.. 11 d., 1969, 11:20 vai. vak., sulaukus 82 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Žagarės miestelio.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: John, Julius ir Bruno, 

3 švogerkos: Ludovika Machenskas, Monika Kelia, gyv. Phoenix, Ari
zona, ir Ona Živatkauskas su šeimomis, Lietuvoje švogerka Ona 
Murauskienė su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Amžina narė šy. Kazimero Sės, rėmėjų ir N. Pr. Marijos Sės. 
rėmėjų draugijų. Priklausė Tretininkų dr-jai ir kitoms draugijoms.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje 6845 S. Westem
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 15 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs ir kiti giminės

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst Street Tel. 476 - 2345
1410 Se. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

— Gyvenimo viesulas, išrovęs 
žmogų iš tėvynės, kartais meta j to 
kią šalį, apie kurią anksčiau nė sap 
nuote nesapnavo.

V. Kudirka

PRANUI KAVALIŪNUI
reiškiame giliausią užuojautą visai 

seimai ir giminėms.

Aldona ir Edvardas Jckubauskai 
Janina ir Kazys Baltramonai

mirus

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLAGE

VINCENTAS
MALAKAUSKAS

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAlayette 3-8572vai. vak., sulaukęs pusės amž.

Gimė Mt. Carinei, Pa.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Richard, brolis kun. 
Charles Malakauskas gyv.
Creaent. California. sesuo An
tanina Baltrušaitis. švogeris 
Vytautas ir šeima, eesu.o Al. 
bina Norikus, švogeris Alfonsas 
Ir šeima. Kanadoje sesuo Te
resė Tamašauskas. švogeris 
Liudas ir šeima, Lietuvoje 2 
seserys Klena Pelecklenė su 
šeima ir Janina Porutienė, su 
šeima ir kiti giminės, draugai 
Ir pažįstam,i.

Kūnas bus pašarvotas kely., 
fl vai. vak. Petito Bieliūno kopė., 
4348 S. California Avė.

laidotuvės (vyks šeštad. vos. 
15 d. iš koplyčios 9:45 vai. ry
to bus atlydėtas i švč, M. Ma
rijos gimimo parapijos bažny
čią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šy-. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:. Sūnus, brolis, sese
rys Ir kiti gimines.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3.3572

Mylimai mamytei
A. -f- A,

MORTAI
ANDRIJAUSKIENEI

8807 8. LITUANICA AVĖ.Mirė vas. 11 d., lOfln, 7 vai. ryto, sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Simino vaisė.
Amerikoje išgyveno .18 m.

Pasiliko, dideliame nidiūdime duktė Stelbi Nelson, žentas 
Victor, sūnus Claiide, marti Glndys, 4 anūkai: Lols Ililger, Arlene 

Gaynor, Janet Wavra ir Katliy Aha ta, 8 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

liūnas pašarvotas Belmont koplyčioje, 7120 YV. Kelmont Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., vas. 14 d. Iš koplyčios O vai. ryto 
bus atlydėta j šv. Mykolo imi rupijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ItlKTT. SūSVS, MARTI, ŽENTAS, ANŪKAI IR 
PROANŪKAI.

Tel. YArds 7-8401

8854 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COma

po sunkios ligos mirus, jos sūnų VLADĄ 
su šeima, ir brolius bei kitus gimines nuo
širdžiai užjaučame ir kartu liūdime.

8819 S. LITUANICA AVĖ. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
e.» CICERO, ILL.Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAYYN. ILL. Tel. 686-2320
Antanina ir Zigmas Bazarai 

Aleksandra ir Juozas Korsakai 
Juozas Valentinas su šeima InJdotuvių direktorius Laekavvicz Ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

Bjįj i Ui
« J ,1į: $
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8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario 13 d.

X Gen. kons. Petras Dauž- 
vardis atidarys jubiliejinę Lietu
vių Dailės Instituto parodą šį 
šeštadienį, vasario 15 d., 7:30 
vai. vakare, Čiurlionio galerijo
je. Rašytojų draugijos vardu 
kalbės rašyt. Aloyzas Baronas. 
Danutė Kurauskienė priims ir 
pavaišins į parodos atidarymą 
atsilankiusius svečius.

