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OKUPANTO
NUSIKALTIMAI
LIETUVOJE

Laisviems lietuviams įvairio
mis progomis reiškiant protestu 
prieš Sovietų Sąjunga pavadin
tos Rusijos komunistinės val
džios įvykdytą Lietuvos okupaci
ją, — Lietuvoj tebelaikomą, ne
paisant nei tarptautinės teisės, 
nei žmoniškumo dėsnių, kanki
nant Lietuvos žmones, juos rusi
nant, pavergiant lietuvių tautą 
fiziškai ir dvasiškai bei išnaudo
jant kraštą ūkiškai —ypač pa
brėžtini šie nusikaltimai:

1) Okupantas ištrėmė iš Lie
tuvos į Sibirą ir kitų atšiaurių 
Rusijos užimtų sričių prievarti
nio darbo stovyklas kelis šim
tus tūkstančių Lietuvos gyvento
jų, pasmerkęs juos žiaurioms kan 
čioms ir mirčiai. Didelė ištrem
tųjų dalis žuvo tose stovyklose, 
o gyviems išlikusiems daugeliu 
atvejų vis dar kliudoma grįžti į 
savo kraštą.

2) Okupantas sistemingai per
sekiojo ir tebepersekioja Lietuvos 
dvasininkus ir tikinčiuosius. Atė
mė iš jų maldos namus ir už
darė vienuolynus, viską iš jų pa
sisalindamas. Kovodamas prieš 
religiją, okupantas visokiomis 
priemonėmis kliudo naujų dva
sininkų paruošimą ir priaugan
čios kartos religinį auklėjimą.

Rusai planingai gabenami 
į Lietuvą

3) Okupantas planingai ga
bena į Lietuvą savo kolonistus, 
daugiausia rusus, pastoviai juos 
įkurdina Lietuvoje ir skiria juos 
į vadovaujamas pareigas įstaigo
se, įmonėse, kolchozuose ir vals
tybiniuose ūkiuose, kad, jų pade
damas, galėtų greičiau ir sėkmin 
giau vykdyti Lietuvos rusinimą, 
lietuvių komunistinį indoktrina- 
vimą ir politinį sekimą.

4) Okupantas, laužydamas tar 
ptautinės teisės nuostatus, mobi
lizuoja Lietuvos jaunimą į savo 
kariuomenę, išblaško jį plačioje 
savo valdomoje, Lietuvai sveti
moje teritorijoje, o tą karinę 
"prievolę” atlipusiems visokiais 
būdais kliudo grįžti į savąjį kraš
tą.

Mokslą baigęs jaunimas 
išvežamas į tolimas sritis

Be to, Lietuvoj mokslą baigu
sio jaunimo didelę dalį okupan
tas siunčia tariamai stažo atlik
ti į tas svetimas sritis, o paskui 
sudarinėja kliūtis grįžti į Lietu
vą.

5) Okupantas, iš pagrindų pa 
keitęs buvusią Lietuvos mokyklų 
sistemą, išbraukė iš mokyklų 
programų Lietuvos istorijos ir ge
ografijos dėstymą, įjungęs tų da
lykų tik menkas nuotrupas į Ru
sijos valstybės istorijos bei geo
grafijos arba Rusijos komunistų 
partijos istorijos mokymo prog-

Viceprezidentas S. Agnew atsisakė iš Maryland valst. gubernatoriaus
pareigų, jo įpėdiniu išrinktas Marvin Maudei (kairėje)

Printed in two parts

Prez. Johnsonas B. Rūmuose kal
basi su naujuoju sveikatos, švieti
mo ir socialinių reikalų žinybos vir
šininku, Robert Finch

Studentai vis nerimsta
Suimta apie 290 studentų
Užvakar ir vakar tebevyko 

studentų neramumai keliuose 
universitetuose krašto Vakaruo 
se ir rytiniame pakrašty. Poli
cija suėmė apie 290 studentų 
San Fernando Valley kolegijo
je, Northridge mieste, Kalifor
nijoje. Keli studentai suimti 

'San Francisco m. kolegijoje. 
Policija buvo apmėtyta akme
nimis ir buteliais.

Brandeis universitete Walt- 
ham, Mass. 65 negrai studentai 
užėmė įstaigos patalpas su te
lefonų centrine, juos palaikė 
,200 baltųjų studentų. Negrai 
reikalauja 10% pakelti juodo
sios rasės studentų skaičių, į- 
vesti Afrikos privalomą kursą 
ir kt. Neramumai vyko ir kito
se aukštosiose mokyklose.

ramą. Lietuvių kalbos ir ypač li
teratūros istorijos dėstymo prog
rama irgi verčiama siaurinti ir 
užleisti daugiau vietos rusų kal
bai bei literatūrai.

Pramonė Lietuvoje tarnauja 
Rusijos interesams

6) Stengdamasis ūkiniu požiū 
riu suliedinti Lietuvą su savo vai 
domaisiais Rusijos ir kitais plo
tais, okupantas steigia Lietuvoj 
pramonę, tarnaujančią visų pir
ma Rusijos ūkiniams ir politi
niams interesams, nepaisydamas 
Lietuvos žmonių ūkinių interesų.

Steigia Lietuvoj net naftos per 
dirbimo įmonę, reikalingą iš ki
tų Rusijos valdomų sričių atga
bentai naftai perdirbinėti ekspor 
to reikalams, nepaisydamas lie
tuvių mokslininkų bei visuome
nininkų protesto ir įrodinėjimų, 
kad Lietuvai tokios įmonės ne 
tik nereikia, bet kad ji gali bū
ti tik pavojingai žalinga, nes už
terš Lietuvos vandenis, laukus ir 
orą, padarys neatitaisomos žalos 
Lietuvos augmenijai, gyvūnijai 
ir gyventojų sveikatai.

Lietuviams laisvėje yra tekęs 
uždavinys naudotis visomis pro
gomis kelti viešumon tokius nu
sikaltimus Lietuvoje ir reikalauti 
kad Lietuvai būtų grąžinta lais
vė ir nepriklausomybė.

(ELTA)
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Maskva skubiai siūlo planą A. Rytams
Sovietai siūlo savo planą, rengiasi naujai rezoliucijai J. Tautose — Jų skubėjimo 
priežastys — Maskva vis reikalauja: Izra elis turįs pasitraukti iš užimtų sričių...

J. TAUTOS. — Sovietų Są
junga šiuo metu pasiūlė naują 
planą taikai Art. Rytuose pa
siekti. Juo atmetamos nuo 1967 
metų buvusios pastangos, poli
tinio susitarimo būdu taikos pa
siekti, tariantis su Izraeliu ir 
arabais. Sovietų diplomatai da
bar savo planą gyvai siūlo Wa- 
shingtono, Londono ir Pary
žiaus politiniams sluoksniams.
Reikalauja iš Izraelio: turite 

pasitraukti...
Tas Maskvos planas, prieš 

kurį griežtai pasisako Izraelis 
ir jam palankūs kraštai, pirmo
je eilėje iškelia du reikalavi
mus:

1. Izraelio kariniai daliniai 
privalo pasitraukti, dar prieš 
jam sudarant taikos sutartį su 
arabais, į prieš 1967 m. birže
lio m. karą buvusias sritis ir
2. Arabų kraštai pareiškia J. 
Tautų Saugumo Taryboje: jie 
save nelaikys esančiais kariau
jančia šalimi Art. Rytuose.

Be to, sovietai dar kelia ir 
garantijos galimybę: keturi di
dieji kraštai turėtų patikrinti 
saugumą visų tų kraštų, dėl ku
rių susitariama. Maskva, be to, 
nieko nekalba apie Izraelio lai
vams ateity teikiamą laisvą lai
vybą Suezo kanalu, tačiau už
simena apie Izraelio laivybą Ti- 
rano sąsiauriu.

Izraelis domisi atomo bomba
Bet... kreipiamas dėmesys į 

atominius reaktorius

TEL AVTV. — Ryšium su 
JAV paskleistomis žiniomis a- 

' pie tai, kad Izraelis galįs grei
tu laiku pasigaminti branduo
linę bombą, Izraelio pareigūnai 
teigia: tai netiesa. Tai dar la
biau sukėlė Vakarų ir pačių 
amerikiečių dėmesį tuo, kas 
vyksta žydų žemėje.

Nurodoma, kad Izraelyje vei
kia, netoli dykumų miesto Di- 
mona, du atominiai reaktoriai. 
Tai griežtai draudžiama zona. 
Net ir JAV piliečiams buvo aiš
kinama, kad vienas reaktorių 
esąs... tekstilės fabrikas.

Prieš eilę metų Prancūzija 
buvo Izraelio artimas draugas 
— jis buvo pasikvietęs visą ei
lę prancūzų atominės gamybos 
specialistų, inžinierių.

TRUM PAI
Valst. departamente, Wash- 

ingtone, ryšium su Švedijos 
nauju posūkiu, vakar pažymė
ta: ryšių užmezgimas su Ha
nojum neprisidės prie siekimų 
taikai pietryčių Azijoje pasiek
ti.

Norvegija vakar pasisakė 
prieš Švedijos žygį.

Vėl streikai Italijoje
ROMA. — Vakar visoje Ita

lijoje, pramonėje, susisiekime, 
kilo streikai. Tai naujas rūpes
tis gruodžio 12 d. sudarytai M. 
Rumor vyriausybei.

Streikus organizuoja komu
nistų partija ir jos sąjunginin- 
kas, socialistų partija.

• Trys mėnulio žygio astro
nautai vakar iškilmingai pa
gerbti New Yorke. Juos sveiki
no gatvėse, šalčio nepaisant, 
tūkstančiai gyventojų. Miesto 
savivaldybėje jiems įteikti auk
so medaliai.

Ko siekia naujoji Maskvos 
taktika?

WASHINGTON. — Politiniai 
stebėtojai Washingtone spėja, 
kad jei sovietams pavyktų gau
ti JAV vyriausybės pritarimą, 
tai saistytų busimąją R. Nixo- 
no vyriausybę ir šiai būtų ne
patogu maskvinį planą atmes
ti. Egipto spaudos žiniomis, pre
zidentas Johnsonas planą ver
tinąs teigiamai... Tačiau, nors 
Johnsonas ir nieko neatsakytų, 
Maskva visvien tikisi: Nbcono 
valdžia negalėsianti būti planui 
abejinga. Tai viena sovietinio 
skubėjimo priežaŠčių.

Kita priežastis: J. Tautų tar
pininkas, švedas G. V. Jarring 
šio mėnesio vidury numato pra
dėti pasitarimus su Izraeliu ir 
arabais. Maskva skuba, nes

G. Jarring, J. Tautų tarpininkas

Eshkol: "mes turime specialistų 
bombai pasigaminti”

Izraelio min. pirmininkas L. 
Eshkol prieš kelias savaites nu
rodė: “Mes turime žinių bei spe
cialistų atominei bombai paga
minti, tačiau ligi pačios gamy
bos — dar tolimas kelias”. Jis 
dar teigė, kad Izraelis — ne 
pirmasis kraštas, branduolinius 
ginklus įvedęs Art. Rytuose.

Kitais šaltiniais, sovietai, esą, 
tais g’nklais siekią apginkluoti 
Egiptą.

R. Nhconui — 56 m. amžiaus
Užvakar naujuoju JAV pre

zidentu išrinktas R. Nixon su
laukė 56 m. amžiaus. Ta proga 
jį pagerbė pietumis duktė Julie, 
neseniai ištekėjusi už b. prez. 
Eisenhowerio anūko David. Jie 
Nbconą su žmona buvo pakvietę 
į jų naują butą, Northampton, 
Massachusetts valst.

• Prancūzai - sovietai siekia 
dvigubai padidinti abiejų kraš
tų prekių apyvartą. Tuo klausi
mu derybos numatytos šį pa
vasarį. Aiškinama, kad tuo bū
du būsią prisidėta prie rytų- 
vakarų santykių gerinimo bei 
abipusio susipratimo.

• JAV keleivinis lėktuvas 
sausio 8 d. per prievartą nu
kreiptas į Kubą. Tai antras at
vejis JAV-se šiais metais.

tuos pasitarimus pradėjus, so
vietams nebus lengva siūlyti 
savo planą.
Maskva veiks (Saugumo Taryboj

NEVV YORK. — "N. Y. Ti
mes” žiniomis, sovietai, pasi
naudodami pasikeitusiu S. Ta
rybos sąstatu, gali siekti joje 

‘pasiūlyti naują rezoliuciją. Ji 
apimtų Maskvos plano pasiū
lymus ir pakeistų 1962 m. lap
kričio 22 d. rezoliuciją, kuria 
sekdamas švedas diplomatas 
Gunnar V. Jarring jau metai 
su viršum tariasi su abiem gin
čo šalimis.

Numatoma, kad už sovietų 
naują rezoliuciją galėtų pasisa- 
•kyti šie 9 kraštai: Alžirija, D. 
Britanija, Prancūzija, Nepalas, 
Pakistanas, Senegalas, Suomi
ja, Vengrija ir Zambija. Rezo
liucijai priimti reikalinga devy
nių balsų.

JAV pažiūros tebesvyruoja
Izraelis nesutinka su sovietų 

iniciatyva, tačiau pripažįsta, 
’kad šiuo metu kai kurios sąly
gos sovietams esančios palan
kios. Viena jų — tai naujo ka
ro baimė.

JAV valstybės departamente 
pažiūros nevienodos: kai kurie 
pareigūnai naujam planui pri
taria, bet kiti, JAV sąjunginin
kų diplomatai ir, aišku, Izraelis, 
pasiūlymą vertina neigiamai.

Prancūzai kritikuoja 
JAV, jų paramą 

Izraeliui
Prancūzija aiškiai Maskvos 

pusėje
PARYŽIUS. Prancūzija, ša

lia sovietų, reikalauja, kad ke
turios didžiosios valstybės įsi
kištų į Art. Rytų konflikto lik
vidavimo klausimą ir nurodo,

‘ kad taika tose srityse tegali
ma tik didiesiems įsikišus.

Prancūzai sausio 8 d. kreipė
si į JAV ir D. Britaniją, kvies
dami, kad šios sutiktų su so
vietų pasiūlymu griebtis vie
ningų veiksmų Art. Rytuose.

M. Dehre smerkia JAV 
, laikyseną

Užsienio reikalų ministeris 
Michel Debre trečiadienį per 
radiją nurodė, kad taika Art. 
Jtytuose tegalima “veikiant iš 
išorės”, bet ne besiginčijančių 
šalių viduje, pasisakė neigia
mai, nepaminėjęs JAV-bių, kad 
“kai kurie kraštai Saugumo Ta
ryboje balsuoja už Izraelį smer 
kiančias rezoliucijas, bet, iš ki
tos pusės, uždarbiauja, siųsda
mi ginklus konflikto šalims”. 
Tai aiški užuomina, Washing- 
tonui nusprendus Izraeliui par- 

’duoti 50 "Phantom” lėktuvų.
M. Debre kalba per radiją, 

Paryžiaus žygio — ginklų su
stabdymo Izraeliui pateisini
mas, buvo išraiška kilusių spau 
doje ir politiniuose sluoksniuo
se diskusijų.

JAV spaudos korespondentai 
Paryžiuje primena, kad M. Deb
re, nors šiuo metu praktikuojąs 
katalikas, tačiau esąs žydų kil
mės ir anksčiau Izraelio val- 

t stybei reiškęs simpatijų. Ta
čiau, savo ruožtu, Debre yra 
vienas ištikimiausių gen. de 
Gaullio politikos šalininkų.

• Prez. Johnsonas B. Rūmuo
se priėmė šen. B. Goldwaterį, 
1964 m. pralaimėjusį preziden
tines varžybas su Johnsonu.
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Švedijos mostas-pripažino Hanojų
Dveji atšalusių santykių su 

JAV metai
STOCKHOLM. — Švedija, pir 

moji valstybė Vakaruose, va
kar, sausio 10 d. užmezgė dip
lomatinius santykius su šiaurės 
Vietnamu. Švedų užsienio reik. 
ministeris T. Nilsson apie tai 
pranešė Hanojaus Nguyen Duy 
Trinh. Iš kitų kraštų, tik D. 
Britanija ir Prancūzija Š. Viet
namo sostinėje turi užsienio tar
nybos įstaigas, bet ne amba
sadas.

Švedijos nuosprendis pada
rytas dalyvaujant karaliui Gus
tavui VI Adolfui. Tai JAV-se 
nesudarė staigmenos, nes dėl 
švedų priešinimosi Vietnamo ka 
rui, santykiai su JAV yra jau 
dvejus metus gerokai atvėsę.

Du astronautai nusileis 
menuly

Skrydis tarp šių metų 
liepos 11-22 d.

