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IŠ VISUR
Nuomones H.C. Lodge

paskyrus

P. Vietnamo delegatai 
patenkinti Lodge paskyrimu
PARYŽIUS. — P. Vietnamo 

delegatai Paryžiaus pasitari
muose, H. C. Lodge paskyrus 
JAV delegacijos vadovu, pasi
sakė esą, visiškai patenkinti. Jie 
teigia, kad iš naujosios Nixono 
vyriausybės lauktina: ji neveng 
sianti griežtumo tariantis su 
Š. Vietnamo ar Vietkongo de
rybininkais. Dar viena nuomo
nė : “Lodge supranta P. Vietna
mą”. Jis yra buvęs JAV am
basadorium P. Vietname du 
kartus: 1963-64 ir 1965 — 1967 
metais.

Komunistų nuomonė? 
Nieku būdu teigiama

Nei Hanojaus, nei Vietkongo 
“Laisvinimo Fronto” atstovai 
Paryžiuje vakar dar nepareiš
kė nuomonės Lodge paskyrus. 
Tačiau jau nuo seniau žinoma 
jų pažiūra: nesvarbu, kas at
stovauja JAV politiką, svarbu, 
kokios politinės krypties laikosi 
pats Washingtonas.

Tuo tarpu JAV delegacijos 
sluoksniuose Paryžiuje A. Har
rimano įpėdiniu (nuo sausio 
20 d.) paskyrus Lodge, nuotai
kos buvo daugiau neigiamos. 
Jie nurodo, kad Lodge atstova
vimo la’kmetis Saigone ir jo bi
čiulystė su Saigono režimo va
dais gali apsunkinti amerikiečių 
derybininkų judėjimo laisvę.

Vietname
Mirė teroro auka —

P. Vietnamo ministeris
SAIGONAS. — Vakar Saigo

ne mirė sužeistas P. Vietnamo 
švietimo ministeris. Užvakar jis 
buvo komunistų teroro auka 
sostinės gatvėse.

Vietname vakar nebuvo žy
mesnių karo veiksmų. Aviacija 
puolė priešo dalinių telkinius.

• Ralph Bunche, J. Tautų 
gen. sekretoriaus pavaduotojas 
dalyvavo Trygve Lie laidotuvė
se Norvegijoje.
• Bomba numesta ties sovie

tų konsulatu Genovoje, Italijo
je. Nuostolių nebuvo.

• Gen. L. F. Chapman, JAV 
marinų vadas, atvyko trijų die
nų viešnagei į P. Korėją, Seoul 
miestą.

Istorinį žygį atlikusi erdvėlaivio “Apollo 8’’ kapsulė šiuo metu atsidūrė 
Downey vietovėje. Kalifornijoje. Tuo tarpu Cape Kennedy jau ren
giamas žygiui erdvėlaivis ‘‘Apollo 9” — jo skrydis aplink žemę nu
matytas šių metų vasario 28 d.

Prel. Marcinkus, sausio 6 d. 
Vatikane konsekruotas vyskupu

12 naujų vyskupų
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI vakar Vatikane, šv. 
Petro bazilikoje vyskupais kon
sekravo 12 dvasininkų, iš septy
nių kraštų, jų tarpe tris iš JAV. 
Vyskupu pakeltas prel. Paulius 
Marcinkus, kilęs iš Cicero, UI. 
Iškilmėse dalyvavo iš Chicagos 
atvykęs arkivyskupas kardino
las J. Cody ir visa eilė dvasi
ninkų, be to, šv. Antano para
pijos Cicero klebonas kun. J. 
Stankevičius. Išk’lmes stebėjo 
ir naujojo vyskupo Marcinkaus 
motina ir kiti artimieji.

Popiežius vyskupams: 
ginkite tiesas

' Popiežius iškilmėse kalbėjo 
italų, prancūzų, anglų, ispanų 
ir lotynų kalbomis. Jis prinrnė 
naujiesiems vyskupams: “Jūsų 
pareiga ne tik ginti, bet ir ver
tinti Bažnyčios t-'esas. Jūs esa
te kvalifikuoti Kristaus atsto
vai... esate rinktiniai Kristaus 
evangelijos apreiškimo tiesų 
mokiniai”.

Šiuo metu, pažymėjo popie
žius, kai keliami įvairūs abejo
jimai, vyskupų nepaprastai svar 
bi pareiga — skelbti tas apreiš
kimo tiesas.

Popiežius ir žydai. Popiežius 
Paulius VI priėmė Žydų kon
greso pirmininką. Popiežius 
šiam pareiškė, kad Vatikanas, 
pareiškęs užuojautą Libanui, 
nesitenkina vienašališka laiky
sena. Bažnyčia vienodai smer
kia smurto reiškinius, nesvar
bu, kuriame krašte jie pasi- 

• reikštų.

Žvilgsniai Į Vietnamo politikos ateitį
Naujai paskirto Paryžiaus pasitarimams Lodge būsimos politikos kryptis — Jis 
praeity ryškino antikomunistinę laikyseną — Senoji ir naujoji kryptis, ar net nuo
laidos Vietnamo atžvilgiu?

liudijo šaltojo karo su sovietais biamų nuomonių yra ta, kad 
metas, Eisenhoweriui buvus pre du pastarieji politiniai Nixono

Žymiai suaktualėjo laikysenos 
su Hanojum klausimas

NBW YORK. — R. Nixonui 
sausio 5 d. paskyrus diplomatą 
Henry Cabot Lodge JAV dele
gacijos Paryžiaus taikos pasi
tarimuose vadovu, viešoji nuo
monė ir politiniai sluoksniai 
krašte svarstė klausimą: ko 
lauktina Paryžiaus pasitarimuo
se, ar naujosios vyriausybės Wa 
shingtone, nuo sausio 20 d., lai
kysena Hanojaus atžvilgiu pa- 
sikeisianti, ar toliau bus einama 
prez. Johnsono ligšiol vesta kryp 
ttimi Vietnamo politikos požiū- 
timi Vietnamo politikos požiū- 
naujo posūkio bei kompromi
so?
Lodge — griežto antikomunisti

nio nusistatymo politikas
Lodge — patyręs politikas ir 

buvęs JAV ambasadorium Sai
gone prezidentų Kennedžio ir 
Johnsono valdymo laikmečiu, 
yra teigiamai vertinamas da
bartinio Saigono režimo sluoks
niuose. Viceprezidentas Nguyen 
Ky yra Lodge draugas.

Be to, jis diplomatų tarpe 
laikomas griežtos antikomunis
tinės laikysenos atstovu — tai

Sovietų moralė • netikra ir plėšikiška, teigia estai
Vakaruose paskelbto Estijos gyventojų memorandumo mintys — Kelia Zacharovo 
rašto klaidas — Ne tik Stalino, jo talkininkų “demoniška asmenybė" kalta dėl visų 
blogybių — Nėra stabų be stabmeldžių.

Kaip vakar “Drauge” rašyta, 
Vakaruose, Fed. Vokietijoje pas
kelbtas Estijos “techninės inte
ligentijos” atsišaukimas. Juo susi 
domėjo Vakarų pasaulio sovie- 
tologai ir visi, kam rūpi gyveni
mas anapus geležinės uždangos.

Koks to atsišaukimo ar me
morandumo sovietų režimui, tu
rinys?

Nurodo į Zacharovo klaidas

Estų atsišaukimo autoriai na
grinėja prieš kelis mėnesius pas
kelbtą A. D. Zacharovo memo
randumą “Mintys apie pažangą, 
taikingą sambūvį ir dvasios lais
vę”. Pripažįstama, kad autorius, 
vienas sovietų vandenilio bom
bos kūrėjų, buvo parodęs pilieti
nę drąsą ir su skaudama širdimi 
buvo iškėlęs visą eilę opiųjų mū
sų gyvenamojo laikotarpio klau
simų.

Zacharovo memorandumas 
buvo iškėlęs eilę teigiamų 
minčių, nes buvo nubrėžti kil
nūs tikslai bei priemonės jiems 
pasiekti. Tačiau jo klaida, pasak 
estų atsišaukimo autorių, buvu
si ta, kad jis nepagrįstai dėjęs vii 
tis į moksliškas — techniškas 
priemones bei perdaug tikėjosi, 
iš sovietų visuomenės vadovų, 
geros valios bei sveiko proto. Za- 
charovas pasaulinės krizės prie
žasčių ieškojo už sovietinės vi
suomenės ribų. Tai buvusi jo di
džioji klaida.

Kai atsiranda netikra ir plėšikų 
moralė

Toliau “estai inteligentai”
dviejuose savo memorandumo
skyriuose iškelia moralinius—
politinius svarstymus.

Pirmame skyriuje jie nurodo, 
kad 20 amžiaus politiniai sukrė
timai privedę prie moralinių vi
suomenės vertybių žlugimo. Ma
terialistinė ideologija nėra pakei
tusi (ir negalėjo pakeisti) praras
tas vertybes. Todėl atsiradus mo
ralinei tuštumai, sovietinėje vi-1

zidentu, kai Lodge JAV-bes te
ko atstovauti J. Tautose. Jo 
griežta laikysena Maskvos at
žvilgiu anuomet, apie 1960 m., 
buvo Nixonui, anuometiniam 
viceprezidentui, paskata Lodge 
parinkti viceprezidentiniu kan
didatu.

Viena nuomonė: Vietnamo 
politika nesikeisiant!

Šiuo metu viena krašte skel-

Henry C. Lodge, Nixono paskirtas 
JAV delegacijos Paryžiaus taikos 
pasitarimuose vadovu. Lodge yra 
buvęs JAV ambasadorium Saigone, 
viceprezidentiniu kandidatu 1960 
m. ir pastaruoju metu JAV-bes 
atstovavo Fed. Vokietijoje.

suomenėje tai sukėlė asmenybės 
suskaldymą.

Iš vienos pusės, atsirado neti
kra moralė, melaginga, kolekty
vinė moralė. Gimė paviršutiniš-

Rytų blokas skyla

ko —mechaniško solidarumo vi
suomenė. Toje visuomenėje žmo
nės negali nuoširdžiai bendrau
ti, jie vienas kitu nepasitiki, vie
nas kito bijo, jie pasijunta esą 
vienišais didžiulėje valstybės ma 
šinoje. Kai visuomenė ištižusi, 
negalima išvengti liūdnų reiški
nių, dėl kurių savo memorandu
me sielojosi Zacharovas.

Ar kalti tik Stalinas ir jo 
talkininkai?

Estai savo atsišaukime iškelia 
tokias mintis: “ar ne perdaug 
kaltės suverčiama tik demoniš
kai Stalino ir jo talkininkų asme
nybei”? Esą, tiesioginė atsako
mybė už visus neigiamuosius 
reiškinius tenka pačiai visuome
nei, kaip visumai.

Kas išprovokavo asmenybės 
kulto sovietuose išsišokimus? 
Estai‘savo rašte dėl to aiškina: 
(kritikos stoka, padlaižiavimas, 
nenuovoka, be to — paprasčiau
sias žiaurumas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi lengvi sniego 
krituliai, temp. sieks 20-25 1. 
F., ryt — šilčiau, galimas snie
gas.

Kas įvyktų naujam Stalinui 
atsiradus?

Nėra stabų be stabmeldžių... 
Dėl to, toliau teigiama estų raš
te, “jei atsirastų naujas Stalinas, 
būtų visiškai galima, kad visos 
blogybės prasidėtų nuo pra
džios”. Dėl to “pas mus yra mo
raliniai — psichologinės sąlygos 
bei socialinė bazė. Tokioms są
lygoms — tokiai kruvinai puotai- 
būtų įmanoma pasipriešinti tik 
moralės lygį pakėlus, padidėjus 
sąmoningam pilietiniam aktyvu
mui ir sužadinus asmens atsako
mybės jausmus”.

Dėl to, pabrėžiama, reikia su
kurti naujas moralinių vertybių 
sąlygas. Jų dar nėra ir dėlto, esą, 
sovietinė visuomenė turi būti 
laikoma, moraliniu požiūriu, nes 
veikia visuomene.

Sovietai gyvena neaiškios po
litinės pusiausvyros laikus. Apie 
politinę pusę, reiškinius krašto 
viduje bei užsieny kalbama kito
je estų atsišaukimo daly. Apie 
tai — ryt.

—Ou—

Kiek balsų už Nixoną
Laimėjo 502.478 balau 

dauguma
WASHINGTON. — Apskai

čiavus bei pataisius 1968 m. 
lapkričio 5 d. balsavimo JAV- 
se duomenis, paaiškėjo, kad R. 
Nixon buvo gavęs 502.478 bal
sų daugiau už savo varžovą Hu- 
bert H. Humphrey.

Tuo būdu, bendras balsų už 
Nixoną skaičius siekia 31.770. 
222, gi Humphrey naudai — 
31.267.744. Bendras teisėtų bal
sų skaičius krašte buvo rekor
dinis — jis siekė 73.175.700.

KALENDORIUS

Sausio 7 d.: šv. Liucijonas, 
šv. Pega, Rūtenis, Radvilė.

Sausio 8 d.: šv. Apolinaras, 
šv. Gudulė, Vilantas, Nemira.

J. Gliaudą - "Draugo ’’ 7£-/o 
romano konkurso laimėtojas

■■■■■■# .* ■■■IB
Jurgis Gliaudą, “Draugo” 18-jo 

romano konkurso laimėtojas

žygiai — Lodge paskyrimas Pa
ryžiaus deryboms ir senojo dip
lomato, Ellsworth Bunkerio pa
likimas ambasadoriaus tarny
boje Saigone — reikštų, kad 
naujoji valdžia po sausio 20 d. 
nei diplomatiniame, nei karo 
veiksmų baruose nenumatanti 
vykdyti stambesnių, naujų dra
matinių posūkių.

Tariama, kad Nixonas pripa
žįstąs karinius ir politinius Viet
namo klausimus esant glaudžiai 
susietus — dėl to nelauktina, 
kad jis greitu laiku vestų dery- 

'bas dėl abipusio karinių dali
nių iš Vietnamo atitraukimo, 
ypač prieš tai nepasiekus pa
žangos politiniame bare Vietna
me.
Kitas kelias — kompromiso 

kryptis
WASHINGTON. — Naujai 

paskirtas JAV derybininkų Pa
ryžiuje vadovu H. C. Lodge lig
šiol buvo laikomas griežtos lai
kysenos, Hanojaus atžvilgiu, ša 
lininku. Savo metu jis buvo pa
sisakęs už plataus masto ame
rikiečių karinius žygius Vietna
me.

“Draugo” konkurse laimėjo 
penktą kartą

DETROlT, Mich. — Sekma
dienį, sausio 5 d., Detroite su
sirinkusi 18-jo “Draugo” ro
mano konkurso jury komisija 
paskelbė balsavimo duomenis — 
naujuoju “Draugo” romano kon 
kurso laimėtoju yra žinomas ra
šytojas, Jurgis Gliaudą, gyv. 
Los Angeles, Kalif. Laimėtojo 
romanas — “Liepsnos ir apmau 
do ąsočiai”.

Tai jau penktasis J. Gliaudos 
laimėjimas “Draugo” konkur-

I
’suose. Anksčiau jis buvo lai
mėjęs romanų keturias premi
jas už knygas: “Namai ant smė-

Tačiau užvakar New Yorke 
paskelbtos ir, greičiausia, Nixo- 
no pritartos, Lodge pažiūros ke
lia kai kurių abejojimų. Politi
niai stebėtojai atkreipė dėme
sį į Lodge tokią pažiūrą: Viet
namo konflikto baigimas esąs 
“didžiausios svarbos” reikalas, 
ir, antra, tariantis taikos rei
kalu, nereikia vengti ir kom
promisinio sprendimo.

Pagaliau, jo nuomone, Pary
žiaus pasitarimai galį būti lai
komi “tinkama vieta abiejų ša
lių interesams iškelti”. Tai įtai
goja mintį: Lodge nemanąs, 
kad Paryžiaus pasitarimuose 
turėtų būti prieita prie karinio 
ar politinio Vietnamo klausimo 
Bprendimo.

Viešoji nuomonė, politiniai 
stebėtojai šiuo metu turi pasi
tenkinti laukimu ir stebėti, ko 
Lodge sieks Paryžiuje. Iš es
mės, jis privalės vykdyti paties 
naujojo prezidento R. Nixono 
ir naujojo valst. sekretoriaus 
William P. Rogers pavedimus 
ar įsakymus. Tik politinė Lod
ge praeitis — jo buvęs ryžtas 
nenusileisti komunistams — tei
kia vilčių, kad Amerika. Viet
namo atžvilgiu, neis nuolaidų ke
liu.

Negrai - JAV
pulkininkai

Du negrai — generolai 
JAV kariuomenėje

WASHINGTON. — Armijos 
vadovybė parinko 27 karinin
kus — negrus ir jiems suteiks 
įpilnų karininkų laipsnius. Tuo 
'būdu siekiama pritraukti juo
dos rasės gyventojus kariuo
menę pasirinkti savo nuolatiniu 
darbu. Prez. Trumano laikme-

Pirmyn? Taip, bet su kliūtimis, (iš naujojo čekų humoro),

lio”, “Orą pro nobis”, “Šikšno
sparnių sostas” ir 1966 m. — 
“Delfino ženkle”.

“Draugo” konkurso jury ko
misiją sudarė: pirm. Vyt. Alan
tas, sekr. — L. Rugienienė ir 
nariai: V. Bogutaitė - Keblienė,
L. Gražulienė ir dr. K. Keblys. 
Premijos dydis — 1.000 dol.

TRUMPAI
H. Humphrey

Norvegijoje

OSLO. — Vakar iškilmingai 
valstybėmis lėšomis palaidotas 
Trygve Lie, buvęs J. Tautų gen. 
sekretorius. Laidotuvėse daly
vavo apie 400 iš įvairių kraštų 
atvykusių politikų, diplomatų ir 
Norvegijos politikų bei žinomes 
nių veikėjų.

' Iš JAV laidotuvėse dalyvavo 
viceprez. H. Humphrey su žmo
na ir b. prezidento H. Trumano 
duktė C. Daniel. Svečiai ameri
kiečiai karaliaus Olavo buvo pa 
kviesti pietums.

Humphrey numato aplankyti 
savo gimines vakarinėje Nor
vegijos srity. Į Washingtoną 
grįžta ryt.

Demonstravo 
prieš JAV ambasadą

JAV svečių atvykimo dieną 
demonstrantai išdaužė 16 JAV 
ambasados langų. Sužalota po
licijos mašina, suimti astuoni 
demonstrantai.

Maskva nusivylusi 

Tadžikija

Kyla ireligbiių sektų skaičius
MASKVA. — Sovietų kom. 

partijos žurnalas “Partyjnaja 
Žizn” piktinasi padėtimi mažo
je Tadžikijos respublikoje, Af
ganistano ir Kinijos pasieny. 
Nusiskundžiama, kad komunis
tų vadai apsileidę ūkio srity, 
kad žemės ūkis atsidūręs ap
gailėtinoje padėty ir, kad mergi
nos verčiamos tekėti už pini
gus.