X Lietuviškoji trispalvė bus 
pakeliama vasario 16 d. 8:30 
v. r. East Clhicagoj, Ind., prie 
miesto rotušės. Iškilmes filmuos 
A. Siutas. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti. Vakare įvyks 
minėjimas, kuriame dalyvaus 
kongr. Madden ir trijų miestų 
merai.

X K. Donelaičio lit. mokyk
la Vasario 16-tos minėjimą 
rengia vasario 15 d. Francis 
McKay mokyklos salėje. Že
mesnioji mokykla nepriklauso
mybės šventę minės nuo 9:15 
iki 11 vai. ryto, o aukšt. mo
kykla nuo 11 vai. iki 12:50 vai. 
po pietų. Visi mokyklos vaikai 
kviečiami vasario 15 d. ateiti 
su tautiniais drabužiais, o taip 
pat kviečiami tėveliai ir sve
čiai minėjime dalyvauti.

X ffurgis J an ūsaitis guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jam da
romi įvairūs tyrimai. Jam gali
ma skambinti telefonu: HE 
4-6700, prašant ext. 616. No
rint aplankyti, jį galima rasti 
5 aukšte, 530 kamb.

X Kazimier Stasczuk, 13 tvar
do aldermanas, skautas Marius 
Kasniūnas, Algis Regis ir Al
bertas Kerelis, ryšium su Lie
tuvių Plazos reikalu, šį penkta
dienį bus priimti Chicagos mies
to mero R. Daley.

x Kernavės skaučių tuntas, 
organizuotai su vėliavomis daly 
vaus Vasario 16-tosios minėji
mo mišiose švč. P. M. Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Parke 
10:15 v. r. šį sekmadienį.

X P. Žilys, Chicago, III., dė
kodamas už "Draugo” kalendo
rių, vėl prisiuntė 5 dol. spau
dai paremti. Kiek anksčiau bu
vome iš jo gatvę dar 10 dol. 
Dėkojame už gausias aukas.

x Lietuvos okupantai yra 
paniekinę ir išvietinę mūsų 
Tautinę šventę. Be to, jie ban
do sėti nesantaiką ir skaldymą 
tarp laisvųjų lietuvių. (Turėda
mi čia laisvę, švęskime mūsų 
Nepriklausomybės paskelbimo 
šventę svetur. Būkime pareigin- 
gesni ir vieningesni — užpildy- 
kime Marijos aukšt. m-los sa
lę mūsų šventėje, vasario 16 
dieną! (pr.)

X Vytauto Didžiojo šaulių
kuopa vasario 15 d. 7 v. v. Vy
čių salėje rengia tradicinį Už
gavėnių blynų vakarą. Visi šau 
liai, visų kuopų ir jų draugai 
kviečiami ko gausiausiai daly
vauti. Prie puikios Ramanausko 
muzikos visi bus vaišinami ska
niais bulviniais blynais, (pr.)

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

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

X Naujas Draugo knygyno 
katalogas siunčiamas nemoka
mai kiekvienam, kas jį užsisako 
Drauge paštu ar telefonu LU 
5-9500.

Kataloge knygos sugrupuotos 
į 15 skyrių ir alfabeto eile su
skirstytos pagal pavadinimus.

Katalogo pabaigoje yra au
torių sąrašas su jų Drauge 
gaunamų knygų pavadinimais.

(pr.)

X Jurgis Janusai tis, uolus 
spaudos bendradarbis ir Para
mos krautuvės vienas iš savi
ninkų, negaluoja. Jam reikalin
ga patikrinti sveikata. Vasario 
S d. buvo paguldytas Šv. Kry
žiaus ligoninėje tyrimams atlik
ti. Jo buvo pasigęsta ir spau
dos darbuotojų susirinkime.

X Mary Schapals, Waukegan, 
III., siųsdama prenumeratos mo
kestį, pridėjo 5 dol. aukų už 
kalėdines korteles. Labai ačiū.

x LB Chicagos apygardos 
valdybos posėdis įvyko vasa
rio 9 d. Jaunimo centre. Jame 
dalyvavo visi vaidybos nariai 
ir svarstė daug svarbių reikalų. 
Buvo pasi’drstyta lituanistinėms 
mokyklos pašalpų $1,600. Jas 
gavo 7 mokyklos: Bridgeporto, 
Brighton Parko, Cicero Aukšt., 
Dariaus - Girėno, Gary, Ind., 
Lemento ir Roselando. Pinigai 
greitu laiku bus pasiųsti per 
LB vietos apylinkės pirmininką.

