
JONAS RUGIENIUS 2-1-70 

19255 BEAVERLAND ST. 
DETROIT, MICH. 48219

TELEPHONE: LUdlow 5-9600
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

VOL. LHI Price 10 c. PIRMADIENIS, MONDAY, SAUSIO, JANUARY 20, 1969 Kaina 10 e. Nr. 16

Čekoslovakijoje
J. Palach vakar mirė

Vakar iš Prahos gauta žinia 
— susideginęs studentas J. Pa
lach mirė ligoninėje.

Savanoriai,

pastatę du reikalavimus
Prahos šv. Vaclovo aikštėje 

ant sienų iškabintas raštas, vy
riausybės laikomas nesuklasto
tu, liudija, kad studentų grupė 
susitarusi, iš eilės, susideginti, 
po vieną kas penkios dienos, 
nes jie verčiami tuo būdu reikš
ti savo protestą.

Rašte, kurj godžiai gatvėse 
skaito ir vertina gyventojai, pa
sakyta, kad tautą yra “užgožu- 
si neviltis” ir kad studentai pa
siryžę protestuoti ir “žadinti 
gyventojus”.

Teigiama, kad tų studentu 
savanorių tarpe Jan Palach tu
rėjo garbę pirmasis ištraukti 
burtą, pats pirmasis parašyti 
šį raštą ir pirmasis — suside
ginti”.

Studentai reikalauja: nedel
siant panaikinti cenzūrą ir už
drausti platinti “Spravy” laik
raštį (jį skelbia sovietų oku
paciniai daliniai). Jei, kaip to
liau pažymėta, reikalavimai ne
būsią patenkinti per penkias 
dienas, taigi, ligi šio antradie
nio ir jų neparems kai kurios 
priemonės (streikai), tai teks 
vykdyti naujus susideginimus.
Kaltina režimą ir okupantą
Studentai tebeskelbia pareiš

kimus ir kaltina ne tik okupan
tus, bet ir čekų valdžią. Filo
sofijos fakulteto, kuriame stu
dijavo Palach, studentai pareiš
kė, kad Palach esąs “'giliai mąs 
tantis, kilnus, politiškai galvo
jantis asmuo”. Režimas kaltina
mas perdaug atsižvelgiąs į vad. 
“politinę tikrovę”, išdavęs prieš 
tai skelbtus idealus. Kitur skelb 
ta: tai “pirmasis baisus įspė
jimo šauksmas... kol nebus su
naikintas visas mūsų darbas. 
Tai atspindi visą šio krašto tra 
gėdiją”.
Ivylds, kokių nebuvo Europoje

“Mes žinome”, toliau teigia
ma, “kad neviltis negali būti 
laikoma programa. Tačiau ko
dėl vienas pilietis vykdo žygį, 
kokio Europoje nėra buvę? Dėl 
to, kad padėtis Čekoslovakijoje 
neturi lygaus pavyzdžio”.

Tuo tarpu į ligoninę vis bu
vo siunčiamos gėlės ir Palach 
vakar beveik visą laiką buvo 
be sąmonės ir netrukus mirė.

• A. Harriman, JAV delega
cijos vadovas Paryžiuje, vakar 
grįžo į JAV. Jis galutinai pasi
traukia iš diplomatinės tarny
bos, tačiau pareiškė talkinin
kausiąs savo patarimais, jei bū
tų reikalo, Nixono vyriausybei.

H. C. Lodge šiandien skren 
da į Paryžių, kur vadovaus, 
Harrimano vietoje, JAV dele
gacijai tariantis su komunistais. 
Kitas delegacijos narys, C. Van. 
ce, Paryžiuje lieka dar mėnesį.

Baltieji rūmai pasaulio dėmesio centre. I

Spiro T. Agnew, naujasis JAV 
viceprezidentas, šiandien pradedąs 
eiti pareigas

I $ VISUR
Nauja lėktuvo nelaime

Žuvo visi keleiviai su įgula
LOS ANGELES. — šeštadie

nį vakare įvyko, po penkių die
nų, vėl kita keleivinio lėktuvo 
nelaimė ties Los Angeles aero
dromu. Pakilęs “United” lėktu
vas, po kelių minučių, įvykus 
sprogimui, nudardėjo į vande
nyną. Žuvo visi 32 keleiviai ir 
šeši įgulos nariai.

įSausio 13 d. į vandenyną, 
taip pat netoli krantų, turėjo 
nusileisti skandinavų linijos 
lėktuvas. Žuvo 15 keleivių, bet 
20 pavyko išgelbėti.

R. Nixon privačiai
atskrido į sostinę...

Lėktuve tik su artimaisiais 
bei šunimis

NEW YORK. — R. Nixonas 
vakar popiet mažu sprausminiu 
lėktuvu, su 11 vietų, atskrido 
į Washingtoną. Jį lydėjo žmona, 
keli sekretoriai bei patarnauto
jai, drauge keliavo ir busimieji 
Baltųjų Rūmų gyventojai — 
Vickie ir Paša, šuniukai.Nixo- 
nienė šeštadienį dalyvavusi VVa
shingtone žymių moterų priė
mime, tą patį vakarą buvo grį
žusi atgal į New Yorką.

Nuvykę į Washingtoną, Nixo- 
nai paskutinei, privačiai nak
čiai buvo įsikūrę Statler Hilton 
viešbuty. Šią savaitę Nbtonas 
vėl grįš į New Yorką baigti 
tvarkyti persikėlimo reikalus. 
Jis parduoda savo namus New 
Yorko Park Ave.

• Nužudyto King našlė Va
tikane buvo priimta popiežiaus 
Pauliaus VI-jo.

KALENDORIUS
Sausio 20 d.: šv. Fabijonas, 

šv. Judita, Daugvydas, Vaide.
Sausio 21 d.: šv. Epifanas, 

šv. Agnietė m. k., Rungaila, 
Garsė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, be didesnių pakiti
mų, temp. sieks daugiau 30 1. 
F., ryt — galimas lietus ar snie
gas.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:49.

R. Nixon - nuo šiandien JAV prezidentas
Šiandien Washingtone iškilmingai prisaikdintas naujasis, 37-sis, JAV prezidentas — 
Tradicinėse iškilmėse ties Kongreso rūmais dalyvavo tūkstančiai — Jas televizijoje 
stebėjo visas kraštas

šiandien prisaikdinamas 
naujasis prezidentas

WASHINGTON. — Šiandien 
sostinėje ir pačiose JAV-se y- 
patinga diena — 12 vai. ties 
Kapitoliaus (Kongreso) rūmais 
prisaikdinamas naujasis, 37-sis 
iš eilės, JAV prezidentas Ri
chard M. Nixon. Konstitucija 
savo II straipsnyje numato, kad 
naujuoju prezidentu išrinktas, 
prieš perimdamas pareigas, pri
valo atlikti trumpą priesaiką. 
Jei tik ja būtų pasitenkinta, 
naujojo krašto vadovo įvesdini
mas užtruktų kelias minutes. 
Tačiau 108 metus įsišaknijusios 
tradicijos reikalauja visos eilės 
iškilmių ir jos trunka net tris 
dienas.

Šiais metais tos iškilmės dar 
stambesnės, didingesnės ir da
lyvių skaičiumi dar gausinges
nės už anksčiau buvusias. Jos 
ir daugiau kaštavo (2.800,000 
dol.), nors, reikia pažymėti, kra 
što mokesčių mokėtojams ne
tenka pridėti nė vieno cento. 
Priesaika 12 vai. dieną, bet...

be skrybėlės?
Naujai išrinktieji preziden

tai turi laisvę, prisaikdinimo 
metu, dėvėti skrybėlę ar cilin- 
derj. Du prieš tai buvę preziden
tai, Kennedy ir Johnson, pasi
rinko cilinderius, tuo tarpu nau

Palachui mirus-nerimas Prahoje
Studentai reikalauja: rusai, 

keliaukite namo

PRAHA. — Čekoslovakijoje 
jaučiamos įtemptos nuotaikos. 
Praėj. ketvirtadienį studentui 
Jan Palach’ui bandžius suside
ginti ir ligoninėje tebekovojus 
su mirtimi, vakar Prahoje apie 
500 studentų demonstravo ties 
sovietų karinės vadovybės būs
tine. Susirinkęs jaunimas šu
kavo: rusai, keliaukite namo...

Nors okupanto kariai buvo 
pasirodę su paruoštais šauti 
ginklais, tačiau susidūrimų ne
buvo.
Antrasis Čekas, viešai bandęs 

I susideginti ar sudegintas
Studentas Jan Palach, 21 m. 

amžiaus, jau mirė ligoninėj. Jis 
gydytojams pasakė: “Tai bu
vo mano pareiga. Mane paseks 
kiti”.

Studentas, tvirtos sveikatos 
jaunuolis, nors negalėjo išlikti 
gyvas, teigė, kad jis esąs ant
rasis čekų istorijoje žmogus, pa
skendęs liepsnose “dėl teisy
bės”, Pirmuoju buvęs Jonas 
Husas, 1415 m. sudegintas lau
že.

Praha sukrėsta, susirūpinusi 
partija

Sausio 16 d. įvykis sukrėtė 
ne tik Prahą, bet ir visą Čeko
slovakiją. Studento draugai ir 
mokytojai griežtai pasisakė 
prieš režimą ir prieš rusų oku
pantus.

Sausio 17 d. pasibaigusiame 
partijos centro komiteto posė
dyje įvykis aptartas. Buvo reiš
kiama nuomonė, kad tai gali su
kelti streikus ar neramumus. 
Prahos miesto partinis komi
tetas paskelbė raštą, teigda
mas: “Reikia gyventi, bet ne 
mirti, turint galvoje socializmo 
dabartį ir ateitį”. Vienas laik
raščiu paskelbė prof. sąjungos

jai išrinktas, Nixon, spaudai 
buvo pareiškęs priesaikos metu 
galvos visai nedengsiąs...

Viskas įvyko ir vyksta pagal 
senas tradicijas. Konstituciją 
sekant, R. Nixonas, aikštėje 
ties Kapitolium, atsistojęs prieš 
Aukšč. Teismo pirmininką Earl 
Warren, uždėjęs savo dešinią
ją ranką ant žmonos Šv. Rašto, 
šiandien prisiekia tokiais žo
džiais: “Šiuo iškilmingai prisie
kiu (ar patvirtinu) sąžiningai 
vykdysiąs JAV prezidento pa
reigas ir dėsiąs mano geriausias

Infliacija su jos pavojais krašto 
ūkiui — vienas sunkiausių paliki
mų naujajam prezidentui R. Nixo- 
nui.

mokslo tyrinėjimų centre, ties 
Praha, raštą. Čia nurodyta: 
“Mes prašome jūsų— daugiau 
nesiaukokite... Tie, kurie nuta- 
rėt susideginti, nevykdykite sa

vo pasiryžimo, nes kiekvienas 
mūsų reikalingas ateičiai... kol, 
pagaliau, nugalės teisybė”.

“Nežudykite savęs, nes visi 
žūsime...”

Rašytojų sąjungos pirminin
ko pareigas einąs J. Seifert te
levizijos keliu kreipėsi į jauni
mą, ir nurodė: “Mes jūsų pra
šome... nemanykite, būdami nu
sivylę, kad mūsų reikalai gali 
būti sutvarkyti nedelsiant. Jūs 
turite teisę daryti, kas jums 
patinka, bet jei nenorite, kad 
visi žūtume, nenaikinkite sa
vęs”.

• Čekų kareivis perėjo Ba
varijos sieną ir pasiprašė prie
globsčio. Jis peržengė sieną su 
šautuvu ir policiniu šunimi.

• Studentų neramumai va
kar ir užvakar vyko Tokio mie
ste. Studentai, reikalaudami dau 
giau teisių, buvo užėmę univer
siteto patalpas. Studentams m ai 
Sinti buvo iškviesta tūkstaričlai I 
policininkų. 4

pastangas saugoti bei ginti JAV 
konstituciją”.

Toks yra krašto konstituci
jos reikalavimas. Ji nenumato, 
kur, kuriuo metu ir kerno aki
vaizdoje prezidentas prisaikdi
namas. Bet, per 108 metus vyk
dytos tradicijos reikalauja di
delio masto iškilmių. Jų tarpe 
yra ne tik įvairūs priėmimai, 
bet keli stambūs baliai ir para
das.

Iš tikrųjų, pagrindiniai visų 
iškilmių bruožai yra trys — 
priesaika, baliai ir paradas. Kas 
ketveri metai vykdomas “ermi- 
deris”, kuriuo ypatingai domi
si sostinės aukštosios visuome
nės atstovai ir tūkstančiai sve
čių iš daugelio valstijų, buvo 
pradėtas dar užvakar, šeštadie
nį.

Vakar buvo pagerbtas 
naujasis riceprezidentas Agnew

šeštadienį Washingtone įvy
ko du stambūs priėmimai — 
Tautos galerijoje buvo “žymių
jų moterų” priėmimas. Čia vyr. 
šeimininke buvo p. Nixonienė, 
šalia jos — b. prezidento žmona 
Eisenhowerienė ir naujojo vice
prezidento Agnew žmona. Ly
giagrečiai Hilton viešbutyje vy
ko jaunimo popietė.

Demonstrantai prieš Vietna
mo karą buvo susirinkę ties Hil
ton viešbučiu ir šūkavo. Jie bu
vo policijos išsklaidyti ir smur- 

‘to veiksmų pavyko išvengti.
Vakar buvo krašto guberna

torių priėmimas ir naujojo vice
prezidento Spiro Agnew pager
bimas Smithsono muziejuje. 
Juose dalyvavo specialiai pa
kviesti svečiai. Tačiau vakar 
vakare įvykusiame koncerte 
Konstitucijos rūmuose galėjo 
dalyvauti ir plačioji visuomenė. 
Koncertą aplankė ir R. Nbtonas. 
Tai buvo jo paskutinysis, kaip 
privataus piliečio, vakaras ir 
naktis. Šią jis praleido viešbu
ty. Nuo šios dienos jis jau pre
zidentas ir vakare įsikuria Bal
tuosiuose Rūmuose.
Ne penld, bet šeši dideli baliai

R. Nixonas buvo pasisakęs, 
kad iškilmės būtų pakankamos, 
jei būtų pasitenkinta tik priešai 
ka ir vos vienu baliumi. Ta
čiau... sunku pasipriešinti tra
dicijoms, tad šiais metais tų ba
lių vyksta ne penki, kaip ligšiol, 
bet šeši. Iš jų penki žymiuose 
Washingtono viešbučiuose ir vie 
nas — Smithsono muziejuje.

Iškilmės pradėtos malda tr 
pusryčiais valst. departamente

Šios dienos iškilmės prade
damos valst. departamente — 
jčia atvyksta naujasis preziden
tas ir dalyvauja pusryčiuose, su 
malda. Po to su žmona keliauja 
į Balt. Rūmus, juos pasitinka 
ligšiolinis prezidentas L. B. John 
son. Geriama kava ir tai už
trunka, taria protokolas, 40 mi
nučių. Abu prezidentai, pasitrau 
kiąs ir naujasis, drauge auto
mobiliu atvyksta į Kongreso 
rūmus — Kapitelių.

