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VIENINGA KOVA LAIMĖSIME LAISVĘ LIETUVAI

W. P. Rogers, JAV valst. sekreto
rius per Lietuvos Atstovą J. Ra
jecką sveikina lietuvius ir tikisi 
Lietuvai atgausiant nepriklauso
mybę.

JAV-bes ir Lietuvos
atstatymo sukaktis

Pabrėžė lietuvio tautos laisvo 
apsisprendimo teisę

WASHINGTON. — JAV val
stybės sekretorius WiHiam P. 
Rogers specialiu raštu Lietuvos 
charge d’affaires Washingtone 
J. Rajeckui pasveikino lietuvius 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 51 metų sukakties pro
ga ir pabrėžė lietuvių tautos 
laisvo apsisprendimo teisę.

Valstybės sekr. Rogers, jam 
sausio 20 d. pradėjus eiti pa
reigas, savo pirmame sveikini
me pasigerėjo lietuvių ryžtu 
siekti laisvės ir patikino, kad 
JAV vyriausybė ir toliau pasi
ryžusi nepripažinti sovietų klas 
ta įvykdytos Lietuvos okupa
cijos. Pagaliau, valstybės sek
retorius nurodė — amerikie- 
įčių ir visų laisvę mylinčių įsi
tikinimas bei linkėjimas aiškus 
— kad lietuvių tauta vėl atgau
tų laisvę ir nepriklausomybę.

Pasirašė: Wi!Uiam P. Rogers, 
Valst. sekretorius

• Sovietų spauda puola Kom. 
Kiniją. Du žurnalai kaltina Pe
kiną: jis “tyliai susitaręs” su 
Washingtonu nesikišti į Vietna
mo karą. Pekino politika esanti 
Azijos komunizmo išdavimu.

Ties šv. Vaclovo paminklu Prahoje 
kaupę gyventojai.

gėlės, tautinės vėliavos, susi-

Visi turi lygias teises į laisvę
Rezoliucijoje Illinois Atst. Rūmuose pažymėta, kad sovietai Lietuvoje vykdo taut- 
žudystės veiksmus ir krašto rusinimą — Lietuvos okupacija — neteisėta, pažei
džianti tarptautinius susitarimus ir tautos apsisprendimo teisę — Reikalauja grą
žinti išvežtuosius iš Lietuvos.

Priimta Illinois Atst. Rūmų 
rezoliucija

Springfield, III. Lietuviui atsto 
vui Frank D. Savickui pasiūlius, 
Illinois atstovų rūmai priėmė re
zoliuciją, kurioje primena, kad 
1918 m. vasario 16 buvo atsta
tyta Lietuvos nepriklausomybė, 
ji buvo garantuota 1920 m. su
tartimi su Rusija ir, nežiūrint to, 
Sovietų Sąjunga 1939 m. rūgs. 
28 d. sudarė slaptą sutartį su 
Hitleriu, susitardami Lietuvą pa 
sidalinti.

Priminti išvežimai, kolonistų 
gabenimas

Primenama, kad okupantai So 
vietai Lietuvoje vykdo genocido) 
veiksmus, vykdydami žudymus, 
deportuodami piliečius į Sibiro 
vergų darbų stovyklas; pasinau
dodami įvairiomis priedangomis 
sistematingai išveža Lietuvos jau 
nimą, o į lietuvių vietą gabena 
rusų kolonistus. Okupantai, nu
savindami ūkius, liet. padarė 
neturtėliais. Okupuotoje Lietuvo 
je nuolat persekiojama religija ir 
varginami tikintieji, varžomi dva 
siškiai. Dedamos nuolatinės pa
stangos lietuvių kultūrą pakeisti 
rusų- komunistų idėjų mišiniu.

Rusai sustabdė
propagandos siųstuvą

Okupantas radijo propagandą 
naudojo nuo invazijos pradžios

PRAHA. — Čekų radijo ži
niomis, sovietų okupacijos įstai 
gų radijo siųstuvas, veikęs- Ry
tų Vokietijoje, vakar sustabdė 
savo pranešimus. Tai buvo pat-

J. Tautos Charta įpareigoja 
visus kraštus

Primenama, kad okupantų So 
vietų nusikaltimai Lietuvoje yra 
pasmerkti JAV-bių ir kitų kraš
tų. Pabrėžiama, kad Jungtinių 
tautų Charta patikrina visų tau
tų, didelių ir mažų, lygias teises 
į laisvę, visas tautas įpareigoja 
laikytis teisingumo, gerbti sutar
tis ir skatina jungtinėmis jėgo
mis pasipriešinti prieš agresiją ir

Kun. dr. Ignas Urbonas, 
ALTos pakviestas sukalbėti maldą 
Vas. 16 proga Atst. Rūmuose.

virtinta ir Bannoje. Tuo būdu, 
nustojo veikęs okupanto gar
siakalbis, kurio pranešimais, če
kų ir slovakų kalbomis, gyven
tojai piktinosi arba iš jo šaipė
si.

Tie pranešimai buvo pradėti 
teikti nuo rugpiūčio 21 d., in
vazijos dienos. Pradžioje jie bu
vo išspinduliuojami iš sovietų 
sunkvežimio Čekoslovakijoje. 
Vėliau, susitarus su rytų vo
kiečiais, siųstuvas, pasivadinęs 
“Radio Vltava”, invaziją bei o- 
kupaciją teisinančius praneši
mus skelbė iš R. Vokietijos. Spė 
jama, kad jis buvo įsikūręs 
Drezdeno mieste, apie 80 my
lių atstu nuo Prahos.

Darkyta kalba apie 
“mūsų kraštą”

“Vltava” siųstuvo komenta
toriai skelbėsi esą čekais ar 
slovakais, kalbėjo apie “mūsų 
'kraštą”, tačiau jų tikrą paskir
tį atskleisdavo darkyta čekų 
ar slovakų kalba. Tai liudijo, 
kad propagandos veiklai jie ne
buvo suradę tikrųjų čekų, nei 
slovakų.

Kad siųstuvas tarnavo Mask
vai, liudijo jo puolimai prieš 
vėliau pašalintus politikus, kaip 
Hajeką ar ekonomistą Šiką, be 
to, nuolat reikštas pyktis čekų 
bei slovakų žurnalistų ar laik
raščių adresu.

Siųstuvo sulaikymas laiko
mas Maskvos nuolaida bei bai
me kiršinti gyventojus. Būdin
ga, kad įvykį pirmieji paste
bėjo vakariečiai anapus krašto, 
bet ne patys čekai, slovakai.

• Komunistų įtaka JAV uni
versitetų ir kitur riaušėse nea
bejotina. Spaudoje paskelbti 
svarbūs duomenys apie įvykius 
Kalifornijoje. Plačiau — kita
me numeryje.

kitus tarptautinio teisingumo, 
tarptautinių įstatymų ir taikos 
pažeidimus.

Reikalauja išvesti raudonųjų 
įgulas iš Lietuvos

Dėl to, Illinois atstovų rūmai 
skelbia, kad prievarta įvykdyta 
Lietuvos okupacija yra neteisėta,) 
pažeidžianti taikos sutartį ir tarp 
tautinius įstatymus ir yra prieš 
lietuvių tautos apsisprendimą. 
Reikalauja, kad iš Lietuvos bū
tų išvestos Sovietų įgulos ir išga
benti rusų kolonistai, kad būtų 
grąžinti išvežti iš Lietuvos jau
nuoliai ir Sovietų kariuomenėn 
paimti vyrai, kad būtų sustabdy
tas Bažnyčios ir tikinčiųjų perse
kiojimas ir kad būtų sudarytos 
sąlygos Lietuvai vėl atstatyti lais 
vą, nepriklausomą, gyvenimą su 
savo vyriausybe, kad Lietuva bū
tų sugrąžinta į laisvų pasaulio 
tautų bendruomenę.

Pažymima, kad šiai rezoliuci
jai pritaria ir Illinois senatas.

Po britą vokiečių 
pasiukrunų

Britai SU vokiečiais pabrėžė 
NATO svorį

BONNA. — Wilsonas ir kanc 
leris Kiesinger, baigę pasitari
mus Bonnoje, pabrėžė toliau 
dėsią pastangas Europos apjun
gimo bei saugumo kryptimi. 
Saugumo bruožas buvo aktua
lus, turint galvoje komunistų 
grasinimus.

Abu kraštai, Fed. Vokietija 
ir Anglija, pažymėjo, kad At
lanto sąjunga — NATO suda
ranti abiejų saugumo pagrin
dą.

šalia kitų, abiejų politikų pa
sikalbėjimuose vyravo ir du o- 
pūs klausimai: britų patekimas 
į Bendrąją Europos rinką ir 
ginčus keliąs atominės energi
jos technikinis pasikeitimo klau 
simas. Wilsonas buvo pažymė
jęs, kad prancūzų vykdomas 
britų išjungimas iš Rinkos ga
lįs būti nuostolingas ne tik bri
tams ar vokiečiams, bet ir visai 
Europai.

Spaudai jis pareiškė, kad R. 
Vokietijos protestai bei grasi
nimai nėra pateisinami ir dėl 
to jis Berlyne pakartojo ryž
tingą britų nusistatymą.

• Pakistane vėl kilo stambūs 
streikai. Jie nukre'pti prieš prez. 
Ayub Khaną.

KALENDORIUS
Šiandien, vasario 15 d.: šv. 

Faustinas, šv. Jovita, Kintibu- 
tas, Girdenė.

Ryt, vasario 16 d.: Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. Šv. 
Gilbertas, šv. Pilypą, Vasaris, 
Laisvė.

Poryt, vasario 17 d.: šv. Do
natas, šv. Jurgita, Vaišvilas, 
Viltė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

goie ir jos apylinkėse šiandien 
vakare galimas sniegas, temp. 
30 1. F. ir daugiau, ryt — be 
didesnių pakitimų, galimas snie
gas.

Saulė teka 6:47, leidžias 5:23.

IŠ VISUR

Peru puolė JAV žvejų 
laivus

LIMA, Peru. — Vakar Peru 
ir Ekuadoro vandenyse buvo 
apšaudyti penki JAV žvejų lai
vai. Gautomis žiniomis, vienas 
laivas esąs sulaikytas, kitas su
žalotas. Peru ir kt. P. Ameri
kos kraštų nustatyta 200 jūros 
mylių teritorinių vandenų riba, 
tuo tarpu JAV pripažįsta 12 m. 
ribą. Laivai nuo Peru pakraš
čių buvo apie 30 m. atstu.

Prezidento R. Nixono parė
dymu, įvykį aiškinti pavesta JA 
Valstybių ambasadoriui Limoje.

H. Wilson Berlyne:
žadėjo paramą

WHson: “Reiškiu savo susiža
vėjimą, paramą Berlynui’
VAK. BERLYNAS. — Bri

tų min. pirmininkas Harold Wil- 
son, baigęs pasitarimus Bonno- 
je, vakar atskridęs į Vak. Ber
lyną, kalbėdamas miesto savi
valdybėje, pareiškė savo susi
žavėjimą, nuostabą Berlyno gy
ventojų laikysena ir patikino 
tolimesnę britų bei Vakarų pa-
r»ama -ir» crOiTVMr/a.i

H. Wilson, britų min. pirm. Berly
ne: mūsų ryžtas ginti Berlyną — 
nepalaužiamas

Būdamas, kelias valandas, 
Vak. Beriyne, Wilsonas apsilan
kė pas miesto burmistrą Klaus 
Schuetz savivaldybės rūmuose. 
Čia svečio garbei buvo iškelti 
pietūs. Be to, jis aplankė britų 
dalinius — jie sudaro vieną są
jungininkų įgulos grandį. Wilso- 
no lankymasis Vak. Berlyne bu
vo numatytas dar prieš kelias 
savaites. Dabar, komunistams 
grasinant trukdyti vak. vokie
čių prezidento rinkimus, toji 
viešnagė politiniu požiūriu įgi
jo didesnį svorį.

Riaušes universitetuose
' Chicagos maištininkai vakar 
jau baigė 15 dienų vykusią ad
ministracijos rūmų “okupaci
ją”. Jie prisipažino, bent “laiki
nai”, nepasiekę savo tikslų. U- 
niversiteto vadovybė, priešin
gai kitiems miestams, studen
tų mažumos reikalavimų ne
svarstė, su jais nesitarė ir ne
kvietė pagalbon policijos ar 
Taut. gvardijos vyrų.

Lietuvos artilerija laisvės kovų metais

Vakarai atmeta 
komunistų protestus

Nauji įspėjimai, pasitarimai, 
IVilsonas Berlyne

BERLYNAS. — Pastarųjų 
dienų įtampa, komunistams su
kėlus triukšmą vak. vokiečių 
rinkimų Vak. Berlyne reikalu, 
žymėjo keli nauji įvykiai: Ry
tų bloko atstovai Berlyne tarėsi 
ir, gali būti, svarstė naujų ka
rinių pratimų klausimą. Tuo 
pačiu metu sovietų ambasado
rius Bonnoje kancleriui Kiesin- 
geriui įteikė įspėjimą, pagaliau, 
britų min. pirmininkas H. Wil- 
son vakar Vak. Berlyne patiki
no Vakarų paramą Berlynui — 
laisvam miestui.

Berlyne tarėsi Ryty bloko 
karimai atstovai

Vakarus pasiekė žinios: į ry
tų Berlyną dar vasario 10 d. 
atvykus Varšuvos sutarties 
kraštų karinių dalinių vadui 
maršalui I. Jakubovskiui, vasa
rio 13 d. įkandin atskubėjo blo
ko kariniai vadai. Dalyvavo 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos, Lenkijos, R. Vokie
tijos, Vengrijos ir Sovietų Są
jungos aukštieji kariai.

Esama duomenų spėti, kad 
marš. Jakubovskis, tris dienas 
anksčiau atvykęs, su rytų vo
kiečiais aptarė naujų bloko ka
rinių pratimų planą. Jie būtų 
įvykę vėliau, tačiau juos pas
kubino du įvykiai: Bonuos, ko
vo 5 d., Vak. Berlyne numatyti 
prezidentiniai rinkimai ir vasa
rio 27 d. Berlyne laukiamas JA 
Valstybių prezidento R. Nixo- 
no apsilankymas.

Laukiama, kad ne tik rytų 
vokiečiai, bet ir sovietai pasi
ryžę jau vasario 15 d. prade
dant trukdyti sausumos, kelių 
ar geležinkelio ryšius tarp Vak. 
Vokietijos ir Berlyno. Galimas

dalykas, bus siekiama trukdyti 
ir vienintelį laisvą susisiekimą 
— oro kelius, tačiau komunis
tams aiški tokio žygio rizika 
bei Vakarų atkirčio grėsmė.

