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L B. Johnsonas, 36-sis JAV prezidentas, sausio 20 d. pasitraukia 
iš savo pareigų ir į B. Rūmus įžengia Nixonas. Laiko ir darbo naštos 
žymės — čia Johnsonas prieš 5 metus ir dabar.

Prez. Johnsonas: siekti taikos, 
palikti mokesčius

Paskutinioji
prezidento kalba kraštui

WASHINGTON. — Kongre
se sausio 14 d. perskaitęs savo 
metinį pranešimą — State of 
Union — prez. L. B. Johnsonas, 
iš tikrųjų, atsisveikino su kraš
tu, kaip jo 36-sis prezidentas. 
Tai buvo ir jo paskutinioji kal
ba.

Visi prezidentai ligšiol savo 
metinius, sausio m. pirmoje pu
sėje skelbiamus, pranešimus 
pasiųsdavo perskaityti Kongre
sui. Tačiau šiais metais John
sonas, užuot atsisveikinęs tele
vizijos keliu, nutarė kitaip — 
vienu ypu atsisveikinti ir per
skaityti savo pranešimą.
Taikos siekiai ir reikalas tesėti 

pažadus
Prez. Johnsonas, prieš jam 

kalbant, kongreso, Senato ir 
Atstovų Rūmų narių, buvo il
gai sveikinamas plojimais. O- 
vajcijas kėlė daugiausia demo
kratai, respublikonų laikysena 
buvo žymiai santūresnė.

Svarbiausias pranešimo bruo
žas — kraštas skatinamas dėti 
pastangas greičiau pasiekti tai
kos tiek Vietname, tiek Art. 
Rytuose ir, antra, ištesėti nu
matytas socialinio pobūdžio re
formas.

Jo nuomone, galimybės tai
kai Vietname pasiekti šiuo me
tu esančios žymiai geresnės, 
kaip kuriuo nors kitu metu, 
per visus karo metus.

Reikia siekti susitarimo 
su sovietais ••••

Palyginus su krašto vidaus 
klausimais, Johnsonas užsienio 
politikai skyrė mažiau vietos. 
Prezidento nuomone, su Sovie
tų Sąjunga reikia siekti susi
tarimo “kai kuriose srityse”, at
sižvelgiant į abiejų kraštų in
teresus ir jei tai pasitarnauja 
pasaulio taikai”. Tai jis pasiū
lė, nepaisant Čekoslovakijos in
vazijos ir amerikiečių reiškiamo 
nepasitenkinimo “totalitariniu 
sovietų režimo pobūdžiu”.

Esą, senatas turįs nedelsda
mas patvirtinti atominio var
žymo sutartį, be to, jis siūlė 
atnaujinti pasitarimus su Mask 
va raketinės gynybos ir ato
minių ginklų klausimais.

’siančios ūkio sąlygos, karui ski
riamos lėšos bei biudžeto rei
kalavimai.

Prez. Johnsonas prašė Kon
greso būsimam prezidentui, Ni- 
xonui, teikti visą galimą para
mą.

Kėlė pasiekimus, siūlė tęsti 
socialinę programą

Johnsonas, kaip ir reikėjo 
laukti, iškėlė visą eilę vyriau
sybės pasiekimų, nors ir ap
gailestavo, nepasiekęs taikos 
Vietname, gi krašto viduje — 
nepavykus priiimti įstatymo, 
kuriuo būtų tvarkomas šauna
mųjų ginklų įsigijimas.

Teigiamas reiškinys tai, kad 
šiuo metu nedarbas žymiai su
mažėjęs — šiuo metu jis sie
kiąs vos 3.3% visų dirbti ga
linčių piliečių tarpe. Tačiau 
socialinėje srityje tebėra paža
dai ir juos teks tesėti naujai 
valdžiai. Johnsonas pasiūlė bent 
13 % pakelti pensijų dydį —

Strėlė rodo mėnulio paviršiaus vietą 
astronautams š. m. liepos m.

ji būsianti patogiausia nusileisti

Prancūzija veikia, įspėja Izraelį
Pareiškusi apie, reikalui esant, Libano gynimą, įspėjo Izraelį prieš galimos agresi
jos žygius — Ar prancūzų kariai gintų Libaną? — Gaullistai pritarė ginklų Izrae
liui sustabdymo žygiui

Artimieji Rytai — pavojus 
pasaulio taikai

Art. Rytuose esanti padėtis, 
ginkluotas konfliktas, Johnso
no žodžiais, keliąs pavojų pa
saulio taikai. Dėl to jis primyg
tinai siūlė: reikia ieškoti būdų 
padėčiai Art. Rytuose sutvar
kyti.
R. Nbconas pritaręs: palikti 

10% pakeltus mokesčius
Kaip ir buvo laukta, prez. 

Johnsonas pasiūlė pratęsti per
nai 10% pakeltus mokesčius — 
tas pakėlimas galioja ligi š. m. 
birželio 30 d. Palikti pakeltus 
mokesčius verčiąs krašto ūkyje 
pastebimas infliacinis polinkis.

Johnsonas pažymėjo, kad jo 
įpėdinis R. Nixonas čia prita
ręs, su sąlyga, kad pakėlimas 
tiek ilgai galiosiąs, kiek lei-

Pasiūlė keturių konferenciją
PARYŽIUS. — Prancūzija vis 

labiau įsijungia į Art. Rytų tai
kos klausimo narpliojimą. Va
kar Prancūzijos vyriausybė pa
siūlė: taikai šioje srityje pa
siekti būtina sukviesti keturių 
didžiųjų, JAV, D. Britanijos, 
Sovietų Sąjungos ir Prancūzi
jos pasitarimą.

Sausio 12 -13 d. kai kurie 
.prancūzų politikų pareiškimai 
liudijo apie vis labiau augantį 
Paryžiaus dėmesį Art. Rytams 
ir ypač Libanui.

Karinė garantija Libanui, 
Izraelio puolimo atveju?

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas sausio 13 
d. pareiškė, kad “mūsų drau
giškumo ir pastovumo bei tai
kos labui, Prancūzija nebus abe 
jinga atveju, jei Libanui grės
tų pavojus”. Dieną anksčiau 
panašiai pasisakė prancūĮzų in 
formacijos ministeris G. Gorse, 
apsilankęs Libane, Beirute ati
darant naują koncertų salę.

Gorse buvo priimtas ne tik 
prezidento Helou, bet ir kitų 
krašto politinių vadų. “Le Fi
garo” pakatrojo Libano dien
raščio “Al Anwar” žinią, esą, 
Gorse buvęs Paryžiaus tarpi
ninku ir Libanui pažadėjęs “ne- 

Mbotą Prancūzijos garantiją”.

Keturi sovietą kosmonautai erdvėje
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Laukiama naujų skrydžių, 

kosmonautų persėdimų

MASKVA. — Parai praslin
kus, vakar rytą sovietai pasiun
tė į erdvę “Sojuz 5” su trimis 
kosmonautais: Borisu Volinovu, 
Aleksiejų Elisiejevu ir Jevgie- 
niju Chrunovu. Tuo būdu, šiuo 
metu aplink žemę Skrenda du 
erdvėlaiviai su keturiais kos
monautais.

Kaip įprasta, ir šį kartą nu
tylėta naujojo skrydžio paskir
tis. Vakaruose spėliojama, kad, 
galimas dalykas, erdvėje įvyk
siąs abiejų erdvėlaivių susiti
kimas ir “Sojuz 5” vienas kos
monautų perlipsiąs į “Sojuz 4” 
erdvėlaivį.

Vak. Vokietijoje, Bochume 
veikianti erdvės tyrinėjimų į- 
staiga spėja, kad sovietai gali 
paleisti ir trečią erdvėlaivį — 
šis susitiksiąs su kitais dviem 
ir būtų sudaryta aplink žemę 
skriejanti “platforma”. Ji tu
rėtų ryšio su būsimais nutūpi
mais mėnulyje.

“Tass” žinių agentūra pasi
tenkino trumpai paskelbusi, 
kad trys vakar pakilę kosmo
nautai “pradėjo bendrų ekspe
rimentų erdvėje programą”.

gauną 55 dol. per mėn. socia
linio aprūpinimo pensiją, ateity 
turėtų gauti 80 dol. Pasiūlyta 
ir stiprinti dolerį.

Viltis — rusai nesibaldys 
asmens laisvės

Taip, pabrėžė Johnsonas, į- 
tempti santykiai tarp JAV ir 
“vyraujančio pasauly komunis
tinio krašto”, nėra pasibaigę ir, 
svarbiausia, įvykus brutaliai 
Čekoslovakijos okupacijai. Bet 
gi. jis teigė, “mes turime vil
ties, kad laikui atėius Rusija 
mažiau baiminsis dėl skirtingų 
jos piliečių nuomonių ir dėl as
mens laisvės”.

C a turima galvoje karinė pa
rama. Kalbama net apie karinių 
dalinių pasiuntimą Libanui gin
ti. Minėti pareiškimai laikytini 
įspėjimu Izraeliui.
Murville: mes nekurstysime 

karo
' PARYŽIUS. — Kariniai pran
cūzų sluoksniai paneigia: dali
niai nenumatomi siųsti į Liba
ną. Min. pirm. Couve de Mur
ville vakar pareiškė, kad Pran
cūzija šiuo metu nedarysianti 
jokių žygių, kurie keltų įtampą 
Art. Rytuose ar kurstytų karą.

Tačiau Paryžiuje žinoma, kad

Sovietų radijas su televizija 
skrydžius plačiai garsina ir skel 
bia, kad jie Sėkmingai vyksta 
bei turėsią reikšmės ateičiai. 
Įtaigojama, kad skrydžiai su 
naujais bandymais esą pirmieji 
tokio masto. “Sojuz 4” kosmo
nautas Šatalovas, amerikiečių 

i pavyzdžiu, perduoda žemėn te
levizijos vaizdus.

De Gaulle, vakar pasiūlęs keturių 
didžiųjų konferenciją Art. Rytų 
klausimui spręsti.

Skyląs komunistų blokas

TRUMPAI
• Vatikano organe “Osserva

tore Romano” vakar paskelbta: 
popiežius pasisako prieš pažiū
rą, kad vyskupai ar kiti dvasi
ninkai gali, gimdymų kontrolės 
atžvilgiu, leisti tikintiesiems pa
sikliauti jų sąžine.

• Į Vak. Vokietiją lėktuvais 
permesta dar daugiau karių. 
Jie dalyvaus po poros savaičių 
prasidedančiuose kariniuose pra 
timuose netoli Čekoslovakijos 
sienos.

• žurnalas “Saturday Even
ing Post” sustabdomas — jo pa
skutinė laida išleidžiama vasario 
mėn. pradžioje. Jis buvo leidžia 
mas 128 metus. Priežastis — 
per mažas skelbėjų dėmesys.

• Kinija reikalauja iš Indi
jos atlyginti nuostolius, ku
riuos New Delhi Pekino amba
sadai padarė Tibeto pabėgėliai.

prieš Gorse išvykus į Libaną, 
jį priėmė prezidentas de Gaulle. 
Kariniai sluoksniai pažymi, kad 
nesą teisingi gandai, jog pran
cūzų laivynui Viduržemio jū
roje pavesta plaukti ties Liba
no pakraščiais.

Iš kitos pusės, gynybos mi
nisteris Pierre Messmer nepa
neigia, kad Prancūzija turinti 
priemonių įsikišti kariniai Af
rikoje ar ir Viduržemio jūros 
pakraščiuose. Kalbėdamas Af
rikos žurnalistams, Messmer 
teigė; prancūzai turį “11-ją 
lengvą įsikišimo diviziją” ir ji, 
reikalui esant, per kelias va
landas galinti būti perkelta į 
bet kurią krizės vietą.

Svarstys ginklų sulaikymo 
klausimą

Gaullistų partija pritarė prieš 
kelias dienas vyriausybės pada- 
' rytam žygiui — sulaikyti gink
lų tiekimą Izraeliui. Tačiau šian 
dien, trečiadienį, gali būti dis
kusijų senato užsienio reikalų 
komisijoje, laukiama ir neigia
mų nuomonių. Kai kurios pran
cūzų žurnalistų sąjungos vis 
nepatenkintos vyriausybės tei
gimu. esą, spaudoje pasireiš
kianti “žydų įtaka”.

Maskva prieš Jugo
slaviją

Nepatenkinti jugoslavų ūkio 
reformomis

MASKVA. — Sovietų S-ga 
sausio 4 d. Jugoslaviją palygi
no su Čekoslovakija ir nu
siskundė, kad jugoslavų ūkinės 
reformos galinčios žymiai pa
kenkti santykiams su rytų blo
ku. Kaltinimai prez. Tito reži
mui paskelbti keliuose straips
niuose “Tarptautinis gyveni
mas” žurnale. Sovietai teigia, 
kad jugoslavų reformas ūkio 
srity beveik išimtinai pasisavi
no Čekoslovakijos laisvėjimo re 
formatoriai.

Pasak sovietų žurnalo, jei 
“socializmui priešingos jėgos 
sueina į sąlytį su imperializmo 
bei reakcijos gaivalais, tai jau 
virsta visų socialistinių kraštų 
bendru klausimu.”

Dar negrasina, bet kaltina 
prez. Tito

Sovietų straipsnyje, tiesa, ne
buvo grasinimų, nekalbėta apie 
karinio įsikišimo reikalą ar ki
tą spaudimą, tačiau piktai iš
kelta tai, kad prezidentas Tito 
tarnaująs “Vakarų imperialistų 
naudai”, nes vedąs nepriklauso
mą užsienio politiką, be to, jis 
ūkiniu atžvilgiu vis labiau bend
radarbiaująs su Vak. Vokieti
ja. Tai, sovietų nuomone, tega
li skaldyti rytų bloką.

Yra žinoma, kad Tito yra pa
smerkęs sovietų invaziją Čeko
slovakijoje — Maskva kelias 
savaites tylėjo ir dabar... jų 
kantrybė, atrodo, esanti jau iš
sisėmusi.

• W. Brandto kelionė į Lon
doną, numatyta šiandien, dėl 
vokiečių ministerio ligos gali 
būti atidėta. Jis numatęs tar
tis su min. pirmininku H. Wil- 
sonu ir M. Stewartu. Vasario 

'm. numatyta Wilsono viešnagė 
Bonnoje.

• Prieš ryžius... š. Korėjos 
vyriausybė pritarė įstatymui, 
kuriuo valgykloms draudžiama 
tiekti ryžius trečiadienio ir šeš
tadienio popiečiais.

Richard B. Ogilvie, naujasis Illi
nois gubernatorius ,sausio 13 d. 
prisaikdintas valstijos sostinėje 
Springfield. Jis yra 35-sis iš eilės 
šios valstijos gubernatorius ir res
publikonas, po 8 metų pertraukos. 
Prieš Ogilvie gubernatoriais buvo: 
Otto Kemer ir Samuel H. Shapiro.

195 bil. dol. išlaidų
41% išlaidų — gynybos 

reikalams
"VVASHINGTON. — Preziden

tas Johnsonas vakar kongresui 
pristatė naujojo metinio biu
džeto projektą. Jis yra stam
biausias, palyginus su anksčiau 
buvusiais. Išlaidos siekia 195 
bil. 300 mil. dolerių, tačiau pa
jamos didesnės, nes siekia apie 

'198.5 bil. dol. Biudžete krašto 
gynybos reikalams skiriama 
41% išlaidų, Vietnamo karui — 
15%. Apie 3.5 bil. biudžeto per 
tėkliaus tebus galima pasiekti 
pratęsus 10% pakeltus mokes
čius — prez. Johnsonas tai bu
vo pasiūlęs sausio 14 d. jo pa
skelbtame pranešime Kongrese. 

Išlaidos pakilo 11 bil. dolerių
Palyginus su 1968 m. biudže

tu, naujajame išlaidų yra 11 
bil. dolerių daugiau. Tačiau per
nai metų biudžete (jo galioji
mas baigiasi š. m. birželio 30 
d.) deficitas siekė 25 bil. dole
rių. Biudžetas, ypač jo išlaidos 
bus svarstomos Kongrese, be to, 
jį atitinkamai galės keisti ir 
naujasis prezidentas R. Nixo- 
nas.

Ar bus protestai sausio 20 d.
Washingtone?

WASHINGTON. — Ryšium 
su sausio 20 d. sostinėje vyks
tančiomis naujojo prezidento į- 
vesdinimo iškilmėmis, krašto 
kairieji gaivalai, Vietnamo ka
ro priešininkai, numato rengti 
demonstracijas. Jie prašo leisti 
įsirengti palapinę 10.000 asme
nų ir leisti jiems būti parado 
dalyvių tarpe (ir skelbti savo 
šūkius). Jie pasižada nekelti 
smurto, jei... nebūsią policijos 
provokuojami.
Ar galima kartoti Chicagos 

įvykius?
Du Atstovų Rūmų nariai, res 

publikonai, Cramer ir Wyman 
kreipėsi į vyriausybę ir sostinės 
burmistrą, prašydami neleisti 
jokių demonstracijų. Esą, neturi 
pasikartoti praėj. vasaros įvy
kiai Chicagoje. Rengėjų, hipių 
pogrindžio spauda pasisakė no
rinti komunistų pergalės Viet
name ir Castro režimo papliti
mo abiejose Amerikose.

• JAV įstaigos NATO buv. 
būstinėje Prancūzijoje jau ga
lutinai išsikėlė į Belgiją.

• Nebėra vilties rasti skan
dinavų lėktuvo 11 keleivių. Lėk 
tuvas, leisdamasis netoli Los 
Angeles aerodromo, buvo pri
verstas nutūpti vandenyne.

• Los Angeles Meno muzie
jus, baigtas 1965 m. ir kašta
vęs 20 mil. dolerių, yra pats 
stambiausias JAV-se, po Tau
tinės galerijos Washingtone. 1 Sužeistas kaiys Vietname ir slaugė

IŠ VISUR
Sprogimai lėktuvnešy

Aiškinamos 
sprogimo priežastys

PEARL HARBOR, Havajai. 
— JAV laivyną antradienį pa
lietė skaudi nelaimė. Didžiulio 
dėktuvnešio “Enterprise”, plau
kiusio 75 m. atstu nuo Havajų, 
denyje įvyko sprogimai ir kilo 
gaisrai.

Žuvo 25 įgulos nariai, 78 bu
vo sužeisti, kitų likimas dar ne
žinomas. Sunaikinta 15 lėktuvų, 
skirtų tarnybai Vietname, jų 
tarpe aštuoni F-4 Phantom nai
kintuvai.

Sužeistieji helikopteriais bu
vo nugabenti į Havajus, kai ku
rie, sunkiai apdegę, lėktuvais 
nuskraidinti į Texas vaist. Pats 
laivas atplaukė į Havajaus 
Pearl Harbor uostą, šiuo metu 
aiškinamos sprogimų priežas
tys.

Čekai prieš cenzūrą

Komunistų partija vykdo 
nuolaidas

PRAHA. •— Čekoslovakijos 
žurnalistai iš partijos išsiderėjo 
nuolaidą: bent laikinai nebus, 
kaip buvo numatyta, siunčiami 
cenzoriai į kai kurių, “drąses
nių” laikraščių ar žurnalų re
dakcijas. Partijos pareigūnai 

cenzūros klausimu tarėsi su 
spaudos, radijo ir televizijos
atstovais.

Nutarta, kad spaudos ar ra
dijo pareigūnai dalyvaus sa
vaitiniuose pasikalbėjimuose su 
partijos atstovais. Siekiama, 
kad spauda ar radijas labiau 
ryškintų partijos “vadovauja
mą vaidmenį”.

Žurnalistai pasižadėjo nepul
ti politinių vadų ir jiems dabar 
leista viešai svarstyti dar A. 
Dubčeko laikmečiu numatytas 
reformas....

• Žydų keli tūkstančiai va
kar Chicagoje demonstravo 
ties prancūzų konsulatu. Jie 
protestavo prieš ginklų tiekimo 
sustabdymą Izraeliui. Kai ku
rie dalyviai pareiškė: kaltas 
tik gen. de Gaulle, bet ne pran
cūzų tauta, ji Izraelį palaiko...

KALENDORIUS

Sausio 16 d.: šv. Marcelis, 
šv. Priscilė, Jovaras, Gedanė.