Pietūs su Kongreso vadais, 
po te — prisaikdinimas

Kongreso rūmuose šiandien 
įvyksta R. Nbconui pagerbti pie
tūs — dalyvauja parlamente 
politiniai vadai. Svarbiausias 
dienos įvykis, priesaika, įvyks
ta 12 vai. dieną ar kiek vėliau. 
Po priesaikos R. Nbconas taria 
žodį. kuris, manoma, nebus il
gesnis kaip 15 min. |

R .Nixon, šiandien Washingtone, ties kapitolium, iškilmingai įvesdi
namas naujuoju, 37-ju JAV prezidentu. Čia matome oficialų, įvesdi
nimo iškilmėms skirtą, New Yorko dailininkėB Glorijos Schumann. 
darbo aliejinio paveikslo reprodukciją

Agnew priesaika dvigubai 
ilgesnė

Nbconui tarus žodį (jis ski
riamas krašto draugams ir prie 
šams), invokaciją sukalba nau
jojo prezidento bičiulis BiUy 
Graham, palaiminimą suteikia 
kun. Charles Tuoker. Po to 
vyksta graikų emigranto sū
naus, Spiro Agnew dvigubai il
gesnė priesaika — ją priima 
Kongreso mažumos vadas E. 
M. Dirksen.

Iškilmes ties Kapitolium se
ka, garbės svečių tribūnoje, lig
šiolinis prezidentas L. B. John
son. Kiti buvę, dar gyvi, pre
zidentai dėl nesveikatos nedaly
vauja — tai H. Truman ir gen.
D. Eisenhower — šis pasiuntė 
specialų sveikinimo raštą.

Po prisaikdinimo iškilmių nau 
jasis prezidentas su viceprezi
dentu, jų žmonomis, Kongreso 
vadais, naujos valdžios nariais, 
46 valstijų gubernatoriais, au
tomobiliais vyksta prie Baltųjų 
Rūmų. Prieš juos, specialioje 
platformoje, priimamas para
das. Anksčiau jis užsitęsdavo 
daugiau 3 valandų, tačiau šiais 
metais, tikimasi, jis būsiąs su
trumpintas ir nebus ilgesnis 
kaip dvi su puse valandos.

Laiko žymė — plieno skydai, 
pasikėsinimų prisibijant...

Šių dienų, smurto ir pasikė
sinimų gadynėje, naujasis pre
zidentas ypatingai saugojamas. 
Jam kalbant gryname ore, ties 
Kapitolium ir ties Balt. Rūmais 
priimant paradą, jį saugos plie
no skydai. Be to, vykstant au
tomobiliu iš B. Rūmų į Kongre
są ir atgal jis vyks automobi
liu, kurio saugumo įrengimai 
žymiai tobulesni už tų automo
bilių, kurie buvo gabenę Eisen- 
howerį, Kennedį ar Johnsoną.

Sostinėje pastarosiomis die
nomis policija buvo parengties 
padėtyje nes nebuvo garantijų, 
kad prieš JAV vyriausybę pa
sisaką demonstrantai, su vad. 
Naujosios kairės ar hipių atsto
vais, būtų santūrūs ir nebandy
tų trukdyti iškilmių.

Aplanko visus 6 balius ir... 
įžengia į Balt. Rūmus

Šį vakarą, po parado iškilmių.

Vietname
Vėl nauji smarkūs puolimai
SAIGONAS. — Vakar prie

šas apšaudė 20 krašto miestų 
ir JAV bei sąjungininkų bazių. 
Dėl to parengties padėty buvo
P. Vietnamo ir JAV kariniai 
daliniai.

Manoma, kad komunistai nau 
jais puolimais siekią rodyti no
rą ne tik tartis, bet ir kovoti.

• V. Berlyne užvakar vyko 
studentų susidūrimai su polici
ja.

vykstant šešiems baliams, nau
jasis prezidentas R. Nbcon, pa
gal ligšiolinę tradiciją aplan
ko, po kelioliką minučių, visus 
šešius balius, trumpai pasvėi- 
kina susirinkusius. Kiek žino
ma, keliose vietose bus ir lie
tuvių, atvykusių ne tik iš New 
Yorko, Chicagos, bet ir iš Ka
lifornijos.

Pirmoji naktis jau praleidžia
ma Baltuosiuose Rūmuose ir 
krašte pradedamas naujojo pre
zidento ketverių metų tarpsnis. 
Jį seks ne tik pats kraštas, bet 
ir visas pasaulis.

Ligšiolinis prezidentas L. B. 
Johnson, privatus pilietis, ne
bus visų iškilmių liudininku. Pri
vatų turtą jis jau buvo išga
benęs anksčiau, gi pats su žmo
na sprausminiu lėktuvu išvyks
ta atostogų į Palm Springs, Ka- 
lifomijoje.

Visos iškilmės perduodamos 
per radijus ir televizijoje. Kai 
kurie vaizdai perduodami ir į 
Europą. Tuo būdu, jas seks mi
lijonai gyventojų.

Australijos karys Vietnamo fronte



DRAUGAS, pirmadienis, 1069 m. sausio mėn, 20 d.

ŽIBURIO GIMNAZIJA PRIENUOSE
Pusšimčiui metų prabėgus 

IGNAS MEDŽIUKAS

Senas Prienų miestas išsistatęs 
slėnyje, kairiame Nemuno kran
te prie mažosios Birštono kilpos, 
pusiaukelėj tarp Kauno ir Aly
taus, iš pietvakarių supamas to 
paties vardo šilo, o iš šiaurės ry
tų, jau anapus Nemuno-Žvėrin 
čiaus pušyno. Lietuvių tautinis 
atgimimas XIX šimtmečio pabai 
goję buvo stipriai paveikęs apy
linkės ūkininkus, kurie suskato 
savo vaikus leisti į gimnazijas. 
Tačiau apylinkių jaunimui, sie
kiančiam aukštesniojo mokslo, 
reikėjo toli keliauti, nes didesnie 
ji to meto švietimo centrai — 
Mariampolė ir Kaunas, — esant 
primityvioms susisiekimo priemo 
nėms, nelengvai buvo pasiekia
mi. Šio šimtmečio pradžioje Prie 
nuošė apsigyvenusiam jaunam 
susipratusiam gydytojui J. Brund 
zai kilo mintis steigti žemės ū- 
kio mokyklą. Bet apylinkės ūki
ninkai, būdami konservatyvūs, 
šiam sumanymui nepritarė. Jie 
pageidavo, kad būtų steigiama 
progimnazija. Tačiau, kad šis jų 
noras būtų įvykdytas, reikėjo il
gokai laukti. Tik praūžiant I Pa
saulinio karo audroms ir Lietu
vai atsikeliant nepriklausoma 
valstybe, Žiburio draugija čia ry 
žosi steigti progimnaziją. Šiam 
darbui ji pasirinko energingą jau 
ną kunigą Feliksą Martišių (jis 
pats rašėsi Peliksas), kuris ligi 
tol buvo žinomas ne tik kaip 
liaudies švietėjas, bet ir didelis 
sodininkystės skleidimo entuzias 
tas.

Žiburio progimnazija Prienuo 
se buvo įsteigta vokiečių okupaci 
nės valdžios leidimu 1918 m. ba
landžio 17 d. Pradžioje buvo ati 
darytos 3 klasės, kuriose mokėsi 
83 mokiniai. Teko dirbti mokyk
lai nepritaikytuose privačiuose 
namuose, bet jau 1920 m. ant 
kalnelio prie Nemuno seno kapi
nyno -vietoje netoli bažnyčios ir 
kelbonijps buvo pastatytas dviejų 
aukštų medinis pastatas, kurio 
žemutiniam aukšte buvo salė ir 
4 klasės, o viršuje —mokytojų 
kambarys ir kitos 4 klasės. Pačia 
me pastato viršuje pastogėje vė
liau buvo įrengtas butas gimna
zijos direktoriui, o taip pat specia 
lūs peišimo kambarys, kuriame 
paprastai aštuntokai laikydavo 
išleidžiamuosius egzaminus.

1923 m. progimnazija išaugo 
į pilną gimnaziją ir 1925 m. iš
leido pirmąją abiturientų laidą. 
Tais metais mokinių skaičius — 
286.

Gimnazijos direktorius kun. F. 
Martišius buvo aukšto ūgio, aske 
tiškos išvaizdos, apytrumpiai 
kerpamais plaukais. Jis nuo pat 
pradžių kreipė dėmesį ne tik į 
aukštą mokslo lygį, bet į tvarką 
ir drausmę mokykloje ir už jos 
ribų. Drausmę palaikyti nebuvo 
lengva, nes į pirmąsias klases į- 
stojo daugelis peraugusių — ne
retais atvejais šalia dešimties me 
tų berniuko klasėje sėdėjo dide
lių pretenzijų šešiolikos metų 
pusbernis. Mokiniai direktoriaus 
ir mokytojų nuolat buvo lanko
mi butuose, tikrinant, ar jie nu
statytu laiku yra namuose ir ruo 
šia pamokas. Gal būt, dėl to dau 
gelis Ūdrijos ir Krokialaukio apy 
linkių ūkininkų, kuriems Alytus 
buvo daug arčiau, savo vaikus leL 
do ne į Alytaus valstybinę gim
naziją, o į Žiburio gimnaziją 
Prienuose, kurioje, be to, dar ir 
mokestis už mokslą buvo šiek 
tiek brangesnis.

Kųn. F. Martišius, būdamas 
pats didelis sodininkystės mėgė
jas, ją pats mokė kaip privalomą 
dalyką (mano laikais III ir IV 
klasėje) ne tik teoretiškai, bet ir 
praktiškai: kiekvienas mokinys 
turėjo kastuvą ir su juo vykti į 
praktikos darbus —iškasti ir so
dinti vaisinius medelius gimnazi 
jai priklausančiam medelyne, e- 
sančiam už miesto į Balbieriškio 
pusę. Kartais tekdavo važiuoti u-; 
kininko ilgabrikyje kur nors ke
letą kilometrų, pvz., į Mačiūnų 
kaimą ir kitur ir iš ten išsikasus 
parsivežti jaunų medelių į gim

nazijos kun. Martišiaus priežiū
roje užvedamą sodą. Kai kurie 
gimnazistai tame įžiūrėjo prievar 
tos darbus ir kartais, užsidėję kas 
tuvus ant pečių, užtraukdavo dai 
nelę “Aš pas savo tėtušėlį darbe
lio nedirbau...”

Gimnazijos direktorius kun. F. 
Martišius 1925-1934 m. vasaro
mis, pasikvietęs Dotnuvos Že
mės ūkio adademijos profesorius, 
ruošdavo sodininkystės, paukšti
ninkystės ir bitininkystės kur
sus, kuriuos tame laikotarpy yra 
išėję 770 asmenų, daugiausia pra
džios mokyki, mokytojų. Kursų 
metu praktikos darbus jie dau
giausia atlikinėdavo gimnazijos 
naujai užvestam medelyne, kuris 
vėliau išaugo į puikų geriausių 
rūšių obelų ir kriaušių sodą, ne
šantį gausius vaisius jo turėtojui 
ir duodantį paskatinantį pavyz
dį plačios apylinkės ūkininkams 
susidomėti vaismedžių nauda.

Pagal Žiburio draugijos nuos
tatus jos mokyklų tikslas — pa
ruošti lietuvius gerais lietuviais 
ir katalikais. Daugelis gimnaziją 
lankančių mokinių buvo lietu
viai katalikai. Buvo keliolika e- 
vangelikų tikybos, o vėliau ją lan 
kė ir nemažai žydų. Nežiūrint to, 
gimnazijoj reiškėsi didžiausia to
lerancija, mokinių tarpusavio 
santykiai buvo geri, išskyrus, gal 
būt, tik trumpą laikotarpį, kada 
tuos santykius drumstė vad. “vil
kų” veikla (Geležinio Vilko lie
tuvių nacionalistinė organizaci
ja).

Gimnazijoje gražiai reiškėsi a- 
teitininkai, kurie buvo pasidali
nę į vyr. ir jaunesniųjų kuopeles, 
berniukai ir mergaitės veikė ats
kirai. Jie leisdavo šafirografuo
tą laikraštėlį. Buvo šaulių būrys, 
vadovaujamas mokytojo V. Ka- 
šiubos. Šauliai ne tik atlikinėda
vo karines pratybas, bet daryda
vo ir dažnus susirinkimus, ku
riuose buvo nagrinėjamos kultū
rinio bei visuomeninio gyvenimo 
aktualios temos. Prasilavinę or
ganizacijose gimnazijoje daugelis 
iš jų vėliau reiškėsi kaip judrūs 
visuomenininkai.

Ėmus centalizuoti švietimą, Ži 
būrio gimnazija Prienuose išliko 
nesuvalstybinta, gal būt, tik dėl 
to, kad turėjo nuosavus namus. 
Nors Švietimo ministerija mokėjo 
mokytojams atlyginimus, bet jų 
padėtis buvo blogesnė, negu vals 
tybinių gimnazijų mokytojų, nes 
jie negalėjo dalyvauti pensijų 
fonde, o taip pat perėjus į val
džios gimnazijas, išdirbtas laikas 
nebuvo užskaitomas. Bet gimna
zijos išduodami atestatai turėjo 
lygias teises su baigusiųjų valsty 
bines gimnazijas. Išleidžiamuo
siuose egzaminuose dalyvaudavo 
atsiųstas Švietimo ministerijos at 
stovas.

1928 m. gimnazijų: švenčiant 
dešimties metų sukaktį, jos direk 
torius kun. Feliksas Martišius bu 
vo pakeltas garbės kanauninku. 
Lietuvos vyriausybė jį apdovano
jo D.L.K. Gedimino III laipsnio 
ordinu. 1940 m. bolševikų atleis 
tas iš gimnazijos direktoriaus pa 
reigų, bet 1941 m. rudenį vėl grį
žo ir dirbo iki 1944 m. vasaros.

Gimnazija turėjo gerų mokyto 
jų, kurių ir praėjus daugeliui me-

Frank Shakespeare kalba kores
pondentams New Yorke po to, kai 
jį prez. Nixonas paskyrė JAV Infor
macijos agentūros šefu. Jis buvo 
prez. Nixono patarėjas rinkiminės 
kampanijos metu.