Maskva įsijungia į protestų 
skelbėjų tarpą

BONNA. — Sovietų ambasa
dorius Bonnoje S. Carapkin va
sario 13 d. kancleriui K. G. Kie- 
singeriui įteikė raštą. Iš val
džios sluoksnių Bonnoje patir
ta, kad Maskva savo rašte nu
rodo, jog kovo 5 d. numatyti 
rinkimai Berlyne prieštaraują 
keturių didžiųjų valstybių pa
tikrintai padėčiai Beriyne. Raš
tą kancleris atmetė.

Fed. Vokietijos vyriausybe 
ir parlamentas pasiryžę vykdy
ti rinkimus ir visus protestus 
laiko įprastine propaganda.

R. Vokietijos partijos oiga- 
nas “Neues Deutschland”, pas
taruoju metu vystydamas ašt
rią propagandą Bonuos adresu, 
pažymėjo, kad “Vakarų Vokie
tijos imperializmui vykdant ag
resijos, ekspansijos politiką ir 
siekiant pakeisti padėtį ((Ber
lyne) , tai susidurs su mūsų ryž
tingu pasipriešinimu”.

Washingtone valst. departa
mentas pranešė atmetąs R. Vo
kietijos protestą, kuriuo pasisa
koma prieš rinkimus Berlyne. 
Panašiai reagavo ir D. Britani
jos, Prancūzijos vyriausybės.

• R. Nixonas — Kremliui. 
Prez. R. Nixonas, atsakydamas 
į Kosygino ir Podgomio sveiki
nimus, savo laiške pažymėjo: 
“Abu mūsų kraštai yra atsa
kingi už žygius žmonijai pa
siekti tikros ir pastovios tai
kos. Mano vyriausybė iškilmin
gai pasižada to tikslo siekti 
visa energija”.

S.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasario mėn. 15 d.

Skirm. Radvila, 7255 S Rockwell St., Chicago, UI. 60629

' PR. DOVYDAIČIO MONOGRAFIJA

Brangūs ateitininkai sendrau
giai, sendraugės,

Ateitininkų sendraugių cent
ro valdybos pakviesti ir suvažia
vimo patvirtinti sutikome ir su 
Jūsų pagalba ryžtamės sutelkti 
lėšas prof. Prano Dovydaičio mo
nografijai išleisti, įamžinant j'o 
vardą, darbus ir gyvenimą lietu
viškos knygos puslapiuose. Mo
nografiją paruošti sutiko “Aidų” 
redaktorius dr. Juozas Girnius.

Prof. Prano Dovydaičio asme
nybė daugiaspalvė ir daugiaša
kė. Retas darbo, ryžto, ištvermės 
ir principų vyras. Jis universite
to profesorius, mokslininkas, 
mokslo žurnalų ir laikraščių re
daktorius, knygų autorius, pas
kaitininkas, gabus ir nepailsta
mas organizatorius. Didelis kai
mo jaunimo mylėtojas ir kovoto-1 
Jas ūŽ darbininkijos medžiaginio j 
ir dvasinio gyvenimo gerinimą.
Ateitininkijos gyvenime vienas! 

iš pačių stambiausių ąžuolų. 19 j 
11 m., susitaręs su A. Dambraus

ku — Jakštu, prie “Draugijos” 
žurnalo išleido “Ateities”’ priedą, 
kur pirmasis išdėstė ateitininkų 
ideologines pažiūras, pelnytai už
sitarnavęs ateitininkijos pradini
nko vardą. Visas gyvenimo die
nas ir jėgas skyrė Lietuvai, atei- 
tininkijėi, Lietuvos žmonėms.

Vajaus komitetas kreipiasi į 
Jus, prašydamas savo pinigine 
auka prisidėti prie monografijos 
išleidimo. Rašytinis paminklas 
— monografija bus gražiausia 
gyvųjų dovana per anksti iš mū
sų tarpo išplėštam prof. Pranui 
Dovydaičiui prisiminti. Aukas 
siųsti adresu: Jonas Žadeikis, 41 
62 South Fairfiėld Avenuė, Chi
cago, Illinois 60632.

Čekius rašyti: Pranas Dovydai
tis Fund.

Prof. Rrano Dovydaičio 
monografijai išleisti 

vajaus komitetas
Jonas Žadeikis 

Dalia Domijonaitytė
Antanas Rauginąs

B'
Studentai ateitininkai klausosi paskaitos slidinėjimo — stūdijų savait
galy Kanadoje. Nuotr. L. Giriūno

CHICAGOS SAS ŠEIMA AUGA
Šiais metais, Chicagos SAS! buvo oficialiai pakelti į narius 

draugovėje buvo bandomi šiek per metinę šventę, 
tiek skirtingi kandidatų kursai.
Du šeštadienius, lapkričio ir 
gruodžio mėn., kandidatai susi
rinko tėvų jėzuitų namuose nuo 
10 vai. ryto iki 4 ar 5 vai. po 
pietų. Vietoj formalių paskaitų, 
sekantys asmenys buvo pakvies
ti pravesti įvairias diskusijas: tėv.
Kęstutis Trimakas, S.J., Arūnas 
Liulevičius, Vacys Kleiza ir Al
gis Norvilą. Bendra šių dviejų 
seminarų tema: už ką stovi stu
dentai ateitininkai?

A. Jūzukonis (iš Toronto) nurodo svečiams ateitininkams iš Ottawos, 
fttlr būk jų nakvynės. Nuotr: L. Giriūno

Po kursų kiekvienas kandida
tas turėjo raštu atsakyti kelis 
klausimus, diskutuotus semina
ruose. Perskaitę kai kuriuos “Va
dovo” skyrius ir pasiruošę iš Ro
mo Sakadolskio specialiai parū
pintos svarbiausiai žinotinų fak
tų santraukos, kandidatai turėjo 
laikyti žodinius egzaminus. Eg
zaminų komisiją sudarė sekantys 
valdybos nariai: tėv. Trimakas - 
draugovės dvasios vadas, Romas 
Sakadolskis — pirmininkas, Lai
ma Underytė — vicepirmininkė,

Šiais metais metinė šventė į- 
vyko vasario 2 d. Šventė buvo 
uždara — be draugovės narių į*gįus ir kt 
dalyvavo tik keli draugovės sve
čiai, jų tarpe Arūnas Liulevičius 
ir Algis Norvilą.

Metinėje šventėje vyravo iškil
minga, bet tuo pačiu metu šei
myniška nuotaika. Nebuvo nei 
paskaitininkų, nei oficialių kal
bų. Pasveikinęs šventės dalyvius, 
o ypač kandidatus, tėv. Trima
kas atnašavo šv. Mišias, specia
liai studentams ateitininkams 
skirtas. Mišių metu, vietoj ben
druomenės maldos, kandidatai 
davė įžodį. Jiems juostas įteikė 
Romas Sakadolskis, o ženkliu
kus — Laima Underytė.

Po mišių, linksmai nusiteikę 
studentai kalbėjosi, ar sustoję ra
teliu dainavo. Tuo metu, Daiva 
Matulionytė ir Laima Underytė 
baigė ruošti visiems susirinku
siems pietus. Reikia pastebėti, 
kad šeimyninkės ‘‘puotą” paruo-

East park gatvėje, prie pat ežero
kranto, naujos parapijos rajone.

Jaukioje salėje visi gražiai iš
siskirstė būreliais.

Vyr. vadovas inž. J. Vyšnioms 
pakvietė visus bendrai sugiedoti 
jaunučių himną.

I būrelio globėja S. Kazlauskie
nė Vaizdžiai ir įdomiai papasa
kojo Vasario 16 d. teikšmę, lie
tuvių kalbos vartojimo svarbumą 
ir meilę savo tėvų žemei.

Meninėje dalyje kiekvienas bū
relis parodė, kad jaunučiai gra
žiai kalba lietuviškai, mokosi li
teratūros ir mėgsta lietuviškas 
dainas.

Toliau buvo rodomos skaidrės. 
Jaunučiai džiaugėsi matydami 
skaidrėse gražius Lietuvos sosti
nės vaizdus, didžiuosius kunigai-

Jaukiai pasivaišinta.

PRANEŠIMAS
JAV LB Centro valdyba praneša, 
kad už solidarumo įnašus su Centro 
valdyba iki 1969 vasario 10 atsi
skaitė 19 LB apylinkių ir atsiuntė 
šias sumas: Town of Lake $20.00, 
East Saint Louis $30.00 (auka), 
Amsterdams $18.50, Melrose Park 
$47.00, New York — Pirmoji $45.- 
00, Brighton Park, $293.00, Mar- 
ųuette Park $650.00, Paterson 
$50.00, New London $21.00, Wor- 
chester $100.00, New Haven $33.- 
00, Bridgeport, Conn. $24.00, Cice
ro $150.00, Gage Park $126.50, 
Great Neck $25.00, East Chicago, 
Ihd. $114.00, Bostono $100.00, fto- 
chesterio $70.00, New Britain $20.- 
00.
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Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi

džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir 
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją.

Algis ir Alytė (spalvavimui) .................. 0.5©
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys ......................1-0®
Aukso kirvis, J. švaistas ....................... •••• 2.50
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė
J^abas rytas vovere, J. Minelga ..........
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys ....
Mėlyni karveliai, A. Baronas ...........
Murklys, A. Giedrius ............................
Trys Sakalai, A. Vambutas ........................... 2.00
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė....................3.60
Baltosios pelytės kelionė J mėnulį,

D. Bindokienė ....... ........ 1-50
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

1.25 
. 2.00 
. 2.50 
. 2.50

1.50
„1.80

še skanią! ir gražiai.
Dalia Valatkaitylė - sekretorė , ’fe? ”et.u ,.groi? .muzi'
iv h.S» ™ vei ka. Nariai dalinosi įspūdžiais ir

džiaugėsi sutikę seniai nematy
tus draugus.

Po porOs valandų, draugovės 
padidėjusios šeimos nariai po

ir Daiva Matulionytė — soc. rei
kalų vedėja. Egzaminai buvo 
sausio 24 d. ir vasario 1 d.

Sėkmingai perėję kandidatų 
kursus ir gerai išlaikę egzaminus,. truputį išsiskirstė 
komisjos Sutarimu, sekantys as
menys buvo pasiruošę duoti stu
dento ateitininko įžodį: Kristi
na Abromaitytė, Dalia Barzdu- 
kaitė, Karilė Baltrušaitytė, Lina 
Kriaučiūnaitė, Vytautas Narutis,
Živilė Paskočitnaftė, Vytautas 
Ramonis, Raimundas Šilkaitis,
Algis Šimaitis, Irena Skiriūfė ir 
Marytė Smilgaitė. kandidatai

D. Valatkaitytč

MINĖJO VASARIO 16
Vasario 9 d. 3 vai. p.p. Cle

velando jaunuliai su tėvais ir 
svečiais rinkosi j salę, esančią

....................... ..................... ...... >'■■■— ■

u

Solidarumo įnašus ir kitas lėšas 
Centro valdybai skirtas prašome 
siųsti iždininkui K. Dočkui, 1901 
So. 49th Ct., Cicero, Iii. 60650.

“ATTENTION, 
HOME OWNERS!”

$125.00 will paint 5 rooms 
— Interior and £xterior.

MAJESTIC PAINTING 
AND DECORATING

Call 656 3467 — Daily

STUDENTŲ SLIDINĖJIMO 
STUDIJŲ SAVAITGALIS

Sausio paskutinį savaitgalį, 25
—26 d., suvažiavo studentai atei
tininkai iš Clevelando, Montre- 
alio, Ottavos, Buffalo, Windso- 
ro, Toronto ir Chicagos į Wasa- 
gą, į p. Jonaitienės vasarnamį. 
Buvo labai šalta, tai visi nieko 
nelaukę susikraustė daiktus į vi
dų ir sėdo prie šiltais valgiais 
padengto stalo. Buvo šeštadienio 
rytas. Pavalgę visi pasiskirstė už
siėmimais - vieni važiavo čiuožti, 
kiti slidinėti, o dar treti rogėmis 
pasivažinėti. Šaltame ore sporta
vę Mėlynuose kalnuose, visi grį
žo sušalę po keturių sporto ya- 
ianęlų. Čia vėl laukė šilti pietūs. 
Pavalgę, pasišnekučiavę visi su
sėdo priekiniame vasarnamio 
kambaryje klausyti paskaitų ir 
diskutuoti.

Pirtnąją paskaitą skaitė studen
tų ateitihinkų sąjungos pirminin
kas Antanas Razgatis iš Cleve
lando apie “Studentą ateitinin
ką Ir jo identiteto krizę”. Po to 
sekė diskusijos apie organizacijos 
tikslus. Visi sutiko, kad mūsų tik
slai’ abstraktūs, sunkiai prieina
mi, Bet vis dauguma nusprendė, 
kad yra verta jų siekti, nors jie 
ir taip toli atrodo. Siekdamas to
limą, labai aukštą tikslą, turi 
pirmiausiai pereiti per menkes
nius ir tuo pasidarai geresnis 
žmogus, nes esi priverstas juos, 
nors jie ir yra menkesni, negu 
tasai aukštas tikslas, atsiekti.

Po to sekė Seselės Ignės pas

kaita apie “Kristų kaipo pavyz
dį kiekvienam ateitininkui ir 
krikščioniui”. Kristus, perimda
mas žmogaus kūną ir tapdamas 
pats žmdgumi, galėjo nurodyti 
mums kaip gyventi šventą žmo
gišką gyvenimą. Tuo pačiu pas
tatė save pavyzdžiu, kurį kiek
vienas mūšų turi sekti. Kristus 
nevertė žmonių priimti ką jis 
mokė, bet leido visiems laisvai 
apsispręsti ir kai savu noru pas 
jį ateidavo, juos mielai priimda-1 
vo. Jis nesmerkė kitų, kurie ap
sisprendė neiti. Taip pat ir mes 
neturime smerkti kitų, kurie gal 
ne taip pat kaip mes galvoja.

Po to sekė trumpas susikaupi
mas.

Vakare visi atsisėdę apie žva
kėmis apšviestą stalą dainavo, 
pasakojd savo įspūdžius, juokavo 
iki ankstyvo ryto.