Sausio 17 d.: šv. Genulfas, 
šv. Leonilė, Dovainas, Vilda.

ORAS

SLUSHY

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
galimas lietus, šilčiau, temp. 
sieks daugiau 30 1. F., ryt — 
debesuota, šalčiau.

Saulė teka 7:15, leidžias 4:45.



z DRAUGAS, .ketvirtadienis, 1960 m. sausio 16 d.
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N.Y. _ N.J. APYGARDOS SUSIRINKIMAS

DAR APIE JAUNŲJŲ PREMIJĄ

Ko siekiama? Ko tikimasi?

Mūsų, užsienio lietuvių, svar- kad gali ką nors atlikti, .yra ,vie- 
biausias uždavinys — visose ša-j nas pačių geriausių paskatinimų
.lyse auginti pavergtai .Lietuvai 
laisvą, kūrybingą tautos atžaly
ną. Skalbimas 'JAUNŲJŲ PRE
MIJOS yra dar vienas visiškai
naujos rūšies mėginimas pilniau -šimtį numerių, gal įsitikins, kad

New York-New Jersey apygar
dos vyčiai buvo susirinkę Linde- 
ne, Lietuvių Parko salėje, praei
tų metų gruodžio 8 d. Susirinki
me buvo atstovaujamos šešios k- 
pos. Svečiais rūpinosi 113 kuopa.

Susirinkimą atidarant, maldą 
sukalbėjo centro valdybos pirm. 
dr. Jokūbas Stukas. Pirmininkavo 
Laurynas Janonis. Buvo perskai
tytas ir priimtas protokolas pasku 
tinio susirinkimo, įvykusio rugsė
jo mėnesį Keamy mieste. Susirin 
kimą sveikino šeimininkės kuo
pos pirmininkas Juozas Sable.

Daug laiko buvo praleista be
svarstant planą sekančio metinio 
seimo, kurį turės organizuoti ši 
apygarda ir kuris vyks Newarko 
mieste Robert Treat viešbutyje 
nuo rugpiūčio 21 iki 25 d. Dau
giau apie seimą bus pranešta vė
liau.

Marija Kober pranešė apie apy
gardos t biuletenį. Balsavimu nu
tarta biuletenį paremti 50 dole
rių auka. Svarstytas tradicinės a- 
pygardos šventės su bendra ko
munija ir pusryčiais klausimas. 
Šventė bus kovo 9 dieną Mas- 
peth mieste. Šventės organizavi
mu rūpinsis 109 Great Neck k- 
pa. Daugiau smulkmenų apie tą 
šventę bus paskelbta vėliau. Dr. 
Jokūbas Stukas davė trumpą san 
trauką savo veiklos kaipo centro 
valdybos pirm. Visos kuopos pa
ragintos organizuoti arba akty-

sais dar galima lietuviškai susi
kalbėti.

Lietuvos vyčių organizacijos 
vyriausiai vadovybei reikėtų pa-

tą sunkų uždavinį atlikti.
Vaikus patraukia konkursai, 

dideli skaičiai

Štai kviečiam balsuoti visus lais 
vojo pasaulio lietuviukus. Jau 
vien JAV šeštadieninėse moky
klose yra daugiau kaip 3.000 mo
kinių, o kur dar kitos šalys, kur 
dar skautai, moksleiviai ateitinin

tyrinėti šį klausimą. Ten netoli kai, pavieniai Eglutės skaitytojai! 
vienoje seminarijoje profesoriau- Balsavime dalyvaus daug žmo-
ja kun. dr. K. Širvaitis, visuo
met artimas mūsų organizacijai. 
Nėra abejonės, kad tėv. Širvaitis, 
kiek jam leistų aplinkybės, prisi
dėtų prie šio gražaus darbo. Jis 
yra gerai žinomas ir Clevelando 
vyčiams, nes yra buvęs vyčių šen 
jorų dvasios vadu.

Taip pat malonu būtų, kad 
mūsų buvusioji vyriausia vadovė 
garbės narė Elena Šaulytė ir vy
tis J. Janulaitis kartais parašytų 
į “Vyčių Veiklos” skyrių “Drau
ge” apie savo miesto vyčių veiki
mą. Žinau, kad juodu sugeba ge
rai valdyti lietuvišką plunksną.

Senelis

SUSIRINKIMAS CHICAGOJE
Vyčių namuose Chicagoje 

gruodžio 17 d. įvyko paskutinis 
1968 m, sendraugių kuopos susi
rinkimas, kuriam .vadovavo Na
mų tarybos pirm. Aleksas Bud- 
ris ir sekretoriavo Ona Aleliūnie- 
nė. Susirinkimas, išklausęs pirmi
ninko Budrio pranešimą apie na
mų salės išnuomavimo sąlygas, 
dar svarstė naujos valdybos 1969 
metams ir revizijos komisijos ka
sos knygoms patikrinti rinkimą

viai dalyvauti Lietuvos nepriklau! ir kuopos kultūrinės veiklos pra-
somybės paskelbimo 51-mos su
kakties minėjime savoje aplinko
je.

Apygardos valdyba 1969 me
tams yra sekanti: dvasios vadas
— kun. Petras Žemeikis, pirm.— 
Laurynas Janonis, vicepirm. — 
Eduardas Schmidt ir Virginija 
Dūtkutė, sekretorės — Darata 
Dutkutė ir Marija Stonytė, ižd.
— Joana Schmidt, iždo globėjas
— Kazys Šįpaila. Veiklos komite 
tai yra : Lietuvos reikalų — Ka
rolis Strčlis ir Šipaila, pakėlimo 
apeigų — Juozas Boley, Marija 
Stonytė ir Laurynas Janonis, kul 
tūros — Mildred Grinetvich ir A- 
leksandras Vasiliauskas, spaudos
— Pranas Vaškas ir Elena Kdl- 
ber, rėligijos — kun. Žemeikis, 
Marija Kober ir Juozapina Žukie- 
nė.

Susirinkimas buvo baigtas mal 
da, kurią sukalbėjo dr. Stukas. 
Buvo meldžiamasi už sergantį 
Šv. Petro ir Povilo parapijos, Eli- 
zabeth mieste, kleboną (prel. My
kolą Kemėžį. (A. a. prel. Myko
las Kemėžis mirė sausio 3 d. Re
dakcija).

Baigiant norisi nuoširdžiai pa
dėkoti “Draugui”, “Darbinin
kui” ir “Garsui”, už jų malonų 
dėmesį mūsų organizacijai ir už 
davimą vietos pranešimams apie 
veiklą preitų metų bėgyje. Lai
mingų ir turtingų naujųjų metų 
visiems!

F. V.

APIE PHILADELPHIJOS 
VYČIUS

Clevelando vyčių senjorų uo
lios veikėjos K. Petkūnienės sū
nus Juozas Petkūnas Kalėdoms 
buvo parvykęs namo pas mamy
tę. Jis dabar yra narys 3-čios k- 
pos Philadelphijos mieste. Tik 
jis apgailestauja, kad tenykščiai 
vyčiai mažai beveikia, o juo ma
žiau bematyti lietuvių spaudoje 
ir “Vytyje” žinelių iš jų veikimo. 
Juozas dar pastebėjo, kad Phila
delphijos mieste būtų galima su
organizuoti ir kitą vyčių kuopą, 
nes ten yra antra lietuvių para
pija, glaudžiai lietuvių apgyven
ta. O dar kitą vyčių kuopą būtų 
galima suorganizuoti Wilkes - 
Barre mieste. Ir ten daug lietu
vių. Nors jie daugumoje yra ant
ros ir trečios kartos, bet su vi-

plėtimą. Nutarta naujos valdy
bos rinkimus pravesti 1969 m. 
sausio mėnesio susirinkime. Ka
sos knygoms patikrinti išrinko 
Pov. Dirkį ir A. Jonutį. Kuopos 
kultūrinei Veiklai praplėsti pa
kvietė Pov. Dirkį 1969 metų bėgy
je duoti ciklą paskaitų.

Pasibaigus susirinkimui, 36 k- 
pos vadovybė pakvietė sendrau 
gius prie kavos puoduko. 36 kuo
pa kaip tik turėjo savo susirinki
mą ir kavutę, kurios metu buvo 
draugiškai pasitarta ir kaldėdinė 
mis dovanėlėmis pasikeista. 36 
kuopos susirinkime ir arbatėlėje 
dalyvavo kuopos dvasios vadas 
kun. Povilas Juknevičius.

Vyčių Senelis

nių. Nors rinkimas geriausiai pa 
tikusio kūrinio Eglutėje ne visai 
lygu konkursui, bet vaikai jį to
kiu padarys, nes vaikams visada 
svarbu, kad jo nuomonė laimėtų.

jaunuolius žavi mintis, kad 
daugely šalių yra bendraamžių, 
su kuriais jie turi bendro. Tai y- 
pač pa tyrėm per Jaunimo metus. 
Užmegskim ryšius tarp lietuviu
kų anksčiau. Leiskim gimnazis
tams pajusti, kad jų yra visur, 
kad jie tos pačios Eglutės rašinius 
kritikuoja, kad šeštadienines lan 
ko, priklauso tom pačiom orga
nizacijom. Mokytojams, paragi
nus, tarp balsavime .dalyvaujan
čių mokyklų ar organizacinių 
vienetų gali užsimegsti susiraši
nėjimas. Bent JAV mokyklose su
sirašinėjimas su bendraamžiais 
kitose šalyse mėgiamas.

Įjungdami į tą patį darbą jį- 
vairiose šalyse gimusius ir augan 
čius lietuviukus, duodam jiems 
pajusti, kad, kur jie bebūtų gimę, 
kur jie begyventų, jie priklauso 
vienai tautai. Tapę studentais, 
tie jaunuoliai gal su didesniu en
tuziazmu jungsis į pasaulio lie
tuvių studentų sąjungą, vėliau 
glaudžiau ir efektingiau iš visų 
šalių dirbs Lietuvai.

Kodėl balsavimui pasirinkta 
Eglutė?

Mūsų šeštadieninės mokyklos 
ir organizacijų susirinkimuose 
laikas toks ribotas. Ar verta da
lį to brangaus laiko gaišint skai
tant pasakėčias?

lietuviškai skaityti gali būti ir 
pramoga. Pagaliau, Skaitydami 
lengvas pasakėles, gabesnieji gal 
nutars, kad parašytų įdomiau ir 
geriau. Kadangi pasakėlių ilgis 
yra 2 ar 3 mašinėle rašyti pusla
piai (ir dar praleidžiant dvi eilu
tes!)., tai ne vienas net įrašyti pa
mėgins. ■ '

O rašančių Eglutei verkiant 
reikia■ "t . . 'K

Kiekvienam Eglutės numery 
yra orgindlios kūrybos, tačiau 
rašo mažas skaičius žmonių. E- 
glute rųpinąsi tik redakcija ir tie 
tėvai, kurių vaikai Eglutės am
žiaus. Tam skaičiuje sugebančių 
rašyti gal "ir būtų, bet pamėgina 
tik viena kita motina. Skėlbdanti 
viešai balsavimą už kūrinius EgJ 
lutėje, tikimės atkreipti dėmesį vi 
sų, kurie, neturėdami namuose 
vaikų, Eglutės seniai nėra matę. 
Norim pranešti, kad -reikia ra
šančių. O rašytojams sudaro
mos idealios sąlygos kūriniai 
turi būti trumpi ir garantuoja
mi būriai aktyvių skaitytojų!

Balsavimų rezultatai bus skel 
biami spaudoj, ntinint mokyklų 
vardus, organizacijų vienetus, 
vietoves. Ieškodami rezultatų, 
balsuotojai turės lietuvišką laik
raštį pavartyti. Geriau skaitantie 
ji gal šį tą ir i daugiau pasiškaitys, 
ypač jei redakcijos pasinaudos 
proga ir tam pačiam puslapy su
telks jauniesiems įdomių, len
gvai perskaitomų žinučių. Daug 
vaiki} ir jaunuolių, kurie lietuviš 
ko laikraščio į rankas neimtų, ei 
lę mėnesių jame ieškos jiems į- 
domių žinių.

Balsavimas pradedamas pavė
luotai. Gal vertėtų laukti kito ru
dens iir pradėti tvarkingai, laiku? 
Tačiau vien “dėl -tvarkos” nesiJ 
nori tiek laiko praleisti. Viena, 
šeimos ir švietimo metais labai 
tiktų jaunimui ypatingu būdu 
pasireikšti ir paskirti pirmąją

tą patį užsiėmimą -kartoti. Vy
resnieji savo valia <Eglutės į ran
kas neimtų (ne jų arrfžiui), ta
čiau,“priverstinai” perskaitę de-

Prez. Nixono protokolo šefas Emil 
Mosbacher. Jo pareigos palaikyti 
ryšius su įvairiais diplomatais, 
valstybių šefais ir kt.

tKOKJ ALŲ GERIA?
Alaus gamintojų sąjunga Chi 

cagoje pranešė, kad pernai žmo
nės daugiausiai gėrė sekančių 
bravorų išdirbimą: Anheuser- 
Busoh, čjchlitz, Paėst, Falstaff, 
Adolpfh Coors, Carling, Schae- 
ffer, Mitler, Hamrn, Associated, 
Stroh, Heileman ir Meister 
Brau.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St, Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K ftlmulls

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS F RANCKPŠ 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 

Tnne-np ir Motorų Remontas
5759 So. Mfestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chieago. Illinois

Mūsų mokyklos išmoko vaikus i premiją. Be to, prau
stai t vt i, bet dažniausiai ir įkala,:! dėdami dabar, kitą rudenį jau ži- 
kad lietuviškai skaityti yra ne- nosim, ar apsimbkėjo ar bal- 
maloni pareiga. Eglutę skaityti, savimą tęsti ir kitais metais ar ką
ypač vyresniesiems, turėtų būti 
nesunku. Nebus reikalaujama at
pasakoti ar nuomonę pareikšti. 
Gal tai bus pats pirmas kartas,, 
kada vaikai ir jaunuoliai pajus, 
kad jie moka skaityti lietuviškai 
ir supranta, ką skaito. O pajusti,

VVashingtono zoologijos sode 15 pcdtį žirafa atsivedė žirafiuką. 
dar trijų .dienų, bet jau beveik šešių pėdų aukščio. y ,

kuris
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

VaL pagal susltarlma: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7-—9: antrad. ir penk
tad- 10—4: šeštad. 10—2 vai.

Ofc. 736-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija Ir moterų ligos

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001- 
Oflao BK 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 VV. 71st Street

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

šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
”eoutaet lenses”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų -985-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 yal. p. p. 

Išskyrus trečiadlenj

Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue 
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. n 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. tr
Šeštad. 8 v. r. igl 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS WGO« 

2745 VVest 69th Street
Ofisas talkinai uždarytas dčl dakta

ro ligos.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

nors natų o męginti
Kibkim į darbą iš karto — ir 

būsim prisiviję Eglutę dar šiais 
metais. Pirmasis balsavimas yra 
už pereitų metų mėnesio tris kū 
rinėlius. Spalio mėn. balsavimas 
atkrenta. Kai skaitysit šiuos žo
džius, jau bus išėjęs ir lapkričiu Val

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tek LU 5-6446

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

vak.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

8858 VVest 63rd Street
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
šeštadieniais 10—-1 vai. Trečia-

numeris, neužilgo praveskite bal ^Qr,„"ždftryta- L1«onlal priimami su- 
savimtls ir už jame esančius ori- Ofiso telefonas:
ginalius prozos kūrinėlius. O 
po to reikės balsuoti gavus kiek
vieną naują Eglutės numerį.

Dr. Elona Vaišnienė 
JAV LB Švietimo tarybos narė

k

DRAUGE rasite visą eilę gai
dų, pritaikintų įvairiems muzi
kos instrumentams, balsams bei 
chorams.
GAIDOS gaunamos sąsiuvi

niuose, kuriuose yrą .daug muzi
kos dalykėlių, arba atskiromis dai-, 
■nomis bei muzikosJkūrinėliais.

Pasirinkimas -didelis: populia
rios dainos, atskirų kompozito
rių muzikos kuriniai, kąjp St. 
'Sodeikos, J. Bertulio, VI. Jakubė- 
no, Tallat-Kelpšos, A. Šimkaus, 

‘J. Zdaniaus, J. Žilevičiaus, ’J/Čiur
lionytės irkt., nuotaikingos skau
tiškos melodijos ar naujausios 
'giesmės bei gaidos šv. Mišioms.

Taip pat galima gauti dai.no- 
rėlių bei giesminėlių, kuriais ga- 
'Ii pasinaudoti jaunimas ir vyres
nieji dainininkai. Artinantis šv. 
•Kalėdom, ne vienam prdvers Ka
lėdinės giesmės jr dainos- ' '

Atsilankykite ,į Draugų ir .pa
sirinkite gaidas pagal savo sko
nį, ar atsiųskite užsakymą :paš- 
tu.

llllinois gyventojai prie pirki
nio kainos prašomi pridėti 5 pr 
mokesčiams. ' f -
------ iim■imu imi ■■ ■imu —

__ ____________PR 8-3229
Ilez. telef, AVAIbrook 5-5076

Ofisas 3148 Weat 63ril Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Re«id. 82,11 West 66th Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIE2IS
CHI R -U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniui,, uždaryto. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUfTŲ |R VIDAUS LIGOS 

3801 West 63rd Street
Kampas 63-čioe ir California 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susitar. 
Oriso telef. 476-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71a t Street1 
VaJ.: pirui., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. ov 
jotini tarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
• - ALERGIJA

2751 VVest a Ist Street
Valandos: antradieniais, penktaaie- 

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

Perskaitę “Draugą”, duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K ft A 

2656 VVest 68rd Street
Plrmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo B iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 63 r d Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-3 vai. p.p.. trečiad. 
uždaryta.
Tol. ofiso Ir buto OLymplc 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius- 
šeštadieniais 12 tkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
kūdikių ir vaiku ugu

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
•nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 val. ryto Iki 3 val. p. p.

Ofiso telef. RE 7-4168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKŪSERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
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Naujojo prezidento Mažųjų tautų likimas Sovietų Sąjungoje
Ukrainiečių rašytojas kaltina rusus pavergtų tautu naikinimu ir rusinimu

INAUGURACIJOS

BELAUKIANT
Naujai išrinktasis preziden

tas Nixon tėra tik šeštasis 
JAV prezidentas, kuris yra 
įvesdinamas sausio 20 d. Visi 
kiti prezidentai būdavo įves
dinami kovo 4 d. Prieš prez. 
Nixoną įvesdinti prezidentai 
sausio 20 d. buvo Franklin 
Roosevelt, Harry Truman, 
Dwight Eisenbower, John 
Kennedy ir Lyndon Johnson.

Beveik šimtą metų preziden
tai būdavo į pareisras įvesdi
nami kovo 4 d„ tik 1933 m. 
pakeitus atitinkamai konstitu
ciją, šis palyginti gana ilgas 
laikas buvo sutrumpintas. Li
gi 1933 m. prezidentas, sena
toriai ir kongreso nariai, ne

paisant, kad jie būtų pralai
mėję, pasilikdavo savo vietose 
nuo rinkimų dienos ligi kovo 
4 d. Toks perilgas periodas 
sudarydavo gana nemaža sun
kumu, nes naujai išrinktasis 
prezidentas negalėdavo veikti, 
o per tą laiką galėdavo atsi
tikti įvairiu politiniu atvejų, 
reikalaujančių sprendimo, nuo 
kurio priklausytų ir tolimesnė 
prezidento veikla. Dabartinis 
keturių mėnesių laikotamis 
taip pat nėra trumpas, tačiau 
iš kitos pusės jis reikalingas 
naujajam prezidentui susida
ryti kabinetą, parinkti reikia
mus žmones ir pasiruošti ket
vertų metų laikotarpiui.

*
Tačiau tas laikotarpis nau

jajam prezidentui taip pat jau 
spėjo sudaryti kai kurių, pa
sakytume, neužtarnautu puo
limų. Kaip žinoma, Nbconas y- 
ra minėjęs, kad reikia sustip
rinti N zto organizaciją Eu
ropoje. Tai nelabai patiko So
vietų Rusijai, tačiau didesnio 
puolimo prieš N;xona neišvys- 
tė, nors jau anksčiau buvo 
jų spaudoj pasisakyta, kad 
prezidentas būtų geresnis Hum 
phrey. nes šiaip ar taip Nixo- 
nas yra griežtesnės politikos 
šalininkas arba. kaip ameri
kiečiai sako, “vanagas”.