Tadžikijos gyventojai puola
mi, nes daugelis jų nesilaiką 
“bendrųjų sovietinių tradicijų”, 
gi ateistinė, prieš religiją nu
kreipta kampanija pastaruoju 
metu nusilpusi. Dar blogiau, 
respublikoje vis daugiau atsi
randa įvairių religinių sektų. 
Kiti Maskvos priekaištai: per 
mažai moterų įsijungia J par
tiją, šeimose pastebimas Stalino 
idėjų sklidimas, statybos rei
kalai — apgailėtini.

čiu 1.306 karininkų — negrų 
tarpe buvo vos vienas pulkinin
kas, 1962 m. prezidentu buvus 
J. F. Kennedžiui, pulkininkų neg 
rų skaičius buvo pasiekęs vos 
šešius.

šiuo metu JAV sausumos ka
riuomenėje yra du juodos rasės 
generolai: brig. gen. F. Davi- 
son, tarnaująs Vietname ir ats. 

‘brig. gen. B. O. Davis Sr.



KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS Į SVEIKATĄ. 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago. IU. 60638

sus nukreipti tokia linkme, kurio- Į Kai vaikas Ims sukonlruliuoti

TĖVŲ ŠVEIKE JIMAS - VAIKŲ 
DRAUSMĖ JIMAS

Teoretiškai nėra nė vieno tei- ciplinoje, tik jos labai mažoje da-
singo vaiko auklėjimui • kelio. 
Kas vienam vaikui yra būtinu
mas, kitam — tas pats dalykas 
yra nuodas. Reikia tėvų asmeny 
bių subrendimo, kad jie pajėgtų 
pilniau suprasti savo vaikus ir 
pajėgtų suteikti būtiną vaikui ap
linką. Nereikia sirgti sifiliu gy
dytojui, kad pajėgus sifiliu ser
gantįjį gydyti. Reikia mokyto ir 
asmenybe subrendusio asmens- 
toks pajėgia padėti tėvams savo 
pačių vaikams sudaryti kūrybin
gą aplinką. Dabar kenčia tėvai, 
aplinkiniai ir visa žmonija dėl 
J?er gausaus neišauklėtų žmonių 
skaičius. Dažnas tėvas, dažnai 
vaikų auklėti, nusiskundžian- 
tiems dėl jų vaikų baisaus elgesio 
atkerta: — “Vaikas turi išdykau
ti”. Tik nesveikas vaikas neišdy
kauja. — Kur gi dėsis vaikas, kai 
jam negalima salėje kėdžių varty 
ti, virtuvėje lėkščių daužyti?!” 

Disciplina yra kiekvienam 

svarbi
Žodis “disciplina” dabar yra la 

bai bloga prasme naudojamas 
žodis: Juomi išreiškiamas baudi
mas. O tai ne tiesa. Iš lotynų 
kalbos pareinąs žodis disciplina 
reiškia aiškinimą bei lavinimą - 
tik jokiu būdu ne baudimą. Da
bar susidarė žmonėse nuotaįkos- 
tarsi žmogų išlavinti būtų vien 
mušimu — baudimu begalima. 
Tiesa, bausmė turi savo vietą dis-

lelėje.
Disciplina yra kiekvienam 

svarbi. Ji yra ne tik asmenybės 
išvystymo bei jos palaikymo pra
das, bet ir jos išorinis pasireiški
mas. Išorinė disciplina moko gy
venimo reikalavimų ir kaip gali
ma juos konstruktyviai įgyven
dint. Duokim, įsakymas neva
žiuot per raudoną šviesą. Jis tar
nauja daugumos važiuotojų ap
saugai. Neklaužados susilaukia 
bausmės. Ji apsaugo ne tik galin
tį nukentėti važiuotoją, bet ir nu
sikaltėlį.

Vaikas nežino gyvenimo 
reikalavimų

Kūdikis nežino, ko reikalauja 
iš jo gyvenimas. Jis nežino, kur 
gresia pavojus. Jis nežino, koks 
elgesys sužadins kituose jam mei 
lę ir prie jo prisirišimą. Jis taip 
pat nežino, kaip patenkint savo 
impulsus, nepakenkiant kitiems, 
Jis taip pat nežino, kas apie jį be- 
sirandantiems žmonėms yra tei
singa, kas klaidinga. Šių ir dau
gelio kitų dalykų pirmieji jo mo
kytojai yra jo tėvai. Pastarieji sa
vo vaikus nuolat moko. Nežiū
rint, kokioj formoj tas tėvų mo
kymas atliekamas, jis ir yra pil
niausios prasmės disciplina.

Konstruktyviausias mokymas - 
disciplina — yra tokia, kuri įga
lina nepriimtinus vaiko impul

je vaikas patenkina savo impul
sus besielgdamas pagal gyveni
mo bei gero elgesio reikalavimus. 
Duokim, dvimetis vaikas nori 
mušti vieną į kitą dvi porcelani- 
nes lėkštes. Uždraudžiant, vaikui 
šitaip elgtis, reikia jam duoti žais
ti su skardinėmis lėkštėmis. Vai
kas gerai lavinsis niekam nekenk 
damas. Uždraudimas žaisti su 
porceianu yra vertingas. Lygiai 
gerą pamoką gauna vaikas bežais 
damas su skardinėmis. Jo noras - 
impulsas girdėti garsą daužiant 
lėkšteles esti patenkinamas priim 
tinu būdu. Čia visi tėvai turėtų at 
siminti, kad netinkamas yra vai
ko auklėjimo būdas viską vai
kui drausti. Daug veiksmingesnis 
tėvų elgesys yra padėjimas vaiko 
impulsus nukreipti nuo draudžia 
mų dalykų į priimtinus pakaita
lus. Tinkamas vaiko brendimas 
didžia dalimi yra suradimas tin
kamų priemonių impulsams reik
šti. Tos priemonės turi būti gyve 
nimiškos ir tiek vaikui, tiek ap
linkiniams priimtinos.
Mokoviškai pasakyk “ne” savam 

vaikui
Tėvuose įsigalėjo neteisinga 

nuomonė, būk nepatenkinimas 
vaiko užmačių privers vaiką gal
voti, jog tėvai jo nemyli. Todėl 
daugelis tėvų vengia nepatenkin 
ti vaiko užmačių. Žinoma, kad 
neteisingai elgiasi tie tėvai, ku
rie vaike kilusias abejones patvir
tina grasinimu jį nemylėti. Vai
kas turi išmokti skirti du dalykus: 
tėvų meilės praradimą nuo tėvų 
nesutikimo su jo elgesiu. Atsi- 
mintina, kad per ilgesnį laiką vai 
kas dėl savo neleistinų elgesių 
praras kaimynų meilę jam, bet 
ne tėvų. Kai vaikas supras, kad 
jo tėvai jį myli, nors jie nemėgsta 
jo netikusio elgesio, jis pajėgs skir 
ti savo tėvus nuo kitų asmenų. 
Kiti žmonės io nemylės jei jo el
gesys bus jiems neDriimtinas.

savo tuštinimąsi ir šlapinimąsi, 
jis turi išmokti svarbią jo gyveni
me pamoką. Tuo laiku jo santy
kiai su tėvais nesti sklandus: jo 
tėvų meilė jam yra skirtinga 
nuo kitų žmonių, atsižvelgiant 
i 1° elgesio netikslumus. To skir
tumo nereikia vaikui žodžiais pa
sakyti —iš tėvų elgesio patirs vai 
kas šią tiesą. Tėvų meilės jam 
skirtingumą nuo kitų žmonių, 
paprastai, vaikas patiria po kele
tas nemalonių susitikimų su sve
timaisiais. Didžiausias vaikui smū 
gis būna tada, kai jis saugioj tė
vų globoj nepergyvena sudraudi- 
mo iš tėvų pusės. Jam tėvai nieką 
da nesako “Ne”, o jis už savo ne
teisingą elgesį esti baramas sve
timųjų.

IŠVADA. Norėdami susilaukti 
žmoniškų —paklusnių, visuome 
niškų jaunuolių, turime atitin
kamai elgtis. Šiandien išmokime 
reikale pasakyti vaikui “Ne”. To 
kiam vaikui niekada svetimieji 
nesakys “Ne”. Toks jaunuolis 
niekada neturės reikalo su poli
cija. Antrą pamoką šiandien iš
mokime: lavinkimės tol, kol pa
jėgsime vaiko negeistinus impul
sus nukreipti į priimtinus takus. 
Tada vaikas augs patenkintas ir 
jis bus socialus. Tokių jaunuolių 
visi laukiame. Už tai imkime vi
si reikiamos veiklos, nes dabarti
nė triukšmaujančioji karta yra 
mūsų tėvų — visuomenės neti
kusio su vaikais jų pačioje vaikys 
tėję elgesio išdava. Taip! Mes, su
augusieji, esam kalti, kad šian
dien apie mus nevisuomeniškų 
asmenybių perdidelis skaičius at
sirado. Prisipažinkime, gailėki- 
mės ir ryžkimės iš klaidų moky
tis ir niekada senų klaidų nekar
toti.

PASISKAITYTI: Irene M. Jos 
selyn, M. D.: The Happy Child,j 
Random House, Ine..

— Clevelando miesto įkūrėjas 
Moses Cleveland gimė 1754 m. 
sausio 29 d.

Rezid. Telef. 239-4083

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

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2838 VVest 63rri Street
kasdien l0;—12 vai. ir 7—-9 v. 
šeštadieniais 10—1 vai. Trečia

dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Vai
vak

Ofisas 3148 VVest G3rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 8241 VVest OOth Place 
TOLS REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

OR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd, Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketr. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso. — HE 4-5758.

DR. S. fr M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
1 Ligoniai priimami pagal susitarimą.

” PAY
i EARNINGS

Į" OUARTERLY
' ON 

1 PASSBOOK SAVINGS

&
SAVINGS CERTIFICATE

Earnings are paid March 31, Junt SO.Septcmbe.r 30, and Dęcember 31

Six month certificates that 
% earn 514 % per annum are

issued in amounts of $10,000, 
or more in multiples of $1,000.
They are renevvable. Earnings can 
be left to accumulate in the certificate 
account if you wish.

t
Standard Federal pays 43/4% per 
annum, eurrent rate, on all reguiar pass
book accounts. You may open this type of 
account, add to it, or withdraw from it 
at any time in any amount.

SAVINGS IN BY THE 10TH OF ANY • •* 
MONTH EARN FROM THE FIRST OF 
THAT MONTH.

■■■■B
S' tikCompounding ąuarterly is an important advantage to you 

because it means higher earnings for you! Here are a few 
representative examples of how compounding quarterly 

, ‘ would inerease your earnings:
i

Rate
Per Annum

43/4%
51/4%

Simple Interest Rate Resulting 
From Compounding Ouarterly

1 Year 
4.83% '
5.35%

5 Years 
5.326% 
5.959%

10 Years
6.035%
6.84%

Savings and loan Associatioa of Chicago

4192 Archer Avenue, at Sacramento 
Chicago. Illinois 60632 — VI 7-1140 
OFFICE

At43/4% per annum, compounded quarter!y, $10,000 
vvill inerease to $16,035.20 in 10 years and to 

$20,067.12 in a little more than 14 years. 
Other amounts would show propor- 

tionate grovvth. Ouarterly compounding

wm inerease a nnu.uuu.uu account

HOURS: Mon. and Thurs. —9 a.m. to 8 p.m. i J
Tues. and Fri.— 9 a.m. to 4 p.m. /H
Sat. — 9 a.m. to Noon . . . Wed. Closed /|

Assets over $135,000,000.00
i ■* ;*t > <4 4' V > •?

Surplus and Reserves ove

«
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4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlovv 5-9500

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 
except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian 

Catholic Press Society

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois & foreign.
$15.00 per year outside Cook County and in Canada.

Metams 14 metų 3 mėn. 1 mėn. 
$17.00 9.00 5.00 2.00
$15.00 8.00 4.50 1 75

Prenumerata: 
Cook County. Illinois 
Kitur JAV ir Kanadoj
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

* Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- § 
niais — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

VaJ. pagal susitarimą: Pirm., antr.. 
ketv, 2—8, 7—9 vai. Penkt. 2—5 tr 
Šeštad. 10—2 vai.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 
■’eontact lenses”.

Valandos pūgai susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

06*. 735-4477. Rez. PR 8-0900.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE; 
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

JUS LIGOSSPJ3C. V
Tel. Ofiso PR

5159 So. Home n Avenue
VTf>ATT.S
0-7800:' Namu 925-7097

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyras trečiadienj

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr motorų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-4414. Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 W. 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
VaJ. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K S A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt.. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo B iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6922 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vaJ.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitariu.

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

VaJ.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South NYestorn Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tol. 289-2919

DR. MARIJA LINAS
akušerija moterų ligos 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-777S. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

Telef.

D R. E.
423 - 2660

RINGUS
RENTGENOLOGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

, . „ , P RITAI KO AKINTUS 
15542 Sa Cicero, Oak Forest, IU.

Kabineto tol. 087-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRovehilI 6-0017

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vaJ 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 iki 8 v. vak : 
antr. ir penkt. nuo 12 liti 2 vai, p.p 
Ir vakarais pagal susitartma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chlrarglla 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street 

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

Rezid. tol. WA 5-8099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. tr 
penkt nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 8 Iki 6 
/•v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitp 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Trečlad. jr šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovchiU 6-2823
DR. A. VALIS. LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 i/kl 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 iki 4 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA8KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 iltį 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 707-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad, 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvirt. 6.8 v. vakarą 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet



Švietimo ir šeimos metais

PSICHOLOGEI IŠTYRUS 

JAUNIMO SKAITYBĄ
Pradedame naujus metus, 

kuriuos Lietuvių Bendruome
nės iniciatyva pavadinome 
Švietimo ir Šeimos metais. Tai
gi šiais metais turime atkreip
ti ypatingą dėmesį į tuodu lie
tuvybės išlaikymo veiksniu.

Nereikia lietuvybės suprasti 
labai siaurai — tik išmokyti 
jaunąją kartą lietuviškai kal
bėti. Reikia daugiau. Reikia 
juose ugdyti lietuviškai taurų 
charakterį su visomis mus gai
vinančiomis krikščioniškos kul 
tūros savybėmis.

Šį uždavinį vykdant šiais 
Švietimo ir šeimos metais rei
kia atkreipti dėmesį į vieną ug
dymo veiksnį, kuris reikšmin
gas ir švietimo įstaigose, ir 
šeimoje — į skaitybą. Aišku, 
kad čia turi pirmauti lietuviš
koji kūryba. Ji daugumoje y- 
ra tauri, priimtina, kaip mū
sų šeimai, taip ir mokyklai. 
Tačiau besimokantis, bestudi
juojantis mūsų jaunimas turės 
naudotis ir platesne skaityba. 
Tai neišvengiama.

*
Ir čia tėvams ir mokytojams 

gali būti laabi naudingi nauji 
tyrimai, kuriuos pravedė vie
na mokslininkė - psichologė, ap 
klausinėdama 3.206 mokslei
vius, lankančius aukštesnią
sias mokyklas. Ji tyrė, kokios 
moralinės ir emocinės įtakos į 
moksleivius turėjo skaitymas 
jvairių knygų, žurnalu ir ste
bėjimas iliustracijų. Ta tyri
nėtoja yra Mary Cord Lorand, 
Maryknoll vienuoliškos ben
druomenės narė, savo surink
tus duomenis surašiusi nese
niai iš spaudos pasirodžiusioie 
knygoje “Burning Ice: The 
Morai and Emotional Effects 
of Reading”, Čia surinkti, su
klasifikuoti ir įvertinti jos gau 
tieji duomenys, apklausinėius 
per tris tūkstančius mergaičių 
ir bernaičių, besimokančiu val
dinėse ir privačiose Illinois, 
Pennsylvanijos, New Yorko. 
Havajų, Philipinų, Tanzaniios 
ir Guatemalos aukšt. mokyk
las. Taigi — duomenys iš įvai
rių JAV vietų ir net iš trijų 
kontinentų, tarptautinio pobū
džio.

Šie tyrimai parodė, kad kny
gų, žurnalų skaitymas, iliust
racijų stebėjimas turi geros ar 
blogos įtakos, pagal turinį, į 
jaunimo charakterį. Didelė da
lis moksleivių pasisakė, kad 
tai šį, tai tą yra padarę vien

Spaudoje ir gyvenime
KELIONE MASKVON

todėl, kad apie tai buvo skai
tę. Juose sukėlė jausmus ste
bėtos žurnaluose iliustracijos. 
Kai kurie prisipažino, kad iš 
skaitymo jie įgavo blogus įpro
čius. Eilė mergaičių prisipaži
no, kad skaitymas palaidesnių 
Spaudinių palenkė jas į lais
vumą susitikimuose su berniu
kais.
Atsakydami į klausimus moks 
leiviai atsiuntė ir tokių prisi
pažinimų: “Perskaitęs žurnale 
kpie gėrimą, kaip maištingą 
Veiksmą, aš dalyvavau alaus 
gėrimo pobūvyje”. “Aš skai
čiau, kaip jauni bernaičiai dras 
ko automobilių antenas, ir aš 
taip pat dariau”. “Skaitymas 
palenkė manyti, kad seksas 
yra vienintelis svarbus daly
kas gyvenime. Aš toje srityje 
įsivėliau pertoli...” “Aš i mo
kytojo gėrimo puoduką įdėjau 
LSD”.

i*
Iš kitos pusės, moralės at

žvilgiu skaidrių knygų skai
tymas padarė labai teigiamos 
įtakos į jaunąją kartą. Tai ro
do visa eilė prisipažinimu: 
“Perskaičiusi patarimus apie 
išeidinėiimus su berniukais, aš 
sustabdžiau agresyvų vaikiną”. 
“Aš vieton pabučiuoti berniu
ką, susitikusi pasitenkinau tik 
rankos paspaudimu”. “Kartą 
aš pasielgiau, kaip p. Marley, 
aprašytas kūriny “Christmas 
Carol”, padėjęs vargšams: pa
mačiau pavargėlį ir iam daviau 
50 et.” Perskaitęs “The Robe” 
rašė: “Aš pradėjau galvoti a- 
pie Kristų ir nuoširdžiau į ii 
melstis”. Kitas vėl rašo: “Aš 
žurnale “Reader’s Digest” skai 
čiau straipsni, pavadintą “Štai 
gi mirtis”. Tai paskatino ma
ne tą vakarą lėčiau važiuoti 
mašina”.

*
Taigi, ne vistiek, ką mūsų 

jaunoji karta skaito — ar jie 
maitinasi skaidriomis idėjo
mis, ar smegenis purvu plau
na. O to purvo šiame krašte 
per akis. Niekas nesukontro
liuoja pelnogaudžių, kurie, te
siekdami prikimšti savo kiše
nes, net i jaunimo rankas bru
ka spausdintą šlamštą, nepai
sydami demoralizacijos, o tik 
patys, mindami į purvą jaunas 
sielas, braujasi į pomėgių tei
kiamą prabangą. Tėvų, mo
kytojų patarimai, perspėjimai, 
net reikale ir tvirtesnė kont
rolė gali būti gležniai jaunai 
sielai labai Išganinga. J. Pr.

Washingtonas jau galutinai pasirengęs naujojo prez dento inauguracijai, kuri įvyks sausio 20 d.