Vasario 16-sios gimnazijos mokiniai vaidina vaizdelį “šviesa tamsy-
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tų, jų mokiniai jau sulaukę žilo 
plauko, nefeali pamiršti. Iš jų pir 
miausia paminėtinas inspekto
rius teologijos magistras ir teisi
ninkas Andrius Dubinskas, dės
tęs istoriją ir, rodos, kai kuriose 
klasėse lotynų kalbą. Jis vaiz
džiai pasakodamas ir įpindamas 
anekdotų, mokėjo mokinius taip 
sudominti, kad, ir išgirdę skam
butį pertraukai, jie vis norėjo, 
kad kuo ilgiau mokytojas pasako 
tų. Jis vėliau, jau 60 metų būda
mas, perėjoidirbti kaip teisėjas į' 
Prieny apylinkės tiesmą ir, prieš 
išeidamas pensijon, jau buvo 
Kauno apygardos teismo pirmi
ninkas. Cia mokytojavo ir gabus 
lituanistas, dabartinis FLB orga
nizatorius ir jos vykdomasis vicė 
pirmininkas Stasys Barzdukas. 
Mokytojas Ignas Saudargas ne 
tik mokėjo klasėje gerai moki
niams išaiškinti sunkias aukšto
sios matematikos formules, bet 
kartu butF pamokoms pasibai-' 
gus aukštesn. klasių mokiniams 
draugas. Muzikas Pranas Ambra 
zas ne tik mokė muzikos, bet jis 
gerai suorganizavo gimnazijos 
chorą, kuris buvo pajėgus daly
vauti jubiliejinėse dainų šventė
se Kaune. Jis taip pat padėjo su
siorganizuoti ir gimnazijos dūdų 
orkestrui. Buvo mokytojų, kurių 
daugelis mokinių nemėgo: vie
nas iš tokių -r- lenkuojantis ar 
tikras vietinis lenkas C. Pšemne- 
ųkis, labai nenuoširdus santy
kiuose su mokiniais.

Žiburio gimnazija Prienuose 
davė stiprų pagrindą eilei savo 
auklėtinių, kurįe, vėliau išėjo 
aukštuosius mokslus, pasireiškė 
kaip mokslinipkai, iškilūs profe
sionalai ar žymūs visuomeninin
kai. Iš jų paminėtini: plačiai ži
nomas kat. filosofas prof. dr. A. 
Maceina, buv. V. D. universiteto 
technikus fakulteto adjunktas 
inž. J. Mikaila, Žemės ūkio ada
demijos vyr. asist. agr. P. Šalčius, 
Veterinarijos adademijos dėstyto 
jas dr. P. Radvila, Medicinos fa
kulteto asist. dr. O. Juškevičiūtė 
-Balionienė, lingvistas prof. dr.
A. Klimas, buv. Vasario 16 gim
nazijos direktorius kun. dr. P. 
Bučinskas, kun. dr. K. Širvaitis, 
meno kritikas ir filosofas kun. dr. 
P. Celiešius, dipl. teisininkas P. 
Stravinskas, buv. Lietuvos banko 
skyr. direktorius dipl. ekonomis
tas ir teisininkas Ig. Skirgaudas, 
dailininkas J. Juodis, dailininkė
B. Vii kutąitytė-Gedvilienė, sėk
mingai siekęs karinės karjeros, de 
ja, anksti miręs, gen. štabo ma
joras J. Jodauga (1903-1939), pa 
sižymėjęs karo aviacijos lakūnas 
kąpit. k. Rimas, neseniai miręs 
rašytojas ir žurnalistas buv. Ka
rio redaktorius kapit. S. Urbonas 
ir daugelis kitų.

Iki rusų okupacijos Žiburio 
gimnazija Prienuose išleido 16 
laidų abiturientų. Gimnazija 
juos išauklėjo ir paruošė gerais 
lietuviais. Kaip patriotai jie susi
laukė, Stalino rėžimo persekioji
mo. Kai kurie jų skaudžiai nu
kentėjo. Iš jų paminėtini: ats. 
Įeit. M. Mockapetris, sėdėjęs Ma 
rijampolės kalėjime ir tik laimin 
gu būdu karui kilus, išsilaisvi
nęs; darbo inspektorius dipl. tei
sininkas P. Kederys, mokesčių 
banko tarnaut, dipl. ekon. A. 
inspekt. dipl. ekon. J. Jakučionis, 
Marčiulynas, polic. nuovados vir 
šininkas Z. Kleiza — ištremti į 
Sibirą. Vokiečių nacių aukos: 
chem. inž. A. Šapalas, stud. A. 
Vykintas. Partizaninėse kovose 
dėl Lietuvos laisvės su okupantu 
1941 m. žuvo A. Radvila, stud. 
Blekaičiai, Įeit. J. Navikevičius.

Patyrę žiaurų persekiojimą ir

tautos genocidą laike pirmosios 
raudonųjų rusų okupacijos, dau
gelis buv. Žiburio gimnazijos 
Prienuose auklėtinių, jau pasi
ruošusių savo profesiniam dar
bui ir įsijungusių į laisvos tautos 
savarankišką valstybinį gyveni
mą, laike karo pasitraukė iš sa
vo tėvynės ir atsidūrė vakaruo
se. Daugiausia jų apsigyveno J. 
A. Valstybėse ir čia įsijungė į šio 
krašto gyvenimą, susidarė paken 
čiamas gyvenimo sąlygas. Ir, čia 
jie, dalyvaudami išeivijos organi 
zacijosę, daro visą, kad jų gim
toji šalis prisikeltų laisvam gy
venimui ir būtų tikrieji namai sa 
viems jos vaikams; 6 rie atėjū
nams.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname lr vaškuojame visą 
rūsiu grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

RAUDŲ AGENTŪRA

•velkatoa biz
nio.

los gal
imo a*Iy-

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2288

REZIDENCINIAI, 
(komerciniai, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

U57 VVest 6BU& Street 
TeL HE 4-7482 ,
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M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
828 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

šARVUOTI GYVIAI

Šarvuočiai gyvena pietų Ameri
koje, žemėse iškastuose urvuose, 
iš kurių išeina tik naktį maisto 
paieškoti. Tam reikalui pritaiky
tas ir visas jo kūnas, šarvuotis la 
bai greit gali įsikasti į žemę, y- 
pač kaip jam gresia koks nors pa
vojus.

Didžiausias šarvuotis milžinas 
(Dasypus gigas) yra apie metro 
ilgio. Bet yra ir visai mažų šar

vuočių, kurie taip pat gyvena ur- 
j vuęse. Pietų. Amerikoje iškasama
seniau ten gyvenančių didžtulių 
šarvuočių griaučių daugiau kaip 
2 metrų ilgio.

Nepilnadančiai labai keisti gy
vuliai. Jie gyvena urvuose arba ir 
medžiuose.

— Kol stovi tiesiai nebijok, kad 
šešėlis krenta įstrižai.

Kinų patarlė
— Kaip bebūtų aukštas kairias 

saulės neužstos.
Kinų patarlė

PARDUODAMI 
M MODELINIŲ NAMU BALDA1
30% iki 50% nuolaida Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOITHVVEST FURNITURE CO. 

6200 S. VVestern, Tel. GR 6-4421

>0% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudė nuo ugnies tr automo
bilio pas

fr R A N K ZAPOLIS 
8208 H VVest 95th Street 

Chicago, IHinols
Tel. OA 4-8884 lr OR 8-48*8

Rezid. Telel. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

6449 & Pulaski Road (Cravrford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jei neatsiliepia, Skambinti HU 8-32Ž2

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2868 Mest 03rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 1—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—-1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su-

-11 /■*. v. . • i '
Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Rez. telef. WAlbrook 5-6076
—r-
Oflsas 3148 West OSrd Street

Tėti PRospeet 8-1717 
Rezid.: 3241 We»t OOth Plaee

Tel.: REpnblic 7-78B8

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 tkl 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-člos ir California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

DR. D. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 — Elgin 
426 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-8849, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-8, treč. Ir šeši. UV 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5788.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 5ist Street
Valandos: antradieniais, penkta<*le- 

nais 3-—tt v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma.
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Mes mokame «J4
ant visų taupymo 

certifikatų

per annum

MINIMUM SUMA $5,000.00

MIDLAND
SAVINGS

^^LANd1avw 4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632

Telephone ČL 4-4470 
FRANK ZOGAS
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai, pagul susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—-4 ir 7—9: antrad. tr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DB. FBANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St. GB 0-TOU 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
•’eontaet lenees”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

O*. 735-4477. Kez. PK 8-0900.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Cratvford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
-J .*•'>' '4.4

Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097 
5159 So, Damen Aveniu,
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

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

Akušerija lr moterų ligos 

6182 So, Kedzie Avė., VVA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DB. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 VV. 71»t Street

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

šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fl A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
Šeštad. ntlo 1 lkl 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6060
DR. E JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.,
šešt. nuo 9 Lkl 12 vai.: 
rus.

arba sualta-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo' 1—4 p.p. ir 6 
tkl 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta.

Ofiso tr buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p»p., trečiad.
uždaryta.
Tel, ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadlenlua 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nui
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.,
U vai. ryto iki s vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DB. A. MACIUKAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PriiminDja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DB. 1. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

(71-oe ir Campbell Avė. kampos) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

Vai

Telef. 428 -2666
M 4J S f

RINGUSDR. E
, RENTGENOLOGĄS 

9760 So. Kedzie Avenue
pirmad., antrad., ketvlrtad. h 
ui. 8 v, r. .iki 9 v* v. Treč. lr 

eštad. 8 v. r. Iki 3 v poplėt ,

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro ligos.
.ji,-'“'

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRŪfcGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA Sll
AKIŲ LIGOS“'fK CHIRURC 

PRITAIKO AKtNTOd
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI

Vizitai pagal susitartam

DB. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GltovehlU 6-0617

Valandos: pirm. Lr ket nuo IS v»JL lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 ik“ 6 V. volT? 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
lr vakarais pagal susitartam.

2--------- i T-.. '"T-
DB. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr cliiruncUa

Ofisas 2760 W. 71st SttrSt 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v., penktad 15- 
v. r., 2-8 v. vok. Šeštad. 1-4 v. 
karo. Sekmad. tr “

Rezid. tel.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS. 

BENDRA PRAKTIKA IR MOW»Ų

Ofisas Ir rez. 2652 W. SOtfa St
on»%.;r7iarjiig“TOi „

penkt. nuo- 2 tkf 4 vai. lr puo S. Iki 8 
v. v. Šeštad. 2—€ vii. popiet U> Sitų 
laiku pagal ausltarlmin.. .(■-♦JĮ"
Of. tol. HE 4-2123, Namų Oi g.«tMi

DR. V. TUMASONIS
C H X .R U R G A S 
2454 West 71ąt Street j

PrllmlnCJa ligonius tik susItAHiii

r, fa&iMa&jr
Telefonas — GRovehlU «-»ek

DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS CHIRURGAS 
SPECIALYBC AKUAHftttA OA

. MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69tk Street

Valandos: 1 iki 4 lr « 1M 4..*. *0Jfc

________ ,
Tet PRospeet

DR. ONA VASKEVteiUS
GYDYTOL\AIR4CrtlRUROŽ

Vai.: pirm., antrd., ftėtv. 
vale., penkt Ir Šeštad.

Ir kltil laiku 

Tel. ofiso PR 6-0444,

DR. F, C.
GYDYTOJAS IR 

3107 VVest 71st
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. tr 7 

Treč. lr šeštad.

Ofiso tol. 707-2141. Namų

DR. PETRU aa
GYDYTOJAS IR CHER 

6449 So. Pulaski

Vai.: pirmad., wttr*d., . 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6.8 v. 
šeštadlenlala 11-1 TAI. popiet



žodis skaitytojui —

AUKA UŽ PASLAUGAS

Nekartą šioje ar kitoje vie
toje esame kėlę lietuviškos 
spaudos, taigi ir mūsų dien
raščio reikšmę lietuviškam 

► gyvenimui ir lietuvybės išlai
kymo darbui. Pereitų metų 
gale mes keliais atvejais pri
minėme, kad šiais infliacijos 
laikais lietuvių spaudai vis sun 
kiau laikytis ir, kad beveik 
kasmet tenka griebtis labai 
nepopuliarios priemonės — 
prenumeratos, skelbimų kainų 
kėlimo. Reikia pasakyti, kad 
šį spaudai išlaikyti būdą nau- 
dojame ne mes vieni, bet ir 
kiti lietuviški ir nelietuviški 
laikraščiai bei žurnalai. Iš 
kitos pusės reikia pagirti mū
sų skaitytojus ir pasakyti jiem 
ačiū, kad jie be piktumo ir be 
murmėjimo šią būtinybę pri
ima.

*
Ekonominė būklė šiame kraš

te taip klostosi, kad kainų ki
limas, rodos, nė nemano su
stoti. Taigi ir skaitytojų pa
galba lietuviškai spaudai bus 
toliau reikalinga.

Šia proga mes norėtumėm 
pasakyti, kad nebūtų visiškai 
tikslu visą laikraščio išlaiky
mo naštą sudėti tik ant vienų 
prenumeratorių pečių, — ją 
turėtų dalytis ir mūsų orga
nizacijos, klubai, bendruome
ninės institucijos, garsieji su
sivienijimai, įvairūs fondai, pa 
galiau mūsų prekybininkai, 
pramonininkai, laisvųjų profe
sijų žmonės, kuriems vienu ar 
kitu būdu spauda patarnauja. 
Turime galvoje, įvairius pa
tarnavimus, kuriuos mūsų dien 
rastis atlieka pranešimų, skel
bimų ar gausių informacinių 
rašinių pavidalu.

Nemažą paslaugą redakcija 
daro organizacijoms bei visuo
menei, spausdindama daugy
bę nuotraukų iš lietuviško gy
venimo bei veiklos, Tokių fo
tografijų, neskaitant tarptau
tinės informacijos dalykų, kas 
met mes paskelbiame keletą 
tūkstančių. Tuo tarpu tik vie
nos klišės gamyba atseina ke
letą dolerių. Per metus susi
daro apvalesnės sumos.

Taigi labai džiaugiamės, kad 
atsiranda organizacijų, kurios, 
siųsdamos nuotraukas iš savo 
gyvenimo, dar ir piniginę au
ką — klišės gamybos faktiš
kas išlaidas prideda. Džiaugia
mės taip pat, kai asmeniško 
pobūdžio fotografijas panašiu 
būdu didesnė ar mažesnė auka 
palydi. A :

Tai natūralu. Nereiškia, kad 
organizacija ar skaitytojas 
“vietą laikraštyje nusiperka”, 
o tik ta proga laikraštį pare
mia, t. y. padeda gyvam iš
likti laivui, kuriuo ir jis pats 
plaukia.

Spaudoj ir gyvenime
BOLŠEVIKAI APNUODIJO 

DUBČEKĄ
“Sandara” Nr. 3 sausio 17 d. įsi

dėjo šitokią informaciją:
"Vakarų Vokietijos finansų mi

nisterio Franz-Jozeph Strauss lei
džiamas laikraštis “Bayęm Ku- 
rier” paskelbė, plačiai klajojantį 
Pragoję gandą, būk Čekoslovaki
jos vadas Dubček laike savo pir
mo priverstino apsilankymo Mas
kvoje, rugpiūčio mėnesį, p.m., ta
po užnuodytas radiaktyviais spin 
dūliais.

Pasak tų gandų, Dubčeko padė
tis nuolat blogėja ir gydytojai 
yra linkę manyti, kad jis išgyvens 
ne daugiau kaip 2 metus. Dubče- 
kui grįžus iš Maskvos, gydytojai 
nuodugniai ištyrė jo padėtį ir už
tiko jame radioaktyvaus elemento, 
kas sukelia laipsnišką mirtį. Vė
lesni tyrimai patvirtino pablogė
jimą sveikatos stovio.