Sekmadienio ryte visi važiavo 
į netoliese esantį miestelį, kur 
pamatė tipišką mažą Kanados 
šiaurės koloniją. Ji savo papras-: 
tumu ir visų bendru įsijungimu, 
ypač komunijos metu, labai sky
rėsi nuo didmiesčių. Grįžę ir pa
valgę pusryčius vietovių atstovai 
padarė savo Veiklos pranešimus, 
pasidalino mintimis, problemo
mis. Nepajuto, kaip greitai atėjo 
laikas išsiskirti. Vėl visi susipa
kavo ir per sniego pūgą pasuko 
savais keliais namo. Visiems at
rodo didžiausias savaitgalio atsi
minimas bus gilus draugiškumo 
jausmas, kurį pajuto visi suva- 
žiavusiejiį nors ir iš taip tolimų 
miestų iš Kanados ir Amerikos. 
Visi pajuto susivieniję toje pa
čioje organizacijoje.

Gabija

Rimas Danaitis, Toronto studentų 
kalbasi su Clevelando stud. ateit.

ateitininkų pirmininkas, Wasagoje 
pirmininku Šauliu Girnium.

Nuotrauką L. Giriūno

VIETA: Play Kouse, 2515 W. 
69th Street

LAIKAS: šeštad., vasario 22 
Sekmad., Vasario 23 
Penktad., Vasario 28 
šeštad., Kovo I 
Sekmad., Kovo 2

PRADŽIA: 8 vai. vak.

B U Y E R’ S GUIDE”
Doriną the conling spėriai seasons, we rcconnmend the fine firms 
listed below for thrir ųuality work, and excellent produetion.

-............... į -r - ,- „

Compliments of

Eden’s Opticians
2717 \V. 63rd st., PR 8-4626 

nwl our othėr store 
2134 W. 95th — BE 8-5277 

Chicago, III.

CRAGIN TAILOR t 
CLEANEKS

MEN Akt) LAbiES WEAR 
Tailttr Ma.de Siūta or an 

Excluslve Basia & Alteratlons
5317 W. Fullerton Avė. 

Chicago BE 7,-4231

Gas Light Coin Shop
1334 Waukegan Rd.

Glenview ^29'4342

Mr. Kenneth Koiffeurs 

2505 W. 63rd St.

Chicago 434-51^1

Winstoir s Sausages
A complete line of Įrt’ddubts 

from Ireland
3322 W. 68rtl Street 

Chicago 476*8983

Alice’s Dinette
Pustoni made kitclien and dinette 
sėt* & Inu- stools. cliaio-
reupliolstered

7758 S. Hftlsted St.
483-2486Chicago

ANTRAS 

KAI MAS

s u

NAUJA

PROGRAMA

THE NEW FRONTIER 
RESTAURANT

Special B ooki na" For Barni u eta, 
Reėėipttons, t"''nshieh Shotvs and

Other Gatheriiųrs.
Parking Facllities Foi- 200 Cars.

Banąuet Rioom Holds 500 
Daily Lunches.

8045 So. AsliluiuI Avė. — 904-5001

HEDDING AND CANDID’S 
STUDIO

1331 No. Dearborn St. 
Chicago, Illinois

A Girt FOr A Llfettme.
Call 7S7-0040 for appOintment —

t—Į Cbmtneręląl and Portra.it.

AGTION AUTOMATIC 
TRANSMISSION COMPANY

Auto Air Čonditloning 
Also — all makes

4300 W. 6Srd Street 
CHICAGO 735-4536

CAPftlSCHOOL 0F BEAUTY 
COLTORE

For Best Service & Ecorioimy 

2653 W. 63rd Street
Chicago 778-1077

PRECIŠION TRANSPORTATION 
SERVICE

Rate and route ųuotations 
Freight bill auditing 
3021 W. 63rd Street

CHiCAGO 476-3699

Apsimoka skelbtis DRAUGE. 
aeB jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

PODAROGIFTS, Ine.
Vienintelė firma JAV, su V/O Vnešposyltorgo specialiu sutikimu, galinti 
ISpildŲti doVanų užsakymus į USSR, siūlo Jūsų dėmesiui naujus katalogus 
nublatos papildomų gausių pramonės, maisto (vietinių) ir importuotų ga
minių

SPECIALIAI SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 
NERIBOTAM KIEKYJE

BE MUITO
SIUNTĖJAS IR GAVĖJAS NIEKO NEPRIMOKA 
TEMINUOTAI IR TVARKINGAI < ;l

UŽSAKYKITE - DOVANU CERTIFIKATĄ — EREKTINGiAU- 
SIĄ ir geriausią būdą dovanoms apipavidalinti:

PREKIŲ PASIRINKIMAS PAGAL IŠMIERAS, SPALVĄ, 
SKONĮ ' "
LAIKO SUTAUPYMAS, BE RŪPESČIU IR SUNKUMŲ 
ĖATARNAVIMAS.
SAVO LAIKU IR GREITAS FORMALUMU SUPRASTI- 
NIMAS —

PATENKINA PAREIKALAVIMĄ.

Skambinkite ir rašykite į: *

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 — Tel.: (212 ) 228-9547 
arba į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa, 19106 — Tel.: (215) WA 5-3455 

priima į bet kurį jų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 St., New York, N. Y. 10036 — Tel.: (212) CI 5-7905 

arba j bet kurį jų skyrių.

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY
1776 JBroadway, New York, N. V. 10019 — Tel.: (212) ^1-772?

arba j bet kurį jų skyrių. ‘

PODAROGIFTS, INC. PARDUODA IR PRIIMA UŽSAKYMUS MA2TSNIO- 
M(S & SMULKIOMIS URMO SIUNTOMIS, namų darbo — meno gatni- 
niains, kailiams, kilimams, gintarui, laikrodžiams, sidabrui kvepalams ir 
t. t. Gastrprioniijds prekėms. Užsakymai siunčiami paštu ir kroviniais 
RElKALAriklTE ILIUSTRUOTO PREKIŲ KAINORAŠČIO, išleisto Sovietų 
Sąjungas visų respublikų pramonių. f

užsisakykite velykų šventėms
Ikrą — saulėgrąžų alyva — Saną alyvoje — Ėrfiketieną — Sterką — BIC- 
ki — Karamelę — Jvaifių rūšių kvepalų ir odekolonų — Vyriškus ir moteriškus laikrodžius - Jantar - Palecha - Fedoskina - MstmT- ChSia 
— Chochloniu — Dyrrtkovsko, Kasselsko, Bogorodsko Žoštovsko išdirbi 
nius - Velykinius kiaušinius — Lėles — Virdidius — Pario Sadsko'lkar- 
dčles su raštais tr spurgais. • aaasKt> >Kar

APLANKYKITE PODAROGIFTS, INC. PARODINĘ SALĘ
,Ap!i.^tkite p/!kių gausų as°rt*mentą: Muzikos instrumentus — Kau- 
lo rėžinius — Mmrėškas — Keramikos — Porcelano — ° av ' ąŲAudinius ir išsiuvinėtus gaminius — Inkrustacijas — Optika Akmens — 
rieinama visiems Parodinėje salėje: J K^’

220 Park Avesnue South,
New York, N. Y. 10003’

DALYVAUJA: Elvyra KavaUū- 
naitė-Shamnon, Lydia Koidytė, 
Marytė Mažeikaitė, Kintas Cinką, 
Vytas Marčiukaitis, Komanas 
Stakauskas, Virgis Smiigys ir 
Alvydas Vasaitįs,

STALIUKŲ REZERVACIJOS — 

PRospect 8-6804.

*

Ma.de
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’es siekimas —

VIENINGOS KOVOS 

PASKATAS

TERORAS PRIEŠ UKRAINOS NACIONALIZMĄ
inteligentija

Rimties valandėlei

ŽYGIN PRIEŠ MELĄ

lietuves nepriklausomybės 
gavimo 51-mosios sukakties

^vakarėse reikia peržvelgti 
uos pagrindinius uždavinius, 

Kurių turime siekti dabartyje, 
lr tas priemones, kurios yra 
naudingiausios laisvės troški
mams kelti. Vasario 16-toji
^ra dar apčiuopiamas ir švie
žias mūsų tautos laimėjimas, 

a sukaktis yra atgaivinimas 
o ryžto, kuris ją padarė ne- 

nžmirštama ir iš mūsų tau
tos istorijos neišbraukiama.
Tai diena, kuri savo artumu 
dar vis naujais paskatais gai
vina mūsų veiklą ir mūsų pa
stangas laimėjimus pakartoti 
ir iš gyvenimo ištrinti pralai
mėjimo skausmo likučius.

Tačiau praeitis tėra tik is
torijos dalis. Ir tautų laimėji
mai tampa istorijos įrašu, kai 
jais jau nebegalima džiaugtis 
dabartyje, kai reikia liūsti prie 
pralaimėjimo griuvėsių. Sta
tyti laimės rūmą ar stengtis 
atitaisyti skriaudą tegalima 
tik dabartyje, tik dabartiniu 
gyvenimu ir dabarties darbais. 
Tik tas vienas laikotarpis yra 
mūsų pilnai suvokiamas, nes 
dabartimi tobuliname praeitį 
ir kuriame ateities pagrindus.

Nepriklausomybės atgavimo 
sukakties prisiminimas taip 
pat neturi mūsų akių nukreip
ti tik praeitin. Reikia ieškoti 
dabartyje priemonių atitaisyti 
tautai padarytas skriaudas ir 
nauja kūryba ręsti tautos lais 
vės rentinį. O reikia pastan
gų, kad tų pasikeitimų, žalo
jančių tautos dvasią, būtų kuo 
mažiausiai. Čia mes tik savo 
kūryba, savo laisvės troškimų 
kėliniu viešumon, organizuota 
veikla ir pavergtųjų vardu su
derintais šauksmais tegalime 
padaryti dabartį naudingą tau 
tos ateičiai ir išauginti jėgas 
naujiems laimėjimams. Tam 
mus įpareigoja Vasario 16-sios 
sukakties prasmė.

*
Šios apčiuopiamos sukakties 

prisiminimas yra vienintelė 
proga patikrinti savo ištikimy
bei ir vienybei kovoje už pa
vergtos tautos laisvę. Jeigu 
jau bent šia proga mes nega
lėtume rasti bendros kalbos 
vienybei sustiprinti, tai kitos 
panašios pragos nerasime. A- 
nuometinis Lietuvos nepriklau 
somybės paskelbimas buvo a- 
klvaizdus tautos vieningumo 
įrodymas. Šiuo metu tos pa
čios laisvės siekimas turi būti 
tautinės vienybės prasmuo. 
Nebuvo lengva kurti iš nieko 
laisvą valstybę prieš penkias
dešimt vienerius metus, nėra 
lengva siekimuose ištesėti ir 
dabar, kai negalima įžiūrėti 
ryškesnių laisvės prošvaisčių 
ir nūdienės tikrovės pakitėji
mų. Tačiau sustoti pusiauke- 
lyje, apsiriboti tik nuolat kar
tojamais šūkiais ar nusilenkti 
laiko įtakoms būtų kenksmin
ga pavergtai tautai ir už lais
vę kovojančiai tautos daliai iš
eivijoje.

Sentimentų žadinimas palik
tai tėvynei ar tėvų kraštui y- 
ra naudingas lietuviškai veik
lai paskatas. Tačiau apsiribo
jimas tik sentimentais, pamirš 
tant tikrovę ar nekreipiant dė
mesio į dabartį, tėra tik oro

Spaudoje ir gyvenime

ATEISTINE propaganda per 
MOKSLEIVIUS

Okupuotoje Lietuvoje vis atkak
liau vedama kova prieš religiją. Ko
munistų leidžiamas moksleiviams - 
pionieriams skirtas laikraštis “Lie
tuvos Pionierius” Nr. 11 vasario 1 
d. numeryje paskelbė okupuotos Lie 
tuvos ateizmo muziejaus direkto
riaus Antano Martinonio skatini
mą, kad pionieriai uoliai rinktų 
priėšreliginius eksponatus minėtam 
muziejui. Labiausiai, pasižymėję to

plakimas rykštele, kuri nesu
kelia net paprastų vėjo gūse- 
lių. Į tautinę veiklą šiandien 
reikia žvelgti kaip į pagrin
dinį bendro darbo uždavinį, ku 
rio siekti yra įpareigotas kiek
vienas, susijęs su lietuvišku
mu, nors jis ir niekada savo 
tėvų ar senolių žemės nebūtų 
matęs. Tai visų bendra parei
ga, iš kurios laukiama vienin
gų pastangų ir vieningos lietu
viškiems reikalams paramos.

Vasario 16-toji yra vienkar
tinis metų paskatas tampriau 
apsijungti ir kartu prisiminti 
praeities laimėjimus. Bet ji nė
ra vienintelis veiklos tarpsnis, 
po kurio dalis jaustųsi tautai 
pareigą atlikusi. Mes visą lai
ką esame su tėvynės okupan
tu kovos padėtyje ir visą lai
ką turime skelbti laisvės vertę 
ir jos nedalomumą. Bet kartu 
ji turi būti pagrindinė proga 
mūsų vieningumui patikrinti.

*
Niekas neturi išimtinės pri

vilegijos pasilikti tik su savais 
rūpesčiais, apleisdamas paverg 
to krašto reikalus. Bet taip 
pat niekas neturi privilegijos 
neklystamai nustatyti lietuviš
kos veiklos kelio į laisvę. Tik
rovėje lietuviška veikla ir ap
imtis sąlygoja galimybes, ku
rias išeivijoj reikia panaudoti 
laisvės bylai vesti, Uetuvvbei 
ugdyt, jaunajai kartai i lietu
viškos veiklos dirvonus Įjungt. 
Šiuo metu negali būti unifor
minės veiklos, nes paskiri kra 
štai diktuoia savas sąlygas, 
kuriose reikia kelti laisvės šū
kius. Ne tik kiekvienas kraš
tas, bet ir laikas keičia veik
los būdus ir laimėjimų gali
mybes. Pagaliau, kai mes ne
turime tokių, kurie galėtų leis
ti visiems privalomus įstaty
mus, kai neturime vadovų, ku
rie viską apimtų, tai reikia, 
kad visi žvelgtų į dabartį ir 
^•mdromis pastangomis suvie
nodintų kelius, kad dėl jų ne- 
tikslingumo ar apgalvojimo 
stokos nenukentėtu pagrindi
nis tikslas — kenčiančios tė
vynės laisvė ir išeivijos lietu
vybė.