X Nemokamai vaikams fil
mai kiekvieną šeštadienį 10 v. 
r. demonstruojami Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje.

x Anastazija Piliponis, Wor-
cester, Mass., parėmė mūsų 
dienraštį 5 dol. auka. Dėkoja
me.

X šv. Jurgio parap. tretinin
kų brolijos susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, 3 v. p.,p. Po to 
bus tėvų marijonų bendradar
bių susirinkimas.

X Antanas Augustaitis iš 
Clevelando atvyksta specialiai 
dalyvauti vyrų rekolekcijose. 
Dar yra laisvų vietų ir kas 
nori dalyvauti uždarose vyrų 
rekolekcijose, prašome skambin
ti Albinui Dzirvonui ar Vytau
tui Kasniūnui, sr.

X Cicero mieste Vasario 16- 
sios minėjimas įvyks vasario 
23 d., sekmadienį, šv. Antano 
parapijos salėj.

x A. a. Maj. J. Vaičiui mirus, 
daktarų K. Almino, Stp. Stirbio 
ir Gr. Valančiaus užuojautoje 
atspausdintoj sausio 28 d. lai
doje turėjo būti “draugui ir 
bendraklasiui’’ ne “bendradar
biui”. (pr.)

x Jadvyga ir Juozas Bart- 
kai, “Palangos” valgyklos, Ohi- 
cagoje, savininkai, naujos liet. 
operos “Dana” pastatymui pa
aukojo 100 dol. (,pr.)

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
OI. 4-2390 fsk.Y

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Su maistu ar be mais
to. Rašykite adr.: “Draugas” 
Adv. 5496, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago, HL 60629. (sk).

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

Operą statant užtenka darbo visiems. Nuotraukoje matome dirig. A. Kučiūną su visais naujai statomos J 
Gaidelio operos “Dana” pagalbininkais. Sėdi iš k. į deš.: dail. A. Kurauskas, chormeist. A. Stephens, 
maestro A. Kučiūnas, op. v-bos vicepirm. S. Džiugienė ir režisierius P. Maželis. Antroje eilėje stovi: 
scenos techn. vadovas Č. Rukuiža, vyr. chormeist. A. Gečas, op. v-bos pirmin. A. Kulys, iždininkas A. 
Smolinskas, sekretorius K. Skaisgirys, baletmeist. J. Puodžiūnas, op. v-bos narys P. Naris. chormeist. A. 
Vasnltis ir op. v-bos vicepirm. informacijos reikai. V. Petrauskas. Nuotr. trūksta op, v-bos vicepirm. G.

Nuotr. Z. Degučio Kazėno.

X Jonas Karvelis, žinomas 
plokštelių ir knygų leidėjas, lan 
kosi Califoinijoj. Ten yra susi
domėjęs lietuviško sodžiaus kū 
rimu, ką Californijos lietuviai 
ne kartą yra svarstę. Tuo rei
kalu yra rašę prof. Kuprionis ir 
Audronis. Manąs, kad prie 
Palmdale miestuko tokia kolo
nija galima būtų steigti. Mies
telis yra 65 mylios nuo Los 
Angeles.

x “Chicago Tribūne” vasa
rio 10 d. įsidėjo platesnį apra
šymą apie lietuvių ruošiamą 
Chicagoj Vasario 16-sios mi
nėjimą.

X Antanui Gintneriui, Liet. 
Žum. sąj. Chicagos sk. pirm., 
vasario 9 d. susirinkime, minint 
šio skyriaus 10 metų įsisteigi- 
mo sukaktį, už ilgametį ir pa
vyzdingą jo tvarkymą, jam 
esant tose pareigose, nariai į- 
teikė odinį rankų darbo blok
notą, kaip simbolį už jo ener
giją ir kruopštų darbą skyrių 
steigiant ir jį tvarkant. Nariai 
apgailestavo, kad yra vykdomi 
prieš jį puolimai, siūlydami, 
kad kaltininkai būtų perduoti 
garbės teismui. Be to, patvirti
no ir pritarė 10 m. leidinio su- 
redagavimui ir jo išleidimui. 
Dalyvavo apie 30 spaudos dar
buotojų. Buvo A. Gintneriui 
sugiedota “Ilgiausių metų”, pa
sivaišinta ir pasikalbėta įvai
riais reikalais.

ritatyvinėje, tiek grynai tauti
nėje plotinėje.