Sausio 20 d. pradedami ma
nevrai Vokietijoje, netoli Če
koslovakijos sienos, leido So
vietams jau pradėti Nixono 
puolimus. Nutarimas tačiau 
manevrus rengti padarytas dar 
prez. Johnsono. Taigi dar tar
piniame laikotarpyje padaryti 
nutarimai jau tiesiogiai liečia 
naująjį prezidentą. Sovietų 
Rusijos komunistu partijos 
organas “Pravda” šaukia, kad 
Vakarų Vokietijos ir JAV ka

Spaudoj ir gyvenime

‘NUOSTOLIAI DEL APRŪGUSIO 
PIENO

Nepriklausomoje Lietuvoje pie- 
ūkis buvo padaręs milžinišką 

žangą. Okupantai ir čia jveisė 
to netvarkos. Vilniuje leidžia- 
i “Tiesa” Nr. 297 (gruodžio 24
l skelbia:
“Per devynis šių metų mėne- 
is kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
rdavė valstybei daugiau kaip 

tūkstančių tonų padidinto rū- 
tingumo pieno ir neteko 451 tūk 
inčio rublių pelno. Be to, pie- 

pramonės įmonės grąžino jiem
86 tonas netinkamo perdirbt pie 
, kuris buvo užterštas ir rūgš- 
3. Dėl to ūkiai prarado dar 
0 tūkstančių rublių. Štai ir su- 
laro beveik milijonas! Didelius 
ostolius dėl prasto pieno pati- 
l, pavyzdžiui, Joniškio, Radvi
lo, Telšių ir kai kurių kitų 
jonų ūkiai. Joniškio ir Telšių 
jonų ūkiai per tą laiką parda- 
tik 1,5-1,7 procento pirmarūšio 

mo. O švenčioniečių, nors jie 
ip pat ne per gerai rūpinasi ve- 
■inarijos — sanitarijos priemo- 
mis fermose, pristatyto pieno 
ičdalis atitiko pirmarūšio reika-

ieno kokybę menkina ir tai, 
dar vis mažai mechanizuoja- 
melžimas. Statistika pateikė 

menis, kad iki spalio i dienos
mblikos ūkiuose mechaniškai 
3 melžiama mažiau kaip du 
itadaliai karvių. O tuo pat me 
157 sumontuoti agregatai ne- 
3 panaudojami. j„,.
ar daug netvarkos, kaupiant 
augant organines trąšas. Nere

rinė demonstracija jau didi
nanti tarptautinę įtampą ir 
tie manevrai yra provokacinio 
pobūdžio. Sovietų laikraštis 
“Trud” taip pat nepatenkintas 
tais manevrais ir teigia, jog 
tą pačią inauguracijos dieną 
pradedami manevrai liudija, 
kad Nixonas vykdys prie Ei- 
senhowerio vykdyta liniia. ka
da sekr. John Foster Dulles 
vedes vadinamą “masinio at
kirčio” politiką. Juo labiau 
jiems tai atrodo Įtikima, kad 
gynybos - sekr. Melvin Laird 
esąs taip pat va n aviško palin
kimo ir yra išleidęs knygą, 
kad ir eiliniuose karuose ga
lima naudoti atomines bom
bas. Be abejo tame nam’oio 
nrezidento pasiruošimo laiko- 
tnmv-ie sekasi s prezidentas tu
rėto darvti ne viena sprendi
mą. kuris daugiau ar mažiau 
vėliau teks naujajam prezi
dentui.

Tegu inauguracijos, manev
ru ir kariu permetimo į Vo
kietija datos ir yra atsitikti
nės. tač’au jos šiaip ar taip 
vali ne vienam atrodyti simbo
linės. nes naujasis preziden
tas yra aiškiai t,atisakęs už 
Nato stiprvbę. Nato stiprini
mas dėl Britanijos finansiniu 
sunkumu, o taip pat ’r Pran
cūzijos išsiiunaimo nėra leng
vas. išskyrus tik vieną V. Vo
kietija. kuri yra pajėgi, ta
čiau tai supranta Sov. Saiun- 
ga ir nuolat Vokiet’ia puola.

Naujasis prez. Nixon gal 
daugiau žino negu kiti. kad 
vienintelis tiaras dialogo su 
Sovietais dalvvis vra jėga. Ko
munistinės tirauijos negalima 
nugalėti nuola’domis. nes ko
munistai nuolaidas vertina ne 
kaiD geros vados, bet kaip silp
numo ženklą. Tą gerai žmo 
naujasis plazdentas, ir paža
das stinrinti Nato nebuvo tik 
rinkiminės propagandos iš
šauktas.

Kieta su komunistais geda
ma politika tolina karą. todėl, 
taikos norint, prez. Nixonui 
tekB tos kietos linijos laiky
tis. ir tai taikos ir tiesos iš
troškusiam pasauliui yra tam 
t’kra saugumą suteikianti vil
tis. Tiek manevram, tiek inau
guracijai ruošiamasi iš anksto 
ir viešai. Tai liudija demokra
tijos didybę ir laisvės pirmu
mą, kas ir yra didžiausias žmo 
nijos gerovės laidas ir paža
das. AL B.

tai būna šiame bare didelio neva
lyvumo”.

Nuostolių susidaro dėl įvairios 
netvarkos. Pvz. tame pat straips
ny toliau rašoma:

“Neseniai patikrinti keturi to
kie ūkiai -— Kalniškių, Liutkūnų, 
Alšėnų ir Salininkų. Juose nepa
naudojama 10 karvidžių (2270 vie 
tų) ir šešios kiaulidės (4500 vie
tų). šių pastatų amortizaciniai 
atskaitymai kasmet sudaro dau
giau kaip 24 tūkstančius rublių. 
Todėl Alšėnų tarybinis ūkis tris 
karvides ir dvi kiaulides jau eilę 
metų išnuomoja Kauno tabako fa
brikui sandėliams. Liutkūnų tary 
binio ūkio ir Vilniaus gyvulių ba
zės Salininkuose karvidės perduo 
to^ statybinėms organizacijoms 
sandėliuoti statybinėms medžia
goms. Argi tai tvarka?”

J. Ivūb.

VIENAS 18 16 GAUNA 

PAŠALPOS IŠ APSKRITIES

Cook, Bl. apskr., vienas iš 
kiekvienos 16-)kos asmenų gau
na pašalpos iš valdžios. Viduti
niai, keturių asmenų šeima mė
nesiui gauna $247.74 ir $45 
priedui medicinos išlaidoms. Per 
nai buvo 312,000 pašalpą gau
nančių. šiemet tas skaičius pa
sieks 350,000. Pramatoma, kad 
metų bėgyje pašalpos reikalin
giems bus išleista iki 380 mil. 
dolerių.

1967 m. gale nežinomais ke
liais Kanadą pasiekė ukrainie
čių žurnalisto Viačeslavo Čor- 
novilio, buvusio komsomolo sek
retoriaus, slaptai surinkti dau
gelio ukrainiečų jaunų intelek
tualų suėmimo, nuteisimo ir jų 
gynimosi dokumentai. Kanados 
Ukrainieč’ų tautinė federacija i 
tą dokumentinę medžiagą su- , 
tvarkė ir, išvertusi į anglų kai- ' 
bą. išleido knygą, pavadintą Į 
“The Chornovil Papers” (Mc 
Graw - Hill New York, Toron
to. 1968). Ta’ nepaprastai įdo
mi knyga vhsems besidomin
tiems Sovietų Sąiungos tauty
bių likimu, jų persekiojimu ir 
naikinimu, o taip pat rusų var
tojamais metodais jas galimai 
greičiau surusinti.

Norėdami patirti kaip mū
sų didysis “brolis” tą praga’š- 

i tingą darbą vykdo, mes, pasi- 
I naudodami Čornovilio knyga, 
pateikiame ukrainiečių moksli
ninko. rašytojo, poeto ir vertė
jo Sviatoslavo Karavanskio 
1966.VI.7 d. pasiųstos S. Są
jungos aukšč. tautybių tarybos 
pirmininkui peticijos svarbes
nes ištraukai.

Autoriaus patirtis
Bet pirmiausia keletas žo

džių apie tos peticijos autorių 
— Sviatoslavą Kąravanskį. Jis 
gimė 1920 jn. Odesoje ir mor 
kėši pramonės bei svetimų kal
bų institutuose, o vėliau Ode.- 
sos universiteto literatūros fa
kultete. Bestudijuodamas pri
klausė nelegaliai ukrainiečių 
jaunimo organizacijai ir suor
ganizavo knygyną ir iš parduo
tų knygų gautą pelną atiduo
davo Odesos ukrainiečių teat
rui. 1944 m. buvo suimtas ir, 
nors savo veikla nieku nepa
kenkė Sovietams, 1945 m. pra
džioje, jam atsisakius šnipinė
ti savo draugus, buvo nuteis
tas 25 metams sunkiųjų dar
bu, kuriuos atl’kinėio įvairiose 
Sibiro stovyklose. Kai, Stalinui 
mirus, sąlygos pagerėjo, jis vėl 
pradėjo rašyti eilėraščius, dra
mas ir versti. Tie jo darbai bu
vo spausdinami ukrainiečių žur 
naluose. 1954 m. jis pradėjo 
ruošti ukrainiečių kalbos rimų 
žodyną. Jam atkalėjus 16 su 
puse metų, 1960 m. jis buvo am
nestuotas.

Sugrįžęs į Odesą, Karavans- 
kis dirbo kaip skaičiavimo ma
šinų mechanikas, kartu su tuo 
labai aktyviai įsitraukdamas į 
literatūrinę veiklą. Jis baigė 
ruošti rimų žodyną (1000 psl. 
veikalas), išvertė daugelį anglų 
poetų ir pradėjo rašyti “žodžių 
biografijas”, o taip pat straips
nius kalbotyros klausimais, no
veles ir trumpas pjeses. Taip 
pat jis buvo veiklus ir visuo
meniniam gyvenime. 1965 m.,

ZARASŲ KRAŠTO 
EŽERAI IR UPĖS

PETRAS MATEKŪNAS
Šventoji iš Jūžintų ežero,kai dar nebuvo užtvankos, 

ištekėjo iš jo pietinio kranto. Nuo buvusio Ąžuolyno 
vandens malūno ji tekėjo j pakalnę, siauru ir drėgnu 
slėniu, kurios krantai buvo klampūs ir apaugę tankiais 
medžiais ir krūmais, o pačioje jos vagoje buvo daug di
delių akmenų ir seklumų, tarp kurių dažnai ypatingai 
pavasarį, sunešta daug sąnašų ąr išvirtę medžiai ją už
blokuodavo. Vietos gyventojai tą vietą vadindavo 
“Velnyne”, kurioje, nors ir dienos metu, būdavo tam
su ir nyku. Pasakojama, kad šioje vietoje velniai gyve
na. Ypatingai jų bijodavo vaikai, kurie vieni be vyres
niųjų j tą vietą neidavo.

Velnynėje buvo numatyta kaip tinkama vieta pas
tatyti didelę elektros stotį, kuri būtų aptarnavusi visą 
apylinkę elektros energija. 1937 m. tą vietą tyrinėjo prf. 
S. Kolupaila ir prof. K. Pakštas. Toje vietoje jie įstei
gė net vandens matavimo stotį. Elektros jėgainei buvo 
ruošiami net projektai, bet juos įgyvendinti sutrukdė 
Il-trasis pasaulinis karas. Jie buyo įvykdyti tik 1955 me
tais.

Šventosios tėkmė, pradedant nuo buvusio Ąžuolyno 
vandens malūno, 5 klm. nuotolyje nukrisdavo 25 me
trus. Vidutinis vandens greitis buvo 3-4 m. per sek., o 
žemiau rėvų bei slenkščių pasiekė 5-7 m. per sek. Nuo 
Žvirblaičių ir Kruopelių kaimų pusėje į Šventąją įtekė

P. GAUČYS

susirūpinęs vis didėjančiu uk
rainiečių mokyklų ir universi
tetų rusifikavimu, jis parašė du 
straipsnius, kaltindamas Ukrai
nos švietimo ministerį Duden- 
kovą. Straipsnius išsiuntinėjo 
oficialiom institucijom. To ne
gana, jis įteikė laiškus Lenki
jos ir Čekoslovakijos konsulam 
Kijeve dėl Lenino tautinių prin
cipų laužymo Ukrainoje ir ap
rašė 1965 m. ukrainiečių inte
lektualų masinius areštus. Už 
v:sa tai jis buvo suimtas ir be 
teismo prokuroro įsakymu vėl 
išsiųstas į priverčiamų darbų 
stovyklą atbaigti likusios, nors 
^anksčiau dovanotos bausmės, 
t. y. 8 su puse metų.

Į raštus nekreipia dėmesio
Būdamas darbo stovykloje, 

Karavanskis parašė visą eilę 
peticijų Ukrainos ir Sovietų pre 
zidentams bei k'toms aukštoms 
institucijoms, skųsdamasis ne
teisėta bausme ir Ukrainos ru
sinimu. Už tai kel’s kartus po 
6 mėn. atsėdėjo stovyklos vie
nutėje, 5 kartus jis buvo pa
skelbęs bado streiką ir po 10 
dienų badavimo prievarta mai
tinamas. Per tuos trumpus lai
kotarpius, kada nesėdėdavo ka
lėjimo vienutėje, jis išvertė 
Brontės romaną ir tęsė “žodžių 
biografijas”. Už eilėraštį “Be- 
rijos įpėdiniai”, rastą jo žmo
nos kambaryje, jam buvo at
imta teisė (įstatymo garantuo
ta) matytis su žmona.

Savo peticiją Sovietų aukšč. 
tautybių tarybos pirmininkui 
jis pradeda konstatavimu, kad 
per pastaruosius 30 metų toji 
taryba beveik nepasireiškė, nes 
tuo metu visas valstybės insti
tucijas atstovavo draugas Sta-

Illinois šen. E. Dirksen siūlo, kacį. 
prezidentui metinė alga būtų 200,- 
000 dol.

linas, todėl jai priekaištų jis ir 
.nedaro. Tačiau, .deja, ir jam mi
rus, reikalai nė kiek nepagerė
jo-

Atsižvelgiant į tai, kad So
vietų Sąjungoje visom tautom 
visose srityse įstatymu užtik
rinta visiška lygybė, kurios ta
čiau nepaisomą, jis kreipiasi į 
tautybių tarybą, prašydamas 
imtis žygių tuos įžeidžiančius 
d'skriminavimųs sudrausti.

Žydų diskriminacija
Pirmiausią jis kaltina t. ta

rybą toleravimu žydų diskri
minavimo, nurodo rusų laikyse
ną žydų atžvilgiu. Žydų kultū
riniu institucijų, laikraščių, mo
kyklų, teatrų, leidyklų uždary
mas, visos eilės žydų kultūri
ninkų sušaudymas, žydų diskri
minavimas, nepriimant į aukš
tesnes ir aukštąsias mokyklas, 
-— visa tai klestėjo Stalino me
tu, tačiau ir dabar nesiliauja
ma tai daryti, nes Chruščiovas 
ir jo įpėdiniai vykdo tą pačią 
politiką. Taip pvz. Odesoje, kur 
žydai sudaro 25% visų gyven
tojų, tik 3% žydų mokosi aukš 
tesnėse ir aukštosiose mokyklo
se. Kai žydai studentai nuvyks
ta į kitus universitetus, jiem 
atsakoma, kad .Odesoje esąs pui 
kus universitetas ir jie turį 
kreiptis ten. Tuo tarpų Odeso
je studijuoja atvykusieji iš Sįr 
biro, Maskvos, Saratovo, Tū
los jaunuoliai. Žydams, lygiai 
kaip ukrainiečiams bei molda
vams įstojimas varžomas. Ar 
tokią elgsena liudiją apie tautų 
draugystę, klausia Karavąns- 
kis. Priešingai, ji skatina žydų 
neanykantą ir juos stumia į sio
nizmą, kuris dabar labai popų- 
Tarus jų tarpe.

Nemažiau užgaulus ir žiau
rus Krymo totorių ir Volgos vo
kiečių išvežimas iš jų gimtų 
žemių ir jų respublikų panai
kinimas. Krymo totorių išveži
mas yra rėkiančios neteisybės 
ir nieku nepateisinamas aktas. 
Kaip gali būti, klausia K., kad 
(XX amžiuje, visuomenė pre
tenduojanti sukurti teisingiau
sią pasaulyje santvarką, de
portuoja iš jų tėvų žemių 900, 
000 žmonių už tariamą atski
rų individų “tėvynės išdavimą”? 
Kas XX amžiuje davė teisę iš
imti iš carų archyvų legendą, 
kad “istoriškai” tos žemės pri
klausančios ne totoriams, o ru
sams? Norint būti konsekven
tišku,, rašo Karavanskis, tai 
Amūro įr Ramiojo vandenyno 
plotai turi būti sugrąžinti Ki
nijai. nes juos rusų carai jėga 
atėmė iš king.

Apie Volgos vokiečius
O kąip sų Volgos vokiečiais? 

Kokiu būdu jię atsakingi už 
Hitlerio kalteB? Ar iš tikrųjų

tai yra marksistinis kriterijus 
teisti tautą ne pagal socialinius, 
bet tautinius dėsnius? Argi šu
las “visų šalių proletarai, vie
nykitės” iš tikrųjų netaikomas 
žydams, Krymo totoriams ir 
Volgos vokiečiams? Sovietų Są
jungoje juk nebėra žydų bur
žujų, totorių kapitalistų ir vo
kiečių dvarininkų. Dabar jie vi
si darbininkai. Kokia begali bū
ti kalba apie draugiškumą ar 
broliškumą tarp tų, kurie buvo 
ištremti iš savo gimtojo kraš
to ir savo namų, ir tų, kurie 
atsikraustė ir įsikūrė jų kraš
te ir jų namuose?

Panašiai buvo pasielgta ir su 
čečėnąis, ingušais, kalmukais, 
keračiais ir kitomis mažomis 
tautomis. Iš jų atimta nuosa
vybė, namai, baldai ir visas ki
tas turtas. Kodėl taip buvo pa
sielgta? Kodėl tie žmonės ne
teisėtai išvežti? Ar tokia rusų 
elgsena skatina tautų draugys
tę?

Prisimenamas Pabaltijys
Tuo pačiu asmenybės kulto 

metu, rašo K., buvo padaryta 
visą eilė neteisėtų ir užgaulių 
veiksmų Pabaltijo tautoms. Ru
sijos - Estijos pasienyje gyvenę 
estai išvežti į Sibirą, o juk ga- 

’lėjo būti perkelti į kitas Estijos 
sritis. 1940 m. Latvijos ir Lietu
vos karininkai išsiųsti neva pa
pildomam apmokymui, iš kurio 
niekada nebegrįžo. Kartu su 

i tuo 1940 -41 m. buvo išvežta 
tūkstančiai pabaltiečių, kurių 
nemaža buvo sunaikinta ar iš
mirė nuo nepakeliamų sąlygų. 

[Tas faktas jau pats savaime 
i yra nusikaltimas prieš žmoniš-

davo iš stačiųjų slėnio šlaitų vandeningi šaltiųjai, tu- ( 
rį pastovią vandens temperatūrą, kurie neužšaldąvo net' 
šalčiausiorpis žiemos dienomis, p vasarą nesušildavo. 
Tiek šaltiniuose, tiek ir pačioje Yelnynėje buvo fore- 
lių (upėtakių) karalystė.

Į Velnynę įtekėdavo du upeliukai. Stramės ir Sava 
šo. Stramės upelis išteka iš Viencavų ežero, netoli Nau- 
jasėdžio kąimo. Tai giliausias Zarasų apskrity ežeras, 
kurio gylis 50 metrų. Jį išmatavo VDU geografijos ka
tedros vedėjas prof. V. Viliamas. Jo viduryje yra graži 
sala. Užima 210 ha žemės plotą. Jo ilgis 2,5 ir plotis 
1,5 klm., o nuo jūros paviršiaus pakilęs 161 m.

