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Kinai Varšuvoje 

ir
Katyno paslaptys

“Draugo” spec. bendradarbio 
Bonnoje:

Komunistinė Kinija Varšuvoje 
išlaiko gana gausią diplomatinę 
misiją. Daugelis kinų diplomatų 
gerai išmoko lenkų kalbą, pasi
žymi veržlumu ir noru palaikyti 
asmeniškus santykius su lenkais. 
Nemažesnis lenkų susidomėji
mas kinais —auga skaičius žmo
nių kinuose matančių busimuo
sius rusų imperializmo tramdy
tojus. Sekmadieniais, ypač vasa
rą, visuomet daug svečių kinų 
ambasadoje. Vaikai laksto po am 
basados sodą, o suaugę šneku
čiuojasi su diplomatais.

Pereitą vasarą kinai Varšuvo
je rodė filmą apie Katyno trage
diją. Kaip žinia, Katyno miškely 
je Rusijoje 1940 m. rusai išsker
dė kelis tūkstančius sovietų ne
laisvėn patekusių lenkų karinin 
kų. Filmas (lenkų kalba) kalti
no rusus žmogžudyste (sovietai 
vis dar išsisukinėja dėl žudynių 
kaltindami vokiečius). Filmą su 
kinų diplomatais žiūrėjo nema
žas skaičius lenkų. Įvykis, supran 
tama, sukėlė Gomulkos rėžimo 
protestą. Kinai atsakė, kad fil
mas buvo rodomas ambasados 
personalui tikslu geriau išmokti 
lenkų kalbą ir susipažinti su 
Lenkijos istorija.
Diskusijos Varšuvoje dėl Katyno 

“misterijos”

Ryšium su tuo atgijo diskusi
jos dėl Katyno miškelio “misteri
jos” ypač kariškių tarpe. Netru
kus buvo sušauktas aukštų lenkų 
liarininkų slaptas pasitarimas, 
kuriame išdėstyta štai kokia “pas
laptis”: lenkų karininkus “per 
klaidą” išskerdę sovietai. Kaltas 
vienas tuometinių saugumo virši
ninko Berijos pavaduotojų. Jis 
klastotais dokumentais “įrodęs”, 
kad lenkų karininkai jau spėję su 
sisiekti su sovietiniais antistali- 
nistais, planuoją perversmą ir 
ruošiasi pabėgti iš stovyklų. To
kiais įrodymais “suklaidintas” 
Stalinas ir davė įsakymą masiš
kai likviduoti belaisvius karinin
kus. “Klaidai” paaiškėjus buvę 
per vėlu paskelbti teisybę. Esą bi
jota tarptautinio skandalo ir ga
limų neigiamų pasėkų pačioje 
Sovietų Sąjungoje.

Šiaurės Vietnamo gyventojams dviratis yra viena svarbiausių susisie
kimo priemonių. Čia prancūzų fotografo Mare Riboud nuotrauka Ha
nojuje: dviračiu pristatomos karinės medžiagos

“Pueblo” kapitonas L. Bucher, jam 
pagijus, bus apklausinėjamas. Sau
sio 16 d. bus tęsiami įgulos narių 
apklausinėjimai.

Prez. Johnson: Nbcon 
teks tartis su Maskva

Laisvos rankos būsimai

Washingtono vyriausybei

WASHINGTON. — Prez. 
Johnsonas numato šiomis dieno
mis atsakyti į sovietų pasiūly
mus konfliktui Art. Rytuose 
baigti. Manoma, kad Johnsonas, 
dar tik savaitę liekąs Balt. Rū
muose, nepadarysiąs jokių sais
tančių sprendimų ir pasiūlysiąs 
toliau tartis, be to, iškelsiąs 
kai kuriuos Maskvos pasiūlymo 
neaiškumus.

Tuo būdu, R. Nbcono vyriau
sybei teks galutinai tartis, juo 
labiau, kad iš Johnsono nelau
kiama, kad jis būtų priėmęs ar 
atmetęs sovietinius pasiūlymus.

Prez. Johnsonas metinį pra
nešimą (State of Union) pats 
perskaitys Kongrese ryt, ant
radienį, 9 vai. vak rytų laiku. 
Ligšiol tie pranešimai buvo 
siunčiami perskaityti Kongreso 
pareigūnams.

Kinai Varšuvoje traukia 
Lenkijos himną

Kinų filmo išprovokuotas Katy 
no istorijos iškėlimas susilaukė 
pikto gomulkininkų atkirčio. Su
ruoštos demonstracijos ties kinų 
ambasada, su šūkiais ir grąsini- 
mais prieš Mao ir jo sėbrus, “so
cializmo išdavikus”. Reikalas 
pasibaigė labai netikėtai — ir ga
na komiškai. Davus atitinkamą 
įsakymą- staiga iš ambasados iš
žygiavo visas personalas, išrikia 
vo prieš demonstrantus ir visa 
gerkle ėmė traukti Lenkijos him
ną “Ješče Polska niezginęla po- 
ki MY žyjemy...” Atseit -dar Len 
kija nepražuvo, kol mes — kinie
čiai — gyvename...

v.b.

Vėl sovietų pratimai Čekoslovakijoje?
Čekų kariniai sluoksniai patvirtina, bet ir paneigia — jie neturį nieko bendro su NA 
TO kraštų manevrais Vokietijoje — Nauji spaudos varžymai, intelektualų protestai

Krašte apie 70,000 sovietų 
karių

PRAHA. — Sovietų kariniai 
daliniai numato šiais metais Če
koslovakijoje vykdyti plataus 
masto pratimus. Apie tai spau
dai paskelbė čekų gen. maj. 
Martin Korbela. Jis šiomis die
nomis paskirtas ryšininku su 
okupanto dalinių vadovybe. 
Spėjama, kad šiuo metu Čeko
slovakijoje gali būti apie 70,000 
sovietų karių.

Ta proga jis paneigė žinią, 
kad ryšium su šj mėnesį numa
tytais NATO kraštų kariniais 
pratimais Vak. Vokietijoje, į 
Čekoslovakiją atvykę nauji spe
cialūs sovietų kariniai daliniai.

Tačiau... esančios užimtos 
didžiosios įmonės

Vis dėlto,, pati Prahos spau
da patvirtino žinią apie naują 
sovietinių dalinių judėjimą. Be 
to, pranešta, kad vengiant ne
ramumų ar streikų čekų darbi
ninkų tarpe, tie sovietų kariai 
esą užėmę kai kurias pramonės 
įmones sostinėje.

Apie judėjimą užsiminė ir 
minėtas Korbela, nurodęs, kad 
vykstančios “karinės žiemos, 
meto pratybos”, kad sovietų 
naujokai siunčiami į kraštą čia

Popiežius kelia taikos viltis
Reiškia optimistines nuotaikas 

krizių atžvilgiu

VATIKANAS. — Sausio 11 
d. Vatikane įvykus tradiciniam 
diplomatinio korpuso priėmi
mui, popiežius Paulius VI kal
bėjo apie viltis teikiančias per
spektyvas, siekiant taikos Viet
name, Nigerijoje, Art. Rytuose, 
Pietų Amerikoje ir Čekoslova
kijoje.

Popiežius nurodė, kad būtų 
pasitarnauta taikos labui, jei 
pasaulis kreiptų daugiau dėme
sio į nusiginklavimo reikalą ir 
į ūkinio bei socialinio pobūdžio 
pasiūlymus, išdėstytus encikli
koje Populorum Progressio.

“Taikos siekimai glūdi giliai 

žmonių sąmonėje”

Paulius VI teigė, esą, yra 
vilties, kad taikos pasitarimai 
Paryžiuje bus sėkmingi, be to, 
tikėtina, kad panašūs pasitari
mai vyksią ir Nigerijos kon
flikto klausimu. Tenka susirū
pinti dėl Art. Rytų, tačiau pas
tarieji įvykiai kaip tik liudijo, 
jog žmonių sąžinėje bei viešo
joje nuomonėj esą giliai įsišak
niję norai pasiekti taikos.

Popiežius ir taika
(Sinodas spalio mėn. vyks 

dvi savaites
V AtIKAN AS. — Spaudos 

Įstaiga paskelbė raštą “Popie
žiaus Pauliaus VI taikos žy
giai 1968 m.” Čia išdėstytos vi
sos popiežiaus užuominos taikos 
pasauly klausimu pasakytose 
kalbose jr kitur. Kaip iš rašto 
seka, popiežius praėj. metais 
taikos klausimą buvo iškėlęs 
daugiau kaip 100 kartų.

Vyskupų sinodo gen. sekre
torius vyskupas VI. Rubin pra
nešė, kad š. m. spalio mėn. Va
tikane šaukiamas vyskupų si- 

• nodas užtruks dvi savaites. Vie-

Alkoholis — visų incidentų 
priežastis?

Šiuo metu Čekoslovakijoje 
stebime panašius reiškinius, 
kaip ir 1939 m. Vilniaus kraš
te, kai buvo sudaryta komisija 
incidentams su okupanto ka
riais tirti. Minėtas gen. Korbela 
su vienu sovietų aukštu kariu 
įpareigoti ištirti pernai spalio 
mėn. pasirašytos sutarties, dėl 
dalinių laikymo, tariamus pa
žeidimus.

Jis dabar paskelbė, kad pa
grindinė visų nesutarimų bei 
daugelio incidentų priežastis, 
atlikti karinės prievolės.

Plėšrusis gyvūnas ir laiptai valdžiai 
pasiekti (Iš naujo čekų humoro)

Pamlnėjo smūgius laisvei 
Čekoslovakijoje

Popiežius, nurodęs į “grėsmę 
socialinei taikai” P. Amerikoje,

į reformų reikalą tame konti
nente, paminėjęs neramumus 
šiaurės Airijoje, dar priminė ir 
į sunkius smūgius laisvei “šau
nioje vidurinės Europos vals
tybėje”. Aišku, kad čia turėta 
galvoje Čekoslovakija. Jis klau
sė: “Ar mūsų nedžiugina tai, 
kad buvo ginamos vertybės, lai
kytinos žmogaus palikimu?”

Iš komunistinių kraštų dip
lomatų popiežiaus priėmime te
dalyvavo vos vienas - Kubos at
stovas, iškėlęs popiežiaus tai
kos pastangas.

KALENDORIUS
Sausio 13 d.: šv. Bernas, šv. 

Veronika Mil., Dargaudas, Gil- 
vė.

Sausio 14 d.: šv. Hilarijus, 
šv. Makrina, Laimis, Auksė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien iš 
dalies saulėta, temp. sieks 20 
ir daugiau 1. F., ryt — debe
suota, kiek šilčiau.

Saulė teka 7:16, leidžias 4:42.

nintelė svarstymų tema: ryšiai 
tarp popiežiaus ir episkopato. 
JAV-bes parengiamoje sinodo 
darbų komisijoje atstovauja 
Detroito arkivyskupas John F. 

'Dearden.

tai... alkoholinių svaigalų var
tojimas.

Čekai teigia: sovietai patys 
kalti NATO atgijus

PRAHA. — Spauda nesivar
žo neigiamai vertinti sovietų 
politiką ir ypač Maskvos įvyk
dytą invaziją. Prof. sąjungų 
laikraštis “Prace” nurodė: jei 
pastaruoju metu pastebimas 
Atlanto Sąjungos atgijimas ar 
veiklumas, tai dėl to daugiau
sia kalta pati Sovietų Sąjunga.

C. Suchy teigia, kad prieš 
invaziją NATO patyrusi nesėk
mių, tačiau įvykus praėj. metų 
rugpiūčio mėn. invazijai, tai Va
karų sąjungai įlietas tarytum 
naujas kraujas ar eleksyras.

Šiomis dienomis patirta, kad 
vyriausybė numatanti paskirti 
specialius spaudos cenzorius 
kai kuriems “drąsiems” leidi
niams ir jų tarpe minėtam 
"Prace” laikraščiui.

Intelektualai protestuoja 
prieš naujus varžymus

Kai kurie reiškiniai liudija, 
kad Čekoslovakijoj laukiama 
naujų suvaržymų žodžio laisvės 
srity. Slovakų komunistų va
das G. Husak, sausio 10 d. per 
radiją pasakytoje kalboje pik
tai puolė krašto spaudą ir radi
ją ir šaukėsi “vidinės discipli
nos”. Jo žodžiais, “kai kurie” 
žurnalistai, radijo ar televizijos 
Žmonės įsivaizduoja, kad redak
cijos ar radijo siųstuvai esą 
“privačiose rankose.”

Žinomas rašytojas Vaclav 
Havel ir filmų režisierius Jan 
Nemec telegramoje prezidentui
L. Svobodai pareiškė pasipikti
nimą Husako kalba ir teigė: 
“dabar lauktina naujo žingsnio 
— policijos tardymų ir suėmi
mų. Husako žodžiai per daug 
primena stilių tų politikų, ku
rių dėka mūsų krašte atsirado 
policijos teroras.”

Maskva puola Mao
Kaltina “monarchinio 
paveldėjimo” kryptimi

MASKVA. — Partijos orga
nas “Pravda” sausio 11 d. ilga
me straipsny apkaltino Kinijos 
Mao-tse-tungą — esą jis atsi
žadėjęs komunizmo tikslų, me
todų. Aiškinama, kad kinų ko
munistų partija komunistinė tė
ra tik savo pavadinimu...

Dienraščio puolimas sietinas 
su numatytu Kinijos kom. par
tijos statuto keitimu, numatytu 
paskelbti šiais metais Pekine 
.vykstančiame 9-me partijos su
važiavime.

Naujasis statutas, pasak laik
raščio, išjungiąs buvusį “demo
kratinį centralizmą”, kolekty
vinio vadovavimo dėsnį. Dar 
daugiau, kinai į naująjį statutą 
įveda “monarchistinį paveldėji
mo pradą”, nes statuto įžango
je Lin Piao oficialiai laikomas 
“draugo Mao-tse-tungo įpėdi
niu.”

Maskva ligšiol skelbdavo ne
siekianti Pekiną išjungt iš tarp
tautinio komunistų judėjimo. 
Padėtis kinta, nes Kremlius šiuo 
metu jau abejoja, ar Mao iš vi
so esąs komunistas...

• R. Vokietijos armijos ser
žantas šeštadienį pasitraukė į 
Vakarus, peržengęs sieną Ber
lyne. Jam pavyko pabėgti, ne
pastebėjus sienos sargybiniams.

• Trys astronautai vakar 
viešėjo Floridoje, Miami, ryt at
vyksta į Chicagą.