ŽEMDIRBIŲ VARGAI LIETUVOJE
Žemės ūkio mechanizavimas neganėtinas, o priežiūra menka 

GEDIMINAS GALVAIš žemės ūkio pragyvena dau
giau pusės Lietuvos gyventojų. 
Žemės ūkio pajamos sudaro 
38% tautos pajamų. 1938 m. 
Lietuvoje žemės ūkio pajamos, 
atitenkančios vienam žemdir
biui, prašoko buvusias kitose 
respublikose.

Lietuvos žemdirbių pajamos 
padidėjo, tačiau ir kompartijos 
centro komiteto suvažiavime 
pripažino, kad daugelis neiš
spręstų klausimų atidėlioti atei
čiai.

Kaimo statyba nepajėgi
Minėtame suvažiavime buvo 

kaltinama Kaimo statybos mi
nisterija, nepajėgianti įgyven
dinti numatytų planų. Žemės 
ūkio ministeris M. Grigaliūnas 
prikišo: “Būtina žymiai page
rinti statybą kaime. Kasmet ne
įsisavinamos didelės kapitalinių 
įdėjimų sumos. Dėl to kalti ū- 
kių vadovai ir statybos orga
nizacijos. Statybininkai dažnai 
viršija statybos planus, tačiau 
neįvykdo kaimo statybos užduo 
čiu”.

Kaimo statybos ministeris A. 
Bagdonas pripažino kaltinimus, 
bet tuojau ieškojo pasiteisini
mo. Jo manymu, kaimo staty
bai neužtenka skiriamų lėšų. 
Statybos darbai laiku negali 
būti atlikti dėl eilės priežasčių: 
2000 statybininkų trūkumo, 
technikos atsilikimo ir statybos 
medžiagų nepritekliaus.

Kompartija leidžia sužlugti 
žemdirbių trobesiams, neduoda 
medžiagų jiems taisyti, kad pri
vertus apleisti senas sodybas 
ir keltis i naujas gyvenvietes. 
Nauju gyvenviečių ir kolektyvi
niu ūkių trobesių statyba ne
patenkina paklausos. Statybos 
nepajėgumas sunkina žemdir
bių gyvenimą it jų darbą.

Žemės melioravimas
Priekaištų sulaukė ir melio

ratoriai, vykdą žemės sausini
mą. Darbas esąs nespartus ir 
nenašus. Melioracijos ir van

dens ūkio ministeris J. Velička 
nurodė, kad pagrindinis žemės 
sausinimo darbas būsiąs atlik
tas per ateinantį dešimtmetį. 
Vėliau teliks tobulinti atliktus 
darbus. Jis pripažino, kad dau
gelyje vietovių melioracijos val
dybos sužlugdė sausinimo dar
bus. Melioracijos ministeris ė- 
mė teisintis, kad kai kurios ži
nybos ir įmonės laiku neprista
to vamzdžių ir medžiagų. Sta
tybos ministerijos neįvykdė nu
matytų statybos darbų.

Sausinimo darbuotojai dažnai 
atlieka darbą neatsakingai. Po 
eilės metų darbo ministeris pa
žadėjo stiprinti sausinimo dar
bų priežiūrą.

Trūksta technikos Įrengimų
Kompartijos pažadai padary

ti perversmą žemės ūkyje, į- 
gyvėndinti darbo mechanizavi- 
mą, iki šio meto neištesėti. Ne 
tik laukininkystė, bet ir gyvu
lių ūkis tebelaukia mechaniza- 
vimo ir gamybos kaštų mažini
mo.

Žemės ūkio darbų mechaniza
vimas sunkiai vyksta. Kai ku
rios mašinos netinka paskirčiai, 
dažnai genda ir dėl dalių trū
kumo ilgai stovi nesutaisytos. 
Kai kuriuose kolektyviniuose ū- 
kiuose bloga jų priežiūra, nes 
žiemos metu paliekamos lauke 
rūdyti.

Neganėtina žemės ūkio dar
bų mechanizacija, susijusi su 
gamybos kaštų augimu. Kai ku
rių gaminių kokybė menka. Sa
vikaina didėja. Pieno gamybos 
kaštai auga. Šiai bėdai pašalin
ti yra dvi išeitys: perorgani
zuoti, mechanizuoti gamybą, to
bulinti gyvulių šėrimą ar ma
žinti žemdirbių atlyginimą.
Pramonė nesugeba perdirbti 

žemės ūldo gaminių
Ministerių tarybos pirminin

ko pavaduotojas agr. V. Vaza-

linskas, savo metu kovojęs prieš 
Chruščiovą dėl priverstinio ku
kurūzų auginimo Lietuvoje, tai
kliai aptarė šio meto žemės ū- 
kio negalavimus:

“Vidaus ir užsienio rinka rei
kalauja, kad gyvulininkystės 
darbuotojai augintų daugiau be
konų. Tuo tarpu daugelio rajo
nų gamybinės žemės ūkio val
dybos šiam reikalui neskiria 
reikiamo dėmesio. Per tris šių 
metų ketvirčius iš visuomeninio 
sektoriaus supirkta tik 42 pro
centai bekonų. Tokie stiprūs 
rajonai, kaip Pasvalio, Radvi
liškio, Šiaulių, Panevėžio, Joniš
kio, Pakruojo šiemet pardavė 
valstybei vos 19-33 procentus 
bekonų. Ypač mažai jų reali
zuoja tarybiniai ir kiti valsty
biniai ūkiai. Šią padėtį žemdir
biai gali ir turi artimiausiu lai
ku ištaisyti.

Žemes ūkio produktus per
dirbančios pramonės pajėgumai 
šiandien jau nebeatitinka žemės 
ūkio poreikių. Mėsos kombina
tai nepajėgia perdirbti visų pri
statomų gyvulių, cukraus fab
rikai — išaugintų runkelių. Ei
lėje rajonų nepakankamai pa
jėgios pieninės. Derlingesniais 
metais pramonė negali perdirb
ti kiek reikia Vaisių ir linų. Pre
kybos ministerija ir Vartotojų 
kooperacija neturi pakankamai 
sandėlių. Šią disproporciją bū
tina kuo greičiausiai likviduoti. 
Žemės ūkio darbuotojai turi im
tis priemonių, kad būtų suma
žintas produkcijos perdirbimo 
sezoniškumas.

Pramonė, perdirbanti žemės 
ūkio produkciją, ir prekybą pa
grįstai reikalauja, kad ūkiai pa
teiktų aukštos kokybės ’r rei
kiamos rūšies produktus. Pa
gerinę produkcijos kokybę, kol
ūkiai ir tarybiniai ūkiai galės 
padidinti pajamas, gamybos ren 
tabilumą ir sustiprinti ekono
miką”.

Ag”. V. Vazahnsko nusiskun
dimas pagrįstas. Jo suminėtas

NAUJI PLANAI IR NAUJI 
MĖGINIMAI

Maskvos susirūpinimas Vid. Rytų krize 

K. TAUTKUS
Prancūzijos prez. de Gaulle, 

matydamas, kad žydų ir arabų 
krizė gali virsti ginkluotu susi
rėmimu, 1967 m. gegužės m. 
pasiūlė keturių didžiųjų kon
ferenciją Vid. Rytų krizei ap
spręsti. JAV ir D. Britanija 
sumanymui pritarė. Konferenci
jos sušaukimui nepritarė Mask
va. Nepraslinkus dviems savai
tėms vyko žydų ir arabų penkių 
dienų karas (1967. VI.5 -10). 
Arabai penkių dienų kare žydų 
buvo skaudžiai sumušti. Izraelio 
karinės jėgos užėmė Egipto, Jor 
dano, Sirijos nemažas teritori
jos dalis. Maskvos duotus ara
bams ginklus žydai sunaikino, 
nemažą dalį paėmė kaip karo 
grobį.

Maskvos diplomatai dirba

Izraelis, atsikeršydamas už 
Atėnuose, Graikijos sostinėje, 
užpultą jų lėktuvą (EI-Al), 
puolė Libano valstybės Beiruto 
aerodromą ir sunaikino 13 ke
leivinių ir transportinių lėktu
vų. Žydų teroristinis Beiruto 
aerodromo užpuolimas sukėlė 
krizę ir padėtį rimtai įtempė. Iz- 
raelio žygį pasmerkė Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba (vien
balsiai), JAV vyriausybė, Pran 
cūzijos prez. de Gaulle, popie
žius Paulius VI, visa eilė įvairių 
kraštų vyriausybių, įskaitant 
ir Maskvą. S. Rusijos diploma
tai — Washingtone Dobrininaj, 
New Yorke Malikas — ėmė veik 
ti. Neatsiliko Maskvos ambasa
dorius Londone N. Smirnovski, 
Paryžiuje — V. Zorinas. Jie ruo 
še dirvą, kad skubiai susirink
tų keturi didieji — JAV, Bri
tanija, Prancūzija ir S. Rusija 
■— konferencijon stabilizuoti žy
dų - arabų krizei, kuri gali su
kelti karo gaisrą. Ypatingai 
Maskvos ambasadorius Paryžių 
je V. Zorinas dėjo visas pas
tangas, tarėsi su de Gaulle, kad 
konferencija skubiausiu laiku 
prasidėtų. Maskva nesitiki, kad 
JT misijos ambasadoriui Gun- 
nar Jarringui pavyktų sutaiky
ti ar prie derybų stalo suvesti 
žydus ir arabus. O arabų vyk
domi teroro veiksmai prieš Iz
raelį ir pastarojo atsikeršijimas 
arabams krizę dramatina ir ga
li sukelti gaisrą, kuris Maskvai 
būtų nuostolingas.

kliūtis išugdė ne žemdirbiai, bet 
kompartija Maskvoje. Kreipi
masis į ž-mės ūkio darbuoto
jus ir žemdirbius talkos žemės 
ūkio nesklandumams pašalinti 
rodo jo nusivylimą rusais, ku
rie primetė lietuviams savo va
lią ir planingą netvarką.

Krizės sprendimo Maskvos 
planas

Šį kartą de Gaulle pasiūly
mas sušaukti keturių didžiųjų 
konferenciją gali įvykti. Mask
va ne tik sutinka, bet jos dip
lomatai ruošia dirvą ir tuii sa
vo planą. Jo turinys neskelbia
mas, bet diplomatiniai sluoks
niai prileidžia, kad jis bus ko
pija Maskvos pasiūlyto plano 
Saugumo tarybai 1967 m. Tada 
Maskva reikalavo, kad Izraelio 
kariniai daliniai pasitrauktų iš 
arabų — Jordano, Egipto ir Si
rijos užimtos teritorijos, Egip
tas ir kiti arabų kraštai pripa
žintų Izraelio valstybės egzis
tenciją, laisvai leistų naudotis 
vandens keliais. Susitarimą ir 
jo vykdymą garantuotų keturi 
didieji.

Ne paslaptis, kad Maskva a- 
rabus jau yra apginklavusi nau
jais ginklais. Jų “instruktoriai” 
per metus laiko yra paruošę a- 
rabų karines jėgas, ypatingai 
Egipto armiją. Tačiau Maskva 
yra įsitikinusi, kad, kilus ka
rui, arabų jėgos neatsilaiky
tų prieš žydų karinius dalinius. 
Pralaimėjimo atveju Maskva 
netektų arabų simpatijų, nusto 
tų duoti ginklų, prarastų savo 
įtaką Vid. Rytuose. Tokios pra
bangos Maskva negali sau leis
ti. Dėlto ir Sov. Rusijos užs. 
reikalu ministeris Gromyko 
gruodžio pabaigoje lankėsi Kai
re, keletą kartų tarėsi su prez. 
Nasseriu, buvo svečias Irake ir 
Sirijoje. Diplomatai prileidžia, 
kad Gromyko asmeniškai įsiti
kino, iog ginklu arabai šiuo me
tu žydų nenugalėtų ir nesuva- 
rvtu i iūrą. Jis ir bus pradėjęs 
“krizės stabilizavimo” reikalą, 
pasitaręs su diktatoriais Brež
nevu. Kosyginu, PadgorniU ir 
Suslovu. IzraePo skubus ir bru
talus atsikeršijimas prieš ara
bų teroristų žygius arabų ko
vingumą rimtai žaloja, kovos 
dvasią minkština, kenkia jų mo
ralei ir ardo arabų “vieningu
mą”. Gal Maskvos “rūpestin
gumui”’ tarnauja ir kiti slapti 
planai, kurie Ir dar neatskleisti, 
'bet veiks jų naudai.

Maskva. Kaip praneSa nū
dien Italijos didžioji spauda, so
vietų pavergtuose Baltijos Ikraš 
tuose, Ukrainoje, Turkestane ir 
Kaukaze, ypatingai po Čekoslo
vakijos užėmimo, pradėjo veik
ti gausūs slapti trumpų bangų 
radijo siųstuvai, automatiškai 
informuodami gyventojus apie 
padėtį, kas sudaro didelio rūpės 
oio sovietų slaptajai policijai

Dapgeilo intriguojančių kny
gų autorius John Gunther, pa
kartotinai nuvykęs j Maskvą, ap
rašė savo įspūdžius. Tai buvo iš
spausdinta “Reader’s Digest” sau
sio mėn. numery.

Jam krito į akis ta nelygybė, 
jog yra krautuvių, kurios visiš
kai nepriima pirkėjų, kurie tetu
ri rusiškus rublius. Ten prekės 
parduodamos tik už užsieio 
tvirtą valiutą, kaip pvz. doleriai.

Maskvoje yra gana gausiai nau 
jų statybų, tačiau daugelis apar 
tamentų pastatyti grubiai, po me 
tų kitų smega žemyn ar su- 
plaičioja. Durų rankenos išsitrau
kia, vyriai (zovieskos) sulūžta. Ir 
nežiūrint viso to, net 40 procentų

|Jaskvos gyventojų turi tenkin
tis bendrais butais, kur kelios šei 
mos turi tenkintis viena virtuve 
ir ta pačia prausykla. Butų trū
kumas tame mieste, turinčiame 
6,500,000 gyventojų, šeštame sa
vo didumu visame pasaulyje, yra 
toks didelis, kad trys keturi ar 
net penki šeimos nariai turi būti 
susikimšę j du mažu kambariu.

Pagaliau Guntheris rašo, jog 
užsieniečiui vis dar sunku už
megzti tikrus ryšius su Rusijos 
piliečiais. Ir tai ne todėl, kad jie 
nebūtų draugiški, o todėl, kad 
vyriausybė daro viską, ką tik ga 
Ii, kad ryšius su užsieniečiais pa 
darytų kuo mažiausius...

J. Žvilb.

Luis A. Ferre (kairėje), naujasis Puerto Rico gubernatorius, prisiekia 
prieš aukščiausio teismo teisėją L. N. Fernandez, San Juan mieste. 
Užpakaly matyti New Yorko miesto meras John Lindsay.

ZARASŲ KRAŠTO 

EŽERAI IR UPĖS
PETRAS MATEKUNAS

Zaraso ežeras yra vienas iš gražiausių šioje apylinkėje. 
Prie vakarinio, pietinio ir šiaurinio jo krantų prieina pie
vos ir dirbami laukai, apaugę vietomis medeliais ar krū
mais, o prie rytinio gražiai išsidėstęs, medžiuose pasken
dęs Zarasų miestelis. Antanas Vienuolis, kai jam teko' 
būti Zarasuose nepriklausomybės kovų metu ežeru buvo 
nepaprastai susižavėjęs. Jis labai gražiai aprašo, kaip Za
rasas atrodė anksti rytą saulutei patekėjus. Pagautas to 
įspūdžio, savo karo užrašų knygutėje rašo:

“Tylus ir ramus buvo ežeras, tik didžiausios salos 
nendryne kartas nuo karto girdėjos kirksojo naras, ir 
vietomis šokinėjo iš vandens žuvytės. Niekur nesigirdėjo 
nei šūvio, nei žmogaus balso, ir nenorėjau tikėti, kad 
štai visai netoli yra frontas. Bestovint, toli toli it aukso 
spinduliais nušvietė patekėjusi saulutė moliuotus pagrio
vius, palietė krantus, apstojusias tamsias girias ir nuo Za
rasų kalnų gulė ant ežero ilgi šešėliai. Iš salos atskrido 
balta žuvėdra ir kuverkšiodama ir lėtai mastakuodama 
sparnais, tarytum žadindama iš miego zarasiečius, nus
krido per miestelį...”

Zarasą vietos gyventojai vadino Ossa, Asą ar Di
džiuoju. Bet labiausiai yra prigijęs “Didžiojo” vardas. Za 
rašo vardas, kaip sako prof. K. Būga, yra jo tikras vardas. 
Jis aiškina, kad Ossa ar Ossida, kurie buvo pažymėti ru
sų ir vokiečių generalinio štabo žemėlapiuose, yra tikrai 
ežerų Zaraso ir Zarasaičio vardu galūnės. Lenkijai ir ru
sai žodį Zarasas, išversdami į savo kalbą, padarė du žo

džius: jezorio Ossa arba ozero Ossa, iškreipdami jų ti
krus pavadinimus. Ir vokiečiai iš vardo Ossa 1941 — 19 
44 m. Zarasų apskritį pavadino Ossersee vardu.

Zarasas yra vidutinio dydžio, turįs 313 ha, o su salo
mis 340,2 ha. Jis yra beveik apvalios formos: ilgis ir 
1938 m. jo gylį išmatavo VD. universiteto prof. V. Vilią 
mas. Tarp rytinio ir pietinio jo krantų netoli tos vietos, 
kur jungiasi su Zarasaičiu, yra net 38 metrai. Tai yra gi
liausia jo vieta. Taip pat yra gilu ir vakarinėje jo daly, 
kur įteka Nikaja. Toje vietoje yra net 38 metrai gylio. Jo 
paviršius nuo jūros lygio yra pakilęs 131,6 metro. Turi 4 
salas ir du pusiasalius. Salos vadinasi: Italijos, Putino, 
Liepos ir Didžioji arba Anglija.

Didžiausias jo intakas ir ištakas yra Nikaja. Kiti inta
kai ar ištakai yra nedideli ir nereikšmingi, išskytus tik 
Šaltupės upelį, kurio vanduo, kaip yra įsitikinę vietos gy
ventojai, turi gydomosios galios. Tai yra nedidelis, grio
vio išvaizdos, apie 700 metrų ilgio, upelis. Išteka iš vers
mingos pievos ir teka iš šiaurės į vakarus. Perkirtęs Šal
tupės gatvę, įteka į užtvanką, esančią prie šaltupės ko
plytėlės, o iš ten per brolių Braciškų dirbtuvės turbi
ną (ankščiau čia buvo nedidelis malūnas) staigiai kris
dama žemyn, įteka į Zarasą netoli pusiasalio, kuriame 
ankščiau buvo žydų kapinės.

Šaltupės upelį vietos gyventojai dar vadina Baltos ar 
Šaltupkos vardais. Bet labiausiai yra prigijęs Šaltupės 
vardas.

Susipažinę su Šaltupės upeliu, grįžkime vėl prie Zara
so. Kaip jau anksčiau minėjau, Zarasas turi 4 salas. Jos 
viena nuo kitos skiriasi ne tik dydžiu, bet augmenija ir 
išvaizda, nuo kurių, aišku, yra gavę net pavadinimus, 
pvz. Italijos, Putino ir pan.