Stramės upelis į Šventąją įteka ties Antaliepte. Da
bar Stramės upelis su Jūžintų ežeru yra sujungtas kana
lu. Iš Stramės vanduo, kuris irgi yra užtvenktas, trimis 
metaliniais vamzdžiais teka elektros jėgainės turbi
nas. Ties Stramės užtvanka pastatytas 30 metrų aukš
čio reguliąvimo bokštas vamzdžiams nuo vandens 
smūgio apsaugoti, kai juos reikia uždaryti.

šavašos upelis yrą kairysis Šventosios intakas. Turi 
16 klm. ilgio. Teka per šavašo ežerą ir Lūžų mišką, 
kurį vietos gyventojai dar vadina Ilgamiškiu. Čia jos 
krantai aukšti ir statūs. 1939 m. jos dugne buvo rasta 
trinamųjų girnų dalis, kurių įduba buvo per 30 m. gy
lio. Tas radinys buvo atiduotas Daugailių pavąsarinin- 
kų kuriamajam muziejui. Kai kuriuose žemėlapiuose 
šavašos upelis vad. Cinkos vardu. Jo kairiajame kran
te yra Madagaskaro vkm., kuriame gimė ir augo arki
vysk. M. Reinys, o prie jos žiočių — versmė, kurios van
deniu senovėje žmonės gydydavosi nuo įvairių ligų. Da
bar tps versmės nėra, nes ją užliejo “Antalieptės Jūra”.

Šventoji iš eteringo aukštupio, palikusi Antalieptės 
miestelį, vingiuodama teka gamtos atžvilgiu gražioje

Ponia Nixon laiko inauguracijos skareles, kurios su prez. Nixono pa
rašais bus duodamos kiekvienam inauguracijos baliaus svečiui.

: kūmą, neprisideda stiprinti ry- 
| šiams tarp tautų. Norint ne- 
' leisti, kad ir ateityje panašiai 
! atsitiktų, reikėtų pradėti ty- 
I rimus ir reikale iškasti lavo- 
j nūs ir kaltininkus dėl dešimčių 
tūkstančių pabaltiečių mirties 
patraukti teismo atsakomybėn.

Ukrainos rusinimas
Tautų draugiškumo princi

pui labai sunkiai nusikalstama 
ir didžiausioje Sovietų Sąjun
gos respublikoje — Ukrainoje, 
rusifikuojant tos respublikos 
mokyklas. Rytinėje Ukrainoje 
mokyklų rusifikavimas jau 100 
proc. įvykdytas, o vakarinėje 
(buv. Galicijoje. P. G.) vyksta 
smarkiu tempu. Tuo būdu uk
rainiečių tauta laikoma pada
linta į dvi dalis. Panašiai pa
sielgta ir Osietinijoje, Buriat 
Mongolijoje ir Ust Ordynėje.

Kitas tautų draugystės pažei
dimas yra ne amnestavimas 
1943 - 49 m. sukilėlių Ukraino
je, Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje, kurie buvo sukilę prieš 
Stalino ir Berijos terorą. Dar 
ir dabar didelis skaičius ukrai
niečių, lietuvių, latvių ir estų 
gyvena Vorkutoje, Intoje, Pe- 
čoroje, Irkutske, Krasnojarske 
ir Kolymoje.

Tikra tautų draugystė, rašo
K., taip pat reikalauja plačios 
^amnestijos kaliniam, kurie (po 
15, 18 ir 20 metų!) vis dar te- 
bepūdomi kalėjimuose ir darbo 
stovyklose už veiksmus prieš 
Staliną ir Beriją. Jeigu Sovie
tų Sąjungos tautų draugystė 
yra tikra, ji turi būti grindžia
ma žmoniškais santykiais, o ne

(Nukelta J 4 usl.)

vietoje. Čia jos kairėje pusėje apie 0,5 klm. nuo Anta
lieptės miestelio yra 107 ha Antalieptės šilas, vietos 
gyventojų dar vad. Sruogiškio ar Trakelio mišku, ku
ris prieš I-mąjį pasaulinį karą priklausė Antalieptės vie
nuolynui. Rusės vienuolės tame miške netoli upelio, ku
ris įteka į Šventąją, norėjo tą vietą paversti vasarviete. 
Jos net pradėjo statyti vasarnamį, bet jo neužbaigė, 
nes 1915 m. prasidėjus I-majam pasauliniui karui, pa
bėgo. Toliau Šventoji, palikusi Guntulių kaimo laukus 
ir senojo malūno užtvanką, pro Šarkiškes, kur 1938 m. 
pastatytas naujas malūpas, įteka į Sartų ežerą. Jos delto
je, kur ji pradeda šakotis į Senaupę ir Upę, buvo su
piltas kelių šimtų metrų ilgio pylimas su viena didele 
anga tarp Dusetų miestelio ir Šventosios. 1930 m., pas
tačius gelžbetoninį tiltą, anga, kurios pagalba reguliuo
davo potvynį, buvo užpilta.

Sartų ežerą supa paslaptingi Velykuškio, Vozgelių ir 
kiti piliakalniai, kalvos, slėniai, Pakanės, Audros ir Gi- 
pihės arba, kain ją dar vadina, Parasės pelkės, Gražūs 
Zalvės, ZaduOjos, Ciauno, Viko, Antazavės, Duburio, 
Duburaičio, Kelėserių, Mielonių, Rasų, Šekščio ir kiti 
ežerai ir upeliai. Šio krašto sūnus žymus pedagogas 
dr. Justinas Tumėnas savo poezijos rinkinyje “Tauto
je ir Pasaulyje” taip apdainuoja Sartų ežerą.

. Ilgiausias ežeras Sartų
Gražuolis traukiasi nuo Dūstu.

. Kaip juosta juosdamas plačiai,
Kaip menas puošdamas gražiai,
Žydruolis mielas toks smagus
Nuo Jeskoniškių ir Dumblynės,
Sakytum pažiba tėvynės,

(Bus daugiau)



PRAKALBINKIME VYSKUPUS
KUN. VYT. BAOD ANA VIČIUS, MIC

(Pabaiga)
Kad mūsų misijinis dialogas 

geriau vyktų “su nekrikščioniš
komis religijomis ir kultūromis” 
II Vatikano susirinkimas skati
na mus studijuoti etnologiją, 
lingvistiką, religijų istoriją, reli
gijos filosofiją ir jos sociologiją. 
Tokiu būdu mes galėsime pasida
ryti geresni misijinio pokalbio 
dalyviai. (34 nr.)

Mūsų problemos sprendimas 
glūdi vyskupų konferencijoje
Kai turime prieš akis faktus, 

kad misijinė veikla vyksta dialo
go forma ir kad, susitinkant 
krikščioniui su bet kuria žmogiš 
ka kultūra turi žodį ne tik krikš 
čioniška veikla liaujasi buvus 
vienos krypties gatvė. Tuo mes 
nenorim pasakyti, kad kiekvie
nas iš mūsų turi patikrinti visas 
tikėjimo tiesas, kurias Bažnyčia 
savo tūkstantmetėj istorijoj yra 
suformulavusi. Tai nebūtų tei
singas dialogo supratimas.

Bažnyčia yra mūsų mokytoja, 
kurios mes turime klausyti. Ta
čiau mes turime teisę į visas ti
kėjimo tiesas pažvelgti savo lai
ko ir savo kultūtos akimis ir ati
džiai pasiklausyti, kokias parei
gas jos mums uždeda. Mūsų lai
ko uždavinius ir mūsų tautos pa
reigas gali gerai išgirsti ir su
prasti tik mūsų laiko ir mūsų 
tautos žmogus. Ir tai, ką mes iš 
gyvename krikščioniškoje švieso 
je, mes turime teisę pasakyti vi
siems krikščionims, kuriuos tai 
liečia, ir vadovaujantiems Baž
nyčios asmenims. Tai yra ne tik 
mūsų teisė, bet ir pareiga. Kad 
šios pareigos gyvenimas iš mūsų 
reikalauja, tai mes galime išskai 
tyti iš to, kad pvz. persekioja
mos Bažnyčios situaciją laisvieji 
krikščionys nelabai gerai supran 
ta. Taip pat bet kurioje šalyje 
daugumą sudaro katalikai nesu
pranta mažumos katalikų užda
vinių. Taip pvz. lietuviškos vi
suomenės rūpestis savo kalbos iš 
laikymu pamaldose daugelio va 
dovaujančių asmenų yra nepaka 
nkamai pagerbiamas.

Išeiti iš šios situacijos mums 
siūlo kaip tik šie du čia mūsų iš
kelti bažnytinės veiklos bruožai: 
teisė tautai išlaikyti Bažnyčioje 
savo charakterį ir teisė dalyvau
ti bažnytiniame pokalbyje savo 
žodžiu. Iš to seka išvada, kad 
mes savo problemas turime la
biau girdimu būdu išdėstyti A- 
merikos vyskupamas. Kad ši iš
vada nėra iš piršto išlaužta, bet 
turi savo pagrindą dekrete misi
jų reikalui ir kituose II Vatikano 
susirinkimo dokumentuose, aš 
noriu čia pacituoti misijinio dek 
reto žodžius. “Dabar, kai žmo
nės vis labiau ir labiau jungiasi 
į organizacijas, labai dera, kad 
vyskupų konferencijos sudarytų

(Atkelta iš 3 psl.)
tautine neapykanta. Bet, štai, 
dešimtmečiams prabėgus po 
1943-49 m., Sovietų kalėjimai 
vis dar tebėra prikimšti. Kaip 
tik tam, kad tų žmonių neišleis
tų iš kalėjimų, Sovietų Sąjunga 
pasilaikė barbarišką 25 metų 
kalinimo terminą. Tą terminą 
daugiausia atlieka ukrainiečiai, 
lietuviai, latviai, estai, gudai ir 
moldavai. Kodėl jiems nedo- 
vanojama? Šiaip ar taip rusai 

bendrą planą, liečiantį pokalbį i<Jabar geraširdiškai dovanoja
su tomis organizacijomis. Gal 
būt, kad atskirose apylinkėse ar 
atskirose grupėse yra žmonių, ku 
rie yra atstumiami nuo katalikiš 
ko tikėjimo dėl to, kad jie negali 
prisitaikyti tai formai, kurią Ba 
žnyčia toje vietoje yra priėmusi. 
Reikia tikėtis, kad į šią aplinky
bę bus atsižvelgta ypatingu bū
du, iki visi krikščionys galės susi 
rinkti vienoje bendruomenėje.” 
(20 nr.)
prakalbinti Amerikos vyskupus 

— jaunosios šviesuomenės 
religinis uždavinys

Aš nežinau, kokį konkretų at 
veją šie dekreto žodžiai turi gal 
voje, bet man atrodo, kad jie tin 
ka ir mūsų atvejui. Ir mes ne vis
kuo esame patenkinti, kas daro
ma ir kas sakoma įtakinguose Ba 
žnyčios sluoksniuose JAV. Mes 
ne kartą pasijuntame prievarta 
subordinuojami tokiems papro
čiams ir tokioms pažiūroms, ku
rių mes nenorime laikyti savo
mis. Dėlto reikėtų, kad mes la
biau pasinaudotume pokalbio tei 
se ir tai atitinkamu būdu pasaky 
tume.

Būtų gera linkėti kiekvienam 
jaunam akademikui, kad jis pasi 
imtų savo gyvenimo uždaviniu 
susitikti bent vieną Amerikos vy 
skupą ir išdėstyti jam lietuviškos

susipratusios visuomenės katali
kiškos nusiteikimus ir rūpes
čius, liečiančius būklę čia ir tė
vynėje. Jeigu šia prasme būtų pra 
kalbinti Amerikos vyskupai, mes 
netrukus susilauktume, kad vys 
kupų konferencija pasikviestų ek 
spertus lietuvių reikalams, kad ji 
sudarytų šioje srityje veikimo for 
mas. Tai nėra vien mano linkė
jimas. Misijų dekretas sako, kad 
vyskupų konferencija turi turėti 
daug tokių ekspertų (26 nr.).

Dar aiškiau apie šiuos vysku
pų konferencijos uždavinius II 
Vat. sus-mas kalba dekrete, skir
tame vyskupams. Ten tarp kitko 
šitaip sakoma: “Turi būti pasirū 
pinta skirtingų kalbinių grupių 
tikinčiaisiais ar tos pačios kal
bos kunigų ar parapijų būdu, ar 
vyskupinio vikaro būdu, kuris ge 
rai mokėtų kalbą, jeigu būtų rei 
kalo, net su vyskupo titulu, ar 
bent kokiu kitu atitinkamu bū
du” (Dekretas apie vyskupų pa
reigas 22 nr., 3 pastraipa). Sia
me dekrete dar poroje vietų svar 
Stoma ši problema. Apie tai pla
čiau esu rašęs Tėvynės Sarge 19 
67 m. 28 nr. 58 psl.

Bet, kad šių formulavimų įgy 
vendinimo pasiektume, mes turi
me nusiteikti prakalbinti atski
rai kiekvieną Amerikos vyskupą. 
Tai yra mūsų tiesioginė pareiga. 
Kai kas labai daug tikisi iš Jau
nimo žygio pas Šv. Tėvą. Tačiau 
tai yra greičiau liuksusinis negu 
naudos dalykas. Sv. Sosto formu
lavimai yra tokie geri ir taip 
mums palankūs, kad nieko dau
giau pageidauti netenka. Ko 
mums reikia pasiekti, tai kad de
kretai iš dokumentų pereitų į gy 
venimą. Bet tam tikslui reikia, 
kad visuomenininkai pasidarytų 
kalbūs vietinėje Bažnyčioje. Ypa 
tingai tai turėtų būti jaunųjų a- 
kademikų uždavinys. Amerikos 
vyskupai yra gana jautrūs jauni
mo žodžiui. Jie gerokai kreipia 
dėmesį net į kraštutinių jaunimo 
sąjūdžių kalbas. Jaunoji mūsų 
akademikų karta, kuri gražiai 
prasisiekia įvairiose Amerikos 
gyvenimo srityse, savo progra- 
mon turėtų įsirašyti uždavinį 
prakalbinti Amerikos vyskupus.

Mažųjų tautų likimas...

tiems, kurie 1937 - 39 m. ma
siškai naikino Sovietų piliečius, 
sakydami, kad tai buvo laikai, 
kada žmonės, vykdę iš aukšto 
gautus įsakymus, nesą kalti. 
Kodėl, klausia Karavanskis, to
kie dovanojimai netaikomi ir 
kitų tautų žmonėms?

, Griaunama tautų draugystė
Tikroji tautų draugystė, rašo

K., griaunama atgabenant ru
sus į kitų respublikų miestus. 
Taip Ukrainoje rusų skaičius 
pastoviai didėja, o ukrainiečių 
vis mažėja. Panašiai yra ir Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje, Gu
dijoje. Moldavijoje, Kazaksta- 
ne, Kirgizijoje ir kitose tauti
nėse respublikose. Toks kolo
nizavimas žaloja tautų draugys 
tę. Tuo būdu rusai apsigyvena 
jų miestuose ir atima iš jų ge
niausius darbus bei profesijas, 
o čiabuvius ukrainečius dirbti 
priverčia sunkiausius ir men
kiausiai apmokamus darbus. To 
kia be ceremonijų kolonizacija 
ukrainiečių žemių ir miestų su
kelia tik neapykantą.

Nemažiau įžūli ir neteisėta 
Sovietų Sąjungoje veikianti pa
sų sistema. Pagal ją pilietis tu
ri gyventi, kur jam valdžia lei
džia. Jis negali laisvai kur tin

Prez. Nixono žmona seniau ir dabar. Kairėje ji taip atrodė 1960 m. 
o dešinėje šiais metais.

MOSU KOLONIJOSE
Kenosha. Wis.

ĮAMŽINO FONDE
Br. Jaras, palydėdamas se

nuosius metus, Naujų Metų iš- 
vakariese, pasišaukęs į savo na
mus L. F. įgaliotinį, jam įteikė 
300 dol. Įamžino savo mirusios 
žmonos vardą L. fotnde. A. a. 
Jadvyga Jarienė, kaip “Drauge” 
jau buvo rašyta, paliko gražius 
pėdsakus Kenoshoj, įnešdama 
į lietuvių gyvenimą gausius vei
kalų pastatymus, o su tuo ir 
gausius parengimus, kurie turė
jo daug įtakos į mūsų judrų tau
tinį pasireiškimą vėlesniais lai
kais.

LIETUVIAI ŠOKS 
WISC. SOSTINĖJ

Perrinkto resp. gub. W. P. 
Knowles naujam terminui prie
saika su didelėm iškilmėm įvyks 
antrą sausio savaitgalį. Į iškil
mes gubernatorius pakvietė da-

kamas apsigyventi. Tiksliai jis 
turi teisę vykti į Sibirą, į Ura
lą, Kazakstaną, bet negali ap
sigyventi didesniuose centruo
se. Pavyzdžiui ukrainietis ne
gali apsigyventi Kijeve, Ode
soje ar Lvive. Lietuvis negali 
įsikurti Vilniuje ar Kaune, o 
latvis Rygoje. Kodėl? Koks ko
munistinei santvarkai gresia pa 
vojus, jeigu ukrainietis apsigy
vens Kijeve? 1948 m. Sovietų 
Sąjunga pasirašė tarptautinę 
žmogaus teisių deklaraciją, ku
ri suteikia teisę laisvai judėti 
šalies viduje. Sovietuose tos 
laisvės nėra. Dabartinė diskri
minacinė apsigyvenimo leidimų 
sistema, rašo K., atidaro kelią 
tautinių respublikų miestų ko
lonizavimui. Į juos plūsta paša
liniai, dažniausia rusai. Tokia 
praktika kelia neapykantą vi
sose tautinėse respublikose tarp 
čiabuvių ir rusifikatorių.

“Respublikų” nustatymas 
Prie tautinio diskriminavimo

faktų, rašo Karavanskis, dar 
reikia prijungti tautinių res
publikų sienų nustatymo “klai
das”. Taip pvz. į Gudijos res
publikos teritoriją neįjungta di
deli gudų gyvenami plotai Smo
lensko ir Briansko rajonuose. 
Į Ukrainos respubliką neįeina 
visa Krasnodaro (Kubanės ka
zokų, P. G.) sritis, Voronežo 
ir Bilhorodo sričių dalys, o taip 
pat Tahanriho (prie Azovo jū
ros. P. G.) apskritis. Iš Molda
vijos išjungtos moldavų gyve
namos sritys Odesos rajone, o 
i Armėnijos respubliką neįeina 
visa v’ršutinio Badakstano sri
tis (Nuo savęs galime pridurti, 
kad iš Lietuvos ribų išjungta 
Ašmenos. Svyrių apskritys. 

'Švenčionių, Lydos apskrityse
'grynai lietuvių gyvenami vais- kalėjimo vienutėje

lyvauti mūsų tautinių šokių gru 
pę Bijūną, kuriai vadovauja Sta
sys Milašius.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

Kenosho6 Alto skyrius nepri
klausomos Lietuvos atstatymo 
šventę minės vasario 9 d. su 
gražia menine programa.
LIETUVIŲ FONDUI PIETUS

L. F. įgaliotiniai, besirūpinda
mi greitesniu L. F. augimu, atve 
lykio sekmadienį, balandžio 13 
d. yra numatę surengti iškilmin
gus lietuviškus pietus su pritai
kinta menine programa.

ĮSISTEIGĖ moterų 
DRAUGIJA

Teresės Balčiūnienės iniciaty
va, jos bute įvyko moterų susi
rinkimas, Ikur įsteigta moterų 
draugija ir išrinkta laikina val
dyba. Pirm. T., Balčiūnienė, sekr.
G. Klevickaitę, kas. N. Lirga-

čiai ir kaimai).
Norint sustiprinti ir išvysty

ti Sovietų Sąjungoje gyvenan
čių tautų draugystę, reikia, Ka- 
ravanskio manymu, kaip galint 
greičiau tas problemas išstu
dijuoti ir rasti joms tinkamą 
3prendimą.