Vietname
Vėl puola JAV bazes

Priešo puolimai sietini su 

Paryžiaus pasitarimais

SAIGONAS. — Priešas sa
vaitgaly išvystė didesnio masto 
puolimus, per dvi dienas apšau- 
dęs 28 JAV bazes, aerodromus 
ir kai kuriuos sritinius mies
tus, daugiausia Mekongo delto
je ir į šiaurės vakarus nuo Sai
gono. Sąjungininkų nuostoliai 
nebuvo dideli.

Saigone manoma, kad naujie
ji priešo puolimai turį ryšio su 
Hanojaus nepasitenkinimu akli- 
gatviu taikos pasitarimuose Pa
ryžiuje.

Iki 60,000 JAV karių bus 
grąžinti iš Vietnamo?

SAIGONAS. — Vyriausybės 
sluoksniuose vakar pareikšta,

Vokiečiai vėl kalbasi su Maskva
Maskva siekianti gerinti 

santykius su Vak. Vokietija?

BONNA. — Fed. Vokietija ir 
sovietai sausio mėn. 10 d. vėl 
atnaujino pasikalbėjimus — po 
Čekoslovakijos invazijos jie 
buvo nutraukti, gi sovietų am
basadorius Bonnoje Semjon Ca- 
rapkin net tris mėnesius nesi
rodė, nes buvo išvykęs į Sovie
tų Sąjungą.

Dabar, jam grįžus, su juo 
pusantros valandos kalbėjosi 
vokiečių užsienio reik. vadovas 
Willy Brandt. Oficialiai paskelb
ta, kad buvę išsiaiškinta dėl 
“skirtingų nuomonių”. Nurodo
ma, kad Maskvos pareigūnas 
pareiškęs nepasitenkinimą dėl 
kovo mėn. numatytų Fed. Vo
kietijos naujojo prezidento rin
kimų Vak. Berlyne, gi Brandtas 
išdėstęs Bonnos pažiūras.
Vis gerėja sovietų - prancūzų 

santykiai
Politinių stebėtojų nuomone,

Du politikai, išvaizdos atžvilgiu vargiai laikytini diplomatai: Fed. Vo- 
ketijop užsienio reik. vadovas Willy Brandt (kairėje) ir sovietų amba
sadorius Bonnoje, Semjon Garapkia

TRUMPAI
Lėktuvai į Kubą

• Sausio 11 d. prievarta nu
kreiptas į Kubą, Havaną, Peru 
keleivinis lėktuvas su daugiau 
kaip 100 keleivių. Po to sekė 
dar dviejų JAV keleivinių lėk
tuvų “pagrobimas”.

Tuo būdu, šiais metais, prie
vartos, ginklo keliu, į Kubą nu
skraidinti jau penki lėktuvai.

• Libane vyko studentų de
monstracijos. Jie reikalauja 
griežtesnės laikysenos Izraelio 
atžvilgiu.

• Izraelio lėktuvai užvakar 
du kartu puolė Jordano vieto
ves išilgai Jordano upės. Nu
mesti napalmo sprogmenys. Iz
raelis savo puolimus aiškina at
kirčiu arabų partizanų veiks
mams.

• Paryžiuje ryt rengiama 
protesto demonstracija — susi
rinkimas, Prancūzijai sustab
džius ginklų tiekimą Izraeliui. 
Jį rengia žydų organizacijos.
• Trys rusų žvejų laivai, įsi

veržę netoli NATO aviacijos ba
zės pietų Norvegijoje, buvo su
laikyti ir vėliau paleisti, kiek
vienam sumokėjus 285 dol. bau
dą.

• Prez. Johnsonas savaitga
lį, jau paskutinį, praleido Camp 
David, Maryland valst.

kad šiais metais tarp 20,000— 
60,000 JAV karių galės būti 
grąžinta į JAV-bes. Savo ruož
tu, teks didinti P. Vietnamo ka
rinį pajėgumą.

Prez. Thieu pavasarį numato 
lankytis P. Korėjoje ir tartis 
su prezidentu Park. Korėjoje 
vasario mėn. lankysis ir JAV 
dalinių vadas Vietname gen. 
Abrams.

Carapkino - Brandto pasikalbė
jimas netenka vertinti optimis
tiškai: jis nereiškęs jokio nau
jo posūkio diplomatiniame ba
re. Vis dėlto, Bonnos politikai 
jį sveikina, nes, esą, vokiečiai 
negalį atsilikti, kai stebimi vis 
glaudesni Paryžiaus - Maskvos 
santykiai. Praėj. metų rudenį 
Bonnos - Maskvos santykiai bu 
vo paaštrėję, nes sovietai buvo 
iškėlę savo naująją sampratą 
apie “įsikišimo galimybę”, na
cizmui kylant, antra, jie buvo 
susirūpinę tariamai glaudžiais 
tuometiniais santykiais tarp 
Bonnos ir Dubčeko reformato
rių.

Dabar įvykęs naujasis dialo
gas įvyko sovietų ambasado
riaus Carapkino iniciatyva.

• Gen. W. Hestmoreland, 
JAV sausumos kariuomenės 
štabo viršininkas, V. Berlyne 
lankė JAV įgulos narius. Jo 
viešnagė vyko nieko nepaskel
bus,



MŪSŲ KOLONIJOSE
Rockford, III.

DALYVAUKIME 
BALFO SUSIRINKIME

Balfo 85 skyr. metinis susi
rinkimas įvyks sausio 19 d. 2 
vai. p. p. Lietuvių klubo mažo
joje salėje, 716 Indiana Avė. 
Vyks pranešimai iš 1968 m. 
veiklos ir naujos valdybos rin
kimai 1969 m.

Po susirinkimo svečias iš Chi 
cagos žurn. Balys Brazdžionis 
parodys garsinius filmus “Lietu 
va Europos krepšinio nugalėto
ja”, “Apeigos prie Nežinomojo 
kareivio kapo” ir kt.

Veiks baras su skaniais už
kandžiais. Prašome gausiai da
lyvauti ir savo auka prisidėti 
prie šalpos darbo. Kviečia vi
sus Balfo valdyba.

Phoenix, Arizona
LIETUVIŲ KOLONUOS 

VEIKLA
Kalėdų išvakarėse Phoenixo 

lietuvių klubas suruošė kūčių 
vakarienę. Į skoningai papuoš
tą klubo salę susirinko gražus 
senosios kartos, naujosios ir čia 
gimusių lietuvių būrelis. Kūčio- 
se dalyvavo ir lietuvių draugų 
— svetimtaučių, kurie domėjo
si mūsų tautos tradicijomis.

Kūčių vakarienę, trumpu žo
džiu, pradėjo klubo pirm. Ant. 
Ignotą. Religinę valandėlę pra
vedė Phoenixo lietuvių kapelio
nas kun. Antanas Valiuška. Kū- 
čioms vadovavo Teofilė Šaulie
nė. Po pamaldų, su įsijautimu, 
ji perskaitė eilėraštį “Kūčių va
karo vizija”.

L. B. vardu kalbėjo pirm. E- 
milija Josen, ragindama jauni
mą gerbti savo tėvų tradicijas 
ir jų nepamiršti. Vakarienės 
metu buvo giedama kalėdinės

giesmės. Loterijos būdu buvo 
padalintos lietuviškos patarlės, 
Tturlos paįvairino vakaro pro
gramą ir įnešė gražaus humo
ro.

Baigiant vakarieniauti T. Šau 
lienė visiems padėkojo ir palin
kėjo, kad ši graži mūsų tautos 
tradicija — kūčios, Phoenbco 
lietuvių kolonijoj, būtų karto
jama kiekvienais metais.

Phoenbco lietuvių klubas ne
pamiršo ir savo mažųjų. Jiems 
gruodžio 29 d. savo patalpose, 
surengė Kalėdų eglutę. Susirin
ko apie pora tuzinų įvairaus 
amžiaus vaikučių. Vadovaujant 
E. Baranauskaitei ir J. Gudwin, 
prie skoningai papuoštos eglu
tės visi gražiai pažaidė, pagie
dojo, padainavo. Buvo klubo 
apdovanoti ir pavaišinti.

Kadangi Phoenbce nėra lietu
viškos mokyklos, todėl ši šven
tė buvo puiki proga nors kartą 
metuose, lietuvių vaikams su
sitikti, susipažinti, tėvų ir se
nelių priežiūroj, tarpusavy pa
bendrauti.

Phoenbco lietuvių klubas jau 
antri metai Naujuosius Metus 
sutinka savo naujai įrengtoj 
salėj. Šiemet toji salė tikrai gra 
žiai atrodė: sudėtos naujos grin 
dys, balti užtiesti stalai ir sko
ningas papuošimas darė labai 
malonų įspūdį.

Nors žmonių susirinko ne
mažai, bet erdvės visiems už
teko — visi jautėsi laisvai. Nuo
taika buvo jauki ir draugiška.

Visais kalėdinių švenčių pa
rengimais daugiausia rūpinosi 
lietuvių klubo pirm. Antanas 
Ignotą, sekr. F. Kezienė ir ižd. 
J. Šaulys. Daug savo darbu pri
sidėjo ir darbščiosios klubo na
rės: A. Ignotienė, T. Šaulienė, 
S. Stasiūnienė, A. Grinienė, Liu 
bartienė, Belienė, Lalienė ir A. 
Raudonienė. Dalyvis

DVI SUKAKTYS, BET 

NELYGIOS VERTĖS

ST. MAIŠTŲ FILMAS

Lietuvos
Lozoraičio

Chicagos miest. Illinois uni
versiteto CSrcle campus patal
pose buvo sušauktas vadovau
jančių tam sąjūdžiui simpati- 

diplomatijos šefo S. lietuvių tautai. Ja einant kiek- zuojančių moksleivių susirinki- 
kalba, pasakyta per vienam žmogui yra pripažinta mas, kur be kitų kalbėjo Co-

radiją naujųjų metų išvakarėse teisė laisvai spręsti savo likimą, ’umbijos universiteto SDS va
tai yra būti nepriklausomam., das Mark Rudd, jis vadovavo 
Nors Sovietų Sąjunga yra pri- ir klausimų atsakymų laikotar 
ėmusi deklaracijos nustatytas piui ir buvo parodytas filmas, 
prievoles, Lietuvoje kaip lygiai
kituose savo okupuotose ar už
valdytuose kraštuose ji mindžio
ja visas pagrindines laisves, o 
ypač mūsų tautos teisę į ne
priklausomybę. štai kodėl žmo
gaus teisių deklaracijos sukak
tis negalėjo būti mūsų švenčia- 

j ma, o sudaro dar vieną pagrin
dą reikalauti, kad deklaracijos

Lozoraitis

kaip vyko studentų maištai 
Columbijos universitete, kur 
vienu iš vadovų buvo minėta
sis Rudd.

A. ABALL ROOFING 00.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo- 

. . . , , ., . me iš lanko. Taisome maro "tuck-nuostatai butų įvykdyti ir lie-i pointing". Pilnai apsidraudę. Visas 
tuvių tautai, — <Urb,u’ ,r‘rantuota8

Šie besibaigiantieji metai at
mintini dėl dviejų sukakčių. 
Mums lietuviams todėl, kad va
sario 16 dieną suėjo 50 metų

siekiančiai atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę. 
Tokia prasme aš esu vėi krei
pęsis į Jungtines Tautas, pra
šydamas remti Lietuvos laisvės 
bylą.

Lietuvos diplomatinės tarny
bos vardu, kuri teisėtai atsto
vauja Lietuvos valstybei, aš reiš 
kiu tautai krašte ir užsienio lie
tuviams nuoširdžiausius naujų
jų metų sveikinimus ir linkiu 
visiems laimės asmeniniame

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

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

Vakarais skambinti WA 5-8667 
P. Rudėnas K šimulis

nuo Lietuvos valstybės nepri-' gyvenime, o ypač pasitikėjimo,

KANADOS ŽINIOS
St. Catharines, Ont.

1968 METŲ ĮVYKIAI 
NIAGAROS PUSIASALY
Laisvės kovos metai buvo pra 

dėti iškilmingai, pirmiausia pa
maldos tėvų pranciškonų kop
lyčioje už Lietuvą, po to, ne
šant vėliavas, visi išėjo į vie
nuolyno kiemą. Čia buvo už
degta jubiliejinių metų ugnis 
ir padėtas vainikas. L. B. pirm. 
A. Šukys pasakė kalbą, primin
damas, kad ta ugnies liepsna 
lietuviui primins visus metus tė
vynę Lietuvą, o praeiviui ne
palaužiamą lietuvių ryžtą ko
voje už tautos laisvę ir nepri
klausomybę. Jubiliejinės ugnies 
sumanytojas ir jos įrengėjas 
klebonas kun. B. Mikalauskas, 
OFM.

Jubiliejinis 1968 m. vasario 
16-sios minėjimas buvo pirmas 
tokio masto. Prie miesto rotu
šės pirmą sykį buvo iškelta Lie
tuvos trispalvė. Burmistras pa
sakė kalbą, primindamas Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės būtinumą.

Motinos dienos minėjimą su
rengė Bendruomenės valdyba. 
Paskaita buvo ponios Jurkevi
čienės, meninę dalį atliko šeš
tadieninės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami Stasės Zubrickie- 
nės.

Tradicines Jonines surengė 
parapija. Meninę programą iš
pildė “Grandies” ansamblis iš 
Chicagos, vadovaujamas Irenos 
Smieliauskienės.

Birželio 25 d. buvo pašven
tintas, vienintelis laisvajame pa
saulyje pastatytas paminklas 
žuvusięms už Lietuvos laisvę. 
Suplanuotas architekto A. Kul- 
pavičiaus, pastatytas tėvų pran 
ciŠkonų lėšomis.

Rugsėjo 8-tos minėjimas bu
vo surengtas LB. Paskaitą skai
tė J. Varanavičius, meninę dalį 
išpildė “Baltijos” choras ir tau
tinių šokių grupė iš Londono.

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyko lapkr. 16 d. Meninę 
dalį išpildė Hamiltono par. cho
ras, vadovaujamas A. Paulio- 
nio. Ta proga už nuopelnus bu
vo apdovanoti Ramovėnų ženk
lu Vanda Alondierienė, kun. B. 
Mikalauskas ir Jonas Radvilas.

Metinis St. Catharines Bend
ruomenės susirinkimas įvyko 
spalio 20 d. Praėjo kaip nieka
da. Nereikėjo jokių pranešimų. 
Savanoriškai atsirado naujai 
valdybai kandidatai.

Skautų ordinu buvo apdova
noti nusipelnę asmenys; Jonas 
Skeivelas, Kazimieras Stanke
vičius, Algimantas Zubrickas, 
Juozas Žemaitis ir Antanas ži- 
naitis.