Italijos sala yra žiemvakarų ežero pusėje, netoli Kau
no — Zarasų plento. Sausomis vasaromis, kai vanduo

nusenka ežere, sala su pietvakariniu ežero krantu susi
jungia, primindama Apeninų pusiasalį. Sala yra apau
gusi krūmokšniais. Visai prie jos yra kita dar mažes
nė salelė, kurioje auga daug putinų. Nuo jų ir salelė pa
vadinta Putino vardu.

Gražiausia yrą Liepos sala, esanti beveik viduryje e- 
žero, netoli didžiosios salos. Ji yra apskritos formos ir a- 
pie 1 ha dydžio. Apaugusi aukštomis liepomis ir lazdy
nais. Dėl liepų gausumo ji pavadinta jų vardu. Savickis, 
būdamas Daugpily konsulu, joje pasistatė medinę vilą, 
kur jis su žmona dažnai praleisdavo vasaros atostogas, 
o Zarasų jachtklubas įrengė šokiams aikštelę. Apie Lie
pos salą yra sukurtas toks padavimas.

Prieš daug šimtų metų vienas šio krašto jaunas žve
jys, kuris gyvenęs Zaraso rytiniame krante, kur dabar 
yra įsikūręs Zarasų miestas, dažnai plaukdavęs su laive
liu nakties metu žuvauti. Ypatingai jis mėgęs žuvau
ti vakarinėje Zaraso ežero dalyje, kur į jį įteka Nikajos 
upė.

Vieną vasaros vakarą, vos tik saulutei nusileidus, 
kaip ir visuomet, pasiėmęs žūklavimo įrankius, nuplau
kė į vakarinį ežero krantą. Vakaras buvo ramus. Mėnu
lis pakilęs į dangų šypsojosi, apšviesdamas ežero pavir
šių ir jo apylinkes. Lakštingalos čiulbėjo, tarytum viena 
kitą norėdamos pralenkti savo balseliais. JI garsai skli
do iš kiekvieno krūmelio, kurie puošė ežero krantus. Bet 
vienos lakštingalos balsas, kuris labiausiai sklido iš Lie
pos salos, ypatingai išsiskyrė. Jos balsas buvo toks liūd
nas ir griaudus.

Žuvauti jam sekėsi. Bet vidurnaktį gamtos grožis 
pradėjo keistis. Pietvakarių pusėje pasirodė tamsus de
besėlis, kuris vis artėjo į rytus. Visi gamtos vaizdai, atsi
spindėję ežero veidrodiniame paviršiuje, atsiradus 
bangelėms, išnyko. Buvo girdėti it perkūnijos garsai.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LB VAKARŲ APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS
JAV LB Vakarų apygardos at

stovų susirinkimas įvyko gruo
džio 15 d. 2 vai. p. p. Royal Inn 
viešbutyje, Santa Monica, Cali- 
fornia. Dalyvavo garbės svečiai: 
Lietuvos gen. kons. Los Angeles, 
Calif., dr. J. J. Bielskis ir JAV 
LB valdybos pirm. inž. Bronius 
Nainys.

Susirinkimą atidarė Vakarų a- 
pygardos pirm. Ignas Medžiukas. 
Pirmininkauti pakvietė K. Liau- 
danską, sekr. Al. Gustaitį. Dar
botvarkė priimta be pakeitimų. 
Sveikinimo kalboje gen. Lietuvos 
konsulas dr. Bielskis tarė, svar
biausia mums visomis galimomis 
kovos priemonėmis kovoti dėl lie
tuvių tautos laisvės atgavimo.

JAV c. v. pirm. B. Nainio žodis
Pirmą kart Los Angeles ap

lankęs garbingas svečias B. Nai
nys ilgesnėje kalboje dėkojo už 
bendruomenišką darbą ir sudary 
tą progą pasidalinti mintimis. 
Pabrėžė, kad LB problemos ne 
mažėja, bet didėja. Bandoma pla 
čiau įtraukti senosios kartos lie
tuvius, ir ne mažiau, gal net dau 
giau svarbu įtraukti jaunosios 
kartos tautiečius. Būtų labai nau 
dingą į bendruomenę įjungti Vy
čius ir abu Susivienijimus, taip 
pat, aišku, ir kitas liet. organiza
cijas. Apygardos turėtų stengtis 
įtraukti jom geriau prieinamas 
vietines lietuvių organizacijas, į- 
steigtas ir tebevadovaujamas se
nesniųjų ateivių. Veiklesnis jauni 
mas nesitenkina vien tautiniais 
šokiais, nori daugiau ir platesnio 
pasireiškimo. Tokie mielai kvie
čiami į bendruomenę. Prašoma 
visų talkos jaunimo platesniam 
įtraukimui į bendruomenę. Kai 
kurios lituanistinės mokyklos dar 
tebeveikia atskirai nuo bendruo
menės. Bendruomenė stengiasi 
suorganizuoti kultūrinių laimėji
mų pristatymą, tuo tarpu, gaila, 
tik savųjų tarpe. Stengiamasi su
daryti kultūriniam darbui sąly
gas įvairių sričių lietuviams kul
tūrininkams. Minėtas problemas 
būtinai reikia įgyvendinti, jei ne
norime likti tik posėdžiautojais. 
Geriausia prieiti prie lietuvių as
menišku kontaktu, aiškinant, 
prašant, nurodant, o kartais ir 
maldaujant.

Reikia stengtis eiti į plačiąją 
spaudą, užsieniečių televiziją, ra
diją, svetimuosius visad ir visur 
informuoti lietuvių tautos reika
lais. Svarbu įvairių rūšių savi
veikla, kaip teatrai, chorai, taut 
šokių grupės, radijo programos, 
prie rašomų mašinėlių sėdintieji 
rašytojai, žurnalistai, redaktoriai 
ir kt. Visa pilnai pasiekti gali 
apygardų ir apylinkių valdybos. 
Dėl to jos turi būti gyvos, stip
rios, optimistiškos, drąsios, nepa- 
vargstančios.

Svarbu solidarumo mokesčiai, 
svarbu gyvinti lituanistinį švieti
mą.

Po pertraukos su kavute, už
kandžiais, pirmininkaujantis pa
kvietė JAV LB Vakarų apygar
dos pirm. Igną Medžiuką prane
šimui. I. Medžiukas pranešė, vei 
kloję jokių nesusipratimų nebu
vo, viskas vyko sklandžiai. Šios 
apygardos veikimo ribos apima 
net devynias valstijas, nusitęsu
sias šimtais mylių. Nuotolis, pi
nigų stoka neleidžia tolimiausių 
apylinkių asmeniniais kontak
tais paklibenti.

Sunkiausia pasiekti Seattle, 
Wash., bei Portland, Ore. 
Tolokai ir Phoenią, Arizonos vai 
sti joj. Long Beach skyrius nepri
klauso bendruomenei, bet įvai
riais būdais gražiai talkina. Pa
vyzdingiausia ir didžiausia yra 
Los Angeles apylinkė, vadovau
jama veiklaus pirm. Audronio. 
San Francisco, Calif., apylinkė 
turi nemaža plačiai išsisklaidžiu
sių narių. Jauniausia yra Santa 
Monica, Calif., apylinkė, įsteig
ta M. Kevalaičio pastangomis ir 
jo vadovaujama. Tai didelį kultu 
rinį potencialą turinti apylinkė, 
tikėtina jos reikšmingos veiklos.

Apygarda pasiuntė platų raštą 
Vatikanui, kai ten ruošėsi sutik

ti bolševikojos atstovą Podgorny 
pasitarimams. Siūlyta su tos rū
šies asmenim nesusitikinėti, o jei 
kitos išeities nebūtų ir susitiktų, 
anam priminti okupuotą Lietu
vą. Dabar Los Angeles ir apylin
kėse yra 3 lituanistinės mokyklos 
su 185 mokiniais, tai beveik vi
sas čionykštis lietuvių prieaug
lis. Pasidžiaugta Razutienės veik
la, padėkota Skiriui už talką 
spausdinant viską apie Bend-nę. 
Dėkojo tėvams, daug piniginiai 
ir pasiaukojimu remiant mokyk
las, mokytojams. Pasakė numaty 
tus atlikti darbus. Pasaulio Lie
tuvių kongrese vakarų apygardą 
atstovavo poetas Brazdžionis ir 
Medžiukas.

Kontrolės Komisijos vardu pro 
tokolą paskaitė dr. J. Jurkūnas. 
Pajamos padidėjo. Dauguma pi
nigų laikomi banke. Visom paja
mom ir išlaidom buvo patiekti 
pateisinami dokumentai. Kasos ir 
susirašinėjimų knygos vedamos 
labai kruopščiai ir tvarkingai

Los Angeles LB apyl. pirm. A. 
J. Audronis praneša: Be susirin
kimų, posėdžių, surengti 7 kultū
riniai vakarai: Eretaitės rečitalis, 
Garsienės paskaita, Lietuvių die
na, 4 rašytojų literatūros vaka
ras, smuiko ir pianino Vasyliū- 
nų koncertas, Vydūno minėjimas 
su programa, kun. dr. Celiešiaus 
išleistuvės su kultūrine programa.

Taip pat atgaivintas Kultūros 
klubas, atgaivintas kolegijų ir u- 
niversitetų studentų Los Angeles 
skyrius. Suorganizuotas lietuviš
kos radijo valandėlės klubas. Su
rinkta iš 72 asmenų solidarumo 
auka. 1966 buvo surinkta iš 40, 
1967 iš 39 asmenų. Pranešė pa
jamas, išlaidas. Daromi paruošia 
mie ji darbai Jaunimo sąjūdžio 20 
metų šventei, į kurį norima į- 
traukti visokio amžiaus lietuvius. 
Remiami įvairūs lietuviški reika
lai.

Santa Monica apylinkės vardu 
pranešė pirm. inž. M. Kevalaitis. 
Turima apie 60 užsimokėjusių 
narių, tikimasi daugiau.

Pirmininkaujantis K. Liaudan 
skis padėkojo M. Kevalaičiui už 
sugebėjimą įsteigti tą apylinkę, 
ko iki šiol kitiem asmenim nebu
vo pavykę.

Iš kitų pranešimų, raštų paaiš 
kėjo: Portland, Ore., turi apie 30 
narių. Ten veikliai dirbusi Tū- 
belytė-Kulminienė neseniai su 
vyru išvyko į Formozą (Tautinę 
Kiniją).

Seattle, Wash., Bend-nėj a- 
pie 35 asmenys. Veikla buvo la
bai pagyvėjusi p. Masioko energi 
jos dėka, susirinkimus darydavo 
maždaug kas du mėnesiu, net su 
latviais, estais pasirodė televizi
joj. Gaila, neseniai Masiokas iš
keldintas į Long Island.

San Franciske ir plačiose apy
linkėse yra apie 1000 lietuvių kil 
mės asmenų. Geroka jų dalis jau 
Amerikoj gimę, nelabai talkina. 
Gražiai veikė Amerikoj gimęs p. 
Skymen. Į susirinkimus ateina a- 
pie 100 žmonių. Dabar ten vei
kia p. Pažemėnienės suorganizuo 
tas jaunimo ansamblis.

Arizonoj į liet. susirinkimus 
ateina iki 100 lietuvių. Jie remia 
ir kitas lietuviškas organizacijas. 

Diskusijos ir kt.

Po pranešimų, kurių čia duo
tos labai trumpos santraukos, pra 
dėtos diskusijos, paklausimai.

Dar kartą padėkota c. v. pirm. 
B. Nainiui už atvykimą iš Ameri 
kos lietuvių “sostinės” Chicagos. 
Kalbėjęs J. Činga pasakė, kad B. 
Nainys turi plačių pažinčių, di
delių, visai lietuvių tautai svar
bių užsimojimų, tikima, juos į- 
vykdys. Užklaustas dėl bendruo 
menės linijos pirm. Nainys pasa
kė: jei norime atkovoti nepriklau 
somą Lietuvą, reikia visiems dėl 
to daug, kietai, nepalūžtamai 
dirbti jiems artimiausiose srityse.

Kiti kalbėjusieji rūpinosi, kas, 
kada pakeis dabartinius veikėjus? 
Dėkoja veikliom vietinėm lietu
viškom skleidėjom: mokytojoms 
Razutienei, Tumienei, kompozi-

torei Gudauskienei ir kt. Lietu
viškas mokyklas reikia ne kriti
kuoti, bet remti. Labai daug au
kojasi lietuviai tėvai, savo vaikus 
sistematingai vežantieji į lietu
viškas mokyklas net po keliasde
šimt mylių.

Užklaustas apie Chicagos lie
tuvius skaičiais, svečias atsakė, 
kad Chicagos atstovų suvažiavi
muose dalyvauja apie 135 atsto
vai. (Čia, Los Angeles suvažia
vime dalyvavo 11 atstovų ir ke
letas svečių). Bendruomenė per 
metus turi apie $20-25,000 pa
jamų, solidarumų mokesčių maž 
daug pusė, kiek likusios JAV 
Bendruomenės. Paklaustas, ar 
Los Angeles apygarda neblogai 
veikia, atsakė, už kaliforniečius 
dar prasčiau veikia Bostonas. Ma 
no, Los Angeles vadovybei reikia 
daugiau entuziazmo, veržlumo, 
reik sugauti daugiau inteligentų, 
daugiau jaunimo, tada likusieji 
bus lengviau sužvejojami. Gal 
daugiau veikti socialine linkme. 
Darbas sudaro judėjimą. Chica
gos apygardos ribose veikia apie 
20 lituanistinių mokyklų, kurių 
tik kelios išsilaiko, kitas reikia 
remti. Į jaunimo šventę atvyks
ta apie 900 mokinių. Chicagoje 
Bendruomenė labai gražiai suta-, 
ria su Lietuvos gen. konsulu 
Daužvardžiu, kuris dažnai atsi
lanko į susirinkimus, bendrai ta
riamasi ir kt.

Pakviestas duoti pastabų, Lie-

Naujai išrinktoji LB Vakarų apygardos valdyba su svečiais. Pirmoj eilėj 
iš k. j d. sėdi: pirm. I. Medžiukas, Lietuvos gen. konsulas dr. J. Bielskis, 
JAV LB c.V. p'.rm. inž. 'B. Nainys. II eil. stovi: ižd. B. Morkis. sekr. A, 
Tumas, vicepirm. A. Skirius ir J. Cinga. Nuotr. L. Kanljo

nų. Chorą paruošė: parapijos mo
kykloj — O. Razutienė, o Šešt. mo 
kykloj muzikė O. Metrikienė; ji 
ir akompanavo chorui ir laike vai 
dinimo. Pabaigoje padėkos žodį 
tarė tėvų komiteto pirm. J. Jodelė. 
Gaila, kad eglutės programa ne
galėjo būti taip pravesta, kaip bu 
vo numatyta, o ir atliktos progra
mos kokybė iš dalies nukentėjo,

nes dėl siaučiančios epidemijos 
daug vaikų sirgo ir negalėjo da
lyvauti, o jų vietoj reikėjo pasku
tinį momentą pakviesti kitus.

Paskutinioji dalis, daugiausia 
sukėlusi triukšmo buvo Kalėdų se 
nelis (juo buvo V. Dovydaitis) su 
dovanėlėmis.

'Nukelta 1 5 psl.)

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75’
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN

5.25’

vertėtų steigti LB apyl. Tucson 
mieste, kur yra bent 250 lietu
vių, gal žymiai daugiau. Reikia 
ieškoti išbarstytų lietuvių, juos 
jungti, organizuoti.

Kiti kalbėję pasidžiaugė gražia 
Bendruomenės, Vliko ir Alto ben 
dra veikla. Iš išstatytų 8 pavar
džių, balsų dauguma į naują JA 
V Lietuvių Bendruomenės Vaka 
rų apygardos valdyba išrinkti: 
Medžiukas, Tumas, Činga, Mor
kis, Skirius. Į Apygardos Kontro
lės Komisą išrinkti: dr. Jurkūnas, 
dr. Jusionis, Kevalaitis.

Kiti kalbėjusieji siūlė daugiau
tuvos gen. kon. dr. Julius J. Biels- i veiklos pasiimti ir atlikti apygar- 
kis pasiūlė turėti ne tik San Fran | dai. Dalyvavę apylinkių atstovai 
Cisco apyl., bet ir Oakland, ku- pažadėjo norimą talką, 
rie yra atskiri miestai. Arizonoj | Užraš.

Iš Los Angeles jaunučių ateitininkų susirink:mo.' Mažieji atlieka
prograpią Nuotr. Raullnaičio

VAIKUČIAI SCENOJE
Los Angeles Sv. Kazimiero lit. 

šešt. mokyklos ir parap. mokyk
los lietuvių vaikų Kalėdų eglutė 
buvo gruodžio 22 d. parapijos sa
lėje. Įžangos žodį tarė šešt. mokyk 
los vedėjas I. Medžiukas, iškel
damas lietuviškų papročių reikš
mę jaunojoj kartoj lietuviškumui 
ugdyti, pasidžiaugdamas, kad lie
tuvišką mokyklą lankančių skai 
čius padidėjęs; ragino tėvelius už
sakyti vaikučiams laikraštėlį “E- 
glutę” ir pratinti juos dar ne
mokančius skaityti ja susidomė
ti ir pamilti.

Pirmiausia scenoje pasirodė pa 
rengiamasis skyrius, deklamuoda
mas “Dekite žvakutės”, vadovau 
jant mokyt. D. Razutytei. I ir II 
skyr. mokiniai, jų mokytojų O. 
Gustienės ir A. Balsienės išmoky
ti, atliko imitacinių šokių. To
liau buvo pastatytas Vandos 
Frankienės, O. Razutienei reži
suojant scenos vaizdelis “Vaikiu
kai — aviniukai”. Į šį pastatymą 
įsijungė apie 40 vaikučių. Čia bu
vo aviniukai, kiškiai, voverės, an 
gėlai, snaigės, ledukai, žvaigždu
tės ir kt. Gražios dekoracijos ir pri 
derintas apšvietimas dail. S. Rau- 
berto.

Jungtinis mokinių choras išpil
dė keletą Kalėdinių giesmių ir dai

DAUGIAU KAIP PUS® ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKfiJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKfiJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., Chieago, M. 60632 LA 3-8248
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Į ARTESIAN Restoranas !
| 2432 West 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS. |

Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko. 

Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti. 

Telef. — 436-4622 arba 436-4623
-.IIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIImltlIlIlIlIlIlIlIlM

RESTORANAS * 4545 W. 95th St. 
Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585 

Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at*
daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms progoms. 
Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIlllllllIIIIIIIIIIHIIIII

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

Kurkite geresnę ateitį
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 Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MfiNESINfi TAUPYMO LENTELE:

APDRAUDŲ AGENTŪRA
samų, gyvybte, 

automobiliu, 
sveikatos, bla 
nio
Patogios tėsl 
mokėjimo sųly

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

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudčnas K. Šimulis

MOVING
J NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas

, VVA 5-9209 Chieago, Illinois
lliillllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllll !_______________________ _______________

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAI KO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi.
Kreiptis į:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllli

A. ABALL ROOFING 00.
[steigta prleS 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

|2 YRS. 4 YRS. !6 YRS. | 8 YRS. | 10 YRS. | 12 YRS. | 14 YRS. 16 YR. | 18 YRS. 1 20 YRS.
$10.00! $252.13 $524.081 $833.30| $1,167.46 $1,534.51 j $1,937.70 !$2.380.57 $2,867.04 S3,401.40 $3,988.36

6,138.041 7,750.78! 9,522^28
17,007.00119,941.79

ZiAFtTy\ 
OF VOUR 

INVESTMENT

MUMMBBMMHBMI

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

TURTAS SIEKIA VIRS $90,000,000.00 JOHN PAKEL, President

Certifikatų sąska
Certifikatai išduc 
tantinėmis. Ma: 
būti $8000. Pelnt 
kas šeši mėnesiai.