1 WASHINGTON. — Erdvės 
tyrinėjimų įstaiga, NASA, už
vakar paskelbė pavardes trijų 
astronautų, kurie šiais metais, 
tarp liepos 11 - 22 d., bandys 
nutūpti mėnulio paviršiuje. Tie 
trys; Neil Armstrong, Michael 
Collins ir Edwin Aldrin. Jei 
dviem jų pavyks laimingai nu
tūpti mėnulyje, tai reikš sėk
mingai užbaigtą ir b. prez. Ken
nedy prieš 7 metus pradėtą va
dinamą “Apolio” programą, kaš 
tavusią 25 bil. dolerių.

Numatyta, kad vienas astro
nautų, Collins, skris “Apolio 11” 
erdvėlaiviu 69 m. atstu nuo 
mėnulio, gi į patį mėnulį nusi
leis kiti du, Armstrong ir Ald
rin.

Prieš liepos m. svarbiausią 
žygį, dar du “Apolio” erdvė
laivių skrydžiai numatyti va
sario 28 d. ir kitas, š. m. ba
landžio ar gegužės mėn.

Atides Sirhan bylą?
LOS ANGELES, Kalif. — 

Keli teisiamojo B. Sirhan ad
vokatai deda pastangų atidėti 
šiuo metu vykstančią bylą. Jie 
aiškina, kad per daug platus 
atgarsis spaudoje ar per radi
ją gali pakenkti bylos rimčiai. 
Teisėjo Walkerio parėdymu, ad
vokatų iškelti klausimai numa
tyti išspręsti pirmadienį. Jei jie 
būtų atmesti, teismas skubėtų 
parinkti prisiekusiųjų kolegiją.
• Britų bendrijos suvažiavi

me Londone nesutariama Ro

dezijos klausimu.

Priglaudė 155 pabėgusius 
JAV karius

Švedija ligšiol yra suteikusi 
prieglobsčio teisę 155 JAV ka
riams, savo noru pabėgusiems 
į Švediją ir vengiantiems kari
nės tarnybos Vietname. Be to, 
Švedija Hanojui buvo pasiuntu
si pilnai įrengtą ligoninę ko
munistų sužeistiems gydyti.

Panašaus žygio laukiama ir 
kitų Skandinavijos kraštų tar
pe, nors esama ir kiek abejoji
mų.

Hanojus diplomatinius ryšius 
palaiko su 29 komunistiniais 
bei neutraliais kraštais, tuo 

tarpu P. Vietnamas tokius san
tykius turi su 59 kraštais Va
karuose.

KALENDORIUS
šiandien, sausio 11 d.: šv. HQ- 

ginas, šv. Fidelmija, Audris, 
Gintė.

Ryt, sausio 12 d.: Šv. šeimos 
šventė. Šv. Arkadijus, šv. Ce- 
zarija, Vaigėdas, Gidą.

Poryt, sausio 13 d.: šv. Ber
nas, šv. Veronika Mil., Dargau- 
das, Gilvė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, šalta, temp. sieks ne 
aukščiau kaip 15 1. F., ryt — 
debesuota, vis šalta.

Saulė teka 7:17, leidžias 4:38.



Sklnn. Radvila, 7255 S Rockwe!l St.. Chicago. III. 60629

KO MOKSLEIVIAI SIEKIA, SIŪLO IR 
KĄ SVEIKINA

Moksleivių ateitininkų sąjun
gos nepaprastame suvažiavime 
Dainavoje, gruodžio 30-31 dieno 
mis, MAS atstovai priėmė sekan
čias rezoliucijos komisijos idėjas.

Mes siūlom naujai centro val
dybai:

1. Įvesti moksleivių patarėjo 
poziciją centro valdyboje, kuri at 
stovautų visos apygardos nuomo
nę. Apygardos skaičių ir jų ribas 
nuspręstų MAS centro valdyba. 
Atstovai būtų renkami apygardos, 
suvažiavimuose, kuriuose daly-! 
vautų kuopų atstovai.

2. Kad suvažiavimas įvyktų 
kas metai, nors centro valdybos 
rinkimų sistema būtų nepakeis
ta.

3. Kad centro valdyba perio
diškai išsiuntinėtų kuopoms an
ketas, kurios apklausinėtų kuo
pas aktualiniais klausimais. Ir 
siūlome, kad šių anketų išvados 
būtų moksleiviams paskelbtos.

4. Kad centro valdyba nustaty 
tų moksleivių kuopos valdybos 
rinkimo datą.

5. Siūlome, kad MAS centro 
valdyba išsiųstų visom kuopom 
kitų kuopų valdybų adresus.

6. Kad MAS centro valdyba su
darytų ir kuo greičiau išsiuntinė
tų jaunučių veiklos programą jų 
globėjams.

7. Kad nors vienas centro val
dybos narys aplankytų kiekvieną 
kuopą mažiausiai kartą metuose.

8. Pasiūlom nario mokestį pa
kelti iki dviejų dolerių, ir kad 50 
proc. mokesčio eitų į kuopą, o ki
tą pusę atiduoti MAS centro vai 
dybai.

9. Stovyklos mokesčio pakėli
mą palikti centro valdybos spren 
dirtiui.

10. MAS centro valdyba pra
neštų visoms kuopoms kitų kuo
pų metinės šventės datas.

Rezoliucijų komisija

SVEIKINIMAI

Moksleivių ateitininkų sąjun
gos atstovai, susirinkę gruodžio 
30-31 dienomis, sąjungos nepap
rastame suvažiavime Dainavoje, 
sveikina: Lietuvoje esantį mūsų 
amžiaus jaunimą, kuriame be a- 
bejo yra likęs laisvės troškimas; 
kard. Antonio Samorė; vysk. Vin 
centą Brizgi; pranciškonus, jėzui
tus, marijonus ir Putnamo sese
les; Lietuvos atstovą Washingto- 
ne; Lietuvos generalinius konsu
lus: Nevv Yorke, Chicagoje ir To
ronte: Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menę; Vliką; Altą. Balfą; Atei
tininkų federaciją; studentų ir 
sendraugių ateitininkų cent. val
dybas; buvusius ateitininkų fede
racijos vadus; buvusius Mokslei
vių ateitininkų sąjungos pirmi
ninkus, ypatingai Rimą Laniaus- 
ką; “Ateities” redakciją; Euro
pos, Australijos ir Pietų Ameri
kos moksleivių ateitininkų kuo
pas; skautus, vyčius, neolitua- 
nus ir Lietuvių studentų sąjun
gą; lietuviškąją spaudą ir radijo 
programas; lituanistines mokyk
las.

Dėkojame: kun. prof. Ylai, A- 
teitininkų federacijos dvasios va
dui, kuris suplanavo šių metų i- 
deologinius kursus Dainavoje; tė 
vui Kijauskui, Moksleivių ateiti
ninkų sąjungos dvasios vadui; Ri 
mui Laniauskui, trejus metus mo 
ksleivių ateitininkų sąjungos pir
mininkui, kursų ir stovyklų orga 
nizatoriui; kursų lektoriams: in
žinieriui A. Sabaliui ir dr. Vy
gantui; buvusiai MAS centro vai 
dybai.

DEKLARACIJA

Moksleivių ateitininkų sąjun
gos atstovai, susirinkę gruodžio 
30-31 dienomis sąjungos nepap
rastame suvažiavime Dainavoje, 
priima sekančią deklaraciją:

Detroito ateitininkų grupė neša kalėdines' dovanas j senelių namus. 
G. Damušytė, Kr. Pikūnaitė, D. ir Kr. Veselkaitės. K. Smalinskas ir 
V. Petrulis. Toliau matyti tėvai: V Veselka ir V. Petrulis, padėję 
nuvežti dovanas ir vaikus.

Mes pasiryžtam:
1. Daugiau bendradarbiauti su 

dvasios vadais ir sendraugiais, ti
kėdami, kad tas bendradarbiavi
mas įpareigos sendraugius ir dva
sios vadus kreipti daugiau dėme
sio į mus.

2. Rengti bent vieną susirinki
mą per mėnesį.

3. Sustiprinti ryšius su kitomis 
lietuviškomis jaunimo organizaci 
jomis.

4. Supažindinti svetimtaučius 
su lietuvių klausimais ir kelti 
mūsų vardą jų akyse, bendradar 
biaujant su krašto visuomene ir 
skleidžiant savo veiklos žinias vie 
tinėje spaudoje.

5. Dalyvauti lietuvių parengi
muose ir visuotinėje lietuvių ben 
d ruomenės veikloje.

6. Ugdyti lietuvių kultūrą sa
vyje, pradedant skaitymu ir ra
šymu į “Ateitį”.

7. Daugiau lavinti savyje krikš 
čionišką meilę ir nuotaiką, vyk
dant jas mūsų visame gyvenime.

8. Tas idėjas, kurias išmokom 
moksleivių ideologiniuose kursuo 
se Dainavoje, grįžus perduoti sa
vo kuopos nariams ir skleisti jas 
visam jaunimui.

9. Laisvės kovos darbas dar ne
baigtas; mes siūlom pratęsti Lais
vės kovos metus, kad 1969 metai 
būtų mitri Laisvės kovos me
tai.

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO

KASININKO PRANEŠIMAS
Kasininko pranešimas

1967 mt. spalio 29 dieną, iš
rinktoji valdyba baigė savo me
tų kadenciją, palikdama sekan
čius rezultatus.

Iš parengimų gauta pajamų 
6691 dol. 49 c. Paremta ar au
kota sekančiai:

Jaunimo centro statybai 100 
dol.; Lietuvių Fondui 100 dol.; 
Vyčių namų statybos Fondui 
50 dol.; Lietuvių operai 50 dol. 
Jungtiniam Finansų komitetui 
50 dol.; Europos Lietuvis Ang
lijoj 50 dol.; Margutis Radio 50 
dal.; Sofija Karkus Radio 50 
dol.; Laisvoji Lietuva 45 dol.; 
Dienraščiui Draugas 30 dol., 
Eglutei 25 dol.; Lietuviai Tele
vizijoj 25 dol.; 16 Vasario gim
nazijai 25 dol.; A. Kaulėno pa
minklo statybai 25 dol.; Religi
niai šalpai 25 dol., Min. Balučio 
paminklo statybai Anglijoj 50 
dol.; Seneliams Lietuvių sody
boje 50 dol.; Lietuviams skau
tams Anglijoj 50 dol.; Jaunimo 
Židiniui Anglijoj 25 dol.; Už mi
rusius Anglijos Lietuvius šv. 
Mišioms (auka) 20 dol.

Neskaitant supirktų dalykų 
per parengimus, dar yra Banko 
Taupymo knygutėje 1,008 dol. 
31 c. Grynais pinigais pas kasi
ninką 168 dol. 47 c.

Rankpinigių duota kitiems 
metams už parengimų patalpas 
ar vietą 130 dol.

Po Revizijos komisijos patik
rinimo dar gauta Narių mokes
čių 61 dol.

Tuo tarpu klubas dar apmo
kėjus porą sąskaitų, turi 1,342

dol. 45 c. Manau iš jauno klu
bo galima pasigėrėti.

Klubo istorija trumpai

Prieš 3 metus buvo pradėta 
judėti kad Anglijoj gyvenę lie
tuviai, galėtų visi organizuotai 
gyventi.

1967 mt. (balandžio 27 dieną, 
jau buvo -parašytas raštas ir 
renkami parašai. Anglijoje gy
venę lietuviai tam laibai pritarė 
ir per trumpą laiką 48 pasirašė. 
O -rugpiūčio mėn. jau buvo iš
rinktas Laikinasis komitetas iš 
5 asmenų.

Laikinasis komitetas spalio 
29 dieną, Baleto salėje, West 
69 gatvėje, sušaukė visų Angli
joje gyvenusių lietuvių susirin
kimą. Susirinkime dalyvavo 
apie 80 lietuvių, kurie rezoliu
cijos buvo paliesti, ir iš karto 

Įtapo pilnateisiais nariais (žiūr. 
rezoliucija L. L. 1967. 10. 9. 
Nr. 23.) Tuo -būdu ir buvo iš
rinkta Valdyba, metų bėgyje 
narių priaugo iki 138. Dabar ta 
proga, pranešu nors esu iš
rinktas kitiems metams į val
dybą, -bet pirmojo valdybos po
sėdžio pirmininkui ponui Anato
lijui Laikui, įteikiau raštą dėl 
mano pasitraukimo iš valdybos 
narių tarpo. Mano pasitrauki
mo priežastis yra įteiktame 
rašte, ir manau valdybos posė
džio 1-me protokole.

Linkiu sėkmės klubui ir bro
liško sugyvenimo.

Buvęs kasininkas
Antanas Barančiukas

Rezoliucijų komisija

Detroito jaunučių ir jaunių ateiti
ninkų grupė, lankanti aenelių na
mus su kalėdinėmis dovanomis. 
Gieda kalėdines giesmes. I eilėj: 2. 
Idzelytė, S. Bajalytė, R. Pikūnaitė. 
II eilėj: Kr. Veselkaitė, D. Ve- 
selkaitė, K. Neverauskaitė. Toliau 
matosi G. Damušytė, Kr. Pikūnai
tė, K. Smalinskas ir V Petrulis.

ATEITININKAI DETROITE
Karaliaus Mindaugo kuopos 

ateitininkai, Detroite gruodžio 8 
d. susirinkime išrinko naują 19 
69 m. valdybą, kuri pasiskirstė 
pareigomis: pirm. — Algis Ma
jauskas, vicepirm. — Milda Bal
trušaitytė, iždininkė — Gintra 
Duobaitė, sekretorė — Ramunė 
Mikulionytė, korespondentė — 
Karoiė Veselkaitė, soc. reikalam 
— Aida Smalinskaitė ir Stefa Briz 
gytė. Vadovais turim J. Rugienie- 
nę ir dr. A. Damušį.

Išrinkti atstovai į žiemos kur
sus ateitininkų vadovams Daina 
voje, išklausytas 1968 m. valdy
bos iždininkės pranešimas ir svar 
stytas priėmimas, su koncertu, at 
vykstantiems iš Toronto studen
tams.

Sekė diskusijos apie dr. J. Gir
niaus knygą “Idealas ir Laikas”. 
Pasisakėme apie derinimą religi
jos ir kultūros, apie komunizmą 
ir apie II Vatikano susirinkimą.

Pasibaigus susirinkimui, mes, 
jaunučių ateitininkų vadovės, pa 
gelbininkės, nuėjom į kitą salę, 
kur jaunučiai, vadovaujami J. 
Damušienės ir V. Neverauskie- 
nės, karštai dirbo, kurdami Kalė 
dų atvirutes. Kai nurimo pieštu
kai ir žirklės, Zarankos vadovau

jami jie pagiedojo Kalėdinių gies 
mių. Iš jų sudaryta grupė, kuri 
žada, Kūčių dieną, aplankyti se
nuosius lietuvius, kurie vienišas 
senatvės dienas praleidžia prie
glaudų namuose.

Susirinkimą baigiant J. Darnu 
šiene buvo apdovanota puikia 
tautine lėle, tai už jos nuoširdų 
darbą su jaunučiais. Tikime, kad 
ji ir toliau aukos savo brangų 
laiką mūsų jaunimui. Ačiū labai!

Taip ir pasibaigė įdomi ir gy
va diena.

Karoiė Veselkaitė

ATEITININKŲ PASTOGĖJ

Gruodžio mėn. 24 d. (per Kū
čias), jaunučių ir jaunių ateiti
ninkų atstovai aplankė lietuvius 
ligonius jų namuose ir vienus se 
nelių namus, kuriuose seneliai, 
fizinių ir dvasinių skausmų ka
muojami, leidžia paskutines savo 
gyvenimo dienas.

Jaunučiai ir jauniai at-kai bu
vo padarę per 60 gražiai, ka
lėdiniais papuoŠaląis, įrištų dova
nėlių —- pyragėlių ir įvairių vai
sių. Dovanas koridoriais nešdami 
giedojo lietuviškas ir angliškas ka 
ledines giesmes. Daug džiaugsmo 
ašarų nutekėjo skausmo išvargin 
tais senelių veidais. Dar ilgai 
skambės vaikų ausyse žodžiai, 
girdėti iš verkiančių senelių lū
pų: “Telaimina Viešpats jūs ma
žas širdeles, vaikai.”

Šitokios kalėdinės vaikų kelio
nės į vargo ir ligų prispaustųjų 
namus akivaizdžiai juos supažin
dina su gyvenimo tikrove ir pa
deda įgyvendinti tikrąją Kalėdų 
švenčių prasmę, kuriai kalėdų se
nelis netarnauja.

Užgavėnių paprotį tęsdami, 
tik jam įduodami kitą užsigavėji
mo formą (ne apsivalgymo), ir 
šiemet vasario 15 d. Detr. Ateiti
ninkai ruošia gavėnios išvakarėse 
koncertą - vakarą dainos meno 
mėgėjams. Yra pakviestas Toron 
to Studentų Choras, vadov. kun. 
A. Jurkšo. Sąstatas — šešiosde- 
šimtys jaunuolių tarp 17-22 me
tų. Tarp plataus ir įvairaus dai
nų repertuaro išgirsime ir due
tus, pamatysime šokėją, kuri in
terpretuoja dainą.