Toji informacija sutinka su ke
letą sykių jau paskelbta Londone 
“Daily Telegraph” korespondento 
žinia apie Aleksandro Dubčeko 
sveikatos pablogėjimą. Tas yra aiš 
kinama brutališku jo sumušimu, 
kurį atliko rusai jį areštuodami ir 
nugabenus į Maskvą.

Verta priminti, jog prieš okupa
ciją, Dubčeko tėvas pasikalbė
jimuose su spaudos atstovais, pri
minė apie jo sunaus Aleksandro

Tą patį galima pasakyti ir 
apie trumpus mūsų organiza
cijų pranešimus. “Draugas” 
mielai spausdina nemokamai 
pranešimus, liečiančius bet ko
kią lietuvišką informaciją, ta
čiau organizacijos ar asmenys, 
turinčios iš tų parengimų pa
jamų, turėtų bent dalelę jų ir 
savo dienraščiui skirti. Mūsų 
surinkti duomenys neabejoti
nai tvirtina, kad garsinimasis 
“Drauge” rengėjams apsimo
ka ir teikia neabejotiną nau
dą.

*
Mūsų dienraštis ir toliau de

da visas pastangas, kad jo 
kasdieniniai numeriai laiku 
pasiektų skaitytojus. Redakci
ja visada laiku paruošia me
džiagą, spaustuvė nustatytu 
laiku atspausdina, ekspedicija 
visada visą dienraščio tiražą 
laiku pristato, reikalingus mo
kesčius iš anksto sumoka. Pa
gal susitarimą paštas turi nu
statytu laiku dienraštį išne
šioti. Tačiau ne visada mūsų 
šiuo reikalu dėtos pastangos 
ne dėl nuo mūsų pareinančių 
aplinkybių būdavo sėkmingos. 
Ir jeigu prenumeratoriai Chi- 
fcagoje ar kitose vietose laiku 
negauna laikraščio, tai dar ne
reiškia, kad dienraštis neišėjo 
— “Draugas” kaltas. Aišku, 
kad mes dažnai klabename 
pašto duris. Bet ir skaitytojai 
turėtų paštui raštu ar telefonu 
dažniau jo pareigas priminti. 
Bet ir šioje srityje yra kai 
kurių pragiedrulių, bent mū
sų prenumeratoriams Chica
goje.

*
Kaip nelengva mūsų spau

dos būklė galime vaizdž’ai ma
tyti tik iš vieno mūsų dienraš
čio leidėjų pateikto skaičiaus: 
vienos metinės (1969 m.) pre
numeratos persiuntimas užsie
nio (Kanados, Europos. P. 
Amerikos ir kt. kraštų) skai
tytojui paštu administracijai 
atseina 12,20 dol. Pridėkime 
prie šios sumos labai padidė
jusias adresavimo bei kitas 
išlaidas, gausime liūdną apy
skaitą, kiek mažai, apmokė- 
ius paštą, lieka tiesioginiams 
dienraščio leidimo reikalams.

Aukų prašymas, o kartais 
beveik dėl jų raudojimas, vi
siems yra labai jgrįsęs. Taigi 
ir mes nenorime dėl jų labai 
įkyrėti, bet taip pat nemano
me, kad būtų gerai, jei šeimos 
galva slėptų nuo kitų šeimos 
narių (šiuo atveju nuo mūsų 
skaitytojų) sunkumus ar ne
malonius faktus bei skaičius. 
Norėjome tik iškelti aukos už 
paslaugas prasmę. Taigi ir šis 
trumpas paaiškinimas tebūna 
skirtas lietuviškos spaudos iš
laikymo labui. b. kv.

puikų sveikatos stovį ir organiz
mo atsparumą.

Gandai apie Dubčeko užnuodyji- 
mą pasklido po visą kraštą ir su
kėlė gilaus liūdesio. Sykiu susti
prėjo ir pasiryžimas ginti savo 
laisves. Prieš keletą dienų, Čekos 
lovakų spaustuvės darbininkai at
sisakė spausdinti savaitraštį, ku
riame turėjo tilpti straipsnis,smer
kiantis liberalines reformas.

Spaustuvininkai pareiškė, kad 
jie prisideda prie bendros akcijos 
metąlo pramonės darbininkų, in
telektualų ir studentų”.

UŽSIENIO AUTOMOBILIAI
Pernai Chicagoje parduota 

21,389 iš užsienio importuoti 
automobiliai. Iki spalio pabai
gos čia išpirkta 12,902 Volks- 
wągenai, 2,218 Opeliai, 1,204 
Volvo, 795 Toyota, 743 Merce
des - Benz, 642 Fiat, 417 Tri- 
umph, 404 MG, 374 Anglijos 
Fordai, 368 Renault, 246 SA
AB, 235 Datsun, 162 Porsche, 
144 Jaguar, 112 Austin - Hea- 
ley, 40 Rootes, 9 Simca ir 383 
įvairūs kiti modeliai smulkiais
kiekiais.

Vakarų Vokietijoje netoli Čekoslovakijos sienos amerikiečiai iškrauna šarvuočius, besiruošdami Nato ma
nevrams.

Su mūsų išvažiavimu iš DP 
stovyklų pabėgėlių problema pa 
šauly nepasibaigė. Pabėgėliais 
iki šios dienos tebesirūpina du 
J. Tautų aukštieji komisarai — 
vienas turi savo žinioj tik Pa
lestinos pabėgėlius, o kitas vi
sam pasauly išsimėčiusius. A- 
biejų agentūrų 1969 m. biudže
tai, labai taupiai verčiantis, 
sieks $50 milijonų. Kai prisidės
1968 m. deficitas, jam padeng
ti reiks dar bent $6 milijonų. 
Palestinos pabėgėliams numa
tyta $42.5, visur kitur $5.6 mil.

Tiek jau pažadėta

Sesijos metu per specialiai 
tam reikalui skirtus posėdžius 
Palestinos pabėgėliams šelpti
1969 m. 38 valstybių aukų pa
žadai pasiekė $35,750,474, ki
tam komisariatui 36 valstybių 
pažadai sudarė $2,792,683. Ru
sija daug kalba komitetuose 
svarstant agentūrų pranešimus, 
bet niekam nieko neaukoja. Ret 
karčiais pakiša kiek rublių Pa
lestinos pabėgėliams, bet už Ru 
sijos ribų jų negalima panau
doti. Didžiausias aukotojas y- 
ra JAV, po jų eina V. Vokieti
ja, Kanada, Skandinavijos kraš-

, tai. Kai kurios valstybės savo 
pažadus 1969 m. jau yra su
mokėjusios, o kita dalis savo 
numatytas aukas tik vėliau pra
neš.

Palestinos pabėgėliai

Didžiausias būrys vienoje vie 
toje yra pabėgėliai iš Palesti
nos, esą Jordane (daugiausia), 
Sirijoje, Libane ir Izraelio o- 
kupuotose arabų žemėse. JT a- 
gentūros žinioje ten yra apie
l, 300,000 asmenų. Palestinos 
pabėgėlių reikalų rūpinimas vi
sada buvo sunkus dėl specifi
nių politinių aplinkybių, o 1967
m. karas ten viską dar labiau 
sumaišė. Dar ir šiandien daug 
pabėgėlių tebegyvena palapinė-

ZARASŲ KRAŠTO 
EŽERAI IR UPĖS

PETRAS MATEKŪNAS

Kumpuolio upelio ilgis 6,5 klm., o su aukštupiu 
35,1 klm. Vidutinis debitas 0,9 '• m. per sek. Ant jo vei
kia du vandens malūnai: Bieliūnų ir Marimonto. Ji te
ka per Zirnajų, Šalinio ir Rilesnio ežerėlius.

Vakarinėje Sartų ežero pusėje yra dar keli nedideli 
ežerėliai: Žiegas, Žiegelis ir kiti. Vieni iš jų, kaip ir 
didieji ežerai, yra lovinio tipo ar užtvenktiniai. Prie Žie- 
gio ežerėlio šiaurės vakarų krante yra Pažiegės II kai
mas, kuriame gimė ir praleido vaikystės dienas prof. K. 
Būga.

Dysnos baseinas.
Į šį baseiną įeina Dysnos, Dysnykščio ir kiti ežerai.
Dysnos ežeras turi 2490 ha, 10,5 klm. ilgio ir 4,7 

klm. pločio. Pagal didumą jis yra antrasis ežeras Zara
sų apskrity. Jame yra dvi didelės ir keturios mažos sa
los. Didžiausioji sala turi 17 ha. Vienoje saloje lenkų 
okupacijos metais buvo įrengta žuvų perykla. Turi aš
tuonis didelius intakus, iš kurių žymiausi Šventytė, 
Dūda ir Persvytis. Iš jo išteka Dysna, kuri įteka į Dys
nykščio ežerą. Tai yra vienas didžiausių ištakų. Nuo 
jūros paviršiaus pakilęs 145,5 metrus. Dysnos ir Dys
nykščio ežerus skiria didelis Astravos pusiasalis, kuria
me yra įsikūrusios net trys sodybos. Dysnos ežeras negi
lus. Vidutinis jo gylis 6 metrai. Prie jo vakarinio kran
to eina Vilniaus — Daugpilio geležinkelis.

PABĖGĖLIU ŠALPA IR GLOBA
Jungtinių Tautų 23-ji sesija

O. LABANAUSKAITE, 

mūsų korespondentė J. Tautose

'se, o jų tarpe, be jokios abe
jonės, slepiasi ir šalpa naudo
jasi prieš Izraelį kovoją ar be
sirengią kovoti partizanai. Pa
dėtis paradoksinė, bet tuo tar
pu ten kitaip būti negali, nes 
arabų valstybės nesutinka, kad 
problema būtų sutvarkyta pa
stoviu pabėgėlių kurdinimu už 
Izraelio ribų. Izraelin gi jie gali 
sugrįžti tik tą valstybę sunaiki
nus.

23-ji gen. asamblėja pratęsė 
komisariato veiklą iki 1970 bir
želio 30 d., paragino aukojan
čius savo aukas padidinti, o 
iki šiol nieko nedavusius pra
dėti aukoti. Izraelis pareigoja- 
mas leisti sugrįžti į savo na
mus ar stovyklas išbėgusiems 
1967 karo metu, o komisaria- 
itas galimybių ribose įpareigoja
mas šelpti ir tuos, kurie iki 
1967 m. karo nebuvo jo šel
piami.
Kiti pabėgėliai pabirę visam 

pasauly

Globotiniai kito komisariato, 
kuriam vadovauja princas Sad- 
rudd’n Aga Khan, yra išsibars- 

’ tę penkiuose kontinentuose be
veik 50 valstybių. Vienokia ar 
kitokia globa 1967 m. (tik tų 
metų yra pilna statistika) pa
sinaudojo 222 000 dar neįsikū- 
rus:ų pabėgėlių.

Europoje visos pabėgėlių pro
blemos jau apvaldytos. Dides
nė grupė dar yra Ispanijoj ir 
Italijoj, bet šiais metais Aust
rija susilaukė čekų - slovakų, to
dėl ten reikėjo greitos pagal
bos, kurios Austrija viena ne
pajėgė suteikti. V. Vokietijoj 
veik 3,000 asmenų buvo suteik
ta tik juridinė pagalba.

Turtingiausias pabėgėliais da 
bar yra Afrikos kontinentas.

JT agentūros pagalba 1967 m. 
pasinaudojo apie 210,000 pa
bėgėlių, tačiau jų ten yra žy
miai daugiau, bet jau globos 
hebereikalingi, kadangi jiems 
■pajėgta padėti įsikurti dirbamos 
žemės ruožuose, kur jie jau už
siaugina maistą.

Agentūra — katalizatorius

Aga Khano įstaiga tiesiogi
nio šelpimo nevykdo, tik rūpi
na pinigus ir kitokias gėrybes, 
kuriuos išdalina arba per pa
bėgėlius šelpiančias tarpt, or
ganizacijas, arba per vyriausy
bes tų kraštų, kur pabėgėliai 
yra prisiglaudę. Afrikoje vy
riausybės neša didžiąją pabėgė
lių globos naštą, jas ramsto 
kiek galėdamas JT komisaria
tas.

Didžiausia dalis komisariato 
pinigų eina pabėgėlių kurdini- 
mui. teisinei pagalbai ir repat
riacijai, jei kas to nori. Griež
čiausiai žiūrima, kad pabėgėlis 
nebūtų grąžinamas į savo kil
mės kraštą prievarta.

Į pabėgėlių šelpimo darbą da
bar jau pasisekė įjungti visą 
JT padalinių še’mą ir 95 tarp
tautines ir tautines organizaci
jas, kas paaiškina, kodėl toks 
mažas JT pabėgėlių komisaro 
biudžetas. Dabar toji įstaiga 
ątlieka daugiausia tik kataliza
toriaus darbą — kataloguoja 
ir studijuoia bėdas bei ieško 
rankos, kuri padėtų jas sutvar
kyti.

Pagalbos šaltiniai

Piniginė ir daiktinė pagalba 
ateina iš šių šaltinių: vyriau
sybių, tarpvyriausybinių organų 
(Afrika, Europa), JT agentū
rų (Unesco, Sveikatos taryba, 
Tarpt, darbo organizacija, Mai
sto ir Žemės ūkio organizacija, 
Pasaulio maisto programa, Uni- 
cef, Ūkinio vystymo progra-

Dysnos ežeras savo gražiais krantais bei vaizdais at
kreipė dailininkų akis, kurie tuos gamtos vaizdus teptu
ko pagalba atvaizdavo net drobėje. Čia tenka paminėti 
prancūzų karininką Faber du Fauer, dalyvavusį 1818 m. 
Napoleono žygyje į Rusiją, kuris laisvu laiku piešė ak- 
vareliniais dažais įvairius vaizdus, neaplenkdamas ir 
gražiausių Dysnos ežero vietų. Tie paveikslai po II-jo 
pasaulinio karo saugomi Bavarijos tautiniam muzieju
je.

Į vakarinį Dysnos ežero krantą įteka Šventytė. Ji iš
teka iš Ažvenčio ežero ir teka per Sungardų ežerą į Dys
ną.

Ažvenčių ežeras yra prie Švedriškių bažnytkaimio. 
Jo plotas 240 ha., ilgis 3,6 ir plotis 1,3 klm. Nuo jūros 
paviršiaus pakilęs 166 metrus. Jo krantai apaugę me
džiais ir krūmais. Prieš Imąjį pasaulinį karą į jį buvo 
įleista geros rūšies stintų. Iš jo išteka, kaip jau minė
jau, Šventytė, kuri įteka į Sungardo ežerą. Tai viduti
nio dydžio ežerėlis, turįs 102 ha. Iš jo ištekėjusi Šven
tytė įteka į Dysną.

Iš Dysnos ežero išteka Dysna, kuri įteka į Dysnykš
čio ežerą. Jo plotas 540 ha, ilgis 3,07 ir plotis 2,42 klm. 
Nuo jūros paviršiaus pakilęs 145 m. Į jį įteka Dysne- 
lė ir trys upeliai be pavadinimo, o iš jo vakarinės įlan
kos išteka Dysna. Turi kelis pusiasalius ir įvairaus dy
džio įlankų.