'Q Ant visų knygelių 
sąskaitų

r E L E V I Z I j 0 S
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
1’nrdnvlmas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

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

VACYS
COHSTRŪCTION C0

=
= REZIDENCINIAI.
z:: KOMERCINIAI, =

MEDICINOS IR =
S KITOKĮ PASTATAI

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
Colieg- Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

PATARNAVIMAS:
service charge to members 

r * Sėli & redeem U.S. Bonds 
* Two large free park’g lots 

I * Save-by-Mail Kits 
I * Travelers Checks 
• * Safe Deposit Boxes

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

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

Pirmad.
Antrad.
Trečiad

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

O U R S 
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad. ..



PROPAGANDA IR REKLAMA

Viskas panaudojama įtikinti norimam siekimui 

V. SAURIMAlS
Propagandos pėdsakai užtin

kami dar graikų ir romėnų žy
dėjimo laikais; jie buvo paruo
šę specialius vadovėlius kaip 
laimėti ginčus. Ir graikų sofis
tikos mokslas priskirtinas prie 
propagandos. Sofistai daugiau
sia dėmesio skyrė iškalbai ir 
sėkmingo pilietinio elgesio mo
kymui. Tačiau ilgainiui sofisti
ka tapo mokslu nebūtus daly
kus mokėti įtikinti — įtikinėji
mo menu. Propaganda labiau
siai paplito, kai atsirado spaus
dintas žodis — knygos, o vė
liau periodinė spauda.

Šia’s laikais suprantame, jog 
propagandos pagalba didžiosios 
valstybės stengiasi melagingo
mis priemonėmis įrodyti nebū
tus ekonominius, politinius, mok 
slinius “laimėjimus”. Ypač tuo 
buvo pasižymėjęs Vokietijos 
(nacių) III-sis Reichas. Tam 
tikslui net buvo įsteigta propa
gandos ministerija, Goebelso va 
dovaujama.

Propaganda mūsų ausyse ne
maloniai skamba. Žinių teiki
mas. informacija, reklama, po
kalbis. pranešimas, referatas, 
prakalba, paskaita ir pan. — 
maloniau ir įtikmančiau skam
ba. Užtat valstybės besirūpinan 
čios. kad jų propaganda būtų 
labiau įtikinama, kad ia kitos 
valstybės ir žmonės tikėtų, tuos 
pačius skleidžiamus melus pri
dengia informaciios auksiniais 
ataudais papuoštu rūbeliu.

Štai, kad ir mūsų lietuviška- 
me gyvenime... Skaitome pas
kaitą apie bet kurį Lietuvą lie
čianti reikalą. O tokių paskaitų, 
ypačiai 1968 Lietuvos laisvės 
kovos metais, girdėjom nemažai. 
Po paskaitos prieiname prie pa- 
skaitin’nko ir sakome: “Girdė
jau, girdėjau sveiko propagan
dines mintis”. Toks pasakymas 
prelegentui tikriausia nepatiks: 
jis susirauks tfąr, tars kokį 
nemalonu žodį. Tačiau jeigu 
tam pačiam paskaitininkui tar-

LIETUVIAI
CALIFORNIJOJ

Atkelta iš 4 nsl.)
Los Angeles šv. Kazimiero lit. 

šešt. mokykla po Kalėdų švenčių 
atostogų mokslą pradės 1969 m. 
sausio 11 d.

I.M.

LOS ANGELES MOKSLEIVIŲ 
IR JAUNUČIŲ KALĖDINIS 

SUSIRINKIMAS

Gruodžio 15 d. p. Jodelių na
muose susirinko apie 40 vaikų su 
tėveliais bendram kalėdiniam 
susirinkimui. Darbeliams pasida
linom į grupeles. Su moksleiviais 
Valė Ruzgienė iš šiaudelių klija
vo kryželius su papuošimais, pa
našiais į šalčio gėles. Su jaunu
čiais, Irena Raulipaitienė varstė 
tradicinius “šiaudinukus”, o su 
mažaisiais kandidatais, Dalilė 
Polikaitienė vėrė eglutėms karo
lius iš spanguolių ir spragintų ku 
kurūzų. Mamytės visur daug pa 
dėjo.

Po to sekė pasirodymas — Da
nutės Lipčiūtės “Ropė”. Vyres
nieji skaitė, o mažieji vaidino. Se
nis buvo Arvydas Raulinaitis; se
nelė — Rūta Seliukaitė; sūnus — 
Linas Polikaitis; duktė — Vita 
Polikaitytė; šuo — Sigitas Rau
linaitis; katinas — Linas Palu
binskas; ropė — Danutė Žmui- 
dzinaitė. pelė — Ramunė Ruz
gytė. Po vaidinimėlio, atsisveiki
nome su Pranu, Maryte, ir Gin
taru Grušais, kurie išvyksta į 
New Jersey valstybę. Grušai yra 
buvę jaunučių bei moksleivių 
globėjai, o Gintaras buvo pavyz- 
dingas jaunutis. Dalilė Polikai- 
tienė įteikė dovanėlę, prašė mū
sų neužmiršti, ir bent laiškais 
mus atlankyti.

Kalėdines giesmes giedojo
me visi. Jas pravedė Dalilė Poli
kaitienė ir moksleiviai. Vaišes 
parūpino mamytės.

sime: “O, sveikas suteikei mums 
būtinos ir įdomios informaci
jos, daug žinių”. Tokiais žo
džiais paskaitininkas neužsi- 

| gaus, bus dėkingas.
Iš viso demokratinėse valsty

bėse čia kalbamos propagandos 
nedaug. Šiuo metu ja daugiau
sia naudojasi policinės, dikta
tūrinės valstybės. Jau minėta 
Vokietijos III-jo Reicho propa
gandos ministerija.

Šiuo metu labiausia propagan 
da įsigyvenusi komunistinėj Ru
sijoj. Štai pažvelkime SSSR 
mokslų akademijos žodynan. Jie 
propagandą aiškina: “Propa
ganda -— platinimas plačiose 

'žmonių masėse bet kokių idėjų, 
pasaulėžvalgų, mokslinių žinių, 
pastoviai tas žinias aiškinant 
masėms, stengiantis įtikinti no
rima kryptimi”. Kaip matome 
Sovietijos mokslų akademija y- 
ra tiek paskendusi propagan
doje. kad ji jau nebeatskiria pro 
pagandos nuo mokslinės infor
macijos. SSSR mokslų akademi
ja savo išleistame žodyne ne 
tik nenusako tikrosios propa
gandos reikšmės (bešališkai), 
bet ją propagandiškai giria, iš
kelia ir reklamuoja, “mokslinį ' 
žodyną” paverčia propagandi
niu leidiniu. Tuo pačiu tokie 
“mokslininkai” patys save pla
ka ir nutyli Sovietijos taip pa
plitusią begėdišką ir melagingą 
nropa<randą ne tik taikomą sa
vo šalies (ir visų pavergti) tau
tų) žmonių kvailinimui. Užsieny 
je skleidžiama sovietinė komu
nistinė propaganda paruošiama 
gudrių komunistų. Jie tam nau
doja visas galimas ir negalimas 
premones “tikslas pateisina 
priemones”. Tam tikslui spaus
dinami periodiniai leidiniai — 
žurnalai (i:ė leidžiami praban- 
came oopieriuje, kuris perka
mas užsienv), su gražiomis i- 
J'ustraciiomis. visi filmai šimtu 
nuošimčių tarnauja; -tik- • prooa- t 
gandai lygiai kaip ir televizijos Į 
programos, radijas. Knygos ir j 

'brošiūros, net vaikams leidžia
mos knygutės — pasakos tesie
kia antemdvti va'ku nrotą nie
ko bendro su tikrove neturin- 
'č;omis melagystėmis.

Ypačiai plačiai naudojamos 
vienašališkos propagandos prie 
monės ant'religinėje kovoje. Ko
dėl vienašališkos? — Todėl, kad 
tikintieji neturi teisės melams 
atsikirsti, atsakyti. Jei paskai- 
tytume Sov:etijos (Stalino) kon 
stituc'ją tai įsitikintume, kad 
ten visi paragrafai surašyti tik 
tuščiai propagandai.

fos konstitucijos vienas pa
ragrafas sako kad kiekvienai 
sąjunginė valstybė apsisprendu 
si (pvz. Lietuva. Latvija. Esti
ja) gali iš sąjungos išstoti be 
jokių kliūčių ir bet kuriuo lai
ku tai gali padaryti.

Tačiau dar atsimename kokia 
tragedija ištiko Vengriją (1956. 
XI,4), kai grįžus į valdžią Imre 
Nagy. v'sos tautos pritariamas, 
norėjo išsilaisvinti iš sovietinės 
vergijos. Dabar tokia (kol kas 
ne taip žiauriai kaip Chruščio
vo valdymo laikais) drama vyk
sta Čekoslovakijoje: šios dra
mos epilogas dar nežinomas.

Kaip matome, iš to Sovietija

Californijoj mirė akt. Barton Mac 
Lane, 66 m. Mirė plaučių uždegimu

Naujai išr.nktas prez. Nixon su palyda vyksta j futbolo rungtynes 
Pasadena, Calif.

KANADOS ŽINIOS
Wawa, Ont.

Gruodžio viduryje nuvykau 
aplankyti Wawa miestelio lietu
vių ir juos paruošti Kalėdų šven 
tėms. Ta proga aplankiau Vin- 
slovų, Grušių, Mitrikų ir Pode- 
rių šeimas.

Pas ponus Mitrikus buvo ma
lonu pasveikinti jų dukrelę Kla
rą ir pamatyti jos gražų trofė
jų. Klara buvo išrinkta Miss 
Credit Union. Mergaitė pasižy
mi ne tik savo grožiu, bet savo 
kuklumu ' r taisyklingu lietuvių 
kalbos vartojimu. Mielai ponų 
Mitrikų pavaišintas, susipratu- 
sio mūsų tautiečio P. Grušio ly
dimas. skubėjau į autobusų sto
ti. Bitojau, kad smego pūga ne
užkluptų.

mylių į šiaurę nusistūmęs per 
sniegą. Ten paruošiau šventėms 
itališkai ir portugališkai kalban 
č'us. Tame miestelyje yra su 
didžia pagarba minimas kun.

turi tik propaagndinę konstitu
ciją, kurios turinys nuo pra
džios iki galo — melas! Jeigu 
paminėtu paragrafu Maskva lefs 
tų pavergtoms tautoms apsi
spręsti. tai po trumpo laiko nu
sususi ir tamsi Rusija liktu vie
na; pirmiaus'a iš tokios “sąjun
gos” atsiplėštų Lietuva, Latvi
ja ir Estija, gi vėliau išsiiune- 
tų: Vengrija Lenkija. Čekoslo
vakija. Rumunija. Bulgarija. 
Tač;au su pabaltiečiais tur būt,
’ laisvę žengtų Ukraina ir Gu
dija. Tačiau kad tokie laisvės 
vėjai kada nors papūs, mes tuo 
neabejojame.

PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30°', iki 50% nuolaidų Oalime 
nirkf' dalimis *r išmokef-ina'. 
SOUTHWE9T FURNITURE CO 

S U'estern. Tel. GR 6-4421

RICHMOND
\ Sinclair

SERVICE

Rampas Richmond ir 63rd St.
Asteninių ir vietinių automobilių 

Taisymas Priklauso Chieago Moiot 
Club. Nelaimes atveju skambinkit. 

OR A-3134 arba GR (1-3353 
■Sav — Juozas (,IoeJ .luraitls

Heating Contractor
(rengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rflilų namo apSlldymo 
pečius Ir air oondltlonlng J 
naujus Ir senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose, 

i Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 

I k amai.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

H KATIN U & SHEET METAL 
4444 8. Westem, Chieago », m. 

Telefonas VI 7-8447.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų.

A VILIMAS
- 823 WEST 34th PI.ACE
Telef — FRontier 6-1882

L. Kemėšio vardas. Tas suma- 
1 nūs lietuvis kunigas pastatė pir 
mąją to miestelio katalikų baž
nyčią ir mokyklą. Iš Pabaltijo 
valstijų ten yra tik keletas lat
vių šeimų. Kun. Aug. S»bas

Sault Ste. Marie, Ont.
NAUJI METAI

Mūsų mažoje kolonijoje Nau
jų Metų sutikimui nepasisekė 
surasti salės; buvo pasitenkin
ta kuklesnėmis patalpomis pas 
svetingus Antaną ir Valeriją 
Motuzus. Gana didelė kolonijos 
dalis džiaugsmingai sutiko Nau
jus Metus. Malonu buvo drauge 
pasidalanti įspūdžiais iš praeitų 
metų ir palinkėti vieni kitiems

fpom the 
"Accessibles"

vvith leve - \ ■- s .C S J.■ i * 'L ' ‘ - ■
, life 1 - *

■' v?/'-
<' ' s ' - '

r » «

Sekdami savo nusistatymą duoti tik aukščiau
sios rūšies ir naudingiausias premijas, didžiuoja
mės galėdami pasiūlyti šitą įdomią “Čleopatra” 
senoviško mezgininio audimo, atrodančią kaip 
lininė, staltiesę, tinkamą bei, kokia proga puikiam 
stalo padengimui.

Si grati staltiesė vra skalbiama mašinoje, su 
pamušalu, pagaminta iš 100% “wipe-c!ear” plasti
kos. 54" x 72” dydžio, ji Jdėta j specialią patvarią, 
susegamą makštį, kurią galima vėl panaudoti.

Pirmomis 15-ką sausio mėn. dienomis Si dova
na duodama kiekvienam, kuris atidarys naują są
skaitą su $500.00 ar daugiau, arba tą sumą pridės 
prie anksčiau turėtų santaupų. Pas mus yra platus 
taupymo sąskaitų pasirinkimas, įskaitant ir 5%% 
vienkartinio jmokėjimo planą (Single Payment 
Certificate), kurio minimumas yra $7,500; viskas, 
kad atitiktų visus jūsų taupymo reikalavimus.

Seimai duodama tik viena dovana, neperslun- 
Čiama paštu.

jjaint
inthony 1447 South 49th Court

Savings
Cicero, Ulinois 6065(1 Phone 656-6330

MEMHER FEDERAL SAVINOS ANO LOAN INSURANCE CORP., VVASIIINGTON, D.G.

Joseph F. Gribauskas, Exec< Scc’y

tiškumo, įžengiant į Naujus 
metus.

SUSIKAUPIMO VAKARAS
Gruodžio 21 d. dauguma mū

sų tautiečių susirinko į katedrą 
dvasiniam atsigaivinimui ir pa
siruošimui Kalėdoms. Susikau
pimą pravedė ir atnašavo Mi- 
š:as lietuvių kalba kolonijos ka
pelionas kun. Aug. Sabas.

RETA VIEŠNIA
Prieš pat Kalėdas atvyko iš 

Lietuvos mokytoja Stasė Staš- 
kūnaitė - Daugėlienė, kuri apsi
stojo pas savo pusbrolį, pasižy
mėjusį mūsų miestelio statybi
ninką Viktorą Staškūną. Mano 
paatostogauti porą mėnesių Ka
nadoje.

Tik porai dienų praėjus po 
savo giminaitės atvykimo, V. 
Staškūnas gavo liūdną žinią iš 
•Lietuvos. Ten mirė sulaukęs 
gražios senatvės jo tėvas Jonas 
Staškūnas. Gruodž'o 26 d. ka
tedroje kolonijos kapelionas at
laikė mišias už Jono vėlę.

ĮSIGYKITE dabar

DRAUGE gaunama visa ei
lė J. Narūnės — Pakštienės kny
gų jaunimui, kur prozos ar eiliuo
tu žodžiu, vaiko galvojimui pri
taikinta kalba,. pateikiami vaiz-
deltai ar apsakymėliai iš 
jų pasaulio:

jaunų-

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

kainos prašomi pridėti 5 proc.
mokesčiams.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. sausio mėn. 7 d. 5----------------------------------------- --------------------- .----------- *-----

KALĖDŲ ŠVENTES
Gruodžio 22 d. vietos radi

jas perdavė Kalėdų programą 
dalyvaujant įvairioms etninėms 
grupėms. Lietuvių kalba buvo 

I sugiedotos trys g'esmės; savo 
! gražiu balsu pranešinėjo Danu- 
1 tė Poškūtė.

Kūčias dauguma lietuvių šei
mų šventė pagal mūsų tradici
nius papročius: plotkelių laužy
mu ir įvairių pasninko valgių j 

pat’-ekimu. Į
Kalėdų dieną didžiausias lie

tuvių susibūrimas buvo pas po
nus Vanagus. Šeimininkai pa
vaišino skaniais valgiais ir gė
rimais skambant lietuviškų plok 
stelių muz'kai. Buvo gražiai su
dainuota ir sužinojus, kad šei
mininkams suėjo 20 vedybinio 
gyvenimo metų visi džiaugsmin
gai sugiedojo' Ilgiausių metų,

--------------------j............ ................... .................

palinkėdami brangiems tautie- 
čiams daug laimės ir džiaugs-
mo. Koresp.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

»IAItQ('ETTK GIFT PAKCEV SERV. 
•««« (IHIIi St. Tel WA 3-27H7
251)1 (lllth St. Tel. AVA 5-27X7
1333 <<». Ilalstcd SI. Tel 254-2320

Lietuviu bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu ift Chl- 
cagoa tiesiai ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Jvairių me
džiagų, ttal. lietpalčiu Ir kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai

E. ir V. Žukauskai

M O V i N G
sEKENAS perkrausto baldus ir 
šiitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
5047 W. «7tb Place WA 5-8063 
«<•- j*!*- -*»• tia

--- ------ -=-'^.............. ...... .

Kas tik turi gėrę skonį,

/iska perka pas Lieponį !

FURNITURE CENTER, INC. ? 
j MAROITETTE PK., 6211 S. VVestern. PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 v«i Kilom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

SEKM * DIENIAIS ATDARA NUO 12 TK1 5 POPIE'’’
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CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

Motinai mirus, mieliems
SIGITUI IR DAIVAI 

BANAIČIAMS 
reiškiame širdingą užuojautą.

Ina ir Vytautas Užgiriai

Mūsų mylimai sesei giedrininkei 

A.-Į-A. ADELEI SADONIENEI mirus, 
jos vyrą agr. J. SADŪNJĮ, dukteris ir sūnų is gilios 
širdies užjaučiame ir drauge meldžiamės.