Pirmą kartą Detroito visuome
nė susipažins su nauju ir jaunu 
dainos reprezentantu, kuris, per 
nai koncertavęs Netv Yorke, susi 
laukė daug šiltų atsiliepimų.

Šitokiai jaunimo grupei esant 
mūsų tarpe neįmanoma praleis
ti progą suvesti ir Detroito jauni
mą naujoms pažintims praplėsti 
ir suteikti progą maloniai praleis 
ti pokoncertinį vakarą. Todėl po 
koncerto, kuris įvyks Mercy Ko
legijos auditorijoje, koncerto da
lyviai ir svečiai bus pakviesti į 
Mercy Kol. balių salę, kur sve
čiai bus vaišinami kava ir tradi
cinėmis Užgavėnių spurgomis, o 
šokantieji turės progos smagiai 
pasišokti grojant “Zoria” orkest
rui.

Mūsų padangėje mažai koncer 
tų, kuriuose galėtų dalyvauti šei
ma su savo jaunimu, kadangi 
koncertai ruošiami dažniausiai 
prie “Koncertinių” stalų su už
kandžiais ir gėrimais, taigi to
kiam koncertui ir kaina nepapra 
sta.

Siame koncerte tėvai turės pro 
gos dalyvauti ir su savo priaugan 
čiu jaunimu menui tinkamoje ap 
Iinkoje, o ir vaišės po koncerto 
bus prieinamos visiems vienodai 
ir už tą patį koncerto bilietą.

Žinoma, jaunimo amžiaus ri

ba koncertui paliekama apspręs
ti patiems tėvams, kaip lygiai pa
liekama jiems apspręsti ir am
žių savo jaunimo, dalyvausian
čio šokių salėje.

Jad.
BANDYSIME STATYTI TILTĄ
TARP DVIEJU GENERACIJŲ

Keičiasi laikas. Svajonės tam
pa realybe. Tos realybės, kurios 
išsilaikė tiek šimtmečių, skyla, 
dūžta, byra į mažyčius, bereikš
mius gabalėlius. Akmeniniai 
principai pleišėja, tapdami akme 
nėliais ir sutrupėję atsiranda smė 
lyje.

Naujoji At-kų sendraugių Chi 
cagos skyriaus valdyba bandys 
kokiu nors būdu priartėti prie tos 
naujos vagos, ištirdama, kas ge
ro ir blogo, ką pasisavinti.

Draugų bei pažįstamų rateliai 
pasidarė labai mažyčiai. Organi
zacija irsta iyg laikrodis be rė
mų. Mūsų skoniai, nuotaikos, 
jausmai, galvosena perdaug ski
riasi ir todėl nebeįstengiame pa
daryti rėmų. Gi tie asmenys, ku
rie gali tapti vadais, išgaravo, 
nes lietuviškos organizaiijos ta
po bereikšmės, nesuteikdamos 
nei gero atlyginimo, nei aukšto 
prestižo.

Nusprendėme pastatyti milži
niškas sienas tarp savojo pasau
lio ir tai, kas už jo. Jei kas ban
do bent kiek kitą asmenį pažinti 
ar suprasti apipilame principų 
ledais save ir bandome opozici
jos liepsnovaidžiu sudeginti “o- 
ponentą”.
Naujoji valdyba bandys kiek- 

laisvesnio pobūdžio formoje se
kantį susirinkimą ir pasikalbėji
mą. Kviečiame ne tik Ateitinin
kus sendraugius, bet ir jų drau
gus išgirsti pokalbio tarp dr. Arū
no Liulevičiaus ir dr. Rimvydo 
Šliažo iš kelionės už geležinės už
dangos ir pavergtos Lietuvos.

Iki pasimatymo Jaunimo Cent 
re sausio 18 d. 7:30 v. v.

K. P. Bagdonas

LAIŠKAS MOKSLEIVIAMS
ATEITININKAMS

Mielas moksleivi,
Kun. Alfonso Lipniūno kuo

pos valdyba, norėdama prisisem
ti naujų idėjų ir žinių, 1968 me
tų gruodžio 26 dieną, nusiuntė 
penkis atstovus į ideologinius 
kursus ir nepaprastą suvažiavi
mą Dainavoje. Grįžę iš kursų ir 
išstudijavę moksleivių ateitinin
kų problemas, šie atstovai nuta
rė, kad Chicagoje turi kuo grei
čiau įvykti moksleivių ateitinin
kų atsinaujinimas. Jie pabrėžė, 
kas šis atsinaujinimas yra būti
nas Kun. Alfonso Lipniūno kuo
pos išsilaikymui. Jei dabartinė 
kuopos padėtis toliau tęsis, atsto
vai įrodė, kad kuopa slinks pražū 
ties keliu kaip ir kitos išmirus- 
sios Chicagos moksleivių ateiti
ninkų kuopos. Todėl mes krei
piamės į jus, moksleivi. Tik su 
jūsų pagalba ir užsidegimu tega
lime mes įvykdyti atsinaujinimo 
projektą.

Toliau, atstovai, su valdybos 
pritarimu, nutarė sušaukti nepa
prastą atsinaujinimo susirinki
mą. Sis susirinkimas jvyks sau
sio 19 dieną Jaunimo centre po 
10 valandos Mišių. Per šį susirin
kimą mes bandysime nuveikti 
neįmanomus dalykus. Vienas iš 
šių dalykų bus visų kuopos na
rių dalyvavimas. Jei šią neįmano 
mybę įvykdysim, bus galima eiti 
prie kitų neįmanomybių. Mes ti-
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kimės, kad jūs mus neapvilsite. 
Susirinkime:
1) bus palyginta mūsų kuopa 

su ldtomis Šiaurės Amerikos mok 
sleivių ateitininkų kuopomis,

2) bus skaitoma kursų atsto
vų išleista deklaracija,

3) kalbės garbės svečias Pau
lius Alšėnas iš Clevelando,

4) sužinosite, kas yra ateitinin 
kas ir koks jo tikslas,

5) bus leidžiama jums atvirai 
pasisakyti ir balsuoti įvairiais
klausimais.

Ateitininkų likimas Chicagoje 
priklauso nuo jūsų. Todėl kiek
vienas pagalvokime ir apsispręs
kime patys.

Valdyba

DABARTINES LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNAS
Sudarė J. Balčikonis, K. Kor

sakas, J. KabeLka, J. Kruopas, A. 
Lyberis, K. Ulvydas. Žodynas 
apima apie 45.000 žodžių ir tūks
tančius aiškinamųjų posakių ir 
tuo būdu jis ne tik vienintelis 
pilnas tokios apimties mūsų gim
tosios kalbos žodynas, bet ir ne
pamainoma priemonė giliau pa
žinti ir tiksliau vartoti mūsų gim
tąją kalbą. Čia antroji Čikagiškė 
šio žodyno laida, stambaus for
mato, kietuose apdaruose, apie 
1000 psl., kaina — $12.00

Užsisakykite dabar, nes laida 
baigiasi ir nebus pakartota:

Draugas, 4545 W. 63 Street, 
Chicago. III. 60629.

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

UPE Į RYTUS, 
UPE Į ŠIAUR?

romanas 
K. ALMENAS

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atj’aunėja ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”.

Kaina: I dal. $3.00, U dal. 
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

— Kun. Alf. Babonas, nauja
sis Dievo Apv, parapijos vikaras,
sutiko eiti Dvasios Vado parei
gas Detroito ateitininkų organi
zacijai. ‘
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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., Chieago, Illinois 60629.
Illinois State gvyentiojal pri« kalnoa 

turi pridėti 5% taksu.
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Geriausia ir Vertingiausia 
DOVANA

SIŲSTI Į LIETUVĄ

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI
(U.S. Dollar Certificates)
PILNAI GARANTUOTA

Jūsų artimieji gali pasirink
ti, ką jie nori, kada nori ir 
gausiai. Tūkstančiai jau yra 
persiuntę dovanų pažymėji
mus savo giminėms per In 
tertrade Express Corp. ir gi
minės jiems parašė, kokie jie 
buvo laimingi įr patenkinti. 
Jei dar nesluntėte dovanų pa
žymėjimų, užsakykite juos 
dabar. Per Vneshposyltorg 
Specialias Dolerių Krautuves 
jūsų giminės gali pasirinkti 
iš vairiausių, geriausios koky
bės amerikietiškų, vakarų-eu- 
ropietiškų ir vietinių ekspor
tui pagamintų prekių ui daug 
žemesnes kainas nei bet kur. 
Todėl dovanų pažymėjimai 
yra geriausia ir vertingiausia 
dovana, ir jūsų giminės tai 
patvirtins. Už šį patarnavimą 
jums nieko nereiks primokė
ti, nes už savo darbą mes 
gauname komisą. Minimumas 
yra $50.00, bet virš tos sumos 
galite siųsti kiek norite. Pri
statymas trunka 3-4 savaites. 
Mes dėkojame tūkstančiams 
mūsų klientų, pasinaudojusių 
mūsų patarnavimu bei reko
mendavusių mus savo drau
gams. Ir ateityje pažadame 
gerai ir patikimai jus aptar
nauti. Jei kartais jūs dar ne
pasinaudojote mūsų patarna
vimu,, siūlomet pabandyti. 
Esame tikri, kad būsite pil
nai patenkinti.

Užsisakykite dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N. Y. 10010
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Dvidešimt penkeri metai

DIDŽIAJAI TALKAI-BALFUI
RAUDONŲJŲ KR ANKLIŲ IŠPUOLIS Rimties valandėlei

TIESOS IR MEILES KELIAS

Kilnius darbus jau dvide
šimt penkerius metus dirba 
Bendrasis Amerikos lietuvių 
fondas, daugiausiai žinomas 
Balfo vardu. Kai reikėjo šelpti 
lietuvius — karo pabėgėlius, 
netekusius turto ir savo tė
vynės, visų tuometinių grupių 
buvo vienodai sutarta bendro
mis jėgomis organizuoti šal
pų. Tai buvo parodytas susi
klausymas ir artimo meilės 
supratimas. Tai buvo kartu 
visų bendras pasiaukojimas 
artimui ir jo gyvenimo pa
lengvinimui. Į šią organizaci
ją dar ir dabar galime žiūrėti 
kaip į pavyzdinę, kur dirba
mas konkretus darbas padėti 
savo tautiečiui,- patekusiam j 
skurdą ir reikalingam geriau 
gyvenančiųjų paramos.

Ne vienas naujųjų ateivių 
dar ir dabar atsimena Balfo 
pagalbą. Ypač ją atsimena tė
vai, turėję mažus vaikus, ku
rių sveikatas ar net gyvybes 
išgelbėjo Amerikos lietuvių 
dosni ranka. Prisimena dauge
lis taip pat ir pagalbą plačia 
prasme, kai buvo reikalingi 
dokumentai vykti į užjūrio 
kraštus ir pradėti ten iš nau
jo kurtis, nes kelio atgal į o- 
kupuotą tėvynę nebebuvo. Pra 
džioj vienas kitas, o vėliau jau 
dauguma patys prisidėjo prie 
Balfo veiklos ir gelbėjo tiems, 
kurie dėl sveikatos ir kitokių 
priežasčių negalėjo emigruoti, 
arba kurie, ištremti Sibiran 
sunkiesiems darbams, iš nieko 
pagalbos nesulaukė.

Šiuo metu daromi Balfo va
jai surinkti daugiau lėšų, nes 
pagalbos reikalingų netrūks
ta. Tie vajai daromi kasmet, į 
jučs uoliai jungiasi ir naujieji 
ateiviai, kurie tuo būdu nori 
atsidėkoti savo buvusiems ge
radariams ir papildyti iš gy
vųjų tarpo išsiskyrusių ar nu
senusių Balfo darbuotojų ei
lės. Tačiau ir kasmetinėm rin
kliavomis pareigos vargstan
čiam dar nesibaigia — jas rei
kia bendromis jėgomis tęsti 
tol, kol bet kuriame pasaulio 
krašte bus vargstančių bro
lių.

*
Balfas buvo sukurtas prieš 

dvidešimt penkerius metus 
(1944.III.24 - 25) Chicagoie. 
Čia buvo Altos centras, čia 
buvo žymieji lietuvių laikraš
čiai ir didieji lietuvybės puo
selėtojai bei kovoB už Lietu
vos laisvės atstatymą kovoto
jai. Chieaga turi pareigą, jei 
ne pirmoji, tai bent iškilmin
giausiai šią reikšmingą sukak
ti paminėti ir pagerbti gyvus 
ir mirusius didžiojo šalpos dar 
bo iniciatorius. Užtat bent šio
je didžiausioje lietuvių koloni
joje šios institucijos veikla tu
ri rasti visų pritarimą ir la
bai konkrečią paramą.

Jeigu dėkingumas yra vi
sais atvejais žmogaus kilnu
mo ženklas, tai šį kartą jis 
turi pasireikšti kilniais dar
bais. Balfas būtų jau istori
jon nugrimzdusi institucija, 
jeigu šiuo metu jau nereiktų 
nieko šelpti. Bet kaip tik prie
šingai — šelpiamųjų skaičius 
nedaug tesumažėjo, bet užtat 
padidėjo šalpos reikalingumas. 
Prieš dvidešimt penkerius me
tus pašalpos buvo reikalingi 
labiau paliegę, seneliai ir vai

Spaudoje ir gyvenime
MASKOLIAI LIETUVOS JAUNIMO 

TVARKYME
Kalėdų dieną, gruodžio 25 d., 

okupuotoje Lietuvoje išleistas 
Aukščiausios tarybos nutarimas, 
kuriuo sudaroma Lietuvos Aukš
čiausios tarybos jaunimo komisi
ja iš 11 narių. I ją įtraukti ir mas
koliai: Grigorij Paboikin —Žir
mūnų rinkiminės apygardos de
putatas, bei Janina Strelkova— 
fabrikų rinkiminės apygardos de 
putatė.

Kam reikalingi maskoliai Lietu

kai, o šiuo metu paliegusių,
Sibiro tremtyje sveikatą pra
radusių, ligų iškankintų ir ne
laimių sugraužtų yra kur kas 
daugiau. Ir jie jau neturi ki
tos vilties iš skurdo pakilti, 
kaip tik sveikųjų paramą. Už
tat šalpos darbas yra gera 
proga parodyti savo dėkingu
mui.

Ši Balfo sukaktis yra juo 
svarbesnė, kad ji prasideda 
tada, kai baigsis mūsų tautos 
jubiliejiniai metai. Laisvė Lie
tuvai dar neatkovota, dėlto 
Lietuvą turime matyti kiekvie
nam lietuvy, nes jis yra jos 
dalis. Juoba reikia matyti ken
čiančią Lietuvą kenčiančiam 
ir pagalbos reikalingam lietu
vy, nepaisant, kur ir kaip jis 
savo gyvenimo pagrindą yra 
praradęs, — jie visi savyie ne
šiojasi Lietuvos dalelę ir visi 
yra bent tautybe sujungti su 
visų kraštų lietuviais, ypač 
tais, kurie pajėgė stipriau įsi
kurti.

*
Balfo tolimesnė veikla pri

klauso nuo lietuvių visuome
nės išeivijoje susipratimo ir 
noro padėti artimui. Ir ateitį 
turi apspręsti ne tik šios or
ganizacijos vadovai, bet ir vi
sa išeivija, kuri dar taip arti
mai yra susijusi su savo tau
ta, likusia anapus geležinės 
uždangos, ir lietuviais, išsi
sklaidžiusiais po įvairius pa
saulio kraštus. Apsisprendi
mas už talką vargstantiems 
padėti priklauso nuo tautinio 
susipratimo ir kartu nuo savo 
brolių nuoširdžios meilės. O 
tiems, kurie ta artimo meile 
taip neseniai džiaugėsi, negali 
trūkti geros valios.

Iš viso gal daugiau šiuo me
tu reiktų susimąstyti didžiąja 
talka šalpai, negu daugeliu 
kitų mažiau konkrečių ir ne 
taip naudingų reikalų. Nuo 
mūsų priklauso, kaip ilgai mes 
pajėgsime išlaikyti kovos už 
laisvę nuotaikas ir norą ne- 
nykstančiomis vertybėmis pra 
turtinti savo tautinę kultūrą 
išeivijoje. O juk niekas taip 
nesujungia vienų su kitais, 
kaip nuoširdi pagalba, kada ta 
pagalba yra gyvybinės reikš
mės. Gal šiuo metu stokojam 
šalpos darbui talkininkų, bet 
skaičių reikia pakelti bendro- j 
mis pastangomis. Daugelis 
dar prie tos veiklos prisideda 
savo materialine parama, bet 
reiktų šalpos darbui apjung
ti tiek, kad neliktų nė vieno 
turinčio, kuris neduotų stoko
jančiam. Tai yra ne tik Balfo, 
kaip organizacijos, vadų, bet 
ir visų lietuvių dabarties vie
nas svarbiausių uždavinių.