Dysnos ir Dysnykščio ežerų krantai yra žemi, drėg
ni ir pelkėti, o pievos ir laukai, kurie prie jų prieina, 
apaugę daugiausia krūmais ir medžiais, sudarydami gra
žius vaizdus. Tų ežerų pakrantėse gyvena ir perisi an
tys, žuvėdros, narai ir kiti vandeniniai paukščiai. 
Taip pat jų pakrantėse galima sutikti vilkų, kurie daž
nai, ypatingai šaltomis žiemos naktimis, aplanko Grj -

PLANUOTOJO AIMANOS VILNIUJE
Tik šiais metais bus baigiamos statyti pradėtos įmonės 

GEDIMINAS GALVA

Kalėdų dienomis vyko Vil
niuje aukščiausios tarybos po
sėdžiai, kuriuose buvo aptartas 
valstybinis ūkio planas ir vals
tybės biudžetas. Pranešimus da 
rė nepakeičiamieji valstybinės 
plano komisijos pirmininkas A. 
Drobnys ir finansų “ministeris”
R. Sikorskis.

A. Drobnys plačiai aptarė ū- 
kines negeroves Lietuvoje. Fi
nansų ministerio pranešimas 
buvo grynai techniškas, nes ja
me vengta liesti net savo sri
ties jautresnių klausimų.

A. Drobnys pasidžiaugęs pra
ėjusių metų laimėjimais žemės 
ūkyje aštriai kritikavo ūkines 
negeroves Lietuvoje.

1969 m. statybos
Siais metais tebus baigiamos 

anksčiau pradėtos statybos:
“Kapitaliniai įdėjimai į pra

monę padidės 13 procentų paly 
ginti su faktišku šių metų įvyk
dymu. Daug kapitalinių įdėji
mų bus skiriama chemijos, bal
dų ir medžio apdirbimo, mėsos 
ir pieno, statybinių medžiagų 
pramonės objektams statyti ir 
plėsti. 1969 metais turės būti 
atiduoti naudoti karbamido ga
mybos pajėgumai Jonavos azo
tinių trąšų gamykloje, cemen
to —- Akmenės gamykloje, me
džio drožlių plokščių — Kazlų 
Rūdos medžio apdirbimo kom
binate, verpimo ir audimo — 
Alytaus medvilnės kombinate. 
Išsiplės gaminiai plotai Kauno 
radijo, Šiaulių televizorių, Vil
niaus kuro aparatūros gamyk
lose. Ateinančiai metais būtina 
iš esmės baigti statybos dar
bus ir atiduoti naudoti gamybi
nius pajėgumus Alytaus šaldy
tuvų gamykloje, Kauno paskirs 
tomajame šaldytuve, Šiaulių 
mėsos kombinato dešrų ceche, 
Klaipėdos pieninėje, Vievio pauk 
štyne. Tai svarbiausi ateinančių

ma), privačių organizacijų ir 
net privačiu asmenų.

Mažiausią išlaidų dalį sudaro 
šalpa natūra, didžiausi dalis 
eina. paremti įsikūrimui, nes tik 
taip mažinamas pabėgėlių skai 
čius. Ypač tai praktikuojama 
dabar Afrikoje plačiu mastu, 
nes ten dar daug tuščios že
mės > r vyriausybės palankios 
tokiai politikai. Pabėgėliai yra 
susitelkę Burundi, Centrinėj Af
rikos respublikoj. Senegale, Su
dane, Ugandoje, Tanzanijoj ir 
Zambijoj. Bėgo :š daug kur ir 
dar bėga. Bėgo iš dar esančių 
kolonijų, bėgo ir tebebėga iš 
vienų valstybių į kitas dėl gen
čių nesutikimo, o iš Sudano bė
go kitur todėl, kad šiaurės mu
sulmonai pradėjo skersti pie
tuose esančius negrus krikščio
nis.

bėnų, Uždelių, Čižiūnų, Mielaikiškių ir kitus kaimus.
Apie du kilometrus į šiaurės rytus nuo Dysnos ežero 

yra Alksnio ežeras, turįs 182 ha, kurio ilgis 2,8 ir plo
tis 0,95 klm. Nuo jūros paviršiaus yra pakilęs 155 m. Į 
jį įteka nedidelis upelis. Vardo tas upelis neturi. Iš jo 
išteka Alksnelė. Ežerą puošia graži Liepos sala. Jos kran
tai statūs ir sausi, tinkami skautų iškyloms ar įvai
riems sąskrydžiams. Netoli jo pietinio kranto tarpusa
vyje nesusisiekiančių yra keletas nedidelių ežeriukų, 
kaip Alksnaitis, Liūnelis ir kiti.

Iš Alksnio ežero išteka Alksnelio upelis, kuris už 
0,5 klm. įteka į Ruzės ežerą, turintį 217 ha ploto. Jo 
ilgis 2,9 klm. Nuo jūros paviršiaus pakilęs 144 m. Į jį 
įteka Alksnelė ir du nedideli upeliai, kurie pavadinimų 
neturi, o išteka Ruzelė, kuri įteka į Zimos ežero piet
vakarinę įlanką, pusė klm. nuo Naginių kaimo. Rytinė
je jo daly prieina Vydžių — Rimšės plentas.

Ruselės upelis, kuris jungia Ruzės ežerą su Zilmos, 
turi apie 1,5 klm. ilgio, apaugęs švendrais ir kitomis 
vandens žolėmis. Pro jį vos tik galima su baidare pra
plaukti. Iš abiejų pusių apsuptas liūnu.

Zilmos ežeras yra žymiai mažesnis kaip Alksnio ar 
Ruzės ežerai. Jis užima 100,1 ha žemės plotą, kurio il
gis 3,9 ir plotis 0,9 klm. Nuo jūros paviršiaus yra paki
lęs 144 m. Įteka Ruzelė, o išteka Zilmelė, kuri įteka į 
vakarinį Apvartų ežero krantą.

Apvartų ežeras turi 535 ha. Jo ilgis 3,56 ir plotis 
2,34 klm. Nuo jūros paviršiaus yra pakilęs kaip Ruzės 
ir Zilmos ežerai, 144 metrai. Turi vieną 0,5 ha salą. 
Svarbiausi jo intakai Zilmelė ir Gaida, kuri išteka iš Pa- 
samanio ežerėlio ir pro Gaidės ežerą įteka į Apvardų 
ežerą. Iš jo išteka Apvarda, kuri už 1,5 klm. įteka į 
Drūkšę, kuri išteka iš Drūkšių ežero.

£Bus daugiau)

metų mūsų baigiamieji objek
tai”.

Negerovės žemės ūkyje
Pakartotinai puolęs valstybi

nius ūkius A. Drobnys negai
lėjo aštrių žodžių žemės nege
rovėms aptarti:

“Pasiektas aukštas mėsos ga 
mybos lygis, žymiai viršijantis 
respublikos vidaus poreikius, ta
čiau gaminamos mėsos struktū
ra mus ne visiškai patenkina. 
Respublikoje per mažai gami
nama paukštienos. Gyventojų 
poreikiams patenkinti reiktų 
jos gamybą padidinti ne ma
žiau kaip trigubai. Todėl būti
na sparčiau statyti paukštynus, 
plėsti paukštininkystės ūkius.

Būtina visokeriopai gerinti 
gyventojų aprūpinimą daržovė
mis, ypač ankstyvosiomis. De
ja, Žemės ūkio ministerija, ra
jonų gamybinės valdybos ir vyk 
domieji komitetai daržovių au
ginimui neskiria reikiamo dė
mesio. Mažėja daržovėms au
ginti skiriami plotai, menki jų 
derliai, nedaug auginama dar
žovių rūšių, neįvykdomi jų su
pirkimo planai.

Turime rimtai susirūpinti li
nais. Šių metų gruodžio 9 d. 
duomenimis metinis linų supir
kimo planas buvo įvykdytas tik 
41 procentu. Atsižvelgiant į tai, 
kad gaminiai iš linų turi gerą 
paklausą ir linai yra rentabili 
kultūra, būtina, kad Žemės 
ūk’o ministerija imtųsi ryžtin
gesnių žygių plėsti linų pasėlių 
plotus ir ypač didinti jų der
lingumą. Savo ruožtu Lengvo
sios pramonės misisterija pri
valo gerinti linų apdirbimo įmo 
nių darbą, sparčiau plėsti jų 
gamybinius pajėgumus.

Opi problema — žemės ūkio 
produkcijos savikainos mažini
mas. Negalima laikyti norma
lia tokios padėties, kad per ei
lę pastarųjų metų respublikos 
tarybiniai ūkiai neįvykdo pro
dukcijos savikainos mažinimo 
užduočių. Pagrindinis produkci
jos savikainos elementas — 
darbo sąnaudos — mūsų ūkiuo
se dar yra nemažas. Darbo są
naudų mažinimas yra pagrindi
nis rezervas žemės ūkio pro
dukcijos savikainai mažinti ir 
gamybos rentabilumui didinti. 
Todėl darbo našumo kėlimo, ga 
mybos organizavimo gerinimo 
klausimai privalo būti kolūkių 
ir tarybinių ūkių vadovų ir spe
cialistų, gamybinių žemės ūkio 
valdybų ir Žemės ūkio ministe
rijos dėmesio centre. Būtina to
liau gerinti ekonominį darbą ta
rybiniuose ūkiuose. Ypač tai 
svarbu ateinančiais metais, kai 
visi respublikos tarybiniai ū-
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K. KLASTAUSKAS REAL ESTATE

Sausio 3 d. Kuba paminėjo 
dešimtmetį, kai ją pradėjo val
dyti Castro komunistai. Pirmą 
kartą Amerikos istorijoje į šį 
kontinentą įsibrovė ne tik sveti
ma karinė jėga, bet ir svetima 
politinė doktrina, šis įvykis 
prieš 10 metą sukėlė daug rū
pesčio Amerikai, nes komuniz
mas įsteigė savo bazę prie pat 
Amerikos krantų.

KoTfirūMizmo įsigalėjimas taip 
arti Amerikos jai kelia rūpes
čių. Bfet nemažiau rūpesčių tu
ri ir Sovietai, nes jiems ši sala 
brangiai kainuoja. Sovietai bran 
gini moka vien tik už tai, kad 
jiems pasisekė priartėti arčiau 
Amerikos ir sugriauti Monroe 
doktriną, kuri prieš 145 metus 
buvo paskelbta, kad nei viena 
Europos karinė ar politinė jė
ga negali įsiveržti arti šio kon
tinento. Sovietai žvelgia pla
čiau ir jie mano, kad kurią nors 
dieną Si bazė jiems bus reika
linga. Taip pat jie mano, kad 
Castro bus pavyzdžiu kitiems 
Amerikos kraštams, į kuriuos 
Sovietai žvelgia su dideliu ape
titu. Todėl Sovietai nesigailėjo 
Kubai suteikti nemažiau trijų 
bilijonų dolerių, kad juos eko
nominiai parėmus; kad Kubą 
gerai apginkluotų, Sovietams 
kainavo antra tiek.

Vagis neliko turtingas

Jau prieš kelis metus Sovie
tai pastebėjo, kad jų duodama 
pagalba Kubai neneša tų rezul
tatų, kurių jie tikėjosi. Kuba 
tatų, kurių ji tikėjosi. Kuba 
nio gerbūvio vitrina. Priešingai, 
ji per šį dešimtmetį nepadarė 
jokios. ekonominės pažangos ir 
vis striuko į didesnius ekonomi
nius sunkumus. Prieš keletą me 
tų Gtestfb pagalvojo, kad jo 
krašte yra daug nepatenkintų 
jo dilttotūra ir, kad gal jie sa
botuoja ekonominį krašto pakė
limą. Jis sugalvojo nepatenkin
tuosius iš krašto išleisti tik 
pusnuogius, atimdamas viską, 
ką jie turėjo. Tuo manė atsikra 
tysiąs sabotažininkų ir husavin 
damas jų gėrybes galėsiąs kiek 
pagerinti vis blogėjančią eko- 
noriiinę būklę.

Nedaug naudos teatnešė atė
mus amerikiečių turtą bei kapi
talą, kurio buvo nemažiau kaip 
bilijonas dolerių. Tas pats įvy
ko. ir ėukraus pramonės įmonę 
nusavinus, pačią gamybą su
valstybinus. Šią taip svarbią 
Kubai pramonę jis labai nU-

smugdė. Panašiai buvo ir su 
gyvulininkyste.

Kai cukraus pramonė ir visas 
žemės ūkis buvo sukomunistin- 
tas, niekas nenorėjo priversti
nai dirbti. Pasireiškė trukumas 
ne tik maisto, bet ir kitų būti
nų gyventojams reikalingų da- 

i lykų. Pritrūko darbininkų net 
ir cukrinėms nendrėms piauti, 
ir kitiems ūkio darbams atlik- 

I ti. Po to Castro, rusų pavyz- 
? džiu, sugalvojo švenčių metu 
iš miestų į cukrinių nendrių ū- 
kius gabenti vyrus ir moteris 
kaip “savanorius darbininkus”. 
Miestelėnai šio darbo nenorėjo 
ir nendres nupjaudavo taip, kad
pusė jų likdavo laukuose.

Baigdamas savo valdžios de
šimtmetį Castro paskelbė mo
bilizuosiąs 100,000 moterų, ku
rios turėsiančios prievartos bū
du dirbti žemės ūkyje.

Sabotažai

Kur yra komunizmas, ten at
siranda ir sabotažai. Neseniai 

1 Kubos kalnuose pasirodė gink
luoti partizanai, kurie ėmė už
puldinėti ne tik ganyklas, nen
drių laukus deginti, naikinti 
valstybinius ūkius, bet pradėjo 
paliesti ir Castro karinius pos
tus. Šie vyrai ėmė naikinti val
stybinius maisto sandelius, 
sprogdinti tiltus. XlL16 Castro 
paskėlbė, kad Piriar dėl Rio pro 
vincijoje išaiškinti keli prieško- 
munistiniai veikėjai. Tokių “vei
kėjų” atsiradę ir pačioje komu
nistų partijoje. Žinoma, jie bu
vo suimti ir nemanoma, kad jie 
dar gyvi.

Nežiūrint nesėkmių, rusai Fi
del Castrą šelpia. Tai daro ne 
vien todėl, kad galėtų išlaikyti 
karinį punktą, bet ir ypač to
dėl, kad nori turėti propagan
dinę bazę Vidurio ir P. Ameri
kos kraštams ir tuo sukelti 
nuolatinius rūpesčius JAV-bėm 
ir kitiems Amerikos kraštams.

šiaip ar taip, Castro, kad ir 
patyręs daug pralaimėjimų, nė
ra atsisakęs nuo noro sukelti re 
voliucijas Vid. ir P. Amerikos 
kraštuose, šis motyvas vis dar 
pririša prie Kubos sovietus, ku
rie ją reguliariai remia. Kubo
je tebėra apmokoma daugybė 
partizanų vadų. Tiesa, praktiš
kai kaip ir nėra galimybės juos 
infiltruoti, tačiau tuo atveju, 
jei iškiltų kokie neramumai ar 
prasidėtų karas, tokie gatavai 
apmokyti agentai būtų naudin
gi Sovietams.