GIEDRININKES —

Visuomenininkas, Kultūrininkės, Korporantės

Staiga ir netikėtai atsiskyrus iž mūsų tarpo 
brangiai
A.+A. ADELEI SADONIENEI,

jos vyrui, mano jaunystės mokslo draugui mielam agr. 
JUOZUI, dukterims DANGUOLEI ir ALMAI ir jų šei
moms, sūnui JONUI, marčiai GLORIJAI, seserims ir 
broliui Lietuvoje, giminėms Amerikoj ir Lietuvoje reiš
kiu nuoširdžią užuojautą, drauge liūdžiu.

Balys Karazija su šeima

MISCELLANEOUS

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiuiiiiiiiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIU.
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
•imiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiia

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro- I 
grama Naujoj Anglijoj, iŠ stoties J 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek- j 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. į 
po pietų Perduodama: vėliausių! 
pasaulinių žinių santrauka ir ko- ' 
mentarai. muzika, dainos ir Mag- i 
dutės pasaka Programą veda —Į 
Steponas 4. Minkus, 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".

jmumnrtfHlllloMIHtHHHHIIĮIHItHUO

Martynas Jankus
Mažosios Lietuvos Patriarchas Pa
rašė Pranys Alšėnas. Daug nuo 
traukų, dydis 6x9 colius. 394 pusi 
Kaina $3.00, popieriaus viršeliais 
kietais — $4.00.

Gaunama Drauge, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, Illinois 60629.
minais State gvyentojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksu.
’|||||im»Illl„l«’”’’fl»Hlll’l»H,»’ oi V’

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

VYRAI IR MOTERYS

FACTORY AND SKILLED 
PERSONNEL

Now hiring malė and female — Press 
Operators — Machine Operators — 
sėt up and run — Assemblers — 
Stock Men — Order Flllers — for Ist 
and 2nd shift. Free insurance, vaca
tion vvith pay, good vvages.

ELCEN METAL PRODUCTS 
COMPANY

9325 King st., Franklin Pk. 111., 
Tel. NA 5-8777

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

MONEY MAKER FOR RENT
Restaurant, Cafeteria and bar ln 
very good oon. Good location — 
lerge parking area — 6 room flat 
avail.

For further Information 
Call Mr. Woioiiak — 226-2225.
IŠNUOM. 5 kamb. butas 2-me 
aukšte. Naujai dekoruotas. Tik su
augusiems. 1623 S. 47 Ct., Cicero, 
tel. OL 6-5041

HELP VVANTED — MOTERYS

KEYPUNCH OPER.
Interesting vvork in fully carpeted Of
fice. 8 to 4:30 p.m. Full range em
ployee benefits. Salary to $125. Star
ting salary commensurate with ex- 
perience. Will consider appl’ts with 
minimum experience.

APPLY IN PERSON 

GENERAL TELEPHONE
DIRECTORY CO.

1865 Miner St., Dės Plaines. IU.
An Eąual opportunity employer

LAB fECHNICIAN
Physical testing of paper. Exper 
preferred būt, will train young 
women with aptitude Position also 
er.tails gen’l office work Top 
salary vvith excel future. AJ1 
fringe benefits Call Mri Bodrogi 
for appt.

PAPER CONVERTING CORP. 
1101 S. Kllbourn (4500 W.)

Tel. — 826-5800

RECEPTIONIST
Good typing skills, eoordinate 

mail and communicat'ion- 
Maintain meeting records

Call - 782-8657

PROGOS — OPPORTUNITIES^

juoduma kepykla ir kavinė. Ge-
einąs biznis. Savininkas nori kel
Vakarus. Susitarimui skambinkite 

12 vai. dieną tel. 815 - 485-8686.
Waher VVrobel.

EAL ESTATE

lr Talman. Mttr. 1 Mi aukAto. 2 
lutai - I ir 4 k. Garažas. »31.90«- 

7l Ir Talman. Med. 4 kamb. tra- 
aa lr 2 kamb. rūsy. Gazo Slld
113,600 , _

Mūr. 5 kamb. bungalovv. Geram
dovy. Garažas. Tik $14,900.

70 Ir Talman. Mūr. $ po 5 katnb
,r butas rūsy Garažas. $29.900.

VAINA REALTY
4517 M 71st Street — RE 7-9515

Sekmad. atidarau apžiūrėjimui 
6409 S. TROY ST,

nuo 1 itk 4 vai.
Galima nupirkti įmokėjus $4,500. 
5 miegamųjų mūrinis, 2 vonios, ga
zu šildymas. Tuoj pat galima už
imti. 778-2283. 

Žingsnis į gerovę
Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
8 kamb. mūras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria Kisti. Rimtas pasiū
lymas.

2 butą namas, modernios vonios, 
kabinetą virtuvės. $20,000. Įmokėti 
$5,000.

8 butą mūras. Beveik naujaa Ever
green rajone. VlrS $14,000 nuomos. 
$87,000.

Didelis 3 butą, 10 metą mūras ir 
mūro garažas. Apie 67 ir California. 
$50,500.

l’A aukšto, 16 metą pajamų mū
riu. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

3 butą mūras. Arti ofiso. 2 po 7 
lr 4 kamb. butai Garažas. $29,600.

Uukstis 7 kamb. mūras. Įrengtas 
beismentas, garažas, daug priedą. 
Gera vieta. $20,000.

švarutėlis, gražus 4% kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. $12.700.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. G9th St. RE 7-7200

Remkite dienr. “Draugą".

HELP VVANTED — MOTERYS

SIBMATO
This is a stepping stone to a 
secretarial position. Salary to 
$542. Starting salary commensu
rate with experience Excellent 
employee benefits.

CLERK TYPISTS
Some shorthand helpful in these 
2 responsible positions. Work with 
Secretary—Treasurer or National 
advertising executives,—
Call personnel dept. or apply in 
perso®:

GENERAL TELEPHONE 
DIRECTORY CO.

1865 Miner St.
Dės Plaines, Illinois

An Eąual opportunity employer

KITCHEN HELP
Experience not necessary.

SUBURBAN CONVALESCENT 
HOME

120 W. 26th St. — Tel, 756-5200
BRIGHTVIEVV MANOR 

CONVALESCENT HOME 
A Nevv North Side 141 Bed 

eoctended care faeiilty.
N 0 W HIRING
RN’s 8C LPN’s

AIDĖS AND ORDERLIES
Ali shifts — Top pay — Beautiful 
surroundings. Excellent benefits.

Close to Wilson Avė. "L”. 
PHONE 275-7200

4588 Beaeon St. at VVilson Avė.

CLERK - TYPIST
Varied duties.

Small congenial office.
Loop location. Permanent.

Call - 782-8657 i

REAL ESTATE

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

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

5 k. mūro pajamų namas su rūstu, 
nauj. Šildy., kabinetine virtuve ir 
gražiai (rengta veikiančia rūbų va
lykla. Gage pke. $16,900.

Didelei ar giminingai šeimai mū- j 
ro narnąs su rūsiu Ir garažu ant pla. 1 
taus sklypo. 6% kamb. plius 2 
kamb. su plląa vonia pastogėje 58 
lr Talman. $21.000.

Sklypas lr šalimai 3 butą namas 
geroj Brighton pko .apyl. 5—-4—8

NAMU PIRKIMAS — !
PARDAVIMAS — VALDYMAS j 

Batų nuomavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 8. Kedzie Avė. - PR 8-2283

k. modernūs butai. Viri. $800 paja
mų. $26,900.

SIMAITIS REALTY
2787 W. 48 St________CT, 4-2S9*

40 akrų ūkis su trobesiais lr ma
šinerija Mičigane, 120 mylią nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butų mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met pajamų. Savininkas 
duos paskolą 6%. Kaina $68,000.

S kamb. mūr. bungalovv prie 71- 
os lr Rookwell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butu po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma ir elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po 0% kamb. Ir 4 kamb. 
angliškam rūsy j. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
$52,000.

2 gražūs sklypai po 50x150 pėdų 
Beverly Shores, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
INOOMB TAX SOTARIATAS - 

2780 W. 71«t St. Tel. 925-6015

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A, LAURAITIS

4645 So. Ashland Avė., LA 8-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦•• 
HELP VVANTED — VYRAI

* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « « « 4 + < < o < ♦ ♦ * ♦ A ♦ * •

time
K E E P E R

Metai fabricating and stamping plant 
in Franklin Pk. experience helful būt 
not necess., vvilling to teach intelligent 
and aggressive person. Salary based 
on experience.

Call — 678-6505 
Ask for John Cain

ENGRAVING — STATIONERY
Exper’d power press oper. Modern 
press 2i/2 x 4 or Carver 4% x 9.

ARTCRAFT ENGRAVING CO, 
Tel. HA 7-5083

3rd floor — 542 S. Dearborn St.

GRINDERS — BROACH 
AND SHARPENERS

Experienced. Better vvorking con
ditions. Above top pay for good
men Apply to INLAND BROACH 
4535 Addison St. or Call AV 6-8335

Customer Service
AND ORDER DESK MAN

to take phone orders and expedite 
customer orders. Exper. helpful.

call 678 6505

PRESSMAN—-BUSINESS FORMS
Exper’d vvet offset presstman 
needed for 2nd shift. Opportunity 
to grow vvith business forma 
manufacturer

Call Gene Jonės at 275-7070

SERVICE
TECHNICIAN

Rapid grovvth of our Norelco dic- 
tation machine necessitates the in- 
crease in our service department. 
If you recently completed your 
service in Anmy or Navy and have 
eleetronie experience. phone for 
appointment.

673 1783
or rome in and see Alex Komar

NORTH AMERICAN 

PHILLIPS G0. INC.
“Nor’eico”

7580 Frontage Rd: Skokie, III.

Platinkite “Draugę”

HELP VVANTED — MOTERYS

PU IJ R Q E Q 
RHs and LVNs — AU Shifts

Why not ettjoy best of living and vvorking conditions in stnog- 
free Orą nge County ?
These are per’t positions Offering excell salaries plūs top personnel 
policies in 127 bed gen’l acute hospital. Extra pay for nite shifts. 

Apply, VVrite. Wire or Phone MR. GILBANK
WESTMINSTER COMMUNITY HOSPITAL 

or HUNTINGTON INTERCOMMUNITY HOSPITAL 
214 Hospital Girde, Westmini.ster. California 92683 

Phone — (714) 893-4541 An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE
1 2 po 6 kamb. 8 metų rūraa, karštu

vand. šiluma gazu, Marąuette pke.
I $42,000.

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

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

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai išnuom. Šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mot. "‘Bullt-lns", kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1H aukšto mūr. 6 lr 5 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley $19,500I

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

SALES » MORTGAGES ■ MANAGEMENT

3R.E5ALX.TTr
Member of M L.S.

A L E X ŠATAS — REALTOR
Maln office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaiga
Ir išsirinkti iš katalogo.

WORK IN THE EXCITING 
HIGH-PAYING FIELD 

OF MAGNETICS
Modern New Plant has 

Immediate Openings for

GENERAL FACTORY TORKERS
(No Experience Necessary — VVe will train)

• MACHINE & FORKLIFT OPERATORS

• ROUGH & FINISH GRINDERS

• CORE MAKERS

• PRESS OPERATORS

VVe need men who want. permanent jobs with no layoffs. 
VVE OFFER:

. .Top starting rates vvith guaranteed increasies 
.Paid Vacations

.. 8 Paid Holidays

. .Free Hospitalization & Surgical Insurance 

.. Company Pension Fully Paid
PLUSs

Excellent vvorking conditions in the Beautiful 
Elgin Crysta.1 Lake area in the Northvvestern Suburbs. 

PHONE, VVRITE OR VISIT

ARNOLD
ENGINEERING CO
"Specialists in Magnetic Materials"

MARENGO, ILLINOIS

(Area Code 815) 568-2283

An Eąual Opportunity Employer

2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5Jį kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam ,-usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

6 butą naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10.000. metams. $86,000.

14 butą, 2-Ją aukštą mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butą po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsą Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsą j- 
stalgos. $18,900.

HELP VVANTED — VYRAI

D E T A I L E R 
Jr. Layout Draftsman

To work in small engineering dept. 
Well established machine tool mfg. 
company. Pleasant vvorking conditions. 
Liberal company benefits. Send resu
me or apply in person.

(Bring vvork samples.) 
SERVICE MACHINE CO.

2310 W. 78th St. 
778-1200 — John Barhard

SERVICE MAN
Exper. man reąuired for servicing P. 
A. and Communications eąt. for music 
distr’n systems. Prefer man living 
south. Gd. vvorking cond’s., excell. 
opport’y to get in on ground fi. vvith 
expanding organization.
Call VVILL COMMINGS — 889-0740 

Muzak — 6645 VV. North Avė. 
___^JDiv;_of^Vrather_Corjh^^^

JANITOR
Assistant Janitor reąuired to take 
care of plant and office. Manufactur
ing company located in Franklin Pk. 
Afternoon and evening hours — call

NA 5-8777 for appt.

TOOL & CBS MAKER
Immediate opening for a journey- 
man, who is oapabie of assistlng us 
ln our program of revising and 
malntalning punch press dies. Top 
pay and fringe benefits. Coli M. Ma
rtai — 787-1875 or apply in person. 
ACME FRAME PRODUCTS, Ine. 

501 W. Huron Street

ORDER PROCESSOR
For Engineering Dept.

Position reąuires accuracy in 
clerical detail and record keeping 
Knovvledge of manufacturing and 
blue print reading helpful. Will 
consider training.

GEAR SPECIALTIES INC. 
2635 VV. MediU, Chicago

or call for appointment
DI 2-3200 — W. G. Johnson

ELECTRONIC
DRAFTSMAN

Good knovvlehge of eleetronies pre
ferred. Ability to lay-out art vvork. 
Work vili include schejnatics, oom- 
ponent layouts, vriring diagrama 
functional loglc diagrama and some 
mechanical vvork. Steady. Call

LUNDELL CONTROLS
2566 N. Elston Avė,, Chicago 

Tel. 772-8200
An Eąual Opportunity Employer

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

STATIONARY ENGINEER
Interesting position in our new 
modern home office ln Glenvlew on 
4 A.M. to 12 noon shift. Prefer re- 
frigeration &■ electrical exp. In
surance and other company benefits. 
Call personnel Service dept. 729-3000. 
SCOTT, PORESMAN A COMPANY 
1900 East Lake Avė., GI.envlew, UI.

COMPTJTRR INfrrRUMKNTATION COMPANY NEBOS
ELECTRONIC TECHNICIAN 

VVITH DIGITAL EXPER1ENCE
Kuli time steady Job. Good starting woges with periodic Inereases, 
Paid vacatidns. hottd&ys, luoiapital Insurence. Attendan.ce Bonus Plan.

Phone Mr. Mike Su-anson Or Mr. Glenn VValte

LUNDELL CONTROLS, INC.
2560 N. Elston Avė, Tel. 772-8200

An Eąual Opportunity Employer

ELECTRO-MECHANICAL 

and MECHANICAL ENGINEERS
If you are an aggresive hardvvorking engineer looking for an 
opportunity to associate yourself vvith a dynamic grovvth minded 
company, the follovving vvill be of interest. Opening exists for 
applicants with background in electrical engineering, associated 
with Logic Design, Computer concepts, office machines, precision 
mechansms related to Peripheral Computer Eąuipment, Office 
machines etc. Send resumes to:

THOMAS E. WHEELER
Personnel Manager

DURA DIVISION 0F 
INTERCONTINENTAL SYSTEMS INC.

5401 - 20th Street VVest 
GREELEY, COLORADO 80631

An Eąual Opportunity Employer

— DESIGN • DRAFTSMEN —
PREFERABI.Y VVITH M.E. or E.E, DEGREE 

(Būt not absolutely essential
At least 5 to 10 years experience in structural Steel industry or eąuivalent, 
Our company is well established to insure permanent employment with 
outstanding opportunities for individual meritorious progress.'
Why not work for a company who įvorks for you .. WE OFFER you 
stable employment with unusual profit sharing plan and medical benefits. 
Subrmt complete personai history including experience, education, and

salary reąuirements to:
Director of industrial reiations:

WHEELABRATOR CORPORATION 
400 So. Byrkit Street, Mishavvaka. Indiana 46544

An Eąual Opportunity Employer

ENGINEERS

FIELD SERVICE ENGINEERS
Boiler and Fuel Burning Eąuipment

We need engineers to supervise startup and operation of boilejs 
and fuel burning eąuipenent of our manufacture. This covers boilers 
from 15.000 lb. per hour package indusrtial boilers to 3,000,00 1b. per 
hour public utility boilers fired by all types of fos&il fuels and 
various refu.se fuels. Fuel burning eąuipment ineludes coal, oil 
and gas burners. stokers and coal pulverizers.
Service engineers are also responsible for instruction of cUstomer’s 
personnel. trouble-shooting and testing. Training program provided. 
Travel is extensive throughout U.S.A. Supervision from main offices 
in Worcester, Massachussetts. BS in mechanical engineering two-year 
college or eąuivalest practical experience in power plant operation 
reąuired.
Send resume and salary reąuirements to G. W. Durnin or call 

(617) 756-7111, RILEY STOKER CORPORATION, 9 
9 Neponset Street, Wor<!ester, Massachusetts.

An Eąual Opportunity Employer

MAINTENANCE MEN — 
MECHANICAL

Estab’d metai fabricating co.. loc. 
in Franklin Pk., reąuires exper’d 
mechanica.1 maint'ce men — Press- 
es, Jeeps, Air Controls Gd. salary 
for eomp’t man. Call NA 5-8777.

z

refu.se


PAMINĖJO DEŠIMTMETĮ (trelėmis jau Interesuojasi de-
35-TU SPEKTAKLIU veS^pektwkHu „orėta p^b

Scenos darhur>tos,, . ti a. a. Ant.-Rūiko atminimą.neprlSL sav,? ™„ T Ch‘Cag0S PU“k"’ kUrU‘>rS at’! Scenos darbuotoj, sąjunga 
-.P. ju L s.yvavMno de' j silanke gana gausiai, bet nei svarsto ir anie nauius naštatv- mmtmečio negirdomis, o surengė; šeštadienį, nei sekmadienį dar ™ P 3 P Y
i aviškai mielą spektaklį, pa- pastebimai ne visas vietas už-
sta ydama a. a. Ant. Rūko tri- pildė. Rinkosi daugiausia teatro 
JU veiksmu linikRmn nmi iViw,Q>>i mėgėjai, mažesnis buvo procen

tas vadinamų profesionalų, net 
ir naujų ateivių.

jų veiksmų "linksmą nutikimą 
“Bubulis ir Dundulis”.

* Tai jau 35-tas Chicagos sce
nos dsarouotojų sąjungos spek
taklis. Sąjunga yra sutelkusi 
apie 40 aktorių ir kitų scenos 
žmonių. Beveik visą dešimtme
tį jai vadovauja rami, taktiška, 
energinga solistė Sofija Ado
maitienė (pirmas pirmin. buvo 
A. Kutkųs), įstengianti suburti 
aktorius patraukliems pastaty- 
mams.

“Bubulio ir Dundulio” pasta
tymui ruoštasi pora mėnesių, 
ir tai ne be kliūčių, nes L. Ba
rauskui išvykus su gastrolėmis 
į Pietų Ameriką, repeticijose tu
rėjo būti pertrauka.