Iš savo pusės Karavanskis 
siūlo visą eilę priemonių, iš ku
rių pažymime;

1. Sustabdyti diskriminaciją 
žydų ir visų kitų Sov. Sąjungo
je gyvenančių tautų.

2. Atstatyti Krymo totorių 
ir Volgos vokiečių respublikas.

3. Sugrąžinti iš Sibiro pabal- 
tiečius, ukrainiečius, gudus ir 
moldavus, kurie neteisėtai bu
vo išvežti.

4. Ištremtoms šeimoms su
grąžinti atimtą turtą.

5. Paskelbti plačią Stalino au
kų amnestiją.

6. Pasmerkti tautinių respub
likų gyventojų deportavimus į 
Sibirą ir sustabdyti rusų įkur
dinimą tose šalyse.

7. Atšaukti pasų registravi
mo praktiką, prieštaraujančią 
Tarptautinei Žmogaus teisių de
klaracijai.

8. Peržiūrėti ir atstatyti tau
tinių respublikų sienas ir jas 
suderinti su jų etnografinėmis 
sienomis.

Baigiant turime pažymėti, 
kad beveik visi Karavanskio pe
ticijos punktai yra suderinti su 
Sovietų Sąjungos konstitucija, 
tik visa bėda, kad joje numa
tytas tautų ir piliečio teisių res- 
nektavimas yra tik parodomas 
svetimiems, šalies viduje jis 
netaikomas, nes rusams rūpi 
ne tautų draugystė, o jų kuo 
greičiausias surusinimas ar su
naikinimas. Todėl, savaime aiš
ku. toji K. peticija jokių pasė
kų neturėjo, išskyrus tą, kad 
jis buvo 6 mėnesius uždarytas

STIPRĖJA KATALIKYBE JAPONIJOJE
Tuo tarpu kai Kinijoje ka

talikybė yra komunistų ir bu
distų žiauriai persekiojama, Ja
ponijoje katalikų veikla turi 
pilną laisvę ir misijonierių veik 
la netrukdoma. 1941 m. kata
likybė buvo pripažinta pilnatei
se religija ir šiandien katalikai 
viešai švenčia savo šventes. 
Sostinėje, Tokio mieste, yra ka
talikų vyskupija, įsteigtas didelį 
darbą atliekąs katalikų univer
sitetas. Japonų širdys pamažu 
įsisavina Kristaus atėjimą, jo 
mirtį, prisikėlimą, į dangų įžen
gimą; nesvetimas jiems darosi 
ir šventųjų kultas.. Daugelis 
japonų lanko Šventąjį miestą 
ir domisi krikščioniškais dvasi- 
nais bei meniniai turtais. Ja
ponų dailininkai neretai piešia 
ųave'kslus iš Kristaus, Dievo 
Motinos, šventųjų gyvenimo. 
Japonų poetai sukūrė daug gies 

! mių Kūdikėlio Jėzaus garbei. 
Į kurios Kalėdų metu nuoširdžiai

merienė.
Valdyba greitu laiku yra numa 

čius visuotiną Kenoshos lietuvių 
moterų susirinkimą, kuriame 
bus aptarti naujos draugijos 
svarbieji reikalai.

ATŠVENTĖ VEDYBŲ 
SUKAKTĮ

A. J. Gedgaudai sausio 4 d. 
atšventė 35 metų vedybų sukak
tį savo gražiame bute giminių 
bei draugų tarpe, kuriuos Ged
gaudai gražiai pavaišino, o jiems 
buvo sugiedota “ilgiausių metų.” 
A. J. Gedgaudai gražiai taikiniu 
kauja mūsų tautinėj veikloj J. 
Gedgaudienė dirba atsakingose 
pareigose šv. Katarinos ligoni
nėje.
LIETUVIAI GERAŠIRDŽIAI

Broliai J. St. Pociuliai į Lie
tuvą gėrybių pasiuntė už 32,000 
dol. Jie dosnūs ir tautiniam 
reikaliui, talkininkauja tautinė
je veikloje ir žinomi savo vaišin
gumu. Koresp.

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

ŠTAI MĖNESINE TAUPYMO LENTELfi:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

$10.00 $252.13! $524.081 $833.30! $1,167.46Į$1,534.511$!,937.70!$2.33U.57 !$2.867.04!$3.401■40,$3.988.36
20.001 504 2611,058.1611,666.59 2,334.91 3,069.02 3,875.391 4,761.14 5,734.08 6,802.80! 7,976.72
30.001 756.39'1,587.25 i 2,499.89 3,502.37 4,603.53 5,813.09 i 7,141.71 8.601.12 10,204.20 11,965.08
40.0011,008.5312,116.3313,333.18 4,669.82 6,138.04 7,750.78! 9,522.28 11,468.16 13,605.60'15,953.43
50.0011,260.66'2,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.55 9,688.48111,902 85 114,335.21 17,007.00119,941.79 

20,408.40'23,930.15 
23,809.80127,918.51

60.0011,512.7913,174.4914,999.78 7,004.73 9,207.06 11,626.17114,283.42 17,202.25
20,069.2970.0011,764.9213,703.58'5,833.07 8,172.19110,741.57 13,563.87116,663.99

10,507.10' 13,810.59117,430.26 Į 21,425.13 125,803 37130,612.59 i 35,895:23

TURTAS SIEKIA VIRŠ $904)00,000.00 JOHN PAKEL, President

ŠTAI NARIAMS 
Vacation Club 
Colleg,» Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
* Notary Public Service service charg
* Free community rooms for * Sėli & redee

your organiz’n meetings * Two large fr
* Cash checks and pay all * Save-by-Mail 

family bills with onr spec’l * Travelers Cl
money order checks. No * Safe Deposit

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 -'

Pirmad.
Antrad
Trečiad.

'o Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

12:00 P.M.-8:00 P M.
9:00 A.M. -4:00 P.M.

• •. . Uždaryta visa d

giedamos. Nemaža senovinės 
japonų religijos kūrinių pritai
koma ir katalikų praktikai. Ne
žiūrint fakto, kad katalikų Ja
ponijoje nėra daug, tačiau yra 
stiprūs. Kalėdų šventes iškil
mingai ir dailiai jie šventė ne 
tik bažnyčiose, bet ir savo šei
mose. K. Kl.

GYDYTOJO PATARIMAI
Dr. Morgan J. O’Connell, Chi

cagos sveikatingumo komisio- 
nierius, reguliariai leidžia biule
tenius su sveikatos patarimais.

Viename iš paskutiniųjų jis 
primena, kad kasmet JAV-se 
miršta apie 25,000 pirm laiko 
gimusių kūdikių, nes jie ateina 
į šį pasaulį su nepakankamai

PAVASARIO
LIETUS

romanas

ALOYZAS BARONAS

Nedaug turime tokių kūrybin
gų rašytojų, kaip A. Baronas. 
18 metų laikotarpy tai devynio
liktoji jo knyga. Sį kartą jis pie
šia lietuvių ateivių gyvenimą A- 
merikoje, kur taip lengva pa
skęsti pilkumoje ir neviltyje. Kai 
kas ir paskęsta. Kiti veržiasi į 
šviesesnę ateitį, bet ir juos liki
mas nubloškia į neišvengiamą 
pražūti.

Knygoje vaizduojamas visiems 
gerai pažįstamas gyvenimas, kas 
dien sutinkami žmonės ir skaity
tojui kartais net atrodo, kad jis 
pats save mato tarp puslapių.

Knygą verta įsigyti kiekvie
nam, kuris lyg filme nori pama
tyti didmiesčio lietuvių gyveni
mą Amerikoje.

“Nidos” klubo leidinys, gau
dama “Drauge”, kaina $2.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

O U R S
Ketvirtad. 
Penktad. 
Seštad. . .

išvystytais plaučiais. Beveik 
pusė visų kūdikių su šiuo trū
kumu miršta per pirmas 48 va
landas po gimimo. Todėl moti
nos turi iš anksto gerai išsi
klausti savo gydytojo, kaip tvar 
'kytis, kad būtų viskas padaryta 
besiekiant susilaukti sveiko kū
dikio.

Dr. O’Connell perspėja moti
nas, kad jos neimtų tokių vais
tų kaip kininas, kraują skysti- 
nančių (anticoagulants) jodo, 
įvairių hormonų, nes tie vaistai 
gali deformuoti laukiamą kūdi
kį; tokiu laikotarpiu negalima 
imti jokių vaistų be daktaro pa
tarimo.

VAKARĖ BANGA
lyrika

Gražina Tulauskaitė

Nauja knyga, paskutiniųjų tri 
jų metų poezijos rinkinys, mėgs
tantiems rimo ir ritmo eiliavimo 
formą.
Autorės žodžiai. “Visų pavasa

rių žiedai pražysta ilgesiu ma
nuoju”, mena tremtinių skundą, 
kuris, išsakytas, ne vienam pa
lengvina širdies skausmą. Leidi
nys ypač artimas vyresnės kar
tos žmonėms, pasmerktiems tam 
pačiam benamio likimui, kaip ir 
autorė.

Knygos kaina $2.00. Gauna
ma Drauge, kaip ir kitos tos pa
čios autorės knygos:
Rugsėjo žvaigždės $2.00.
Po svetimu dangum $ 1.00.

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

A. ABALL ROOFING C0,
Įsteigta prleė 49 metu* 

Dengiame visų rūftlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 16 lauko. Taisome mūrų "tuok- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

1-6047 arba PO 2-
Apskaičlavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

8778

/$AFETv\ 
OF VOUS 

INVESTMENT

Ant visų knygelių 
sąskaitų

Y



LAIKAS:

SAUSIO MEN.
19 DIENĄ 

SEKMADIENĮ 
3 VAL. POPIET

A L V U DO vaikų TEAT
stato V. SISKINO 3-jy veiksmu muzikinę, su baletų pasaka

RAS

DŽIAUGSMAS
Bilietas veiks nuo 10-tos valandos ryto Laimes šulinys

Įėjimas auka — Suaugusiems 8 ir 2 dol., vaikams 1 dol.
Bilietai parduodami “Marginiuose" ir vaidintam dienų prie įėj mo nuo 

ll-tos valandos ryto. Visus kviečia — ALVUDO VAIKŲ TEATRAS

JAUNIMO 
CE NTRAS

5620 SOUTH 
CLAREMONT 

AVENUE

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ susirinkime Sv. Antano parapijos 
SUSIRINKIMAS patalpose, perrinkta ta pati se-

Inžinierių ir architektų De-:kantiems metams: dvasios vadas 
troite susirinkimas ir pobūvis į- kun’ Vladas Stanevičius, pirm. 
vyks sausio 18 d. 7:30 v.v. Dievo X(adas „M!"gė,aį vicePirm- dr-
Apvaizd. par. salėje (prie Grand. i Xladas Bu?Ilys’ ,fin- Jekr’ Matas 
Riverio ir Schaferio). Jame bus'?.linoms’ ^minkai Stasys Gar- 
simpoziumo forma padiskutuo- ( hau kaS ir Vytautas čižauskas’ 
ta galimybė, kiek ir kaip realiai1 “Sausl?. ’9 d’ s.uena dve)1 
inžinieriai ir architektai išeivijo- meta*’ ka* Slrdles smugI° lst,ktas 
je galėtų savo veikla ir darbu bū
ti naudingais lietuviškoje ben
druomenėje. Taip pat bus aptar
ti kiti einamieji reikalai ir valdy
bos rinkimo būdai.

P. B. Sverienė su kitomis pa
ruoš kavutę ir užkandžius. No
rintieji galės užsisakyti steiką 
tuojaus atėję į susirinkimą, kad 
restoranas turėtų laiko pristatyti.

Danguolė Majauskaitė ir kiti 
parodys savo kelionės iš Europos 
ir Lietuvos filmų, bus galima pa
siklausyti plokštelių muzikos.

S. J.
Trumpai apie skautus

— Detroito skautų-čių bendra 
žiemos iškyla įvyks Dainavoje, 
sausio 19 d.. Dalyvauja Baltijos 
tunto skautai su vilkiukais ir Ga
bijos tunto skautės su paukšty
tėmis. Visi susirenka Dainavoje 
12 vai. šiltai apsirengę ir atsive
ža užkandžius. Iškyloje užsiėmi
mus ruošia vyčiai kandidatai

staiga mirė a. a. Pranas Misiū
nas, sulaukęs 48 met., atsargos 
karininkas, didelis sporto entuzias 
tas, sporto klubo “Kovo” steigė
jas ir ilgametis jo pirmininkas, 
daugelio organizacijų aktyvus na 
rys.

— Jūrų šaulių kuopos “Švytu
rio” metiniame susirinkime sau
sio 12 d. L. namuose išrinkta 
nauja valdyba: Mykolas Vitkus 
(pirm.), Juozas Talevičius (vice
pirm.), Stepas Lungys, Klemas 
Urbšaitis ir Adolfas Armalis. Re
vizijos komisija: Antanas Kriš
čiūnas, Jurgis Mitkus ir Jonas Ba 
lnionis. Jūros šaulių šaudymo va 
dovu — Česlovas Kaukaris. Su
sirinkimui pirmininkavo Marijo
nas Snapštys, sekr. Adolfas Ar
malis.

— Dievo Apvaizdos parapijo
je lietuvių šeimų skaičius pakilo 
iki 418, tuo pačiu ir parapijos pa
jamos. Klebonui kun. Mykolui 
Kundrotui sausio vyduryje sugrį
žus iš atostogų vėl bus stengiama 
si gauti pas arkivyskupą J. Dear-

Taip atrodys inauguracijos paradas VVashingtone. Cia matyti pratimai, kaip bus išsidėsčiusios mašinos
važiuojant prezidentui ir kitiems aukštiems pareigūnams. ___

turtą, kiti netekę artimųjų, žmo 
nų, vaikų, tėvų ir išblokšti iš 
savo gimtojo krašto, tremti
niai neprarado noro pradėti gy 
venimą iš naujo. Atvykę į šį 
kraštą, nemokėdami kalbos, 
svetimoje aplinkoje, gal kai ku
riems ir skurdesni gyvenimą 
teko patirti, bet tai buvo, lygi
nant su ankstesniais laikais, tik 
švelnios pirmosios imigranto 
dienos.

ŠVELNUS ĮSIJUNGIMAS
A. PUTELIS

Kas neturi priemonių nuvažiuo į8? audK"c,« 5'os parapijos per 
ti i Dainavą, turi telefonu pra- W,mo reikalu. Parap,eSla. Ir ,ų
neiti draugininkams: skautai i į?™“1?? >"» ‘srak,“«- kad 
Ramučiui Bulotai tel. 865M606,1 c.lau -A'/J-skupo uždėtas sąlygas 
Jurgiui Senbergui 268-1178 ir vili1“ >’ra 'Md?: tun lietuvi kuni- 
kiukai Vytui Rėkliui 264-7504. « -r parapiečių skaičių ps vis 
_ / , - i dar auga) išgalincių lietuviškąTransportas bus visiems parupin1 ..6

t parapiją išlaikyti. Taip pat nau- 
as' jais choristais labai sustiprėjo pa

rapijos choras.— Kęstučio ir Mindaugo drau 
gaviu sueiga įvyko sausio 12 d. 
Lietuvių namuose. Sueigos metu 
buvo drožinėjimo pamoka — in
struktorius Rimas Korsakas. 
Skautai ruošiasi Kaziuko Mu
gei, kuri įvyks kovo 2 d. Lietuvių 
namuose.

Sueigoje pirmą kartą dalyvavo 
Windsoro (Kanada) skautai.

— Vyčių ir vyčių kandidatų 
sueiga įvyko sausio 5 d. Ramu
čio Bulotos namuose. Šių metų 
vyčių būrelio vadovybę sudaro: 
vadovas Ramutis Bulota, sekre
torius ir iždininkas Vytautas Rėk

Dėl naujos bažnyčios projekto, 
komitetas turėjo pasitarimą su 7 
architektais, iš kurių du lietu
viai: Alfredas Kulpavičius ir Jo
nas Mulokas su sūnum. Komite
te, dauguma balsų pasisakyta, 
kad naujoji bažnyčia būtų stato
ma 9 Mile ir Beech-Daily rajo
ne, tačiau paskutinį žodį grei
čiausiai tars arkivyskupija.

— Prie Dainavos vartų 10 ak
rų žemės plotui iš dabartinių sa
vininkų atsipirkti ir ten pastaty
ti lietuviams apartmentinius na- 

namuose

JAV krašto kūrimasis pra
sidėjo imigracija ir nuo 1820 
metų iki 1964 m. įsiliejo į šį 
naująjį pasaulį 43 milijonai žmo 
nių. Imigracija atskirais dešimt 
mečiais labai svyravo, pvz. 1901 
— 1910 m. įvažiavo arti 9 mil. 
žmonių, tuo tarpu depresijos ir 
po depresiniais metais 1931 — 
1940 m. įvažiavo tik 528,000.

Kiekvieno emigranto kelias 
nėra lengvas, vieniems pavyks
ta greičiau įsikurti, kitiems ten 
ka daug vargo pakelti, ypač ka
da kraštą užplūsta masiškai. 
Tuo metu daugeliui teko primi- 
tyviaus'ose sąlygose sunkiai 
dirbti už žemiausią atlyginimą, 
teko daug prakaito išlieti ir 
vargo pakęsti.

Pasiba'gus antrajam pasauli
us m karui, vakarų Europoje 
susikaupė dideli kiekiai pabė
gėlių iš raudonojo komunizmo 
užimtų kraštų. JAV kongresui 
priėmus specialų išvietintųjų i- 
migracijai įstatymą, prasidėjo 
masinė imigracija į šį kraštą. 
Tarpe 1948 — 1964 metų, pa
gal specialų imigracijos įstaty
mą išvietintųjų ir pabėgėlių iš 
Europos kraštų įvažiavo:

640,000
26,492
37,700
11,100

148,800
64,000
56,000
41,000

Iš viso 
Lietuvos 
Latvijos 
Estijos 
Lenkijos 
Vokietijos
Jugoslavijos 
Sovietų Sąjungos
Visi minėti skaičiai yra pa

tiekti pagal gimimo kraštą. Ka

Pasirodžius naujajai vadina
mai DP masei, pradžioje dalis 
darbdavių nebuvo linkę priimi-

dangi lietuvių nemažai yra gi- nėti į darbus, nes nežinojo ko- 
musių Rusijoje fr Latvijoje, lie- kie darbininkai bus, bet kada 
tuvių skaičius faktinai turėtų ^e pasirodė sugebantieji atlikti 
būti didesnis, bet į tą skaičių , darbus, geri, patikimi darbinin- 
įeina ir žydai, tad reikia virš kai, darbus susirasti nebesu- 
nurodytus skaičius laikyti apy- . da^ problemos. Nežiūrint dis- 
tikriais. Prie šio skaičiaus rei- knminacijos, než’ūrint, kad te
kia pridėti dar atvykusius pa- ?ko pradėti paprasčiausiais, že- 
gal kraštui skirtą kvotą. Laike Į minus ais atlyginimais darbais, 
1948 _ 1964 m. atvyko apie ° gyvenimą pradėti rūsyse, pa- 
1000 lietuvių arba Lietuvoje gi- ' lapėse arba po kelias šeimas 
mugil} I vienam bute, be jokios rodomos

, ... ... . . _  ’ neapykantos, be riaušių bei de-
ve.gUS pr+eiVj’ 06 Urlpq,Iqi monstracijų ir neieškodami iš sitarkiusių trukdymų, neaus -, va,džios ar 

pratimų, u» ravimu ir t. t., rei- mūs
kia pripažinti, kad imigracija , TI,,sa da„s vicn0_
išvietintųjų buvo sudalyta ne- kjM ar kitokjM 
b ogais pagrindais. Kiekinėmis ]aukė B 
atvažiuojantis turėjo turėti

lys ir ūkvedys Vytautas Baukys.imus> sausio 12 d. L. j
Sueigos metu vytis kandida- suinteresuotųjų susirinkimo me

tas Kastytis Karvelis skaitė pas-1tu buvo išrinktas laikinas inicia- 
kaitėle apie skautijos struktūrą, torius komitetas: Vaclovas Kriau 

(Rbt. Sln.) čiūnas, Stasys Geldauskas, Geno 
vaite Viskantienė ir Kazys Tus- 

TRUMPAI ! kėnis. Susirinkime pranešimą pa-
_ Rašytojas Algirdas Lands-1 darė dr St. Juzėnas.

bergis iš New Yorko sausio 17 d. ~ Adele Nausediene 74 metų, 
7 30 vai. L. namuose skaitys pa- mirė gruodžio 29 d ir sausio 2 d. 
skaitą tema “Dabartinė Rytų Eu Palaidota iš Šv Antano bazny- 
ropos literatūra”. Rengėjai kvie- ^os Holy Sepulchre kapinėse, 
čia Detroito visuomenę paskaito
je gausiai dalyvauti

__L. Katalikų susivienijimo
265 kuopos valdyba, sausio 12 d.

Detroito skelbimai

pTFrTs^TJTrTus
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda "Plaster Board . Visų rūftlų

grindų lr sienų plyteles.