Vasario 16-tosios prisimini
mas turėtų skatinti pagrindi
nius veiksnius tauriniam po
kalbiui. Jei šie veiksniai eis 
skirtingais keliais, jie visi ras 
šalininkų savo keliui prapla
tinti, bet tai nebus tikroji pa
galba pavergtai tautai ir nu- 
taurimo pavoiun išstatvtai iš
eivijai. Vadovaujančiųjų po
kalbis turi sujungti juos pa
čius. kad galėtu sujungti ir 
lietuvišką išeivijos visuomene 
vienam tikslui ir tokiems pat 
siekimams.

Kelias į tautos laisvę yra 
dar ilgas, kaip jis buvo ilgas 
prieš Vasario 16-tąią, bet jį 
išlyginti ir išgrįsti turi bend
romis pastangomis laisvės by
lai tarnaują lietuviški veiks
niai. Visuomenė tik žvelgia, ar 
vadovai sugeba kalbėtis ir su
sikalbėti, ar jie brangina lais
vės idėją ar tik patys save. 
Ši šventė kaip tik turėtų pri
minti visų pareigas pavergto 
p -ašto laisvei ir vieningus sie
kimus išlaikyti lietuvybei, kad 
dar liktų kas už laisvę kovoja.

Pr. Gr.

kių eksponatų rinkėjai būsią ap
dovanoti priešreliginėmis knygo
mis.

Be kitų dalykų, raginama rinkti 
“nuotraukas žmonių, žuvusių nuo 
buržuazinių nacionalistų rankos, 
talkinant bažnyčios tarnams”. Aiš
ku, kad kalbant apie “buržuazinius 
nacionalistus” turima mintyje Lietu 
vos partizanai. Tie Lietuvos laisvės 
gynėjai norimi pavaizduoti juodžiau

Petras Šelest, generalinis Uk
rainos komunistų partijos sek
retorius, po Čekoslovakijos o- 
'kupavimo pasmerkė Prahos re- 
forminį komunizmą. Jis teisino 
Maskvos priemones prieš Čeko
slovakiją. Šelestas yra ištiki
mas Maskvos agresorių tarnas. 
Seniau jis buvo žinomas stali- 
nistas. Paskutiniais laikais Uk
rainoje pradeda reikštis stip
resnis tautinis judėjimas. Še
lestas bijo, kad Čekoslovakijos 
laisvės judėjimas gali persimes
ti ir į Ukrainą. Didėlė Maskvos 
kolonija tuo atveju būtų sun
kiai sutramdoma.

Tiki laisvės laimėjimu
Ukraina, nepaisydama Mask

vos teroro priemonių, nenori 
palaidoti vilties į nepriklauso
mybę. Ukrainiečių laisvės ju
dėjimas matyti iš komunistų 
centro komiteto nutarimų. Ko
mitetas pramato sugriežtintą 
jaunimo, studentų ir techno
kratų kontrolę. Liaško, partijos 
sekretorius, labai smarkiai pla
ka revizionistines ir tautines 
ukrainiečių tendencijas, kurios 
daugiausia reiškiasi inteligenti
jos ir jaunimo tarpe. “Dekaden
tinis menas ir buržuazinis ro
mantizmas” apnuodijo jaunimo 
sąmonę. “Vakarų imperialistai”, 

i pagal Liaško postringavimus, 
“bando patraukti į savo tarny
bą Ukrainos jaunimą ir inteli
gentiją”. Liaško iškelia reika
lavimą: “Ukrainos jaunimas ir 
bitei’gentija turi griežtai laiky
tis tarybinės etikos ir partijos

; mokslo”.
šelestas taip pat kalba apie 

“pavojingą išsivystymą”. Jis 
griežtai jspėja Ukrainą atsisa
kyti “separatistinių siėkių, ku
rie turi būti nuslopinti visomis 
priemonėmis”. Ukraina turi bū
ti dėkinga Maskvai “už didelę 
pagalbą”. Tas dėkingumas turi 
būti amžinas. “Ukraina tik So
vietų Sąjungos rėmuose gali 
pasiekti aukšto ūkinio ir kul
tūrinio ’šsivystymo”.

Buvęs susikirtimas
Šelestas šitais žodžiais atsi

minė ūkinį konfliktą tarp Mas
kvos ir Kievo. Šito konflikto 
priežastys štai kaip atrodo: 
Maskva nori suindustrinti Si
birą, bet tas galima tik su Uk
rainos ūkio pagalba. Ukraina 
prieš šitą Maskvos politiką gi
nasi visomis priemonėmis. Mas
kva surengė ištisą eilę slaptų 
teismų. Ukrainiečiai, ūkinės 
Maskvos politikos priešininkai, 
apšaukiami nacionalistais, sava 
naudžiais, liaudies priešais ir

siomis spalvomis, gi j Lietuvą įsibro
vusieji okupantų rusų bolševikų 
agentai norimi padaryti kankiniais. 
Taip dabar yra visas okupuotosios 
Lietuvos gyvenimas melo ženkle.

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Keistas reikalas, — dabar įsijungė į pokalbį 
vyresnioji moteriškė. Ji kalbėjo labai lėtai, jos veidas at
rodė didelis, paprastas ir geras. Tada ji atsisuko į vyrės 
niąją dukterį ir paklausė:

— Charlotte, gal tu girdėjai ką nors apie panelę 
T raubę?

— Ne, nieko negirdėjau, — mergaitė papurtė gal
vą ir vėl tyliai valgė.

— Hildegarde gal būt, tu ką nors žinai apie pa
nelę Traubę? — klausė tėvas jaunesniąją merginą.

— Ne, tėte, negirdėjau, — mergaitė atsakė pašnib 
ždomis.

Vytautas vėl žvilgterėjo į vyresniąją dukterį ir jų 
akys vienai sekundei susitiko. Merginos veidas išraudo, 
tačiau ji greit palenkė galvą prie lėkštės.

— Mes labai apgailestaujame, — pasakė Gunz, — 
kaip matote, niekas nieko iš mūsų nežino apie panelę 
Traubę.

— Gaila, — Vytautas atrodė nusivylęs, — dabar aš 
turiu grįžti namo tuščiomis rankomis. Aš atsiprašau,

Teisiami rašytojai, mokslininkai ir 

DR. V. LITAS

nuteisiami sunkiomis bausmė
mis. Bet laisvės judėjimas nė
ra palaužtas — kova vyksta 
toliau.

Teroro banga prieš Ukrainos 
la'svės judėjimą suaktyvinta 
1965 metais. Paskutiniu metu 
į Vakarus pateko autentiškų 
žinių. Kietą pasipriešinimą Mas
kvai rodo Ukrainos rašytojų 
sąjunga. Oleg Honkar ir Vita- 
lij Korotich, du ukrainiečių ra
šytojai 1966 metais reikalavo 
cenzūros sušvelninimo ir atšau
kimo kai kurių veikalų pasmer
kimo. Rašytojų kongresas pa
smerkė Maskvos bandymą su
rusinti ukrainiečių kalbą ir li
teratūrą.

Apkaltinti rašytojai

Ukrainos rašytojų draugijos 
leidžiami žurnalai “Vitchisna” 
ir “Dniepro” yra centro komi
teto apkaltinti “nukrypimu nuo 
ideologinės linijos’”, šelestas 
atleido iš centro komiteto pa
reigų Andrėj Skabą. Nauju 
Ukrainos kultūrinio gyvenimo 
vadovu yra paskirtas Piodor 
Ocharenko, kuriam yra pavesta 
sutramdyti nepaklusnius Ukrai
nos rašytojus ir kontroliuoti vi
są kultūrinį gyvenimą. Ocha
renko pirmiausia iš pareigų at
leido nepaklusnų “Ranok” laik
raščio redaktorių.

Po to prasidėjo puolimai prieš 
Honkarą, kuris nuo 1959 metų 
buvo Ukrainos rašytojų draugi
jos pirmininkas. Naujas Honka- 
ro romanas “Sabor”, kurio did
vyris žuvo kovoje už ukrainie
čių teises, partijos yra įtrauk
tas į juodąjį sąrašą. Išleisti eg
zemplioriai viešai sudeginti. 
Šiuo metu šimtai ukrainiečių 
mokslininkų, rašytojų ir kitų 
intelektualų yra kalėjimuose ar

Amerikietis karys ieško minų Mekong deltoj Pietų Vietname.

ba Sibire. Paskutinius tris me
tus Kieve, Lvove, Lucke, Tarno- 
poly, Stanislave ir Odesoje vy
ko slapti teismai, kurie pasmer
kė daug intelektualų, rašytojų 
ir mokslininkų didelėlėmis baus
mėmis. Tarp nuteistųyra Kijevo 
meno istorijos profesorius Bog- 
dan Orin, istorikas Valentin 
Moros, žurnalistas Karavanskij 
ir kt.

Karavanskij ir keli kiti ra
šytojai bei žurnalistai pasisakė 
prieš antisemitizmą, kuris daros 
vis aštresnis. Trofim Kitchko, 
intrigantas ir antisemitas, pas
kutiniu laiku yra priimtas į Uk
rainos mokslų akademiją. Šitas 
“akademikas” yra parašęs bro
šiūrą “Judaizmas be kaukės”.

Ukrainiečiai siekia teisių ly
gybės, ukrainiečių kalbos pripa
žinimo valstybine Ukrainos kal
ba, laisvo kultūros ir mokslų 
vystymosi. Bet šitie reikalavi
mai rusų imperialistams atrodo 
pavojingi. Ukrainiečiai, kurie 
tai siek’a, vra teisiami ir tre
miami į Sibirą.

DR. D. JASAITIS VLIK.K
Neseniai atšventęs savo gar

baus amžiaus 70 metų sukaktį 
ir padėjęs gydytojo krepšį pen
sijoj, plačiašakis politikas, vi
suomenininkas ir plunksnos dar 
bininkas dr. Domas Jasaitis dar 
gyviau įsijungė į politinę ir 
spaudos veiklą. LKDS ck kvie
timu dr. Jasaitis dabar redaguo
ja “Tėvynės Sargą”, organi
zuoja redakcinę komisiją lietu
viškosios krikščioniškosios de
mokratijos istorijai leisti ir at
stovauja LKDS VLIKO tary
boje. Sukaktuvinis “Tėvynės 
Sargo” numeris, nors kiek vė- 
luodamasis, iš spaudos išeina 
vasario mėnesį. (KDI)

kad sutrukdžiau jūsų vakarienę. Labanaktis, — jis išėjo 
j lauką.

Kieme jis valandėlę stabtelėjo pagalvodamas, ką 
jis dabar turi daryti. “Nėra tokio vardo visoje apylin
kėje”. Jis valandėlę stovėjo, po to lėtai išėjo į kaimelio 
pagrindinę gatvę ir, ja eidamas, atsidūrė lauke už kaimo. 
Keliu jis žengė lėtais žingsniais. Buvo maloni naktis lau
kuose. Jį supo jaunos žolės pavasarinis kvapas. Lengvas 
vėjas pūtė į veidą.

Staiga jis užpakaly užgirdo skubius žingsnius. Atro
dė, kad kažkas kostelėjo ir norėjo jį pavyti. Vytautas 
stabtelėjo ir smalsiai laukė. Po valandėlės pasirodė nak
ties tamsoje moteris. Dabar ji sulėtino žingsnius ir kreipė 
si į jį-

— Aš atsiprašau, aš norėjau su jumis pasikalbėti,— 
ši kalbėjo nuo bėgimo uždusiusi.

Vytautas žengė porą žingsnių artyn ir pamatė, kad 
tai ta pati mergaitė, kuri taip nervingai valgė Gunz na
muose.

— Kodėl jūs ieškote panelės Marthos Traubę? — 
ji pradėjo kalbėti tuo pačiu reikalu.

— Jūs žinote ką nors apie ją? — paklausė Vytau
tas.

— Taip, pone, aš žinau. Gal galiu žinoti, ką jūs 
jai norite pasakyti?

— Gaila ne, panele. Mano reikalas yra slaptas, ir 
aš galiu tai pasakyti tik pačiai panelei Traubę, — at
sakė Vytautas.

— Kodėl jūsų draugas pats čia neatėjo? Ar jis tik
rai serga?

— Ne, panele, jis iš viso neserga.
Tuo metu patrankos pradėjo gausti kažkur už mies-l

Tėvynės meilė mus skatina gi
liau ir plačiau susipažinti su 
Vasario šešioliktąja, nes ji yra 
mums naujosios — antrosios 
lietuvių valstybės šventė. Toji 
prieš penkiasdešimt vienerius 
metus Vilniuje pirmą kartą iš
gyventoji Vasario 16-toji gyvai 
apreiškia tą sąmonę, kuri pa
mažu vystėsi ir vis labiau reiš
kėsi nuo Valančiaus laikų. Joje 
matomu būdu realizavosi aušri
ninkų ir knygnešių lūkesčiai.

Pasak istoriko Zenono Ivins
kio, Vasario 16-tosios aktas 
reiškia mums įkūnijimą karžy
giškų darbų, apvainikavimą to 
dešimtmečius trukusio lietuvių 
pasiaukojimo, tos nenuilstamos 
kovos su iš paviršiaus neįveikia
momis kliūtimis. Tas aktas yra 
ženklas nepaprasto tikėjimo į 
savo ateitį. Tai yra ženklas mo
ralinio drausmingumo ir tauti
nio atsparumo. Vasario 16-toji 
vienu atžvilgiu reiškia užbaigi
mą to proceso, kuris ryškiau 
prasidėjo nuo Daukanto laikų. 
O tai buvo apsisprendimas už 
atskirą, savitą kultūrą, už at
skirą savo likimą. Nejungdami 
savo ateities su tradicine unija, 
lietuvių tautoj palikusia apkar
timo jausmą, nepaisydami ap
lenkėjusios bajorijos aspiracijų, 
iš sveiko lietuviško kaimo kilę 
šviesuoliai lietuvių tautos liki
mą kreipia visai nepriklausomu 
keliu.

Mūsų tautiniam atgimimui 
pilnai įsikūnyti leido tik nepri
klausomybės metai. Nepriklau
somybės metais išugdėm aiškią 
tautinę sąmonę, kurią šiandieną 
okupantas rusas bolševikas ban 
do iškraipyti ar net pakeisti ru
siškąja bolševikine marksistine 
ideologija, kuri skelbia ne mei
lę ir tiesą, o neapykantą ir me
lą, bandydamas paversti melą 
lietuvių santykius su savo tau
ta, su jos praeitim ir jos kultūra, 
su jos ’šeiviais bei tremtiniais.