Jubiliejiniai Lietuvos metai 
buvo baigti Naujų Metų dieno
je po pamaldų, kurias laikė 
kun. Barnabas ir pasakė tai pro 
gai pamokslą, skatindamas au
kotis ir dirbti tėvynei, siekiant 
jai laisvės. Po mišių buvo pa
šventintas vainikas, kurį nešė 
lietuvaitės prie paminklo. Il
gametis bažnyčios maršalka P. 
Meškauskas užgesino visus me
tus degusią ugnį. Po to visi su
giedojo tautos himną. S.

klausomybės atstatymo, o lais 
vajam pasauliui — kadangi bu
vo minėtos Visuotinęs žmogaus 
teisių deklaracijos dvidešimto
sios metinės.

Abi šios sukaktys turi reikš
mės lietuvių tautai, bet jos su
kėlė mums sikirtingų jausmų. 
Nepriklausomybės atstatymas 
turi galios ir šiandien, nes jis 
buvo ir tebėra tikroji laisvos 
lietuvių tautos valios išraiška, 
patvirtinta jos kovomis 1919-20 
metais nepriklausomybei apgin
ti, vėlesniu sėkmingu darbu sa
vo valstybei tobulinti ir pasi
priešinimu sovietų okupacijai 
tiek visuotiniu sukilimu 1941 
metais, tiek po karo partizanų 
veikimu. Nežiūrint okupacijos, 
Lietuvos valstybė tebeegzistuoja 
teisės atžvilgiu ir tokio nusista
tymo laikosi civilizuotasis pa
saulis, kuris nepripažįsta vadi
namojo Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą. O svarbiausia 
— Lietuvos nepriklausomybė 
yra gyva kiekvieno lietuvio šir
dyje. Šimtai tūkstančių lietuvių 
laisvajame pasaulyje šventė šią 
brangią mums vasario 16 die
nos akto sukaktį, šventė ją iš
kilmingai bei vieningai senosios 
ir jaunosios kartos žmonės, 
kaip aš galėjau įsitikinti taip 
pat dalyvaudamas Pasaulio Lie
tuvių bendruomenės seime New 
Yorke ir lankydamas Amerikos 
lietuvius. Visos tos iškilmės bu
vo įkvėptos ne tik noro primin
ti žmonijai sovietų padarytąją 
ir tebedaromą Lietuvai skriau
dą, bet taip pat įsitikinimo, kad 
mes užsienyje, būdami laisvi 
ginti Lietuvos interesus, reiš
kiame mūsų tautos valią atgauti 
savo valstybės nepriklausomy
bę.

Kitokiais jausmais mes suti
kome Jungtinių tautų paskelb-

kad laisvės idėja pasaulyje nėra 
numirusi, — miršta ilgainiui 
kaip tik piktosios jėgos, besikė
sinančios naikinti žmonių asme
ninę bei tautų laisvę.
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DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis i:

J. RUDIS — Tel. CLlffside 4-1050
lUIUIIIIilIlUllllllllllllllllllllilIlHlllllllllli

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 CONSTRUCTION co.

VIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marguette Parke

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

TELE

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

MOT VVest eeth 
TeL HE 4-7482

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namu, gyvybes. 
.1 automobiliu, 

sveikatos, biz
nio.
Patogius išsi
moka) imo sąly-

j. bacevTcius
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2288 i

Illlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, TransmisljoB, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampus 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, IUiuois

SIUNTINIAI Į LIETUV#
ir kitus kraštus

tos Visuotinės Žmogaus teisių p NEDZINSKAS, 4066 Archer Av. 
deklaracijos sukaktį. žinoma, Te, yA
ji turi principinės reikšmės ir1__________________________ ____
^UIIIIIIIIIIIIIIHIIIiHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIltlIlilIlIMIIIIIIIIlŪUIIIIIIIIIMir
MSI --- ---  —    ■ —  - ■ —--- —— fiS.

Mes mokame

RICHMOND ewS^ SERVICE

Kampas Richmond ir 6Srd St.
Užsieniniu lr vietiniu automobilių 
Taisymas Rrlklauso Chicago Motor 
Club. NelalmBs atveju skambinkite 

GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Sav. — Juozas (JooJ Juraitls

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimu; 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West «3nl Street
Vai.: kasdien 10—1 2 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Ofisas 8148 West HSrd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Plaoe 
Tel.: REpubUc 7-7868
0R. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tse- 
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.
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$17.00 9.00
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* Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

šeštadieniais g

* Administracija dirba kas- S 
len 8:30 — 5:00, šeštadie- sdien

niais

";i. .... *)**•«(■ , 
Žvelgiant pro langą šaltą dieną

5i ant visų taupymo 

certiiikatų

per annum

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVIHGS

.MlDMNTsjyiNčsi 4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470 
FRANK ZOGAS

President

I

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0588 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route- 25, Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. Uk 
susitarus.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktaAle- 

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

8:30 — 12:00.
nllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldliiii?

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimų: Pirm., antr.,
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—S Ir 
šeštad. 10—2 vai.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"contact lemen”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

Oto. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — N l’R V V IR 

EMOCINfiS LIGOS
Cravvford Medical Building

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenne
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DB. E. BINGUS
RENTGENOLOGAS

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

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

Akušerija ir meti ni Ilgos

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dfil dakta

ro ligos.

Ofiso HE 4-1414. Rez. BE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir moterų Ilgos 

2454 W. 71st Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—3 lr 6—8 vai. valt. 
šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospeet 9-6780

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez, PB 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRD’AIKO AKINTŲ^
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

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

Vizitai pagal susitarimų

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VV. 63rd Street

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

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

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. n.p. 
lr vaJtaraJs pagal susitarimų.

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

DB. P. STBIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chlrurglla 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10__ 12y. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va- 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryto. 

Rezid. tel. WA 5-3000Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.

DB. VYT. TADUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DB. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. tr nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., fieštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2919

Telefonas — GKovidiiU 6-2823
DB. A. VALIS . LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 ir 6 ilki' 8 V. vak. 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryto.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso Lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimų

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(V'ASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą..Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminčja tik susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 Utį 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

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

Ofiso tel. 767-2141. Namų 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
įr 6-8 v. v., ketvlrt 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai- popiet

.........- - ■



Sukaktys ir

ATSIMINIMŲ RAŠYMAS
Kai pernai metais daugiau 

ar mažiau prasmingai šventė
me mūsų nepriklausomybės 
paskelbimo auksinį jubiliejų, 
turėjom daugiau progų iškelti 
ryškesnius jos momentus. Ta
čiau ir šie metai, kaip ateinan
tieji ir eilė kitų, yra ta pačia 
prasme nemažiau įdomūs, kaip 
laisvės kovų ir savosios admi
nistracijos kūrimo auksiniai 
metai. Neužteko nepriklauso
mybę paskelbti: reikėjo ją ap
ginti. Sunkių dienų tada būta. 
Gerai kad atsirado sumanių, 
drąsių kūrėjų, kurie daug ko
vojo, daug kūrė ir iš labai 
liūdno palikimo gražią ir mie
lą nepriklausomą Lietuvą pa
statė. Drauge puoselėta ir ug
dyta savoji kultūra.

Labai įdomu skaityti vals
tybės kūrėjų atsiminimus. Vie
ni jų geriau, kiti kiek silpniau 
parašyti, nes kūrėjas kūrėjui 
nelygus. Neretai atsiminimai 
būna gerokai subjektyvūs, 
vienašališki, lyg Dantės Pra
daro aprašai, kai jis ten vi
sus savo asmeniškus ir politi
nius priešus sugrūdo. Daug 
kas būtų atsiminimų pusla
piuose lygintino, patikslintino. 
Tačiau iš esmės jie naudingi, 
įdomūs, naudingi praeičiai pa
žinti, skaitytini, nagrinėtini. 
Tai mūsų kraitis ateinančioms 
kartoms: tegu jos semiasi stip 
rybčs iš mūsų žygių ir darbų, 
tegu mokosi iš klaidų, kurias 
padarėme.

Kai kalbame apie klaidas, 
būtų gerai, kad asmenys, ra
šydami atsiminimus, nevengtų 
jas padarę prisipažinti, kaip, 
sakysime, nevengia savo nuo
pelnų iškelti. Tai visiškai žmo
giška : kas nieko neveikė, ir 
klaidų nesugebėjo padaryti.

Turime atsiminimų, parašy
tų mūsų valstybininkų (prezi
dentų, ministeriu, diplomatų), 
visuomenės veikėjų, dvasinin
kų: rašytojų, karininkų. Vis, 
taip sakant, žmonės iš viršū
nių. Įdomu juos skaityti: jie, 
žiūrėdami iš aukštai, daug ma 
tė, daugiau girdėjo, patyrė, 
patys rikiavo, derino. Bet ka
žin ar nebūtų įdomūs ir atsi
minimai apačioje buvusių žmo
nių rašyti? Juk ne tik valsty
bininkai, bet ir pilkieji žmo
nės šiuo bei kitu būdu valsty
bę, žmonių gerovę kūrė, kovo
jo dažnai ligi gyvybės aukos 
ar sunkią valstybės išlaikymo 
naštą nešė.

Būtų įdomūs atsiminimai 
eilinio Lietuvos ūkininko, ku
ris ne tik save ir šeimą, bet ir 
visą kraštą maitino, nuo vie
nos karvutės ar net ir be jos 
pradėjęs ūkininkauti, žemės ū- 
kio našumą į aukštybes iškėlė, 
užsieniečius savo produktais 
maitino. Įdomūs atsiminimai 
būtų ir samdinio, kuris savo 
raumenimis, kietu darbu padė
jo valstybei kilti, lygiai ir fab

Spaudoje ir gyvenime

RAŠYTOJAS DJILAS PERSPĖJA

Jugoslavijos rašytojas ir poli- 
kas Milovan Djilas, kuris savu 
iku yra buvęs Tito dešinė ran- 
i, pats komunistas, o paskiau 
61 smerkimo komunistinės prie- 
artos buvo kalinamas net 9 me
ls, 1967 m. išleistas iš kalėjimo 
tvyko į JAV. Čia jis nauju pa
uškinai atkreipė dėmesį į komu 
Įzmo grėsmę. Jo pareiškimas bu- 
3 išspausdintas “Reader’s Digest” 
tusip mėn. numery.
Prisiminęs Sovietų Sąjungos 

ykdytą Čekoslovakijos okupaci- 
į, Djilas sako: “Kas ten įvy- 
>, nebuvo tik šeimininiai kivir- 
U tarp komunistų... Kas įvyko 
d buvo padarinys mirties komu- 
izmo kaip dvasinės pajėgos.”
Apie dabartinius Sovietų Są- 

ingos vadus jis rašo: ‘ Jie nėra 
iteresuoti ideologija, jie nesuge- 
i įvesti naujumų ir juos gąsdi- 
a pasikeitimų galimybės. Jie 
•ra susirūpinę tik išlaikyti sa- 
o pačių privilegijuotą padėtį, 
aip džiunglių parazitai. ta 
aujoji Klasė auga, misdama iš 
ovietų Sąjungos ir Rytų Eu- 
>pos žmonių. Jos nariai tebcgei- 
aa drabužių eilučių iš Ven- 
cijos, žibalo iš Rumunijos, plie

riko darbininko, kuris pramo
nę, Lietuvoje dar mažai girdė
tą dalyką, iškėlė iki aukšto to
bulumo.

Mielai skaitytumėm atsimi
nimus seniūno ar viršaičio, ku 
ris vietinę administraciją or
ganizavo, policininko, kuris 
viešąją tvarką saugojo nuo 
vagių, plėšikų ir kitų nusikal
tėlių gynė. Lietuvos sieną sau
gojo. Įdomūs atsiminimai bū
tų dvasininko vikaro ar kle
bono apie parapijos organiza
vimą, jos žmones, religines nuo 
taikas ir darbą su žmonėmis, 
kuriuos jis varguose guodė ar 
jų džiaugsmais dalijosi. Gy
dytojai galėtų parašyti atsi
minimus apie sveikatos apsau
gos organizavimą, apie sėkmin 
gą kovą su epidemijomis po
kario metais, ligoninių bei svei 
katos punktų, vaistinių orga
nizavimą. Rodos, kad dar nė 
vienas iš mokytojų nepateikė 
pilnesnio nepriklausomos Lie
tuvos mokyklos kūrimo vaiz
do. Ši tema būtų labai įdomi 
ne tik atsiminimų autoriams, 
bet ir rašytojams. Juk dar tu
rime nemaža ano meto veikė
jų ar liudininkų.

Skaitėme atsiminimus mūsų 
kariuomenės kūrėjų ir aukš
tųjų karininkų rašytus. Dalis 
jų buvo nepriklausomybės me
lais, kiti išeivijoje paskelbti. 
Rodos, kad kai kas dar tebė
ra rankraščiuose. Tai svarbi 
ir reikšminga medžiaga. Bet 
nemažiau būtų įdomūs atsimi
nimai ir eilinių savanorių kūrė 
jų, daugiau ar mažiau suma
nių puskarininkių, net eilinių 
kareivėlių rašyti.

Neturime parašytų atsimi
nimų ir kooperacijos bei pre
kybos įmonių darbuotojų, mui 
tinių pareigūnų, geležinkelinin 
kų, paštininkų, valstybinių ir 
privačių įstaigų tarnautojų. 
Netgi patys žurnalistai ar kny 
gų leidėjai nedaug tėra rašę, 
kaip jie redakcijas, leidyklas 
kūrė. Spaustuvių kūrimo isto
rija visiškai neliesta. Ach, dar 
daug nepurentos žemės.

Beveik visais metų laikais 
tenka matyti parkuose, sve
tainėse ir kitose vietose dau
gybę mūsų tautiečių. Jie eina, 
priešingai Amerikos tempui, 
labai pamažu, sustoja, pasėdi, 
šnekteli su draugais. Šie žmo
nės, jei rimčiau neserga, daž
niausia turi pakankamai laiko. 
Tai mūsų mieli pensininkai. 
Neretas jų nežino ką veikti. 
Jiems galima būtų pasakyti: 
rašykite savo gyvenimo ir dar
bo atsiminimus. Vienus jų gal 
išleistų mūsų knygų leidyk
los, kitus atspausdintų redak
cijos, o dar kiti galėtų likti 
rankraščiuose kaip įdomūs 
mūsų krašto istorijos, kūry
bos, darbo ir meilės Lietuvai 
liudininkas. b. kv.

no iš Rytų Vokietijos. Jie pasi
ryžę išlaikyti iš Stalino paveldė
tą imperiją.