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

WJLB stotis — banga 1400
SeStadlenials 3:00 P’ P'
Patricia Bandža teJ. 278.326»
Algis Zaparackas tol. 54.i-i»8z

VedSjas - Ralpli J- Valatka 
15756 Lesure, Detroit, Mieh. 48227 

tel. 273-2224
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Velionė Amerikoje gyveno nuo 
1922 metų. Liko nuliūdę vyras 
Kazimieras, sūnus Edvardas ir 
duktė Aldona Buniukienė.

— St. Butkaus šaulių kuopa 
ateinančią vasarą ruoš kultūri
nių dovanų paskirstymą Dainavo 
je. Tai būtų Detroito menininkų 
paveikslai, laikraščių prenumera
tos, knygos — tarp kurių bus ir 
4 tomai “Mūsų Lietuvos”, kurias 
padovanojo pats autorius Bro
nius Kviklys.

— Šaulių kultūrinės ir poilsio 
savaitės metu Dainavoje birže
lio 15 - 22 d. bus visa eilė pa
skaitų, tarp kitų jau dabar žino
mi paskaitininkai: dramaturgas 
Anatolijus Kairys ir dr. Algir
das Budreckis. Saviatė bus baig
ta Joninių laužu. Detroito šau
liai eis šeimininko pareigas.

— L. namų draugijos metinis 
susirinkimas sausio 19 d. 12 v. 
L. namuose. Nesusirinkus įstatuo

se numatytam skaičiui už 1 vai. 
bus ten pat kitas susirinkimas, 
kuris nepaisant narių skaičiaus 
bus pagal įstatus teisėtas.

— Jubiliejinių metų komiteto 
posėdyje sausio 5 d. L. namuose 
pranešimus padarė komiteto ir 
skyrių pirmininkai. Komitetas vi 
sus metus gražiai, sutartinai vei
kęs ir daug padaręs, šiame posėdy 
je “sukliuvo” su paprastu klausi
mu, kas turi pasirašyti po auko
tojų sąrašais. Aišku, po tuščiais 
sąrašais niekas nenorėtų pasirašy
ti ir tokio klausimo nebūtų iš vi
so buvę, bet kai Detroite buvo su
rinkta per 4,000 dol. Jungtiniam 
finansų komitetui, klausimas at
sistojo aštrokoje formoje ir buvo 
sugaišta daug brangaus laiko jį 
diskutuojant. Sąrašas, tų kurie 
rinkliavai vadovavo, buvo at
spausdintas ir pasirašytas. Balsa
vimu buvo jų parašai “panaikin 
ti”, nes balsavo: kurie dirbo ir ne 
dirbo, kurie rinko ir nerinko, ku
rių pavardės jau figūruoja sąra
šuose ir kurių ne (atseit, neda
vė nei skatiko).

Labai gaila, kad toks klausi
mas iš viso kilo. Gražiai mokėjo
me dirbti nuo pat pradžių, gra
žiai reiktų darbą ir baigti. Jūra 
perplaukę, nenuskęskime baloje!

(sln)
—Dr. Vyt. Majauskas ir dr. 

A. Damušis su poniomis pakvies
ti į prez. Nixono inauguraciją.

darbo sutartis arba garantijas, 
parūpintas giminių, pažįstamų 
arba gerų tautiečių. Kurie ne
turėjo galimybės gauti garan
tijų, buvo aprūpinti katalikiš
kų bei kitų šalpos organizacijų. 
Atvykusieji buvo pasiųsti pas 
garantijų davėjus arba pas dar
bininkų reikalingus darbdavius. 
Vieni atidirbę 6 mėn. terminą, 
kiti neišlaikę galo, susirado ge
resnius darbus, geresnes vietas 
ir pradėjo įsikūrimo periodą.

Europiečiai tremtiniai pergy
venę' karo metus, vieni vokie
čių ištremti iš namų, kiti pa
bėgę nuo raudonojo siaubo, iš
kentėję įvairiose naikinamos 
Vokietijos sąlygose, pakeliui 
šaltį, alkį ir benamio gyveni
mą, pasibaigus karui buvo ap-

1 šia parama tada buvo brangi 
ir naudinga. Bet didžioji daugu
ma pradėjo gyvenimą kaip sto
vi ir pagrindą sudarė savi su
gebėjimai, savi pirštai.

Metams įbėgant, tremtiniai į- 
sijungė į šio krašto gyvenimą 
įeidami į vidutiniokų klasę ir 
išskiriant mažas išimtis, neži
no kas ta yra “poverty”, taip 
pagarsėjęs šiame krašte. Žvilg
terėjus į praeitį ir dabartį, sun
ku įtikėti, kad šiame krašte pri
skaičiuojama 10 milijonų gyven 
tojų gyvenančių skurde — ne- 
davalgiusių. Pris:minus skurdą 
ir tremtinių įsikūrimą, užsili
ko atminty pora charakterin
gų, daug pasakančių vietinių 
gyventojų pasisakymų. Trečiais 
metais po atvykimo darbovie-

gyvendinti įkurtose stovyklose. : tėję, vienas amerikonas rody- 
Nors šiose stovyklose vieni tu-' damas pirštu į lenką, sako, kad 
rėjo geresnes kiti blogesnes są- 1 -^s ^k prieš porą metų atva- 
lygas, bet vistik buvo sudary- žiavęs ir jau turi du namus ir 
tos pakenčiamos egzistavimui nauJ4 automašiną. Jam užklau- 
aplinkybės. Praradę visą savo s’us k4 aš turiu, pasakiau, kad

ONE HOUR MARTINIZING 
DRY CLEANING

RŪBAI IŠVALOMI PER 1 VALANDA
Atsinešę šį skelbimą, gausite $3.50 nuolaidos kortelę.

• Patarnavimas prie “drive-in" lango
• I valandos patarnavimas iki 1-os valandos popiet.
• Vieta automobilį pasistatyt.
• Įmonė vietoje.

šiaurvakarių kamp. 67 ir Kedzie Tel. 778-4694

i tik pusantro namo ir mašiną, 
palingavęs galvą pasakė:

— Nesuprantu! Aš jau šioje 
vietoje dirbu 12 metų,, būtinai 
reikalinga mašina, bet neturiu 
iš ko. Matyt, nemoku gyventi.

Praeitais metais vienas bend
radarbis besikalbant išsireiškė:

— O, jų nepaimsi, dipi žino 
kaip elgtis su pinigais.

j Tremtinių švelnaus, be triukš 
J mo ir greito isikūrimo pagrin
dą sudarė, kad atsivežė ne tik 
ryžtą, norą dirbti, norą žmoniš
kai gyventi, bet mokėjo ir ži-

nojo kaip su pinigu elgtis, ko 
kaip tik trūksta šio krašto dau
geliui gyventojų.
“•C; .'--•SK' IMNC * -•*“ '
A. ir J. MĖSOS KRAUTUVĖ

PRIME & CHOICE MfiSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsuk nt didesnį kieltį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 West 69th Street 
Chicago, III. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plienini. Atdara nuo 8 va’, ryo 
ik' 6 vai. vak

hm
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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 au+oriumi į praeities laikus, kurie kiek
viena m ką nors brangaus paliko.

Visa eilė M. Vaitkaus knygų gaunama DRAUGE:

Keturi Ganytojai (1960 m.) ..................... >. 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.) ..................... 8.00
Nepriklausomybės Saulėj I dai. (1968 m.) 2.50 
Neprikaisomybės Saulėj II dai. (1968 m.) 2.50

M. Vaitkaus poezijos leidiniai: '
Aukso Ruduo.......................................... 1.25
Nuošaliu taku......................................... 2.00
šerkšno Sidabras....................................1.50
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Daug kas keičiasi, bet tautiniai šokiai visada yra mielai 
žiūrimi ir šokami. Lengviausia juos išmokti naudojantis specialia 
.literatūra, gaunama DRAUGE:

LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI,
i

MUSŲ ŠOKIAI, P. Petrutis ...

V. Lingys $2.00

$3.00

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

5.25%

4.75
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE
DAUGIAU KAIP PUS® ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS
VISAD IŠMOKĖTOM TAUPYTOJAMS PAGAL 

PAREIKALAVIMĄ
AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, DI. 60632 LA 3-8248

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį !

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MABQUETTE PK.. 6211 S. VYestem. PH 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.



fl DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio 16 d.

Netoli Chicagos ponia Stolley nulipdė iš sniego meškiną ir meškiukus.

MISCELLANEOUS

COSMOS EXPRESS 
MAKQUETTE GIIT PAHOEX SF.UV. 
2808 6«th St. TeL WA 5-2787
2501 ttVth St. Tel. UA 5-2737
8888 So. Halsted St. Tel. 234-2320 

Lietuviu bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas {vairių me
džiagų, ital. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už

SIUNTINIAI Į LIETUVA

LĖKTUVAS FKIJMPO 

DUMBLE

United oro linijos DC-8 
sprausminis lėktuvas nusileis
damas O’Hare aerodrome įklim
po į dumblą. Sužeistųjų nebuvo.

MISCELLANEOUS

sakymaL
E Ir V. Žukauskai

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie- 
tuvgą istorijos laikotarpį, kuris 
turi Luti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei. Tuo laiku, kai Kolumbas 
atrado Ameriką (1492 m.), Vy
tautas tapo didž. kunigaikščiu.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Prel. J. B. Končius

Šioje knygoje rasite Balfo įsi
kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakūrių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 

taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 

Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

RICHMOND ' SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių lr vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelalmšs atveju akam blukiu 

OB 8-3184 arba OB 8-8S8S 
Sav. — Juozas (JoeJ Juraitis
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DEKORAVIMAS
18 VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis }:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
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DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 

562? So Racine. 434-1113

■BSS3BI

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

1. MIGLINAS
Krautuvė Maruuette Parke 

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
lamų, gyvyMz 

automobilių, 
sveikatos, biz 
nio.
Patogios l&d 
mokėjimo saly

j. baceyTcius
6456 S. Kedzie Ava., PR 8-2238 (

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

D K A Cl U A S 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
titiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
ui apdraudė nuo ugnie* lr automo 
blllo pas
FBANK ZAPOLI* 

3208 S West »5th Street

SERENAS perkrausto baidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8063

RADIO PROGRAMA

— o —

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stotie? 
WLYN, 1366 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- 

I dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Rrošdtvay, So. Boston, Mass. Tel. 

V N 8-0489. Ten pat gaunamas ir
dienraštis “Draugas”.
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MEILE TRIKAMPY
Romanas

RENĖ RASA

Apie šią knygą, kurią išleido 
nuo pirmo puslapio iki paskuti
nio”.

P. Venclova “Naujienose”: 
"... romano stilius paprastas, 
Liet. Knygų klubas, Pranas 
Naujokaitis rašo: “Problemos 
pinte pinasi... intriga pririša 
kaitytoją ir veda nepaleisdama 
lerigvah, "skaitytoją iš karto pa
gauna”.

St Rastonis “Ateityje”: “Ro
manas yra įdomus ir tinka vyres
niems moksleiviams, studentams 
ir visiems, kurie mėgsta lengves
nę grožinę literatūrą”.

Knyga gaunama “Drauge”. 
Kaina $3.00.
IUinols State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
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Juzės Daužvardlenės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

t-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms Ir nelle- 
Mivėms

Kaina — $2.50
(llinolp State gyventojai prie kainos 

turi prldStl 6% taksų.

Užsakymus siųsti-.
DRAUGAS

4545 VVest 6Srd Street 
Chicago. Illinois 60629

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų.

A. V I L I M A S
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

P-irmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
Sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokiu 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$5.00.
niinoto State gyventojai prie kainos

‘ ifelMeti 8% taksų.

72 tr T'alinan. Mūr aukSto. 2
i.utal 6 h i h. Garažas. $21.900.

71 ir rulman. Med. 4 kamb bu
,ua lr 2 H uni b rūsv Guzo Šilu 
413,600

Mur. 5 kumti bungalon. Geram 
įtovy Garažo*. nk {14,900

70 lr Talman Mūr. I po h kainb
,r biitae ruuv Garažam 429.9uu

M < ft a ist a L f v
^517 W 7lst Strvei — Kit .< Hutu

Žingsnis į gerovę
Ituta restoranas — Lietuviai leng. 

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

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.
, butų namas, modernios vonios 
{5 oi'o'tŲ vlrtuv6s $20,000. {mokėti

8 butų mūrus. Bevelk naujas. fSver- 
S87e(mo'"aj0ne' VlrS U 4.000 nuomos.

illdells 3 butų, 10 metų mūras Ir 
mūro garažas. Apie 67 Ir California. 
$60,600.

IH aukšto, 16 metų pajamų mū-' 
io? -£.au^, garažas Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtų pasiūlymą..

3 butų mūras. Arti ofiso. 2 po 7 
r ■ , butai. Garažas. $29,600.

Liuksus 7 kamb. mūras. J rengtas 
beismentas, garažas, daug priedų i 
Gera vieta. $20,000

šviirutPlls, gražus 1 (į kamb med 
Platus lotas. Arti mūsų. $12,700.

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

40 akrų ūkis su trobesiais lr ma
šinerija Mičigane, 120 mylių nuo Chi
cagos. $ 11.000.

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

8 kamb. mūr. bungalovv prie 71- 
os lr Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
$17.900.

4 butų po 8 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po 0% knmb. Ir 4 kamb 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Maruuette Pk. 8 auto garažas 
$62,000.

2 gražūs sklypai po 60x160 pgdų 
Reverly 8hores, Ind $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
1NOOŠOE TAA _ NOTABIATAc 

IMIGRACIJA
i1*!t Vi 71M S4 Tel 925-4(4115

(EAL ESTATE - INCOME TAA 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

fl & L INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

MHo So lshlan£ Avė.. LA 8-8775 
(Currency Exchange patalpose > 

Sąžiningas patarnavimas

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av„ CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS 

Botų nuomavimas — Income Tas. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J . BACEVIČIUS 

«455 S Kedzie Avė. - PR 8-2233

IIELE VVANTED — MOTERYS

EXPEBIENCED

GENERAL OFFICE 
WORK

Part time help needed in small Office.

CALL VI 7-7464
(An eųual nppnrtunity Emplov^r*

BOOKKEEPER
For small insurance agency. 

Some experience preferred.

9950 S©. Kedzie Avė. 

Ml Jasinskas

Tel. GA 4-2800

$100.00

GIRL FRIDAY
Speedy incręase for gal who is adept, 
at handllng in-Coming phone calls 

and do light typing..
Don’t Delay — Applj- Today.

Taendler Business Eąuipment
208 N. Wabnsh — or phone 720-14»«

Reikalinga seimininkė lengvam na
mų ruošos darbui. Gyventi vietoje. 
5524 S. New England Avė. 586-0090

GENERAL
OFFICE

Position cpen in our Sales Audit 
Department recording, reconciling 
and reporting daily store &ales. 
Some office experience and ability 
on 10 key adding machine de
sirable.

For your convenience call for appt 

Mr. Heagstedt 829-6000

COMMUNITY DISCOUNT 
W0RLD

227 VV. Madison, Chicago, IU.

Direetor of Nursing
Challenging position in fully ac
eredited expanding non-profit general 
hospital, and nursing school. 232 
beds inereasing to 350 beds. School 
presently has 110 students. Master; 
degree necessary pins exp. Excel- 
lent salary and liberal fringe benefits.

Write or call (coUect), 
Personnel Direetor,

SAMARITAN HOSPITAL

Troy, New York 12180

REAL ESTATE

Mfir. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa
stogėje ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

B kanib. ir krautuvė. 59 ir Rockwęll.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —— Income Tax 

Notary PubUe

PLATINKITE “DRAUGĄ”. 2737 W. 43 St.

REALE STATE
O po 6 ltamb. mūr. Modernios vo- 

nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,800.

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

0 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
vtrš 810.000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Maruuette pke. $82,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
langai. netoli mūsų (stalgos. Tik 
$67,000.

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

CL 4-2390

2 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42.000.

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

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas {rengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 mėtoms. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukitCs.

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gero! išnuom. Siauri 
n6je miesto dalyje. TelraukitSs.

0 kamb. mūr. "Butlt-lns". kokli 
aBe plyteles, karšto vandens šildymą 
gazu. Marą. pke. $20,500.

J H aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 8 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga 

' “ ‘ ‘ ly • 10.500ražas. 87 lr Oakley

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

SALES ■ MORTGAGES> MANAGEMENT

BEALTY
Member of M L.S.

ALEI t A T A S—REALTOR
Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų ištaigą 
ir išsirinkti Iš katalogo.

PROGOS — OPPORTUNITIES HEIJ* 3VANTED — VYRAI

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

WAREHOUSEMAN
International Corp needs vvare- 

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

Phone 671-2550HELP WANTED — V VRA»

FULL TIME

MACHINIST
Mušt be experienced. top pay and 

Fringe benefits, overtime.

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

NORTH AMERICAN CAR 
CORPORATION

6700 W. IO3rd Street
Chicago, Ridge Illinois 

Reikalingi

LABOHERS — PAINTERS 
CARPENTERS

STEEL MEN — WELDERS
Atlyginimo skalė $2.88 iki $3.32J/2 
į vai. pliUB “incentive’’. Taip pat 
priedai.

An eąual opportunity employer

lllllllilllllllllllllllllllilllllillllllllllllliillll

SHIPPING ROOM
CLERK

for expanding coametic co. No sėt 
daily routine. Salary open.

Call T. Orlicki -
722-3242

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LATHE HAND
Some experience. Steady full time 
job. 45 hour vveek. Good vvorking 
conditionB. Paid holidays. vaca- 
tions and hospitalization insurance. 
No Saturdays or Sundays. Good 
starting rate.

ARTHUR DAVIS & C0.

210 N. Aberdeen St.

M0 6-6832
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GENERAL FACTORY
Packaglng-. Shipping and Assist Fore
man for light manufacturer. $2.50 to 
start. Good future. Age or ltmited 
edueation no factor.

CONSTRUCTION RESEARCH 
CORP.

415 W. Snperior St 775-3800

MAN VVANTED TO WORK IN 
GENERATOR SHOP

Retbuilding generators, starters, etc. 
Good starting wage. Apply in person.

MID TOWN IGNITION
4909 So. Pulaski See Ef*v.

IMMEDIATE OPENING

AUTO BODY 
FENDER MAN
Volksvvagen Body Shop. 
Doing $20,000 Monthly.

Good Working Conditions.
Steady Year Round Work.

Contact:

GEORGE McCLOWRY, 
General Manager BU 8-4900

WANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission
5 Day Week.

TEL. — 726-6920

Platinkite “Draugę”.
HELP W A N T E D — VYRAI

1 . - ............ —T.f ....ąY

TERRIFIC OPENINGS 

IN HOUSTON, TEMS, FOR

ENGINEERS
CHEMICAL - PETROLEUM 

ELECTRICAL - MECHANICAL 
& GEOLOGICAL ENGINEERS

.ALSO

FOREIGN ASSIGNMENT
FOR

MUD ENGINEERS
Prefar men with Mud Engineering experience. WiU consider those 
having good general oil field knovvledge including drilling rig opera- 
tions.

College background of Geology or Chemistry desirable. .First pre
ference given single men, but married applieants vvill be considered. 
Excellent training with full salary plūs expence allowance.