Prof. dr. A. Maceina atiden
gia bolševizmo veidą (žiūrėk “Į 
Laisvę” 1960 metų gruodžio 
mėn., nr. 23), pabrėždamas, kad 
bolševizmas yra ne tuo baisus, 
kad nuskurdina žmogų medžia
giškai, bet tuo, kad žudo žmo
guje tiesos meilę. Nepripaždnda- 
mas žmoguje jokių amžinų prin 
cipų ir jokios amžinos prigim
ties, jis renkasi tiesos mastu 
šiandienos reikalą ir jam palen
kia sąžinę, ilgesį ir mąstymą. 
Naujasis žmogus, kurį šiandien 
bolševizmas ugdo, turįs būti 
greitas prisitaikyti prie pakitu
sios padėties. Jis turįs būti isto
rinis lig pat savo gelmių. Šitą 
žmogų bando bolševizmas išsi
ugdyti ir Lietuvoje. Ir mūsų 
tauta yra įjungta į aną tiesos 
naikinimo vyksmą, kuris šian
dien žymi komunizmo valdomas 
šalis. Mes džiaugiamės, kad

to.
— Ar jis negali nė trupučio išeiti? — paklausė 

ji vėl susirūpinusi.
— Ne, panele, nėra reikalo jam iš viso eiti.
Mergaitė valandėlę galvojo, žiūrėdama į žemę. Ta

da ji vėl pakėlė galvą.
— Jūs manote, jis galės išeiti, kai frontas bus toli 

rytuose.
— Aš nežinau, panele, bet labai galimas daiktas.
— Ar jūs pažįstate poną Wood? — paklausė mer

gaitė nelauktai.
Vytautas nustebo ir tylėjo. Jo nervai buvo įsitem

pę-
— Aš noriu žinoti šiek tiek apie Donaldą Wood. 

Jūs pažįstate jį? — ji vėl paklausė.
— Gal būt, — atsakė Vytautas nenoromis.
— Jeigu taip, tai nebijok manęs, — tęsė mergai

tė, — niekas mūsų čia lauke negirdi, ir mes čia netu
rime jokių liudininkų. Aš esu Martha Traubę.

— Tai jūs esate? — Vytautas žengė žingsnį ar
čiau. — Bet čia yra mįslė, panele Traubę. Aš esu nu
stebęs, kad niekas jūsų šeimoje nieko nežinojo apie pa
nelę Traubę.

— Tai tiesa, niekas nežino panelės Traubę, išsky
rus jus ir poną Wood. Ir tai yra paslaptis, kurios aš šiuo 
metu negaliu paaiškinti. O kaip jaučiasi ponas Wood?

— Jis laikosi puikiai, aš jau sakiau.
— Ką jūs norėjote šį vakarą iš Marthos Traubę— 

mergina pertraukė Vytautą.
Jis valandėlę galvojo.
— Jūs bijote manęs, — paklausė mergina.

.(Bus daugiau)

Lietuvoje gerėja medžiaginis 
žmonių gyvenimas. Taip, jis iš 
tikro pamažu gerėja. Tačiau 
kartu su tuo gerėjimu tvirtėja 
visų mūsų krikščioniškų verty
bių iškreipimas. Viskas iš nau
jo persveriama. Istorija perra
šoma. Ateitis kraipoma. Asme
nys niekinami. Kultūra niokoja
ma. Religija ujama kaip prieta
ras. Iš kitos pusės, vadinamieji 
marksizmo laimėjimai keliami 
padangėn, vadinami vieninte
liais tiesos nešėjais, geradariais 
ir išlaisvintojais. Melas virsta 
žmonių santykiavimo būdu, tiek 
tarp savęs, tiek su tautos praei
timi, tiek su jos kultūra, tiek su 
svetimaisiais. Ir tai organizuo
jamas sistemingas melas. Bai
siausia yra tai, kad žmoguje 
yra auklėjama melo meilė, kad 
jis bolševikinėje sistemoje ne 
tik turi meluoti, bet ir šį melą 
mylėti.

*

Šiandien daug kalbama apie 
laisvojo pasaulio lietuvių kultū
rinį bendravimą su sovietų pa
vergta Lietuva, su tautos ka
mienu. Šis mūsų kultūrinis 
bendravimas turėtų būti toks:

1. Prieš kiekvieną iškreiptą 
krikščioniškai tautinę vertybę 
turėtume pastatyti teisingą šios 
vertybės atskleidimą.

2. Į melą istorijoje atsakyti 
giliu jos pažinimu.

3. Į melą kultūroje atsakyti 
tikru jos atskleidimu. Į asmenų 
dergimą atsakyti jų darbų nu
švietimu .

4. Į religijos žeminimą atsa
kyti jos vertės kėlimu.

Pasipriešinimas prieš melą 
turėtų sudaryti platų kovos ba
rą su mūsų tautos pavergėju 
rusų bolševiku, nes jis apkala 
pančiais tautas ne tik politine, 
bet ir dvasine prasme.

Vasario 16-tosios dvasia šau
kia į pasipriešinimą ir gyvos 
veiklos kovą prieš bolševikinį 
melą, nes ši kova šiandien yra 
lietuviškojo žmogaus išsilaiky
mo pagrindas. Mūsų laisvinimo 
veiksniai, lietuviškojo jaunjmo 
organizacijos ir kiti nedelsiant 
turi apsvarstyti, kaip konkre
čiai šis pasipriešinimas prieš 
melą būtų galima įvykdyti. Bet 
jis yra būtinas, nes greitai ki
taip nesuprasime lietuvio iš už 
anapus geležinės uždangos, 
nors ir lietuviškai su juo kalbė
dami.

Poetas B. Brazdžionis išreiš
kia kiekvieno lietuvio išeivio bei 
tremtinio kruviną širdies skaus
mą, kada jis sušunka: “Lietu
va, mano šiaurės pašvaistė ir 
gėlė sidabrinių rytų, kas krau
ju tavo veidą nulaistė ir ko rau
di prie kryžkelės tu”. K. Baras



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasario mėn. 15 d.

^ne kickteig, Leland, Mich., savo metinių vestuvių sukaktuvių proga 
įsidėjo viso puslapio sveikinimą savo vyrui, esančiam Vietname, "Tra- 
verse City Record-Eagle” laikraštyje. Jos vyras seržantas stovi netoli 
Da Nang bazės.

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje;

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

Kristaus sekimas 2.00

Marijos sekimas 1.25
Ši naudinga knyga gaunama 

DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

1. AR TURĖJOTE NEMALONIŲ PATYRIMŲ, SIUNČIANT do
vanų siuntinisus savo giminėms?

?. AR JŪSŲ GIMINĖS TURĖJO PRIMOKĖTI MUITO?

3. AR JŪSŲ SIUNTINIAI BUVO SUGRAŽINTI J J. A. V.?

4. AR TRUKO DAIKTŲ JŲSŲ SIŲSTUOSE SIUNTINIUOSE jūsų 
giminėms?

5. AR LAUKĖTE SU RŪPESČIU pakvitavimo už siuntinį dėl užtęs
to pristatymo,

KAD VISO TO IŠVENGTI, pasinaudokite patarnavimu vienos iš se
niausių ir patikimiausiu firmų

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
39 metų geras rekordas ir patikima reputacija įsigijo daugybę patenkintų 
klientų J. A. V. bei jų giminių U. S. S. R. Visi skyriai turi prityrusį per
sonalą — Turi didelį pasirinkimą įvairių prekių. Įgalioti Podarogifts, Ine. 
priimti užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMŲ •— Certificates MAIS
TUI ir KITIEMS GAMINIAMS iš Sovietų.

Pasiteiravimui ir dėl katalogų kreipkitės į centrinį ofisą arba jo skyrius.

CENTRINIS OFISAS

Globė Parcel Service, Ine.
-716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Phone (215) 925-3455

IR JO SKYRIAI:

f

1013 No. Marshall St. 
3206 Eastem Avė.
390 West Broadway 
4102 Archer Avė.
2242 W. Chicago Avė. 
787 E. 185th Street 
6460 Michigan Avė.
956 Elizabeth Avc.
11415 Jos Campau Avė. 
18 S. Bethany 
2841 Sunset Blvd.
6405 Biscayne Blvd.
217 E. Hennepin Avė.
97 Shuttle Meadow Avė. 
101 First Avė.
5524 So. 32nd Street 
5432 State Road 
346 Thlrd Avė.
683 Hudson Avė.
1236 — 9th Avė.
1512 No. 39th Street 
167 Whltehead Avė.
1840 Main Street

Philadelphia, Pa. 19123 
jteltimore Md. 21224 
So Boston, Mass. 02127 
Chicago, III. 60632 
Chicago, III. 60622 
CIeveland, Ohio 44119 
Betroit, Mich. 48210 
Ėllzabeth, N. J. 07206 
Hamtramck, Mich. 48212 
Kansas City, Hansas 66102 
Los Angeles, Calif. 90026 
Miami, Fla. 33138 
Mitmeapolis, Minn. 55414 
New Britain, Conn. 06052 
JUew York, N. Y. 10003 
Omaha, Neb. 68107 
Parma, Ohio 44134 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Įtochester, N. Y. 14621
San Francisco, Calif. 94122 
Seattle, Wash. 98103 
South River, N. J. 08882 
.^įpringfield, Mass. 01103

Trenton, N. J. 08611 
Vipeland, N. 3. 08360 
^orcester, Mass. 01604

N E W YORK OFISAS 

220 Park Avenue South, New York, N. Y, 10003 

Tel. 212-982-8410

M I S.CE LLANEOUS

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAJŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS.

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

skelbiasi dienraštyje “Drauge”. 
Remkit tuos biznierius, kurie

730 Liberty Street
Parish Hali, West Landis Avė,
82 Harrison Street

WA 5-8878
DI 2-2374 
AN 8-8764 
FR 6-6399 
BE 5-7788 
486-1836 
TA 5-7560 
201-354-7608 
365 6350 
AT 1-1757 
213-382-1568 
FR 9-8712 
FE 2-4908 
224-0829 
OR 4-3930 
731-8577 
749-3033 
GR 1-3712 
BA 5-5923 
LO 4-7981 
ME 3-1853 
201-257-2113
736-9636 
RE 4-8354 
LY 9-9163 
609-691-8423 
617-798-3347

CLASSIFIED GUIDE
KKAL ESTATE

STASYS SULA
e/o Shirley Real Estate 

P&hudale, Calif. 93550
Varnų tel. (213) 479-3615 (West LA.) 
Pirkit žemę Palmdale, kur didžiausias 
augimas tik prasideda — tiesiog iš 
savininkų, akrais, ne sklypais!

Mūrinis. 5 ka.mb. 14 metų. Mar
ąuette pke. Vonia plytelių. Rūsys 
Sausas. Garažas. Namas geras ir 
pigus. PR 8-6816

6 PLIUS 6 PLIUS 4
2 aukštų mūr. su dviem dideliais 
6 kamb. butais, plūs 4 kamb. “gar- 
den kpt ’’ ir didelis 45 p. sklypas, 
2 maš. garažas. Centr. šildymas 
karštu vandeniu. 2 gražūs židiniai. 
Pątogioj vietoj apyl. Peace Luthe- 
ran, švč. M. Nekalto Prasidėjimo 
ir Five Holy Martyrs parap. Ne

paprastas pirkinys, retai pasitai
kanti proga. Būsite laimingi.
Kreipkitės į Mįracle Man. Skam
binkite dabar.

MICHAELS 254-8500

Ąpyl. 60 ir Sacrąmento — 6 kamb. 
mūr. (3 mieg.). Apšildomas “pa- 
neled” porčius. Pilnas rūsys ir 
pastogė. 2 maš. garažas. Prašo 
$22,800. GR 6-3671

ŠVČ. M. NEKALTO 
PRASIDĖJIMO PARAP.

1^2 aukšto mūras, tik 6 metų se
numo. Didelis 5y2 kamb. (3 dide
lių mieg.) butas, plūs didelis 4</2 
kamb. butas pajamom ar giminin
gom šeimom. Gazu karštu vand. 
‘‘baseboard” šildymas, “built-in” 
orkaitės ir virimui pečiai. 2 maš. 
garažas. Sklypas 37į/2 x 125 p. Ne 
Chlcagoje gyvenantis savininkas 
reikalauja skubaus pardavimo už 
labai nupigintą kainą. Įmokėti tik 
$5,900. Beat inflation — Call Mi- 
racie Man. Skambinkit dabar.

MICHAELS 254-8500

Lake Como, VVisconsin 
parduodami 5 sklypai. Vienas blo
kas nuo ežero. Grįsti keliai.

Skambinkit 261-6323

Parduodamas naujas 8 butu namas 
Marąuette p-ke. $13,500 pajamų. 
Mainys. Skambinkit HE 4-^323.

Open for Inspection Sunday 
1 to 5

3058 S. TRUMRULL ĄVE.
Mūr. 5 kamb. Rūsys. Automat. šil
dymas gązu. Naujai dekoruota. 
Tuojau galima užimti.

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

Best Agency, 2»25 W. «3. PR 8-6032 
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Nelaukit — užalregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai....... .
Išnuom. erdvus miegamas kamb. 
su atskiru išėjimu. Galima nau
dotis virtuve. -v a

6400 S. Maplewood Avė.

Išnuom. naujai dekoruotas miega
mas kambarys. Marąuette Parke. 
434-1223.

► ♦ ♦ ♦ ♦
DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkąs, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

(iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiin
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘'Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 
miimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiii1

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

$622 So. Racine, 434-1113
•"i..-— - •ssssąato1

REAL ESTATE

1 Vis aukšto Svarus med. — 2 bu
tai: 5 Ir 4 kamb., prie 71 ir Tal- 
man. $18,500.

2 butai po 5 lunb. ir 3% kmb. 
rūsyj, mūr. prie 56-os ir Kedzie. 
$29,500.

5 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette P!k. $18,500.

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

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

l)i aukšto (5% Ir 4% kmb.) 8 
metų mūr. prie 63-čios ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VY. 71st St. TeL 925-6015

t H aukšto mūr. 5 ir 3 kambM 
įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Ibilas- 
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. meti. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17.500.

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

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTT
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2737 VY. 48 St. — GL 4*2399

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 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. $6,2t>0 pajamų. 
Arti mūsų. $52,500.

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

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

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas, švarus, gražus, pi
gus $30,000.

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

5 kamb. apkaltas namas. Guzo 
šildymas, air cond., geležine tvora, 
86 p. Sklypas. Arti ofiso. $12.500.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar- 
petai Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$42,000.

3-Jų batų mūras, 2 auto gąražas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,500.