Balfo įsikūrimo sukaktis bus 
minima Chicagoje kovo mė
nesio vidury. Bet jau dabar 
laikas tuo minėjimu konkre
čiai domėtis, prie jo pasiseki
mo prisidėti darbais, parama 
ir tiesioginiu jo veiklon įsi
jungimu. Sukaktis tėra tik vie
nas iš veiklos tarpsnių atžy- 
mėjimų, bet reikia ir tą laiko
tarpį tinkamai atžymėti, iš
reiškiant padėką buvusiems 
vadovams už jų didžiąją tal
ką artimui padėti ir skatinant 
ryžtą išlaikyti tautiniam vi
sų solidarumui šalpos darbe.

Pr. Gr.

vos jaunimo tvarkymo komisijo
je?

Komisijos sąstatas paskelbtas 
“Tiesos” Nr. 300 (gruodžio 27 
d.). Iš to paties “Tiesos” numerio 
matyti, kad kompartijos Raseinių 
rajono komiteto pirmasis sekre
torius yra L. Molotok; tolimesnė
se to paties numerio skiltyse ran
dame Lietuvos Aukščiausios ta
rybos įsaką, kuriuos Stepan Volo- 

•senko apdovanojamas garbės raš-

Vilniuje buvo susirinkę kom
partijos centro komiteto nariai, 
kandidatai ir aukščiausios ta
rybos deputatai paminėti nesėk 
mingą bandymą įkurti tarybi
nę Lietuvos respubliką. 1918 m. 
gruodžio 22 d. V. Leninas, anuo 
met skelbęs tautų apsisprendi
mo laisvę, pasirašė įsaką pripa
žinti naują respubliką, kuriamą 
V. Mickevičiaus Kapsuko, Z. A- 
leksos Angariečio ir kitų, pasi
telkus žydus ir gudus. Anuo
metinės Maskvos imperialisti
nės užmačios pavergti lietuvių 
tautą sulaukė kieto pasiprieši
nimo. Lenino pripažintoji tary
binės Lietuvos respublika ir ta
riamoji vyriausybė turėjo pasi
traukti iš kelio tautinei Lietu
vos respublikai, kurią ryžtu ir 
ginklu iškovojo lietuviai ūki- 
rnnkai, darbininkai ir šviesuome 
nė. Jie sutartinai kovojo dėl 
laisvės neklausdami ką už tai 
gaus.

Svetimtaučių kompartija, ku
rioje tik nedaugelis lietuvių da
lyvavo, nebūtų ir 1940 m. įsi
galėjusi, jei ne Sovietų karinė 
talka palaužti Pabaltijo respub
likas. Svetimo ginklo iškeltoji 
ir svetimos valstybės remiama 
ir jai tarnaujanti kompartija 
šiandieną garsiai krankia, kad 
tik ji ištikimai tarnavusi lie
tuvių liaudžiai.

Maskvinių išpuolis Vilniuje

Paminėjime, kuriame dalyva
vo ir Lietuvos kaimynų kom
partijų atstovai, kalbėjo kom
partijos pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus ir aukščiausios tary
bos pirm. M. šumauskas. Pir
masis graibstėsi santykiams su 
sovietais aptarti, antrasis, žy
miai ilgesnėje kalboje, bandė 
nušviesti Lietuvos istorinę rai
dą sekant Maskvos sukirpimą.

Antanas Sniečkus, buožės sū
nus, politiškai Maskvoje išmoks 
lintas, Felikso Dzeržinskio ti
po komunistas fanatikas, nuož
mus nepriklausomos Lietuvos 
griovikas ir niekintojas, tačiau 
nepaprastai lankstus prisitaiky 
ti vėjams Maskvoje, veikliai da
lyvavęs naikinime lietuvių tau
tos. Kruvina kompartijos pra
eitis kelia baimę. Jos vadeiva 
A. Sniečkus, pergyvenęs kom
partijos nesėkmes, svyravimus 
ir pažadų netesėjimus, esąs iš 
Maskvos malonės lietuvių tau
tos nelemties apsprendėju, ge
namas baimės taria:

“Imperiabstų ideologinės di
versijos, įvykiai CekosloVakijo-

tu.
Taigi, okupuotoje Lietuvoje 

uoliai medaliais, pagyrimo raš
tais apdovanojami kolonistai ir 
Jie įvedami į reikšmingas pozici
jas, kaip pvz. Lietuvos jaunimo 
vadovaujantieji postai.

ZARASŲ KRAŠTO 
EŽERAI IR UPĖS

PETRAS MATE,KŪNAS

Nikaja iš Zarasaičio išteka netoli buvusios “Aušros” 
vilos. Iki malūno, kurį pastatė Zarasų parapijos klebo
nas kunigas Stankevičius 1860 metais, Nikaja yra pla
ti gana gili, o kitoje malūno pusėje susiaurėja. Čia ji 
teka gamtos atžvilgiu labai gražioje vietoje. Ši vieta va
dinama “Zarasų Šveicarija”. Ją supa iš abiejų pusių auk 
stos kalvos, kurių statūs krantai, vietomis apaugę me
džiais ir krūmais, primena Šveicarijos gražiuosius vaiz
dus.

Netoli šios vietos, vienas kilometras nuo malūno, 
Nikaja vingiuodamas per pievas, įteka į nedidelį Griež
tos (Sarokiškio) ežerėlį, kuris kas metai vis mažėja, a- 
paugdamas viksvomis, nendrėmis ir kitomis vandens 
žolėmis. Toliau Nikaja teka per .Sarofldškio dvarelio lau
kus ir, perkirtusi seno malūno užtvarą, per kitų vienkie
mių laukus ir pievas. Vietomis ji taip susiaurėja, kad 
lengvai ją galima įsibėgėjus peršokti, ypač netoli Smėly
nės bažnytkaimio, kur ji, dar kartą perkirtusi Zarasų — 
Kauno plentą, įteka į Smėlynės ežero rytinį krantą. 
Bendras Nikajos kritimas tarp Avilių ežero, kur ji vadi
nama Avilės vardu, ir Smėlynės ežero yra 31 metras, o 
jos ilgis 25,3 kilometrai. Vidutinis jos debitas 1,4 m. 3 
sek. Ji nuo Zaraso vadinama Laukesos aukštupiu.

Smėlynės ežeras gamtos atžvilgiu yra labai gražioje 
vietoje. Jo plotas 180 ha. Turi kelis intakus ir ištakus. 

Į T š jų svarbiausias intakas Nikaja, o ištakas Laukėsos

Lietuviai komunistai remia Sovietų imperialzmą 
GEDIMINAS GALVA

je rodo, kad nė minutei negali
me susilpninti politinio budru
mo, partijos ideologinės kovos 
ir veiklos.

Buržuazija bando pratempti 
savo ideologiją, maskuodama ją 
demokratijos rūbais, neigdama 
komunistų partijos vadovaujan
tį vaidmenį. i

Reikia atminti, jog mums prie 
šiška yra ne tik kraštutinė na
cionalistinė ideologija, bet ir li
beralinė - buržuazinė ideologija. 
Tiesa, mes vertiname kai ku

priuos praeities liberalinius - bur
žuazinius veikėjus už demokra
tizmo elementus jų veikloje, bet 
mes negalime užmiršti, jog bet 
koks buržuazinis nacionalizmas, 
tegu ir liberalinis, tvirkina dar
bininkų klasę, sunkina jos in
ternacionalinį auklėjimą, sunki
na mūsų pergalę kovoje prieš 
imperializmą”.

Komunistas fanatikas žino, 
kad jo dogmos sunyksta, ru
suose liberalai vis garsiau šne
ka apie tautų laisvę, o liaudies 
respublikose Sovietų šarvuočiai 
tramdo tautas, siekiančias re
formų ir savaimingumo. A. Snie 
čkui, Maskvoje įgrotai plokšte
lei, telieka kartoti “didžiųjų 
draugų” mintis: mums priešiš
kas nacionalizmas ir liberaliz
mas, nes jie tvirkina darbinin
kus, kurie gali nuversti nuo sos
to liaudies išnaudotojus komu
nistus, sukūrusius valdančią 
klasę, kurios biurokratija toli 
pralenkia buvusią carinėje Ru
sijoje.

A. Sniečkus vertina liberali
nius veikėjus, juos sunaikinus, 
o demokratinę santvarką pakei 
tus diktatūra. Proletariato dik
tatūra paranki kompartijos su
kurtai valdančiai klasei Mask
voje ir jos talkininkams Lie
tuvoje pavaldines privertus gy 
venti 9 kv. metrų plote ir nau
dotis diktatūros malone skurs
ti. Laisvė matuojama milimet
rais nes ji tvirkina darbinin
kus žemdirbius ir šviesuomenę. 
Pasak Sniečkaus būti žmogumi 
vra ištvirkimas.

Sniečkaus atrama Maskvoje

A. Sniečkus iš dogmatiko ko
munisto tampa savanaudžiu. 
Jam patogu būti Maskvos įran
kiu, jos kvislingu ir bet kuria 
kaina, kraštą valdyti. Jis ne kar 
tą, dėl valdžios, sutepė savo ran 
kas brolių ir seserų krauju vyk 
dydamas Maskvos įsakus. Ma
žiausia reikia nustebti ,kad jis 
ir dabar glaudžiasi prie Mask
vos, kuri jam leidžia tęsti nie
kingą ir savanaudišką gyveni
mą:

“Tik Tarybų Sąjunga visais 
kritiškais lietuvių tautos gyve
nimo momentais ištiesdavo sa

vo broliškos pagalbos ranką. 
'Ji gynė lietuvių tautos teises į 
Vilnių ir Klaipėdą. Ryžtingai 
įspėdama agresorius, Tarybų 
Sąjunga neleisdavo jiems įvyk
dyti savo grobikiškų kėslų Lie
tuvos atžvilgiu, vertė imperialis- 
'tinių valstybių valdančiuosius 
'sluoksnius susitvarkyti.

Tai atitiko Lietuvos darbo 
žmonių interesus. Jie ir po Ta
rybų valdžios žlugimo toliau e- 
nergingai kovojo prieš išnaudo
tojų santvarką, už savo socia
linį išsivadavimą, už tikrąją Lie 
tuvos nepriklausomybę.

Visų šitų kilnių uždavinių sar 
gyboje budėjo Lietuvos Komu
nistų partija, kuri ragino dar- 
'bo žmones į kovą prieš Lietu
vos buržuaziją ir užsienio mo
nopolijų kėslus, didvyriškai ėjo 
pirmose gretose kovoje dėl bū
simos laisvos Lietuvos”.

Sovietai protarpiais parodė 
. palankumo Lietuvai iki ji buvo 
nepajėgi vykdyti imperialisti
nės politikos. Pirmutinės, 1920 
m. sudarytos sutarties ji pilnai 
neištesėjo. Kitos sudarytos su
tartys buvo vykdomos iki bu
vo naudingos Sovietams. Dar 
sutarčių nenutraukus Sovietai 
sudarė slaptas sutartis su hit
lerine Vokietija Lietuvai pada
linti. Sovietų durklais Lietuvo
je buvo iškelta kompartija, kuri 
talkininkavo Maskvai žudyti lie
tuvius. Deja, arš;ausiu talkinin
ku lietuviams naikinti buvo tas 
pats Antanas Sniečkus, kuris 
tebededa pastangas lietuvių tau 
tą Maskvos vergovėje išlaikyti 
ir rusinti.

J-A.V-bią prez. NIXONO portretas, kurį sukūrė dail. Mkalojus Iva
nauskas 1961 m. liepsnos tapybos technika. Portreto fone įkomponuota 
Laisvės statula, Capitolius, Ne\v Yorko miesto siluetas, industrinių pa
statų kaminai. Pave kslo centre, kaip sako "Chicago Tribūne" meno kriti
kas Peter Nigronida, "didžiulis ir kaip gyvas padarytas Richard Nixono 
protretas". (Chicago Tribūne, 1963 Sept- 26). Šį portretą da’.l. Mik. Iva
nauskas su savo artima’siais įteikė R. Nixonui 1965 m. jo viešnagės Chi
cagoje metu.

(Laucesos) upė, kuri, vingiuodama apie 30 kilm. per 
Latvijos teritoriją, įteka į Dauguvą. Jo krantai išraižy
ti įlankomis, pusiasaliais ir netoli rytinio kranto yra gra
ži apie 1 ha dydžio sala, apaugusi dideliais medžiais ir kr 
mais, joje skautai vasaros metų dažnai iškilaudavo. 
Nuo jūros paviršiaus Smėlynės ežeras yra pakilęs 126 m. 
Jungiasi griovio išvaizdos upeliu su Balčio ir Kumpi- 
niškio ežerėliais.

Nepriklausomybės metais per jį ėjo Lietuvos — Lat
vijos siena. Didesnioji ežero dalis priklauso Latvijai, o 
Lietuvai 60 ha. Prie jo rytinio kranto eina Kauno — Za
rasų plentas. Visai prie Lietuvos — Latvijos sienos, kur 
išteka Laukesos upelis, yra gražus mūrinis Zarasų mui
tinės pastatas ir ant aukštos kalvos — Smėlynės bažnyt
kaimis. Pietų vakarų pusėje ūkininkų sodybos ir Lauke
sos buvęs dvaras, kurį valdė vokiečių baronai, pasižy
mėję baudžiavos laikais savo pirmos nakties “teise”, 
ištekant jo baudžiauninkei. Šiauriniame krante priklau
sąs Latvijai yra Vilpėdės miestelis, kuriame yra medinė 
latvių muitinė ir mūrinė liuteronų bažnyčia su kapinė
mis, kuriose yra palaidota buvusi Zarasų gimnazijos an
glų kalbos ir ekonominių mokslų dėstytoja mokytoja 
Buzelienė, gydytojo Juozo Buzelio žmona. Yra keletas 
namų ir nuo I-mojo pasaulinio karo užsilikę bunkeriai 
bei apkasai.

Smėlynės ežerą vietos gyventojai dar vadina Lauke
sos vardu.

Pietinėje Smėlynės ežero pusėje yra nedidelis, bet la
bai žuvingas apie 30 ha ploto Balčio ežerėlis, kurį iš 
pietų ir vakarų pusės supa Taboro miškas, o iš šiaurės 
Laukesos dvaras, kurį nepriklausomybės metais nupirko 
iš Amerikos grįžę lietuviai broliai Karečkos.

I Laukesos —Nikajos baseiną dar įeina Ilgio vardu

Neseniai atšventėm 1968-sias 
metines Užgimimo To, iš kurio 
lūpų suskambėjo šūkis: “Tiesa 
padarys jus laisvus” (Jon. 18, 
32). Toji tiesa — tai Kristaus 
mokslas. Gal niekada tasai šū
kis taip galingai neaidėjo, kaip 
šiandien taikos ištroškusiajame 
pasaulyje, kuris jaučiasi metų 
jungo slegiamas. Jis įsikūnijo, 
kad būtų visiems kelias, tiesa 
ir gyvenimas (Jon. 14,6).

Šiandien žmogus, eidamas tie
sos keliu, neretai patenka į 
spąstus klaidų gamintojų, ku
rie reiškiasi kaip vilkai avių 
kailiuose (Mat. 715), kaip lai
mingų naujų laikų pranokėjai 
ir skelbėjai. Užtat šių dienų žmo 
gus turi gerai pažinti visus tuos, 
nepaisant kuriai stovyklai ar 
socialinei ar politinei partijai 
bepriklausytų, kurie tik nori 
įdėti į šių laikų ar ateities tau
tų likimo svarstykles savo įsi
tikinimų ir savo veiksmų svars
tį, dengdami kauke savo veidą, 
norėdami pasirodyti tuo, kuo 
nėra.

Dabar žmonija serga, kadan
gi ji buvo išstumta iš dieviško
sios tvarkos kelio. Dievo pra- 
rad'mas yra viena iš priežasčių 
visokių šiuolaikinės žmonijos li
gų — krizių. Ir taip pat ten
ka klausti, kaip gi gali žmoni
ja pasveikti, kaip gali iš klaidų 
ir dabartinių sukrėtimų kilti 
“nauja” savo vardo verta “tvar 
ka”, jei ribos tarp draugo ir 
priešo, tarp “taip” ir “ne”, tarp 
tikėjimo ir netikėjimo yra šali
namos ir naikinamos.

Vokiečių filosofas Rudolf Eu- 
ckemas (1846 — 1926) paklau

ežeras, esantis Smalvų valščiuje — Aštuoni kilm. nuo 
Zarasų miestelio į rytų pusę. Jis yra mažesnis negu Im
brado valšč. esantis Ilgio vardu ežeras. Jo plotas 74 
ha, ilgis 3 klm., o plotis apie 0,5 klm. Pietinėje jo daly, 
kaip ir Cičirio ežere, yra apie 10 ha ploto pusiasalis, ku
ris priklauso Lupiankos kaimui. J jį įteka nedidelis grio
vio išvaizdos upeliukas iš Ramaičiuko ežerėlio, kuris te
turi tik vieną ha ploto ir aplinkui apsuptas liūnu, kuria
me antys perisi vaikus.