Apply In Person Or Send Resume in Confidence To:

MR. K. D. REED

DRESSER INDUSTRIES, INC.
P. ū. BOX 6504

HOUSTON, TEXflS 77005
An Eąual Opportunity Employer

fl

HELP W A N T E D — MOTERYS

IMMEDIATE OPENINGS IN MOST 
CLINICAL SERVICES AT A MAJOR 

.UNIVERSITY HOSPITAL 

FOR

Registered Nurses
Diplomą or Associate 

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

(Higher scales vvith 
experience)

DIFFERENTIALS
Ratating shifts $75 monthly
Evening <j£ nights $40 monthly
Three vveeks paid annual vacation

Licensed 
Practical Nurses

Graduates of Approved 
Programs $4600-$4800 

DIFFERENTIALS
Rotating shifts $75 monthly
Evening <£ nights $25 monthly

1 Two vveeks paid annual vacation

PLŪS '

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

Call CoUect: 606-233-5000, Ext. 5908 
or ivrite:

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

ALBERT B. CHANDLER MEDICAL CENTER 

Lezington, Kentucky 40506
d fttBt

UNIVERSITY OF KENTUCKY



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 20 M. ŽMOGAUS TEISIŲ 
DEKLARACIJAI

METINIS PYPKIŲ 
SUNKSIMAS

M. N. P r. (Putnamiškės) se
selės apima plačią darbų sritį: 
vaikų lietuviško laikraštėlio lei- 

^dimas bei redagavimas, mergai
čių stovykla, bendrabutis, vaikų 
darželiai, vasaros stovyklos, vai 
kų pirmajai Komunijai lietuviš
kai paruošimas, šeimų rekolek
cijų organizavimas, senelių ir 
ligonių slaugymas. Vįsa tai duo
da progos apie seseles dažniau 
išsitarti .ir laikraščiuose apie 
jas paskaityti. Tad kartais at
rodo, kad jau perdaug mes jo- 

^nia rūpinamės ir joms dirbam.
Tai didelė klaida taip galvo

ti. Jei girdime ir skaitome apie 
jas, reiškia — jos dirba, jos 
triūsia, jos atiduoda lietuviškai 
visuomenei savo duoklę, savo 
jėgas, gabumus.

Laikas ir mums čikagiečiams 
pajudėti. Vasario 9 d. įvyksta 
metinė M. N. jPr. .seselių rėmė
jų vakarienė. Kaip jau dveji me

stai buvo — pradedama šventė4 
Mišiomis t. jėzuitų koplyčioje, 
tęsiama didžioje salėje. Metinė 
vakarienė pakeičia buvusį sei
mą. Programa vakarienei orga
nizuojama trumpa, sklandi ir ,-|- 
domi. Vakarienę praves N. Užu- 
balienė, lietuviškos visuomenės 
mėgiama dėl giedro humoro ir 
grakštaus žodžio.

Maistą gamins Leokadija Ma
tulevičienė, kas saiko, kad bus 
skanu, gausu ir išskirtinai gerai 
pagaminta.

' 1 ' tMetinėn vakarienėm suplaukia 
gerų žmonių būrys, kuris dau
giau, mažiau turi gerų norų at
likti savo žmogaus — krikščio- 
riio labdaros pareigą: — remti 
seselių šakotus darbus. Proga 
ir naujiems lietuviams įsijungti 

~dĮį šį kilnų darbą —ateiti.
D. 1>. A.

Bet .organizuoti lietuviai didelių 
darbų i nebijo.. Apygardos valdy
ba tačiau tų visų darbų nudirbti 
negali. Jai yra reikalinga dide
lė .ir pajėgi talka.

Taigi, lituanistinį švietimą, 
lietuviškų mokyklų išlaikymą 

! palikti tik vaikų tėvams yra ne- 
I įmanoma. Jį turi paremti visi 
| geros valios lietuviai, kaip jie 
remia kitokius vajus ir fondus. 
Tai sunkus ir kasmet kartojan
tis darbas, šaukiant — duokit 
pinigų! Bet be pinigų Ameriko
je nieko padaryti neįmanoma. 
O juk pats lituanistinis švieti
mas ir jo parėmimas yra labai 
svarbus ir atsakomingas darbas 
visai lietuvių bendruomenei ir 
tėvynei Lietuvai.

Antanas Gintneris

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ

.Chicagos Lietuvių suvalkie
čių draugijos priešmetinis susi- 

. rinkimas įvyko gruodžio 19 d. 
Hollywood Salėj. Pirm. Adela 
Burba atidarė susirinkimą.

Nutarimų rast. Eugenija 
Strungys perskaitė nutarimus 
iš praėjusio susirinkimo.

1969 metams visų vienbalsiai 
pakviesta ta pati valdyba suti
ko dirbti. 1969 metams valdyt 
ba: pirm. — Adela Burba, Vice
pirm. Julija Sacauskas, nut. 
rašt. Eugene Strungis, rast.
— Eetella McNaroee, kontrolės 
rašt. — Ona švirmickas, kas.
— Antanas Gintneris, koresp. 

Ona švirmidkas.
iSuvalkiečiai nariui susirgus 

ligoninėn siunčia gėles. Mir
ties atveju siunčia gėles 20 dol. 
vertės vainiką ir esant reikalui 
neša karstą. Tom pareigom iš 
rinkta Julius Klimas, Antanas 
Jusas, Jonas Padūkai tis, Anta
nas Gintneris, Peter Belens,

Jungtinių Tautų Žmogaus tei 
šių deklaracijos paskelbimo 20 
metų sukakties proga pasaulio 
Bažnyčių ekumeninės Tarybos 
prezidentas Ženevoje paskelbė 
specialų pareiškimą, kuriame iš
kelia tragišką faktą, kad ir 20 
metų praėjus po deklaracijos 
paskelbimo, žmogaus teisės dau 
gelyje kraštų vis dar yra pa
žeidžiamos. Ypatingai skaudūs 
nusikaltimai vykdomi panei
giant religines laisves. Nekaltų 
žmonių persekiojimai, areštai, 
trėmimai ir žudymai, socialinio 
teisingumo nebuvimas ūkinėje 
ir darbo srityje ir kiti panašūs 
nusikaltimai šaukiasi dangaus 
keršto. Viso pasaulio krikščio
nys ir kiti geros valios žmonės 
todėl yra įpareigoti siekti, kad 
naujoje žmonijos bendruomenė
je būtų respektuojamos visos 
žmogaus asmens teisės. “Kon
krečiai — rašoma Pasaulio Baž
nyčių ekumeninės tarybos pareiš 
kime — čia reikalaujama pripa
žinti kiekvienam .pilną laisvę 
kultūrinėje, religinėje, sociali
nėje, ūkinėje ir politinėje veik
loje, duoti laisvę ir galimybę 
laisvai išpažinti savo tikėjimą 
ir įsitikinimus be persekiojimo 
ir prievartos baimės, duoti tei
sę tėvams laisvai ugdyti savo 
vaikus laisvai pasirinktos reli
gijos dvasioje, tikintiesiems 
leisti kurti savas religines ir 
kultūrines organizacijas ir da

lomas Sthulca. Adomas Rįnkū- 
nas, Gasparas Krisčlūnas.

Pradedant Naujus Metus ren
giamas vakaras sausio 19 d. 4 
v. popiet Hollywood salėj. Ko
misija J. Sacauskas, E. McNa- 
mee, P. Belens ir valdyba. Kvie 
čiami visi dalyvauti, gros J. Jo
niko Orkestras. Išrinkta knygų 
revizijos komisija. J. -Padūkaitis, 
P. Belens, A. Jusas.

Ona švfflmickas

lyvauti tarptautinėse organiza
cijose siekiančiose visų žmonių 
brolybės; reikalaujama teisės į 
darbą, švietimą, socialinį drau
dimą, teisės laisvai keliauti ir 
palaikyti įvairius ryšius tiek 
krašto viduje tiek santykiuose 
su kitų kraštų ir kontinentų 
žmonėmis, teisės į privatų gy
venimą garantuojantį buto, ko- 
reapondėnčijos neliečiamumą, 
teisės į minties, kalbos, sąžinės 
ir susirinkimų laisvę, teisės į 
juridinę apsaugą ir galimybės 
kreiptis į tarptautines institu
cijas ginant savo asmens lais
ves, bei teisės pasirinkti tokią

.valdžios formą, kuri atitiktų 
daugumos valią. Pagaliau rei
kalaujama išlaisvinti žmogų iš 

ibet kokių persekiojimų baimės, 
kuri verčia tūkstančius asmenų 

, palikti tėvų žemę ir duoti teisę 
[pabėgėliams laisvai grįžti į sa
vo kraštus ar gauti pilnutinę 

i politinę globą svetur. Mes ge- 
I rai žinome — rašoma baigiant 
1 pasaulio Bažnyčių ekumeninės 
tarybos pareiškimą kad da
barties pasaulis dar nėra pasi
rengęs šias teises priimti ir ga
rantuoti, bet mes nepraranda
me vilties! Kristaus Evangeli
ja stiprina šias mūsų viltis!

A. + A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

brolienę .NIJOLĘ, POVILĄ STELMOKĄ ir jų dukrą 

DALIĄ nuoširdžiai užjaučiame.

Sofija ir Jonas 
Narbutai

A. -f- A.

Liucijai Urbonaitei-Bartušis 
mirus, jos vyrą JUOZĄ, brolius ANTANĄ ir JUOZĄ 
URBONUS bei jų šeimas giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

• • ’' ” r t
Rūta, Česlovas ir Lana Butniai 
E. ir Z. Butkai

A. j- A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, I 

sūnų šaulį ĄŽUOLĄ, dukrą šaulę EGLĘ su vyru, žmo
ną ELENĄ STELMOKIENĘ ir brolį POVILĄ STELMO
KĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

V.D. šaulių Kuopos Valdyba

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio 16 d. 7

A. -f- A.
ANTANUI STELMOKUI minus, 

žmonai ELENAI, dukrai EGLEI su vyru, sūnui ĄŽUO

LUI, broliui POVILUI su žmona ir KONSTANTINUI 

ir ONAI ŠČESTAMS širdingiausią užuojautą Te/ški*

Pakšto orkestro dalyviai:
Marytė Rossi, Bronius Jančys 

Šarūnas Labarauskas ir Balys Pakštas

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS G6LINYČIA
GeriaumoH eėlėr dpi vestuvių banketų laidotuvių 

>r kitų papuošimų

2443 West 63rd St., Chicagc, fil
Telef. PRospeet 8-0888 — PRospeet 8-6834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETT£ FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

LITUANISTINIO ^.VIETLMO 

RfcMIMAS IR ŠEIMOS

ŠVENTES METAI

LB Chicagos apygardos val
dyba turėjo savo posėdį sausio 
5 d. Jaunimo centro salėje. Jį 
pravedė pirm. A. Juškevičius.

Ilgiausiai buvo kalbėta apie 
lituanistinių mokyklų padėtį ir 
jų šelpimą. Tuo reikalu plates
nį pranešimą padarė vicepirm. 
D. Šukelis. Reikia ieškoti kitų 
priemonių lėšų sutelkimui. Mo
kyklos jau prašo paramos, o pi
nigų nėra. Iki Naujųjų Metų 
buvo nutarta jokių vajų neda
ryti, nes tuo laiku jų buvo per
daug. Dabar apie tai reikia 
kalbėti. Reikia surasti lėšų. Ma
noma, kad lituanistines mokyk
las turi paremti visi lietuviai, 
nes vieniems tėvams, o ypač 
mažesnėse mokyklose, tai neį
manoma padaryti. Buvo nutar
ta organizuoti piniginį ir kitokį 
vajų, aptarti darbo būdai ir nu
matyti asmens jį pravesti, su
organizuoti komitetą, sudaryti 
atskiras komisijas ir t. t.

Rudenį įvykęs LB atstovų su- 
važiavimas laikomas vykusiu. 
Buvo painformuota veiklos su
derinimo reikalai. Dabar artėja 
metinis ir panašus apylinkių su- 

Aražiavimas. Jis yra numatytas 
sušaukti gegužės 4 d. Jaunimo 
centre.

Buvo aptartas ir Vasario 16 
minėjimo reikalas jaunimui 
gegužės mėnesį LB Tarybos se
sijos buvimas Chicagoje ir jos 
globa, birželinių įvykių minėji
mui pasirengimas ir kiti orga
nizaciniai reikalai.

Ypač buvo pažymėtas šeimos 
* šventės surengimo klausimas. 
Juk šie, 1969 metai yra pava
dinti — Šeimos metai! Kaip juos 
tinkamai atžymėti? Jie turėtų 
prasidėti su pavasario mokslei
vių švente ir baigtis didoku po
būviu, kuriame galėtų dalyvauti 
keliolika tūkstančių lietuvių 
bendruomenės narių. Tam rei
kalui jau ieškoma -tinkama sa
lė, panašiai, kaip buvo ffl tau
tinių šokių šventės proga. Visas 
tokio pobūvio pelnas būtų pa
skirtas lituanistiniam švietimui 
paremti. Bet tai didelis darbas.

Mylimai Mamytei
A. f A. JADVYGAI NARBUTIENEI 

mirus, jos dukrą IRENĄ SMIELIAUSKIENĘ, Marąuet
te Parko lituanistines mokyklos tautinių šokių mo
kytoją, nuoširdžiai užjaučia

Marąuette Parko lituanistinės mokyklos 
mokytojai ir tėvų komitetas

PADĖKA
(i fT

Mūsų mylimam tėveliui, broliui, uošviui ir seneliui

A. + A.
BALIUI JABLONSKIUI

mirus,
tariame širdingą ačiū užjautusiems mus šioje didžioje liūdesio va
landoje. Nuoširdžią padėką reiškiame: Kan. V. Zakarauskui už sukal
bėtą rožančių koplyčioje, atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir palydė
jimą velionies į kapines. Ačiū kun. S. Santa rui už dalyvavimą laido- i 
tuvių apeigose koplyčioje, bažnyčioje jr-kapinėse.

Dėkojamet p. Jonui Tyjunui už tartą nuoširdų atsisveikinimo 
žodį Lietuvių fondo vardu ir p. Jurgiui Janušaičiui už spaudoje ra- 1 
šytą atsisveikinimo žodį vetlioniui. .1

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, visiems lankiusiems vetlionj t] 
koplyčioje ir dalyvavusiems laidotuvėse. Dėkojame gėlių siuntėjams, J 
šv. Mišių aukotojams ir visiems, pareiškusiems užuojautą žodžių, į 
raštu ir spaudoje. Nuoširdi padėka laid. direkt. Petkui už rūpestingą I 
ir malonų patarnavimą.

Nuliūdę: DUKTĖ, BROLIS, ŽENTAS IR ANŪKAI

— i rtiF T -s* »:• >i**.Ln* .p'iv ?*■ s*.*
A. + A.

EUFROZINA GUDAITIS
KUNDROTAITĖ

Gyveno 7022 S. Talman Avė.
Mirė sausio 14 d., 1969, 9:45 vai. vak., sulaukus 77 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje,. Kilo iš Radviliškio apskr.,. Pašušvio parapijos.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Anųa Bemard, žentas -Stan

ley, anūkai Stanle_v ir Edmund. žentas George -Valentinas, Lietuvoje 
sesuo Pranciška Daraškienė su šeima ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė daugeliui liet. organizacijų.
Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vąl. popiet Petkaus Marąuette J 

koplyčioje, 2533 W. 71 st St. ■
Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 18 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentai, anūkai ir sesuo.

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

A. -j- A.

ADELEI SADŪNIENEI mirus,
jos vyrui agr. JUOZUI SRDONUI ir šeimai giliausią 

užuojautą reiškia

Voižai

■■■N--—

A. -į- A.
JONAS MERECKIS

Gyveno 929 W. 33rd Place.
Mirė sausio 14 d.,1969, 6 vai. vak., sulaukęs 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Vainuto parapijos, 

Gorainių kaimo.
mi. Amerkoje išgyveno 19 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai: Kazimieras ir Aleksandras 
brolienė Stefaniją ir jų sūnus Zenonas su šeima. Lietuvoje broliai 
Petras ir Vincas.su šeimomis, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kflnąs pašarvotas Mažeiįcos-Evąns koplyčioje, 6846 S. Westem
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 18 d. iš koplyčios 11 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks getd ui ingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į .ŠV: .Kazimiero .kapines.

Nuoširdžiai kvieč»met visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

IU
Nuliūdę: Broliai ir kiti giminės.

■.C.
Laidotuvių direktorius Mažeiką-JEvans. Tel. RE 7-8600

— ..iui H liii.

BERNICE GRAJAUSKIS 
' MOCKAITYTfi

Gyveno 1849 'Vest 107tl» St.
Mirė ąaiuMoilo.U., Itteo, 3 vu,l. ryto, sulaukus 64 m. amžiaus.
Gimė Chloa®o.le, lų.
Paliko dideliame nuliūdime vyras Joseph, Sr., sūnus Joseph, 

Jr., nuirti Marle, arnikai Joaiine )»• T~-ry ** John Mockai-
tis, brolienė Mobel. |r IteBn Mockflltfa, brolienė frances ir ki»* 
giminės. dcuugal ir palįstam!.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 3 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje. 2333 Al st.

Laidotuvės įvyk"* šeštad., sausio 18 d., iš koplyčios 12 vai. die
ni, bus atlydėto Į sve. M. Marijos Gimimo parapiios bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos .lumiaklos už veliones siela. Po pamaldų bus 
nulydėta Į sv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gi
mines, draugus ir lNvžįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRĄS, SCPTPIS, MAKTI IR ANŪKAI.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-234S

LAIDOTU VI 0 DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: U 3-0440 ir LR 3-9b$X

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nno kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

Tel. REpubUe 7-1218 
Tel. Virginia 7 6672

PETRAS BIELIONAS
♦S48 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 8-857

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ_______________ Tel. VArds 7-8401

88M S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
<0821 S MICHIGAN AVĖ._________ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
LITUANICA AVĖ Tel. VArds 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
e., CICERO, ILL. Tel OLympie 2KHI3

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKIAWN. ILL Tel 936-2820

Vincas.su


R DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio 16 d. IŠ ART! IR TOL!

x Albinas Dzirvonas, Balfo 
direktorius ir Balfo CV genera
linis sekretorius, gyvenąs Chi
cagoje, Balfui rengti 25 metų 
jubiliejinio seimo, kuris įvyksta 
kovo 15 d., komiteto posėdyje 
buvo tinlfamai įvertintas už sa
vo energingą šalpos darbą ir iš
rinktas seimui rengti komiteto 
pirmininku.

X Prof. dr. Antanas Ramū- 
uas, Ottavos universiteto Kana
doje pedagogikos fakulteto de
kanas ir eiles knygų įvairiomis 
kalbomis autorius, sausio 15 d. 
atvyko porai dienų į Chicagą. 
Garbingasis svečias aplankė 
vyslk.. V. Brizgį, Lietuvos gen. 
konsulą dr. P. Daužvardį, tėvus 
marijonus ir eilę kitų savo ar
timųjų. Penktadienio rytą jis 
vėl išskrenda atgal į Ottavą.

X Pranas Šulas, Alf. Nevar- 
dauskas, Košt. Petrauskas, spau 
dos bendradarbiai, visi gulėjo 
ligoninėse. Vienas ilgiau, kitas 
trumpiau. Pr. Šulas buvo pate
kęs savaitei laiko į Cook Coun
ty ligoninę, o Alf. Neverdaus- 
kas ir K. Petraudkas - šv. Kry
žiaus. Reikia džiaugtis, kad visi 
ligonines jau apleido.

X Eugenijus Bartkus, Alt’o 
pirmininkas, dr. Leonas Kriauče 
liūnas ir Jonas Jasaitis su po
niomis pakviesti dalyvauti nau
jai išrinkto Illinois gubernato
riaus Richard B. Ogilvie inaugu
racijos iškilmėse, Sprigfield, 
Illinois. Inauguracijos iškilmės 
tęsis visą savaitę. Jų užbaigoje 
įvyks iškilmingas inauguracijos 
balius.

X Pranas šlepetis, Elizabeth,
N. J., gavęs kalėdines korteles 
prisiminė “Draugą”, kuris jį 
kasdien lanko ir parėmė 5 dol. 
auka. Ačiū.

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

(pr.)
DAUG SUTAUPYSI pirkdama? 