Šią vakarienę - koncertą ati
darė padėkos ir sugestijų atei
čiai kupinu žodžiu Seserų dar
bo rėmėjų Chicagoje vadovė

.... , . .... - i M. Reinienė, pakviesdama to-ti liet. spaudą ir atsiuntė musų ,. . , ,. xin toai *illau programai vadovauti rašy-

x Biržėnų klubas Chicagoje 
savo susirinkime nutarė parem-

dienraščiui 10 dol. auką. Dėko
jame

Cikagietė istorikė Alicija Rūgytė

x Taurė gyvatos maloni,
kai su draugais ją dalini 
rašė poetas Ad. Mickevičius. Tai

ir istorikas dr. J. Jakštas iš Cleve- i pakrikštijo pirmąjį šeimos na- 
iando, apsilankę Lietuvių kultūros | dukrelę Onutę. Vaišės įvyko 
muziejuje Chicagoje. * . T . * . J j ■D. ir J. Vizgirdų erdviose pa-

žinodami skaitytojai dalijasi čiu ,ir 9ka™'ais lietuviškais ga
finansiniais rūpesčiais su savo 
dienraščiu ir jį remia aukomis. 
“Draugui” aukojo: po 4 dol

mimais. Kadangi jaunoji Mar
go Vizgirdienė yra amerikiečių 
kilmės, tai ir jos giminės bei

— John Vizbaras, Br. Asta-, avimieji turėjo progos patirti 
šauskas; Just. Račiūnas; po 3; vaišingumą.
dol. — Ona Daškevičienė, D. 
Gvidas, VI. Lelis, J. Waitkev(ch, 
V. Lapinskas, J. Naikelis, Ir. 
Petrautienė, K. Špakauskas, A.
Ragažinskas; po 2 dol. __ A.
Rimidaitė, V. Zidžiūnas, (Sofija 
Rakšnys, J. Milišauskas, Jose- 
phine Stulga, Pete Mala'kaus-

X Mre. Helen Schanel, 
“Draugo” Skaitytoja Wood Da
le, III., prisiuntė mums 5 dol. 
aukų. Labai ačiū.

X SLA 6 apskrities valdyba 
turėjo posėdį vasario 4 d. dr. 
St. Biežio bute. Jį pravedė 
pirm. O. Biežienė, sekret. A.

kas, J. Diamentis, P. Mikaiaus-, Gintneris. Nutarta sušaukti me-
kas, J. Venckus, VI. Bačiulis, G 
Pranaitis, R. Hartvigae, L. Ja- 
rošekas, Al. Šukys, P. Bartnik, 
J. Venckus, F. Skrinskas, J. 
Romanas, A. Grybauskas, Carl 
Marks, V. Bavarskis, po 1 dol. 
— F. Mataitis, J. Ališauskas, K. 
Petrylaitė, E. Garla, A. Grašys, 
Ant. Braškys, V. Palaikis.

tinę apskrities konferenciją va
sario 23 d„ sekmadienį, 3 vai. 
po pietų, Chicago Savings and 
Loan patalpose, 6245 So. Wes- 
tem Avė. Kuopos, esančios Chi 
cagos apskrityje, prašomos at
siųsti savo atstovus, šioje kon 
ferencijoje bus renkama ir 
nauja apskrities valdyba.

Šv. Tėvas Paulius VI audiencijoje priima naująjį 'vysk. Paulių Mar
cinkų (dešinėj už Šv. Tėvo) ir lietuvių atstovus. Sveikinasi su tėvų 
marijonų generalinės tarybos nariu kun. Ant. Miciūnu, už jo stovi 
Šv. Kryžiaus par., Chicagoje, klebonas ir Liet. Kunigų vienybės pirm. 
kun. Edv. Abromaitis.