Tame ežerėly, kaip pasakojo vietos žmonės, gyvena 
velnias, kurio svarbiausias tikslas buvo apsaugoti žuvis 
nuo žvejų: dažnai nutraukdavęs meškerės valą ar išbai- 
dydavęs žuvis nuo žvejų. Jiems pasisekdavo sugauti žu
vis, kai velnias miegodavo. Dažnai tame ežerėly atplyš- 
davo nuo kranto liūno gabalas ir,.vėjui pučiant, plūdu
riuodavo jo paviršium. Jo žiemvakarių pusėje ant aukšto 
kalnelio, kur Turmonto vieškelis šakojasi į Turmontą 
ir Smalvas, yra senos kapinės. Jose yra palaidotas lietu
vis karys, kurį 1921 m. lenkų partizanai nušovė. Rami- 
navos jaunalietuvių skyrius jo kapą aptvėrė ir kiekvie
nais metais apsodindavo gėlėmis.

Į Ramaičiuką įteka nedidelis upelis iš versmingų pie
vų, kuris teka per Cerėbo miškelį ir pievas. Šiame upely, 
ypatingai pavasarį, yra daug žalsvos spalvos lydekų.

Iš Ilgio ežero rytinio kranto netoli Ciciliškių kaimo 
išteka upeliukas, kuris įteka į Kumpuolio ežerėlį, esan
tį tarp Turmonto ir Zemgalės geležinkelio stočių. Jis tu
ri 49 ha ploto ir nuo jūros pakilęs 130 m. Per jį eina 
Lietuvos — Latvijos siena. Latvijai to ežerėlio tepriklau
so tik apie 10 ha ploto. Iš jo rytinio kranto išteka Kum- 
puolė, turinti 13,6 klm. ilgio. Ji įteka į Laukesos upelį, 
kuris įteka į Dauguvą.

(Bus daugiau),

sė šių laikų žmonijos; “Ar mes 
galime būti krikščionys?” Gi 
vokiečių filosofas ir psichologas 
Franz Brentano (1838 — 1917) 
atsakė į tai priešklausimu: “Ar 
mes jau esame krikščionys?”

Krikščionis turi gyvenimu pa
liudyti Kristaus tiesą, jei nori 
būti ne kopija, o originaliu krikš 
čioniu, kurio pasas yra Dievo 
ir artimo meilė darbais.

Kai krikščionybė liudija krau 
ju, ji tai daro pasiryžusi pati 
mirti, bet ne kitus žudyti, nes 
ji yra stipri. Silpnybė yra staigi 
ir rūsti, bet pasitikinti savim 
jėga yra kantri ir švelni. Ši sie
los jėga nėra pasyvumas, bet 
giedras pasireiškimas tiesos, ku
rios galios niekuomet ir niekas 
— nei baime, nei klasta — ne
gali įveikti. Meilė yra tikresnis 
ir pilnesnis laimėtojas, negu jė
ga. Ji viena gali pretenduoti į 
visišką pergalę, nes ji viena te
sugeba laisva širdimi laimėti 
net tuos, kurie save laiko jos 
priešais.

Susipratus’o žmogaus savybė 
yra ne tik atleisti klaidas, bet 
dar ir dėtis jas užmiršus. Tiesa, 
yra naudinga atsiminti savas ir 
svet’mas klaidas, bet tik tam, 
kad jų daugiau nepakartotum, 
tačiau labai išmintinga nebepri
siminti kitų klaidų ir pasitikėti 
tam, kas yra geriausia žmoguje. 
Toks protavimas yra krikščio
niškas ir j's atidaro kelią į žmo
nių solidarumą, sugyvenimą.

Kad pašventintume visą mū
sų gyvenimą, turime aukoti Die
vui dabartinį momentą. Ateitis 
dar nepasirodė, tik dabartis yra 
realybė ir uždeda pareigas... Ne
sidomėk per daug savo praeiti
mi, prašalink visok’ą baimę ar 
neramią viltį dėl ateities, būk 
su Dievu dabartyje.

Save tobulinti, šventėti reiš
kia atsiduot’ Dievui kūnu ir sie
la, palenkti jausmus protui, pro
tą valiai, o valią Dievo valiai.

Tėvas mane sutvėrė ir mane 
palaiko, Sūnus mane išpirko ir 
apvalė, šventoji Dvasia man va
dovauja ir mane šventina.

Dvi meilės, kaip sako šv. Au
gustinas, kovoja už sielos val
dymą: Dievo meilė ir savimeilė. 
Dievo meilė iki savęs užmir
šimo yra tobula meilė. Savimei
lė iki D’evo neapykantos yra 

.mirtina nuodėmė, tai Dievo iš
vijimas iš širdies.

K. Baras

DOMISI AMERIKOS 

ASTRONAUTA13

Kolumbijos spauda kasdieną 
teikė daug žinių ir nuotraukų iš 
Amerikos astronautų kelionės 
į mėnulio orbitą ir taip pat apie 
jų laimingą grįžimą. Visi laik
raščiai kiekvieną dieną buvo 
išparduoti. Net neturtingiausie- 
ji įkalbėjo apie kelionę. K. KL



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mftn. 11 d.

Akt. Kirk Douglas žiūri j modelį automobilių lenktynių aikštės, kuri 
bus įrengta Ontario, Calif., ir kainuos apie 25 mil. dol. Manoma, kad 
aikštė 500 mylių lenktyhėsns jau bus baigta 1970 m. Ontario yra ne
toli Los Angeles.

RADIO PROGRAMA

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

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudė nuo n«rnlee tr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 įi West 05th Street 
Cbicago, Illinois

TeL GA 4*8854 Ir GR 6-4380

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FBontier 6-1882

The worid 
is wider 
than a window

k:'

I

The ąuarter of a million of 
our children bom each year 
vvith birth defects deserve 
more than mere exisfence on 
the (ringes of a fast-moving 
world.

At more than 100 March of 
Dimes Birth Defects Centers 
across the nation, teams of 
medical experts strive to cor- 
rect or moderato nature's 
mistakes td give these chil
dren their chance for usefut, 
satisfying lives.

You can help birth defect cbfl- 
dren open their window to the 
world by supporting March of 
Dimes programs of research, 
medical care and education.

fight birth defects

march
DIMES

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

illllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIlHIIIIIIIIHI
JBIG U JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINI U KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinarna kaina.

DRAUGAS 
4545 West 6Srd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiir

MONEY MAKER FOR BENT
Restaurant, Cafeteria and bar ln 
vet^ good don. Good location 
large parking area. — b' room flltt 
avatl. ■•••'” — .

For further inforination 
Call Mr. VVozniak — 226-2225.

lšnuom. 3 kamb. butas (sų
“showerj. Su balčiais ar be baldų. 
30 dol. mėn. 4504 S. Wood St.

lšnuom. apšildomas, apstatytas 
butas trims vyrams. 3 miegamieji, 
virtuvė, vonia, gazas, elektVa.

Skambinti 376*1153 .

PROGOS — OPPORTUNITIES

PardUodama kepykla ir kavibė. Ge
rai einas biznis. Savininkas nori kel
tis į Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8886. 
Klauskite Walter VVrobel.

R_ E AL B ST AT R

Sekmad. atidaras apžiūrėjimui 
6409 S. TROY ST.

nuo 1 lik 4 vai.
Galima nupirkti įmokėjuB $4.500. 
5 miegamųjų mūrinis, 2 vonios, ga
zu šildymas. Tuoj pat galima už
imti. 778-2233.
DELUXE, brk. 4 flat vvith 4 car 
brick gar. 50x185’ lot, 3 beinama, 
each apt h. vv. ht. $38,000 
2 flat brick. 5 iros. on lst fl., 5% 
rms. on 2nd aGs f a ht., 2 car gar. 
$2,500 dovvn.
H.E. HOPKINS & SON AU 7-2460

Svč. Marijos Gimimo parap. rajone 
— 4 kamb. mūr. (“eotpandible”), 
2 mieg.. apšild. porčius. 2 maš. 
garažas, pilnas rūsys, priedai. 
Apyl 72 ir Kedzie. KE 4-9641.

STASYS SULA
c/'o Shirley Kcal Estate 

Paiiudale, Calif. 93550 ».Narni. tėi. (213) 47»-Shi8 (Wert 
Pirkit žeme Palmdale, kur dtrižfc
auglmaH tilk prasideda — tiesiog 
savininkų, akrais, fle sklypai*!

72 Ir Talnmn. Mūr. IM *
butai — i Ir I k. Garažas, $21.200.

71 lr Tolinau. Mefl. 4katob. Im
tas lr 2 katth. ritoy. Gazo Sild.

1 SIS,600.
Mflr. 5 kamb. bnntcakm. Geram 

Į stovy. Garažas. Tik $14,900.
1 70 lr Tahnan. Mflr. t po 6 kamb.
I tr butas rflay. Garažas. *3t,9«O;

VAINA REALtT

2517 W. 71»t Street — RE 7-9515

kamb. mūras, 2 auto 
Prie Marta Hteh. Rimtas

lynios.
2 butu namas, mod^._ 

ikabinetų virtuves. S2O,«fl6.
$6,1)00.

8 butų mūras. Bevelk naujas. Ęver- 
groen rajohe. Virti $14,009 nuotaos. 
$87,0X)0.

Didelis 3 butų. 10 metų mūras Dr 
mūro garažas. Apie 67 }r California. 
$50,500.

t H aukšto, 15 matų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parku. 
$26,700. Priims rimtą, pasiūlymą.

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

Liuksus 7 kamb. mūras. įrengtos 
belsmentas. garažas, daug prteūų. 
Gera vieta. $20.000.

ftvarutūUs, gražus 4)4 -s---- 
Platus lotas. Arti mūsų. 3TT.7

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7280

CLASSIFIED GUIDE
HELI* VVANTEl) _ MflTERYS

BRIGHTVIFAV MAN O R 
UGNVALES'C'ENl HOME 

A Nevv North Side 141 Bed 
eactended care faciilty.

NOW H I R I N G

RN’s & LPN’s
AIDĖS AND ORDERLIES

AH shifts — Top pay — Beautiful 
surt-oundings. Excellent benefits

Clpae to Wilson Ave. “L”. 
PlttLVE 275-7200

4.A88 Beaoon St. at VVilson Ave-

LAB TECHNICIAN
Physical testing of paper. Exper. 
preferred but, vrill train young 
vvomen vvith aptitude. Position also 
entails gen’l office vvork Top 
salary tvith excel. future. Ali 
fringe benefits. Gali Mr. Bodrogi 
for appt.

PAPER CONVERUNG CORP. 
1101 S. Kilbourn (4500 W.)

Tęl. — ^20-5800

VYRAI 1B MOTERYS 

lmmedlate Openings
MEDICAL

TEOlfHOLOGfSTS
ABCP registered or rtiglblo. 193 bed 
general acute care hospital, currently 
under 6.5 rrtOUon doJIar expannlon 
and moctonuizatlo-n program. Salary 
range: 37,000 to 310,400. Benefits
include paid Blue Crosb/Blue Shield, 
free Ufe Insurance, liberal siek leave, 
vacations ahd holidays, retirement 
program. Permanent poeltlons. Please 
contact

'- • • • Pbrsonnol Ertrector
LEILA HOSPITAL

battle cmatat. michigan 
Collect dalia aCcėpted. Phone (616) i 
962.4561. tirt. 144. • Travel ejcpehaee 
fer Interrlėrv paid If employment 
agneemtent 19 thode. '' '

WOOI, FINISHERS
at a nevv dry cleaning plant.

GARDEN CLEANERS 

Tel. GA 3-6300

PROGOS — OPPORTUNITIES

Geroje Brighton parko vietoje par
duodamas tavernos biznis su na
mu. Dėl platesnių informacijų pra
šau. skambinti 378-2420 

.... .......... ......

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Re to, veikia Notariatas, 
daromi lr liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

425© S, .Maplevvood Av„ CL 4-7450
NAMU PIRKIMAS — 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Batų noanMivinias —- Income Tax-

NotofiatM — Veritoml 
Apdraudų Agentūra 

BELL REALTY
J. BACEVIC1US 

6455 S. Kedzie Ave. - FR 8-2283

40 akrų ūkto su trobesiais ir ma- 
Ijnferija^ Ml^t^aąe, 120 myliu nuo Cht-

10 Uitu mūr. namas Marųuette 
Pk. $11,090 met. pajamų. Savininkas 
duos paakolą 6%. KaLnu $68,000.

3 kamb. mūr. bunįaiow prte 71- 
OB lr ftoėkvrell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butu po fl kamb. mflr. namas 
Goge Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

3 butai po 9% kamb. lr 4 kamb. 
angtfikam rūsy j. 12 Sietų mflr. na 
mas Marųuette Pk. 3 auto garažas. 
$62,000.

2 gražūs sklypai po 60x160 pūdų 
Beverfy Bbores, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
mobMK T£W5^ir*ATA8 -
37M W. 7181 S$. T8L 925-6015

Žingsnis į gerovę
Rūta restoranas — Lietuviai I®Wt-

REA
DRA

- INCOME TAX 
IR KT. REIKALAIS

B. & L. niSDBAliCE AGENCT
MIDBEM.TY
A* gadmaitih

4645 So. Addand Ave., LA 3-8775 
(Currency Ezchange patalpose) 

.Sąžiningas patarnavimas

MISCELLANEOUS

GARBAGE DRUMS

56X2
Mėtotos

WITH C0VER8 AND HANDLES 
M and 60 gaL Free delivery 

So. Racine, 434-1113Iiitoiin tiprfTi~ ~ ~ " a -5. - - - - -

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbui 2 dienas savaitėj, dirbančiai 
suaugusių šeimai. Skambinti po 6 
v.v. tel. 448-7472.

Telephone Solicitors

5 hfs. daily — Mon. thru Friday 
$2 per br.

281—6111 aller 10 A.M.

SWITCHBOARD
RECEPTIONIST

Lite typing and varinius miscell. 
duties for small Office. Hrs. — 
8:30 to 6. Many fringe benefits, 
5-day vveek.
Call for appt. Mr. Gudyka, 247-8181.

AUTOMATIC SCREVV MACHINE 
COMPANY

3425 W. 31st St., Chieago, DL

MAIDS
need. Positions noiw 

for MiCh.lga.n-av. hotel. Union scale 
rvages and ei-eellent company bene- 
f Ste. Apply Personnel Office, 14t.h 
Floor.

SHERATON-CHICAGO HOTEL 
505 N. Michigan

* * * * V YR*U *IR* MOTERYS*

FACTORY AND SKILLED 
PERSONNEL

Novv hiring malė and female — Press 
Operators — Machine Operators — 
sėt up and run — Assentblers — 
Stock Men — Order Fillers — for lst 
and 2nd shift. Free insurance, vaca- 
tion vvith pay, good vvages.

ELCEN METAL PRODUCTS 
COMPANY

9825 King st., Franklin Pk.TlR 
TeL NA 5-8777

KEY PUNCH OPERATORS
Experitvn»-d. Poli or part time.

Hours arvauged to .gult your schedule. 
Days or Eves. Work tvhen your klds 
are in sehool or your htlsband ls at 
hoone.

Vic. Tx>pan Sų.
Beaoon Data Processing

CALL 235-7295

NO TYPINGT ‘ *' ‘Jf
Loop office needs Severai 
very active intelligent peo
ple, H.S. graduate. No spe
cial skills. We will train. 
you.

Call Peršonnel 

332-4400

HELP W A N T E D —-MOTERYS

NURSES 
RN« and LVNs — AU Shifts

Why not enjoy best of living and vvorking conditions in spiog- 
free Orange County?
These are permanent positions offering exeell. salaries plūs top 
personnel policies in 127 bed gen’l acute hospital. Extra pay for 
nite shifts.

‘ ' Apply, Write. Wire or Phone MR. GILBANK
WESTMIN8TER COMMUNITY HOSPITAL 

or HUNTINGTON INTERCOMMUNITY HOSPITAL 
214 Hospital Circle, VVestmlnister. California 92683 

Phone — (714) 893-4541 An Equal Opportuhity Bfliployer

— DESIGN ♦ DRAFTSMEN —
PREFERABI.Y WITH M.E. or E.E. DEGREE 

(But not absolutely essential
At least 5 to 10 years experience in structural Steel industry or eąuivalent. 
Our company is' Well established to insure permanent ernploypjfent vvith 
outstanding opportunities for individual meritorious progress.
Why not vvork for a company vvhb vvorks for you... WE OFFER you 
stable employment vvith unusual profit sharing plan and medical beheflts. 
Submit complete personai history ipcluding experience, education, and

salary reųuirements to:
Director of IndustriaI Relations:

WHEELABRATOR CORPORATTON 
400 So. Byrkit Street, Mishavvaka. Indiana 46544 
 1 An Eųual Opportunity Employer

REALE STATE
2 po 8 kamb. mflr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma guzu, 2 
aUto. gaaažas. Marųuette pke. $29,906.