Radio, Radio-Consoles. spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai, 
fonografai, patefonai, Cash P.egis- 
teriai įv. skaičiavimo .mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10 
Barry, Dr., E. Northport, N. Y. 
11731, kuris “Draugui” žinomas 
kaip sažininaas asmuo tsk'

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

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

x Terros parduotuvėje, 3237 
W. 63 st., pasiskubinusieji sta
lo sidabro ir stalo stainless steel 
geriausius modelius (Rogers 
1847 ir Community) gaus išpar
davimo kainomis. Parduotuvė 
atdara kasdien iki 6 v. v., pir
mad. ir iketv. iki 9 v. v., šventa
dieniais uždaryta. Tel. 434-4660.

(ak.)
X Dr. VL Šimaitis apskai

čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pir.dmą — pardavimą, pa- 
ekolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (sk.).

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

X Dr. Kazys ir Marija Amb- 
rozaičiai pakviesti ir rengiasi 
dalyvauti prez. Nixono inaugu
racijoj Washingtone sausio 
20 d.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 2 sk. parengimas 
įvyko veikėjos Uršulės Garale- 
vičienės namuose, kuri visus 
maloniai priėmė ir pavaišino. 
Kad visa gerai pavyktų, pasi
darbavo pirm. A. Zalandaus- 
kienė, U. Garalevičienė, M. Pa- 

i keltienė. Strumskienė, S.Pale- 
kas, Vališkienė. 2 skyr. yra vi
soms dėkingos, ypač Uršulei 
Garalevičienei už priėmimą, net 
keletą kartų per metus ir vi- 

’soms už pasidarbavimą ir ge-
radnrAmc už atsilankymą. 

x Antanas Beniušis, Dauvers
Mass., gavęs kalėdines korteles 
prisiuntė 5 dol. aulką. Dėkojame 
už paramą.

X Aldona ir Egidijus Ka
minskai susilaukė dukrelės. Tai 
antroji dukra ių šeimoje.

X G. VALENTINAS. Cicero 
LB anvlirtkės valdybos pirminin
kas. ir valdvbos narė .T. M»RM- 
kienė anlankė serganti orelata 
Te. Albavičiu ir iam jteikė tau
tini žymenį. Prelatas lankvtoius 
maloniai nriėmė ir nuoširdžiai 
•na apkalbėjo.

X Balfo jubiliejinio 25 m. ko
mitetą sudaro šie asmens: Albi
nas Dzirvorias, Antanas Gintne- 
ris, Jurgis Janušaitis, kun. dr,

x Kristina Krause, padeda- Peliksas Gureckas, kun. Pranas
ma sesutės Teresėlės, talentų 
pasirodyme Kelly mokyklos pa
talpose 4150 S. California, dža- 
zo muzikai griežiant atlieka šuo
lį. Kristina yra 9 m., Teresė 11 

!m. Abidvi yra dukterys Romu
tės Garuckaitės - Krause. ši jų 
nuotrauka buvo įdėta į didžiau
sią Chicagos dienraštį “Chicago 
Tribūne”.

X A. f A. Jono Butėno drau
gus ir buvusius mokinius kvie
čiame šį šeštadienį, sausio 18 d., 
8:30 v. ryto atvykti į Šv. Kry
žiaus bažnyčią pasimelsti už jo 
sielą. Šv. Mišias atnašaus kun. 
A. StaJšys. Giedos solistai Pru- 
dencija Bičkienė ir Stasys Ba
ras. (pr.)

X At-kų sendraugių susirin
kimas įvyks šeštad., sausio 18 
d., Jaunimo centre. Maloniai 
kviečiame dalyvauti tą vakarą 
7:30 v. v. T. Jėzuitų koplyčioje 
bendruose katalikų ir evangeli
kų religinėse pamaldose, kurios 
yra rengiamos Lietuvių Eku
meninio Ratelio bendrai mal
dai už krikščionių sugyvenimą. 
Po to įvyks mūsų susirinkimas 
Jaunimo centro 203 kambary. 
Programoje: Dr. A. Liulevičius 
papasakos apie Pavergtosios
Europos studentiją bei univer- ruomenės apylinkės metinis susirinki-
sitetus ir P. Kilius praneš apie 
vasaros studijų savaitę. Iki ma
lonaus pasimatymo — Valdyba

(pr.)

Operos lėšų telk. k-to narės: I. Sprindienė, Lucy Raila-Norus’, pirm., ir 
A. Buntinaitė tariasi artėjančio teatrinio parengimo reikalais.

Marija ir Antanas Rudžiai sausio 7 d. buvo pri.mti audiencijoje pas Venecuelos naujai išrinktą prezdentą 
iiafael Caidara. Nuotraukoje matyti dar ir Venecueios kapelionas kun. Antanas Perkumas. PauiKiilbe- 
j.ine buvo patęsta įva rus re.Kalai b anier,k.ečių taško, paneliam ,i nciuvių be. Lietuvos re.kinus.

x A. a. Juozapas Jodelis mi
rė sausio 3 d. po sunkios ligos. 
Gyveno pas savo seserį Uršulę 
Petraitianę, 3231 So. Green st. 
Buvo palaidotas sausio 6 d. ( 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčios 
Šv. Kazimiero kapinėse. Pažįs
tami reiškia gilią užuojautą mie 
lai veikėjai Uršulei
nei ir jos šeimai.

X įJosephina Marinienė buvo 
sunkiai susirgusi. Dabar jau 
sveiksta. J. iM&rinienė yra ilgus 
metus daug veikusi draugijose.

x Rapolas Simams buvo par
vykęs šventėms atostogų iš ka
riuomenės pas tėvelius Mary ir 
Antaną Simanus, 4631 So. Wash 
tenaw. Rapolas yra žinomos vei
kėjos K. Yotkienės anūkas. 
Ralph Simanis tarnauja Islan
dijoj. Pažįstami linki laimingai 
tarnauti ir grįžti.

x “New York Times” dien
raščio gruodžio 28 d. vakar at
ėjo į “Draugą”. Šį New Yorko 
dienraštį “Draugas” prenume-
ruoja, ir seniau jis ateidavo lai- 6220 Greenwood avė. Gaisro
ku, bet pastaraisiais metais at
eina labai nereguliariai.

Garšva, MIC, Algirdas Pužaus
kas, kun. Ansas ITrakis, Vytau
tas Kasniūnas ir Dalia Babelie
nė. Jie turėjo jau pirmą posėdį. 
įSudarytos komisijos: spaudos, 
koncerto, banketo, leidinio ir t.
t. Jų sąrašas bus paskelbtas at
skirai.

X Dana Čipkienė, mūsų ben
dradarbė Clevelande, atsilygin
dama už kalėdines korteles, 
spaudai paremti prisiuntė 5 dol. 
Dėkojame.

X Balys Sebastijonas, Chica
go, UI., atsilygindamas už kalė
dines korteles, mus parėmė 5 
dol. auka. Ačiū

X Vyčių sendraugių kuopos 
vadovybė sausio 21 d. 8 vai.’ v. 
šaukia šiais metais pirmą kuo
pos narių susirinkimą, kuriame 
bus valdybos ir revizijos prane
šimai ir naujos valdybos rinki
mai. Susirinkimo metu Povilas 
Dirkis skaitys padavimą. Revi
zijos komisijos nariai randasi 
valandą ankščiau - 7 v. v. Susi
rinkimas įvyks Vyčių namuose 
2455 W. 47 st. Visi nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti. Svečiai 
irgi pageidaujami.

X Brighton Parko Lietuvių Bend-

mas jvyks sausio 19 d., 2 vai. popiet, 
J. Vaičaičio svetainėje, 4258 S. Map- 
lewood. Valdyba kviečia visus apy
linkės lietuvius susirinkime dalyvau
ta (pr.)

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJAS FABRIKAS

Welded Tuibe kompanija ko
vo mėnesį pradės statyti naują 
plieno fabriką 36 akrų sklype 

Petraitie- rytiniame Calumet ežero kran
te prie Stony Island ir 122-tros. 
Statyba kainuos 10 mil. dolerių. 
Naujame fabrike, kuris bus 
baigtas dar šiais metais, dirbs 
400 darbininkų.

PAKEITfi SAVO PARTIJĄ
Waukegano meras Robert Sa- 

ibonjian birželio mėnesio rinki
muose sieks perrinkimo rekor
dinei ketvirtai kadencijai, bet 
šį kartą jau nebe demokratų, 
bet respublikonų partijos sąsta
te.

PENKI ŽUVO GAISRE
Penki asmenys žuvo ir 100 

liko be pastogės gaisrui ištikus 
4 aukštų Green Briar viešbutį

metu stogas įgriuvo. Nuostolių 
padaryta apie $25,000. Kitame 
gaisre sudegė Walgreen vaisti
nė 8648 S. Cottage Grove avė. 
Čia vienas gaisrininkas buvo su
žeistas. Nuostolių padaryta 
$35,000. 1

Lemonto lituanistinė mokykla

X Regina Narušlenė, adv., X Lietuvių Prekybos rūmų 
Bernardo Narušio, Crystal La- J susirinkime, kuris įvyto sausio 
ike, BĮ., žmona, paskirta McHen- 8 d. buvo išrinkti 5 nauji direik-
ry apskrities prokuroro padėjė
ja kaip skelbia Chicagos dien-
raščiai. Abu yra lietuviai, susi- va, Br. Gramontas ir Jz. Bace- 
pažinę Illinois universitete Urba- vičius. Kiti buvo Chi. Macke, V. 
noj, abu baigę 1969 m. Nuo 1956 Samoška, Br. Klemka, Milleriū-
m. ponia Narušienė buivo Fox 
River Grove miestelio advokatė.

X “Drauge su šia maža auka 
siunčiu Jums nuoširdžius kalė
dinius sveikinimus” - rašo mums
Z. Sabat - Sabataitis, M. D. iš buvo šeimos ir artimųjų pasvei-
Parma, Ohio ir prideda 5 dol. 
Ačiū.

X Anne šliteris, gimusi Lie
tuvoje ir atvykusi į Šį kraštą la
bai jauna, nuolat dalyvauja lie
tuviškoje veikloje. Jau antri 
metai ji priklauso Operos lėšų 
telkimo komitetui.

X Nekalto Švč. P. M. Prasi
dėjimo parap. šeimoms festiva
lis įvyks vasario 14-16 d. parap. 
salėje.

x Juozas Skeivys, gyv. 6601
S. Artesian Avė., Marąuette 
Panko namų organizacijos me
tiniame susirinkime, slaptu bal
savimu, buvo išrinktas tos drau
gijos pirmininku jau 10 metų 
terminui. Jisai gerai tvarko or-
ganiza«ją, kuri kasmet paauga į,968 ™^ 
savo uaį skaičiumi ir turtu. Stulp.-
Jaan uariai liula geros sekmčs iJ™“1“
vadovauti 300 narių organizaci- Saldukas, Antanas Ml-
...... hauskas, Jonas Kazanauskas,jai ir toliau.

Dail. Barbora Morkūnienė,X
Chicago, UI., atsilygindama už malda metiniame narių susirin- 
kalėdines korteles, paliko 5 dol. kime, kuris įvyko Dariaus Girė- 
auką. “Draugas” dėkoja. no salėje sausio 8 d.

GAIDŽIAI UŽPUOLĖ 
POLICIJĄ

Policija konfiskavo 15 gaidžių 
ir areštavo 9 žiūrovus gaidžių 
peštynių arenoje įrengtoje rūsy
je 1944 N. California avė. Du 
policininkai buvo lengvai sužeis
ti.

TRAUKINĖLIAI PASIEKS 
AERODROMĄ

Ruošiamas projektas kuriuo 
siūloma CTA susisiekimui pra
tęsti baigiamą Kennedy greit
kelyje elektrinių traukinėlių li
niją dar 7 mylias iki O’Hare 
aerodromo. Pratęsimas, mano
ma, kainuotų apie 70 miL dole
rių.

SKOLINA KELEIVINIUS 
VAGONUS

South Sihare geležinkelio elek
triniai keleiviniai vagonai yra 
daugiau 40 metų senumo. Vie
nos savaitės bėgyje sugriuvo 27 
vagonai. Geležinkelis turėjo pa
siskolinti kitų vagonų iš Illinois 
Central geležinkelio.

toriai trejų metų terminui: dr.
J. Jerome, P. Vilkelis, W. Karei-

tė ir B. Brazdžionis.
X Kunigunda Yotkienė pla

čiai žinoma veikėja ir stambi 
gerų darbų rėmėja sausio 6 d. 
atšventė savo gimimo .dieną ir

kinta. K. Yotkienė dar yra 
ligonis, prieš keletą savaičių ją 
ištiko nelaimė, paslydo ir susi
laužė ranką. Eina geryn ir bai
gia sveikti.

X Amerikos Lietuvių tarybos 
pirm. inž. Eugenijaus Bartkaus 
ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo komiteto pirm. dr. J. K. 
Valiūno susitarimu Lietuvos 
laisvinimo darbą vykdančių 
veiksnių konferencija bus suk
viesta 1969 m. balandžio mėne
sį Chicagoje. Konferencijoje 
numatoma aptarti Lietuvos lais
vinimo akcijos sustiprinimo, 
veiksnių veiklos derinimo, infor
macijos, finansiniai ir ikiti reika
lai.

X Lietuvių Prekybos rūmų

Zigmond Doįrikus ir Juozas 
Kaukas. Jie buvo prisiminti

— JAV Rytinio pakraščio LB 
apygardų ir apylinkių pirminin
kų suvažiavimas. JAV LB cen
tro valdyba, siekdama glaudes
nių ryšių su LB padaliniais, yra 
nutarusi šaukti rajoninius suva
žiavimus įvairiems reikalams 
aptarti. Rytinio pakraščio, Bos 
tono, Hartfordo, N. Jersey, N.

i Yorko ir Pietryčių apygardų ir 
į jų sudėtį įeinančių apylinkių 
pirmininlkų suvažiavimas šau
kiamas sausio 18—19 d. 147 
Montgomery PI., Paterson, N.
J., Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos svetainėje. Suvažiavimas 
pradedamas 2 vai. p.p., sudaro
mas prezidiumas ir išklausomas 
JAV LB CV pirm. inž. Br. Nai
nio pranešimas. Toliau numato
mas JAV LB Tarybos prezidiu
mo sekr. Arv. Barzduko vado
vaujamas simpoziumas — Apy
gardų valdybų veikla — ir dis
kusijos.

Toliau seka antrasis simpoziu
mas — Organizaciniai reikalai ir 
lėšų telkimas LB veiklai — va
dovauja New Yoiiko apyg. pirm. 
Aleksandras Vakselis. Kiti šio 
simpoziumo dalyviai yra JFK 
iždininkas Petras Minkūnas ir 
Bushwick apyl. pirm. Pr. Gied- 
gaudas. Seka diskusijos ir po jų 
vakarienė. Vakare trečiasis sim 
poziumas — apylinkių valdybų 
veikla — vadovauja Hartfordo 
apygardos pirm. Valerijonas 
Balčiūnas; jam talkininkauja 
Hartfordo apyl. pirm. p. Zigmas 
Strazdas ir Bridgeporto apyl. 
pirm. Antanas Ivaška. Seka 
diskusijos. ISekmadienį 10:30 vai. 
ryto pamaldos šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 12 
vai. pietūs parapijos kavinėje.

Baigiamasis posėdis pradeda
mas 1 vai. p. p. Šiam posėdžiui 
bus siūloma diskutuoti šie klau
simai : švietimas: moksleivių va
jus lituanistinėms mokykloms; 
moksleivių meno ansambliai, jų 
organizavimas, koncertai, meno 
parodos ir dar:

LB dalyvavimas politinėje 
veikloje, LB socialinės veiklos 
klausimai, LB apylinkių atsto
vavimas LB tarybos sesijose, 
darbingumo klausimai LB vie
netų veikloje.

— Vysk. Renato Luisi, buv. 
Nicastro, Italijoje, ganytojas, 
atsisalkęs nuo šių pareigų ir iš
buvęs du mėnesiu šv. Kazimie
ro parap. Los Angeles, Calif., 
klebonijos svečiu, sausių, 14 d. 
išvyko į Braziliją, darbuotis mi
sijose. Jo misijos plotas bus 
maždaug Lietuvos ploto didu-1 
mo, turi tik vieną pašto įstaigą, I 
maždaug 200,000 žmonių ir jų 
sielų labui darbuojasi tik vysku
pas su aštuoniais kunigais. Prie 
jų prisidės ir vysk. Luisi, didelis 
lietuvių draugas ir mūsų reika
lų nuoširdus gynėjas. Jo sesutė 
Olimpia Cibelli ir jos vyras yra 
uolūs šv. Kazimiero parapijos
nariai.

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI 

IR TĖVYNEI 
LIETUVOS KANKINIU 

KOPLYČIA
SV. PETRO BAZILIKOJE 

ROMOJE
LAUKIA KIEKVIENO LIETUVIO 
ATSILIEPIANT SAVA AUKA. 

LAIKO JAU NEDAUG

Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND

2701 W. 68tb Street, 
CHICAGO. ILLINOIS 60629
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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) 

$1.00
METAI SU DIEVU,

(patrauklūs pasiskaitymai) $1.00

MO'IINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.)
$1.30

AUŠROS VARTAI, (Vilniaus šventovės istorija) ..............
$0.40
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— Liucijos Urbonaitės-Bor- 
tušis laidotuvės įvyks šeštadie
nį, sausio 18 d., iš jėzuitų baž
nyčios Miami, Fla į Šv. Teresės 
kapines. Laidotuvės atidėtos į 
šeštadienį, kad galėtų susirink
ti giminės iš Kanados, Chicagos, 
New Jersey ir kitur.

— Kazimieras Motušis, Los 
Angeles gyventojas, sausio 4 d. 
grįždamas iš darbo ant Long 
Beach greitkelio, buvo netikė
tai paliestas ikitos mašinos. Su
sidūrimo metu K. Motušis buvo 
gerokai sutrenktas: paliestas 
nugarkaulis ir sprandas. Jis yra 
gydomas dr. J. Gudausko ir dr.
A. Pautienio priežiūroje, Santa 
Monica, Calif.

— Rašytojas A. Landsbergis 
Detroite. Rašyt. Aligrdas Landa 
bergis iš Nevv Yorko skaitys 
paskaitą “Dabartinė Rytų Eu
ropos literatūra’’ sausio 17 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. De
troito Lietuvių namuose, 3009 
Tillman. Visuomenė, ypač jau
nimas, kviečiami atsilankyti.

— Vedybų klubo steigimas, 
keletą kartų iškeltas okup. Lie- < 
tuvos spaudoje, atrodo bus nei- ' 
giarnai išspręstas. Vedantiems 
patariama rinktis žmonas — 
vyrus ne per specialų vedybų 
biurą, bet saviveiklos rateliuo
se, poilsio vakaruose, ekskursi
jose, sporte ir šiaip jau įvairiuo
se parengimuose.

— Vietname žuvo lietuvis. 
Gruodžio 30 d. Vietnamo kovo
se prieš komunizmą žuvo JAV - 
marinų Įeit. Antanas Pryžgin- -p 
tas, dar tik neseniai baigęs ma
tematikos mokslus Upsala kole 
gijoje ir sulaukęs tik 23 metų 
amžiaus. Velionio tėvai Teresė 
ir Viktoras Pryžgintai ilgesnį 
laiką gyvena Bound Brook, N.J.

— Lietuvos laisvės klausimu 
kalbės Los Angeles burmistras 
Samuel Yorty sausio 26 vakar 
rienės metu Los Angeles Stat- • 
ler Hilton viešbučio Golden Sta
te salėje. Rezoliucijoms Remti 
Komitetas, kurio narys yra p. 
Yorty, į vakarienę yra pakvie
tęs gen. konsulą dr. Julių J. 
Bielskį, o taip pat keletą kitų 
žymių amerikiečių. Lietuvos 
laisvės reikalui turime išjudin
ti amerikiečius. Vakarienėje da
raus ir žodį tars svečias iš Ro
chesterio prof. dr. Antanas Kli- 
mas.

DID. BRITANIJOJ
— Kaukių balius. Sausio 4 d. 

LAS Londono skyrius ir jauni
mo “Grandis”, Sporto ir Socia
linio klubo salėje suruošė kau
kių balių. Už įdomiausią kaukę 
premijas laimėjo B. Namajuš- 
kienė, R. Demenytė, Mrs. & Mr. 
Hill. (V. Vyt)

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir V 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
UUnois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti taksų.