NUOTAIKINGA MARIJOS SESERŲ 
RĖMĖJŲ VAKARIENE CHICAGOJE

Jau kasmetine tradicija vir- dar ir savo vasariškų eilėraščių,
tusi Putnamo seselių darbui 
paremti vakarienė Chicagoje į- 
vyko praėjusį sekmadienį (II.
9.) Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Pilna salė svečių liudijo, 
kad čikagiečiai supranta, ver
tina ir remia seserų atliekamą ens. Programai akompanavo
darbą tiek religinėje, tiek ka- Į Geraldine Niwranski. Graži

rtoją Nijolę Jankutę - Užubalie- 
nę. Vakarienė ir koncertas bu
vo išskirtini dar ir tuo, kad jo
kių ilgų kalbų čia nebuvo. Vie
nintelio kalbėtojo Alto nario 
Jono Jasaičio žodis buvo kon
densuotas ir taiklus, iškeliąs 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų veiklą ypač lietuviškoje 
savo tautiečių bendruomenėje. 
Vakaro vadovė raJšytoja N. Jan
kutė - Užubaliemė ne tik gražiai 
apipavidalintu žodžiu vadovavo 
visai programai, bet paskaitė

X Margo ir Romualdas Viz
girdai šv. Aniuolų bažnyčioje

talpose Aurora, UI. Apie 60
svečių lietuvių ir amerikonų bu
vo pavaišinti lietuvišku papro-

o taipgi ir D. Augienės specia-
liai šiai progai parašytos eiliuo- lydėta. Publika dar vis šaukė 
tos humoristikos. pakartoti dar naujos .damos.

Muzikinę programos dalį at- Į Paskiau solistė Vanda Stankie- 
liko “Aidučių” ansamblis, vado- nė padainavo kartu su orkestru 
vaujamąs dirigentės Alice Steph nuotaikingų dainų, pritaikytų

kuopa jaunų ir gerai susidaina
vusių mergaičių, įdomiai keis
dama būrio grupuotę scenoje, 
atliko visą eilę lietuvių ir kitų 
kompozitorių harmonizuotų liau
dies ir šiaip pramoginių dainų. 
Kai kurios dainos buvo padai
nuotos pritariant gitaromis, kas 
šį labiau pramoginio pobūdžio 
koncertą dar labiau pagyvino.

Tokios koncertinės ir žodinės 
programos suorganizavimas, 
puikios vakarienės paruošimas 
ir sutelkimas gausios publikos
rodo, kad putnamiečių seselių 
rėmėjų Chicagoje nestinga, kad
nestinga ir gabių jų darbo tai- bankete buvo svečių tiek, kiek 
kos organizatorių bei vadovių, j galėjo salė talpinti. Juo labiau 

k. buvo malonu išgirsti, kai pa-

CHICAGOS ŽINIOS
ŽMOGAUS KŪNO CHEMIŠKA 

VERTE

Evanstono ligoninės che
mijos laboratorijos vedėjas dr.
Donald Forman nustatė, kad Savininkas Niek MitcheU buvo
šiomis dienomis, nepaisant in
fliacinių kaimų, žmogaus kūno 
cheminės sudėties vertė yra 
labai maža. Galima už $3.50 bet 
kurioje farmacijoje nupirkti 
žmogaus kūne esančius chemi
kalus. Kūnas susidaro iš 65 proc 
deguonio, 18 proc. grynanglioi 
10 proc. vandenilio, 3 proc. azo
to, 1.5 proc. kalcio, 1 proc. fos 
foro, ir 1.5 proc. kitų ele
mentų įskaitant sidabrą ir auk
są.

POUCINTNKŲ
PAAUKŠTINIMAS

Užvakar 82 policininkai buvo 
pakelti į seržantus, 19 į leitenan ga bus $38,000. Atstovo meti-, Žemaitienė žadėjo imtis inieia-
tus ir penki į kapitonus iškilmė
se Pramonės ir mokslo muzie
jaus salėje. Dalyvavo apie 500 
giminių.
VYRIAUSYBES LEIDYKLOS 

KRAUTUVE

JAV-ių vyriausybės spaustuvė 
kasmet išleidžia tūkstančius įvai
riomis temomis knygų, žurnalų 
bei informacijos biuletenių. Chi
cagoje yra leidyklos krautuvė, 
kur galima pasirinkti ir nusi
pirkti apie 1,000 įvairiausių lei
dinių. Krautuvės adresas: kam
barys 1463, Federal Building, 
219 S. Dearborn st.