įjotas dviem butam, $0 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

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

Arti Marąuette Pko.
4 butų mūr. po 6 kamb. 50 p. 

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

švarus 6 H kamb. mūr., 8 metų 
senumo, guzu šildymas, vandens 
apsSmlmo kontrolė. Garažas. Savi
ninkas duoda paskolą. $22,900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR £-2233

REAL ESTATE
5 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marųuette pko. $29,900.

3 no 514 kamb. Ir 4 kamb. ąngĮiš- 
katu rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgoa $18,900.

NERIS REAL 
6924 South Wostern Avonuo Tol. 471 >0321

i............................. ................................. .................. .

SALES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.

ALEI ta TAS — REŠLTOR
Malu Office 5727 W. Gennafb R/U Ųtoero. UI. Tel. OL 6-2233 

Tarime įimtas namų Ciceroje, Benryne, Rivereide, La Grange Park 
ir kituose vakarioiaose priemiesčiuose. Prašome atšokti į mūsų įstaigą 
Ir ilsirinkti U katalogo.

HELP VVĄNTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
OO0D OPI’ORTT'NITY 

Typing. Flllng And General Clerlcal 
Age And Salary Open

PHONE — MR. R. MAJR 
944-1788

MODKLS VYANTED
ln exchaiųęe for FREE Hair Styling 
by exp,-rts.

QVAUF1ED MODELS 
CAN EARN EXTRA MONEY

Call for Information 978-0500 
PIVOT POINT 

INTERNATIONAL

OFFICE CLERKS 
TELEPHONE 

SALES CLERKS
1. tooiik ln n«w modern Office oi' 

Food Marketėrs, division of 
Beatriče Foods.

2. Gonvenient location.
3. Copgenial staff of 50 people to 

work with.
4. Oood starting salary plūs beneftts 

plūs vaction.
Soulhwest suburbs.

Phone 681-0800
Ask For Mr. Fox

vyrai ir Moterys

VVAKEHOUSEMAN OR VVOMAN 
Duries include shipping, receiving 
and inventory. We offer good co. 
benęfits. Ąppįy in person.

INFANTS 8PECIALTY CO. 
6111 S. Sayre 586-8300

REAL ESTATE

CICERO. Mūr 5 butų apyl. Cer- 
inak - Lombard. Pajamų arti $500 
per mėn. Arti krautuvių, mokyk
los, susisiekimo, bažnyčios. $36.- 
900. SVOBODA, 2134 S. 61st Ct., 
BI 2-2162 arba LA 1-7038.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $4.3,500.

1 Vi ankšto, 3 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa1 bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

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

VAINA REALTY
2S17 W SU RE 7-9515

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

ATTENTION
BUridlERH, IKVEStrOBS AND 

INĮUV1DUABS.

98 fully appenoved lots. $2,000 
wlt.h $800 do#n. 56 aeree. $6,000 
por ajere. 1 hbur K. W. from Chi
cago Loop. tolll sėli to Individuals 
on terrtis. Buy 1 lot or 5 aerės or 
what you vint- Ali are in fine 
suburban cities. We have a buildėr 
for individuals ot will sėli for a 
builder 10 homes a wcek in the 
$18,000 to $35,000 home hracket. 
Alpo £0 formą in Indiana and 
Ohio. 10 to ‘ 3 (TO aėres. Seime can 
be aoned for mobile home parks. 
Many forectosures on homes. Gas 
stationa and biuldtngs at much 
leda than toflay's blulčĮlng coats.
Roply giving name and Rhione 
number American Foreign. Box 
AF 603, 225 W- Washington,
Chicago, .111.

S po t kamb. 8 metų rūraa. karštu
vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42.000.

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

12 batų 1 metų modernus i rturlln- 
gas įrenginiais, balkonai Pajamų 
$26,000 metama. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

ftooming bonse. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.e kamb. mūr. "Bnllt-lns”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Mara. pke. $80,500.

i H ankšto mūr. 6 Ir 5 kamb. 8 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 ir Oakley «l»A00

HELP iVAM’Ei) — VYRAI 

Excellent Opportunity !

SEMINARIANS
to act as Camp Counselors at Camp 
Lady of the Lake, Eric, Michigan, 
June 15th to August 31st.

Mušt have junior life-saving certi- 
ficate.

Applyi Msgr. M. J. Doyle,

TOLEDO CATHOLIC CHARITIES 
1933 Spielbusch Avenue 

Phone: 419-248-5511

SHEAR
OPERATOR

Fine permanant oppartunity for man 
experienced wlth fibera. Steady. 
Free hospitalization and life insuranci

Inąuire At

4545 W. Cortland St. 

CHICAGO. ILLINOIS
An Equal opportunity employer

DIE
REVISION

Minor Repairs 
And Chajige Over

Good opportunity to learn die work, 
also to work Into suporvislon. Mušt 
read blue prints and mterometer. 
Apply at

4545 W. Cortland St. 
Chicago. Illinois

An Bąual opportunity employer

SAW OPERATOR 
(CIRCULAR)

Steady
Free llospitailzation And 

Uifb InsUrūnbe
Fine Permanant Opportunity 

Apply

4545 W. Cortland Avė. 
Chicago, Illinois

An Eąual opportunity employer
SKELBKITES “DRAUGE”'

HELP W A N T E D — MOTERYS

NURSING INSTRUCTORS
IN Medicąl—SURGICAL

These Hospital Faculty positions are availąble im- 
mediately. Nątionąl League for Nursing Accredited 
Diplomą progrąm. Bąchelor Degree desirahle.. Sala- 
ry open. Send resume, wire or call:

617 744-6000

SALEM HOSPITAL 
S C H 0 0 L 0F NURSING

81 Highland Avė., Salem, Mass. 01970

SOČI AL WORK
Inunediate full time opening įn sočiai Service dept. in a 400 bed 
general hospital. Challenging and interesting work. B. A. reąuired. 
Plūs eseperience in hospital or public welfare work. Good starting 
salary and eaocellent fringe benefits.

CONTACT PERSONNELL DEPT

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th St., Chicago, m. 60629 HE 4-6700

HELP WANTED — VYRAI

MAINTENANCE MAN ;A * ... • --- A • , 4 ‘i ■ ‘ - 4

1ST SHIFT — 7 A.M. TO 3:30 P.M.

To do ąll around maintenan.ee work. One who is. 
experienced in working with Pipe and sheet ipetal 

work preferred.

GOOD WAGES ALL BENEFITS

EXCELLENT W0RKING CONDITIONS 

CAFETERIA 0N PREMISAS

CALL MR. MARSH

FAWCETT - HAYNES 
PRINTING CORP

4545 Touhy Avc. Lincolnwood 

Tel. - IR 8-5500

"hfjlp~wan TEri — VY^Af^

Reikalingąs
AUTOMOBILIŲ
PARDAVĖJAS

Išmoksite šio aimato jau dirbds^ni 
pas mus.

BAL2EKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue.

Tel. VIrginia 7-1515

MAN- Experienced
in

PUNCH PRESS, MĖTAU. 
SAWING & DRILL PRESS 

W,ELDERS — $3.10 to $8.40 an hr.
Ago 25—40 '

Ali company paid benefits. 
UNION SHOP

Apply ln person. Ask for Mr. Uiemuin

WILBERT INCORPORATED
21st Pliw,c & Gardner Road 
BROADVIEW. ILLINOIS

1 PAPER COMPANY 

HAS OPENINGS
for

Warehousemen
Excellent Company 

Benefits

Tel. — 376-0355
New Mercedes-Benz I iculership, 
to open soon at —

oniū S. RKDZIE AVENUE 
toants

Mercedes-Benz Meeluinics and 
Paris Manager

Call Mr. Šehmldt at
STA® MOTOR, INC.

H. U. 118-2688

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie- 
•uvių dienraštis G* skelbimų kal-

viHietns orieinamos

maintenan.ee


CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
auksinis vedybų 

JUBILIEJUS

Anelė ir Jonas Kinčinai, pla
čiai žinomi prekybininkai Town 
of Lake kolonijoj, turį maisto 
krautuvę 4441 So, Honore St., 
vasario 16 d. minės savo laimin
go 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Tą dieną šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje 10 vai. 
bus šv. Mišios.

Po pamaldų Kinčinų dukra 
Cecilija ir sūnus Jonas rengia tė 
veliams pagerbimą Syrenos res
torane, 1825 W. 47tii St. Kin
činai džiaugiasi savo gerais vai
kučiais, dukra Cecilija, sūnumi 
Jonu, marčia ir 4 anūkais..

Kinčinai yra stambūs parapi
jos ir gerų darbų rėmėjai. Yra 
ilgamečiai “Draugo” skaitytojai 
ir rėmėjai. Visi linki sukaktuvi
ninkams sulaukti deimantinės 
sukakties. Jubiliatai dar gerai 
atrodo. Dieve laimink jų toles
nį gyvenimą. B.

Taip atrodė Ona ir Povilas Anta- 
noniai prieš 50 m., susituokdami 
Bridgeporte, Chicagoj.

LIŪDNA 50 METŲ VEDYBI
NIO GYVENIMO SUKAKTIS

Statistika sako, kad labai 
nedaug žmonių sulaukia savo 
vedybinio gyvenimo auksinio ju 
biliejaus. Taip įvyko ir Onai 
su Povilu Antanoniams, gyv. 
6410 So. Whipple st., Chicago
je. Povilas buvo atvykęs į JAV 
1912 m. iš Kazimieravos km., 
Panevėžio valsč. ir apskr., o 
Ona Stankaitė iš Purvių /km., 
Papilės valse., Šiaulių apskr. 
Jos tėvas tuomet gyveno Ame
rikoje ir ją atsiėmė.

Juodu susituokė Bridgeporte, 
1919 m. vasario 3 d. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, esant kleb. 
prel. Krušui. Buvo tik dvi po
ros pabrolių. Vaišės ir šokiai 
įvyko namuose. Tuomet nebuvo 
mados vestuvių daryti salėse, 
įcaip dabar. Nebuvo ir mašinų, 
kaip dabar pilnos gatvės. Rei
kėjo ją pasisamdyti miestui ap
žiūrėti, kaip dabar daroma lėk
tuvu paskraidyti. Bet buvo ge
ri ir linksmi laikai. Kaip nuo
trauka rodo, jau buvo geras 
fotogr. Stankūnas, kurio foto 
nuotraukos puikiai išsilaikė 50 
metų. Ji parodo ir to laiko ma
dą Jubiliatė Anna Antanonis, 
parodė ir to laiko išsaugotą šliū 
,binį velioną, Ikurį laiko bran
giam atminimui, kaip šeimyni
nio gyvenimo simbolį, prisime
nant anuos jaunystės laikus ir 
jų vestuves Bridgeporte.

Vėliau juodu įsijungė i dar
bus. Povilas dirbo ilgesnį laiką 
gveisuotoju, o jo žmona vi
są laiką Campbell įmonėje. Jie 
gyveno Gage ir Marąuette Par
ko lietuvių kolonijoje, o kurį 
laiką Lemonte, ten įsigiję savo 
nuosavybę.

Šeimyniniam gyvenime išgy
veno 46 metus. Paskutinį laiką 
abudu jau buvo pensininkai ir 
turgjo^ąyo^ nųgsąyus namus-

Povilas jokių artimų giminių 
čia neturėjo, išskyrus Raguvo
je seserį Ievą Rinkevičienę. O 
Anna Antanonis turėjo 3 sese
ris: Ievą, Elzbietą ir Kotryną, 
(Tik Ieva Vitas yra mirusi prieš 
4 metus, Kotryna gyv. Spring- 
field, Mo., o Elzbieta su šeima 
Chicagoje.

A. a. Povilas Antanonis bu
vo aktyvus veikėjas ir susipra
tęs lietuvis. Jis buvo Marąuette 
Parko Namų savin, organizaci
jos vicepirm., Kęstučio ir kitų 
dr-jų narys, mokėjo gerai kal
bėti angliškai ir buvo pavyz
dingas lietuvis. Tačiau jis mirė 
1965 m. rugp. 24 d. ir palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse 18 
A. bl. Prieš mirtį man kalbėjo, 
kad labai norėtų sulaukti savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukakties, bet jei gydytojai, sa
ką negali jau padėti — ką pa
darysi. Reikia sutikti tokiu 
sprendimu ir išvykti, iš kur 
daugiau nesugrįžtama.

įSkaudu jo žmonai Annai vie
nai švęsti 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jai linkime 
sveikatos ir kantrybės ateities 
gyvenimo kelyje.

Antanas Gintneris
“GRANDIES” TRAIMCINIS 

VAKARAS
Tautinių šokių grupė “Gran

dis” mini penkių metų gyvavi
mo sukaktį. Per šiuos penkis 
metus “Grandis” atstovavo lie
tuvius įvairiose vietose, džiu
gindami ne vien tik savuosius, 
gražiausiais tautinio šokio 
žingsniais. Metams bėgant 
“Grandis” augo ir didėjo. Da
bar ją sudaro du rateliai — 
penkiasdešimts du šokėjai. Tau
tinių šokių moko Irena Smie- 
liauskienė, vis ieškodama “nau
jų”, “kitokių”, ilgai lietuviams 
nematytų žingsnių ir judėsiu.

Kaip pernai, užpernai, taip ir 
šiemet “Grandis” ruošia tradi
cinį vakarą. Vakaras įvyks šį 
šeštadienį, Jaunimo Centre, 
7:30 v. v. Programą išpildys 
patys grupės šokėjai, šokdami 
iš Lietuvos neseniai atsiųstus 
tautinius šokius. Po 
bus skanios vaišės ii’ 
ma šokių muzika.

“Grandies” šokėjai kviečia 
visą lietuvių visuomenę kartu 
su jais prisiminti Lietuvą tau
tiniu šokiu ir linksmai praleis
ti vakarą. J. J.

Dr. Denton CoOley, kuris dalyvavo 
eilėj širdžių perkėlimo operacijų, 
pasirašo, kad po mirties jo širdis 
būtų panaudota kokiam pacientui 
Houston, Tex. Jis yra nusiminęs, 
kad permaža širdžių aukotojų, nes 
esą būtų galima išgelbėti daugiau 
žmonių.

METINIS TAURAGĖS KL. 
SUSIRINKIMAS

Tauragės klubas per metus 
surengęs arti dešimties pramo
gų, sausio pabaigoje susirinko 
į metinį susirinkimą, savo veik 
lai aptarti. Kad klubas yra ak
tyvus, matyti iš to, jog į meti
nį susirinkimą atvyko 150 na
rių.