Šiam spektakliui sutelktos 
rinktinės Chicagos teatralų jė
gos, nors, aišku, devyni vaid
menys negalėjo dar daugelio 
mūsų teatro tūzų apimti.

Uždangai atsidarius maloniai 
nuteikė dail. Jurgio Daugvilos 
sudarytas labai ryškus, meniš
kas, nors ir nesudėtingas sceno
vaizdis. Taip pat atkreipė ‘pub
likos dėmesį pagal dail. Bronės 
Jameikienės sudaryti kostiumai, 
ryškūs savo tautiniais moty
vais.

Ant. Rūko “Bubulis ir Dun
dulis” atkėlė scenon lietuviško 
kaimo gyvenimo vaizdą su kai
mynų bičiulyste, susipykimu, 
barniu, jaunos poros romanti
ka, senbernių, senmergės ir naš 
lės vienatvės ilgesiais ir meili- 
nimais, piršlio iškalbingu sąva
davimu. Viskas baigiasi susitai
kymu ir trijų porų vedybomis. 
Tai tokia lengva komedija, vie
tomis pasinešanti į farsą, su 

į gausiu humoru, publiką links
mai nuteikti ir laimingą paleisti.

Ir tai gražiai pavyko. Iš pra
džių publikai tik. susikaupime 
stebint, kaskart glaudžiau mez
gėsi kontaktas tarp scenos ir 
publikos, kol pagaliau kiekvieną 
linksmesnį posakį, smagesnį ges ' 
tą lydėjo publikos juokas, o 
veiksmo pabaigoj — gausūs plo
jimai.

Ypač publikos jausmus paga
vo L. Barauskas (Dundulis) ir 
J. Kelečius (Bubulis). Jiems 
stengėsi neatsilikti piršlys J. Ba 
lutis, .našlė E. Petrokaitė - Ru- 
kuižienė, viengungis J. Valenti
nas (Girdžius). Sklandžiai savo 
vaidmenį atliko Stasė Kielaitė- 
Kelečienė bei pats režisierius 
Algimantas Dikinis, nors klausi
mas, ar buvo reikalingas jo ir 
kad kurių kitų autorių vaidme
ny pasireiškęs šaržavimas.

Pasigėrėtini buvo savo vaid
meny ir jaunieji Laima Petra
vičiūtė (ateivė iš Pietų Ameri
kos) bei režisieriaus brolis Ar
vydas Dikinis.

Apskritai publika buvo pa
tenkinta. Buvo tokių, kurie šį 
veikalą buvo scenoje matę Vo
kietijoje, pirmą kartą statant 
Chicagoje ir dabar. Ir šie apie 
dabartinį pastatymą atsiliepė 
teigiamai.

Vienas, kitas pakartojo dar 
. Lietuvos scenai (keliamą pa

stabą, kad Ikai inteligentams 
tenka atkurti ūkininko, kaimie
čio tipą, dažnai vieton sodžiaus 
nuotaikų prasiveržia miestiškos
manieros.

Teatralai savo vaidmenį at
liko rūpestingai. Jeigu reikėtų 
kam padaryti priekaištų, tai

MISCELLANEOUS

Scenos darbuotojų sąjunga, 
jei būtų pakviesta, atrodo, su
tiktų vykti su šiuo veikalu į ki
tas lietuvių kolonijas. Net ir de
koracijos nėra sunkiai perkelia
mos. Girdėti, kad tokiomis gas-

Džiugu, kad vaidinimo pažiū
rėti buvo atėję nemažai jauni
mo, ir jie buvo patenkinti, šis 
pastatymas gražus nuopelnas 
režisieriaus A. Dikinio ir visos 
Scenos darbuotojų sąjungos.

J. Daugi.

— Amerikos vienas didžiau
sių poetų Edgar Allan Poe gimė 
1809 m. sausio 19 d.

DR. K. JABLONSKIUI
ir artimiesiems, jo broliui

A.-Į-A. BALIUI JABLONSKIUI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą.

Janina ir Jonas šalnai 

Roma ir Viktoras Masčiai

Mūsą mielai sesei

A. -j- A.
ADELEI SADONIENEI

netikėtai mirus, jos vyrą JUOZĄ, sūnų JONĄ, duk
teris DANGUOLĘ ir ALMĄ bei jų Seimas nuoširdžiai 
užjaučiame. >

Lietuvos Dukterų Draugija

Braigiam Kolegai ir nuoširdžiam šėmos priete- 
!iui, žymiam teisininkui, visuomenininkui, moksli
ninkui ir rašytojui

A. + A.
PROF. VLADUI STANKAI

mirus, skausmingai liūdi ir gilią užuojautą reiškia 
jo dukteriai poniai Elenai.

Buv. Vyr. Tribunolo Teisėjas
Česlovas Butkys ir šeima

A. -Į- A.
ADELEI SADONIENEI staiga mirus, 

kolegai agr. JUOZUI SADONUI, dukterims — DAN
GUOLEI ir jos vyrui prof. R. SEALEY, ALMAI bei 
jos vyrui inž. R. KELIUOČIUI ir sūnui inž. JONUI 
su visais anūkais, didžiąją skausmo valandą, giJ- 
liausią užuojautą reiškia

Lieutvių Agronomų Sąjunga Chicagoje

A. -f- A.

JUOZUI ŽEMAIČIUI
Lietuvoje mirus, dukterį BIRUTĘ ir STASĮ ŽIDONIUS 

ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Albina ir Gytis Krikščiūnai

A. -Į“ A.
Agr. MARIJAI BANAITIENEI mirus, 

dukrai RAMUTEI ir sūnui SIGITUI su šeimoms nuo

širdžią užuojautą reiškiu.

Jadvyga Rulkictoė

20% — »«% pijfian mokėsi! 
a,nd» mm ugnies lr autoino- 
9
INK ZAPOLIS
!O8H West 95tta Street 

Chicago. Illinois
(A 4-8654 ir GR 6-4369

OfBAGE DRUMS
TH COVERS AND HANDLES 
) and 50 gal. Free delivery

Racine, 434-1113

A. + A.
JUOZAS POŽĖLA

Gyveno 5424 So. California.
Mirė sausio «I d., 1969, 5 vai. ryto, sulaukęs 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Žeimeliu vaisė., 

SiaigvUiti kaimo.
Amerikoje Išgyveno 20 m.

Pasiliko dideliame nuliūdimi' 2 dukterys: Felicija Krumplis lr 
Ona Žukauskas, žentas Stasys. 3 anūkai: Vnlenttnas, Danutė Ir 
Algis, Lietuvoje žinomi Ona, 2 dukterys: Janina ir Flzbieta Ir 7 
anūkai bet kiti giminės, draugai lr pažįstami.

Kūnas pašarvotas Ijiokaulcz kopi y ė., 2424 W. Gilt Ii Bt. 
I^aidotuvės Jvyks ketv., sausio 0 <1. ti koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas J švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, "kurioje 
jvyks gedulingos luimaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu. 
lydėtas j kapines.

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

Nidūdę: ŽMONA, DUKTERYS, ŽENTAI IR ANŪKAI.
Dėl Informacijų skambinkit YA 7-1911 arba KE 7-1213.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 m. 
sausio 4 d., 8 vai. vak. staigiai mirė mūsų mylima žmona, motina, 
senele ir uošvė

A. A.
ADELĖ SADONAS

VAITAITYTĖ
Gyveno 3939 W. 63 St.
Velionė pašarvota Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem 

Avė. Laidotuvės jvyks treč., sausio 8 d. iš koplyčios 11 vai. ryto bus 
atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j 
Sv. Kazimiero kapines.

Prašome gėlių nesiųsti, jų vietoje aukoti šv. Mišioms, Lietu
vos Dukterų dr-jai arba kitoms organizacijoms.

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

Nuliūdę lieka: vyras Juozas, dukterys: Danguolė, žentas prof. 
Rapolas Sealey, ir Alma, žentas Rimas Kelluotis, sūnus Jonas, mar
ti Gloria ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans Tel. RE 7-8600

A. -Į- A.
VERONIKA BARTKUS

VVERTELKAITR
Gyveno 6842 S. Rockwell St.
Mirė sausio 4 d., 1969. 12:48 vai. ryto, sulaukus senatvės
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Albert. marti Ber

nice, ir Edward, marti Alvina. anūkai Diane ir Janiee Bartkus, 
sesuo Ona Kasper. švogeris Zenonas ir šeima, ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Sės. rėmėjų dr-jai ir Marųuette 
Pko. Namų Sav. dr-jai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So 
Westem Avė. Laidotuvės įvyks treč., sausio 8 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. 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 pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeika- - Evans. Tel. RE 7-8600

MARCELĖ NORKUS
NURKAITYTfi

Pagal pirmą vyrą Stankaitytė
. Gyveno 7824 So. botus avė., Stickney, UL

Mii® sausio 5 d.. 1969. I:i5 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Ulinė .Lietuvoje. Kilo Iš Kauno apskrities.
Amerikoje Išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnus: Algard (Algirdas),

Kaye, < Kęstutis) Stankaičiai, h- Benjamin Norkus, marti Dorothy, 
anūkai Jefferey Allan. Clieryl Ann. Llsa Marle, Alane Nora Norkni 

lr Marcelin lr Susan Stankaltės, ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausę daugeliui lietuvių organizacijų.
Kūnas pašarvotas Mažeikos . . Evans koplyčioje, 6845 So. 

VVestern Avė.
l-aldotuvės Jvyks ketv., sausio 9 d. iš koplyčios 1:30 vai. popiet 

bus nulydėta Į Liet. Taut. kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus Ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, marti lr anūkai.
Laidotuvių direktorius JMažeika - Evans. Tel. BE 7-8600.

METINfi MIRTIES 
SUKAKTIS

A. A
MARIJA KRIVICKIENfi - 

MATUUONYTE
Gimusi Lietuvoje.

Mirė 1968 m. sausio mėn 13 d., sulaukusi 70 metų am
žiaus. Amerikoje išgyveno 17 metų. Palaidota Clevelande 
Calvarijos kapinėse 1968 m. sausio mėn. 16 dieną.

Paliko giliai nuliūdusius: vyrą Vladą, sūnų Alfonsą su 
šeima ir Algirdą, dukterį Genovaitę, anūkę Eglutę su šeima, 
brolius — Vladą, Antaną ir seserį Oną su šeimomis ir kitus 
gimines.

Mūsų brangiausiai pagerbti 1969 m. sausio mėn. 13 ir 16 
d.d. 8 vai. ryto už jos sielą bus atnašaujamos šv. Mišios Cleve
lande: Šv. Jurgio, šv. Augustino ir Nepaliaujamos Pagalbos Pa
nelės Švenčiausios bažnyčiose.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas ir pasimelsti už a. a. Marijos Krivickienės 
sielą.

Mes, Mūsų Brangiausioji, Tavęs niekuomet neužmiršime: 
Tu pas mus Sau nebesugrįši, bet mes vieni anksčiau kiti Vėliau, 
tikrai pas Tave nueisime. Lai gailestingas Dievas, kad ir sveti
moje žemelėje suteikia Tau amžiną ramybę.

VYRAS, SŪNŪS, DUKTĖ, BROLIAI, SESUO ir ANŪKE.

fitUAUSKV BEVERLY HILU GELINY6K
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotu^- 

lr kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicago, fll.
Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

A.-J-A. ADELEI SADONIENEI mirus,
jos vyrą JUOZĄ, dukteris DANGUOLĘ ir ALMĄ ir sū
nų JONĄ su šeimomis širdingai užjaučia ir kartu 
liūdi

Albina Dumbrienė
Nijolė Dumbrytė
Vida ir Augustinas Tijūnėliai

A. + A.
BALIUI JABLONSKIUI mirus, 

brolj dr. KOSTĄ JABLONSKĮ ir dukrą LILIJĄ nuo

širdžiai užjaučiame.

Liucija ir Antanas Petrikdnlai

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 Wcst 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

e

MAŽEIKA&EVAN§
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacUitiea
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600h* i biri

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-63351
Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SOHOS
2434 W. 69th STREET Tel. REpnblic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE_________ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA A VE. TeL LAlayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET ____________TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ._______ Tel. YArds 7-1138 - U 39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

UWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN. ILL. Tel. 636-2320



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. sausio mėn- 7 d.8

x Aleksandra Dėdinienė ir 
Gražina Vaičaitienė bus šeimi
ninkės Motinų kluibo sausio 13 
d. susirinkime. Tikimasi, kad 
narių domėjimasis savo parapi
jos mokykla nesumažėjo.

X Prel. Vytautas Balčiūnas,
šiuo metu esąs Thompson, 
Conn., atnaujindamas prenume
ratą parėmė mūsų dienraštį 5 
dol. auka. Dėkojame.

X Miškin. Jono Dėdino, mi
rusio Worcester, Mass. prisimi
nimas ir jo krikšto motinos — 
Antaninos Vasiukevičienės - Dė 
dinaitės, kuri mirė Chicagoje 
prieš 9 metus, įvyko tėvų jėzui
tų koplyčioje ir Marąuette Par
ko parapijos bažnyčioje, o vai
šės — pusryčiai, kuriuose daly
vavo virš 30 asmenų, jų giminių 
Magdal. ir Antano Gintnerių 
namuose.

Dalyvavo tik giminės ir arti
mieji.

X Povilo Tauhaišos nuotrau
ką įsidėjo praėjusio šeštadienio 
“Chicago Daily News” priedas 
“Panorama", kuriame yra dide
lis straipsnis apie šachmatus ir 
jame nemažai vietos paskirta 
P. Tautvaišai. Pažymėta, kad 
jis lietuvis.

X Lietuvos Vyčiai Chicagoje 
(Prezidentas Leon Paukšta), 
linkėdami “Draugo" darbuoto
jams laimingų Naujų metų, pri
siuntė 20 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

x Stefanija Kaulėnienė, 6831 
S. Maplewood, Chicagos Angli
jos lietuvių klubo vald. narė, 
krautuvėj paslydo ir krisdama 
susilaužė ' ranką ir susitrenkė. 
Gydoma šv. Kryžiaus ligoninėje 
dr. O. Vaškevičiūtės priežiūroje.

X Lucy Raila - Norus, čia 
gimusi lietuvaitė, suorganiza
vusi Operos lėšų telkimo komi
tetą ir jam vadovaujanti, šiuo 
metu daug dirba, kad sausio 
26 d. įvykstantis teatrinis pa
rengimas “Drury Lane Theat
re’’ gerai pasisektų. Gautas iiš 
parengimo pelnas — skiriamas 
naujos lietuviškos operos “Da 
na’’ pastatymo išlaidoms suma
žinti.

X Jonas Šukys ir jo artimie
ji, surengė žmonos Agotos ir 
sūnaus Stanislovo paminėjimą. 
Pamaldos įvyko tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, o vaišės — Gold 
Coast salėje. Dalyvavo apie 60 
asmenų. Mirusieji palaidoti Bon- 
tan Harbor miesto katalikų ka
pinėse. Dalyvių tarpe daugiau
siai matėsi sintautiečių.

X Kun. Edvardas Aksomai- 
tis, MIC, De Paul universitete, 
25 E. Jadkson St., kamb. 518, 
sausio 10 d. penktadienį, 6—8 v. 
v. skaitys pasikaitą apie Ortega 
y Gasset. Ten pat tą patį va
karą liepsnos tapybą demons
truos dail. M. Ivanauskas.

X Chicagos kūrėjų savano
rių pirm. L. Balzaras ir sekr. 
P. Venclova atsiuntė “Draugui" 
sveikinimą, kuriame rašo: “Di
džiausias lietuviškos gyvybės 
šaltinis, palaikytojas ir skatin
tojas yra lietuviška spauda. 
Kūrėjams - savanoriams nepa
prastai malonu Naujų Metų pro 
ga pasveTrinti “Draugo” redak
ciją, administraciją, visus ar
timuosius bendradarbius ir pa
linkėti sėkmės tęsti tą didįjį dar 
bą, kurio jokiomis vertybėmis 
negalima įkainuoti. Visai esa
me tikri, kad jūsų darbas bus 
didelis įnašas į prisikelsiančioa 
Lietuvos laisvą gyvenimą. Iš
tvermės ir sėkmės."

X Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubas kvie
čia visus į žvėrienos balių sau
sio 18 d., 7:30 v. v., Marąuette 
salėje, 6908 So. Westem Avė 
Balius bus filmuojamas. Gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas ir 
vakarienė 4 dol. Rezervaci
joms tel. 476-2952. (pr.)

X “Mažas Draugas’’ — tokiu 
pavadinimu Marąuette Parko 
lituanistinės mokyklos 6-tojo 
skyriaus mokiniai Kalėdoms iš
leido savo laikraštėlį. Jame ra
šo: Daiva Valaitytė, Paulius 
Ramonas, Algis Valinskas, Au
dronė Daraitė, Petras Blekys, 
Vytautas Razminas, Genutė 
Dainytė, Saulius Stanikus, Aud
rius Grigas, Kęstutis Dapkus, 
Ramunė Maciejausf.caitė, Vida 
Pleirytė, Ofelija Baršketytė, Ri
ma Beliūnaitė, Onutė Požamiu- 
kaitė, Audronė Šidlauskaitė, Ri
ma Janulevičiūtė, įSaulius Aca- 
linas, Asta Vaičaitytė, Rūta Lie- 
tuvninkaitė, Petras Blekys ir 
Saulius Plėnys. Laikraštėlis da
ro labai malonų įspūdį, rašiniai 
įvairių temų, vaikiški, kalba 
sklandi. Tai, be abejo, to sky
riaus lietuvių kalbos mokyto
jos seselės M. Perpetuos nuopel
nas. Leidinys spausdintas rota
torium, iliustruotas.

Kun. 
Iš k. 
kun

N. Ralduko 15 m kunigystės Bukaktį m nint, prie vaišių stalo. 
: Kun. Tamoš'ūnas kun. Barčaitis. Lukauskienė, N. Saldukas, 
Vaičiūnas, priešakyje — Tamulis.

CHICAGOS ŽINIOS
PRAŠO MILIJONO UŽ 

SUŽEIDIMĄ
LEDAS UŠTEKTINAI STORES 

ŽUKLAVIMU1

I Š A K T I IK TOL!
KOLUMBIJOJ J. A. VALSTYBĖSE ITALIJOJE

North Central lėktuvo sudu
žime O’Hare aerodrome sužeis
ta Indianos universiteto studen 
tė Rebecca Beasley teismo ke
liu prašo milijono dolerių atly
ginimo už patirtus sužeidimus. 
Nelaimėje žuvo 27 asmenys. Jų 
giminės ir kiti sužeistieji, kaip 
manoma, panašiai prašys atpil
do. i
EKONOMIŠKOS SANKCIJOS

Kongresininkas chicagietis Ro 
man Pueinski pasiūlė preziden
tui Johnsonui, Ikad laisvasis pa
saulis panaudotų ekonomiškas 

j sankcijas prieš Š. Korėją už at- 
j liktą tarptautinį kriminalą pa
sisavinant laivą Pueblo ir žiau
riai kankinant laivo įgulos na
rius, tuomi nusikalstant prieš 
Hagos konvencijos pastraipas 
apie belaisvių tinkamą priežiū
rą.