DIDŽIAUSIAIS

AMERIKOS KAIMELIS
Didžiausias Amerikos kaime

lis, village of Skokie, turįs 72,
000 gyventojų, giriasi, kad (kiek- fly, Der Fliegende Hollander,
vienam 100 gyventojų yra 86 
telefonai, šį kaimą pralenkia te
lefonų skaičiumi tiktai Wash:ng 
tonas, kur kiekvienam 100 gy
ventojų tenka 96 telefonai. Pa
čioje Chicagoje kiekvienam 100 
tenka 63 telefonai. Azijoje, Lao
so sostinėje Vientiane kiekvie
nam 100 gyventojų yra tiktai 

‘K telefonai.

skelbia, kad žemės ūkio pramo- I nant- Buenos Aires mieste po kon- nuo 1950 m. produktingu-1 “į 

jmas pakilo net pusantro karto, j plokštelės.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TRADICINIS

GAILESTINGŲJŲ SESERŲ 
VAKARAIS

Pereitą rudenį praleistas Liet. 
Gailestingųjų seserų sąjungos 
tradicinis vakaras — banketas 
įvyko šiemet vasario 8 d., šeš
tadienį, B. Pakšto salėje. Kaip 
paprastai, gailestingosios sese
rys sugeba puikiai pasiruošti, 
išdekoruoti salę ir sudaryti jau
kią nuotaiką, kuria užsikrečia 
visi svečiai. Ir tokia tikrai jau
kia nuotaika bei puikiu progra
mos ir pasilinksminimo deriniu 
atsižymėjo paskutinis gailestin
gųjų seserų vakaras.

Be jokių įžangų ir laiko truk
dymo svečiai buvo susodinti prie
gražiai papuoštų stalų, 
buvo paruošti vaišėms, 
nuotaikiūgų solo dainų 
Vanda Stankienė, kuri susirin
kusiųjų buvo šiltai sutikta ir 
labai nuoširdžiais plojimais pa

Labai
davė

ne tik pasiklausymui, bet ir 
šokiams. Prie jos dainavimo net 
ir orkestras atrodė kažkaip ki
taip, pakiliai ir nuotaikingai į- 
jungiąs gausius svečius, susi
rinkusius į šį vakarą. Tai buvo 
gal kiek skirtinga nuo įprasto, 
buvo puošnu ir malonu, kai su-
sidarė linksma šeimyniška nuo- dė’ kad &ana sunku sYrasti. m°
taika, tartum visi įsijungtų į 
melodijos garsus. Tokių lengvų 
ir nuotaikingų programų mums 
reikia dažniau ir daugiau, nes 
kartais dirbtinai net prie vaka
rienės mėginama padaryti rim- 

1 tus veidus.
Malonu buvo matyti, kai tra

diciniam gailestingųjų seserų

ANTRA KARTA PADEGE 
RESTORANĄ

Gaisras sunaikino MitchelTa 
restoraną, 538 Diversey pkwy.

investavęs $150,000 remontams 
po įvykusio pereitą lapkritį pir
mo padegimo ir ruošėsi šią sa
vaitę iškilmingam atidarymui. 
Dabar padaryta apie $50,000 
nuostolių. Jis žada iš naujo pra
dėti remontą.

ATSTOVAS PATEKO Į 
PASEKRETORIUS

Chicagoje įgyvenąs Illinois 
valstijos Springfielde atstovas 
republikonas Carl Klein atsista
tydino iš legislatūros. Jis pa
skirtas vidaus departamento pa
sekretoriumi vandens reikalams 
Washimgtone. Nauja metinė ai- rudenį surengti vaikarą, Sigutė

nė alga buvo $12,000.

ARBATPINIGIAI
LABDARYBEI

Žinomas miesto centre Don 
the Beachcomber restoranas 29- 
tus metus iš eilės paskyrė rū
binėje sudėtus arbatpinigius 17- 
kai labdaringų organizacijų, šį
met paskirstė daugiau $4,000. 
Per 29 metus sudėta apie 
$200,000.