Koncentruodama dėmesį į savuo 
sius interesus, 1967 m. ta valdan
čioji klasė suprato, kad Sovietų 
imperijos jau netebus gali
ma išlaikyti ar tuo labiau — 
plėsti vien tik komunizmo pagal 
ba... Kremliaus žmonės suvokė, 
kad ideologinis patrauklumas bu 
vo taip silpnas, jog komunizmas 
buvo atmestas visur, kur tik žmo 
nės galėjo laisvai pasirinkti...”

Kalbėdamas apie nuotaikas So
vietų okupuotuose kraštuose, 
Djilas sako:

“Žmonės jau pavargo gamin
dami televizijos aparatus ru
sams, kai patys gamintojai jų ne 
turėjo; pavargo temindami 
sunkiąsias mašinas svetimiesiems 
vieton gaminti sau kasdienius 
reikmenis... Čekai susivienijo ne 
opozicijon prieš komunizmą, ku
ris yra mirusiu, bet pasiryžę prie 
Sintis Sovietų prokonsulų go
dumui...”

Toliau Djilas, kuris ir pats yra 
buvęs tarp komunistų pirmūnų, 
rašo, kad Sovietų Sąjunga da
bar pasuko agresijos kryptimi, ir

B SESIJA: SUABEJOTA DEKOLONIZACIJOS TAKTIKA
Nepraktiški svarstymai ir naujų valstybių kritika

Dekolonizacijos įniršio įtam
poje nė šiemet nebuvo matyti 
jokio atoslūgio. Priešingai, af
rikiečiai dar aistringiau kalti
no visą pasaulį, ypač didžiąsias 
Vakarų valstybes, kad jos ne
priverčia Portugalijos, Rodezi- 
jos ir P. Afrikos dekolonizuoti 
negrų apgyventas žemes. Šie
met net buvo reikalaujama, kad 
tai būtų padaryta jėga. Tie rei
kalavimai surašyti rezoliucijo
se, kurių turinį jau anksčiau 
esu atpasakojusi. Dar pridėti- 
na, kad jų piktas kalbas, nors 
trumpomis pastabomis, visada 
ramstė Maskvos ir ją sekantieji 
kalbėtojai. Tik gaila, kad jos 
neišbrenda iš bendrybių ir ne
vengia faktų kraipymo.

1968 m. dar trys buv. kolo
nijos tapo nepriklausomomis 
valstybėmis: Svazilandas (buv. 
britų protektoratas), Pusiaujo 
Gvinėja (Ispanijos kolonija Af
rikoje) ir Nauru (buv. Tautų
S-gos mandatinė sritis Austra
lijos globoje). Apsisprendusi 
už savivaldą, Nauru nutarė ne
būti J. Tautų nariu, bet pasilik
ti sąjungoje su Australija. 
Pietvakarių Afrika (Namibija)

Specialių bėdų prisidarė J. 
Tautos 1966 m. rudenį nuta
rusios perimti valdyti Pietva
karių Afriką, vėliau Namibija 
pavadintą net gyventojų neat
siklausus. Tai buv. Vokietijos 
kolonija, Tautų Sąjungos per
imta kaip mandatinė sritis ir 
per D. Britaniją perduota glo
boti P. Afrikai. Kai po paskuti
nio karo visas Tautų Sąjungos 
mandatines sritis perėmė J. Tau 
tos, P. Afrika atsisakė su jom 
pasirašyti sutartį. Ir Hagos 
Tarptautinis tribunolas ginče 
liko neutralus. Kilo įtarimas, 
kad P. Afrika nori tą didelį že
mės gabalą pasisavinti. Juodo
sios Afrikos vadams maištau
jant, J. Tautų gen. asamblėja 
nutarė sritį perimti ir pati val
dyti. Sudaryta tam tikslui spe
ciali taryba, paskirtas ir gen. 
komisaras, bet visa ta “valdžia” 
tebėra New Yorke, nes P. Af
rika nedavė leidimo ją vežan
čiam lėktuvui nusileisti srities 
sostinėj. Būta raginimų, kad 
jis skristų ten be leidimo, bet 
nė viena Afrikos valstybė ne-

tai nenaudodama ekonominę ar 
politinę subversiją, o grynai ka
rinę jėgą. Užmerkę akis į tai, ką 
pasaulis galvos ar sakyB, paleido 
nuo saitų savo armijas, kad jos 
okupuotų nepriklausomą valsty
bę. Tuo Sovietų Sąjunga, kaip 
moralinis raupsuotasis, izoliavo 
savo pasaulio opinijoje.

Djilas ragina vakariečius im
tis griežtų, realių priemonių 
apvaldyti Sovietų Sąjungos im
perializmą.

J. Daugi.

ZARASŲ KRAŠTO 
EŽERAI IR UPĖS

PETRAS MATEKŪNAS
Unkštos baseinas

Šiame baseine didžiausias yra Čičirio ežeras, turįs 
645 ha ploto. Jo ilgis, įskaitant ir Didėjos ežerą, 11,5 
klm. Vidutinis jo plotis 0,6 klm., o plačiausia vieta 25 
klm. Turi šešias salas ir kelis pusiasalius. Nuo juros pa
viršiaus pakilęs 144 m. Jo šiaurinė šaka, kuri turi 77 ha 
vadinasi Didėjos ežeru. Didžiausias jo gylis 42 m. Įteka 
9 upeliai, o išteka Rauda, kuri teka per Suvieko ir Sadžio 
ežerus, įtekėdama į kairįjį Ilūkštės upės krantą. Raudos 
upė turi 24,1 klm. ilgio. Į Čičirio baseiną kurio plotas 84 
kv. klm., įeina 10 ežerų, iš jų didžiausias Ilgio ežeras.

Čičirio ežeras pasižymi ne tik savo gilumu, bet įr pu
siasalio didumu, kuriame yra įsikūręs Meiriškių kai
mas. Vakarinėje jo daly yra gražus Šilelio miškas, kuria
me vyrauja beržai. Kitas jo pusiasalis yra šiaurinėje da
ly netoli Cibulinės kaimo. Jame yra Ščiūro miškelis, 
kuriame vyrauja ąžuolai, skroblai ir kiti medžiai bei 
krūmai, ypatingai lazdynai. Abu miškai prieš I-mąjį 
pasaulinį karą priklausė Suvieko dvarui. Nepriklauso
mybės metais tiek Šilelis, tiek Ščiūris buvo suvalstybinti.

Čičirio ežere tarp didžiojo pusiasalio netoli Meiriš
kių kaimo ir jo šiaurinio kranto, apaugusio spygliuočiais 
medžiais, tiek caro okupacijos, tiek nepriklausomybes 
metais veikė keltuvas, kuris kilnodavo arklius su veži
mais. Tą keltuvą pastatė apylinkės gyventojai dar 19 
šimt. Nepriklausomybės metais prie jo budėdavo žmo

O. LABANAUSKAITE, 
mūsų korespondentė J. Tautose

sutiko tai avantiūrai savo lėk
tuvo skolinti. Ir šiemet pakar
totas reikalavimas įkurdinti JT 
Namibijos tarybą Pietvakarių 
Afrikoje, tik nepramatyta, kaip 
tai padaryti.

Pačiame krašte yra už ne
priklausomybę pasisakančios 
trys politinės grupės, bet jų 
nesutarimas, kurį kursto kai 
kurie juodieji kaimynai, laisvės 
sąjūdį silpnina.

Pradėta kritikuoti komitetą
Dekolonizacijos komitetas 

1970 m. švęs dešimtmetį. Da
bartinė jo sudėtis labai norėtų 
iki to laiko dekolonizaciją baig
ti. Jo sąraše yra dar apie 46 
gabalai ir gabaliukai, komiteto 
manymu dekolonizuotini, nors 
vienoj saloj yra tik 18 gyvento- 

. jų. Tuose gabaluose gyvena dar 
keliolika milijonų žmonių, bet 
ne su visais tais gabalais gali
ma vienodai elgtis.

Nėra abejonės, kad Portuga- 
. Ii jos kolonijos, Rodezija, Piet
vakarių Afrika, Ispanijos Sa- 
hara, Prancūzų Šomalija yra 
kolonijos dekolonizacijos dek
laracijos prasme, ir ten gyvena 
tie milijonai, kurie nepriklauso
mybės prašo ir ją turi gauti. 
Bet didysis tų gabaliukų skai
čius yra mažytės salos Pacifike, 
Indijos vandenyne ir Karibų 
jūroje, kurių globėjai neatsisa
ko joms pripažinti apsisprendi
mo teisės, tačiau geografiniai, 
politiniai, ūkiniai ir socialiniai 
trūkumai neleidžia jems ta tei
se pasinaudoti iki pilnos nepri
klausomybės išvystymo.

Tuo reikalu šiemet komitetas 
susilaukė kritiškų pastabų. Ne
seniai nepriklausomybę gavusių 
Trinidado - Tobago ir Barbados 
atstovai teigė,, kad komitetas 
klysta apsisprendimo teisę ta
patindamas su pilna nepriklau
somybe. Svarbiausias dalykas 
yra apsisprendimo laisvės pa
tikrinimas, bet taikymas vi
siems vienos formulės, tai yra 
spaudimas rinktis pilną nepri
klausomybę, daug kam būtų ža 
lingas. Jų nuomone, daugumai 
tų mažų gabaliukų būtų geriau 
patarti pasekti Cook salų pa
vyzdį, kurios, pasinaudodamos 
teise, pasirinko vidaus savival
dą sąjungoje su N. Zelandija. 
Kadangi kiekvienas tame komi
teto sąraše užsilikęs gabaliukas 
yra skirtnigas ir turi ne vie
ną. bet kelias problemas, todėl 
reikia kiekvieną atskirai Išstu
dijuoti ir tik tada sprendimus 
daryti. Iki šiol tuo keliu neita.

Sąraše, anot jų, yra ir tokių 
žemės gabalų, kurie JT jurisdik
cijai nepriklauso. Tokiomis jie

laiko Gibraltarą, Britų Hondū
rą, Falklandų salas. Tai klau
simai, liečią dviejų valstybių 
ginčą ir spręstini kitu būdu 
Sąraše dar yra pluoštas Kari
bų jūroj esančių salų. Bet kri
tikai teigia, kad tos teritorijos 
jau turi pilną vidaus savival
dą, todėl komitetas jas visai be 
reikalo užkabinojąs. Omano 
britai nebelaiko savo kolonija, 
bet komitetas kasmet tebereda- 
guoja rezoliucijas, raginančias 
Londoną suteikti Omanui lais
vę. Tai vis trūkumai, kurie ko
miteto prestižo nekelia. Bet at
siradus kritiškesniam galvoji
mui, daromų klaidų gal ir bus 
atsikratyta.

Dekolonizacijos itsorija šie
met pataisyta priminimu fak
to, kad nepriklausomybės su
teikimas Aukso Krantui (buv. 
britų kolonija, dabar Ghanos 
valstybė) stipriau nušvietė lais 
vės kelią Afrikoje, negu JT de
kolonizacijos komiteto darbai. 
Suskaičiuota, kad iki dekoloni
zacijos deklaracijos paskelbimo 
Afrikoje ir Azijoje nepriklau
somybė buvo suteikta 35 vals
tybėm, o po deklaracijos tik 26.

VVashingtonas. Naujai išrink
tame JAV-ių parlamente, 46,3 
milijonai Amerikos katalikų, 
kaip didžiausioji religinė ben
druomenė, turi 111 savo katali
kų atstovų iš kurių 13 yra se
natoriai ir 88 parlamento atsto
vai. Antroje vietoje stovi meto
distų Bažnyčia turinti 23 sena
torius ir 67 parlamento atsto
vus.

S

suruoš karinį perversmą. 
Brazilijos įvykių proga ir ka-
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Lotynų Amerikos kraštai pagal jų santvarką bei valdymą. Pažymėti 
juoda spalva — karinės diktatūros, taškučiais — civilinės diktatūros, 
įstrižais brūkšniais — dem. santvarka, balta spalva — kitoms valsty
bėms priklausomi.

gus. Meiriškės kaimo lauke, visai arti prie keltuvo, bu
dėtojui buvo pastatytas nedidelis namukas, kuriame 
jis gyveno. Jam vietos gyventojai, kurie naudodavosi tuo 
keltuvu, rudens metu atsilygindavo natūra.

1919 m., kai šioje vietoje vyko nepriklausomybės ko 
vos su bolševikais, keli bolševikų kareiviai, norėdami at
sikeršyti apylinkės gyventojams, kad jie slepia nuo jų 
maistą ir laukia lietuvių kariuomenės, vieną rugpiūčio 
mėn. sekmadienį apie 3 vai. po pietų, kai žmonės pradė
jo grįžti po pamaldų iš Imbrado bažnyčios, laivelį, ku
riuo kilnodavo pavienius žmones, užtraukę ant keltuvo 
ir, atnešę iš lauko kelis rugių pėdus, sudėję juos ant 
keltuvo, padegė. Kad žmonės negalėtų degančio keltu
vo užgesyti, atpalaidavo nuo lyno ir degantį paleido pa
vėjui. Vėjas keltuvą nuplukdė j pietrytini ežero kran
tą. Kai tik priartėjo prie kranto, vietos gyventojai tuojau 
gaisrą užgesino.

Čičirio ežeras, kaip ir Avilių, įeina į Imbrado ir An
tazavės valsčių ribas. Juos abu skiria didelė Sama- 
nykščio pelkė. Kaip spėjama, prieš daug tūkstančių me
tų Čičirio ir Avilių ežerai sudarė vieną didelį ežerą.

Iš Čičirio ežero su baidare galima nuplaukti į Rygos 
įlanką, plaukiant Raudos upe pro Suvieko ir Sadžio eže
rus į Ilūkštę, kuri įteka į Dauguvą.

Apie Čičirio ežerą yra sukurtas net padavimas. Pasa
kojama, kad senais laikais velnias išmatavo Čičirio ir 
Dirdų ežerą, esantį jau Rokiškio apskrity. Išmatavęs 
pastebėjo, kad Čičirio ežeras yra didesnis negu Dirdų. 
Jis norėjo abu ežerus padaryti vienodo dydžio. Su dide
liu kaušeliu jis pradėjo imti iš Čičirio ežero vandenį 
ir jį nešti į Dirdų ežerą. Tačiau jam nepavyko juos 
sulyginti, nes, benešant dvyliktą vandens kaušelį, už
giedojus gaidžiams, jis iškrito ir vanduo išsiliejo, nu
bėgdamas į nuolaidesnę vietą ir pasidarė nedidelis eže

P. AMERIKOS DEMOKRATIJA 
PAVOJUJE

Perversmas Brazilijoje. Turtingieji ir skurdžiai. 