2 *»o kamb. Ir1 4 kamb. angliš
kai., rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

8 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $861000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marųuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mflr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$07.000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų j- 
Stalgos. $18,909.

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Wostem Avenue Tel. 471-0821

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX i«T«$—REALTOR

M«fa Office .5727 W. Coroift Bd.. Cicero, m. Tel. OL 0-22.23 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Parb 
br kituose vakariniuose priemleflčiuoM. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
Ir Išsirinkti B katalogo.

_ _  -

HELPJYANTED — VYRAI

DĖTAILE R 

Jr. Layout Draftsman

To vvork in small engineering dept 
Well established machine tool mtg. 
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

TIME 
K E E P E R

Metai fabricating and stamping plani 
in Franklin Pk. experience helful bul 
not necess., willing to teach intelligeni 
and aggressive person. Salary basec 
on experience.

Call — 678-6505 
Ask for John Cain

ENGRAVING — STATIONERY
Exper d povver press oper. Modern 
pre«3 2y2 x 4 or Carver 4l/2 x 9.

ARTCRAFT ENGRAVING CO. 
Td. HA 7-5088

8rd floor — 542 S, Dearborn St

SERVICE
TECHNICIAN

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

673 1783

or come in and see Alex Komar
NORTH AMERICAN 

PHILLIPS C0. INC.
“Norelco”

7530 Frontage Rd: Skokie, IU.

GRINDERS — BRO ACH 
ĄNR SHAĘPĘNERS 

Experienced. Better vvorking con
ditions Above top pay for good
men. Apply to INI/AND BROACH 
4535 Addlson St or Call AV 6-8335

Apsimoka Bkelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

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

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

12 butu 1 metų modernus 1 rturtin- 
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukltSs.

Booming house. Pajamų $60,000 
metams. Dabai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. “Bullt-lna”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marų. pke. $20,500.

1 % aukšto mflr. 5 lr 6 kamb. 2 
(ėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley $10,600

HELP WANTED — VYRAI
11 11 " " ' MII ll'll

SERVICE MAN
Exper. man reąuired for servicing P. 
A. and Communications eqt. for music 
distr’n systems. Prefer man living 
south. Gd. vvorking cond’s., excell. 
opport’y to get in on ground fl. vvith 
expanding organization.
CaU WILL COMM1NGS — 889-0740 

Muzak — 6645 W. North Ave.
A Div. Of Wrather Corp.

d A N I T O R
Assistant Janitor reąuired to take1 
care of plant and office. Manūfactur- 
ing company located in Franklin Pk. 
Afternoon and ėVehing hours — call

NA 5-8777 for appt.

TOOL & DIE MAKER
lmmedlate opening for a journey- 
man, who (s tApable 6f assisting us 
in our program of revising and 
malntaining punch presą dles. Top 
pay and fringe benefits. Call M. Ma
rkini — 787-1875 or apply in persoh. 
ACME FRAME PRODUCTS. Ine. 

501 VV. Huron Street

PRESSMAN—BUSINESS FORMS
Exper’d wet offeet pressman 
needed for 2nd shift. Opportunity 
to grovv vvith business forms 
manufacturer.

Call Gene Jonės at 275-7070

Customer Service
AND ORDER DESK MAN 

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

call 678 6505

Remkite dienr. “Draugą".

ELECTRONIC TECHNICIAN6
Evperienced Solid State Techniciąus For Small 

Electronics Corporation 

CALL MR. MICHAEL SWANSON

LUNDELL CONTROLS
2360 No. Elston Avenue Phone — 772-8200

ELECTR0-MECH4HICAL 

Md MECHANICAL ENCIHEERS
If you are an aggresive hardworking engineer looking for au 
opportunity to associate yourself with a dynamic grovvth mindei) 
company, the follovving vvill be of interest. Opening ėkists for 
applieants vvith background in electrical engineering, associalėd 
vvith Logic Design, Computer concepts, office machines, precišion 
mechanisms related to Peripheral Computer Eąuipment. office 
machines etc. Send resumes to:
7 THOMAS E. WHEELER

Personnel Manager

OURA DIVISION 0F 
IHTERCONTlNENTAL SYSTEMS IRC.

5401 -20th Street VVest 
GREELEY, COLORADO 80631

An Eųuol Opportunity Employer

Registered Nurses
Diplomą or Associate 

Degree  ........... .................. $6712
Baccalaureate Degree .......... $7116

(Highęr scales vvith 
ekperience)

DIFFERENT1ALS
Ratating shifts $75 monthly
Evening <£ nights $40 monthly
Three Vveeks paid annual vacatioA

- i - , . . • i • 4 - i

HELP W A N T E D — MOTERYS

IMMEDIATE OPENINGS IN MOST 
CL1NICAL SERVICES AT A MAJOR

UNIVERSITY HOSPITAL 
«

Licensed 
Practical Nurses

Graduates of Approved
Programs $460044800 

D1FFERENTIALS
Rotatlng shifts $73 montMy
Evening <£ nights $23 tnųnthly
Tvvo vveeks paid annual vacation

PLŪS
• Free Tuition to six Credit Hours per semester.
• Ten paid Annual Holidays.
• Liberal Siek Leave Policy.
• Moving Ailovvances (RNs Only).
• Eąual Opportunity Employer.

Call Collect: 606-233-5000, Ext. 5908 
or write:

Mrs. DOROTHEA KRIEGER. Nursing Services 
Room H 110, University Hospital

ALBERT B. CHANDLER MEDICAL CENTER 

Lexington, Kentucky 40506

UNIVERSITY OF KENTUCKY

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

MAINTENANCE MEN — 
MECHANICAL

Estab’d metai fabricating co.. loc. 
in Franklin Pk., reąuires exper’d 
mecha nical maint’ce men — Prese- 
es, Jeeps, Air Controls. Gd. salary 
for comp’t man. Call NA 5-8777.
--------i  . - '----------------------- ----- ‘ ■ - - >• > • ..Ii

. STATIONARY ENGINEER
Interesting position in our nevy 
mOdern home office ln GlehVlew on 
4 A.M. to 12 noon shift, Prefer re- 
frlgeratlon &. electrical exp. įn- 
surarice and other company benorite. 
Call personnel Service dept. 720-3008. 
SCOTT, FOpJESMAN & CO»pPĄjiY 
1900 Rast. Lako Ave,, bĮjcnvlevV. nt

WAREHOUSEMAN
International Corp. needs ware- 

houseman. Excell. co., paid bene
fit program. Schiller Pk. location.

Phone 671-2550

Dock Foreman-General
Excellent salary—Incentive pro
gram. Company benefits. Heavy 
esperience all phases dock super- 
vision. Mušt shbvv successfull cUt- 
perience in developing dockmen 
and dock supervisors

Phone 376 - 4400• r F -v
An Eųual opportunity employer

Porter QC Maintenątjcę 
Worker Wanted

For North Side business. Excetl 
working conditions & co. benefits 

PHONE 281-6111



Dviejuose horizontuose
IK PRIE KNYGŲ 

BUVO EILES

Amerikietiškoji ir mūsų spau
da prieškalėdyje plačiai garsino 
knygas kaip kultūringas dova
nas artimiesiems švenčių pto- 
ga. Nežinau, kiek lietuviai jų 
nupirko? Kad amerikiečiai jas 
gausiai pirko, įsitikinau pats: 
Švenčių proga panūdau nusi
pirkti rusų autoriaus A. Sol'že- 
nytcino “Pirmajame rate”. Skai 
tytojai žino, kad ši knyga pa
rašyta Sovietų Sąjungoje, bet 
uždrausta ten išleisti. Rankraš
tis buvo slapta išsiųstas į Vaka
rus, čia išverstas i anglų kalbą 
ir išleistas stambiu tomu, kurio 
kaina 10 dol. “Sun - Times” dien 
raščio knygų priedas po Naujų 
Metų paskelbė, kad Solženytci- 
no “Pirmajame rate” labiausiai 
JAV perkamų knygų tarpe už
ima 10 vietą, taigi, gana popu
liarus.

Prieš Kalėdas tą knygą ma
čiau vieno knygyno lange Mon
roe gatvėje, šeštadienį prieš Ka 
lėdas, kai pūtė žvarbus vėjas ir 
oras nebuvo malonus, į darbą 
išvykau pusvalandžiu anksčiau, 
kad būtų laikb užsukti į kny
gynus. Monroe gatvės knygy
nas buvo pilnas pirkėjų ir čia
A. Solženytcino knygos jau ne- 
begavau. Brentano knygyne, 
Wabash gatvėje, taipgi didelė 
spūstis, ypač didelės eilės prie 
geresnių, populiaresnių knygų. 
Stebina jaunimas, kurio procen- 
tualiai matosi daugiausiai gau
sių knygų pirkėjų tarpe. Prie 
“Pirmojo rato” teko gerokai pa
stovėti eilutėje, kol brangoka 
knyga pateko į mano rankas. 
Dėl tos netikėtai ilgai užtruku
sios kelionės po knygynus, pa
vėlavau į darbą. Bet kai darbo
vietės viršininkai pamatė ran
kose knygą, jie savo ranka už
rašė ant laikrodžio kortelės, 
kad į darbą atvykau laiku, nes 
mano pavėluotas laikas buvo 
praleistas geram tikslui.

šis amerikiečių pavyzdys, ku
ris rašantį šiuos žodžius tikrai 
šventiškai nuteikė, tegu paska
tina ir lietuvius labiau susido
mėti lietuviškąją knyga ir di
džiųjų švenčių ir visais metų 
laikais.

ŠBLTTVA TELEVIZIJOJE
Kalėdų rytą prieš 11 vai. at

sitiktinai atsisukau televizijos 
septintą tinklą, kttr. baigėsi per 
visą Ameriką transliuojamos 
mišios iš šv. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventovės Washing 
tone. William Manchester vie
noje iš populiariausių knygų 
“The Death of a President” 
rašo, kad žuvusįjį prezidentą
J. Kennedy aukštieji Bažnyčios 
ir valstybės pareigūnai norėję 
laidoti iš šv. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventovės, nes tai 
esanti pati iškilmingiausia ka
talikų šventovė visame krašte. 
Tam pasipriešinusi velionies pre 
zidento žmona gana rimtu ar
gumentu: ji norinti savo vyrą 
pėščia lydėti, o į Nekalto Pra
sidėjimo šventovę pėsčiai nuei
ti būtų per toli. Tuo pačiu su
sidarė problema ir saugumo 
darbuotojams: ilgoje kelionėje 
apsaugoti nuo atentatų tiek 

‘daug suvažiavusių įvairių val
stybių galvų. Tad prezidentas 
ir buvo palaidotas iš artimesnės 
šv. Mato katedros.

Tuo tarpu Kalėdų rytą, tuoj 
po mišių, per ABC televizijos 
tinklą visai Amerikai buvo pa
rodytos įvairių tautų koplyčios 
— Washingtono šventovės pa
puošalai. Šiluvos koplyčia, pra
nešėjui kelis kartus paminėjus

Lietuvą, lietuvius ir gražiai iš- 
‘ tarus žodį Šiluva, buvo rodoma 
apie 2-3 minutes, komentato
riui nepagailint šiltų žodžių a- 
pie jos meninį grožį. TV kame
ros ypač buvo atkreiptos į skulp 
toriaus Kašubos Šiluvos Mari
jos skulptūrą.

Jei tokios per visą kraštą per
duodamos programos Lietuvos 
vardui pagarsinti būtų buvę siek 
ta komerciniu keliu, kiek tai pi
nigų būtų kainavę mūsų bend
rinėms institucijoms. Bet Kalė
dų rytą į Šiluvos lietuvių kop
lyčią Washingtone TV kame
ros pasisuko ne apipiltos pini
gais, bet išprovokuotos tikrojo 
meno. kurį mūsų dailininkai ir 
skulptoriai įamžino šiluvbs lie
tuvių koplyčioje.

NEGRAI VILNIUJE

Bolševikai, visaip spjaudyda
mi ant Amerikos, jai vis priki
ša ir skaudžią negrų problemą. 
Žinoma, visad primena, kad A- 
merikoje negrai esą vergai ir, 
kad jie neturį jokių teisių.

Prieš mėnesį teko mūsų spau
doj skaityti įdomius b. vyr. skt. 
Br. Juodelio įspūdžius “še
šios dienos Sovietų žemėje”, šį 
kartą, paliekant nuošaliai kitus 

• charakteringus tų įspūdžių as
pektus, įdomu paliesti tik vie
ną, trumpai tepaminėtą, bet la
bai charakteringą momentą — 
Amerikos negrų viešnagę Vil
niuje.

— Na, o kaip jūs ten su neg
rais Amerikoje? Mes bijojom, 
kad jie ten visko nenudegintų.

, Čia mūsų spauda labai daug pri
rašo.

'' Aš bandžiau aiškinti kokia iš 
tikrųjų yra situacija su neg

erais Amerikoje.
— Mes patys turėjom progos 

patirti, — aiškino vilniečiai.
C — Amerikos negrų grupė iš 
Maskvos buvo atvažiavusi į Vil
nių. Priėmėm, pavaišinom. Pri
sigėrę negrai pradėjo merginas 
terorizuoti. Pasakėm jiems su
sitvarkyt. Tada jie pasiutę pra
dėjo indus ir baldus daužyti.

’ Mūsų vyrai neiškentė. Davė 
'jiems gerai į kaulus. Sumetė į 
vagonus ir išsiuntė į Maskvą. 
Iš to vos nekilo tarptautinis 
skandalas dėl negrų persekioji
mo Vilniuje. Maskva kvietė mū
sų vyresnybę pasiaiškinti. Po to, 
aišku, viskas nutilo.

— Kokia tvarka gali būti su 
laukiniais. Jie tokie buvo, tokie 
ir liko, — piktinosi kaimynas

Kodėl oficiali tarybinė spau
da nemini to, kokį įspūdį pada
rė vilniečiams čia atsilankę A- 
merikos negrai? VI. Rmjs

— Dinajpur katalikų kate
droje buvo pašventintas vysku
pu pirmasis pakistanietis vys
kupas Mykolas Rosario, buvęs 
Dacca vyskupijos generalinis 
vikaras Pakistane.

Libano min. pirm. Abdyllah Yafi 
skelbia, kad jis atsistatydino, vi
suomenei spaudžiant, dėl vyriausy
bės nesugebėjimo apginti aerodro
mą ,kurj puolė žydai ir sunaikino 
lėktuvus.

Liepsną vaizduojančio pamin
klo kontūrus supo Prancūzijos 
dangaus mėlynė, kurioje su nau
ju (paminklu kilo ir viltis, kad 
mirusiojo atlikti darbai, paber
tos mintys, pasėtos idėjos neiš
nyks be ženklo mūsų tautoje. 
Amt paminklo yra iškaltas pos
melis iš himno:

“Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina.”
Daug kas tą dieną būtų at

vykęs pagerbti mirusįjį, bet di
deli atstumai ir laiko stoka nė
ra lengvai nugalimos kliūtys. 
Susirinko. visi, kurie galėjo: 
Velionio anūko Blonde šeima, 
ponas Marmoux su žmona, kun. 
J. Petrošius, pulk/ J. Lansko- 
ronskis, H. Petkūnas, J. ir A. 
Lapinskai, V. Narbutas, D. KoJ- 
baitė, skulptorius A. Mončys ir 
P. Klimas.
Dr. Z. Ivinskis, negalėdamas da
lyvauti šventinimo iškilmėse at
siimto tokio turinio laišką:

“Negalėdamas dalyvauti di
džiojo mūsų valstybininko Er
nesto Galvanausko paminklo 
šventinime, reiškiu džiaugsmą, 
kad dar vienas iš žymiausių 
mūsų nepriklausomos valstybės 
statytojų neuždelsiant susilau
kia nors žemiško paminklo. Bet

A. + A.rSi

JADVYGAI NARBUTIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukterims IRENAI SMIELIAUS- 
KIENEI ir REGINAI SMILGEVIČIENEI bei jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Buv. Telšių Gimnazijos 
Mokslo Draugai

Paminklą a. a. iE. Galvanauskui pašventinus: (iš kairės') A. Mončys, 
kun. J. Petrošius ir P. Klimas ,visi Prancūzijos LB valdybos nariai.

ERNESTUI GALVANAUSKUI 
PLIKO GRANITO PAMINKLAS

Tolimame Prancūzijos kain-1 lietuvių tautoje jis yra sau 
pelyje, Aix-les-Bains kapinėse, 
ilsisi valstybininkas Ernestas 
Galvanauskas, kur 1968 m. lap
kričio 2 d. pašventintas pamink
las. Tarp įvairių formų, dydžių 
ir įvairias religijas reprezentuo
jančių antkapių, Ernesto pa
minklas atrodė sikirtingas, nie
kur nematytas, susitelkimui ska 
tinąs. Jis labai atitinka švie
siam prisiminimui, kurį paliko 
a. a. Ernestas Galvanauskas, ne
tik pavienių asmenų, bet visos 
lietuvių tautos tarpe.

pasistatęs paminklą patvaresnį 
už varį ir granitą, paminklą, ku
rio laiko rūdys, vėjai ir darga
nos nesunaikins. Įvairiuose Va
karų Europos archyvuose yra 
likę tiek daug neišdildomų pėd
sakų jo nepaliaujamo veikimo 
Lietuvos labui. Mūsų šventa pa
reiga yra visą tą velionio darbą 
įjungtą į naujausios Lietuvos 
istorijos rėmus, dar labiau įsi
sąmoninti ir gyvą raštu išlai
kyti Lietuvon ir jos vaikų atei
čiai”.