PARDUODAMAS BIZNIO 
NAMAS

Tinka tavernos bizniui. Šiame 
rajone nėra kitų tavernų: tik šiai 
vietai yra duodamas “liąuor lį- 
ėense”. Užpakaly yra 4 kambarių 
butas, 2 maš. garažas.

$27,000.00

5907 So. Kolmar Avė. 
Telef. — 735-4955

72 lr TnJmnn. Mūr. 1% aukšto. 2 
butai — 5 ir 4 k. Garažas. $21,900.

71 ir Talnum. Med. 4 kamb. bu
tas ir 2 kamb. rūsy. Gazo šild. 
$13,500.

Mūr. 5 kamb. bungal«w. Geram 
stovy. Garažas. Ttk $14,900.

70 ir Talman. Mūr. .2 po 5 kamb. 
lr butas rūsy. Garažas. $29,900.

VAINA REALTY
2517 W. lįst St., BE 7-9515

39 ir Pulaski. Savininkas parduoda 
2-jų metų seunmo, 8 butų pagal už
sakymą statytą namą. 585-3284.

MISCELLANEOUS

E8SSMB

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek- 
madieniais nūo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 602 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.
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JEIGU JUMS REIKIA
! GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIU- 
I kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus- 
I dina tokids dalykėlius gražiai, grei 
‘ tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 
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Vytautas the Great 
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti 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.

Kubos diktatorius Castro su pas jį apsilankiusiu Clevelando milijo
nieriumi Eaton, kuris labai mėgsta draugauti su kapitalistų priešais 
bolševikais. Sėdi Eaton žmona.

ICHMOND SERVICE

Richmond ir 68rd SL
iaionlnlu ir vietinių . automobilių 

■^ftertias Brtklauao Chlcago Motor 
!lub. NelaimBs atveju skambinkite 

OR ū-0184 arba GR #-3358
g«»,  Juozas (JoeJ Juraitls
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DEKORAVIMAS
(g VIDAU8 IR IS LAUKO 

Kilimai lr apmušti baldai valomi. 
Kreiptis į:

I. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050 
............................................................... Him

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Plaoe VVA 6-8068

Heating Contractor ,
įrengtu naujus tr perstatau ss-1 
nūs visų rūšių namo apšildymo 1 
pečius tr oi? oonditionlng L 
naujus lr senus namus Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmlesdluose. 
Darbas atliekamas greitai irs#-’ 
žlnlngaL A p aka Įdavimai 
karnai.

DOMAS SUKAUSKAS 

HEATING A HHEKT

Platinkite “Draugų”.
Teieronss

A. ABALL ROOFING 00.
Įsteigta prieš 49 metu* 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kn.rhlnug. ri
nas; nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisomo mūrų "tuek- 
potutlug”. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tfele- 
virfjom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 VV 63rd SL, Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
utoitas pranokus 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Wesfern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

wTO V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Dgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

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

RE Ą L ESTATE

Žingsnis į gerovę
Kūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
S kamb. niūras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.

2 butu namas, modornloo vonioa, 
kabinetu virtuves. $20,000. įmokėti 
$5,000.

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

Didelis 3 butu, 10 meti, mūras lr 
mūro garažas. Apie 67 ir California. 
$50.500.

I aukšto, 16 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtų pasiūlymų.

S butu mūras. Artt ofiso. 2 po 7 
tr 4 kamb. butai. Garažas. $29,600.

Liuksus 7 kamb. mūras. Įrengtas 
beismentas, garažas, daug priedų 
Gera vlota. $20,000

švarutėlis, gražus 4% kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. 912,700.

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

40 akru ūkis su trobesiais lr ma- 
Ainerlja Mičigane, 120 myliu nuo Chi
cagos. $14,000.

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

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71- 
Os lr Roekvvell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

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

2 butai po fl$į kamb. lr 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas 
$52,000.

2 gražūs sklypai po 50x150 pšdų 
Beverly Shores, Tnd $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS __

IMIGRACIJA
2786 W. 7 lst Ht Tel. 926-6015

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

Ai & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY 
A LAURAITIS

4646 So. Ashland Avė., LA 8-8776
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

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

5 kamb. ir krautuvė. 59 ir Rookwell.

SIMAITIS REALTY
IttsiU-ance —- inoome Tax 

Notary Public

2737 W. 43 St. CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS -i. VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertiniai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

R Kedzie Avė PR 8-2238

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP VVANTED — MOTERYS

SECRETARY-
NO SHORTHAVD

Grovring compaųv, near S. W. side, 
reąuires Secretary vvith general of- 
rice skilių. Evcellent vvorking con
ditions and salarv.

PINES TRAILER CORP.
2555 8. Blue Island Avė. 254-5533 

Please ask for Mr. Pbllbp Pines

$100.00

GIRL FRIDAY
Speedy increase fior gal vvho is adept, 
at handling in-comlng phone calis 

and d o light typing..
Don’t Delay — A.pply Today.

Tacndler Business Eųuipment 

203 N. VVabash — or phone 720-1490

TYPISTS
GENERAL OFFICE GLERKS

We have positions open foi typists 
and general offiee clerks.

Excellent Company Benefits 
NEAR CICERO-ELSTON

ALDEN PRESS INC.
5060 N. Klmberly, Chicago

TEL. 282-3000

Director of Nursing
Challenging position in fully ac
credited expanding non-profit general 
hospital, and nursing school. 232 
beds increaslng to 350 beds. School 
presently has 110 students. MaSters 
degree necessary plūs exp, Excel- 
lent salary and liberal fringe benefits.

VVrite ©r call (colleet), 
Personnel Director,

SAMARITAN HOSPITAL

T roy, New York 12180

LIGHT
SECRETARIAL

Industrial distributor looking for 
someone vvith typing and light 
shorthand background.
• Salary Commensurate vvith 

Escperience.
• Excellent Opportunity for 

Advancement.
• Modern Air-Conditioned Offices.
• 5-Day Week.

BOSLER SUPPLY COMPANY

1935 S. VVabash Avenue

Tol. — VI 2-6800

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Ištinom kambarys vyrui su atski
ru įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir ki
tais patogumais, GR 6-3069

REAL ESTATE
2 po S kamb. mūr. Modernios vo- 

uis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,905.

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

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

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

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

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

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

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

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

Itooiulng bonse. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai išnuom. fllaurl- 
nsje miesto dalyje. TelraukltSs.

• kamb. mūr. "Bullt-ln*”, kokll- 
nšs plytelSs, karšto vandens šildymą* 
gazu. Marą. pke. $20,600.

ljį aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. S 
ISJlmal. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 61 lr Oakley 010,500

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

FULL TIME
MACHINIST

Mušt be experienced. top pay and 
fringe benefits. overtime.

LlLFORD TOOL WORKS 
3638 S. Ashland — Tel. 523-3246

GENERAL FACTORY
Packaging, Shipping and Assist Fore- 
man for light manufacturer. $2.50 to 
start. Good future. Age or liniited 
education no factor.

CONSTRUCTION RESEARCH 
CORP.

415 VV. Superior St. 775-3800

EMPLOYMENT
OPPORT’Y

Foundry Workers 
$2.57 — No Experience 

Maehine Operators
No Experience

ENGINEER —
POVVER PLANT

(Third Class License)

Write — Cail or Wlre

DRAPER
DIVISION
North American 

Rockwell Corporation
H0PEDA1E, MASS.

An Eąual opDortunity employer

Immediate Openings

DESIGN
DRAFTSMEN

Wot-k Ubtli project engineer, 
autom, cheese making eąuipment 
& industrial washers,

Extensive vacation schedule, com
pany paid insurance, complete 
company contribution to pension 
plan.

Located in Kiel Wis„ 2,500 po
pulation, on Hwy. 57, one hour 
drive north of Milwaukee.
Send resume, including salary 
history, td:

DIRECTOR OP ENGINEERING
STOELTING IRO!

Kiel, Wiscorisin 53042 

Tel. (414) 894-2293

Reikalingi
HORIZONTAL 
BORING MILL 
OPERATORS

Pradėti dirbti tuoj pat. 
Geriausias atlyginimas.

65 vai. darbo savaitė 
Dieninės ir naktinės pamainos 

Visi bendrovės priedai.

PRODUCTION TOOL CORP.

1229 E. 74th Street 

______ Tel.288-4400_____

HELP VV ANTED — MOTERYS

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tol. 439-5510

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

WANTED TYPIST
Will teach dictaphone also. Free 
insurance, hospitalization, profit 
sharing and other benefits.

PLIBRICO COMPANY 
Tel. 549 - 7014
Ask for Mr. Matzer.

Member of M L.S.
A L E X S A T A S —REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, Bl. Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Orange Park 
ir kituose vaJiariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
lr išsirinkti iŠ katalogo.

NORTH AMERICAN CAR 

CORPORATION

6700 W. 103rd Street 
Chicago, Ridge, Illinois 

Reikalingi
LABORERS — PAINTERS 

CARPENTEItS
STEEL MEN — VVELDERŠ
Atlyginimo skalė $2.88 iki $3.32ya 
į vai. plius “incentive’'. Taip pat 
priedai.

An eąual opportunlty employer

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHilII

LATHE HAND
Some experience. Steady full time 
job. 45 hour week. Good working 
conditions. Paid holidays, vftea- 
tions and hospitalization insurance. 
No Satiirdays or Sundays. GOod 
starting rate.

ARTHUR NARRIS 5 CG. 

210 N. Aberdeen St.

M0 6-6832
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiMin

TRAIN EE
Young man with mechanical aptitude 

looking for opportunity to begin career 
in new art of spring making. Highly 
spetcialized precision spring nlarittftie- 
turer.
Will train ąualified person for rapidly 
expanding business.
Good pay, profit siharing, many 
company benefits.,

MR. VON
LoCation Far North Šitie

PHONE 338-0220

VVANTED
' PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5 Day Week.

TEL. 726-6920

COMP. PERS-
Monroe- Friden 

TOP RATES—TEMPORARY 
We need ex pertenced Operators

Immediately
LOOP OR VOUR AREA

• Days • Eves
• Weekends

Special Bonos for -
NIGHT WORK
Starting Feb. lst.

Apply Daily 'til 8 p.m.
Sat. & Sun - 't'il 5 p.m.

MATTSON
OUR 36TH YEAR

220 S. State St. HA 2-0064

PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN

5 YEARS EXP,ER1SnCE 
FOR AUTpMATlC 

MACHINES

Day Shift 
Many Co« Benefits

“A Good Place to Work”

GUARDIAN 
ELECTRIC MFG. C0. 

1550 W, Carrol, CH 3-1 ICC 

GRINDERS - CENTERLESS
Experienced infeed or thrufeed 

All benefits. Top \vofking conditions.

Active Grinding & Mfg. Co.
221 W. Hubbard Street

2 YOUNG MEN
One for cable fabricating, one 

for miscellaneous duties.

NEPTŪNE SYSTEMS 

65 Scott Street
Eik Grove Village, III. 

Tel. 439 - 5518

Platinkite “Draugę”.

HELP WANTED — VYRAI

ELECTRICAL — MAINTENANCE
Opportunity for man to work 4 P.M. to midnight in paper Convef- 
ting Plant. Starting rate $3.74 per hour. Mušt be ųualifiėd to per
form Electrical, Instrument and Mechanical Maintenance Work.

— Nine Paid Holidays — Paid Vaeations
—— Paid Life & Hosp. Plan — Paid Pension

Apply or Cail
H. P. SMITH PAPER OOMPANY

Subsldiary of Phillips Petroleum Cą<w.;
5001 W. 66th Street, Chicago, niktdls 60638 Tėt 767-8000



JSU
Hartford, Cori.

J. Bernotas 
PAKĖlTft butą

Mūsų bendradarbis, Jonas 
Bernotas, persikėlė į kitą butą, 

i todėl giminės, draugai ir pa
lįstam i prašomi apsilankyti ir 
rašyti šiuo adresu: Jonas Ber
notas, 46 Madison St., Hartford, 
Gonti. Telefonas taip pat kitoks:
525.8081.
Niagara Falls, N. Y 

SEKTINAS pavyzdys

Ir kas nepažįsta amžinai be- 
► sišypsančios K. Jaruševičienės, 

ttots graži metu našta ir sun
kūs vargeliai slegia jos pečius. 
Ir kas nežino jos geros širdies,
Kuri užjaučia visus, 

žinodamas tas jos ypatybės,
kad ir bėdos neverčiamas, bet 
tvirtai tikėdamas, jog Lietuvių 
fondas irgi reikalingas gerada
rių, kreipiausi pas Karoliną Ja
ruševičienę ir perskaičiau jai 
Straipsnelį, tilpusį “Drauge” a- 
pie artimųjų įrašymą LF. Se
nutė apsidžiaugė, mat, ji neži
nojusi kaip įamžinti savo vy
tą Juozą, kuris atsiskyrė su 
šhio pasauliu 1956 m. gegužės 
2d d.

A. a. Juozas gim. Lietuvoj 
1888 m. Amerikon atvyko 1908 
m., o sekančiais į Niagarą Falls, 
N. Y. Čia buvo aktyvus para
pijos steigėjas ir organizatorius. 
Be jo vargu ar ši maža lietu
vių saujelė būtu tiek nuveikusi. 
Jo pavyzdžiu seka. ir sūnus Jo
nas.

Dar ilgai ilgai gyvuok ir štip 
rink mus savo pavyzdžiu. Te 
Aukščiausias dar ilgai leidžia 
tau sėti gerus darbus. Vėjelis

PLANUOTOJO AIMANOS...
(Atkelta Iš 3 pusi.)

kiai bus pervesti į pilnutinę fl- 
kiskaitą”.

Plano trūkumai „
Plano aptarėjaa nurodė, kad 

šiais metais gyventojai daug ko 
pasiges. Prekių paklausa nebus 
patenkinta. Jo žodžiais:

“1969 metais dar bus jaučia
mas kai kurių prekių trūku
mas: ne visai pakankami au
dinių, avalynės, statybinių me
džiagų ir kai kurių kitų prekių 
fondai. Turime pripažinti, kad 
dar daugelyje Lietuvos vietovių 
buitinio aptarnavimo įmonių y- 
ra per maža, darbų kokybė ne
aukšta. Ypač mažai buitinių pa
slaugų teikiama gyventojams 
Trakų, Švenčionių, Akmenės, 
Šilalės, Šilutės, Lazdijų rajo
nuose.

1969 metais numatyta pasta
tyti kaimo vietovėse persikelišn 
tiems į gyvenvietes piliečiams 
pirmuosius 540 namų koopera
tiniais pagrindais. Iš viso kol
ūkiečiams ir tarybinių ūkių dar 
buotojams, paliekantiems Vien
kiemius ir besikeliantiems į gy
venvietes, turės būti pastatyta 
1,000 namų.

Noriu pabrėžti, kad gyvena
mųjų namų statybos ir komu- 
fįalinio Ūkio vystymo klausi
mams eilėje miestų ir rajonu 
jkiriamas nepakankamas dėme- 
iys.