K. KLASTAUSKAS
talikų krypties laikraščiai pri
siminė popiežiaus Pijaus šešto
jo enciklikas ir įvairiomis pro
gomis padarytus pareiškimus, 
kad reformos vargstančiuose 
kraštuose turi būti pravestos 
ir, kad turtingasis dalį turto tu
ri atiduoti neturtingajam. Ta
čiau šie žodžiai dažniausia yra 
nerealūs, nes Amerikos kraštų 
turtuoliai yra tiek užkietėję, kad 
neturtingajam tik vieną kitą 
centą išmeta ir nesijaudina jei 
vargšai gyvena urvuose ir val
go peles ar žiurkes. Čia milijo
nierius nenori ne tik bent kiek 
prarasti, bet dar stengiasi dau
giau uždirbti.

Kolumbijos dienraštis “EI Co- 
lombiano” besvarstydamas šį 
klausimą, priėjo išvados, kad 
kariniai sukilimai ir karinės val
džios gamina dirvą komuniz
mui. Jis mano, kad komuniz
mas esąs blogis, bet ir karinė 
diktatūra nenešanti nieko gero.

Komunizmas savo reformas 
praveda griežtos prievartos ke- 

■ liu. Tuo tarpu demokratija tos 
jėgos neturi. Tad ir kyla klau
simas, kokia sistema ir kokio
mis priemonėmis P. Amerikos 
kraštai gali prieiti prie gerbū
vio ir panaikinti didelį klasių 
skirtumą. Tuo tarpu atrodo, 
kad priemonių dar nėra. Neži
nia, kuriuo būdu ir kaip seksis

Visa demokratinė Pietų A- 
merikos spauda su baime ko
mentuoja šiomis dienomis Bra
zilijoje įvykusį karinį pervers
mą. Kaip jau žinome, šio per
versmo metu visa eilė žymių 
Brazilijos asmenų buvo suimti; 
į kalėjimus pateko kunigai ir 
net vyskupai.

Kyla klausimas, kieno įtai
gojama kariuomenė ruošė per
versmą? Tuo labiau, kad tai 
trečias perversmas 1968 m. Pie
tų Amerikoje (pirmiau dar bu
vo Peru ir Panamoje).

Šia proga tenka prisiminti pa 
sisakymą vieno Amerikos lietu
vio, kuris prieš kelis metus lan
kėsi Brazilijoje ir kalbėjosi su 
stambiais ūkininkais, kurio ū- 
kiuose jis matė daug sunkiai gy
venančių darbininkų. Amerikos 
lietuvis paklausė to ūkininko, ar 
jis nebijo, kad kurią nors dieną 
gali įvykti kairiųjų perversmas.
Ūkininkas atsakė, kad šiuo at
žvilgiu baimės nesą: turima ge
ra kariuomenė ir jo du sūnūs 
esą karininkai.

P. Amerikoje kapitalizmas 
plečiasi. Kad demokratinių kraš 
tų valdžias sudaro daugiausiai 
žmonės iš turtuolių luomo, tad 
jei kuriame nors demokratinia
me krašte pažangesnė vyriau
sybė pradeda daryti reformas 
ir bando kiek paspausti turtin
guosius, visuomet yra pavojus, į^yti ir pravesti reformas so 
kad šie kariuomenės pagalba cialistinės krypties krikščionių 

demokratų partijoms (Čilėje ir 
Venezueloje); ar galės griebtis 
prievartos?

Todėl dabar demokratiniuose 
kraštuose įsivyrauja baimė ar 
pavojus išsaugoti demokratiją. 
Netikėtų karinių perversmų ga
li būti ir daugiau. Neseniai Ko
lumbijoje buvo pasklidęs „gan
das, kad ir čia gali įvykti ka
rinis perversmas. Ir Venezuelo
je būkštaujama dėl kariuome
nės sukilimo.

Amerika šiuos kraštus remia 
didelėmis aukomis. Tačiau prak 
tiškai dažniausiai šiomis sumo
mis pasinaudoja turtuoliai; tik 
maža dalis pašalpos skiriama 
skurdo pašalinimui. Reikia ne
užmiršti, kad P. Amerikos gy
ventojai yra materialistai; vi
siems rūpi galimai greičiau pra 
turtėti. Net turint’s dešimtį mi
lijonų kapitalo stengiasi kiek 
galima greičiau laimėti kitą de
šimtį milijonų.

Tad kas reformuos P. Ame
rikos gyventojų galvoseną? Ar 
bus tam būdų? Tai yra galvo
sūkis, kuriuo yra užimti ne tik 
t*. Amerikos nuoseklieji demo
kratai, bet ir Šiaurės Amerikos 
politikai.

rėlis, kuris vietos gyventojų buvo pavadintas “Kiauše
lio” vardu. Tas ežerėlis yra Rokiškio apskr., Obelių 
valšč., Zeliūnų kaime, Aleksandravėlės parapijoje.

Čičirio ežeras Raudos upe jungiasi su Suvieko ežeru. 
Suvieko ežeras turi 122 ha ploto. Nuo jūros pavir
šiaus yra pakilęs 143,8 m. Turi 5 salas. Didžiausias 
jo intakas ir ištakas yra Raudos upė.

Didžiausias ežeras, kuris įeina į Čičirio baseiną, tai 
Ilgio ežeras. Čičiris su juo susisiekia nedideliu upeliu. 
Ilgio ežeras yra Imbrado valšč. 3 klm. i šiaurę nuo 
Imbrado bažnytkaimio. Tai yra didžiausias ir ilgiausias 
ežeras Zarasų apskr. vadinamas Ilgio vardu. Jo plotas 
93 ha. Turi 3,8 klm. ilgio, bet gana siauras, gyvatės 
vingiavimo formos. Nuo jūros paviršiaus yra pakilęs 
158 metrai.

J rytų pusę nuo Čičirio ir Ilgio ežerų netoli Stelmu
žės dvaro, kuris garsus savo ąžuolu, dar yra šie ežerai: 
Stelmužės (Stumbrio), Patvarinės, Apynių, Galinio, 
Kiečio, Ilūkštės ir kiti. Tarp jų ošia Sabališkių, Lygu
mų ir Degsnės miškai, kuriuose yra stirnų, lapių, šer
nų bei įvairios rūšies paukščių. Beveik visi tie ežerai 
jungiasi tarpusavy didesniais ar mažesniais upeliais.

Tiek Patvarinės, tiek ir kiti ežerai pasižymi gražiais 
gamtos vaizdais. Jų krantuose vietomis auga šimtme
čiai ąžuolai. Apie juos irgi, kaip ir apie kitus, yra sukur
ta padavimų. Patvarinės ežere, kaip pasakojama, Na
poleono kariai, bėgdami iš Rusijos, paskandino septy
nias statines aukso.

Patvarinės ežeras nuo jūros paviršiaus pakilęs 140 
m. Į ji įteka iš Galinio ežerėlio, esančio vienas klm. 
j pietryčius nuo Stelmužės, nedidelis griovio išvaizdos 
upelis. Didžiausias Patvarinės ežero intakas ir ištakas 
yra Ilūkštės upė, kuri įteka į Ilūkštės ežerą. .

(Bus daugiau!



DRAUGAS, pirmadienis, lflSft m. sausio mėn. 13 d.

10% — 20% — 80% ptiftan mokėsit 
ui apdrauda nno namie# Ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS 
8208 H Weat flftth Street 

rbtcago, EBlnot#
TeL OA 4-MA54 Ir OR 0-4880

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

HELP WANTED — VYRAI

Akt. Julie Andrews patraukė į 
teismą du filmų žurnalus, pateik
dama 6 mil. dol. ieškinį, kurie pa
raše, kad ji draugaujanti su negru 
aktorium Sidney Poitier. JI sakosi, 
kad kokia nors proga ir buvo su
sitikusi, bet draugystės nesą.

MOV I NG
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WBST Stth PLACE 

Telef. — FRontier 6*1882

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla ir kavinė. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis i Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8686. 
Klauskite Wslter WrobeL

RADIO PROGRAMA

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

HELP VVANTED — MOTERYS 

Telephone Solicitors

5 hrsi daily — Mon. thru Friday 
$2 per hr.

281—6111 after 10 A.M. 

MAIDS
Experienced. Positions nioiw available 
for Mfah.igan-av. hotel. Union scale 
wnsres and excellent company bene
fits. Apply Personnel Office, 14t.h 
Floor.

SHERATON-CHICAGO HOTEL 
505 y. Michigan

liiiiiiiiiiminiimiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiifliiniiiiiiiiniHiiiiiiiimttiiiiiiit
Mykolas Vaitkus, vienas iš pupuliariausių savo prisimini

mais autorių, nors ir sulaukė gilaus amžiaus, plunksną valdo 
be nuovargio žymės. Jo knygose kiekvienas atpažins matytas ir 
lankytas vietas, prisimins buvusius draugus ar gerai visiems ži
nomus asmenis, grįš su autoriumi į praeities laikus, kurie kiek- 
vienam ką nors brangaus paliko.

Visa eilė M. Vaitkaus knygų gaunama DRAUGE:
Keturi Ganytojai (1960 ra.) ....................... 2.00
Mistiniame Sode (1957 m.) ........................ 3.00
Su Minija į Baltiją (1962 m.) ....................1.50
Baltijos gražuolė (1963 m.) .... ............... 1.50
Per giedrą ir audrą (1965 m.) ............... 2.50
Siaurės žvaigždė (1965 m.) ........ .... .... 3.00
Nepriklausomybės Saulėj I dai. (1968 m.) 2.50 
Neprikalsomybės Saulėj H dal. (1968 m.) &50

M. Vaitkaus poezijos leidiniai:
Aukso Ruduo............................ ............1.25
Nuošaliu taku..........................................2.00
šerkšno Sidabras.................................... 1.50

iiimmtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNinniiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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4 EIG U JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii'

REAL ESTATE

TS Dr Talman. Mflr. 1% aukSto. 2 
butai — S lr 4 k- Garažas. $21,900.

Ti tr Talman. Med. 4 kamb. tra
tas lr 2 kamb. rūsy. Gazo 411d. 
$13,50$.

Mflr. S kamb. btingalow. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 tr Talman. Mflr. 2 po 6 kamb. 
Ir butas rūsy Garažaa. $29,900.

V A I H A REALTY
2617 W. 71»t Street — RE 7-9515

COMP. OPERS.
Monroe- Friden

TOP RATES-TEMPORARY
Wc need experienced Operators 

Immediately
LOOP OR YOUR AREA 

• Days • Eves
• Weekends 

Special Bonus for 
NIGHT WORK 
Starting Feb. lst.

Apply Daily ’til 8 p.m.
Sat. & Sun. ’til 5 p.m.

MATTSON
OUR 36TH YEAR

220 S. State St. HA 7-0064

I

MM
Patrauklūs savo išvaizda ir turiniu leidiniai, kuriuos įsigijęs 

kiekvienas lietuvis praturtins savo knygų lentynas. Kietais sko- $5O*sooP 
ningąis apdarais, šios knygos yra labai tinkama ir vertinga 
dovana bet kokia proga:

PULGie ANDRIUŠIO — RINKTINIAI RAŠTAI I tomas 95.00

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai, kiekvienas po .........  $5.50

ALEKSANDRYNAS, 3 tomai, kiekvienas po .................... $7.50

Knygos gaunamos DRAUGE. Prie knygos kainos prašom 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

Žingsnis į gerovę
Rūta rrstoraiuin — Įdėtu viui leng

vos aąlygos.
8 bamh. mfiras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.

2 butu namas, modernios vonios, 
įkabinėtu virtuvės. $20,000. įmokėti 
$6,000.

8 butų mūras. Bevelk naujas. Ever
green rajone. VirS $14,000 nuomos. 
$87,000.

Didelis 3 butų, 10 metų mūras ir 
mare garažas. Apie 67 ir California.

134 aukšto, 16 metų pajam ų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priima rimtą paslūlvmų.

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

Idukstn 7 kamb. mūras. Įrengtas 
belamentas, garažas, daug priedu 
Gera vieta.. $2ff,ooo.

švarutėli#, gražus 4 tį kainb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. 812.700.

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

VYRAI IR MOTERYS
► -4

FACTORY ANO SKILLED 
PERSONNEL

Now hiring malė and female — Press 
Operators — Machine Operators — 

į sėt up and run —- Assemblers — 
Stock Men — Order Flllers — for lst
and 2hd shift. Free Insurance, vaca
tion with pay, good wages.

ELCEN METAL PRODUCTS 
COMPANY

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

Ihl.P H'ANTKD — VYRAI

TIME 
K E E P E R

Metai fabricating and stamping plant 
in Franklin Pk. experie.nce helful but 
not neeess., vvilling to teach intelligent 
and aggressive person. Salary based 
on experience.

Call — 678-6505 

Ask for John Cain

ENGRAVING — STATIONERY
Exper'd power press oper. Modern 
press 2x/2 x 4 or Carver 4y2 x 9.

ARTCRAFT ENGRAVING CO. 
Tel. HA 7-5083

3rd floor — 542 S. Dearborn St.

SERVICE
TECHNICIAN

Rapid growth of our Norelco dic- 
tation machine necessitates the in- 
crease in our service department. 
If you recently eompleted your 
service in Army or Navy and have 
eiectronic experience. phone for 
appointment.

673 1783

or come in and see Alex Komar
NORTH AMERICAN 

PHILLIPS C0. INC.
‘‘Norelco”

7530 Frontage Rd. Skokie, I1L

GRINDERS — BROACH 
AND SHARPENERS

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

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

Muzak — 6045 W. North Avė.
A Div. of Wrather Corp.

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

NA 5-8777 for appt.

PRESSMAN—BUSINESS FORMS
Exper’d wet offset pressonan 
needed for 2nd shift. Opportunity 
to grow with business forme 
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

PHONE SALESMAN
With Experience, Top Commission 

5 Day Week.
________ TEL. - 726-6920_________

Platinkite “Draugę”

MAINTENANCE MEN — 
MECHANICAL

Estab’d metai fabricating co.. loc. 
in Franklin Pk., recpiires exper’d 
mechanical maint’ce men — Press
es, Jeeps, Air controlfc. Gd. salary 
for comp’t man. Call NA 5-8777.