MOTERYS POLICININKĖS

LYRIC OPEROS 
REPERTUARAS

Arizonos farmų biuras

Chicagoje yra 89 moterys po
licininkės.

Lyric opera 1969 m. rudeninia
me sezone turės devynių operų 
repertuarą: Madame Butter-

Don Giovanni, Macbeth, Kho- 
vantehina, Barber of Seville, I 
Puritani, Cavalleria Rusticana 
ir EI Amor Brajo.

Koncertą Pietų Amerikoj prisime-

skelbė, kad sol. Vanda Stankie
nė savo honorarą per Liet. Gai
lestingųjų seserų sąjungą .pa
skyrė Vokietijos Gautingo sa
natorijai, kurioje yra ir nema
žas skaičius lietuvių, nepagydo
mai sergančių ir iš savo užjū
rio brolių laukiančių pagalbos. 
Kita pelno dalis pačių gail. se
serų bus paskirta labdarai ir 
kultūriniams reikalams. Svei
kintinas toks puikus mūsų gai
lestingųjų seserų organizuotu
mas ir rūpestis lietuviais bei 
lietuviška kultūra. Np.

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
RĖMĖJŲ PASITARIMAS
Cicero LB apyl. pirm. St.

kurie Irgaunio bute, LB valdybos im
ciatyva, buvo sušauktas Cicero 
aukšt. ir žemesniosios lituanis
tinių mokyklų rėmėjų pasitari
mas. Apyl. pirm. St. Ingaunis 
pažymėjo, kad svarbu įjungti 
j rėmėjų eiles visus vietos lie
tuvius. Apylinkė yra praėju
siais metais įteikusi mokykloms 
800 dol ir toliau pasiryžusi jas 
remti. Lietuviškos klasės mo
kinių tėvų kom. pirm. A. Mer
kelis pastebėjo, kad lėšų mo
kyklai labai trūksta ir negali
ma pilnai atlyginti mokytojų, 
kurių trūkumas taip pat jau
čiamas.

Mokyt. J. Kreivėnas, mokyk
loje dirbąs jau 19 m., pasiskun-

įkyklai mokytojų, atlyginimai 
labai skurdūs, ir jei būtų mo
kytojai bent kiek geriau atly
ginami, gal ir jų trūkumas bū
tų lengviau išsprendžiamas. Tai 
labiausiai liečia Cicero lituanis 
tinę mokyklą, kur lituanisti
nės pamokos yra normalių pa 
mokų metu, o tuo laiku dau
guma žmonių yra užimti kito
se darbovietėse. Iškėlė faktą, 
kad tėvai labiau rūpinasi litu
anistiniu švietimu, tačiau 
pačių vaikų prieauglis yra ma
žesnis. Iš viso žemesnė ir aukš 
tesnė mokyklos turi apie 60 
pamokų, nekalbant jau apie 
kitus lituanistinius pasiruoši
mus.

Kun. P. Patiaba, vienas iš 
mokyklos rėmėjų, kvietė kaip 
galima rėmėjų ratelį plėsti ir 
didesnius rėmėjus efektyviau 
atžymėti.

Dr. P. Kisielius pažymėjo, 
kad lituanistinio švietimo rėmi
mas yra būtinas, reikia moky
tojus, šiaip ar taip dirbančius 
iš idealizmo, nors kiek geriau 
atlyginti.

Dr. F. Kaunas, vienas iš rė 
mėjų vadovų ir iniciatorių, ža
dėjo padėti telkti aukas, tik 
pageidavo, kad didesniems au
kotojams būtų surasta kelių, 
tas sumas nurašyti mokesčių 
mokėjimo metu.

Pasitarime nutarta išsiunti
nėti vokus su aukų prašymais,

tyvos suruošti kepinių išparda
vimą. Be minėtų dar kalbėjo 
inž. Milunas, J. Balutis ir kiti 

Pasitarimo dalyviai buvo p. 
Ingaunienės pavaišinti. Apskri • 
tai, visi kalbėjusieji akcentavo, 
kad lituanistinės mokyklos rė
mimas nėra vien tik mokinių 
tėvų, bet visų lietuvių reikalas, * 
kadangi lituanistinės mokyklos 
yra nepaprastai svarbios, ve
dant kovą už tautinį išsilaiky
mą. L. Augšt.