IStusirinkimą pradėjo klubo 
pirm. Jonas Zimkus ir pakvie
tė prezidiuman Petrą Rimkų ir 
Petrą Peterį- Valdybos prane
šimuose pirm. Zimkus apžvelgė 
mėtų veiklą, sekretorius Liš
kus perskaitė praėjusio susirin
kimo protokolą, o kasininkas 
Pipiras pranešė, kad praėjusiais 
metais vėl buvo rekordinė apy
varta ir kasos papildymas. Ka
zys Ulevičius perskaitė revizi
jos aktą ir pagyrė valdybą už 
tvarkingą bylų ir kasos knygų 
tvarkymą.

Kasininkui Aleksui Pipirui 
suėjo 10 metų, kai jis be per
traukos išbuvo klubo kasininko

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI I

I 2457 West
J TeL HE

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

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

ABEA CODE 312 247-2425

A. “Į- A.
KOSTUI SAVICKUI mirus, 

jo žmoną ONA, dukteris ir sūnus, jų šeimas bei ar
timuosius giliai užjaučiame.

Lilija ir Kazys Jonaičiai 
Elena ir Tomas Carter 
Jūra ir Darius Gvidai

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. -Į- A.

ANTANAS JACOBS
Gyv. 4003 Archer Avė.

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Vyrą ir tėvą, kurio netekome 1964 m., vas 18 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos vas. mėn. 18 d. 7 vai. 
ryto Šv. Agnietės bažnyčioje, kampas Washtenaw Avė. ir Pershing 
Road.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Antano Jacobs sielą.

"Nuliūdę: žmona Barbora, 
duktė Lucille Prane su 
seimą.

pareigose. Už ilgametę tarnybą 
riubui susirinkimo buvo pa
gerbtas, ir buvo įteikta supa
kuota dovanėlė.

Klubo valdyba ir nariai ger
bia savo šeimininkes, kurios 
klubo susirinkimams ir pramo
goms paruošia gardžias vaišes. 
Tikėtina, nemažas jų nuopel
nas, kad taip gausiai narių lan
komi susirinkimai ir pasilinks
minimai. Susirinkimo metu už 
darbštumą buvo pagerbtos: M. 
Garalevičienė (pirmin.), L. Zim- 
kienė, S. Strokienė, O. Kryže
vičienė, K. Brazienė, P. Bubi- 
nienė, U. Dambrauskienė ir J. 
Zabajauskienė.

Klubo valdybon išrinkti: Jo
nas Zimkus, Ona Pėterienė, 
Bronius Liškus, Aleiksas Pipi
ras, Vacys Brazas, Juozas Ce- 
chanavičius ir Petras Peteris. 
Revizijos komisijon — P. Rim
kus, K. Ulevičius ir K. Kuprei-

šis. Sergančių globai <1. Stul
gienė. Parengimų komisijon iš
rinkti: P. Stulga, B. Metelis, S. 
Aukštuolis ir J. Strungys.

Po susirinkimo vyko vaišės 
ir šoriai. Melodingais šokiais 
dalyvius linksmino netingi ir 
smagi muzikantų trejulė: Kos
tas Ramanauskas, Evaldas Kno- 
lis ir Jonas Stumbrys.

Pasilinksminimo metu, or
kestrui pritariant, visi linksmai 
užtraukė “Ilgiausių metų” Alek
sandrui ir Broniui Martiniams, 
lygiai prieš du metus atvyku- 
siems čia gyventi iš Lietuvos. 
Jų duktė Mikabna, taip pat 
atvykusi su tėveliais .neseniai 
ištekėjo už Stasio Vilučio. Vi
si yra aktyvūs klubo nariai.

Vasario 1 d. klubas turėjo 
pirmą savo pasilinksminimą 
Marąuette salėje, kuris praėjo 
tvarkingai ir su pasisekimu.

J. ši.

A. + A.
VINCENTUI MALAKAUSKUI 

mirus, seseriai ALBINAI NORKIENEI ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Cook County Ligoninės 
Patalogijos Skyriaus Bendradarbės

Mielam prieteliui

A. -J- A.
JONUI TAMULEVIČIUI mirus, 

jo žmonai ONAI TAMULEVIČIENEI, sūnui JONUI TA
MULEVIČIUI su šeima reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Liuda ir Kazys Gašlūnai 
Ema ir Antanas Jarūnai 
Rita ir Zigmas Sadauskai

A. -Į- A.
JONUI TAMULEVIČIUI

mirus, jo žmonai ONAI, sūnui JONUI ir šeimai sun
kioje jų skausmo valandoje giliai užjaučiame ir 
kartu lūdime.

Zaparackų šeima

Mylimai mamytei
A. -Į- A.

MORTAI ANDRIJAUSKIENEI 
mirus, sūnui VLADUI, marčiai REGINAI ir artimie
siems gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Vida Matulienė 
Juozas ir Marija Juškai

A. -J- A.
JONUI TAMULEVIČIUI mirus, 

jo žmoną ONA ir sūnų JONĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame.

Presbyterian-St. Luke Ligoninės 
Lietuviu Bendradarbiai

S

A. A.

ZUZANA SMILTNIEKS
ILEVIČICTE

Gpeno 7125 S. Riclutiond St.
Mii-č vas. 18 d. 1969. 5:45 vai. vak., sulaukus 72 m. amžiaus.
Ginu- IJctuvoJe. Kilo iš Kėdainių apskrities, Grinkiškiu vaisė., 

Virvoniškčs Kaimo. Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers vaikai: Jane Kiuids, jos 

vyras Anthony ir šeima ir Helen Sebeeo su šeima. Idetuvoje brolis 
Pranas, sesdo Ona Grl.škienė su šeima ir kiti gimines Lietuvoje ir 
I,ai vijoje .

Rimas pašarvotas Mažeika Evans kopiyč., 6845 S. VVestern Ąvc. 
laidotuvės jvyks plrmad., vas. 17 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta ) Sve. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio,,fe 
Įvyks gedulingos juinuiidos už veliones sielą. Pamaldų bus nuly
dėtu l šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, sesuo, sesers vaikai.

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

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasario mėn. 15 d. 5

. A. T A.
STANISLOVUI GABALIAUSKUI

mirus, jo žmoną ADELĘ, sūnų POVILĄ ir šeimą, gi- 
1 liai nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Bronė, Leonardas Strikauskai 
Emilija Josen 
Konstancija Rudaitytė

Pirmajam Ateitininkų "Vytauto" Klubo pirmi
ninkui

A. “į- A.
STASIUI GABALIAUSKUI

mirus, jo žmonai ADELEI ir sunui POVILUI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą.

Ateitininkų “Vytauto” Klubas

A.-Į-a. adv. STASIUI GABALIAUSKUI,
uoliam, ypač Lietuvos atsikūrimo metu, krikščioniui 
demokratui, mirus, jo žmonai ADELEI, Lietuvos vy
čių garbės narei, sūnui PAULIUI, marčiai MARGARI
TAI ir anūkams reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

L. Krikščionių Demokratų S-gos 
Chicagos sk.

Dėl brangios Mamos mirties

VLADĄ ANDRIJAUSKĄ
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

0. ir A. Ūseliai 
0. ir J. Pavilioniai

A. f A. JONUI TAMULEVIČIUI 
mirus, jo žmonai ONAI, sūnui JONUI ir marčiai JŪRA
TEI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar

tu liūdime.

Alicija ir Juozas Tijūnėliai 
Indrė ir Donatas Tijūnėliai 
Emilija, Balys ir Austė Paliokai

STASIUI GABALIAUSKUI mirus, 
mielą ADELĘ GABALIAUSKIENĘ ir sūnų POVILĄ Su 
šeima gilaus skausmo prislėgtus nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Bronius, Stasė ir Vytautas 
Prialgauskai

JONUI TAMULEVIČIUI 
mirus, jo žmoną ONA, sūnų JONĄ ir JŪRATĘ TA- 
MULAIČIUS didžiojo skausmo valandoje nuošir
džiausiai užjaučia

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadija ir “Mūsų Vyčflo” redakcija

A.+A.
PETER RAUDONIS

Gyveiio 7154 S. MOzart St.
Mirė vasrft d., 1969, 2:15 vai. ryto, sulaukęs 83 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Vainuto parapijos, 

Galnes kaimo.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Mary Ann, 2 sūnūs: Peter 

Jr., Ir John J. Rand, marti Frieda, anūke Carol Ann, anūkas Robert 
T. Raudonis, jo žmona Mary; 4 proanūkai: Mark, Todd, Kevin ir 
Paul, giminės Drabish ir Urasky šeimos ir kiti gimihės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė S. L. A. 260-tai kuopai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem 

Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 17 d. iš koplyčios 11:30 vai. ryto 

bus nuydėtas į St. Mary kapinės.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, anūkai Ir proanūkai.

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



DRAUGAS, SeSCffifflėnte, MB9 m. vasario tnėn. t5 n.

X Stasys Gabaliauskas, pir
masis Ateitininkų “Vytauto” 
klubo pirmininkas, mirė vasa
rio 10 dieną. Pašarvotas Pet
ka,us Marąuette koplyčioje ir 
laidojamas šeštadienį, 12 v. iš 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
Šv. Kazimiero kapinėse.

X Cicero lituanistinių mo
kyklų pasitarimą aprašant bu
vo parašyta kad pernai metų 
LB valdyba įteikė lituanisti
nėms mokykloms 800 dol., tik
rumoj tai buvo įteikta ne per
nykštės, bet užpernykštės val
dybos, drauge su LB apygardos 
valdyba.

x Andrius Daugirdas iš oku
puotos Lietuvos gavo liūdną 
žinią, kad Kaune vasario 6 d. 
mirė jo vyriausias brolis Povi
las. Liko žmona ir trys vaikai 
Lietuvoje ir būrys giminių Ame
rikoje.

x Bronius Arbataitis, Chica
go, III., pratęsdamas prenumera 
tą įteikė ir 5 dol. aui ią mūsų 
spaudai paremti. Dėkojame.

x Chicagos Lietuvių Meš
keriotojų - Medžiotojų klubo 
Kaukių balius įvyks šiandien, 
7:30 v. v., Marąuette salėje, 
6908 S. Westem Avė. Įėjimas 
1 dol. (pr)

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

x Chicagos Lietuvių tarybos 
ruošiamas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 51 m. minė
jimas įvyks vasario 16 d. 2 v. 
p.p. Marijos a. m. salėje. Mi- 
nėjiman atsilankys Illinois gu
bernatorius R. B. Ogilvie ir kiti 
aukšti svečiai. Programą išpil
dys Dainavos ansamblis, sol. 
P. Bičkienė ir kt. Prašom visus 
šią popietę skirti mūsų pačių 
šventei ir savo atsilankymu pa
rodyti lietuvių vieningumą.

(pr.)
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šon nės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, jvairŪB stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai. Šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimam* 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom.

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

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

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

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

X Dr. Julius Kakarieku, Con
ception universiteto profeso
rius Čilėje, šiuo metu vieši 
Chicagoje, apsistojęs pas Gim
žauskus, 1936 S. 49 avė., Ci
cero, III. 60650, telf. 06 — 
6-4836. Paviešės keletą dienų.

X Marąuette Parko Švč. M. 
M. Gimimo bažnyčioje vasario 
16 dieną, 10:15 vai. įvyksta ta 
proga iškilmingos pamaldos. 
Koncelebracines mišias laikys 
klebonas prel. Viktoras Čer- 
nau&kas. Pamaldose organizuo
tai dalyvauja ateitininkai, skau 
tai ir kitos organizacijos. Tuo 
reikalu skambinti arch. Alber
tui Kereliui, telf.: 471-1770, 
Marąuette Parko LB Apyl. 
pirm. Pamaldų metu, prel. čer 
nauskui sutikus, bus renkamos 
aukos (antroji rinkliava). Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti ir savo gausiomis au
komis prisidėti prie lietuvybės 
sustiprinimo ir išlaikymo kovo
jant už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą. Iškilmingas pamaldas 
organizuoja JAV LB Marąuette 
Parko apylinkės valdyba, ma
loniai pritariant gerb. parapi
jos klebonui prel. Vikt. čer- 
nausikui.

X Aldona Sabanskytė - Ru- 
ginienė, šv. Antano taupymo ir 
skolinimo bendrovės tarnautoja

Rezoliucijoms Remti komiteto iždininkė inž. Ž. Brinkienė komiteto 
vardu garbės nariui Los Angeles burmistrui Samuel Wm. Yorty įteikia 
jgraviruotą lentelę (plaque); stebi p-nia Yorty ir L. Valiukas, RRK 
pirmininkas. Yorty pagerbimas Los Angeles Statler Hilton viešbutyje 
įvyko sausio 25. Nuotr. L. Kanto

CHICAGOS ŽINIOS
IZRAELIS (SIEKIA TAIKOS 1893 m. jis atliko pirmą pasau

lyje širdies operaciją.
Tokia tema kalbės Izraelio 

ambasadorius JAV-ėms gen.
Yitzhak Rabin vasario 19 d.,
8:15 v. v., Rosary kolegijos au
ditorijoje, 7900 W. Division., ._ , , , ,
Įėjimas nemokamas, bet bib»-'4‘ Calumet
tus reikia B anksto užprašyti W 1°3’,Č1?S-,N,“':

folk and VVestern geležinkeliui

ŽEMĖ PABRANGO NET 
25 KARTUS

Chrysler korporacija nupirko

IŠ ARTI IR TOLI

telef. FO — 9-6320, Ext. 213.

DRAUGIJA ĮSILEIDO 
NEGRĄ NARĮ

užmokėjo $1,186,312. Tas skly
pas 1922 m. kainavo $47,452. 
Pėr 47 metus pabrango beveik 
25 kartus. Chrysler korporacija

sunkiai serga Dabar guli Sv.i , "niOn Le“?UC MubaS’ 65 W'lten Paslys naujų automobilių 
Urte lieomnėfc j"“ pirmą “grų patikrinimo centrą.

narį. Klubas, 90 metų senumo,
turi 4,200 narių, daugiausia iš 
verslininkų ir finansininkų.