WAREHOUSEMAN
International Corp. needs ware- 

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

Phone 871-2550

Porter & Maintenance 
Worker Wanted

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

PHONE 281-6111

NORTH AMERICAN CAR 
CORPORATION

6700 W. 103rd Street 
Chicago, Ridge, Dlinois

N e e d s
CARPENTERA 

LABORERS — PAINTERS 
STEEL MEN — WELDERS

Wage scale $2,88 to $3.32Į/į per hr. 
plūs incentive. Also liberal fringe

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

— o —
PLATINKITE “DRAUGĄ”.

ELECTRONIC TECHNICIANS
Experienced Solid State Techniniams For SmaM 

Electronics Corporation 

CALL MR. MICHAEL SWANSON
LUNDELL CONTROLS “

2560 No. Elston Avfemur Phone — 772-8260
--- ■ ' ------ ■ ---- -

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiįiiiiiiii
Kun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga 

tinkamą paguodos, patarimų ar pamokymų žodį. Dalis jo rašytų 
knygų dar neišparduota ir galima gauti DRAUGE:
AUKŠTYN ŠIRDIS (pavyzdžių ir gražių minčių rinkinys) $2.00
MIETAI SU DIEVU,

(patrauklūs pasiskaitymai) $1.00

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.) .... 0.30
AUŠROS VARTAU (Vilniaus šventovės istorija) ........ .... $1.80
............................................................................................................ .
iiiHmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiM

Ropok) Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 
knygos:
NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT ......................... $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ............................................ $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios- ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiHHHMMmiiimimnttiig

NAUJAUSIOS LIETUVIŲ AUTORIŲ 
KNYGOS ANGLŲ KALBA

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

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Botų nuomavimas — Income Tar,
Notariatas —- Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-228S

KEY PUNCH OPERATORS
Urperienced. Full- or part time.

Hoųra arranged to auit your sehedule. 
Days or Eves. Worit when your Rida 
are in school or your huaband ls at 
home.

Vic. bogan Sq 
. Beaoon Data* ^Processlux

CALL 285-7295
Immediate Openings

MEDICAL
TECHNOLOGISTS

ASCP registered or ellgible, 193 bed 
general acute care hospital, currently 
under 6.6 million dollar expanslon 
and modernization program. Salary 
range: $7,000 to $10,400. Benefits
include paid Blue Cross/Blue Shleld, 
free life insurance, llberal siek leave, 
vaeations and holidays. retirement 
program. Permanent positions. Please 
contact.

Personnel Direetor 
LEILA HOSPITAL 

BAITLE CREEK, MIOIIIGAN
Collect oalls accepted. Phone (616) 
962-8551, Ext. 114. Travel expense« 
for intervlew paid if employment 
agreement ls made.

WOOL FINISHERS
at a new dry cleaning plant.

GARDEN CLEANERS 

Tel. GA 3-6300

IF...
You are an experienced Life Insurance 
Mutual Fund Salesman, let us solve 

yuor prospecting problems.

WE WANT YOU!
Ask us to show you the advantages 
we, LUBIN ASSOCIATES, offer. These 
can make your carrer pleasant and 
profitable.
Work by appointment only with our 

ąualified elients.
PHONE OR VVRITE 

MR. S. SOBLE FOR APPT.
All Rcplles Held Confidential

LUBIN ASSOCIATES, INC.
327 S. La Šalie Street 

Tel. — 427-1323

FULL TIME

MACHINIST
Mušt be experienced, top pay and 

(ringe benefits, overtime.

LILFORD TOOL WORKS 
3636 S. Ashland — Tel. 523-3246

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

REAL ESTATE

THE 1HIRD WOMAN — A. Baronas (novel) 
THE SONATA OF ICARUS — J. Gliaudą (novel) 
THE DELUGE — Mykolas Vaitkus (novel) 
LITHUANIANS IN CANADA —
11 LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALJA — 
CYCLOPEDIA OF LITHUANIAN NUMISMATICS - 
LITHUANIAN READER FOR SELF INSTRUCTION 
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN — 
timeless lithuania

5.06
5.00
3.95
8.00
6.00

18.00
-1,00

7.00
4.00

THE SEaSONS — Kr. Donelaitis (poetry) kiet. virš. 4.00 
ttiinkšt. virš. 3.00

Užsakymus siųsti "DRAUGUI”.
Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos

pndėti5% mokesčiams.

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

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

fl knmb. mflr. bungalovv prie 71- 
os lr Ttookwelt. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po K kamb. mflr. narnas 
Goge Pk. Nauja šiluma ir elektra 
Alum. langai. Dvigubos garažas. 
$46.000.

2 butai po fl$į kamb. lr 4 kamb. 
angliukam rūsyj. 12 metu mflr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
$53,0W.

2 gražūs sklypai po 50x160 pėdų 
Beverly Shores, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX NOTARIATAS — 

MIGRACIJA

2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,906.

2 no lramb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

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

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

2 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

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

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

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

fl kamb. mūr. "Bullt-ins”. kokli
nes plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą, pke. $20,600.

134 aukšto mūr. 5 lr S kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražaa. 67 lr Oakley fllfl.500

2785W.71flt St. Tel. 925-6015

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

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

Sąžiningas patarnavimas

MISCELLANEOUS

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

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

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

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, Dl. Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti i mūsų įstaigą 
lr išsirinkti iš katalogo.

ELECTRO-MECHANICAL 

and MECHANICAL ENGINEERS
If you are an aggresive hardworking engineer looking for an 
opportunity to associate yourself with a dynamic growth mindėd 
company, the following vvill be of interest. Opening eadsts for 
applieants with background in electrical engineering, associated 
with Logic Design, Computer concepts, office machines, precision 
mechanisms related to Peripheral Computer Eąuipment, office 
machines etc Send resumes to: ’

THOMAS E. WHEELER
Personn©! Manager

DURA BIVISION 0F 
INTERCONTINENTAL SYSTEMS INC.

5401-20th Street West 
GREELEY, COLORADD 80631

An Eąual Oppartunlty Employer

— DESIGN e DRAFTSMEN —
PREFERABLY 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 employment with 
outstanding opportunities for individual meritorious progress.
Why not wc»rk. for a company who works for you..,. WE OFFER you 
stable employment vvith unusual profit sharing plan and medical benefits. 
Submit complete personai rtistory including experience, edueation, and

salary reąuirements to: ,
Direetor of Industrial Relatior®: į

WHEELABRATOR CORPORATION
400 So. Byridt Street, Misha,waka. Indiana, 46544 

A,n Eąual Oppartunlty Employer

IMMEDIATE OPENINGS IN MOST 
CLINICAL SERVICES AT A MAJOR 

UNIVERSITY HOSPITAL 
FOR

Registered Nurses
Diplomą or Associate 

Degree.................................... $8712
Baccalaureate Degree ........... $7116

(Higher scales with 
experience)

DIFFERENTIALS
Ratating shifts $73 monthly
Evenhtg tg nights $40 monthly
Three weeks paid annual vacation

Licensed 
Practical Nurses

Graduates of Approved 
Programs $4600-$4800 

DIFFERENTIALS
Rotating shifts $75 monthly
Evening <g nights $25 monthly
Two vveeks paid annual vacation

PLŪS

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

Call Collect! 606-233-5000, Bart. 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 Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.
 •



Valstybes sekretorius D Ru

užleis savo vietą 55—jam

GRAŽINĄ K RIVTCKIENĖ
Prieš Naujus metus suruoštas 

Valstybės departamento kores
pondentų sąjungos priėmimas 
sekretoriui Dean Rusk pagerbti 
ir su juo atsisveikinti praėjo 
jaukioje nuotaikoje. Ta proga 
nuo sąjungos D. Rusk buvo įteik 
ta sidabrinė lėkštė su išgraviruo 
ta joje “Comics” stiliaus stirnų 
šeima, ir simbolišku įrašu: “If 
we can just get Through today, 
tomorrow we’re out of season”.

Dean Rusk gražiose Valstybės 
departamento priėmimų salėse 
jautėsi esąs tarsi savo namuo
se. Jis šnekučiavosi su jį apsu
pusiais vis kitais žurnalistais, 
kurde linkėjo jam laimingų Nau
jų metų, prisimindami praeitus 
politinius įvykius, kurių sūku
riuose valstybės sekretorius vai
dindavo svarbų vaidmenį.

Jūsų korespondentė, linkėda- ( 
ma sekretoriui laimingų atei- f 
nančių metų, išreiškė, jog jai 
suriku įsivaizduoti, kad šiuose 
rūmuose bus kitas šeimininkas 
ir kaip jis galės jaustis pasi
traukęs iš šio svarbaus ir taip 
įtempto darbo. D. Rusk atsakė,

kad jis esąs pietietis ir todėl 
mokės poilsiauti ir nostalgiškai 
pridūrė, kad penkiasdešimts 
ketvirtasis sekretorius pasitrau
kia, užleisdamas vietą penkias
dešimts penktajam.

Dean Rusk, dėkodamas šir
dinga trumpa kalba, pastebėjo, 
kad šio vakaro priėmime jis 
mielai išgers vieną stiklelį dau
giau, negu paprastai ir kad ši 
grupė esanti puikus žurnalistų 
sąmburis. Jis gražiais žodžiais 
atsiliepė apie priėmime buvusią 
savo žmoną, sakydamas, kad 
Virginija (Rusk žmonos var
das) prisiėmė ir su pasišventi
mu ėjo savo pareigas jam tal
kininkaudama. Sekretorius pri
siminė ir paskutiniųjų dienų po
litinius įvykius, pasidžiaugda 
mas, kad iš Kambodijos namo 
sugrįžo 12 karo belaisvių ir taip 
pat iš Korėjos Pueblo laivo į- 
gula. Kalbą užbaigdamas Dean 
Rusk, pakartojo jūsų korespon
dentei ankščiau pasakytas min
tis, kad penkiasdešimts ketvir
tasis sekretorius yra pasiruo
šęs užleisti vietą naujam — 
penkiasdešimts penktajam.

na geros sėkmės kvartetui, kad 
jis dažniau pasirodytų su pana
šia proprama, kad klausytojai 
savo sielą galėtų gaivinti aukš
tos religinės muzikos šedevrais.

J. Žilevičius
CICERO KOLONIJOJ

— Kazys Šimkus, Draugijos 
kareivių pirmininkas, sunegala
vo ir priverstas gulėti lovoje.

— Lietuvių Namų savininkų 
klubo susirinkimas įvyks sausio 
14 d. Draugystės Lietuvos ka
reivių susirinkimas įvyks sau
sio 19 d. Liberty salėj. D.

Koiowj,,«

lietuvių mokyklos
KALĖDINE ŠVENTĖ

AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE
Į Wasihingtono ir apylinkių 

mokyklų suruoštą Kalėdų eglu
tės šventę atsilankė amerikoniš 
ko savaitraščio “The County 
News” korespondentė Phillis 
O’Neil. Painformuota mišrių 
šeimų mokyklos vedėjos Graži
nos Norkutės - Yamakavva, ji 
parašė įdomų straipsnį: “Lietu
viai švenčia tradicines Kalė
das”. O’Neil smulkiai ir išsa
miai aprašė lietuvių kūčias ir 
kalėdinius papročius. Įdėtoje 
nuotraukoje prie mokyklos pa
puoštos eglutės stovi ir keli mo
kiniai, po nuotrauka prierašas: 
“Lietuvių tradicijos — Lietuviš
kai kalbančių vaikų mokykla 
esanti Prince George County 
suruošė metinę kalėdinę šventę. 
Dauguma šeimų pabėgusių iš 
komunistų užimto jų krašto, 
švenčia Kalėdas pagal savo tra
dicijas. Grožėdamiesi šiaudinu
kais papuošta eglute prie jos 
stovi: Laima. Harmon, (8), 'Ona 
Mogenis (4), Margeris Aistis 
(9) ir Vytenis Gureckas (10)”.

Kalėdinė programa buvo at 
likta Kristijono Donelaičio litu
anistinės mokyklos, mišrių Šei
mų mokyklos mokinių ir vaikų 
darželio mažųjų, su giesmėmis, 
dainomis, deklamacijomis. Mo
kytojų inscenizuotą “veikalą’ 
pagal Vytės Nemunėlio Meškiu 
ką Rudnoeiuką atliko Kristijo
no Donelaičio vyresnieji mokyk
los mokiniai ir inscenizuotą dai
ną — “Buvo gera gaspadinė” 
perteikė mišrių šeimų mokyklos 
mokiniai.

Kristijono Donelaičio lituanis
tinės mokyklos mokytojų ir 
mokinių pastangomis prieš Kalė 
das buvo išleistas dailiai pailius
truotu viršeliu pirmasis šios mo 
kyklos laikraštėlis, pavadintas: 
“Mūsų mokyklos mokiniai”, ku
riuo buvo apdovanotas kiekvie
nas atsilankęs į mokyklos Ka
lėdų eglutės šventę. Laikraštė
liui pavadinimas buvo išrinktas 
konkurso būdu. Laimėtoja Guo- 
da Puzinauskaitė. Laikraštėlis 
užpildytas mokinių parašytais 
eilėraščiais, pasakėlėmis, mįslė
mis ir mokyklos gyvenimo aktua 
li jomis.

Atvykusiems į šią šventę dar
gi buvo išdalintos vaikučių nu
pieštais viršeliais programos 
su įrašytais kalėdų linkėjimais. 
Susirinkusieji buvo pavaišinti 
mamyčių pagamintais skanės
tais, o vaikučiams įteiktos kalė
dinėj dovanėlės, švente rūpinosi

j mokyklos tėvų komitetas kurį 
,sudaro: Stepas Kindurys, Povi
las Mažeika ir Regina Uogienė.

Kristijono Donelaičio mokyk
lą lanko 29 mokiniai ir veikia: 
keturi skyriai. Prieklasį moko 
mokyklos vedėja Rūta Penkiū
nienė, antrą skyrių — Virginija 
Gureckienė, ketvirtą — Regina 
Petrulienė ir šeštą ir septintą 
— Aldona Kindurienė. Mišrių 
šeimų (lituanistinius kursus) 
mokyklą lanko 13 vaikučių, juos 
moko Gražina Yamak.awa — 
mokyklos vedėja ir Daiva Barz- 
dukienė. Lietuviškai kalbančių 
vaikų darželį lanko devyni, jį 
veda mažųjų mamytės.