Paminklą šventino ir visais 
reikalais susijusiais su šventini
mo iškilmėmis rūpinosi kun. J. 
Petrošius, Prancūzijos LB pir
mininkas, kuris ir velioniui gy
vam esant jį lankė ir globojo. 
Paminklo finansavimo rūpestį 
nešė E. Galvanausko studentai 
iš Prekybos instituto, ši grupe
lė žmonių ekonomiškai rėmė 
savo buvusį rektorių jo ligos 
metu, o jam apleidus šį pasau
lį, jie nusprendė bent paminklo 
forma išreikšti pagarbą ir dė
kingumą. Gerbėjai iš visuome
nės tarpo taip pat prisidėjo tiek 
prie velionio šalpos, tiek prie 
paminklo statybos finansavimo.

Skulptorius A'.. Mončys pasi-

ASTRONAUTŲ VARDAI - 

TRYNUKAMS

Gruodžio 24 dieną Sogamoso 
miestelyje, Kodumbijoje, Dsun- 
cin Lamus de Aguilar, 18 metų 
moteris, pagimdė trynukus — 
berniukus. Kaip motina taip ir 
naujagimiai sveiki. Tėvai nuta
rė naujagimius pakrikštyti Ame 
rikos astronautų vardais, norė
dami pagerbti astronautus, Sou- 
rie kaip tik tuo metu buvo ne
toli mėnulio. Taip pat mano, kad 
jų vardai vaikams atneš laimę. 
Metrikacijos akte, kuris teisiš
kai Kolumbijoje galioja, nauja
gimiai buvo įrašyti tokiais var
dais: Frank Borman Aguila La
mus, James Loveli Aguilar La
mus ir Wilham Andrės Aguilar 
Lamus. Tai pirmas atsitikimas, 
kad naujagimiai buvo pakrikš
tyti Amerikos astronautų var
dais ir pavardėmis. Naujagimių 
tėvas dirba cemento fabrike ir 
uždirba tik 900 pezų. Tėvai 
džiaugiasi, kad kūdikėlis Jėzus 
jiems atnešė tokią dovaną ir 
kaip tik tuo metu, kai Amerikos 
astronautai vykdė istorinį žygį 
pasiekti ‘kitą planetą.

Žurnalistai paklausė motinos 
ar ji norėtų ateityje turėti dau
giau vaikų, ši atsakė kad rie, 
nes esanti laiminga, kad turi 
šiuos tris sūnus ir anksčiau gi
musią vieną mergaitę: Jos vy
ras tiek mažai uždirbąs, kad 
daugiau vaikų tinkamai išaugin 
ti nepajėgtų. Ji norinti naujagi
mius išleist į mokslus ir kad jie 
būtų astronautai ar šiaip moks
lininkai. K. SL

............... —-
stengė į šaltą granitą perkelti
a. a. E. Galvanausko siekius ir 
troškimus, kad kiekvienam lan
kytojui bylotų apie šviesią atei
tį, kurią savo tautai pranašavo 
ir linkėjo šis didis Lietuvos vy
ras. Skulptoriaus pastangos bu
vo labai sėkmingos. Te pamink
las šimtmečiais stovės ant a. a. 
Ernesto Galvanausko kapo ir 
neleis mūsų ainiams užmiršti, 
kad čia guli žmogus, kokius ne
daug turėjo lietuvių tauta.- i. "it

A. + A.
JUOZUI POŽĖLAI mirus,

dukrai FELICIJAI KRUMPUENEI, dukrai ONUTEI 
ŽUKAUSKIENEI su šeima ir anūkui VALENTINUI 

KRUMPLIUI nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Emilija* Aleksandras, Jr., 
ir Aleksandras Gaškai

MARŪUEnE NATIONAL BANK
63rd AND WESTERN AVENUE

Statemenf of Coedition 

DECEMBER 31, 1968
RESOURCES
Cash and Due from Banks $ 9.565,243.73 
U.S. Government Securities 32,862,873.07
Munieipal Securities .. ........ 4,068,521.12
Other Securities .............. 155,000.00
Federal Funds Sold............. 1,000,000.00
Loans and Discounts ......... 52,069.8Š6 23
Bank Building, Furniture &

Fbctures ...... .......... 684,844.66
Interest Earned Not

Collected ........................„ 462.660.26
Other Resources ............. 75,520.89

LIABILITIES
Capital *........1
Surplus ....................
Undlvtded Proflts ..........
Loan Valuation Reserve ... 
SėcnrPies Valuation 

Reserve
Reserved for Interest 

and Tarės ...............
Interest collected Not
Other Liabiuttoi \im*IZ^ 
Deposits ..........................

2,0 
3,0
1,031,571.36
1,159.643.03

100,008.06

325,93230

1,880,851.44 
76,112.70

91,130,400.13

TTOTAL RE5OURCBJ ... 1100,904,919.96 TOTAI. UABIL1TIM ....9M8,98MW.M

Adam J. Riffal 
James A. Pearsoa 

Dantei J. MeCarHiy 
Theodore J. Caehey

— DtMCTOaS — 

John F. McCarthy
OMlrmMi «( KM •••«<

Antfce>»-eOMva« 

Max Shaplra

I.
H. L
ai-— e— 
Vyfeld C. Yotaoi -K. —■ a

_
Emmeff D. McCar+hy Joseph J. Schaecsler 

John R. Thompson Makaka M. Datfek

»
 MEMBER: FEDERAL RCSOKVC SYSTEM

FEDERAL DEPOSIT IMSURAMCE eORPOAATIOM

- Open , A.«. „ I P*
Drive-I# Bankini OpM llinrstlay Eminp t to I p.0.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 11 d.

Mielam švogeriui

A.4-A. JUOZUr POŽĖLAI rtiitiis, 
jo dukterį FELICIJA su sūnum VALENTINU, dukterį 
ONĄ su šeima, Lietuvoje gyvenančią žmoną ONĄ, 
dukteris JANINĄ ir ELZBIETĄ su šeimomis širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Rozalija, Vincas ir Marius AiMfaZle’ai

A. -J- A.
PUOZUI POŽĖLAI mirus, 

liūdinčias dukras FELICIJĄ KRUMPLIEN? if ONĄ 
ŽUKAUSKIENĘ bei jų šeimas giliai užjaučiame if 
kartu liūdime.

Andriulių šeima

SEARS
HERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai Garantuoti.

Sears. Roebacb and Co.

KAINOS nue $74.95; Į tų kainų įeina pristatymas Ir 
padėjimas ant kape. Kapinių mokesčiai atskirai

Sutaupote — Aptaraavimaa — Patenkinti

6153 Seutti Western Avenue Tek NEmleek 4-4800
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

A. + A.
ADELEI SADONIENEI 

staiga mirus, jos vyrui JUOZUI SADŪNUI ir šeimai 

nuoširdi užuojauta.

Leopoldas Mūrelis 
Alfonsas Mūrelis

Motinai it uošvei .r

■■ , < - . Aįi -f-A.; :■■■. ■.
ADELEI SADONIENEI mirus, 

ALMĄ ir RIMĄ KĖLIUOSIUS širdingai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

Algimantas ir Dina Bakšiai

P A D fi K A
Mūsų mylimai žmonai, motinai ir senelei

A. A.

JADVYGAI JARIENEI mirus,
savo gilų dėkingumą reiškiame mieliems giminėms ir draugams 
mums taip sunkią valandą visoketriopai padėjusiems, lankiusiems 
velionę koplyčioje ir dalyvavusiems laidotuvėse: visiems šv. Mi
šių aukotojams, atsiuntuslems gėlių ir pareiškusiems užuojautą 
žodžiu, raStti ir jJer spaudą.

Didelis ačiū: kun. Kelpšai, MIC. už sukalbėtą rožančių, at
laikytas gedulingas ^v. Mišias ir palydėjimą į kapines, Bendruo
menės pirmin. Liong. Pliflfai, Liet. rondo atstovui Br. Juškai ir 
dramos būrelio atst. Zen. Lukauskui už suruoštą atsisveikinimo 
akademiją ir pasakytas kalbas. Dr. Vitoldui Balčiūnui už velio
nės rūpestingą gydymą ir nuolatinę priežiūrą.

Nuliūdę:vyras, dukterys, žentai ir anūkai.

P A O fi K A
Mūši} mylimam vyrai ir tėveliui

A. f A. JUOZUI LESEVIČIUI
mirus,

mums taip sunkią valandą padėjusiems reiškiame nuoširdžią padė
ką: Kan. V. Zakarauskui už šv. Mišių atnašavimą, pamokslą baž
nyčioje bei palydėjimą j kapines. Ačiū kun. Pijui Dambrauskui, 
kun. B. Sugintu! fr kun. Pr. Myszko už dalyvavimą laidotuvių 
apeigose bažnyčioje ir kapinėse. Kun. fonui Kuzinskui, kun. B. 
Sugintui ir Šv. Vardo Draugijos nariams už maldas koplyčioje.

Ačiū poniai Genovaitei Mažeikienei už taip gražų giedojimą 
bažnyčioje šv. Mišių metu.

Dėkojame prel. Dr. A. Deksniui už šv. Mišių auką East St. 
Louis.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse. Dėkojame už gausias šv. Mišių aukas, už lankymą ve
lioni koplyčioje ir visiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu 
lr spaudoje. Nuoširdi padėka laid. direkt. Petkui už rūpestingą 
patarnavimą.

Nuliūdusi žmona ir dukterys

t



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 11 d.

prezidento Richard M. Nixon 
inauguracijos iškilmėse ir ba
liuje. Ponai Bartkai rengiasi iš
kilmėse dalyvauti.

X Vladas Vijeikis, Liet. skau 
tų brolijos vyr. skautininkas, 
po poros savaičių kelionės su
grįžo iš Australijos, aplankęs 
vietos liet. skautų vienetus. Sau
sio 3—5 d. jis buvojo Austra
lijos liet. skautų jubiliejinėje 
stovykloje, kur stovyklavo 147
skautai,-ės. Naujųjų metų suti- frakcijomis jų gaminimui, iruo- 
kimą Australijos lietuviai suruo gmio torto receptas. “Red Book” 
šę Adelaidėje, vienoje iš didžių- j žurnale buvo atspausdintas sau 
jų salių, kuris buvo labai iškil- sainių ‘‘grybukų’’ receptas, 
mingas ir iš įvairių vietovių
sutraukęs apie 1500 dalyvių.

X Inž. Leonas Nekus, Bever
ly Shores, Ind., su šeima pralei
do šv. Kalėdas Kingstone, Ka
nadoje, pas savo tėvus ir brolį 
dr. Valentiną Nekų, kuris yra 
profesorium Quens universite
te ir skyriaus vedėju ligoninėje.

X Nekalto švč. P. M. Prasi
dėjimo šv. Vardo d-ja šį sek
madienį, sausio 12 d., 3:45 v. 
r. kartu su Vyrų klubo nariais 
eis bendrai šv. Komunijos. Po 
to bendri pusryčiai parap. salė
je.

X Tėveliai, atveskite savo 
vaikus į Alvudo Vaikų Teatro 
vaidinimą “Džiaugsmas”, kuris ’ |j 
įvyks š. m. sausio 19 d., sekma-' 
dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo cen- * 
tre. Bilietai iš anksto gaunami 
“Marginiuose”. Bilietų kaina: 
suaug. — 2 dol., vaikams —
1 dol. (pr.)

X iStereo FM-AM-FM radijas 
tik $69.95 — pas Gradinską,
2512 W. 47 St., FR 6-1998.
Svarbus pranešimas pirmadienio 
Drauge. (sk.)

X Reikalinga vyresnio am
žiaus moteris prie šeimos. Skam
binti vakarais tel. RE 7-2739.

x Cicero Lietuvių Medžioto
jų - Žuvautojų klubo garsusis 
medžioklės — Užgavėnių balius
įvyks vas. 15 d., šeštad., Ri- nius pamušalus į paltus^ Nepra- 
chard's Ballroom, 3243 So. Har- le‘Blat0 P"®08 P““8“10“ P8’ 
lem Avė., Benvyne. Riohard’s
(anksčiau Bond’s) Ballroom 
yra viena iš gražiausių moder
niškų salių Chicagos apyllinkė-
se. Gros pilno sąstato L. Bich- 
nevičiaus orkestras. Svečiai tu
rės didelį pasirinkimą Įšaltų už-
kandžių ir ibus sočiai vaišinami j miteto ruošiamas teatrinis pa- 

karštais patiekalais, kalnų dl- rengimas įvyks šio mėn. 26 d., 
nių ir šemėna. Baras, dovanos
ir kiti įvairumai. Visos vietos 
rezervuotos. Dėl rezervacijų ir 
smulkesnės informacijos prašo
me skambinti: Ciceroje — V.

Mičiuliui, OL 6-3187, Chicago
je — J. Ardickui YA 7-3283.

(pr).
X Dovanų siuntinius į Lietu

vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734. fsk.)
x A ii B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Švairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės Priimam® 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom.

Skamb. tel. 436-0446
(sk.)

x Vitalis Žukauskas, žino
mas humoristas ir Alice Ste
phens vad. mergaičių ansamblis 
“Aldutės” išpildys programą 
1069 m. sausio 12 d., 3 vai. po
piet Jaunimo centre. Bilietai pla
tinami “Marginiuose”. Eilės nu- 
numeruotos. Įėjimas suaug. 
$3.00 ir $2.00; vaikams $1.50 
ir $1.00. Koncertą ruošia Da
riaus - Girėno lit. mokyklos Tė
vų komitetas, (pr.) j

x Mokslo kr pramonės mu* 
ziejus praneša, kad gruodžio 14 
d., Lietuvių dieną, muziejų ap
lankė 10,925 asmenų, kurie gro
žėjosi įvairių tautų kalėdinių 
eglučių paroda. Lietuviškoji eg
lutė, kurią šįmet papuošė Atei
ties Atžalyno motinų komitetas,

X Inž. Eugenijus Bartkus, susilaukė daug šiltų komplimen
Alto valdybos pirmininkas, su i tų tą dieną ir vėliau laiškais
ponia pakviesti dalyvauti JAV ir telefonu. Trijose lietuvių ka-

iėdinėse programose, kurias at
liko Ateities Atžalynas ir Alvu
das, žiūrovų buvę 1,791. Gi lie
tuviškas vakarienes muziejaus 
restorane užsisakė 300. Vietos 
angliškoji spauda taipgi skyrė 
daug vietos mūsų eglutei, ir ypa 
tingai daug dėmesio atkreipė į 
Kalėdų papročius bed lietuviškų 
valgių receptus. “Better Ho- 
mes and Gardens” žurnale tilpo 
šiaudinukų iliustracija su ins-

X Prof. dr. J. Meškauskas 
mus parėmė 5 dol. auka. Labai 
ačiū.

Sesuo dail. Mercedes. Marijos 
aukšt. mok mokyto ja. ir sesuo Te
ofilė iš Argentinos lankėsi Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje Chi
cagoje.

x Apsilankykite į Norman 
Burstein kailių galioną. Gražiau
si, naujausių madų kailiniai, 
kailinės kepuraitės, palerinos 
ponioms ir panelėms parduoda
mos sumažintom kainom. Vy
rams paltai su kailiniais pamu
šalais. Taip pat įdedame kaili

pigintam kainom. Adr.: 185 N. 
VVabash Avė. 2-ras aukštas 
Tel. 263-5826. Atd. nuo 9 v. r. 
iki 6 v. v., pirmad. ir ketv. iki 
8 v v., šeštad. iki 4 v. popiet.

(ek.)

X Operos Lėšų Telkimo Ko

sekmadienyje, Drury Lane The- 
atre, 2500 W. 94th PI., Ever
green Park. Programoje: “iStar- 
Spangled Giri”, su žinomu 
HoJlywood aktorium Edd BYR- 
NES. Pradžia: 3:30 vaL po pie
tų. Po vaidinimo ten pat, Mar-
tinique restorane, _  pietūs ir
šokiai. Bilietai gaunami pas k-to 
nares, operos v-bos narius ir 
“Marginiuose”, 2511 W. 69th 
Str., Chicago. Telef.: PR 8-4585.

(pr.)
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 tėl. 476-2952. (pr.)