Neretai darbus sutrukdo tai, 
tad ministerijos, žinybos, mieš
ti) ir rajonų vykdomieji komi
tetai projektinę dokumentaci- 
|ą rangos organizacijoms pa
teikia pavėluotai arba blogai 
Paruoštą.

Plane numatytos priemonės 
Šėliau plėsti liaudies švietimo, 
kultūros įstaigų tinklą, gerinti 
rveikatos apsaugos tarnybą, 
boję srityje, nepaisant kasmet 
skiriamų nemažų lėšų, vis dar 
iurime rimtų sunkumų”.

A. Drobnys kalbėjo aiškiai, 
lyg kirviu kirto Jo iškeltos ne
gerovės, pakartotinai mūsų ap
kartos, rodo sovietinės santvar
kos pakrikimą. Net šiais metais 
truks svarbių prekių, nes Lie
tuvoje esanti pramonė tenkins 
ie savo krašto, bet rusų porei-

New York, N. Y.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vakaras rengiamas N. Y. N. 
J. apylinkės lietuviams. Tai bus 
pilnas įvairumų ir nuotaikingas 
linksmavakaris. Visi New York 
-New Jersey ateitininkai su
tartinai ir uoliai rengia šį pa
silinksminimą. Jaunieji puošia 
šilę, ruošia savo jaunų jėgų 
užgavėninę programą.

Užgavėnių pobūvis bus va
sario 8 d., šeštadienį, Atsimai
nymo - Transfiguration parapi- 

' jos salėje, 64 -14 56th Rd., Mas- 
peth. N. Y. Pradžia 8 vai. Gros 
Gutausko orkestras iš Eliza
beth.

Kadangi tai bus paskutinis 
;priešvelykinis pasilinksminimas, 
todėl visi kviečiami dalyvauti, 
vyresnieji, šeimos, jaunimas. 
Bus bufetas. K. R.

Neu Haven, Čonn.

1969-ti metai kolonijoj pra
dėti lietuviškos mokyklos pa
rengimu sausio 4 d. parapijos 
salėje. Vyriausia mokyklos jau
nuolių grupė parilbše Vaizdelį 
Kalėdos Lietuvos kaime. Dova
nas — lietuviškas knygas bei 
plokšteles, vaikams, dalino ge
rasis kaimo senelis. Vaizdelį 
scenai paruošė Vaiva Vėbraitė. 
Tėvų, senelių, dėdžių ir tetų vai 
dmenis atliko vyriausia grupė 
— Vaiva Vėbraitė, Diana Mer
kevičiūtė, Aid. Baraitė, moky
toja Aldona Rygelytė, Raimis 
Barius, Antanas Rygelis, Li
nas Lipčius. Vaikų darželis pa
ruoštas mokyt. Rygelytės pa
šoko ir padainavo. Mokyt. Gi- 
tos Merkevičiūtės grupė insce
nizavo Jonelį Tinginį, mok.Ginta 
rė Ivaškienė savo grupę paruo
šė gyvuliukų ir medžių teatrui. 
Programą pravedė G. Merkevi- 
Čiūtė, dainas paruošė A. Ry
gelytė.

Po programos mokytojas mo-

kMai apdovanojo knygomis,
plokštelėmis ir vedėją, dail. L. 
Židonytės paveikslu. Gražias pa > 
dėkos kalbas vedėjai, pasakė 
Vaiva Vėbraitė ir Aldona Ry
gelytė. Tėvams ir svečiams pa
dėkojo G. Merkevičiūtė.

Jadvyga Kronkaitienė, Tere
sė Strimaitienė ir Monika Mer- 

‘kevičienė paruošė užkandžius ir 
maloniai svečius vaišino.

1 Publikos prisirinko daugiau 
negu buvo tikėtasi. Ypatingai 
malonu matyti senuosius lietu
vius ir jų tarpe visad labai įver
tinančių kiekvieną lietuvišką 
darbą, niekad nepailstančią ir 
ir visur suspėjančią mūsų mie
lą, kolonijos ilgametę, veiklią 
narę M. Ramanauskienę. Ačiū 
visiems atsilankiusiems.

Neseniai kolonijoj lankėsi 
kun. Juvenalis Liauba, OFM. 
Kultūros židinio New Yorke, 
statymo reikalais. Norintieji pa 
aukoti šiam reikalui, smulkes
nių informacijų gali gauti pas 
Algirdą Naikų, West Haven, 
Conn. Jokia auka nėra per ma
ža ir priimama su dideliu dė
kingumu. Prašomi visi, į ku
riuos bus kreipiamasi šiuo rei
kalu, neatsisakyti ir paremti 
bet kokia, auka. Alb. Lipčienė

— Iš tūkstančio išminčiaus 
sprendimų vienas neišvengiamai 
bus klaidingas. Iš tūkstančio kvai
lio sprendimų vienas neišvengia
mai bus teisingas.

GARBAGEŪRŪMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 80 gal. Free delivery 

5622 So. Racine, 434-1113

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS ĖXPRESS 

MAftųVETTE GTFT PARCEL SERV. 
5WO8 «0th S*. Tel. VVA 5-2TgT
2MM flgth St. Tel. WA 5-*78»
asas ><5. Haisted st. Tei. aM-ssao 

Lietuvi V bendrove turinti teise 
siuntiniui, siųsti savo vardu U Chl- 
cažroe Ueaiat į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairių tas- 
džinffų, ital lietpalčių lr kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanų u*, 
tahytnal.

K li) V. Žukauskai

■y.~v; M
Brangiai seseriai

A.-J-A. EMILIJAI VAITKIENEI 
mirus Lietuvoje, mielą p. MARIJĄ MACEVIČIENĘ ir 
jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasė, Jonas ir Jonukas Kriaučeliūnai 

Marija Abraitienė

A. -j- A.
Dipl. teis. ANTANUI RAGAUSKUI 

mirus, dūktą ALDONĄ BEINORIENĘ ir sūnų dr. LE
ONIDĄ bei jų šeimas sielvarto valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Illinois Lietuviu M Moterų 
as

A
A. + A.

JUOZUI POŽĖLAI minis, 
jo dukroms FfcUČIjAl KRUMPLIENfel ir ONAI ŽU
KAUSKIENEI su šeimomis gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Jonas Virbickas 
Izabelė Tiltonienė 
Julius Milius

Pranešame giminėms, draugams lr pažįstamiems, kad 1969 m 
sausio 16 d. 4:20 vai. ryto mirė mylimas vyras ir tėvas

A. + A.
j Gožas guobys
Gyveno 48 Felix Street, Providence. R. I.
Mirė 70 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 10 m. 
Velionis buvo pašarvotas Russell J. Boyle koplyčioje, 331

Smith Street. Providence. R. I. Laidotuvės įvyko šeštadienyje, sau
sio 18 d., Švento Kazimiero parapijos bažnyčioje, 10 vai. ryto. Po 
pamaldų buvo nulydėtas į Dangaus Vartų kapines.

Paliko giliai nuliūdę žmona Danutė, pagal tėvus Kuliėšaitė, 
ir duktė Alvyda.

Lietuvoje liko dvi seserys, Ona ir Marija, ir keturi broliai, 
Adolfas, Vincas, Antanas ir Leonas.

Nuliūdę: Žmona, duktė, pusseserė ir pusbrolis.

-R——.h.

A. -f- A.
Maj. JUOZUI VAIČIUI mirus, 

jo žmoną MARCELĘ ii gflhiį KĘSTUTI su Šeihią gi

liai užjaučiame.

Zuzana ir Bladas Daukantai 
Laima ir Vaidotas Daukantai 

Milda ir Stasys Tamulionlal

A. -f- A.
LIUCIJAI URBONAITEI-BARTUŠIS 

mirus, brolį ANTANU ir brolienę VANDA URBONUS 
ir jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

KUn; A. Baltinis 
Kun. A. Juška 
Kun. M. Kirkilas

Mielam

A, f A. ANTANUI RAGAUSKUI 
mirus, jo žmoną SOFIJA, dukrą ALDONA ir BRUNO 
BEINORIUS, sūnų LEONIDĄ ir PRAURIMĘ RAGUS 
nuoširdžiai užjaučiame.

V. Ir V. Tumasoniai 
A. ir A. Lipsfciai

Mūsų mielą ponią MARCELĘ, sūnų KĘSTUTĮ 

su šeima, jų vyrui, tėveliui ir seneliui

A.-f-A. JUOZUI VAIČIUI 
mirus, didžiojo skausmo valandoje širdingai užjau
čiame ir drauge liūdime.

Stasys Jakubauskas ir šeima
LOS angeles, california

— - " I JĮI.,-Į,

Mūsų mielam

ALBERTUI
IR ŠEIMAI, 

jo mylimai motinai

A. -f- A.

MARIJAI
Lietuvoje mirus,
nuoširdžią užuojautų reiškiame ir kartu 

liūdime.

Petras ir Natalija Bieliniai 

Algis ir RamutS Čepuliai, 

Juozas ir Genovaitė čyvai 

Ylddas ir Birutė čyvai 

Juozas ir Marija Mikoniai 

Kazys ir Ona Raliai 

Vacys it Ona Roclfirtai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A|A
ALEXANDER SHUMSKI

Gyv. 6842 Š. Rockwell St.
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga, mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą, kurio netekome 1968 m,, sausio 
21 d.

Nors laikas tęsiasi, bet jo niekados neužmiršiu. Lai gai
lestingas Diėvas sutelkia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio mėn. 21 
d. 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir 
T. Jėzuitų koplyčioje, 8 vai. ryto.

Maloniai kviečiu visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose Ir pasimelsti už a. a. Alexander 
ShumSklo siekį.

Nuliūdę: ŽMONA ALICE IR KITI GIMINES.

DRAUGAS, pirmadienis, 3Ū69 m. sausio mėn. 20 d.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELlNYČIA
Geriausio* gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd St., Chicago, III. 
Telef. PRospeet 8-0633 — PRospeet 6-0834

SEARS
UERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IR|| 

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantuotl. /<| 

Sears, Roebuck and Co.

.... b.MHD- '■

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

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

THOMAS J. KĖARNS, vedėjas

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;
2533 Nešt 7Ist Street Tel. 476 - 2345
1410 So. 50th Avo., Oioero Tol. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO'
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET TeL REpublte 7-1213
2314 W. 23*d PLAOE___________________TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIOMAS
«S48 fk CALirOBNIA AVĖ.__________ TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LCTPANICA A VE.______________ Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET______________ TeL YArds 7-18U

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
16821 S. MICHIGAN AVĖ.__________ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITPAN1CA AVĖ, Tel. YArda 7-1138-1138

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth Avė., CICERO, ILL._______Tel OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE BD., OAKLAWN. n,l. K. 688-2820



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. sausio mėn. 20 d.

X Religinės spaudos svarbai 
lietuvių išeivijoj iškelti šių me
tų balandžio 26—27 d. bus ruo
šiama šventė Chicagoje. Balan
džio 26 d. vakare Jaunimo cent
re bus atidaryta lietuvių religi
nės spaudos paroda. Tuo pačiu 
metu planuojama surengti ir 
religinio meno parodą, ribojan
tis lietuviais dailininkais iš Chi
cagos apylinkės. Balandžio 27 
d. bus laikomos specialios pa
maldos su religinės spaudos 
reikšmę iškeliančiais pamoks
lais. Tos dienos popietėj Jauni
mo centre įvyks akademija su 
paskaita ir menine programa. 
Akademijos metu visuomenė 
bus plačiau supažindinta su 
“Krikščionis gyvenime” knygų 
serija. Šventei ruošti komitetą 
sudaro: J. Jasaitis (pirm.), M. 
Remienė (sekr.), dr. J. Meš
kauskienė, Pr. Petrulienė, A. 
Rūgytė, kun. P. Patlaba (ryšių 
reikalams), Ant. Tumosa (ižd.), 
Vyt. Kasniūnas ir kun. K. Tri
makas, S.J. (abu spaudai ir in
formacijai). Spaudos parodą 
sutiko organizuoti J. Vaidelys, 
o religin;o meno paroda rūpin
sis Čiurlionio galerijos, vado
vybė.

x Aldona Buntinaitė, aktyvi 
Tėviškės parapijos, Lietuvių 
operos ir kitų organizacijų da
lyvė, įeina j Operos Lėšų telki
mo komitetą.

X Dažnai pasitaikąs merge
lių ir jautelių sugretinimas lie
tuviškose dainose yra sun
kiai suprantamas reiškinys. 
Kun. Vyt. Bagdanavičius ban
dys jo prasmės paieškoti kul
tūros proistorijjje ateinantį 
trečiadienį Jaunimo centre. Pa
skaitos pradžia 7:30 v. v.

X Juozas Čepaitis, Fort 
Erie, Ont., Kanadoje, mums ra- 
šoė “Dėkoju už prisiųstas ka
lėdines korteles. Simučiu Jums 
dovanėlę liet. spaudos reika
lams — 5 dol.” Dėkojame.

x Vincent Kazlauskas, ci- 
ceriškis, savo šventinį sveikini
mą “Draugui” parėmė 5 dol. 
auka. Nuoširdžiai dėkojame.

X Jonas Jasaitis, Alfo valdy
bos vicepirmininkas ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
narys su ponia pakviesti daly
vauti JAV prezidento Richard 
M. Nixon inauguracijos iškil
mėse.

x Donatas Januta, gilinąs 
studijas Berklęy universitete 
Califomijoje, mus parėmė 5 dol. 
auka. Dėkojame.

x Dr. Vydūno iškilmingas 
minėjimas įvyks vasario 1 d., 
sekmadienį, 3:30 v. p. p. Gage 
parko salėje, 5500 S. Westem. 
Minėjimo programoje: dr. R. 
Šilbajorio paskaita, Tėviškės 
parapijos choras ir ištraukos 
iš Vydūno kūrybos. Minėjimą 
rengia Mažosios Lietuvos lietu
vių draugija ir Akademinis 
skautų sąjūdis.

X Petras Meškauskas, Chi
cago, III., dėkodamas už kalėdi
nes korteles, prisiuntė 5 dol. 
auką. Labai ačiū.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $10,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 83 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 72 dol., sutau
pydami 12 dol. Pašaukite teL 
GA 4-8654. (sk.)

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

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St,

X Julius Pakalka, buv. Alt 
Chicagos skyriaus pirmininkas, 
ypatingai surengę® sukaktuvinių 
metų Vasario 16 - tosios minė
jimą, pakviestas dalyvauti nau
jai išrinkto Illinois gubernato
riaus Richard B. Ogilvie inau
guracijos iškilmėse.

X A. Valavičius, mūsų skai
tytojas Los Angeles, pratęsda
mas prenumeratą pridėjo 9 dol. 
aukų. Nuoširdžiai dėkojame.