IŠBĖGO IŠ MOTELIO
Apie 300 svečių saugiai išbė

go iš degančio Hyatt House 
motelio, 4500 W. Touhy, arti 
O’Hare aerodromo. Nuostolių 
padaryta apie $75,000. Sužeis
ta 8 asmenys.

Cook apskrities miškų rezer
vato pareigūnai praneša, kad 
ledas jau užtektinai storas žie
mos žuklavimul pro ledą. Šią 
žiemą leidžiama žuvauti 12-koje 
ežerų esančių rezervato žinioje.

PAGROBĖ $25,000

Du ginkluoti ir maskuoti plė 
šikai pagrobė $25,000 iš Don- 

.nelly kompanijos kredito unijos 
raistinės 250 E. Cermak rd.

PARDAVĖ DAUG ALAUS
Anheuser - Busch bravoras 

1968 m. pardavė rekordinį kiekį 
alaus, net 18,400,000 statinių.

PREMIJOS PASAULIO 
LĖLĖMS

Vaikai 12 m. amžiaus ir ma
žiau, kviečiami išstatyti turi
mas tautines lėles “Pasaulio lė
lių” parodoje, kuri įvyks sau
sio 10 d. 4 vai. po piet Trumbull 
parke, 2400 E. 105 st. Lėlės bus 
premijuojamos iš 8 katęgorijų. 
Apie tai praneša Al Kumskis, 
1-ojo rajono rekreacijos prižiū
rėtojas.

— P. Totoraitienė keletą sa
vaičių išbuvusi Miami, grįžo į 
Medelliną. Ji buvo apsistojusi 
pas Grigaliūnus, kurių šeimoje 
jaukiai praleido atostogas. Čia 
Totoraitienė susitiko su savo 
sūnumi, inž. K. Totoraičiu, ku
ris specializuojasi Amerikoje 
atominių mokslų srityje. K. To
toraitis drauge atsivežė ir sa
vo sužadėtinę Brazilijos lietu
vaitę Vidutę Indrikaitę ir čia 
jie oficialiai susižiedavo. Jų ves
tuvės įvyks Chicagoje gegužės 
mėn. 24 d. Į vestuves iš Kolum
bijos vyks jo tėvai Totoraičiai.

— Kun. N. Salduko, žinomo 
Kolumbijos lietuvių veikėjo, 25 
metų kunigystės sukaktis buvo 
gražiai paminėta lietuvių tarpe 
pereitų metų pabaigoje. Bogo
tos lietuviai kariuomenės klube 
suruošė jam šaunų banketą, 
kuriame dalyvavo visi čia gy
venantieji lietuviai. Sukaktuvi
ninkas apdovanotas brangiomis 
prisiminimo dovanomis.

Medellino lietuviai taip pat 
jam suruošė minėjimą, kuris į- 
vyko Lietuvių namuose. Jis pra
sidėjo iškilmingomis pamaldo
mis, kurias laikė kun. Saldukas 
asistuojant kun. Barčaičiui ir 
kun. Tamošiūnui. Pamokslą pa
sakė specialiai iš Bogotos atvy
kęs kun. Vaičiūnas. Mišių metu 
grojo lietuvis vargonininkas 
Arminas. Po pamaldų Lietuvių 
namų salėje suruoštas banke
tas. Kun. Salduko veiklą nu
švietė J. Totoraitis. Perskaityti 
sveikinimai, kurių buvo per šim
tą. Sukaktuvininkui lietuviai į- 
teikė nemaža dovanų. Į minėji
mą buvo atvykę ir lietuviai Lu- 
kauskai, gyvenantieji dali mies
te. . K. Kl.

I _  Lietuvos atstovas Kajec-
• kas su ponia lapkričio 24 d. da
lyvavo Congo ambasadoriaus 
ir ponios Adoula priėmime, su
ruoštame dviejų metų Congo 
(Kinshasa) respublikos sukak
ties proga. 1968 m. lapkričio 30 
d. J. Rajeckas, kaip garbės sve
čias, dalyvavo Lietuvių Moterų 
klubų federacijos surengtose 
iškilmėse Waldorf-Astoria vieš
butyje, New Yooke, minint tos 
federacijos 20 metų gyvavimo 
sukaktį ir Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 50 metų 
sukaktį. Ta proga Lietuvos At
stovas pasakė atitinkamą kal
bą. 1968 m. gruodžio 12 <£ Lie
tuvos Atstovas ir p. O. Kajec
kienė dalyvavo Kuwait amba
sadoje suruoštame priėmime 
JAV prezidento ir ponios John
son garbei, Kuwait valstybės 
Amiro lankymosi Washingtone 
proga.

— Naujas lietuvis kunigas Jo
nas Iuongas, gruodžio 21 d. įš
ventintas Romoj, gimė 1943. XI. 
7 dieną Brocktone, JAV, A- 
merikoje gimusių lietuvių atei
vių šeimoje, kurių seneliai prieš 
50 metų čia atsikėlė iš Panevė
žio apkrities Lietuvoje. Būda
mas IH-sios kartos Amerikos 
lietuvis kunigas Jonas Longas 
mokėsi tik lietuviškose mokyk
lose ir baigė Amerikos lietuvių 
prančiškonų gimnaziją Kenne
bunkporte, tapdamas pirmuoju 
lietuviu kunigu, jau baigusiu 
šią mokyklą. 1963 m. atvyko į 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegiją 
Romoje rengtis kunigystės pa
šaukimui. Studijavo Grigaliaus 
popiežiškame universitete ir 
kolegijoje bei buvo paskirtas 
kolegijos studentų dekanu. Bū
damas gabus ir talentingas, ku
nigas Jonas Longas kolegijos 
vadovybės yra numatytas toliau 
studijuoti aukštuosius teologijos 
mokslus Romoje.

_  Laisvojo pasaulio lietuvių
ir Lietuvos tikinčiųjų džiaugs
mui gruodžio 21 d. Romoje bu
vo pašventintas kunigu Matas 
J arašiūnas, gimęs 1923 

Lietuvoje ūkininkų 'šeimoje.m.

ŠVEDIJOJ

X Operos Lėšų Telkimo Ko 
miteto ruošiamas teatrinis pa 
rengimas įvyks šio mėn. 26 d 
sekmadienyje, Drury Lane The 
aire, 2500 W. 94th PI., Ever 
green Park. Programoje: “iTtar 
Spangled Giri”, su žinomi 
Hollywood aktorium Edd BYR 
NES. Pradžia: 3:30 vai. po pie 
tų. Po vaidinimo ten pat, Mar
tiniąue restorane, _  pietūs ir
šokiai. Bilietai gaunami pas k-tc 
nares, operos v-bos narius ir 
“Marginiuose”, 2511 W. 69th 
Str., Chicago. Telef.: PR 8-4585 

(pr-)
X Velionės a. a. M. Banai

tienės pageidavimu vietoje gė
lių aukojame 60 doL Lietuvos 
Dukterų dr-jai. K. ir S. Valčiai, 
R. ir G. Valčiai, M. šmulkštie- 
nė, J. Adas, A. ir J. Urbučiai, 
L. Juodelienė. (sk.)

X L. Vyčių choras rengia
metinius šokius _  vakarienę
šeštad., sausio 11 d., Pakšto sa
lėje. Pradžia 7:30 v. v. Parem
kite L. Vyčių chorą atsilanky
dami į šiuos metinius šokius. 
Staliukus galima užsisakyti pas 
V. Bilitavičių tel. 927-3216 ir 
pas J. Aukščiūną tel. 254-0743. 
Bilietus galite įsigyti pas kiek
vieną choristą. (pr.)

x Mūsų spaudą išlaikyti pa
dėjo nemaža skaitytojų. Atsily
gindami už kalėdines korteles 
bei kalendorius, aukojo: po 4 
dol. — Paul Simoils, Vyt. Gižaus 
kas, K. Linkus, Adolf. Bagdonas, 
po 3 doiL — K. Razna, J. Čer
nius, P. Kausteklis, J. Bukas, 
K. čėsna, kun. M. Vembrė; po 
2 dol. — A. Pinkus, J. Šiaučiū
nas, Stefa Rydelis, B. Rasimas,
B. Rozanski, Carolina Kacher- 
gienė, K Kaunas, J. Karpiutė,
A. Balsys, Ursula Petraitis, S. 
Rutkauskas, Ig. Varnas, P. Ta
mulionis, Vilpišauskai, K. Rut
kauskai, kun. Pr. Jokūbaitis, A. 
Gercys, J. Puodžiūnas, Liuda 
Paplauskas, J. Kutra, J. Vienu- 
sis, B. Šablinskis, J. Kriščiu- 
kaitis, A. Kolis, Mrs. O. Jasai
tis, John Grait, M. Krasauskas,
C. Kuchinskas, M. Gečiauskas,
B. Sturmaitis, Zita Stirbys, Ka
zys 'Stirbys. Visiems nuoširdus 
ačiū.

X “Nauji metai — nauja nėr 
vų sveikata”, 260 Alvudo ra
dijo paskaita šį ketvirtadienį, 
sausio 9 d., 10 v. r. Barčus ra
dijo valandoj.

X Rezoliucijoms Remti ko
mitetas, kuriam vadovauja Leo
nardas Valiukas, šiais metais 
talkininkaus JAV LB c. v. Va
sario 16-tos minėjimų ruošime. 
Komitetas paruoš ir ekspedijuos 
anglų kalba informacinę me
džiagą LB apygardų ir apylin
kių valdyboms, ti'.oslu ją iš
spausdinti vietinėje spaudoje. 
Anksčiau buvome paskelbę ko
miteto pirmininko L. Valiuko 
pašto dėžutės (P. O. Box) ad
resą, kuriuo jį pasiė’oti užtrun
ka kiek ilgesnį laiką. Greites
niam sus žinojimui prašome nau 
doti šį komiteto pirm. adresą: 
L. Valiukas, 535 So. Catalina 
Str., 123, Los Angeles, Cal. 
90005.

X šakių apsk. klubas per p. 
Didžbalį švenčių proga parėmė 
“Draugo” darbą 15 dol. auka. 
Labai ačiū.

x A. Sabaliauskas, Ever
green Park, B., švenčių proga 
parėmė “Draugą” 10 doL auka. 
Dėkojame, rif

x JAV LB centro v. pasku
tiniame savo posėdyje nutarė 
dėti visas pastangas solidaru
mo įnašų išrinkimo suaktyvini
mui. (Puo reikalu jau anksčiau 
specialiu bendraraščiu buvo 
kreiptasi į LB apygardų ir apy
linkių valdybas, kviečiant jas 
organizuoti Ikaip galima plates
nės apimties Solidarumo įnašų 
išrinkimo vajų. Tuojau po Nau
jų Metų per spaudą ir kitomis 
komunikacijos priemonėmis bus 
kreipiamasi j visus lietuvius, 
kviečiant juos šią savo tautinę 
pareigą atlikti.

x Giedrininkės, visuomeni- 
ninkės, kultūrininkės ir korpo- 
rantės paskutiniam atsisveikini
mui su a. a. sese giedrininke 
Adele Sadūniene, visos renkasi 
sausio 7 d., antradienį, 7:30 v.v. 
į Mažeikos Evans laidotuvių 
koplyčią, 6845 So. Westem avė.

SĖKMINGI 1968 METAI

X Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos vakaras 
-balius įvyfks sausio 11 d., šeš
tad., 7:30 v. v., Jaunimo cen
tre. Bus įdomi meninė progra
ma, gera muzika, bufetas. Sta
liukus užsisakykite pas T. Ko
miteto pirmininkę Emiliją Pau- 
zunlienę tek 434-5714. (pr.),

X Skubiai reikalinga knygai 
nuotrauka buv. Klaipėdos kraš
to pašto viršininko V. Lioren- 
čia/us. Jisai yra miręs Vokieti
joje priėš keletą metų. Jei kas 
tokią turėtų_ prisiųškite adre
su: A. Gintneris, 3221 W. 61 st., 
Chicago, UI., 60629. Nuotrau
ka bus tuojau grąžinta.

X Kostantinas Petrauskas
jau ilgesnis laikas kaip serga ir 
guli šv. Kryžiaus ligoninėje. Jį 
rūpestingai globoja ir prižiūri 
dr. O. Vaškevičiūtė. Ligonis pa 
mažu sveiksta ir greitai sugrįš 
> namus.

* . - > • -ja
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J. Pakelis

Nei naujo prezidento rinkimai, 
nei Vietnamo karas, nei skridi
mas mėnulio link, nesulaikė 
Chicago Taupymo bendrovės 
augimo, vad. visuomenininkui 
John Pakel Sr., prezidentui ir 
direktorių tarybos direktoriui.

Daugiau negu dvidešimt -ke
turi tūkstančiai Chicago Taupy
mo bendrovės taupytojų pasida
lino tris milijonus ir tris šim
tus tūkstančių dolerių išmokėtų 
dividendais, .iš ko labai lengva

padaryti išvada, kad taupymas 
apsimoka, ypač tvirtoj taupy
mo bendrovėj, ikaip Chicago Sa
vings and Loan Association, 
6245 South tVestem Avenue, 
Chicagos lietuvių, ypač Mar
ąuette Parko lietuvių, sostinės 
bendrovė.

Tvarkyti 90 mil. dol. taupy
mo bendrovės reikalus nėra leng 
vas darbas, tačiau John Pakel 
Sr., būdamas apsukrus ir gabus, 
geros sveikatos, gelbstant mar
čiai Phyl Pakel, Margaret Lit- 
tlefield, ir kitiems atsakomin- 
giems pareigūnams, nepapras
tai gražiai visus bendrovės rei
kalus veda.

W. B. Sebastian

PAVOJINGAS VAIRAVIMAS
Pernai Chicagos policija areš

tavo 690,899 asmenis už pavo
jingą vairavimą. Pačiame mies
te 1968 m. 340 žuvo automobi
lių nelaimėse, o sužeistųjų buvo 
40,763.

— Švedijos spaudoje ir da
bar dažnai keliamas baltieč.ų 
karių, po H pasaulinio karo in
ternuotų Švedijoje, išdavimas 
Sovietų Sąjungai. Jaunas švedų 
rašytojas Enąuist šia tema yra 
parašęs net romaną, susilauku
sį įvairios kritikos. Šiuo metu 
švedų knygų rinkoje pasirodė 
dar vienas stambus veikalas, pa
rašytas latvių istoriko Osvaldo 
FreiįvaJdo, dokumentuotai nu
šviečiantis visas Lietuvos ir 
Latvijos karių išdavimo aplin
kybes. Paskutiniu metu ir nor
vegų spaudoje (šis klausimas bu 
vo spontaniškai iškeltas Oslo 
universiteto docento, politinių 
mokslų daktaro Christophersen 
dienraštyje “Aftenposten”. Au
torius plačiau sustoja prie Bal
tijos tautų rkimo, apie kurį lais 
vasis pasaulis atrodo lyg būtų j 
pamiršęs. “Visur daug kalbama 
apie laisves — rašo Christopher 
šen — bet neužsimenama apie 
Baltijos tautas netarusias savo 
nepriklausomybės. Norvegija, 
tiesa, negalinti paveikti pasau
lio politikos ir prikelti tų vals
tybių, >bet gali padėti šioms tau
toms išsaugoti savo kultūrą ir 
kūrybines jėgas tol, kol jas sle
gia naktis. Tuo tikslu Christo- 
phersenas siūlo prie Oslo uni
versiteto įkurti baltiečių tyrimo 
centrą, kuris rūpintųsi kalbos, 
literatūros ir istorijos dalykais.

— Agota Gallnaitienė (Plen- 
derytė), sulaukusi 64 m am
žiaus, mirė 1968 m. gruodžio 3 
d. Gyveno 20 Houghton avė., 
Trenton, N. J. Buvo gimusi Lie
tuvoje, ilgesnį laiką gyveno Ar
gentinoje, o dabar 12 m. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Li
ko vyras Domininkas Galinaitis, 
sūnus Karolis, duktė Joana 
Schmanko ir du anūkai. Palai
dota gruodžio 6 d. St. Mary’s 
kapinėse iš Sv. Juozapo par. 
bažnyčios.

H-jo pasaulinio karo išblokštas 
iš savo tėvynės kun. Matas Ja
rašiūnas, patyręs daugelį vargų 
tremtyje, ilgus metus sunkiai 
dirbo Toronto fabrikuose Kana
doje, kartu uoliai reikšdamasis 
Kanados lietuvių visuomeninia
me veikime ir vis puoselėdamas 
viltį pilnai pasiaukoti lietuvių 
sielovados darbams. Gimnaziją 
baigęs dar Lietuvoje kun. Matas 
Jarašiūnas tik 1963 m. surado 

, progą atvykti į popiežiškąją Šv.
I Kazimiero lietuvių kolegiją Ro
moje ir čia pasirengti kunigys
tės pašaukimui.

OKUP. LIETUVOJ
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Vilniuje m rė dr. S. Žilinskas. Pla
čiau apie mirtį buvo praėjusių me
tų “Drauge” spalio men. Prie ką 
tik supilto kapo dr. S. Žilinsko 
našlė ir 4 sūnūs: Gerardas, Nari
mantas, Karolis ir Rahnundas-

— Kun. Vincas Valkavičius 
sekmadienį, saiusio 19 d. Civic 
Room, Hudson valdinėje biblio
tekoje, Mass. valst. duos 
savo pirmą baritono rečitalį. 
Giedos ir dainuos Caldara, Han- 
del, Dvorak, Dubois, iSlchubert, 
ir keturius lietuviškus veikalus. 
Kun. Valkavičius įsteigė mėne
sinę rečitalių seriją savo gim
tiniam miestuke, pakviesdamas 
solistų iš Hudsono ir to miesto 
apylinkių. Šį mėnesį jis pats dai 
nuoja. Akompanuoja Vytenis 
Vasyliūnas.

— Kajetonas Sakalauskas 
J gruodžio 21 d. Šv. Jono Latera- 
1 no bazilikoje Romoje gavo ku
nigystės šventimus .Kun. Kaje
tonas Sakalauskas, gi
męs 1926 m. mažažemių ūkinin
kų šeimoje Lietuvoje. Jaunas 
pajutęs kunigystės pašaukimą, 
įstojo į kunigų seminariją Kau
ne ir čia baigė filosofinį kursą 
gaudamas gimnazijos baigimo -į 
brandos atestatą. Pasaulinio ka
ro eigoje priverstas palikti savo 
tėvynę bandė toliau tęsti teolo
gijos studijas Eichstaedto kuni
gų seminarijoje Vakarų Vokieti
joje, bet nepalankių sąlygų pa
liestas 1948 m. emigravo į Aus
traliją. Gia kun. Kajetonui ilgai 
teko sunkiai dirbti cūkrin’ų nen
drių plantacijose, plytinėse, 
kol ilgesniam laikui gavo labo
ratorijos asistento tarnybą. 
Nepamiršo savo pašaukimo ir 
pirmai progai pasitaikius viską <-> 
metęs 1965 m. atvyko į popie
žiškąją šv. Kazimiero lietuvių 
kolegiją Romoje, kur baigęs 
teologijos studijas praeitų Ka
lėdų šventėje kartu su savo tri
mis studijų draugais aukojo sa
vo pirmąsias šv. Mišias.
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Mes mokame

per annum

ant visų taupymo

certifikatų

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470 
FRANK ZOGAS

Presldent
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