DAUG SUTAUPYSI pirkdama.- 
Radio. Radio-Consoles. spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai. 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai įv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedratis. 10 
Barry, Dr., E- Northport. N Y 
11731. kuris “Draugui” žinoma- 
UaiT. sažinineas numno tnlr'

X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

X Lietuvių Moterų klubų fe

deracijos Chicagos klubo su
rengta gruodžio m. 2—31 d. ka
lėdinių šiaudinukų parodėlė 
Northtcnvn bibliotekoje, 6435 
N. California Avė., sukėlė tiek 
daug susidomėjimo, ikad biblio
tekos vedėja prašė pratęsti pa
rodėlės laiką iki sausio 9 d. P.
Jameakienės meniškas ekspona
tų išdėstymas, P. Vaitaitienės 
premijuoti šiaudinukai, tauti
niais motyvais papuoštos medi
nės dėžutės bei kiti išstatyti 
dalykai buvo nuolatiniai lanky
tojų pasigėrėjimo taškai. Apra
šymai tilpo keliuose šiaurinės 
miesto dalies laikraščiuose. Pa
rodėlėje panaudoti R Jameikie- 
nės, M. Krauchunienės, P. Vai
taitienės ir F. Zapolio ekspona
tai.

X Kazimiera Tautkuvienė 
(žum. K. Tautkaus žmona) Ka
lėdų švenčių išvakarėse rimtai 
susirgo. Skubiai buvo nuvežta į 
Gottlieb Memorial ligoninę.
Šventes praleido .ligoninėje. Dr.
Adomas Šulcas sukvietė dakta
rų specialistų Ikomisiją sveika
tai nuodugniai ištirti ir diagnozei 
nustatyti. Ligoninėje išgulėjusi 
pora savaičių sugrįžo į namus.
Daktarai nustatė naują dietą ir 
vaistus. Dabar sveiksta namuo
se šeimos ir dr. A. Šulco prie
žiūroje.

x Dr. Steponas Biežis, žino
mas mūsų visuomenės veikėjas, 
atsilygindamas už kalėdines kor 
teles atsiuntė 5 dol. auką. Dėko
jame.

x Henry Pikturna, Chicago,
BĮ., dėkodamas už “Draugo” 
kalendorių ir šventines korteles, 
prisiuntė 5 dol. Dėkojame.

x Aukų mūsų dienraščiui, 
atsilygindami už kalėdines kor
teles ar kalendorius, atsiuntė:
4 dol. — G. Stančius; po 3 dol.
— Iz. A. Jonaitis, J. Adomonis,
Mrs. Albert A. Vinick; po 2 
dol. — St. Strasevičius, O. Ber- 
žanskienė, S. Rudokienė, E. Pau 
razienė, K. Germanas, Vikt. Ma- 
riūnas, Joseph Patrauskas, J.
Mikulis, J. Jankaitis; po 1 dal.
— J. E. šauliai, Mrs. M. Yeku- 
hs, I. Seralis. Nuoširdus ačiū.

x Teklė Narbutienė, žinoma $1’000' Nepadavus prašymo, nie-
visuomenės veikėja, stambi ge- 1 ne8aus-_______________
rų darbų rėmėja, grįžo į Brigh- J
ton park gyventi, nes čia ilgus 
metus gyveno ir visur daug pa
sidarbuodavo.

X Lucija Petrlkonienė ir jos
vyras dail. A. Petrikonis_ abu
yra nuoširdūs mūsų lietuvių ope 
ros rėmėjai bei palaikytojai. 
Lucija pakviesta, maloniai su
tiko įeiti į Operos lėšų teikimo 
komitetą.

x Katrinos ir Viktoro Kal
vaičių, 4945 So. Halsted St., 
dukrelę gruodžio 29 d. Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje kun. 
V. Mikolaitis pakrikštijo Lauros 
Annetos vardu. Krikšto tėvai 
buvo Adelė Kondrotienė ir Ge
raldas Kalvaitis. Tėveliai iškėlė 
šaunią krikštynų puotą.

X T. Macys, Chicago, UI., dė
kodamas už kalėdines korteles, 
prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X “Religinė padėtis paverg
toje Lietuvoje” paskaita bus šį 
sekmadienį, sausio 12 d. 5 vai. 
po p. Jaunimo centro mažoje 
salėje, 5620 So. Claremont Avė. 
Po paskaitos rodomas filmas 
“Song to Remember”, Šopeno 
gyvenimas ir kūryba. Įėjimas 
nemokamas. Visi kviečiami da
lyvauti.

Šitokių ir kitokių, didesnių ar mažesnių drožinėtojo Liudo Montrimo dro
žinių —- įvairių koplytėlių, lėkščių, paveikslų, koplytstulpių (net Ugi f pė
dų aukščio) galima pasirinkti “Drauge”. Kainos neaukštos, visiems pri
einamos.

Rockford, IH., 1968 m. buvo sudarytas Iš vietos organizacijų pirm ninku 
komitetas vysk. V. Brizgiui pagerbti bei supažindinti su vietos lietuv ų 
visuomene. Stovi (iš kairės) liet. kalboje programos vedėjas Kazys Rut
kauskas, vysk. V. Br zgrys, kun. Br. Daukus. Nuotr. A. Pociaus

CHICAGOS ŽINIOS
KETURI ŽUVO SPROGIME

Keturi darbininkai žuvo, 20 
gerokai apdegė ir apie 125 sau
giai išbėga iš Chase chemikalų 
fabriko Broadview priemiestyje, 
ikur sprogimas ir gaisras sudarė 
apie $25,000 nuostolių.

GINČAI DEL ELEKTROJ 

NAUDOJIMO

Neverta namų savininkams 
kelti ginčus su nuomininkais dėl 
elektros naudojimo šviesai. 
Commonwealth Edison kompa
nija Chicagoje paaiškino, kad 
75 wattų lemputė per 8 valan
das išdegina elektros už vieną 
centą; 100 wattų lemputė per 
5 valandas ir 150 wattų lemputė 
per tris valandas irgi išdegina 
elėktros už vieną centą. Žino
ma, ikiti įrengimai ir aparatai 
išdegina pagal pajėgumą daug 
daugiau.

ILLINOIS ATLYGINIMAS 

VIETNAMO VETERANAMS

Chicagoje gyveną Vietnamo 
karo veteranai gali gauti $100 
premiją iš Illinois valstijos. Jie 
turi kreiptis į Ulinois Veterans’ 
Cammlssiocn, 160 N. LaSalle st. 
Žuvusio veterano giminės iš tos 
pačios komisijos gali gauti

x J. Naujokaitis, Chicago, 
Dl. parėmė mūsų dienraštį 5 doL 
auka. Dėkojame.

X Marija Paukštienė, visuo
menės veikėja, buvo susirgusi, 
dabar jau sveiksta. Pažįstami 
linki greit pasveikti.

x Angele Keser paslydo ant 
ledo ir krisdama susilaužė ran
ką. Dabar ranka yra gipse.

x Ekumeninis maldos vaka

ras, krikščionių suartėjimo sa
vaitę pradedant, ruošiamas kitą 
šeštadienį, sausio 18 d., 7:30 v. 
v. tėvų jėzuitų (koplyčioje, 56 
St. ir Claremont Avė. Visi lie
tuviai krikščionys yra nuošir
džiai kviečiami kartu melstis.

x Alex Goberis, St. Louis, 

Mo., dėkodamas už Draugo ka

lendorius ir korteles, atsiraitė 

5 dol. auką. “Draugas” dėkoja.

x S. Kantanskas, Albion, 

Mich., gavęs “Draugo” kalendo
rių ir atsilygindamas už korte
les, prisiuntė 5 dol. dienraščiui 
paremti. Dėkojame.

X Cicero Namų savininkų 
susirinkime šį antradienį, sau
sio 14 d., 7 v. v. Liberty sa
lėj, pirm. J. Kimbarkas pada
rys pranešimą apie greitkelio 
vedimą.

ĮVAŽIAVO į upę
Sunkvežimio vairuotojas Ray

mond Jonen, per 30 vairavimo 
metų neturėjęs nelaimės, veng
damas susidūrimo su neatsar
giu vairuotoju, nukrypo nuo 
Stevenson greitkelio ir nėrė į 
Dės Plaines upę arti Summit. 
Jonen žuvo. Bandydamas iš
traukti sunkvežimį, žuvo krano 
operatorius Serafino Savaglio, 
kai trūkęs kabelis jam beveik 
nukirto galvą.

NEVEŠ KIAULIŲ Į 

SKERDYKLAS

Benton ir Blackfard apskričių 
ūkininkai, Indianoje, sutarė ne
vežt! kiaulių į Chicagos sker
dyklas, nes rinkos kaina per 
žema.
MUZIEJAUS LANKYTOJAI

Pernai 3,160,429 asmenys ap
lankė garsųjį Chicagos Mokslo 
ir pramonės muziejų.

PAUKŠČIAI NETERŠ 
INAUGURACIJOS

Joseph Finfc, Paukščių kont
rolės laboratorijos vedėjas, gy
venąs Wilmette, garantavo.kad 
sausio 20 d., prezidento inaugu
racijos parado metu, paukščiai 
neapterš dalyvius. Už specialių 
skysčių apipurkštimą medžių 
nuo Kapitoliaus iki Baltųjų Rū
mų jis gavo $10,000. Tokį dar
bą jau atlieka ketvirtai inaugu
racijai.

Chicagos aktoriai, praėjusį savaitgalį suvaidinę Jaunimo centre A. Rūko 
“Bubulį ir Dundulį '. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PONIA P. VILIŪNEENB SU 

DUKROMIS

IŠVYKO Į AUSTRALUI
Mokyt Marija Dykšienė, gy

venanti 1321 Elm iStr., Rock
ford, III., rašo, kad bko viena 
kai iš Cicero, DL, išleido brollio- 
be savųjų. Jai buvo daug darbo, 
nę P. Viliūnienę su dviem duk
rom į Australiją, pas jos vyrą 
dr. Al. Viliūną. Jei sveiki bus, 
galės ten gerai gyventi. Brolie
nės sveikata silpnoka, jai reika
linga, kad kas nors padėtų.

Kaip jau esame rašę, dr. Al. 
Viliūnas, baigęs medicinos moks 
ius Insbrake, Austrijoje, kurį 
laiką atlikinėjo internšhipą Cook 
apskr. ligoninėje, Chicagoje; dr. 
Viliūnas priklausė Lietuvių Gy
dytojų draugijai, buvo valdybos 
sekretorium, rašinėjo lietuvių 
laikralščiams. Pr. metų vasarą 
išvykęs į Australiją, gavo ligo
ninės direktoriaus postą, ten gjr- 
dytojo ir administratoriaus pa
reigas gerai atliekąs, gavo pa
gyrimų iš sveikatos ministerio, 
kuris tą ligoninę vizitavo.

Mes linkime dr. AL VUiūnuL
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J. A. VALSTYBĖSE

— Mindaugas Labanauskas,

Wiscomsino universitete gavęs 
magistro laipsnį iš fizikos, in
tensyviai dirba universitete ir 
toliau, siekdamas doktorato iš 
biofizikos. Jis priklauso Wiscon- 
sino universiteto Madisane bio
fizikų ir biochemikų grupei 
(team), kuri pravedė tyrinėji
mus ir pasiekė sėkmingų rezul
tatų pagaminant pirmą kartą 
“nucleic acid” kristalus. Tie 
kristalai galės būti panaudoti 
aiškinimui genetinio kodo ir, ti
kimasi, bus naudingi įvairių li
gų kontroliavimui, šių tyrinėji
mų rezultatus paskelbė ir pla
čiai aprašė du žinomi mokslo 
žurnalai: “Science” 1068. XII.
20 ir “Wisconsin State Journal” 
NU. 18 laidoje, pažymėdami ir 
Mindaugo nuopelnus. Mindaugas 
Labanauskas su žmona Regina 
ir vienerių metų sūneliu Sau
lium gyvena Madisane. Jo tėvas 
dipl. ekonomistas Vyt. Laba
nauskas ir motina gyvena Chi
cagoje, džiaugdamiesi sūnaus 
laimėjimais.

— Ona Valytė, Detroit, Mich., 
gruodžio mėn. įsigijo bakalauro 
laipsnį iš chemijos, Wayne Sta-

GAISRININKAI SUSIŽEIDĖ

Trys gaisrininkai buvo su
žeisti gaisro metu ir 18-ka gy
ventojų Išbėgo iš degančio tri
jų aukšto namo 7353 N. Seeley 
avė. Namo savininkas apalpo. 
Nuostolių padaryta apie $25,000.

žmonai ir dukrelėm Australijoj 
gerai įsikurti ir laimingai gy
venti. Magd. Šulaitienė ,

CICERO KOLONIJOJ

— Adomas Bernadišius su
sirgo gripu, bet globojamas sū
naus - marčios ir dr. Kisieliaus 
greitai sveiksta. Bernadišius 
16 st ir 49th ct. turi biznio vie
tą ir pristato su sūnumi kurą.

— Sunegalavo Pranas Žibu
tis, jisai turi gausių draugų tai
jį lanko ligoninėje. K. D. i lingos pamaldos.

te universitete. Ji 1965 m. baigė 
Aukštesniąją Holy Redeemer 
mokyklą ketvirtąja mokine iš 
250 mokinių. Laimėjo trijų me
tų Board of Governors stipen
diją ir iš National Science Foun
dation specialią premiją už da
lyvavimą tyrinėjimų programo
je. Šiuo metu ji pradeda dirbti 
ir ruoštis magistro laipsniui 
tame pačiame universitete. Ona 
Valytė yra baigusi Detroito li
tuanistinę mokyklą pirmąja mo
kine ir šoka tautinių šokių gra 
pėje “Šilainėje”.

— Kultūros ambasadorė. Di
dysis Los Angeles dienraštis 
“Los Angeles Times”, kaip ir 
mūsų “Draugas”, turi savaitinį 
kultūros priedą, kuriame šalia 
įvairių kultūrinių įvykių verti
nimo, knygų recenzijų, teatro 
ir filmų apžvalgų taip pat skel
biamas sekančios savaitės kul
tūrinių įvykių kalendorius. Pra
ėjusių 1068 metų bėgyje nete
ko pastebėti, ikad šiame kalen
doriuje pasirodytų bet kuri ki
ta lietuviška pavardė, išskyras 
prof. dr. Elenos Tumienės. Šiuo 
metu ji yra išgarsėjusi paskai- 
tininkė, kviečiama į mokslines 
konferencijas, universitetus, li
teratūros specialistų suvažiavi
mus. Spalio mėn. “Karas ir mo
ralė” tema kalbėjo Bažnyčių 
ekumeninės tarybos suorgani
zuotame seminare Glendale, Ca
lif., lapkričio 20 Fullertono ko
legijoje pravestame paskaitų 
cikle “Communism under 
stresą” skaitė paskaitą “Sovie
tų ir satelitų inteflektualai”, 
gruodžio 7 Californijos univer
sitete kalbėjo tema "Lietuvių 
liaudies pasakos”, pagrindu pa
imdama Eglės žalčių karalienės 
pasakos interpretaciją. Paskai
tos klausėsi 500 žmonių audito
rija.

Ne tik nagrinėdami lietuviš
kas temas, bet ir tarptautiškas, 
ji kelia ir lietuviškuosius klau
simus, pristato lietuvių rašyto
jus ir intelektualus. Pav., kalbė
dama apie sovietų intelektualus, 
sustojusi prie klausimo “kovoti 
ar bendradarbiauti?”, ji rėmė
si rašytojo Barono ir Landsber
gio literatūros kūriniais ir filo
sofo dr. Juozo Girniaus minti
mis. Dar anksčiau, Pietinės Ca- 
lifornijos universitete, kalbėda
ma apie lietuvių eleginę poeziją, 
klausytojus ji supažindino ir su 
partizanų dainomis. Ateinantį 
pavasarį yra pakviesta Califor
nijos u-te skaityti paskaitą apie 
lietuvių mitologiją. Kolegija, ku- 
rioje dr. E. Tumienė profeso- 
riauja, irgi įvertino joe sugebė- 

i jimus ir darbštumą; nuo š. m. 
pradžios ji oficialiai yra patvir
tinta profesorės pareigoms iki 
gyvos galvas.

OID. BRITANIJOJ
— Vaikų eglutė. Gruodžio 29 

d. parapijos komitetas, talkinin
kaujant šv. Onos moterų drau
gijai, suruošė vaikams pramo
gėlę — kalėdinę eglutę. Progra
mą išpildė jaunimo “Grandis”. 
Atvykęs Kalėdų senelis apdova
nojo vaikučius ir kartu su jais 
pažaidė. Programa užbaigta vi
siems kartu giedant kalėdinę 
giesmę “Tylią naktį”. Pobūviui ( 
vadovavo J. Alkis. Kalėdų sene
lio pareigose gražiai pasireiškė 
jaunuolis Janulevičius.

_  Metinės. Gruodžio 30 d.
prisimintos a. a. Minsterio B. K.

1 Balučio mirties metinės. Tą die
ną Londono lietuvių bažnyčioje 
už velionį buvo atlaikytos gedu-