X Savo kasdieninio Draugo 
nepamiršo ir atnaujindami pre
numeratą už kalendorius bei 
korteles aukų atsiuntė: po 3 dol. 
— J. Sinsinas, St. Gudas, J. Ta
mulevičius, A. Merkevičius, A. 
Seliokas; po 2 dol. — J. Arlaus
kas, Elvyra Skopas, Mrs. Gr. 
Mačys, V. Matusevičius, Clem 
Polikaitis, V. Bložys, J. Išganai- 
tis, J. Galiūnas, I. Kalikevičie- 
nė, J. Talevičius, K. Sharelis, 
Pr. Mickus, K. Rimkus; po 1 
dol. — Ą. Milčienė, P. Sabaliaus
kienė, J. Mikulis, J. Talandis, 
A. Vaičiūnienė. Visiems nuošir
dus ačiū.

X Andriejus Bruženas, Eli
zabeth N. J., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo 6 dol. au- 
ku už kalendorių ir kalėdines 
korte’es. Dėkojame.

X Alto ruošiamas informaci
ni* nas;tsrimas įvyksta šį tre- 
Čiadio"’ 7:30 v. v. Alto patalpo
se, 6818 S. Western avė.

GL 4-2890.

New Yorko Vyčių choras kuopos 10 m. sukakties m inėjime Maspethe, N.Y. Nuotr. V. Maželio

/ 5 ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE Į Algirdas Keblinskas vėl išskrido 

Į Honduran, Vidurinėje Ameriko-
Dr. K. Alminas, Los An-1 je įr atlieka paruošiamuosius 

gėlės, Calif., įvykusiame Los darbus čia (hidroelektrinės sta-
Angeles ir apylinkių universite
tų ir kolegijų lietuvių profeso
rių susirinkime buvo išrinktas 
organizuoto lietuvių profesorių 
vietos sambūrio dekanu. Profe
sorių suorganizavimu rūpinosi 
LB Los Angeles apyiinikės pirm. 
A. Audroms ir prof. A. Avi
žienis.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

LAUKIAMA BELGIJOS 
LĖKTUVŲ

Henry Perdieus, Belgijos ge
neralinis konsulas Chicagoje,
tariasi su JAV-ių vyriausybe, su žmona Vida iš Chicagos šven 
kad dar šiais metais būtų lei- čių atostogas praleido Nassau 
džiama Sabena ir kitoms Bei- sąloje. Grįždami Chicagon at
gijo® lėktuvų linijoms pradėti švęsti savo vestuvių penkmečio, 
tiesioginį susisiekimą, su Chica- užsuko Floridon su broliu Kęs- 
ga. tučiu pas tėvelius KeblinSkus.

Lietuvių operos lėšų telk. k-to narės su Hollywoodo akt., kuris da
lyvaus sausio 26 d. teatrinio pareng. programoje. Iš k. į deš.: B. Brie
dienė, akt. Edd Bymes, L. Raila-Norus, pirm., ir N. Witchell. Paren
gimo pelnas skiriamas operos “Danos” pastatymui.

Nuotr. V. Noreikos

tybai. Tais reikalais buvo išskri 
dęs į Peru, dabar ruošiasi skris
ti į Vokietiją. Projekto vyriau
sias koordinatorius ir projekto 
vedėjas Chicagoje yra inž. Ba
nys. Taipogi vienas iš projektuo
tojų inž. Banio priežiūroj yra inž. 
Pr. Urbutis. Gi projekto įvykdy
mo priežiūrą atliks inž. Al. Kėb-

Inž. Algirdas Keblinskas i bnskas. Hidroelektrinės statyba 
vyks netoli San Pedro Sulos 
miesto prie Lago Mojoa ežero 
šiaurinio kranto. Hondūre teks 
pagyventi keletą metų.

— Dr. Kęstutis Keblys su žmo 
na Vitalija ir sūneliais Vytautu 
bei Arūnu Kalėdų atostogas pra
leido pas savo tėvelius Floridoj.

— Domas Naginskas iš Delh,i 
Ontario, Kalėdas ir N. Metus 
atšventė Miami, Fla.

—Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas nuo sausio 14 d. išvyko 
dviem savaitėm atostogų. Vli
ko pirmininko pareigas tuo me
tu eina vicepirmininkas dr. B. 
Nemickas.

— Antanas Rinkūnas, LB
švietimo tarybos pirmininkas, 
Naujus Metus sutiko Miami, 
Fla., lietuvių piliečių klube ir 
pasakė kalbą.

— Kazimieras Gezevičius ir 
Jonas Junevičius, č.kagiečiai, 
lankėsi Floridoje.

CHICAGOS ŽINIOS
UGNLES VYRAI

WGN televizijos stotis sau
sio 26 d., 8:30 v. v., pagerbs 
Chicagos ugniagesius. Trans
liuos specialią spalvotą progra
mą, pramintą “Ugnies vyrai”. 
Tai vertas pamatyti dokumen
tinis filmas.

ŠEŠTADIENIO OPERA
WGN radijo stotis sausio 25 

d., 1 vai. popiet, transliuoja gy
vai iš Metropolitan scenos Gia- 
como Puccinio operą La Bo- 
heme.

(SOLISTAS RUBINSTEIN
Pasaulinio garso koncertinis 

pianistas Artur Rubinstein sau
sio 24 d. Orchestra Hali salėje 
duoda vien Chopino kūrinių 
programą. Jam palydą sudarys 
dalis Ohicagos simfonijos or
kestro, diriguojant Irwin Hoff- 
man. Šis 'bus vienintėlis šiais 
metais Ruhinsteino pasirody
mas Chicagoje.

SPORTO IR TURIZMO 
PARODA

Visuomet gausiai lankoma 
sporto ir turizmo paroda šie
met prasidės sausio 24 d. Tęsis 
Iki vasario 2 d. Paroda vyksta

t sk.). j International amtiteatre.

BE SUSTOJIMO Į HAVAJŲ 
(SALAS

United oro linija kovo 5 d. 
pradės tiesioginius be sustoji
mo skridimus iš O’Hare aero
dromo į Havajų salas.

Andrew Lefton, to paties vardo 
krautuvės vedėjas Chicagoje, ap
žiūri keramikos indą, kurie iš

x Dr. Julius J. Bielskis ge
neralinis konsulas, Los Ange
les, California, dalyvaus sausio 
25—26 d. Statler Hilton vieš
butyje organizuojamoje politi
nio savaitgalio programoje, taip 
pat tars žodį Rezoliucijoms ,
Remti komiteto rengiamoje va- j 
karienėje, kur Baltijos valsty-į
bių laisvės klausimu kalbės • _ Inž< Raimundas KudukJs
Los Angeles burmistras Samuel ir adv. Oh Neuger Ohio sena- 
Wm. Yorty. j toriaus W. B. Saxbe paskirti

— Šv. Ka,zimiero parapijos jo specialiais atstovais Ohio

lemonto kalėdų 
EGLUTE

Sausio 5 d. mokyklos salėje 
susirinkę tėvai ir svečiai stebė
jo įdomią, gražią ir įvairią Le
monto Maironio lituanistinės 
mokytklos Kalėdų eglutės prog
ramą, kurios parengimu daug 
rūpinosi mokyklos vedėja Ona 
Abromaitienė ir mokytojai.

Pradžioje mokytojos Zinos 
Katiliškienės vyresniųjų klasių 
mokiniai atliko vaizdelį “šach
matų lenta”, parašytą Jono 
Abromaičio, vienio iš šios mo
kyklos mokinių.

Pianinu skambino Kristina 
Griniūtė, Rasa Jovarauskaitė, 
Antanas Razma ir E. Razma, o 
akordeonu grojo Rasa Šoliū- 
naitė.

Tautinius šokius paJšoko vy
resniųjų ir jaunesniųjų moki
nių grupės, paruoštos mokyto
jų Modestus Umbrasienės ir 
Kristinos Abromaitytės.

2-jų veiksmų vaidinimas 
“Šventoji naktis” buvo įspūdin
gas ir vaizdingas. Čia buvo ir 
nykštukų, ir daug angeliukų, ir 
net Kalėdų Senelis. Pirmasis 
veiksmas vyko šių dienų pa
vergtoj Lietuvoj, o antrasis gra 
žioje pasakų šalyje. Šį gražų 
vaidinimą paruošė mokytoja 
Roma Mastienė, jai talkino mo
kytojos Mėta Burbienė ir Aldo
na Grinienė. Vaidino pradžios 
mokyklos mokiniai.

Meninės programos pabaigai 
mokyklos choras, vadovaujamas 
muzikos ir dainų mokytojo dr. 
Juozo Briedžio, pagiedojo dvi 
kalėdines giesmes, padainavo 
tris dainas, ir užbaigė su mo
kyklos himnu.

Svečių tarpe buvo JAV LB 
c. v. pirm. inž. Bronius Nainys 
su ponia, Lemonto St. Alphon- 
sus parapijos 'klebonas kun. St. 
Gaučas, mokyklos kapelionas 
kun. dr. Feliksas Gureckas, se
selės lietuvaitės ir amerikietės 
ir kt.

Tėvų komiteto pirm. inž. Kęs
tučio Biskio prašomas, trumpai 
ir gražiai mokinius bei žiūro
vus pasveikino JAV LB c. v. 
pirm. inž. Br. Nainys, džiaugda

masis mokinių pasirodymu ir 
pabrėždamas lituanistinės mo
kyklos naudą ir svarbą. Le
monto St. Alphonsus parapijos 
klebonas kun. St. Gaučas savo 
žodyje irgi pasidžiaugė lietuviš
ka veikla Lemonte.

Eglutės pabaigoje su varpe
liais atskambėjo Kalėdų senis 
(Vytautas Šoliūnas) su dide
liu maišu saldainių, kuriuos 
išdalino visiems salėje esan
tiems mokiniams ir vaikams.

Į Kalėdų eglutės programos 
rengimą buvo įsijungę visi mo
kytojai. Jiems talkino tėvų ko
mitetas (Kęstutis Biskis, Petras 
Abromaitis, Romos Burba Vy
tautas Kamantas, Modesta Um 
brasienė) ir kiti tėvai. O pačią 
programą atliko visi mokyklos 
mokiniai. Į programą atsilan
kę dosnūs tėvai ir svečiai mo
kyklai paremti suaukojo 150 
dol.

Lemonto Maironio lituanisti
nė mokykla šiais mokslo metais 
susilaukė piniginės paramos iš 
daugelio jos rėmėjų. Didesnė
mis sumomis parėmė: JAV LB 
Lemonto apylinkės valdyba - 
150 dol., Elena ir dr. Antanas 
Razmai - 100 dol., Petras Ab
romaitis - 50 dol., dr. Petras 
Kisielius - 50 dol., dr. Jonas 
Šalna - 50 dol., Vytautas ir Al
dona šoliūnai - 50 dol., dr. Ka
zys Šukys - 50 dol., kun. Šit. 
Gaučas - 25 dol., ir kiti po ma
žiau.

Lemonto Maironio lituanis
tinė mokykla iki šių mokslo 
metų pabaigos turės dar kelis 
parengimus: 1969 vasario 9 mo 
kykla ruošia mokyklos pietus 
tėvams ir svečiams; mokiniai 
paminės Vasario 16-ją, Lietu
vos nepriklausomybės šventę, 
vasario 15 pamokų metu; mo
kyklos tradicinis baldus įvyks 
balandžio 26 d., mokslo metai 
baigsis gegužės 24 d. vk

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 666.32. Tel. YA 7-5980

choras, Woroester, Mass., išrin
ko naują valdybą: pirm. - Juo
zas Saikaitis, vicepirm. - Juozas

valstybėje. Jiems paversta 
tvarkyti senatoriaus įstaigą 
Clevelande, kuri bus atida-

Drumstas, ižd. - Edmundas Gri- ryta Federalinio teismo rūrnuo- 
gaitis, sekr. - Olga Keršytė, se-1 se- Inž R. Kudukis yra bai- 
niūnas - Edvardas Daniels.. Igęs Fenn kolegiją, turi inžine- 

I rijos mokslo magistro laipsnį 
Jonas Jutt pas- jr pastaruoju metu dirba Re-Kun. kleb. 

kyrė chorui dvasios vadą kun. 
Justiną Steponaitį. Kun. Stepo
naitis surengė vaišes ir pakvie-

public Steel bendrovėje. Jis taip 
pat dėsto medžiagų atsparumo 

i kursą Clevelando valstybinio
tė dalyvauti visus choristus su universiteto inžinerijos fakul- 
svečiais. Vaišės, malonios | tete visuomeninėje bei politinė- 

R- Kudukis stipriai 
pradėjo reikštis, kai 'buvo iš
rinktas Clevelando Tautybių są
jūdžio generaliniu sekretorium. 
Turėdamas gerus ryšius su tau-

Maironio Parke. Mateika prime
na visiems choristams, kad re
peticijos bus laikomos regulia
riai kiekvieną penktadienį 7:30 
v. v. šv. Kazimiero mokykloje.

DĖVI PREZIDENTO DOVA
NOTI ĮAUGINU EILUTĘ

Cook apskrities šerifas Jo
seph Woods, kurio sesuo yra 
naujo prezidento Nixono sekre
torė, šiandien dalyvauja inaugu
racijos baliuje Washingtone. Jis 
yra senas Nixono pažįstamas ir 
iš jo gavęs (jie to paties ūgio) 
keliolika eilučių. Woods baliuje 
dalyvaus dėvįs prezidento pa
dovanotą išeiginę eilutę (tuxe- 
do).

DIENRAŠTIS NUPIRKO 
KNYGŲ LEIDYKLĄ

Įtakingas New York Times 
dienraštis nupirko Chicagos

2,000 krautuvių Amerikoje turi QUadragle knygų leidyklą, iku- 
būti grąžinti atgal į Japoniją, ka- ri, nors padalinys, veiks sava- 
dangi manoma, kad tų puodų ema- rankiškai. Nepranešta, kiek už 
lis galįs būti nuodingas. leidyklą užmokėta. 4 •

tybių grupėmis, R. Kudukis 
vedė sėkmingą propagandą Cuy- 
ahogos apskrityje už šen. Wm. 
B. Saxbe. Senatoriui laimėjus 
rinkimus R. Kudukis ir toliau 
liko patarėjų grupėje, dalyvavo 
senatoriaus priesaikos iškilmė
se Washingtone. Nuo 1965 me
tų R. Kudukis redaguoja Balti
jos Aidų radijo programos lie
tuviškąjį skyrių, o 1968 metais 
buvo išrinktas ALTos Cleve
lando skyriaus pirmininku. Jis 
taip pat vadovauja lietuvių in
žinierių korporacijai Plienas ir 
yra aktyvus narys Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungoje. Naujosios R. Kudu- 
kio pareigos, kaip senatoriaus 
Wm. B. Saxbe atstovo Ohio 
valstybėje ir kaip jo įstaigos ve
dėjo Clevelande, yra labai reikš
mingos. R. Kudukis turės pro
gos senatorių pastoviai infor
muoti apie komunizmo paverg
tųjų tautų ir ypatingai okupuo
tos Lietuvos padėtį (rž)

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

% 5.25
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1.000 MEN.
DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS
VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 

PAREIKALAVIMĄ
AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, Rl. 60682 LA 3-8248

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. 

MflRQŪETTE PK.. 6211 S. Westem. PH 8-5875
Vedlju t. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

t