J. A. VALSTYBĖSE
— Ruošiamame leidinyje “Lie

tuvių švietimas Vokietijoje 1945 
—1949 m.” tilps aprašai šių 
vaikų darželių: Blombergo, Dil- 
lingeno, Eckemdoerfės, Eieh- 
staetto, — Rėbdorfo, Euteno, 
Flenaburgo - Muetzelburgo, Glue 
kstadto, Greveno, Haunstetteno 
(Augsburgo), Hochfeldo (Augs
burgo) , Ingolstadto, Itzehoe, 
Kempteno, Kielio, Klein - Wi- 
ttensee, Landshuto, Maxhuettės, 
Memmingeno, Merbecko, Muel- 
dorfo, Reppnerio, Rotenburgo, 
Traunsteino, Wagenreutho, Wa- 
tenstedto ir Wehneno.

Kas turėtų istorines apžval
gas ir fotografijų tokių vaikų 
darželių, kurie aukščiau nesu
minėti, malonėkite skubiai at
siųsti leidinio redaktoriui Pa
saulio Lietuvių archyvo adresu: 
5620 So. Claremont Avė., Chi
cago, UI. 60636. Kad leidėjui 
paaiškėtų leidinio tiražas, ma
nantieji pirkti šį leidinį, prašo
mi rašyti Kultūrai Remti drau
gijai, 7026 So. Claremont Avė., 
Chicago, III 60636.

bei aikiriamos funkcijos apribo
tos. Lietuvių tauta degraduota 
į etninės mažumos statusą. Lie 
tuvos valstybės pavadinimas 
tik iš vardo tepaliko. Tačiau, 
Lietuva tebėra gyva pavergtų 
tautiečių širdyse, kaip neseniai 
pasitvirtino tebesanti gyva Če
koslovakija ir kitos pavergtos 
tautos. Kada ant Lietuvos nu
sileido ilgoji vergovės naktis 
šios prietdingos Lietuvai šalies 
valstybės pasekr. Sumner Wel- 
les, šios šalies vyriausybės ir 
žmonių vardu pabaltės valsty
bių okupaciją pasmerkė. Po to, 
Lietuvos dienos proga, metai 
iš metų sekė JAV vyriausybės, 
smurtu pagrobtos Lietuvos oku 
pacijos, nepripažinimas. Reikš
ta viltis, kad ateis laikas ir Lie 
tuvai vėl nušvis išsiilgtos lais
vės rytas. Aš neabejoju, kad ta 
šaunioji tradicija bus tęsiama 
ir naujosios administracijos. 
Dabartinis JAV prezidentas yra 
taip pat ne kartą padaręs pa
lankių Lietuvos bylos reikalu 
pareiškimų. Antai, pereitų me
tų spalio mėnesį, jis pareiškė:
Mes visi norime, kad JAV iš

lietu vos atst. J. Kajec- į liktų didžiausia pasaulio galy- 
kas minint Vasario 16-ją Wa- , bė. Mes taip pat viliamės, kad

Luko ligoninėje, kur jai pada
ryta trečia galvos operacija. 
Jos vyras Ignas ir trys sūneliai 
nekantriai laukia jos sugrįžtant 
į namus. Visi jos pažįstamieji 
linki jai greito pasveikimo.

X Kostas Čepaitis, 6722 So. 
Campbell Avė., Balio Chicagos 
apslkr. iždininkas ir treji metai 
vajaus pinniginių reikalų tvar
kytojas, nuoširdžiai dirba at
skaitomybės darbą be jokio at
lyginimo. Be to, jisai yra dar 
vienas iš seniūnų Marąuette 
Parko Balfo 5 skyriuje. Jam 
priklauso pagarba ir padėka.

X JAV LB centro valdyba 
yra gavusi iš adv. J. Gaigulio, 
vadovavusio Pabaltijo mokslinin 
kų konferencijos Marylando u- 
niversitete organizaciniams dar 
bams, raštą, kuriuo centro val
dybai yra dėkojama už finansi-

PASIŽYMĖJĘS NEGRAS 
GYDYTOJAS

Pasižymėjęs negras gydyto
jas dr. Daniel Hales Williams 
(1858-1931), baigęs Northwes- 
tem gydytojų kolegiją, įsteigė 
1891 m. pirmą Chicagoje tarp- 
rasinę Provident ligoninę, kur

X Agr. Juozas Sadūnas ket
virtadienio vakarą išskrido į 
Los Angeles pas sūnų ir kitus 
gimines. Ten praleis ir Vasario 
16 d. iškilmes, o vėliau skris į 
San Francisco, kur Berkeley u- 
niversitete profesoriauja jo žen
tas Rafaelis Sealy, vyras poe-
tės Danguolės Sadūnaitės. Į Chi- 

nę paramą konferencijoje daly-! Sriš už kokių penkių sa- 
vavusių lietuvių mokslininkų iš
laikymui. Taip pat rašte nuro
do, kad apmokėti 15<cqs lietu
vių mokslininkų išlaidoms dar 
reikia 330 dol. ir centro valdy
ba prašoma lėšas parūpinti.

X Dalia Kučėnienė iš Chica
gos yra pakviesta dainuoti Va
sario 16 d. minėjimo meninėje 
programoje St. Louis mieste.
Jai akompanuos Manigirdas Mo- 
tekaitis, taip pat iš Chicagos.

X Dėkoju už kalendorių ir 
linkiu 4‘Draugui” Dievo palai
mos - rašė mums a. a. kun. J.
Dakinevičius, Šv. Juozapo para
pijos Chchalis, Wash., klebonas 
siųsdamas 5 dol. auką. Ačiū.

X Jossephine ir Ralph Perry 
yra išvykę atostogų pas sūnų 
Joną ir jo Šeimą į Mobile, Ala- 
bama. Perry yra veikėjai šv.
Kryžiaus parapijoj ir daug vei
kia draugijose.

X Tokio dar nėra buvę: Ne
šiojamas AM, trumpų, ilgų ir 
stereo FM bangų radijas su 4 
garsiakalbiais. Gradinskas, 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Stefa ir dr. Petras Kisie
liai, gyv. Ciceroje, UI., nuolatos 
remia mūsų lietuvių operą ir, 
naujai statomos operos “Dana” 
pastatymui — vėl paaukojo 
100 dol. B (pr.)

— Abraomas Lincolnas, 
JAV 16-sds prezidentas, gimė 
1809 m. vasario 12 d.

shingtone vasario 9 d. pasakė 
ilgesnę kalbą, pastebėdamas: 
“Sovietų valdovai smurtu ir jė
ga aneksavę Lietuvą primetė 
jai rusiškos sampratos idėją. 
Ja sekant Lietuvos šeimi
ninkai yra ne lietuviai, bet Mas 
kvos valdovai. Lietuvos valsty-

Apaštališkojo sosto atstovas Washingtone prel. Slivinskas, kalbėjęs 
invokaciją per Vasario 16-sios minėjimą vasario 9 d. su lietuvaitėmis. 
Iš k. į d.: Elena Jurgėlaitė, dainavusi minėjime, Elena Špakauskaitė, 
Washingtono Lietuvių d-jos pirm., Barbora Darlys ir Elena Jurgėlienė.

šorių. Dr. V. Bieliauskas yra 
dainai kviečiamas Amerikos 
vienuolijų viršininkų panašioms 
atsinaujinimo studijų dienoms 
ir yra amerikiečių tarpe žino
mas kaip tos srities ekspertas.

__ Manion forumas, South
Bend, Ind., yra pažadėjęs žodį 
Vasario 16-tos proga. Manion 
Radio — televizijos programos 
yra perduodamos iš daugelio 
stočių visame krašte. Chicagoje 
_ sekmadienį, radijo stotis 
WAIT (820) 9:45 r., televizijos 
26 tinkle 7 vai. v., Bostone — 
WRYT (950) 4 vai. p.p., New 
Yorke — WPOW (1330) 6:15 
v., Washingtone — WEAM 
(1390) 10 vai. ryte, Clevelande 
— WE5RE (1300) 10:45 v. r„ 
Los Angeles — KRtKD (1150) 
5:30 šeštadienį. Kam teks dr. 
Manion kalbą girdėti, patartina 
jam (Dean Clarence Manion, 
(Slouth Bend, Indiana 46601) ar 
jo Forumui parašyti, padėkoti 
ir tekstą užsisakyti — jis bus 
išspausdintas Manion Forum 
biuleteny. Kalbos tema, atrodo, 
bus “From Lithuania to Cze- 
choslovalkia”.

KANADOJE
— Uršulė Jauniškienė, Win- 

nipeg, Man., džiaugiasi savo 
dukters, gailestingosios sesers, 
Salomės Husted, pagerbimu. 
Salome baigusi gailestingųjų 
seserų mokyklą, Šv. Juozapo li
goninėje, Winnipege, išvyko į 
JAV-es ir ten New Yorko 
ligoninėje išdirbo 25 metus 
ir buvo įteiktas atžymėjimas bei 
suruoštas pagerbimas. Ji dabar 
dirba kaip administracijos asis
tentė. J. B.

OKUP. LIETUVOJ
— Justui Paleckiui, jo 70 m. 

sukakties proga, Maskva sutei
kė “Socialistinio darbo didvy
rio” vardą; drauge jam buvo į- 
teiktas Lenino ordinas su “Piau-

Lietuva atgaus laisvę ir nepri
klausomybę. Su Dievo ir jūsų 
pagalba mums pasiseks kryžiaus 
žygis už Amerikos didybę ir 
Lietuvos laisvę.” Mes prez.
Nixono taip šaunų pareiškimą 
dideliai vertiname. Prisimintina 
taip pat jo inauguracijos proga 
pasakytoj kalboj pabrėžimas, 
kad niekas negali būti laisvas, 
jei jo 'kaimynas pavergtas.

— Dr. Vytautas J. Bieliaus
kas, Xavier universiteto psi
chologijos fakulteto pirminin
kas, ir kun. Gintautas Sabatai- 
tis, Xavier universiteto psicho
logijos asistentas, vasario 18- 
20 dienomis praves tarpasmeni
nių santykių studijų dienas <St.
Meinrad’s abatijoj ir seminari
joj, Indianoj. Stud. dienose da-, tuvo ir kūjo” medaliu. Tuo ru- 
lyvaus 80 vienuolių, teologijos I sai atsiteisė jam už pagalbą pri- 
studentų ir seminarijos profe-' jungiant Lietuvą prie Rusijos.

vaicių.
X Komiška opera “La Ser

vą Padrona” bus statoma
x Prel. D. Mozeris, Nekalto 

Švč. P. M. Prasidėjimo pa- 
“Laiškų Lietuviams” parengi- rap klebonas, pašventino nau
me Ikovo 8 d. Bilietus jau ga
lima įsigyti Marginiuose, (pr.) 

X Bronė Januškevičienė, Ro-

ją mašiną, kuri paskirta sese
lėms ir kuriai lėšas sutelkė mo
kiniai ir parapiečiai. Nuotrauką

chester, N. Y.,’ įamžino Lietu- aprašymą įsidėjo “Bridgeport 
vių Fonde savo mirusį 1968 
m. pabaigoje vyrą a. a. Kazi
mierą Januškevičių, įnešdama 
fondan velionio vardu $100.00.Į sPau<lą 5 dol. aui.ta. Dėkojame. 
LF adresas: 6643 S. Maple-! x 0,11 Aleknavičienė guli 
wood Avė. Chicago, UI. 60629. {šv- Jur^° ligoninėj. Galime ap- 

(pr.) iankyti.
X Juozas Gailevičius, sr., 

Baltimore, Md., už kalėdines 
korteles ir kalendorius prisiuntė 
mums 5 dol. Labai ačiū.

X Vladė (Lotty) Giedraitie
nė, Liet. šv. Kazimiero kapinių

Journal” laikraštis.
X Juozas Lapinskas,

Chicago, Ind„ parėmė
East

mūsų

x Dr. Leonas Kriaučeli finas, 
JAV LB tarybos narys, kalbės 
ateinantį sekmadienį t. y. va
sario 16 d. 4 vai. p.p. Grand 
Rapids LB rengiamam Lietu
vos nepriklausomybės paminė
jime, kuris įvyks vietinės lietu
vių parapijos mokyklos salėje, 
1433 Hamilton Avė., N. W., 
Grand Rapids, Michigan.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičių n ie n ė Chicago, III. 60608

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

Kalbame lietuviškai

X Vasario 16-tos minėjime
Marijos auikšt. mokyklos salėje 
invokacijas skaitys Lietuvių 
Marijonų vienuolijos provincio- 
las kun. dr. V. Rimšelis ir Lie
tuvių Evangelikų reformatų baž
nyčios gen. superintendentas I sklypų sav. dr-jos pirmininkė, 
kun. Stasys Neimanas. pr.) atostogauja Europoje. Ji lan

kosi šiuo metu Liurde ir iš ten 
siunčia visiems pažįstamiems 
sveikinimus.

x Ruošiami sustiprinti 4 mė
nesių Mechaninės Braižybos 
kursai labai ribotam dalyvių 
skaičiui su teoretinėmis ir pra
tybų valandomis atliekamomis 
inžinierinės firmos braižykloje. 
Firma išduos stažo r rekomen-

X Domą Šleževičienė per 
“Balfą’’ pasiuntė vasario 16 
gimnazijai už 1968 m. 505 dol., 
į tą sumą įeina dr. A. Šabanie-

dacjų pažymėjmus. Kursus glo-. nės $195 auka ir Gedvilų $30 
boja ALIAS Chicagos skyrius, auka. Saleziečių gimnazijai pa-
Informacijų reikalu kreiptis 
MARGUTIS, 2422 W. 67 St. 
Tel. GR 6-2242. (sk.)

siųsta už 1968 m. 307 dol. Šioje 
sumoje yra ir Gedvilų 20 dol. 
auka.

Mažlietuvių ir akademikų skautų vasario 2 d. Chica goję suruoštos Vydūno kūrybos popietės dalyviai gy
vai dalinasi pertraukos metu minėjimo įspūdžiais. Nuotr. M. Nagio

cbiCAĘOs Lieruviu_ opgka

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS ŠATĖJE

LITHUANIAN PLAZA / \VEST 67 STREET 6- CALIFORNIA AVENUE. CI11CAGOJE

stato K 0 M P . JULIAUS GAIDELIO 

T r i j y Veiksmų Operų

DANA
Libretas — STASIO SANTVARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KU6I0NAS 

Solistai:

DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENE

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS

Režisierius — Petras Maželis 
Baletmeisteris

Dailininkas — Algirdas Kur aus kas 
Jaunutis Puodžiūnas

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

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

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

Bilietai parduodami: “Marginiuose”, 2511 W. 69 th St., Chicago, Illinois 60629, Tel. PR 8-4585

Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedva’e Avenue, 
Chicago, Illinois 60629

Bilietų kainos: Parteryje $8.00, $6.50, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.
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