Gražina Krivickienė

GRIPO EPIDEMIJA 

KOLUMBIJOJE

Kolumbijos sveikatos minis
teris, pareiškė, kad Hong Kon
go gripo epidemijos Kolumbijo
je dar nėra, tačiau užregistruo
ti pavieniai susirgimai. Jis nu
mato, kad gripo epidemija neiš
vengiama ir kad ji gali kraštą 
apimti apie sausio mėnesio vi
durį. Kad nuo šio gripo apsisau
goti Amerikoje užsakyti specia
lūs skiepai. Medicinos specialis
tai pareiškė, kad šis gripas galįs 
būti oro keliu lėktuvais atvež
tas į Kolumbiją. Numatoma 
tikrinti atvažiuojančius iš Ame
rikos ar jie kartais neturi šio 
gripo bacilų. K. Kl.

— JAV pirmas bankas įsteig
tas 1782 m. vasario 7 d.

Prieš metus Liet. operos sol.
Iz. Motekaitienės muzikos stu
dijos mokinių solistų kvartetas 
pradėjęs jėzuitų koplyčioje me
tinių iškilmingųjų pamaldų me
tu giedoti tebetęsia ir toliau. 
Kvartetą sudaro solistai: Dalia 
Kučėnienė — sopranas, Zita 
Burneikaitė — mezzosopranas, 
Juozas Aleksiūnas — tenoras 
ir Vytautas Nakas — bosas; va
dovauja Manigirdas Motekaitis.

Šių metų Bernelių Mišiose 
pradedami giedoti tradicine 
lengvute J. Naujalio “Tyliąją 
naktį” tęsė kalėdinius kūrinius 
sekančių autorių: “Ta vienui vie 
na žvaigždė” —M. E. Caldvvell, 

‘Aš stoviu prie lopšelio” — J. 
S. Bach (1685—1750), “O, Di
džioji Paslaptie”! — T. L. Vic- 
toria (a. 1540—a. 1608) ir “O, 
džiaukimės žmonės” — D. Bux- 
tehude (1637—1674). Visi ke
turi paskutinieji kūriniai sudė
tingi, polifoniniai, sunkūs išpil
dymui, bet kvartetas laisvai 
ir muzikaliai, vad. M. Motekai- 
čiui, veikalus atliko. Solistų 
įdėta nemažai darbo.

Iz Motekaitienė savo studijo
je atlieka tikrai rimtą pedago
ginį darbą, supažindindama su , 
kontrapunktinės muzikos kūri
niais tokių žymių pasaulinio 
masto autorių darbais. Šiuo 
metu, kai religinė muzika per
gyvena dar savo istorijoje ne
buvusį nuosmukį, kai gitaros, 
balalaikos, šokiai ir kt. skver
biasi bažnyčion, kai pergyvena
me religinę suirutę ir muzikoje 
chaosą, tai išgirsti Bažnyčios 
šimtmečiais auklėtą, puoselėtą, 
globotą ir platintą polifoninę 
muziką, pasiekusią auksinio lai
kotarpio, sudaro neįtikėtinai 
malonią staigmeną. Ypatingai 
ši nuostaba padidėja, kai kūri
niai parinkti kalėdinei nuotai
kai.

Pianistas M. Motekaitis var
gonais pagrojo irgi neeilinius 
kūrinius Th. Dubois, prieš Mi
šias Offertoire ir po Mišių tech
niškai sunkią Toccatą. Linkėti-

SEARS
HERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantuotL 

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; j tę kainą įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti
6153 South Western Avenue Tel. HEmlock 4-4800

THOMAS J. KEARNS, vedėjas

A. + A.
KAN. JONUI KRIŠČIŪNUI 

Lietuvoje mirus, jo broliui JUOZUI ir jo šeimai reiš

kiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdme.

Juozas Sadūnas ir šeima

Alvudo Vaikų teatras jau antri metai atliko lietuvišką kalėdinę pro
gramą Mokslo ir pramonės muziejuje. Chicagoje. Dail. Juozo Kiburo 
dekoracijų aplinkoj - lietuviškoj bažnytėlėj — buvo išpildomos liet. 
komp. kalėdinės giesmės. Salėj susidarė šventiška nuotaika — kai ku
rie žmonės žegnojos, meldės ir verkė iš džiaugsimo. Loyotos univ, pro
fesorius .susižavėjęs tvirtino kad jis pirmą kartą sužinojo, jog lietu
viai — katalikai. Rež akt, A Brinkos ir A. Sobieskienes. Muziejaus 
vadovybė padėkojo raštu už šią programą. Nuotr .inž. J. Slaboko

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
OPEROS SOLISTĖS 

IZ. MOTEKAITIENĖS STU
DIJOS SOLISTŲ KVARTETAS

ŠEIMŲ ĮSTATYMAS 
KOLUMBIJOflE

Kolumbijos prezidentas Lle- 
ras Restrepo pasirašė šeimų 
tvarkymo įstatymą. Mat Kolum 
bijoję daugelis vaikų neturi tė
vo. Net ir teisėtai vedę vyrai 
neretai palikdavo žmonas su 
vaikais ir patys pasišalindavo 
susiradę naują “žmoną”. Iki šio 
laiko nebuvo įstatymo, kuris 
priverstų tėvą būti atsakingu 
už savo vaikus. Naujas įstaty
mas vers “pabėgėlius” tėvus rū
pintis savo vaikais, šio įstaty 
mo sumanytoja yra dabartinio 
prezidento Lleras Restrepo 
žmona. Vyriausybė mano, kad 
sis įstatymas bus netiesioginė 
gimimo kontrolė. Kol kas į šio 
įstatymo pritaikymą reikia skep 
tiškai žiūrėti, nes šiame krašte 
veikia pačių žmonių vykdoma
nerašyta teisė - mirties bausmė 
Kažin ar kas eis skustis, saugu 
mui, fkad vaiko tėvas yra tas ir 
tas ir kad vyras paliko žmoną 
su būriu vaikų, ir pasišalino. Už 
tokius skundus apskųstasis gali 
skundiką pats “nubausti” mir
ties bausme, nuduriant peiliu 
ar nušaunant.

K. Kl.

— Kongo respublikoje Afriko 
je šiuo metu jau dauguma ika- 
talikų vyskupų yra vietinės kil 
mės. Iš 46 Kongo vyskupų 24 
yra afrikiečiai, o kiti kilę iš 
Belgijos, Olandijos ir Italijos.

A. -|- A.

JUOZUI POŽĖLAI mirus,
dukras ONJĮ ŽUKAUSKIENĘ ir FELICIJĄ KRUMPLIE- 
NĘ bei jų šeimas užjaučia

E. ir A. Lapinskai

A. + A.
JUOZUI POŽĖLAI mirus, 

dukteris FELICIJĄ KRUMPLIENĘ ir ONJJ ŽUKAUS
KIENĘ su šeimoms širdingai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Vlada, Rima ir Saulius Račkauskai

A. + A.
JUOZUI ŽEMAIČIUI mirus,

jo dukroms BIRUTEI ŽIDONIENEI ir ELENAI BANIE
NEI, sūnums JUOZUI ir ALGIUI ŽEMAIČIAMS bei jų 
šeimoms reiškiame užuojautą.

Viktorija ir Algirdas Karaičiai

A. -j- A.
BENEDIKTUI BABRAUSKUI 

mirus, žmonai poetei GRAŽINAI TULAUSKAITEI ir 
sūnui reiškiu nuoirdžią užuojautą.

Lilija Ignatonienė

A. -f- A.

Antanas
Buvęs fotografas, gyveno 3315 S. Halsted St 

Mirė sausio ll d., 1969 m., 1:30 vai. popiet, su
laukęs 55 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 19 metų. 
Paliko giliai nuliūdę: žmona Elena, pagal tėvus čes- 

naitė, sūnus Ąžuolas, duktė Eglė Novak, žentas Ray, 
brolis Povilas, jo žmona Nijolė ir jų duktė Dalia, uoš
viai Ona ir Konstantinas česnai.

Lietuvoje liko trys seserys: Elena, Anastazija ir 
Sofija su šeimomis, o Australijoje — brolis Petras su 
šeima.

Kūnas pašarvotas J. Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 14 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto į Šv. Jurgio parap. bažny
čią ir iš joe į šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdę: Giminės.
Laid. direkt. J. Rudminas, Telef. YArds 7-1138.

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. sausio mėn. 13 d.

A. -Į- A.
JUOZU! POŽĖLAI mirus,

liūdinčias dukras FELICIJĄ KRUMPLIENĘ ir ONĄ 
ŽUKAUSKIENĘ bei jų šeimas giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Andriušiu šeima

;. ** .įA-/ '

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuv“, 

ir ldtų papuošimų.

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

■MMMOOMKMSN

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;
2533 West 7lst Street Tel. 476 - 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTIMAZEIKMA
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

’ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9352

4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO* 
MR. HELSOH

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. OOth STREET Tet REpubllc 7-1213
2814 W. 38rd PLACE___________________ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAlayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA A VE.______________ Tet YArda 7-8461

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_______________Tet YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
16621 S. MICHIGAN AVĖ.__________ Tet OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3318 8. LITCANICA AVĖ_________ TeL YArda 7-1188-1138

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth Avė., CICERO, ILL. Tet OLympic 2-1663

LAWN FUNEBAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7908 STATE RD., OAKLAWN. ILL. Tet 636-2320

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskr. susirinkimas šį 
trečiadienį dėl šalčio neįvyks. 
Nepaisant šalčių, ruoškimės 
seimui, kuris bus kovo 23 dieną 
marijonų vienuolyno patalpose 
Chicagoje.

X “Literatūra svetur", kny
ga apie mūsų išeivijos grožinę 
literatūrą ir kritiką, susilaukė 
didelio susidomėjimo. Knygoje 
yra suiminėta net keletas šimtų 
autorių. Tai kelių autorių kolek
tyvinis darbas. Įrišta į kietus 
viršelius, 700 psl., kaina 10 dol. 
Gaunama, “Drauge”.

X A. Stasiulis, Chicago, Dl., 
nuoširdus “Draugo” rėmėjas, 
atnaujindamas dienraščio pre
numeratą pridėjo 8 dolerius 
spaudai paremti: Nuoširdžiai 
dėkojame.

x Dr. Leonas lr Irena Kriau-
čeliūnai pakviesti dalyvauti JAV 
prezidento Richard Ndxon inau
guracijos baliuje.

X Emilija Vilimaitė, Juzė 
Gulbinienė ir Leonas Jaras nau
ji Alto valdybos nariai nuo pir
mo posėdžio, kuriame buvo pa
siskirstyta pareigomis, aktyviai 
įsijungė į Alto veiklą. Leonas 
Jaras dabar eina Alto valdybos 
sekretoriaus pareigas. E. Vili
maitė ir J. Gulbinienė, Alto vi
cepirmininkės, valdyboje dirba 
įvairiose komisijose.

X Petras Snibas, uolus 
“Draugo” skaitytojas, pirkda
mas lietuviškų knygų prisiuntė 
ir 5 dol. auką spaudai paremti. 
Dėkojame.

X A. Norkus, 4617 So. Pau
lina Avė., Chicago, III., atnaujin 
darnas prenumeratą ir keisda
mas adresą prisiuntė Draugui 
5 dol. auką. Ačiū.

X L. D. K. Birutės Dr-ja,
Centrinio Chicagos Skyr. Val
dyba, pagerbdama L. D. K. Bi
rutės Dr-jos garbės pirminin
kės a. a. Sofijos Smetonienės 
atminimą aukoja $25.00 Lietu
vių Fondui. (sk)

X Kaziui Juozaičiui yra laiš
kas iš Lietuvos (iš Šiaulių, Že
maitės gvė 22-3). Atsiimti po 
4 v. v. pas M. Kacevičių, 4420
S. Washtenaw Avė. (2 aukšte).

(sk.)
X Reikalinga vyresnio am

žiaus moteris prie šeimos. 
Skambinti vakarais tel. RE 7- 
2739. (pr.)

X Pirmą kartą šiandien Gra- 
dinsko krautuvėj prasideda iš
pardavimas. Jį suplanavo ir re
mia Sylvania fabrikai, dėlto at
piginimai tikrai nepaprasti. 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk)
X CICERO ŠV. ANTANO 

parapijos salėj sausio 19 d. 3 
vai. popiet bus rodomas filmas 
apie Sibiro lietuvaičių maldak
nygę ir filmas apie Lietuvą. Vi
si kviečiami atsilankyti. Atsi- 
lankusieji bus pavaišinti kava 
ir pyragais, šią popietę organi
zuoja Putnamo seselių rėmėjos.

(pr.)
X Apsilankykite į Normali 

Burstein kailių salioną. 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 ka ili - 
nius pamušalus į paltus. Nepra
leiskite progos pasinaudoti pa
pigintam kainom. Adr.: 185 N. 
Wabash 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.

(sk.)
X Reikalinga vyresnio am-

X Adelle Zfinas, gyv. Evans- 
tone, čia gimusi lietuvaitė, yra 
aktyvi įvairių organizacijų vei' 
kėja. Jau antri metai ji pri
klauso Lietuvių operos lėšų tel
kimo komitetui ir šiuo metu 
deda daug pastangų, kad artė
jantis teatrinis parengimas, ku 
rio pelnas skiriamas naujos liet. 
operos “Danos" pastatymui, ge
rai pasisektų.

X Skaitytojai savo dienraštį 
atsimena ir jj remia,. Pratęsda
mi prenumeratą, atsilygindami 
už kalendorius bei korteles, au
kojo: 4 dol. — A. Jucius; po 3 
dol. — Ant. Tamulis, T. Marus- 
kevičius, J. Zabukas, J. Fabijo
nas, K. Gimžauskas, Mrs. O. 
Dailidė, St. Misiūnas, 2,50 dol. 
— A. Bertulis; po 2 dol. — Ad. 
Trinkūnas, Vai. Jurkienė, K. Zul 
pa, Gr. Balsytė, dr. J. Mikelio- 
nis, L. Jocys, J. A. Klimas; po 
1 dol. — Mrs. S. Paulius, M. 
Bartkunas, Juzė Malinauskas, 
Pr. Želvys, A. Balsis, J. Merkys,
M. Paškevičienė, V. Kežinaitis, 
Br. Alekna. Visiems nuošir
dus ačiū.

Scena iš A. Rūko “Bubulio ir Dun
dulio” spektaklio Chicagoje. Nuo
traukoje St. Kielaite (Rožė) ir Juo
zas Valentinas (viengungiai Gir
džius). Nuotr. V. Noreikos

X Rūmai, kuriuose vyko 
Dzeuso ir Heros vestuvės, at
kasti Kretos saloje. Apie tai 
kun. Vyt. Bagdanavičius kal
bės ateinantį trečiadienį Jauni
mo centre 7:30 v. v.

CHICAGOS ŽINIOS
TRANSLIUOJA FAUSTĄ

Radrjb stotis WGN sausio 18 
d. 1 vai. po piet transliuoja gy
vai iš Metropolitan scenos Goun- 
odo operą Faustas.
TĖVAI UŽMOKĖS UŽ VAIKŲ 

IŠDAIGAS

iSlhore ligoninę, už dieną moka 
Aštuonių berniukų tėvai pa- vidutiniai $60. Patikrinus kitas

žadėjo užmokėti $4,000 už valkų 
padarytus nuostolius, jiems įsi
laužus į Decatur mokyklą, 7030
N. Sacramento, Vaikai paeina 
iš pasiturinčių šeimų. Policija 
atidavė vaikus deramai tėvų 
dispozicijai.

GREITAI SUTELKĖ 160 MIL. 
DOLERIŲ

Prieš tris metus Chicagos 
universitetas pradėjo vajų, ku
riuo metu iki 1975 m. šautasi 
universiteto praplėtimui suteik
ti minimumą 360 mil. dolerių. 
Pradedant šiuos Naujus Metus, 
per tris metus aukomis ir paža
dais jau sutelkta rekordinis
160.5 miL dolerių.
LIGONINĖS IR UNIVERSI

TETO ATSIJUNGIMAS
Chicagos universitetas ir Mi- 

chael Reese ligoninė ruošia ap- 
sijungimo projektą, kuriuo ligo
ninės gydytojai galės mokyto
jauti universiteto medicinos mo
kykloje. Tai universitetui padė
tų kasmet išleisti daugiau gydy
tojų, kurių plačioje Amerikoje 
jaučiamas didelis trūkumas.

LAUKIAMA DAUGIAU 

SNIEGO

Chicagoje iki šiol šią žiemą 
jau iškrito 18 colių sniego, maž 
daug pusė tiek kiek per žiemą 
vidutiniai iškrenta. Prieš du me-

žiaus moteris prie šeimos. Skam-1 tus Chicagoje iškrito rekordinis 
binti vakarais tel. RE 7-2739. j 68.4 colio kiekis. Pernai iškrito 

(»K). tiktai 28.4 colio.

žiūrovai A. Rūko “Bubulio ir Dundulio’’ vaidinjne Chicagoje. Spektakliai įvyko sausio 4—5 d.
jįį Nuotr. V. Noreikos

Z 5 ARTI IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Elena Jurgėlaitė, sopra
nas, šiais metais užbaigs Mary
land universitete dainavimo kla
sę. Ji priklauso septyniolikai 
rinktinių dainininkų “Madrigal” 
grupei, kuri yra pagarsėjusi 
Washingtone ir apylinkėse ir 
gerai vertinama amerikiečių 
spaudoje. Ši grupė yra turėjusi 
eilę pasirodymų su klasiškomis 
16—20 amžiaus dainomis, tuo-. yra dainavusi vašingtoniečiams 
laikiniais kostiumais, dažnai pu Lietuvos nepriklausomybės 

švenčių minėjimuose bei Wa-tariant atatinkamais muzikos 
instrumentais, švenčių ir kito
kių iškilmių metu, Madrigal 
dainininkai, vadovaujant poniai 
Rose Marie Grentzer, yra kvie
čiami atlikti savo įdomią ir pui
kiai paruoštą programą. Taip 
pavz. ši grupė, drauge su Ma
ryland universiteto dramos stu
dija prieš Kalėdas dalyvavo 
Folger Šekspyro bibliotekos te-
atre, išpildydama “Miracle jdajna ir grakščiai laiko.
Play” veikalą, kuris buvo pa-lsi scenoje daJinai ir todėl 

kad pirmasis jos pianino moiky-kartotas per NBC televiziją, ten 
Elenutė dainavo solo partiją. 
Madrigal grupė net trejetą kar
tų buvo pakviesta atlikti pro- ,mokytoja _ Aldana Šepetytė 
gramą Baltuose Rūmuose, iSkil-|New yorke, kai tuo laiku Ele-

[ mingų priėmimų metu. Paragva 
jaus prezidento priėmimo kon
certe Elena Jurgėlaitė dainavo 
solo išpanišką dainą, o po kon-

NEUŽSIMOKA PATEKTI Į 
LIGONINĘ

Reikia gana brangiai mokėti 
patekus į Chicagos ligonines. 
Ligonis, patekęs į Mount Sinai 
ligoninę, vidutiniai už vieną die
ną moka $97.99. Patelkęs į South

ligonines, sunku rasti tokią kur 
vidutiniai imama mažiau $60 
už vieną dieną.

DAUGIAU LAIKO ŽEMĖJE 

NEGU DANGUJE

Chicago Tribūne dienraščio 
Washingtono skyriaus vedėjas 
Russell Freeburg pasiskundė, 
kad jis praleido daugiau laiko 
ant žemės negu danguje. Lėk
tuvas, kuriame jis buvo keleivis, 
praleido 3 valandas ir 27 minu
tes žeme važinėdamas O’Hare 
aerodromo takais. Kai pagaliau
pakilo, jis pasiekė Washingtoną [ sėkmingai dirlba savo srity Mel- 
73 minučių skridimu. bourne.

Muz. A Kučiūnas sako, kąd jam yra didelis malonumas, atvykus į Chi
cagą. pasimatyt'; ir pasikalbėti su kiekvienu Lietuvių operos kolektyvo 
nariu. Paveiksle matome A. Kulį, v-bos pirm.. Eug. Gerulį ir dirigentą 
A. Kučiūnų. Nuotr. Z. Degučio |

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8068

Heating Contractor
Įrengtu naujus ir perstatau se-L 
nūs visų rtUlų namo apftlld: 
pečius ir air oondltfo * 
naujua lr senus namus 
rinas (gutters). vandens Slldy-l 
mui boilerius. Turiu leidimus! 
dirbti mieste ir ukmleefituoee.; 
Darbas atliekamas greitai irse-1 
ciningai. Apskaičiavimai namo-*

certo prez. Johnson jai paskyrė 
ypatingo dėmesio. Praėjusių 
metų spalvotoje kalėdinėje NBC 
televizijos programoje, lietuviai 
vašingtoniečiai turėjo progos 
pamatyti ir išgirsti jiems pažįs
tamą E. Jurgėlaitę dainuojant 
ir šokant su Madrigal grupės 
dainininkais 16-ojo šimtmečio 
šokius su tų laikų kostiumais, 
renesanso laikų dekoracijų fo
ne. Elena Jurgėlaitė nekartą

shingtono Lietuvių moterų klu
bo baliuose. Ji taip pat su pasi
sekimu išpildė programą praei
tų (1968 m.) lapkričio mėnesį 
New Yorke, Pasaulio Lietuvių 
moterų klubų federacijos su
ruoštame Lietuvos penkiasde
šimtmečio minėjime.

Jauna miela Elena Jurgėlai
tė stipriu gražiu balsu dainuo

tojas buvo dramos akt. Henri
kas Kačinskas, pirmoji baleto

nutė su tėveliais Elena ir Kos
tu Jurgėlais dar gyveno New 
Yorke, prieš jiems persikeliant 
į Washingtoną o savo nuošir
džiais patarimais gal prisidėjo 
ir buvusi Lietuvos operos solis
tė Barbara Dantys.

— Los Angeles skautų balius 
įvyksta balandžio 12 Pickwick 
Royal Crest salėje, Burbank, 
Calif. Baliaus pelnas eis skautų 
stovyklos skoloms mokėti.

AUSTRALIJOJ
'H?

— Ernutė Paulina Deckytė
baigė architektūrą. Studijuoda
ma naujoji architektė priklausė 
Lietuvių studentų sąjungai ir 
aktyviai reiškės paties fakulte
to studentų socialinėje veiklo
je. Šalia to dar dėstė ir mate
matiką tame pačiame architek
tūros fakultete. Šiuo metu ji

PRANCOZIJOJ
— Artinantis O. Milašiaus

mirties 30 metų sukakčiai, jo 
draugų prancūzų grupė ėmėsi 
iniciatyvos pažymėti paminkline 
lenta namus, kuriuose poetas 
gyveno paskutiniuosius metus 
ir mirė. Lentos užraše tačiau 
nenumatyta paminėti, kad Mila
šius buvo lietuvių kilmės. Lie
tuvių bendruomenės Prancūzi
joje vadovybė atkreipė į tai ini
ciatorių dėmesį if prašė šią 
spragą atitaisyti, konstatuoda
ma, kad Milašiaus kūryboje yra 
ryškūs ir lietuvių dvasios ele
mentai, kurie taip pat parodė 
poeto lietuvišką kilmę. Bendruo 
menės vadovybės pageidavimu 
min. iŠ. Lozoraitis pasiuntė ini
ciatoriams laišką, kuriame parė
mė bendruomenės prašymą ir 
priminė, kad Milašius daug me
tų garbingai bei sėkmingai tar
navo Lietuvai kaip jos diploma
tinis atstovas Paryžiuje. • visuomenei už visokeriopą pagalbą per praėjusius metus. Viena iš didžiau- 

s ų mūsų rūpesčių yra Jaunimo Centro statybos reikalai. Todėl ačiū visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjote. Bet ypač dėkojame Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungai, kuri suorganizavo konkurso komisiją. Ko- 

— Londone jau oficialiai pa- 1 misijai priklauso: V. Germanas. A. Marchertas t A. Ostrauskas. Konkursui 
buvo prisiųsta du projektai. Antrą premiją laimėjo architektas V. Petraus
kas. Dėja. V. Petrauskas, užsiėmęs kitais savo profesijos darbais, negalėjo 
pašvęsti viso laiko Jaunimo statybos planų vykdymui. Tėvai Jėzu.tai, pasi
tarę su V. Petrausku, paėmė kitą architektą, bet V. Petrauskas, tėvų jėzui-.- 
tų prašomas, sutiko pasilikti jų patarėju visais statybos reikalais. Taip pat 
pasilieka ir konkurso komsija, tam tikslui ALIAS skirta, kol visi darbai 
bus baigti.

Tikimės, kad, visi sujungę jėgas bendram darbui, galėsime pavasarį 
pradėt', statybą. Visų lietuvių pagalba mums yra reikalinga, ypač tęsiant 
statybos vajų.

DIDŽ. BRITANIJOJ

skelbta, kad metinis DBLS 
skyrių atstovų suvažiavimas į- 
vyks kovo 15—16 dienomis. Vie 
nas iš svarbiausių punktų, tai 
bus svarstomas sąjungos įstatų 
pakeitimas ir naujo ,projekto 
priėmimas. Suvažiavime taip 
pat bus svarstomi ir akc. “Lie
tuvių Namų” ib-vės akcininkų 
reikalai.

— Naujųjų Metų sutikimas.

Gruodžio 31 d. vakare londonie- 
čiai savuose namuose, ar kur 
nors susispietę mažais būreliais 
sutiko Naujus Metus. Tai sena 
tradicija, pabendrauti sutinkant 
metų pasikeitimą. Nauji Metai 
Anglijoje paprasta darbo diena. 
Bet šiemet tą dieną į darbus 
neatvyko daug darbininkų, nes 
po šaunaus sutikimo reikia ir 
pailsėti. Tai kyla mintis, gal ir 
Anglijoje reikėtų įvesti Naujų
jų Metų šventę. Iki šiol Nauji 
Metai triukšmingai švenčiami 
tik Škotijoje, panašiai kaip An
glijoje yra švenčiamas Kalėdos.

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
3608 estu St. TeL WA2501 ooth st. Tol wa a-ą’52
8333 So. Halsted St. ToL 354-1330

Lietuvių bendrov# turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu li Chi
cagos tiesiai t Lietuvą.

Didelis paelrinkimas {vairių me
džiagų, ltal. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų ui.
sakymai.

E. ti V. Žukauskai

DOMAS BUKAUSKAS 
HEATENG A SBOSBS! uvrtTi 
<444 s, Vuten, dilnsgo t,ŪU

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Brakonierių skaičius, ne

žiūrint įvairių draudimų, dabar 
Lietuvoje labai augąs. Spauda 
nurodo, kad dabar brakonieriai 
naudoją modemiškas priemo
nes žvėreliams bei žuvims 
naikinti. Vieną jų mini “Vals
tiečių laikraštis” XH. 31: “Per- 
tiesia vielą per upę, paleidžia 
srovę, ir plaukia lydekos aukš
tyn pilvais”. Tačiau dėlto pasi
taiką ir nelaimingų atsitiki
mų: “ ... Albinas Kropavičius 
nutarė šį patyrimą pritaikyti 
miške. Išraizgė vielą ant žvėre
lių takų, o jos galą, pasinaudo
jęs kartimi, užmetė ant aukštos 
įtampos linijos. Beliko žvėris 
suvyti į spąstus... A. Kropavi
čius paspendė vielą žvėrims, o 
pats į ją įkliuvo. Žmogus, turė
jęs piktų kėslų, pats žuvo”.

— Ok. Lietuvos gyventojų 

skaičius 1968 m. vasarą siekė 
3,080,000 žmonių. Metinis gy
ventojų prieauglis siekia 32,000.

Bendras Jaunimo Centro pastato planas

Pradedant 1969 metus Tėvai Jėzuitai reiškia gilią padėką visai lietuvių

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75 5.25
PER ANNUM 
ON REGULAR

CURRENT RATE 
DAUGIAU KAIP

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS
VISAD IŠMOKĖTOM TAUPYTOJAMS PAGAL 

PAREIKALAVIMĄ
AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS 8c LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, Dl. 60682 LA 8-8248

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį I

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

Dabartinis gyventojų tankumas 
— 47 žmonės 1 kv. kilometre. 
Kas devintas gyventojas yra vil
nietis, kas dešimtas kaunietis, 
kas dvidešimts antras klaipėdie
tis.

___  Sofija Kanopkaitė XH. 30
apgynė dizertaciją tema “Kobar 
laminu biosintezės ir funkcijos 
tyrimai”, gaudama biologijos 
mokslų daktarės laipsnį.

VOKIETIJOJ
— Lietuvos atstovas ir p. O. 

Kajeckienė, švenčių proga, gavo 
valstybės sekretoriaus ir ponios 
Dean Rusk sveikinimą ir dova
ną, t. y. knygą “American Al- 
bum.” 1969 m. sausio 1 d. Ra
jeckai dalyvavo Cameroon am
basadoriaus ir ponios Owono 
suruoštame priėmime tos vals
tybės šventės proga. Sausio 2 
dieną - jie dalyvavo Haiti amba
sadoriaus ir ponios Bonhoanme 
priėmime, minint Haiti 65 metų 
sukaktį.

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN. 

PUSĖ ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ


