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Mirė

Or. Br. Gaižiūnas
CHICAGO. — Vasario 1 d. 

apie 3 vai. p. p. šv. Kryžiaus li
goninėje, trumpai pasirgęs, neti
kėtai mirė dr. Bronius Gaižiū
nas, Velionis buvo gimęs Bosto
ne 1910 m., mokęsis JAV ir Lie
tuvoje. Po antrojo pasaulinio ka 
ro atvykęs į šį kraštą, kaip gy
dytojas dirbo Chicagoje. Liko 
žmona, sūnus ir duktė. Laidoja
mas trečiadienį.

I $ VISUR
JAV pratimai

Vokietijoje
Bonnos min. F. J. Strauss: 

jūsų taktika įspūdinga
VTLSECK, V. Vokietija. — 

JAV karinių dalinių pratimai, 
nuo sausio 29 d. vykstą netoli 
Čekoslovakijos sienos, šiomis die 
nomis baigiami. Vasario 1 d. šių 
pratimų, pavadintų “Reforger 
I”, rėmuose, JAV aviacija rodė 
naująją amerikiečių aviacijos 
taktiką kare. Pavaizduoti apie 
90 helikopterių veiksmai, nau
dojami Vietnamo kare. Tariama, 
kad helikopteriai būtų galima pa 
naudoti ir visiškai skirtingoje 
Europos gynyboje.

Helikopterių panaudojimą ste 
bėjo visa eilė žymių NATO pa
reigūnų ir jų tarpe Bonnos fi
nansų ministeris bei ilgametis 
gynybos vadovas Franz J. 
Strauss.

Jis pažymėjo, pareiškęs savo 
susižavėjimą JAV karine takti
ka: “Aš nuo seniau esu įsitiki
nęs, kad vak vokiečiai turi vys
tyti naują karinę taktiką“. Jau 
anksčiau Strauss reiškė nuomo
nę, kad Fed. Vokietija su savo 
12 divizijų turinti per stambią 
kariuomenę. Jis manąs, kad vo
kiečiai turėtų pasitenkinti smul
kiais, tačiau judriais karių jun
giniais, gi pačią kariuomenę ga
lėtų pakeisti stambi užnugario 
kariuomenė, panaši į Taut. gvar 
diją JAV-se.

Priešingos nuomonės — 
pratimai šaunūs, bet ir lėti
Gen L.Lemnitzer, vyriausias 

sąjungininkų dalinių vadas Eu
ropoje, pareiškė esąs patenkin
tas — pratimai rodą, kad JAV 
daliniai gali būti grąžinti į JAV 
ir vėl atsiųsti pavojaus metu 
Europon, ir visai oro sąlygų ne
paisant.

Tačiau kai kurie vak. vokiečių 
laikraščiai reiškė priešingą nuo
monę: esą, JAV daliniams per
mesti į Vokietiją reikėjo dau
giau mėnesio laiko. Be to, jiems 
reikėjo laiko apsiprasti su gink
lais.

Kanalai Thai sostinėje, Bangkoke lygūs gatvėms — juose gyventojai 
maudosi, skalbia arba. kaip čia matyti, moteris laivu gabena iš už
miesčių maisto produktus parduoti rinkoje

Gen. de Gaulle — vėl atsiklaus 
kraštą.

De Gaulle skelbia

atsiklausimą

BREST. — Prezidentas gen. 
de Gaulle baigė avo viešnagę Bre 
tanijos krašte. Jis susidūrė su 
autonomijos šalininkų šūkiais, 
kaip “Išlaisvink Bretaniją” ir 
pan.

Vakar de Gaulle paskelbė šį 
pavasarį numatąs skelbti naują 
referendumą — gyventojų atsi 
klausimą dėl didesnių vietos 
įstaigų teisių krašto valdymo sri 
ty ir senato teisių apribojimo. 
Šiam būtų suteiktas daugiau pa
tariamasis vaidmuo.

Atsiklausimas numatomas šį 
pavasarį. Jis būtų pirmasis po 6 
metų pertraukos ir teiktų progą 
patikrinti generolo populiarumą 
krašto gyventojų tarpe.

—o—
Liet. katalikų apsijungimo 

reikalais
CHICAGO. — Pasaulio Liet. 

Katalikų organizacinis komite
tas vasario 1 d. vysk. V. Brizgio 
bute turėjo poėdį, kuriame buvo 
aptarti laivajame paaulyje iš
sisklaidžiusių katalikų organiza
cijų apjungimo reikalai. Toks 
apjungimas reikalingas, kad ge
riau susiorganizavę kraštai ga
lėtų pagelbėti silpnesniems apaš 
talavimo darbuose. Tokią pagal 
bą ypač galėtų duoti JAV ir Ka
nados lietuviai. Nutarta, ištyrus 
sąlygas ir galimybes, šaukti su
važiavimą, kuriame būtų atsto
vaujama visų kraštų lietuviams 
katalikams.

Organizacinį komitetą sudaro 
JAV ir Kanados atstovai. Posė
dyje dalyvavo vysk. V. Brizgys, 
Kunigų vienybės pirm. kun. E. 
Abromaitis, Kat. fed. pirm. dr. 
J. Jerome, PLK org. komiteto 
pirm. K. Kleiva, Kanados liet. 
katalikų pirm. J. Matulionis, 
kun. J. Vaišnys, P. Garšva ir S. 
Rauckinas. (Plačiau bus vėliau).

• Irake tebeskelbiama, kad 
bus tęsiamos šnipų bylos ir nu
teistieji bus kariami. Gali būti 
teisiamas ir suimtasis JAV pi
lietis Bail.

JAV žygiai Art. Rytų klausimu
Šią savaitę laukiama JAV 

iniciatyvos Art. Rytų klausimu
WASHINGTON. — šeštadie

nį, vasario 1 d., prez. Nixonas 
buvo sukvietęs krašto Saugumo 
Tarybą. Tai buvo jau ketvirtas 
prezidento pasitarimas su Tary 
ba, sausio 20 d. jį prisaikdinus. 
Šį kartą, per 3 valandas, apžvelg 
ta Art. Rytų padėtis.

Posėdyje dalyvavo visi svar
bieji diplomatiniai, kariniai bei 
saugumo reikalų patarėjai, jų 
tarpe viceprezidentas S. Agnew, 
valst. sekr. W. Rogers, gen šta
bo viršininkas gen. E. Wheeler, 
ČIA Viršininkas R. Helms, pata 
rėjas saugumo klausimais prof.
H. Kissinger, JAV ambasadorius 
J. Tautose Ch. Yost ir kt.

Šūviu ties Kremliumi atgarsiai
Paneigia žinią — pasikėsintojas 

nenusižudęs
MASKVA. — NYT žiniomis, 

sovietų įstaigos tebetardo asme
nį, sausio 22 d. šovusį į vieną 
vilkstinės automobilių, gabenant 
kosmonautus iš Vnukovo aero
dromo į Kremliaus kongreso sa
lę. Maskvoje tebesklinda gandai, 
kad pasikėsintojas buvęs dau
giau 20 m. amžiaus, karys Lenin
grado apygardoje ir atvykęs į 
Maskvą, negavęs iš savo dalinio 
atostogų. Nors jis šovęs į auto 
mašiną, kurioje važiavo kosmo
nautai, tačiau jo kulkos buvu
sios skirtos Kremliaus politi
kams — Brežnevui su Podgor- 
nu.

Paneigiama “VVashington 
Post” paskelbta žinia, esą, pa
sikėsintojas Vietoje nusinuodi
jęs. Jis esąs gyvas, suėmimo me 
tu neturėjęs jokių nuodų. Tačiau 
patvirtinta žinia, kad 3 kulkų 
paliestas kosmonautų mašinos 
vairuotojas miręs, neatgavęs są
monės.

Tito ir rumunai įspėja 

Maskvą

Prez. Tito tariasi Bukarešte
BUKAREŠTAS. — Jugoslavi

jos prezidentas J. Tito, Rumuni
jos prezidento ir partijos vado
N. Ceausescu pakviestas, trum
pai viešnagei atvyko į Rumuniją. 
Tai pirmais Jugoslavijos vado 
pasimatymas su Rumunijos 
Ceausescu po Čekoslovakijos in
vazijos.

Tito ir Ceausescu, po pasitari
mų įspėjo Sovietų Sąjungą >— 
ji turi nesikišti į kitų kraštų vi
daus reikalus.

TRUMPAI
• Gen Schroeder, Vak. Vokie 

tijos gynybos ministeris, vieši1 
Washingtone. Jis tarėsi Vak. Eu 
ropas gynybos klausimais su 
JAV gynybos vadovu Melvin 
Laird.

• Norvegijoje nubaustas stu
dentas, 1968 m. vasarą išdau
žęs JAV ambasados langą. Jis 

' nubaustas 30 d. kalėjimu ir 
600 dolerių bauda.

• Traukinio nelaimė palietė 
*P. Korėją — susidūrus dviem 
traukiniams, žuvo apie 50 ke
leivių, tiek part suežista. Kita 
nelaimė įvyko Vengrijoje.

• SOO mil. dol. sąskaitą Pran
cūzijai pristatė JAV ir kiti NA
TO kraštai. Tai suma už NATO 
narių karinius įrengimus Prancū 
zijoje. Galimas dalykas. Pary
žius sąskaitą atmes.

Apie pasitarimus smulkiau ne
pranešta. Tačiau vyrauja įstiki- 
nimas, kad Nixono vyriausybė 
dar šią savaitę paskelbs savo ini 
ciatyvos gaires Art. Rytų klau
simu. Esama duomenų, kad Wa- 
shingtonas pritaria prancūzų pa
siūlymui — keturioms didžio
sioms valstybėms įsikišti, J. Tau 
tų rėmuose ir daryti spaudimą 
į arabus ir į Izraelį, daugiau 
reikšti santūrumo nuotaikas.

Siūlo Jf-rių pasitarimą
Vokietijos, Europos klausimu

VVashington. — Komisija, vei 
kianti J. Tautų rėmuose, vasario 
1 d. kreipėsi į prez. Nixoną, siū
lydama sukviesti keturių didžių-

Tardymas Saugumo komiteto 
žinioje

Maskvoje patirta, kad šiuo 
metu rengiamas pranešimas 
apie pasikėsintojo asmenį ir 
apie tardymo eigą. Kadangi pa
sikėsinimas, atrodo, lietęs Krem 
liaus vadus ir įvykęs Kremliaus 
aplinkoje, tai tardymas paves
tas pačiam Saugumo komitetui. 
Kai kurios šio įvykio aplinky
bės reikalingos ilgesnio tardymo. 
Jų tarpe yra klausimai: kuriuo 
būdu tariamas karys Iljin įsigi
jęs ginklą su šaudmenimis bei 
milicininko uniformą.

Rumunijos prezidentas Ceausescu

Pragyvenimo kaštai JA U-se auga
Kainos per metus pakilo 4.7%

WASHLNGTON. — Darbo 
statistikos įstaigos žiniomis, 
pragyvenimo kaštai JAV-se 
1968 m. teikia žymaus pakili
mo vaizdą — iš tikrųjų, tokio 
aukšto pakilimo nėra buvę per 
pastaruosius 17 metų. 1968 m., 
palyginus su prieš tai buvusiais 
metais, jie pakilo 4.7%. Jei 
1957-59 m. viena šeima įvai
riems reikmenims išleisdavo 10 
dol., tai praėj. metų gruodžio 
mėn. tos išlaidos jau buvo pa
siekusios 12.37 dolerių.

Vis dėlto, sostinėje teiigama, 
kad pernai pakilusi infliacijos 
kreivė rodanti mažėjimo žy- 

! mių.

Stambiausias pakilimas — 
gydymosi kaštai

Kainos 1968 m. pakilo įvai
riose srityse, pvz. 4% — mais
to gaminių kainos krautuvėse, 
5.7% — kainos valgyklose. 6.7 
% — rūbų kainos, 6.1% — į- 
vairių suvartoiimo reikmenų 
kainos, čia įskaitant ir namų 
pirkimo bei jų išlaikymo kaš
tus.

Pats stambiausias kainų pa
kilimas pastebėtas gydymosi 
išlaidų srity — praėj. metų

jų valstybių pasitarimą Vokieti
jos apjungimo klausimu, nes, 
kaip nurodoma, Vokietijos su
skaldymas “galėtų Europą atei
ty vėl nugramzdinti į karą“. 
Be to, komisija, kuriai vadovau
ja teisininkas ir buvęs prez. Ken
nedy patarėjas T. Sorensen, pa
siūlė sudaryti Europos saugumo 
komisiją.

Pasiūlė pritarti Oderio — 
Nisos sienai

Komisijos sudėty, be keturių 
didžiųjų valstybių (JAV, sovie
tų, britų ir prancūzų), dar būtų 
Vak. ir Rytų Vokietijos, Italija, 
Lenkija, Čekoslovakija ir Veng
rija. Komisija, siūloma, tartųsi 
dėl NATO ir Varšuvos sutarties 
pakto dalinių mažinimo bei ato
minių ginklų atsargų siaurinimo 
Europoje.
Abrasimovas į Vakarų 

Berlyną

Kalbėjosi Bonnos prezidento 
rinkimo klausimu

BERLYNAS. — Sovietų amba 
sadorius R. Vokietijoje P. Ab
rasimovas sausio 31 nuvyko į 
Vak. Berlyną, kur kalbėjosi su 
miesto burmistru Klaus Schuetz. 
Vienas pagrindinių svarstytų 
klausimų buvo sovietų “provoka 
cija” laikomas Bonnos nusista
tymas kovo 5 d. Vak. Berlyne 
rinkti Fd. Vokietijos naująjį pre 
zidentą. Maskva tebeaiškina, kad 
V. Berlynas nesąs Vak. Vokieti
jos dalimi. Dėl to sovietų diplo
matai kreipėsi pas JAV ir D. 
Britanijos diplomatinius atsto
vus.

P. Abrasimovas neįteikė pro
testo — tai laikoma Maskvos no 
ru vengti didesnio konflikto, 
ypač kai jai rūpi neaštrinti san
tykių su naująja Washingtono 
vyriausybe. JAV buvęs ambasa
dorius Bonnoje ir dabartinis 
JAV delegacijos vadovas Pary
žiuje, Lodge, neseniai pats buvo 
nuvykęs į R. Berlyną, tariamai, 
atsisveikinti su sovietų ambasa
dorium.

• JAV ambasadorium Maskvo 
je numatytas paskirti ligšiolinis 
JAV ambasadorius Prahoje, 
Beam.

' gruodžio m., palyginus su 1967 
m. gruodžiu, jos pakilo net 
7.3%.

Kilo lr dirbančiųjų atlyginimai
Darbo įstaiga pastebi, kad 

tuo pačiu, metu krašte kilo ir 
vidutiniai dirbančiųjų atlygini
mai. 45 milijonams įmonių dar
bininkų praėj. metais atlygini
mai buvo pakelti, vidutiniai, 5.5 
%. Tačiau pakilus ypač suvar
tojamųjų gerybių kainoms, dar
bininkų atlyginimų pakilimas 
neturėjo didesnės reikšmės.

Vidutinis įmonės darbininkas, 
su trijų asmenų išlaikoma šei
ma, 1968 metais, palyginus su 
ankstyvesniais metais, gauda
vo rekordinį savaitinį atlygini
mą (po atskaitymų) — 78.61 
dol.

• Astronautas F. Borman su 
šeima lankosi Londone. Tai pir
masis 19 dienų kelionės po Vak. 
Europos kraštus tarpsnis. Šian
dien Borman bus priimtas britų 
politikų, mokslininkų, turės pa
simatymą su spauda. Ryt Bor
man su šeima lankosi pas min. 
pirmininką H. Wilsoną ir pas ka
ralienę Elzbietą bei princą Pily
pą. Trečiadieni Bormanų šeima 
vyksta į Paryžių.

Arabų pabėgėliai ties Jordano upe

Lietuva nesavarankiška - liudija 
patys rusai

Vilnius, ok. Lietuva. Kai Vil
niuje aukštesnieji komunistų pa 
reigūnai vis dar stengiasi įrodi
nėti, kad Lietuva niekad nesanti 
buvusi tokia nepriklausoma, 
kaip dabar, vienas po kito išky
la liudininkai, kurie bent mirda
mi liudija, kad ištikrųjų yra vi
siškai atvirkščiai.

Šių metų sausio 12 d. Maskvoj 
staiga mirė toks Anatolijus Šveco 
vas, gimęs Sibire, ruso geležinke
lininko šeimoj, Lietuvoj niekad 
negyvenęs ir iki 1949 metų (iki 
43 m. amžiaus) su Lietuva iš vi
so nieko bendra neturėjęs ir apie 
ją greičiausia nieko nei nežino
jęs. Betgi dabar, jau 15 metų, jis 
— “Lietuvos ambasadoriaus” 
Maskvoje pavaduotojas. Mat, 
stengdamies vaidint “nepriklau
somybę”, bolševikai yra įtaisę 
Maskvoje savo vilniškių vietinin 
kų “nuolatinę atstovybę”, kurio
je atstovą pasirenka ką nors iš 
Lietuvoj bent kiek gyvenusių, bet 
štai, jo pavaduotoju laiko ką 
nors iš saviškių. Ir taip, per pas
taruosius 15 metų sibirietis Šve- 
covas, esą, “daug ir sėkmingai 
dirbo sprendžiant TSRS centri
nėse įstaigose respublikos kelia
mus klausimus” (TIESA, 1969, 
sausio 14).

Taip, vadinas, reiškiasi “respu 
blikos nepriklausomybė”: jos rei 
kalus sprendžia “TSRS centrinės 
įstaigos”, o tuos reikalus aiškina 
tų pačių įstaigų paskirti šveco- 
vai...

KALENDORIUS
Vasario 3 d.: šv. Blažiejus, šv. 

Berlinda, Radvilas, Asta.
Vasario 4 d.: šv. Andriejus, 

šv. Verburga, Vydimantas, Ar- 
vilė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir apylinkėse šiandien debe
suota, šalčiau, temp. sieks 20 ir 
daugiau 1. F., ryt — atšalusio oro 
tąsa.

Saulė teka 7:05, leidžias 5:08.

JAV ir Raud. Kinijos ateities kelias veda į tamsią nežinią.

Maža to: Šveicovas, esą, “akty
viai dalyvavo pertvarkant respu 
blikos žemės ūkį, stiprinant kolū 
kinę santvarką, vystant pramo
nę”. Nes, prieš paskiriamas Lie
tuvos reikalams atstovauti, ketve 
rius metus, nuo 1949, Švecovas 
buvo Lietuvos kolchozinimo pri
žiūrėtojas maskvinėje kolchozų 
taryboje.

Tie dalykai nėra naujiena, tik 
vieši jų paliudijimai pačios ko
munistų partijos spaudoj yra mir 
tini smūgiai, pavyzdžiui Diržins 
kaitės ir panašių “deputatų” pa
sakoms apie jų tariamą savaran
kiškumą Lietuvoj ir neva Lietu
vos darbo žmonių valiai atstova
vimą.

(ELTA)

ĮVAIRIOS žinios
NATO turėtų naudoti 

atominius ginklus
MUENCHEN. — Britų gyny

bos ministeris Denis Healey, kai 
bedamas aukštų karių iš septy
nių kraštų pasitarime, įspėjo, 
kad sovietų invazijos Vak. Euro
poje atveju NATO turėtų panau
doti atominius ginklus. Tai būtų 
vienintelė išeitis, nes, Healey 
nuomone, rytų bloko kraštai tu
rį pranešesnius skaičiumi, pa
prastais ginklais, apginkluotus 
karinius dalinius.
Nteono politika — sena prekė

HONG KONG. — Kom. Kinija 
ir Š. Vietnamas vasario 1 d. puo 
lė naujojo prezidento R. Nixono 
politiką. Hanojaus radijas pa
skelbė, kad Nixono politika esan 
ti “naujų bruožų, tačiau sena 
prekė”. Pekino partijos dienraš
tis per radiją nurodė, kad su Ni 
xonu negalimi kompromisai ir 
taika tegalinti būti pasiekta tik 
jėgą panaudojus. Teigiama, kad 
Nixonas einąs “senaisiais, dar 
Trumano ar Johnsono nubrėžtais 
politiniais keliais”.



a DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. vasario mėn. 3 d.

Į TALKĄ LIETUVOS LAISVEI
Nauji mėtai, bet mūsų už

daviniai lieka tie patys: į talką 
lietuvių tautai kovoje dėl kraš
to ir jos laisvės, kuri yra su
trypta Maskvos raudonųjų na
cių. Neseniai buvo rašyta: “Mo- 
bijisaiokime visas jėgas kovai 
ui Lietuvos laisvę”. Vliko pir
mininkas dr. K. Valiūnas pra
šė” “pašalinti tamsą, temdančią 
savitarpio santykius ar truk
dančią musų kovos laisvę”. Lie 
tuvos diplomatijos šefas St. Lo
zoraitis kreipėsi j J. Tautų ge
neralinį sekretorių, priminda
mas “Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos paskelbimo 20 me- 
tų sukaktį”, pagal kurią turėtų 
visi žmonės, tautos turėti žo
džio ir, apskritai tariant, spau
dos, ekonominės bei susisiekimo 
laisvę. Bet J. Tautų narys — 
Sovietų Rusija, nepaisant, kad 
ji prisiėmė pareigą. įgyvendinti 
Žmogaus teises, ne tik nevyk
do, bet dar labiau jas varžo ir 
grobia kitus kraštus. Nepaisant 
Sov. Rusijos įvedamos vergijos, 
laisvieji kraštai nieko nedaro, 
net ir jokio priekaišto nepa
reiškia. Spauda tyli, radijas ir 
televizija užsiima nereikšmin
gomis temomis, bet tarptauti
nio nusikaltimo, kurį vykdo 
raudonieji, neišryškina laisvom 
tautom.

Po antrojo pasaulinio karo 
susidariusi politinė situacija vi
sai nenarpliojama. Taikos kon
ferencija nešaukiama, sukapoti 
kraštai, išskirtos tautos ir šei
mos negali susijungti, okupuo
ti kraštai neša vergiją, kurią 
Sovietai įvedė. Religinėje srity
je tam tikras sąmyšis. Mora
liniai dėsniai sumindžioti. Spau
dos ir žodžio laisvės vardan 
šlykščiausi vaizdai, vulgarūs fil
mai laikomi menu.

MOSU KOLONIJOSE
Hartford, Conn.

BUS DU SVARBUS 
PARENGIMAI

Vasario 15 d., šeštadienį, 6 
vai. vak., Hilton viešbutyje bus 
metinis baltiečių koncentas-ba- 
lius, kuriam šiais metais vado
vauja lietuviai. Žinoma, dau
giausia darbo įdeda ir įdės lie
tuvių grupės pirm. Zigmas Straz 
das su ponia.

Meninę programą išpildys sol. 
Stasys Baras, jam akompanuos 
prof. Vytautas Marijošius. Tai 
bus maloni staigmena baltie- 
čiams išgirsti garsiausio lietu
vių tenoro balsą. Taip pat ma
lonu bus pasiklausyti prof. Vy
tauto Marijošiaus piano garsų. 
Koncertu-balium susidomėjimas 
didelis.

Antras labai svarbus parengi
mas — Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas, kuris bus va
sario 16 d., sekmadienį.

Minėjimas prasidės 10 vai. 
šv. Mišiomis Šv. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Da
lyvaus skautai, veteranai uni
formuoti ir su vėliavomis. Per 
Mišias giedos muz. Jurgio Pet
kaičio diriguojamas “Aido” cho
ras.

Antroji minėjimo dalis pra
sidės 3 vai. p. p. L.A.P. klubo 
ąąlėje, .227 Lawrence St., Hart
ford, Conn. Čia taip pat daly
vaus organizacijos.

Pagrindinę kalbą pasakys 
dr. Alfonsas Stankaitis, kuris 
neseniai į Hartfordą yra atsi
kėlęs. Tad malonu bus su juo 
susipažinti ir išgirsti jo kalbą.

Koncertinėje dalyje taip pat 
dalyvaus sol. Stasys Baras; a- 
kompanuos taip pat prof. Vy
tautas Marijošius. Programoje 
pasirodys ir “Aido” choras, di
riguojamas muz. J. Petkaičio.

f minėjimą pakviesti žymūs 
viĮSfcijos ir miesto pareigūnai:
gubernatorius, meras ir kiti,

Kapitoliuje vasario 15 ir 16 
dUwi6witw, šeštadienį ir sekma

Ką gi turėtų daryti laisva
sis lietuvis, išblaškytas po vi
sus pasaulio kraštus? Patar
lė sako, kad grūdas prie grūdo 
aruodą pripildo, arba — lašas 
po lašo ir akmenį pratašo. Tad 
mūsų tautos patirtimi turėtu
me pasinaudoti ir ją šiais nau
jaisiais metais įgyvendinti. Šių 
metų angoje padarykime tai, 
kas galima.

Kadangi 1968 m. suėjo 20 
metų nuo Žmogaus teisių dėklą 
racijos, tai tą sukaktį išnaudo
kime mūsų tautos laisvei. Tu
rime pasiijsti trumpus raštus, 
deklaracijas ar rezoliucijas Jun 
gtinių Tautų gener. sekretoriui, 
Žmogaus teisių biurui, JAV 
valstybės departamentui, nuro
dant, kad ir po 20 metų dekla
racijos paskelbimo mes dar ne
galime pasiųsti laikraščių, kny
gų į Sovietų okupuotą kraštą. 
Pagal tarptautinio susisiekimo 
įstatymą pašto įstaigos neturi 
teisės sulaikyti nei laiškų, nei 
knygų, nei laikraščių, siunčia
mų iš vieno krašto į kitą.

O Sovietų Rusija kaip tik 
laužo tą įstatymą. Jei sovietai 
praktikuoja teisių varžymą, lais 
vojo pasaulio paštų įstaigos tu
rėtų nepriimti sovietinės spau
dos. Dėl tokio komunistų elge
sio turime rašyti pareiškimus.

Rengiant memorandumus ar 
rezoliucijas, reikia užklausti, 
kas iki šiol žmogaus teisių lais
vės srityje padaryta ir ką nu
matoma daryti, kad ta deklara
cija būtų įgyvendinta. Tegul 
rašo visos lietuvių bendr. apy
linkės tokius laiškus, tegul ir 
organizacijos nepasilieka pasy
vios. Studentai tepaseka ame
rikiečių studentų pavyzdžiu. Tik 
nemanykime, kad tokia veikla 
nieko nereiškia. A. M.

dienį, šalia JAV vėliavos, ple
vėsuos ir Lietuvos trispalvė.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi minėjime gau
siai dalyvauti. »J. Bernotas

KANADOS ŽINIOS

Welland, Ont.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

L. B. Wellando apylinkės val
dyba rengia šaunų Lietuvos 
šventės — Vasario 16 minėji
mą, kuris įvyks vasario 8 d., 
šeštadienį, St. Michael’s Church 
salėje, 411 Harriet St. Paskai
tą skaitys Brock universiteto 
studentas Vytas Gudaitis. Me
ninę programą išpildys solistė 
Birutė Cypienė ir ponia Zmui- 
dzinienė, viešnios iš Rochester. 
Šokiams gros geras europietis- 
kas orkestras. Veiks turtingas 
bufetas.

Tai paskutinis prieš gavėnią 
pasilinksminimas Niagaros pu
siasalyje. Maloniai kviečiame 
visus lietuvius iš Wellando, 
Port Colbome, St. Catharines, 
Niagara Falls ir iš toliau į šį 
linksmavakarį. Pradžia 7 vai. 
vak. punktualiau L. B. V-ba

Russell E. Train pakviestas JAV 
vidaus sekret. VValter Hickel pa
dėjėjo postui.

MAS nepaprastojo suvažiavimo rezoliucijų komisija. Iš kairės: S. Kup
rys (Cicero), V. Maciūnas (Philadelphia), R, Vaitėnaitė (Clevelandas), 
A. Kuolas (Torontas), L. Alenskis (Chicaga). Nuotraukoje trūksta 
J. Oniūno (New Yorkas) ir A. Dambriūno (VVashingtonas).

Nuotrauka K. Razgaičio

Rochester, N. Y.
POETO NAGIO POEZIJOS 

VAKARAS

Sausio 25 d. vakare rengtas 
poeto H. Nagio poezijos vaka
ras praėjo su pasisekimu. Su
sirinko apypilnė Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salė. Vakarą 
pradėjo Izabelė Žmuidzinienė, 
su giliu įsijautimu padeklamuo
dama H. Nagio, lietuviško kai
mo buities nuostalgiškąjj eilė
raštį “•Piemenėlio mirtis”.

Poetas, rašytojas, kritikas 
dr. Henrikas Nagys savo poe
zijos žodžio pradžioje pareiškė, 
kad jis, kaip rašytojas esąs 
brolis visų kitų poetų, rašančių 
šiapus ar anapus geležinės už
dangos. Jis norįs kalbėti tiesiog 
kaip žmogus į žmogų. Jis esąs 
iš tos lietuvių rašytojų - poetų 
kartos, kurių jaunystė buvo nu
kirsta nuo savos žemės. Jie a- 
tėję po kartos, kuri gyveno auk 
so amžių (Salomėja Neris, Br. 
Brazdžionis, J. Aistis, Antanas 
Miškinis ir kt.), bet jie vis dėl 
to (Nagio karta) esanti kur 
kas laimingesnė, nes turčius 
gimtąjį žodį, kai vėlesnieji (Bo- 
gutaitė, Jurgita Saulaitytė, Liū- 
nė Sutema ir kt.) netekę nieko, 
atseit gimtojo krašto.

Vėliau poetas paskaitė iš kiek 
! vienos savo eilėraščių knygos 
I po kelis poeto pasirinktus ei
lėraščius.

H. Nagys eilėraščių knygų y- 
ra išleidęs tris, ketvirtoji “Bro
liai balti aitvarai” jau du su 
puse metų, kaip draugų žada
mi išleisti. Pirmoji knyga “Lap
kričio naktys” turėjusi būti pa
vadinta “Laoų kritimo naktys”. 
Esą tai liūdna knyga, bet kai 
esi toks, kitaip nesą galima kal
bėti. Antroji knyga “Saulės 
laikrodžiai” — ilgesio ir tre
čioji — “Mėlynas sniegas”.

Poetas buvo priimtas šiltai 
ir jam baigus skaityti, susirin
kusieji jį ilgais plojimais pager
bia atsistojimu.

Gaila, kad poetas daugiau bu
vo susidomėjęs skaitomais eilė
raščiais, negu jų perdavimu 
klausytojams. Poezijos ar pro
zos vakaras yra ne tik su poe
tu pasimatymo vakaras, bet ir 
jo poezijos pasiklausymo vaka
ras.

Rytojaus dieną, liet. radijo 
programos metu, poetas H. Na
gys paklaustas rašytojo Jurgio 
Jankaus, kuris jam eilėraštis 
artimiausias širdžiai, esą, ne
dvejodamas galįs atsakyti, kad 
tai poema “Brolis”, kurį poetas

ST. JOHN’S GENERAL HOSPITAL SCHOOL OF NURSING
Tn Old Allegheny — PitiKbui-gh's North M<b‘

Aiuw Offcring 30 Month Diplomą Program
Affilia-ted wlth Perui Hta.te I’ntversity for hasic Sciences. 

Approved by Pa.. State Board of Nurse Exatniners.
Fully Accredited by tihe National Leagite of Nursing 

Send for Brochure.
Applications now helng acceptcl for September. 19*19 Class 

For further Information ivrite or call
412-766-8300 

director of nursing
3884 Fleming Ate. Pittsburgh, Pa. 15212

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

...... - . ■ -»• .

radijo klausytojams ir perskai
tė. Eilėraštis savo tema labai 
artimas Br. Brazdžionio eilėraš
čiui “Per pasaulį keliauja žmo
gus”. Antras eilėraštis “Saka
las” — svajonė, noras prisijau
kinti išdidų pilką paukštį Sa
kalą su gintaro akimis. Klau
siamas modemiška ar liaudiš
ka poezijos forma geresnė, po
etas atsakė, kad poetas privalo 
kalbėti visiems suprantama kai 
ba, kad visų' būtų suprastas, 
reikia kalbėti iš širdies į širdį. 
Illlllllllllllllliutlllllhllllllllllllllllllllllll/

dekoravimas
IŠ VIDAUS IR Iš LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis f:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllli

PARDUODAMI 
Iš MODELINI) NAMU BALDAI
30% ik: 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO.
6200 S. VVestem. Tel. GR 6-4421,

10% — 20% — 80% pigiau mokCsit 
už apdrauda nuo ugnies tr antomo- 
bilio pas
FRANK ZAPOLB

8208 H H’ert 95th Street 
Chicago, niinois

Tel. GA 4-8654 Ir GR 0-488*

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2848 W. 69th Street 776-1488 
Namų tel. — PR 6-1083

...... . I » I III.NIIHŠ......... .... .... ■

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgi, metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų. gyvybe*, 

automobiliu, 
sveikatos, Ma
nto.
Patogios l&d- 
mokfijimo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS
8455 S. Kedrie Avė., PB 8-2238 I

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4005 Archer Av. 
Chicago, III. 60882. Tel. YA 7-598'

Poezijos vakarui vadovavo 
rašyt. Jurgis Jankus, rengė 
Liet. Bendruomenės kultūrinių 
pobūvių klubas,

— Dail. Pauliaus Jurkaus dai
lės darbų paroda įvyks kovo m. 
1 ir 2 d. šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėse.

— Prez. Antano Smetonos 
minėjimas — balandžio mėn.’ 
27 d.

— Sol. Daivos Mongirdaitės 
ir sol. Leono Baltraus arijų ir 
dainų vakaras — gegužės mėn. 
pradžioje. Rengia vietos LB a- 
pylinkės valdyba. sb.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

~A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
pointlng". Pilnai apsldraudę Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

nnipiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiMiiiK^

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiui

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9583

iiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiii

Heating Contractor
Įrengtu nauju* lr perstatau se
nu* visų rūšių namo apšildymo. 1 
pečius lr alr oondltlonlng i 
nauju* lr senu* namu* Stogų 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boileriu*. Turiu leidimu* 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darba* atliekama* greitai lr*ą-j 
žlnlngal. Apskaičiavimai nemo
kamai Jj

DOMAS ŽUKAUSKAS 1 
HEATING A SHEET MĖTAU 

8. VVestem, Obloago *, HL
Telefoną* VI V-tAt. I

Ofisas 3148 TV ėst 63rd Street
TeL: PRospect 8-17,7 

Keziil.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

280, West 63rd Street
Kampas 63-čios ir Callfornia 

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

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

Rez.li), tel. VVAlbrook 5-8048
Rezid. Telef. 230-4683

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

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

Priima ligonius pagal susitarimų; 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 6Srd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—-1 vai. Trečia- 
dien) uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. NVAlbrook 5-5076

0R. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Route 25, Elgin, Hlinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
uuti'.. penktad. 1-5, treč. Ir šeši. tik 
susitarus.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, peiiKladte- 

nats 2—9 v., šeštadieniai* 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
IJet.uvlškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. esrd St., OR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
"contact lemsen”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

DR. EDMUND E. GIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; Šeštad. 10—2 vai.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų *25-76*7 

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

Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad,, ketvirtad n 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. 9
Šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet-

Ote. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE! 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Crawford Medical Building

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dfil dakta

ro ligos.

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

Akušerija lr moterų Ilgo*

6132 80. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K fi A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 6 Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 7 lst Street 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CfflRUROIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Clėėrd, Oak Forest, Tll

Kabineto tel. 687-2030
Namų teL 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 6Srd Street

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

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

Ofiso t<‘l. REUance 5-4410
Rez. GRovehUl 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki g v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p. 
lr vakarais pagal susitarimą.

Ofiso lr bato tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Jr chlrunrila 
Ofisas 2750 W. 7 lst, Street

Telefoną* —
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—lt 
v. r., 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karą Sekmad. lr trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099TeL — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vąl. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th 8L 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., TVeč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 Iki R 
y. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą,.

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienlua 
fieštadlenląls 12 Iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-A19S

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Prilmlaeja ligonių* tik susitarų*
*—4 p- p- lr 8—8 v- valt- 

Trsčlad. Jr šeštad. uždarytaDR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestem Avenue 

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

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-291*

Telefonas — GRoveklU 6-281S
DR. A. YALIS. LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBft AKUŠERIJA m

MOTERŲ LIGOS
2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 v. vai 
Šeštadieniais 1 Iki 4 vaL

..„ Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

TeL PRospect 6-94OO
DR. ONA VASKEVI6IUG

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą.Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

Tel. ofiso PR 6-6440, na. HE 4-8150

DR. F. G. W!NSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. lr 7 Iki 8 V. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR «-»801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus Ilgos
2454 VVest 71at Street

(Tl-o* lr Campbell Avė. kampa*) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr *—8 v. v. 
Šeštad » v. r. — 8 v. popiet.

Ofiso teL 707-8141. Namų 080-485V

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
VaL: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. «-8 v. vakaie- 
fieštadienUls 11-1 vaL popl«L



Ta pati nelaimė —

LIETUVOS KAIMYNŲ 

RUSINIMAS
Kai kalbame apie rusinimą, 

turime žinoti, kad ne mes vie
ni lietuviai tame katile verda
me. Dar nuo seniau rusinamos 
mūsų kaimyninės tautos, ku
rios anksčiau įjungtos į Sovie
tų Sąjungą. Tokių žmonių yra 
daugybė — apie pusė Sovietų 
vergų imperijos gyventojų.

Mus pasiekia nemalonios ži
nios, kad mūsų kaimynų gudų 
rusinimas yra labai smarkiai 
pažengęs pirmyn. Jau po I pa
saulinio karo gerokai buvo su
rusinta Sovietų valdžioje bu
vusi rytinė Gudijos dalis. Po 
II pasaulinio karo rusinimas 
išplėstas ir vakarinėj, seniau 
Lenkijos valdžioje buvusioje 
Gudijos daly. Kelių masinių 
deportacijų metu buvo išvežti 
iš Gudijos gudų tautybės mo
kytojai ir šiaip šviesesnieji 
žmonės. Į jų vietas paskirti iš 
Rusijos gilumos rusai. Pana
šus vaizdas ir įstaigose, fabri
kuose. įmonėse. Vokiečiams 
karo metu išblaškius daugybę 
Gudijos gyventojų, į jų vietas 
atgabenti rusai kolonistai. Su
rusinti visi didesnieji Gudijos 
miestai. Gudų tauta tebėra tik 
nuošalesniuose kaimuose, skur 
džiuose kolchozuose.

*
Nedaug kuo geresnės žinios 

ateina ir iš Ukrainos, šio di
džiulio krašto kolonizacija bei 
rusinimas taip pat yra gerokai 
pažengęs. Ukrainiečių tauta 
ir jų kalba kiek stipriau laiko
si tik vakarinėje krašto daly
je, Lenkijos 1920—1939 m. 
valdytose žemėse. Rytinės Uk
rainos rusinimas yra daug 
stipresnis. Visuose didesniuo
se miestuose vyrauja rusiškas 
elementas ir jų kalba. Valsty
binė kalba, kaip Gūdi jo je, yra 
rusų kalba. Mokyklose ir ki
tur rusai mokytojai aiškina, 
kad gudų ir ukrainiečių kalbos 
tesančios kiek skirtingesnės 
rusų kalbos tarmės, kurios tu
rinčios pranykti ir susilieti su 
rusų kalba.

*
Mūsų kaimyninės Latvijos 

rusinimas yra dar stipresnis 
kaip lietuvių rusinimas. Mes 
neturime po ranka konkrečių 
statistikos duomenų, iš kurių 
būtų matyti, kiek dabar yra 
rusų Latvijoje, tačiau nėra 
abejonės, kad jų procentas yra 
bent du kartu didesnis kaip 
Lietuvoje. Yra žinoma, kad 
Latvijos sostinės Rygos, ku
rioje prieš n pasaulinį karą 
buvo 360,000 gyventojų, dabar 
jų skaičius yra padvigubėjęs 
ir siekia 700,000. Nėra abejo
nės, kad tą nenormalų “prie
auglį” sudaro rusai kolonistai 
bei valdininkai. Iš viso šiuo 
metu Rygoje esą 62 procentai 
rusų.

Apie didelį rusų skaičių Lat
vijoje kai ką pasako ir dviejų 
okupuotosios Latvijos didžiau
sių dienraščių tiražai: “Gina” 
(Kova) — Latvijos komunis
tų partijos organas latvių kal
ba (kaip vilniškė “Tiesa”), 
spausdinamas 193,000 egz. ti
ražu. Tuo tarpu kitas dienraš
tis — “Sovetskaja Latvija”, 
leidžiamas rusų kalba (kaip 
vilniškė “Sovetskaja Litva”) 
spausdinamas 105.000 egz. ti
ražu. Vadinasi, jam netrūksta 
rusų skaitytojų.

Rusinimas daugiausia reiš

Spaudoj ir gyvenime

RYŠIŲ SU KRAŠTU PROBLEMA

“Lietuvių Dienos”, kurias suma
niai redaguoja poetas B. Brazdžio
nis ir su dideliu pasišventimu lei
džia Ant. Skirius, savo naujame nu
meryje (gruodžio mėn. data) veda
majame prisimena ryšių su kraš
tu problemą. Čia rašoma: “Juo to
liau, juo labiau nebesame atskirti 
nuo savųjų tėvynėje geležine sie
na. Matome jų padėtį, suprantame

kiasi per mokyklas. Kalbama, 
kad po II pasaulinio karo Lat
vijos komunistų vadovai apsi
sprendę nesteigti į Latviją 
plūstantiems rusų vaikams 
Specialiai rusiškų mokyklų, 
manydami, kad rusų vaikai 
mokysis latviškai. Tačiau, ne
ilgai trukus, rusų kalba iš dau
gelio mokyklų ėmė išstumti 
latvišką, latvius mokytojus 
daug kur pakeitė rusai. Labai 
dažnai matematikos, geografi
jos, fizikos ir kt. dalykai Lat
vijos mokyklose jau dėstomi 
rusiškai. •

Pati “Ciną” rašo, kad latvių 
jaunimas vengia stoti į peda
goginius institutus. Mokytojo 
specialybės jaunuoliai ypač 
vengia. Jaučiama didelė mo
kytojų stoka. Tiesa, veikia du 
pedagoginiai institutai: Liepo- 
juje ir Daugpilyje. Pirmajame 
mokosi 500 studentų, antraja
me kiek mažiau. Daugpilio 
ped. institute studentai rusai 
sudaro daugumą. Iš visų ped. 
institutų studentų reikalauja
ma, kad jie būtų “tvirti ideo
loginio fronto kovotojai”. Šis 
reikalavimas atbaido latvius 
jaunuolius nuo mokytojo pro
fesijos. Taigi pradžios mokyk
lose retai kur pamatysi latvį 
mokytoją vyrą. Stingant mo
kytojų vietoje, jie atgabena
mi iš Rusijos. Jiems uždedama 
pareiga ne tik mokyti bei auk
lėti latvių vaikus, bet ir juos 
rusinti, auklėti palankiais ru
sams.

*
“Padomju Jaunatve” (Tary

bų jaunimas) nagrinėja gy
ventojų prieauglio klausimą 
Latvijoje. Oficiali statistika 
rodo, kad prieauglis labai ma
žas. Per pastaruosius trejus 
metus kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų tebūta 14 gimimų. 
Tai mažiausias skaičius rusų 
imperijoje (vidurkis 18 gimi
mų). Kad palaikius gyventojų 
prieauglį, kiekviena šeima vi
dutiniškai turi auginti bent 
2.5 vaiko. Tačiau dauguma lat. 
vių šeimų mano, kad pakanka 
ir poros vaikų. Tačiau ne vi
sos moterys gimdo, ne visos 
susilaukia motinos amžiaus. 
Gimimų sumažėjimo priežastis 
yra ir gyventojų susitelkimas 
miestuose, kur dabar gyvena 
daugiau kaip 2/3 visų gyven
tojų. O vaiko gimimas sukelia 
didžiulę problemą, ypač turint 
galvoje butų stoką. Pastebė
tina, kad mėnesinis vaiko prie
das mokamas tik penktam ar 
šeštam vaikui gimus. Taigi 
šeimų, turinčių 2—4 vaikus, 
būklė yra žymiai sunkesnė 
kaip tų, kurios augina tik vie
ną ar neaugina nė vieno vaiko.

Tačiau pačiame gimimų su
mažėjimo pagrinde slypi jauni
mo perdidelis išnaudojimas 
prievartos darbams: daugelis 
jaunų žmonių išsiunčiami “sa
vanoriškai” prievartos dar- 
lbams į tolimas Rusijos sritis. 
Ten jie negali sukurti šeimų, 
o jeigu kuria, dažniausia nebe 
latviškas. Gera dalis jų iš Ru
sijos nebesugrįžta.

Taigi rusinimas skaudžiai 
paliečia visas Sovietų vergų 
imperijos ne rusų tautas. Už
tat lietuviai, jų kaimynai ir ki
tos rusų pavergtos tautos turi 
su juo sujungtomis jėgomis 
kovoti. b. kv.

jų pastangas ir jaučiame jų gyvy
bės pulsą. Mokomės atskirti savą 
nuo svetimo, pasirinktą nuo primes
to. Jeigu yra mūsų tarpe nesutari
mų ir trynimos:, tai ne dėl esmės, 
o dėl skirtingų charakterių bei in
dividualaus taktikos supratimo. No
ras palaikyti ryšį su savaisiais oku
puotoje tėvynėje visų didelis ir ne
meluotas. Tik ir čia reiks suprasti,

AR POLITIKAI JAU PABUDO IS SAPNU?
Dar bus kietų kovų už žmogaus ir tautų išlikimą

Užpraėjueiais ir praėjusiais 
metais Vakarų spaudoje ir kai 
kurių politikų sluoksniuose 
(pvz. Washingtone, Paryžiuje 
ir Londone) vyravo optimiz
mas: girdi, Sovietų Rusijos ag
resijos grėsmė Europai atslu- 
gusi; sovietinė sistema kintan
ti, suteikdama daugiau laisvių 
asmeniui: tautinių komunizmų 
nepriklausomumas nuo Mask
vos augantis. Šis optimizmas 
buvo net virtęs “politine dog- 
ma .

Bet šis optimizmas virto mui
lo burbulu, Sovietų Rusijos bei 
jos satelitiniams (Varšuvos pak 
to valstybių) kariniams dali
niams su tankais įžygiavus į 
Prahą ir okupavus Čekoslova
kijos ki-aštą 1968 metų rugpiū
čio 21 d.

To dar neužteko. Sovietam 
okupavus Čekoslovakiją, Krem 
liaus vadovas Brežnevas pakar
tojo bolševikinę doktriną apie 
Sovietų Rusijos “teisę” kištis 
į vidaus reikalus komunistinės 
valstybės, kai joje kyla grės
mė socializmui, kad apsaugotų 
komunizmą nuo “revizionizmo”, 
nuo “Vakarų įtakos”. Užtat Mi- 
lovan Djilas, buvęs Jugoslavi
jos viceprezidentas ir parlamen
to pirmininkas (prieš 1954 m.), 
komunizmo ideologas, sėdėjęs 
diktatoriaus Tito kalėjimuose 
dėl nukrypimo nuo marksinės 
-leninės, stalininės linijos, 1968 
metų gale viešėjęs Amerikoje, 
pabrėžia, kad Sovietų Rusija 
karine jėga siekia išlaikyta sa
vo valdžią rytų Europoje. Ne 
tik išlaikyti, bet ir išplėsti. Va
karų Europa dabar susiduria 
su imperija, kuri yra daug (bai
sesnė, nes jos vienintelis pra
našumas — karinė jėga. Sovie
tai rytų Europą laiko savo mo
nopoliu. Gi prof. H. Kissingeris, 
prezidento Nixono patarėjas, 
praėjusių metų lapkričio mėn. 
pareiškė, kad dabartinė Sovie
tų Rusijos vadovybė esanti “di
desnė pasauliui grėsmė nei Sta-

kad neturime atsisakyti principo dėl 
beverčio ir abejotino blizgučio. Ne
bijokime danajų, nešančių dova
nas iš svetimųjų malonės, bet ir 
negriebkime jų j glėbį ir nespirta
me tuo pačiu metu savųjų, kurie 
yra atsargūs ir nepritaria staigiems, 
neapdairiems veiksmams. Laisvos 
tėvynės pasiilgimas vadino ir vadi
na mus būti rimtais ir išmintin
gais.”

Šiame numeryje nuotraukomis ir 
aprašymais paminima Vliko veiklos 
25 m. sukaktis, prof. dr. A. Damu- 
šio 60 m. amžiaus, duodamas geras 
pluoštas V. Joniko eilėraščių, pora 
puslapių skirta A. Varno 90 m. 
amžiaus sukakčiai pagerbti, deda
mas nuoširdus a. a. B. Babrausko 
nekrologas ir visa eilė informacijų 
iš mūsų kultūrinio gyvenimo.

J. Daugį.

K. BARAS

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

5 • • .
Tame pačiame kelyje tik toliau stovėjo kiu mergai

tė, kuri atrodė truputį smulkesnė Ji rankose nieko ne
turėjo. Ji buvo be skarelės, apsivilkusi rudu apsiaustu. 
Jos žvilgsnis buvo susikoncentravęs į mergaitę, laikiusią 
lagaminėlį. Ji kartais pasisukdavo ir žvilgterėdavo bai
mingai į krūmus arba į kaimelį. Jos veidas buvo švie
sus su trupučiu raudonumo, kadangi saulė metė spin
dulius tiesiai į ją.

— Heilo, mister, — mergaitė su lagaminu ranko
je sušuko vėl ir pažengė keletą žingsnių į priekį.

Donaldas patikrino pistoletą ir pažengė keletą 
žingsnių į priekį. Momentą jis stovėjo krūmų pakrašty. 
Mergaitė apsigręžė ir ėjo vėl kelio link, kartais atsigrįž
dama į krūmus.

Dabar Donaldas apžvelgė visą kelią ir apylinkę. 
Ne, nieko. Visur buvo tuščia. Nei žmogaus, nei vežimo 
nebuvo ant kelio, tik mergaitės. Jis prasistūmė per pa
skutinius pakraščio krūmus ir pamojavo mergaitei:

— Heilo, Fraulein”, paruoštą ginklą laikydamas 
už nugaros.

Mergaitė stabtelėjo. Dabar ji stovėjo nejudėdama ir 
tyli. Pagaliau ji pastebėjo Donaldą, apsidairė aplink 
ir nuo kelio pradėjo eiti lėtai ir rūpestingai. Antroji 
mergaitė pasiliko ant kelio ir stebėjo. Donaldas spau

•linas”.
Nors Washingtono, Paryžiaus 

ir Londono kai kurie politikai 
džiūgavo, kad Sovietų Rusijos 
valdžia “liberalėjanti”, bet Va
karų Vokietijos Hamburgo laik
raštis “Die Zeift” (1968 metais) 
skeptiškiau pažiūrėjo į visą so
vietinės bolševikinės tikrovės 
eigą. Pasak “Die Zeit”, libera- 
lizacija rytų Europoje neįma
noma, jei ji neprasidės pačioje 
Sovietų Rusijoje.

Artėjimo su rytų Europa po
litiką, arba “taikingą koegzis
tenciją”, laikraštis “Die Zeit” 
laiko ženklu Vakarų neaktyvios 
politikos, bet greičiau rezigna
cijos. Mes esame pavargusi ge
neracija. Mes norim poilsiauti 
savo gulimose kėdėse su nakti
niais drabužiais ir su šlepetėm. 
Tokia yra tikrovė mūsų svajo
jamo sugyvenimo, kurį mes, eu
ropiečiai, mėgstame vadinti taip 
pat “glaudesniais ryšiais ir “at
virom durim į Rytus”. Deja, 
tai svajonė, kuri nevirs tikrove. 
Ar gali patikėti ruso bolševiko

žodžiui?

Laisvasis pasaulis gyvena i- 
liuzijomis bolševizmo atžvilgiu. 
Nors Maskvos vadovai kalba 
apie taiką, bet jų planuose pir
moje vietoj stovi laisvojo pasau
lio paglemžimas bolševikinei 
santvarkai, kuri yra nežmoniš
ka ir netinka gyvenimui.

Kai kurie asmenys naiviai 
tiki bolševikų rusų žodžiams bei 
šūkiams, kuriais žmonija auklė
jama melo meile ir neapykanta 
kitaip mąstančiam bei galvojan 
čiam, pabrėžiančiam žmogaus 
nelygstamą vertybę. “Baisiau
sia yra tai. kad žmoguje yra 
auklėjama melo meilė, kad jis 
bolševikinėje sistemoje ne tik 
turi meluoti, bet. ir šį melą my
lėti. Ir gal niekur kitur bolše
vikinis žmogus nesiskiria taip 
giliai nuo krikščioniškojo žmo
gaus, kaip savo santykiu su 
melu. Melas krikščioniui yra 
Kristaus paneigimas, nes Kris
tus yra tiesa, ne žodinė, bet į- 
sikūnijusi, gyva tiesa. Melas 
bolševikui yra elgesio taisyklė. 
Net jei žmogus sovietinėje sis
temoje ir netikėtų savo žo
džiams, melas vistiek virstų jo 
būsena. Jis įgyvena, ir išsilaiko 
tik meluodamas. Galima nujaus 
ti koks sielų žudymas vyksta 
tokioje sistemoje” (A. Macei
na).

Tikėkime, kad iliuzija apie 
rusų bolševikų gerą valią po pa
starųjų įvykių Čekoslovakijoje 
gal išsisklaidys arba bent susvy 
ruoš. Bet ji gali būti ir tokia 
gili, kad kiėk nuoširdžiau atro
dantis šypsnis ją vėl iš naujo 
įžiebs.

Tačiau Milovan Djilas, gerai

pažįstąs rusą bolševiką, pareiš
kė, kad prieš okupuojant ru- 
'sams Čekošlovakiją, rytų Eu
ropoje komunistiniuose reži
muose rodėsi demokratinio so
cializmo užuomazgos atvirai. 
Dabar jos nuėjo į pogrindį. Ko
munistinį režimą suliberalinti 
— tai daugelio tautų siekimas, 
tiek rytų Europos komunistų 
partijose, tiek šalia jų, dabar 
bus ilgas vyksmas. Bus kietų 
kovų, smurto, daug kentėjimo. 
Rusų valdomos tautos bus pri
verstos kovoti už savo išlikimą, 

i Sovietų Rusijos nauji žygiai 
Čekoslovakijoje, Viduržemio jū
roje atvėrė vakarų Europai tik- 

■rovės pajautimą, kuris buvo il
gai prarastas patogiose pusiau 
taikingai nusiteikusio “elito” 
svajonėse, kad nesą daugiau gin 
kluoto pavojaus iš tarptautinio 
komunizmo pusės.

Vakarų Europa yra išsigan
dusi ir dėl Sovietų Rusijos va
dovų agresorių veiksmų, bet 
ar tai jau reiškia jos politikų 
pabudimą iš sapnų. To nema
tyti nei Europoje, nei Jungtinė
je Amerikos valstybėse.

Praha. Prahos arkivysk. 
kard. Juozapo Beran, dabar 
gyvenančio Romoje, 80 m. am
žiaus sukaktis buvo plačiai pa
minėta ir Čekoslovakijos spau
doje. Liaudies partijos orga
nas “(Lidova Demokracie” pa
talpino ilgą Litomerice vyskupo 
Trocthta straipsnį, kuriame iš
samiai atvaizduota kard. Be
ran gyvenimas.

Pietų Vietnamo viceprez. Nguyen Cao Ky kalba žurnalistams Paryžiaus 
priemiestyje, kad jo vyriausybės delegatai galėtų susitikti skyrium 
tartis su komunistų delegacija, tada galėtų pasitarimus kiek pasku
binti. Dešinėje matyti JAV delegacijos pirm. Cabot Lodge.

dė ginklą ir laukė netikėtumų.
Kada mergina atėjo arčiau, jis galėjo ją geriau į- 

sižiūrėti.
“Peggy. Ji atrodo kaip Peggy”, jo galva perlėkė 

mintis.
Mergina galėjo būti daugiau dvidešimties. Ji bu

vo aukšta ir liekna, kaip žvakė, blondinė. Ir kada ji 
priėjo arčiau, jis matė jos išdidų veidą ir mėlynas akis. 
Ji buvo apsivilkusi trumpu baltu švarku ir juodu sijonu.

Susijaudinęs Donaldas žvilgterėjo į jos rankas. Ne, 
nieko jose pavojingo nebuvo matyti. Ji dešinėj rankoj 
laikė lagaminėlį, kitoj rankoj ji neturėjo nieko. Jis vėl 
žvilgterėjo į jos veidą. Staiga jis suvirpėjo: “Peggy. Ji 
yra visai panaši į Peggy.”

Ne, jis dabar jos nebijojo, jis išėjo iš krūmų ir žengė 
jos link. Tačiau mergina jam mojo, kad jis grįžtų at
gal. Donaldas žengė keletą žingsnių atgal ir laukė.

Kai jie buvo giliau krūmuose, ji atsisuko ir paklau
sė angliškai:

— Jūs esate amerikietis?
— Taip, aš esu, kaip jūs matote iš mano unifor

mos. Aš suprantu šiek tiek vokiškai, — jo balsas bu
vo susijaudinusio žmogaus, — šį rytą čia buvo Juoza
pas Gunz. Aš prašiau jį, — jis pradėjo kalbėti vokiškai.

— Kalbėk angliškai, — ji pertraukė lakūną, — 
tai tau bus daug lengviau. Bet eikime dar truputį giliau.

Jie vėl pažengė gilyn į mišką, toliau nuo kelio.
— Sustokime čia, — įsakė mergina. — Kodėl tu 

rankoje laikai pistoletą? — ji žiūrėjo į vaikiną.
“Peggy”, jis vėl pagalvojo.
— Tu manęs bijai? — vėl paklausė mergina.
— AŠ nežinau, —atsakė susimaišęs vyras, — kas

ČEKOSLOVAKIJOS ĮVYKIAI IR 
VATIKANAS MASKVOS AKIMIS

Po Varšuvos karinio pakto 
valstybių karinės invazijos, va
dovaujamos ir įvykdytos Mask
vos, kai laisvojo pasaulio vie
šoji opinija vienbalsiai pasmer
kė tokį žygį, Maskvai reikėjo 
griebtis ypatingos propagandos 
— apkaltinti čekoslovakus ir 
pateisinti okupaciją.

Tam reikalui Maskvoje sku
bota1 buvo pagaminta brošiū
ra “Čekoslovakijos įvykiai. Fak 
tai, dokumentai, spaudos ir liu
dininkų pranešimai”. Ji buvo 
tuojau išversta į svarbiausias 
pasauPo kalbas ir savais kana
lais išplatinta visame pasauly
je. Brošiūros rankraštis buvo 
paruoštas jau rugsėjo 13 d., o 
kitą dieną aprobuotas Maskvos 
kompartijos vadovybės. Rusų 
kalba tos brošiūros išspausdin
ta 300,000 egz. Joje yra 160 
psl. teksto ir 32 psl. fotografi
jų. Maskvos “Pravda” rugsėjo 
27 d. ilgame straipsnyje “Re
akcijos planų sugriovimas”, iš
gyrė tą brošiūrą įr davė skai
tytojams jos santrauką.

Nesigilindami į propagandi
nius melus ir tiesos iškraipy
mus, kurių pilna toje brošiū
roje, sustosime tik ties tomis 
vietomis, kur kalbama apie 
krikščionybę, Bažnyčią ir Va
tikaną.

Brošiūros skyriuje “Kontrre
voliucinės jėgos”, tarp tų jėgų 
įskaitoma ir katalikų Bažny
čia.

Dialogas yra pavojingas

Brošiūros autorius kaltina

per mergaitė, kuri ten laukia? — jis parodė kelio link, 
— kodėl ji neateina čia?

— Jos nebijok, ji gera mergaitė. Ji atlydėjo mane, 
kad žinotų, ar man kas nors neatsitiko.

— Ji yra jūsų sesuo?
— Ne, ne pone, ji nėra mano sesuo. Bet kodėl vidar 

laikai rankoje ginklą?
— Ji yra panelė Gunz? — paklausė vėl, rodydamas 

į mergaitę ant kelio.
— Aš negaliu pasakyti.
— Kuo ji vardu?
— Hildergarde.
— Tai gražus vardas. Aš galvoju ji yra panelė 

Hildergarde Gunz.

— Ne, ne pone. Mes vadiname ją Lorelei, — mer
gina buvo sumišusi, — bet užtenka apie tai, mes kal
bame per daug. Aš bijau. Kas nors gali mus pastebė
ti. Ir vis dar ginklą laikai rankoje? — griežtai pasakė 
mergaitė.

Donaldas įsidėjo pistoletą į kišenę. Tada mergaitė 
atidarė lagaminėlį ir pradėjo jį iškraustinėti.

— Aš atnešiau jums kostiumą ir kepurę, — pasakė 
ji. žiūrėdama į didelį rudą maišą.

— Jūs esate panelė Gunz? — jis vėl paklausė.
— Ne, pone, ne. Nesu. Ir pagaliau paklausyk pa

tarimo —užmiršk poną Gunz visam laikui. Niekada 
jo nebeprisimink, — ji atsakė griežtai. — Čia yra kel
nės, švarkas ir kepurė. Prašau greit rengtis. Gaila, aš 
negalėjau jums rasti jokių batų. Bet taip pat tu, tur 
būt, esi alkanas. Aš į kelnių kišenę įdėjau sumuštinį.
Jį ten rasi.

(Bus daugiau).

Čekoslovakijos savaitraštį “Li- 
terami Listy” įvairiais ideolo
giniais nusikaltimais, o skyriu
je “Kontrrevoliucijos ideologi
nis paruošimas” tas laikraštis 
apkaltintas pasisakęs už dialo
gą taip marksizmo ir krikščio
nybės: “Kiek liečia dvi labiau
siai paplitusias ideologijas — 
marksizmą ir krikščionybę — 
tas laikraštis siūlė sustabdyti 
iki tol buvusius kivirčus ir pra
dėti dialogą, kuris šiandien taip 
yra reikalingas ir turi remtis 
pozityviais abiejų š’ų pasaulė
žiūrų pagrindais, siekiant, kad 
šios dvi ideologijos suartėtų”.

Tačiau pagal sovietinio auto
riaus požiūrį, ideologinė koeg
zistencija yra socializmo išda
vimas, yra paruošimas kontrre
voliucijos.

“Kontrrevoliucionieriai”

Toliau minėtos brošiūros sky
riuje apie “Kontrrevoliucijos 
kelią valdžios pagrobimui” ' ap
žvelgiamos tos “kontrrevoliuci
nės jėgos” Čekoslovakijoje. Bro
šiūros autorius rado, kad-pa
vojingiausia organizacija buvu
si “231 klubas” (Čekoslovakijos 
konstitucijos 231 skyrius kalba 
apie tai, kaip po 1948 m. su
naikinti ‘ ‘kontrrevoliucionierius 
ir valstybės priešus”). Taigi tas 
“231 klubas”, pagal Maskvos 
versiją, “subūręs po savo spar
nu apie 40,000 asmenų — dau
giausia buvusių kriminalistų ir 
valstybės išdavikų. Kaip “Rude 
Pravo” pranešė, tame klube bu
vo galima rasti buvusių nacių, 
essesininkų, marionetinės Hitle
rio įkurtos Slovakijos valdžios 
ministeriu ir reakcinės dvasiš- 
kijos atstovų”.

Taigi brošiūros skaitytojams 
pristatoma dalis Čekoslovakijos 
dvasiškijos ka’p kriminalistai, 
valstybės išdavikai, ir tai ne 
praeityje, o dabarties metu, 
Skyriuje “Kontrrevoliucinis po
grindis išaiškintas” kalbama a- 
pie kontrrevoliucinį pogrindį, — 
“beveik 40,000 ginkluotų asme
nų”, — o jų tarpe ir tie reak
cinės dvasiškijos atstovai.

“Klastingojo” Vatikano rolė
Pagaliau tas propagandinis 

leidinys skyriuje “Čekoslovaki
jos kontrrevoliucija — pasauli
nio imperializmo darbas” kalti
na ir Vatikaną:

“Vatikanas ypatingai išvystė 
savo veiklą Čekoslovakijoje 1968 
metais. Pagal atsakingus Va
tikano sluoksnius katalikai tu
rėjo tenkintis ne tik religine 
propaganda, bet dar ypačiai 
įsijungti į politinį darbą. Juk 
Vatikanas siekia politinių tiks
lų visuose sociaTstiniuose kraš
tuose.

Katalikų Bažnyčia todėl tu- 
TNųkelts i 5 nsl.l
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CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

A. -f- A. AGNĖS GRIGUTIS
PO TfiVATS KEMPINYTR

Gyveno 7202 So. Riehmond Street, Chicago, Illinois.
Mirė saus. 31 d., 1969 m. 4:05 vai. p.p., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Šilalės parapijoje.
Giliai nuliūdę liko: Adelė Yakas, žentas Adolph, anūkė 

Gferaldine, sūnus Felix, marti Jennie, anūkai Albert ir Barba
ra, marti Ruth Grigutis, anūkai Arlene ir Jo-Anne, marti Ve- 
ronica Grigutis, anūkė Eleanor, 10 proanūki}, sesuo Mary Lam- 
sargis su šeima, brolis John Kempin ir daug kiti} giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Buvo amžina narė daugelio vienuolynų rėmėjų draugijų.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans laid. koplyčioje, 6845 

So. Western Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 4 dieną 
9 vai. ryto iš koplyčios į švč. Panelės Marijos Gimimo parap 
bažnyčią ir iš jos į šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdę: Giminės.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
3647 VV. 67th Plaoe VVA 5-8068

VACY .
cohstroction co.

REZIDENCINIAI* 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

E3 KITOKĮ PASTATAI!

MOT West ttMh Street 
TeL HE 4-7482

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. de Iuxe ba
tas. Gage parko apyl. Skambint 
436-0968.

REAL ES T A T E

REAI, ESTATE — INCOME TAX
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

*. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashland Avė., LA 3*8775
Currency Exchange patalpose 

Sąžiningas patarnavimas_____
OCERO-PARKHOLME

Savininkas išsikėlė, nori skubiai 
parduoti 3-jų butų namą. 6—5—4 
kambariai, pilnas rūsys, apsauga 
nuo potvynio, karšto vandens šili
ma. 2 maš. garažas. Paskubėkite. 
Teiraukitės:

AJex Realty — 656-2232
3-jų miegamųjų mūr. namas. 16 
metų senumo. Priedai.
7322 S, Bockwell._______ 434-1282

CICERO PAJAMŲ BUNGALOVV
Tik 5 metų senumo 4y2 kamb. 
(2 mieg.) naujam savininkui plius 
$75 ekstra pajamų į mėn. Pilnas 
rūdys. 2 maš. mūr. garažas. $25,900 

AJeac Realty — 656-2232
CICERO PARKHOLME 

2-jų butų mūr po 5Y2 kamb. Pil
nas rūsys, gazo šilima, 2 boileriai. 
Modernizuoti vonios kambariai. 2 
maš. garažas. Daktaras savininkas, 
nori skubiai parduoti, tik $31,900. 
Apžiūrėt galima tik iš anksto su-

AleV Realty — 656*2232

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

SINKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplevvood A v., CL 4-7450

REAL ESTATE
One of Chicago’s prime invest- 

znent properties now offered for 
sale — Archer Avenne near Sacra- 
mehto

Over 650 feet of Archer Avenue 
frontage. Stores, offices and ap- 
partments (including Severai chain
Stores).

We will be happy to send a com
plete operating statement to genu- 
inly ąualified investors interested 
in the ptirchase of this fine prep-
erty.

STANLEY K RUEBEN 
TEL. HI 5-8900

Arthur Rubloff & Co.
9521 S. Evergreen Plaza 

Evergreen Park 60642

REAL ESTATE

2450 W. 71st St. 
Krautuvė ir didelis butas viršuj. 
Turi būt parduota.

HELP VVANTEI) — MOTERYS^

1AFA1 ETTK
HOME HOSPITAL 

IN IA.TAYETTI:, INDIANA 
Offers An Evcellent Opportunity Itor

ASCP - CHIEF MEDICAL 
TECHNOLOGIST (Nights)

Paid vacation, holidays and educa- 
tittnal benefits. Group life Insurance. 
Excellent retirement program. 
Health and accident Insurance. An- 
nuity and Income protect.ton plan. 
Stelary oommensurato w1th training 
and egperlence.

Contact Personel Department 
2100 South St., Lafayette, Ind. 

Phone (317) 447-6R11, Ext. 2O» 
Monday Thru Friday. 8:00 To 4:30 

An Eąual Opportunity Employer

Exper. Secretary
Shorthand & typing a necesslty. 

Full or Part Time 8:30 - 6 P.M.
5 Days Week

APPLY IN PERSON 
SHAVEX CORPORATION 
1801 N. Central Pk. 278*8446

CLERICAL
PVRCHASE DEPT.

Invenitory posting & related funetlons 
in purehase. Dept. Pleasant vvork. 
Full Time. Immediate opening.

Vic. Division & Kostncr

CALL MR. HBLLER, 277*1600

HELP VVANTED — MOTERYS

lafayeitk 
HOME HOSPITAL 

in lafayette, indiana 
OffCrs An Excellent Opportunity IVrr

DIETICIAN
Immediate opening for ąuoltftod Die. 
tician ADA. Registered or ellglble 
for rogistratlon. Paid vacation. holi
days and educatlonal benefits. Group 
life Insurance. Escellent retirement 
program. Health and accident Insur
ance. Annulty and Income protectlon 
plan. Salary eommensurate wlth 
training and experienee.

Oontact Personel Department 
240(1 South St., Lafayette, ind. 
Phone (317) 447.0311, Ėst. 20»

Monday Thru Friday, 8:00 To 4:30 
An Egual Opportunity Employer

SECRETARY
For small North Side Church-re- 
lated office. Hours can be adjua* 
ted.

CALL — 664-2755 
10:00 A.M. till noon

HELP VVANTED — VVB.U

MECHANICS
5 years experience 

on diesel otily
Will pay over scale 

for rght man.
IF NOT EXPERIENCED 

DON’T CALL!

523-7947 or 
448-8246

SHIPPING AND WAREHOUSE

MAN
Need Immedlately For PublJsher 
Young man for pioklng and packing 
orders, handling return goods, e,tc. 
Five Day Week.

NORTH MICHTGAN AVENUE 
CALL 664-8201

HELP yVANTEB — VYRAI

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5 Day Week.

TEL. — 726-0920

Geroj Brighton Parko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 
namu. Del platesnių informacijų

j skambinkite — 376-2420.

'i-jų butų mūras, plius butas rū
sy. Apyl. 62 ir Waahtenaw. Pirmas 
aukštas modemus. 2 maš. mūro 
garažas. Naujas šildymas. Savi
ninkas. Kreiptis po 5 v.v. tel. 
925-7025.

_ akru ____ ___ __
šinerija Mičigane, 120 myliu nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butu mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met pajamų. Savininkas 
duoe paskola 4% Vaina $08,000.

S kamb, mūr. aungalow prie 71* 
os tr Rookwell. Galima tuoj užimti 
$17,900.

4 butą po 5 kamb. mūr. namas
Gage Pk. Nauja Šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$40,000.

a batai po kamb. tr 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. S auto garažas.
$62,000.

2 gražūs sklypai no 50x160 pMų 
Beverly Shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7 lst St. Tel. 925-6015

Mūr, 4 kamb. au 4 kamb. butu pa. 
stogSJe ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios

6 kamb. Ir krautuvė. 69 tr Rockvrell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Ta« 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

Svarbu - paskaitykite
Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos
Modern. šviesus po 3 mieg. 2-Ju 

butų namas. Įrengtas beismentas. 
Atskirt šildymai. $19,900.

SI4,200 pajamų tš apanfcmentlnlo 
mūro, 10 metu statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas ruimas. Gazo 
Šildymas, air cond., geležinė tvora, 
36 p. sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-Jų butų 16 metų rali. 
ras. Atskiri šildymai. Air cond Kar
petai Virš 46 p. lotas. Garažas. 
$43.000.

3-jų butų niūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležine tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600.

6 kiunb. mūras. Kabinetų virtuve, 
karpetai, naujas gazo šildymas lr 
garažas. Apie 61.California. $21,400.

įjotos dviem butam, 30 pūdų prie 
pat parko. Pigus.

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

VYRAI IR MOTERYS

Outstanding Opportunity 
PHYSICAL THERAPIST (2) 

OCCUPATTONAL THERAPIST (1)
Positions opening in ą oomprehonsive 
out-pattant Treatment Center, offer
ing Services t» a seventeėn county 
area in East Teras, compietely 
eąplpped with the latest the.rapeutię 
eąuipment to meet the reąnest of 
the Phyaidans. Very liberal person- 
nei policies and ptactices vrith good 
starting salary. incentive and iongev. 
ity nalseš. The program offers a 
challenge to aayone dealrlng vrork 
with a variety of. patlents from 
pre-sohool aged chlklren to adults. 
Steady employtaant. Apply to Ex- 
ecutlve Dlteetor.
E. TEXAS TREATMENT CENTER 

P. O. Box 1599 
KJLGORE, TEXAS 75662

SECRETARY
Good typing akllJs, good clerical 
Okllls. Shorthand or dtctaphone re
ąulred. Salary baaed on ability. Com
pany offers. full range of fringe ben- 
afits including group hospitalization, 
company paid pension <- new modern 
lunenroom.

Contact Mr. Long 
At 488-6161

ENGLEVVOOD ELECiaMCAL 
SUPPLY CO.

5801 S. Halsted Street

GENERAL
OFFICE

FULL TIME 

PART TIME

LAYOUT MEN
Exp'd for Rtructnral steel

ST. JOHN & COMPANY
5812 S. Seeley. Chicago, DL

SHIPPING AND 
RECEIVING

Need man to learn 
Shipping and Receiving 
in clean stoekroom of

Tripple A-l Fastener Firm 
No experience necessary. 
Many company benefits.

H. M. HARPER COMPANY 

560 W. Lake — FI 6-6560

TECHNICIANS
MTCROWAVK

Baokground in teetlng W. G. * Coast 
Componetits. Minimum aupervialan. 

Salary To S250 Per Week 
ELECTRONIC

Bulld and tęst mlUteTy etoetreate 
eąuipment from schamatics. Kaow- 
ledge of eam ponent n and MIL. npeea 

Salary To S250 Per Woek 
CALL OR VVRITE: BILL LOEBL

Struthers Electronics Corporation 
Mamaroneck, Nevv York 10543

Phone (914 ) 698-3000 . . . .

STEAMTENDER
OPERATE. BOILER 3rtJ Shlft
Good opportunity for a retlred or 
semi-retired man. Steady employ- 
iraent, Full beneffhs.

VIC. 47th AND KEDZIE 
Guli 523-5220

Beettveen 8:15 and 11:30 A.M.

REAL ESTATE

STASYS SULA
c/o Shirley Real Estate 

Palmdale, Calif. 9S550
Namų ML (SIS) 479-3615 (WestL.A.) 
Pirkit Žemę Palmdale, kur didžiausias 
augimas tik prasideda — tiesiog iš 
savininkų, akrais, ne sklypais!

72 ir Talman. Mūr. i 14 aukšto. 2 
butai — 5 lr 4 k. Garažas. $21,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas lr 2 kauni) rūsy. Gazo šild. 
$13,600.

MŪr. 5 kamb. hungalovF. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 Ir Talman. Mūr. 2 po 6 kamb. 
ir butas rūsy. Garažas. $29,900.

VAINA R EALTY
2517 W. 71st St., RE 7-9515

Arti Marųuette Pko.
4 butų mūr. po 6 kamb. 50 p. 

sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

Svarus 5$4 kamb. inūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apRūmimo kontrolė. Garažas. Savi
ninkas duoda paskolą. $22,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė- - PR 8-2233

REAL ESTATE
2 po S kamb. mūr. Modernios To

nis. alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 oo 5$4 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam i-usy. 7 metu mūras. 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, k 11 ima L 
$46,601).

0 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metama. $86:000.

14 butų, 2-jų ankštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $8$,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūšų Įstaigos. Tilt 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų I- 
st.algos. $18,900.

vand. šiluma gazu, 
$42,000. 

r»o

stu i
Mai-rąuette pke.

p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui (r apartmentama. Telraukitšs.

12 butų l metų modernus 1 rturtlu 
gos Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metama. Pietvakarių miesto 
daly. TeiraukitCs.

Hoomlng bonse. Pajamų $60,000 
metams, ljabai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.e kamb. mūr. '‘Bullt-lns”. kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pka. $20,600.

1% ankšto mūr. 6 lr 6 kamb. 1 
IšjlmaL Atskiri šildymai 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley »l»,600

NERIS REAL ESTATE
8924 South Neštom Avomio Tol, 471-0321

SALES ■ NORTGAGES o MANAGEMENT

Member of M LR.
ALEX ŠATAS—REALTOR

Main offloe 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, DL Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyna, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose prieinieeėinoee. Prašome užšokti i mūsų ištaigų 
Ir Išsirinkti iš katalogo.

TELEPHONE OPERATOR 
CASHIER

For Park Ridge Auto Agency 
Five Day Week; Hours Froan 8—8 

G-ood Starting Salary

PHONE 823-2171
MRlSl OLSON

HELP VVANTED — VYRAI

SHIPPING CLERK
Experienced

APl»LY

FIBRE FRBR1CRT0RS
3536 N. Kjiov, Ohicago, Ilk

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti.

Positiotis for full and part 
time ladies are available in our 
Osteopathic CTinics. Candidates 
should have own transportation.

Experience in general busi- 
ness aętivities preferred būt not 
mandatory.

Attractive starting salary 
and fringe benefits.

Oontact: Personnel Director

CHICAGO OSTEOPATHIC 

CLIMIC

5300 S. Ellis Avenue 

00 3-6800 Ext. 457

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

HELP VVANTED VVOMEN 
INSPECTORS

2nd & 3rd Shlft
IF YOU ARE LOOKING FOR:

• Higher Starting Rate
• 3 Inereases lst Year
• Profit Sharing
• Free Hospitalization
• Free Short & Long DisablHty 

Insurance
• Paid Vacations

• Paid Holidays
• Free Life Insurance
• Cost of Living Inereases
• Premium Pay For 

2nd & 3rd Shifts
• Job Security

IF YOU ARE LOOKING FOR ALL THIS 
PLŪS A GOOD COMPANY TO VVORK FOR

Come in and see us

TOWER PACKAGING CO.

VVTireling, Illinois
1150 S. WiUis Avenue

537-2510

HELP VVANTED — VYRAI

Mn Programmer 
Are you able to 
compute your 
future?

i
■

__ __ ___ I . your
opportunity to aefaieve full «wmth, toam ieadenhip, m 
active part in management decknona, and a pleasant 
working relstionshipwith department and division heads. 
If our figūras are eorrect, «e think yoo wiU want to 
consider such an opportunity with the most Progressive 
institution in the rtate of Oklahoma—the First National 
Bank & Trtiat Cethpaay «f Talin.

By our eklculatioM, future should provide tto

Plrat of Tūba b enrreoUy 
2 to 5 years benk pregrammiac “"'i 
Experience in DK applications in Stock Transfer, Truat 
Opcraitions, Payrolls, DDA, Proof A Transiit ar Customer 
Services is needed. IBM 380/40 hardvare and BAL ex- 
perience helpfuL Sbeelieat fringe benefit package 
wor" ‘
reoog
pendent upon

nence helpfUL aacceuent mage benetu package ana 
irking conditions. Challenge and opportunity easlly 
cognizable in this espaaiding division. Salary. to- 
ndent upon education and seope of esperienea.

S Mr. JAMES J. ROPES. 
P. O. Bok 1

918687-8141

THE FIRST NATIONAL BANK fl |A 
&TBDST COMPAOTof TDLSA jiLL

•tom i

HELP VVANTED — VYRAI
^IHIIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlflIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllttlI

| IMMEDIATE OPENINGS i
| For

| MACHINE SHOP 

I PERSONNEL
| PRESS BRAKE OPERATOR

To sėt up and operate press and other miscellaneous 
sheet metai apparatus, i. e. shears, press btake, 
punch press.

Į SPOT WELDER

Diversified work — sėt up and weld a variety of 
fairly complicated assemblies and subassemblies.

1 LATHE OPERATORS (METAL)

S

5■ra1
1

Plan and perform a normai range of turhing, 
drilling, reaming, die casting threads, 
facing, chamfing, eutting off and similar 
machining operations.

MILLING MACHINE OPERATOR
Located just 20 minutes N.W. of Chicago, hicago
offers the many advantages of both Urban and suburban life. 
We offer high pay and excellent benefits,

Apply in person or call

(312) 827-4456

IVUCLEAR-CHICAGO CORPORATION
Suteldiity of 0. D. SEARLE A Co.

2000 Nuclear Drive^ Dės Plaines, III. 88018

S _ An Eąual Opportunity Employer
S - Į
nlllllUlllllllllllllllllllllIlllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiijij

ckrich

INDUSTRIAL ENGINEERS
Our expandlng plant operation is in need of INDUSTRIAL ENGINEERS 

Who are destrous of worklng ln all phases of Industrial Engineering. 
We offer exc. opportunity for Career development.

Successful a.pplleants should have at least 2 yrs. on - the - job exp. plūs 
2 yrs College. Call or apply in person.

Personnel Manager: MR. FRANK LAZOVVSKI

PETER ECKRICH & SONS, ING.
3T5G S, Lituanica Ava, — Tai.: 37G-6TS9

MOVĖ SOUTH — BaMltihll ATHENS. Gargta

MACHINISTS — LATHE OPERATORS
Eąuipment rebullding company has Severai openings in general 
machine shop for ąualified versatile men. Good working conditioM, 
paid major medical and life insurance. Pension plan.

DAY SHIFTS Available With Consistent Overtime 
Write in confidence to:

F0WLER PRODUCTS COMPANY, INC.
P. O. Bok 1706 ATHENS, Georgia 30661

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

RESEARCH HOSPITAL & MEDICAL 
CENTER

HANSAS CITY, MISSOURI 
EXTEND TRIS INVITATION TO YOU!

A diplomą school of nursing. Afflllatlon program at C. F. Menu Inge r 
Memorial Hospital, Topeka, Kapsas needs:

• MENTAL HEALTH COORDINATOR 
Master degree reąulred with experlence in teachtng.
• INSTRUCTORS
• DIRECTOR SURGICAL SERVICES

for operating room and recovery room.
• RNs

Staff positions available. New 517 bed hospital located ta SottOivrast 
Kansaa City, Mo. School is fully accredlted by N.L.N.; has university at- 
fil.laU.on and 200 students. Ezcellent salary and fringe benefits 
Klndly wrlte, wlre or apply: Mary Lou George, employmemt.

RESEARCH HOSPITAL t MEDICAL CENTER
Meyer Boulevard at Prospect, Hansus City, Mlasouri 64132
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Mylimam tėveliui mirus Lietuvoje

IR JO ŠEIMĄ 
iai ir nuoširdžiai užjaučiaDARBINGAS POSĖDIS

Sausio 21 d. D. Augienės bu
te įvyko M. N. Pr. seselių rė
mėjų posėdis, dalyvavo: apyg. 
pirm. M. Remienė ir nariai, A. 
Tumosa:, P. Norvilą, A. Karei
va, Marąuette Parko Skyr. pirm. 
D. Augienė, E. Abeikienė, G. 
Budrytė, E. Mikalonienė, B. Ga- 
leckienė, J. Sadūnas ir V. Če
paitienė. “Eglutei” remti komi
teto narės: Juknevičienė, Peter
sonienė ir Valiulienė.

Posėdis buvo pradėtas mal
da, kuri buvo perskaityta Au
gienės, pritaikytos maldos gra
žios ir gilios mintys, visus da
lyvius nuteikė kilniems labda
ros darbams. Posėdžiui pirmi
ninkauti buvo pakviesta E. 

i Abelkienė, kuri sumaniai jį pra
vedė.

Apyg. pirm. M. Remienė per
skaitė seselių laišką iš Putna
mo, kur jos širdingai sveikina 
visus rėmėjus su Naujais Me
tais ir linki Dievo palaimos jų 
darbuose. Taip pat, pabrėžė, 
kad jų didžiausias uždavinys 
yra vykdyti jų įsteigėjo vys. J. 
Matulaičio norą tarnauti Die
vui ir tėvynei ir artimui ir 
kad jų pareiga yra išlaikyti lie
tuvišką dvasią savo tarpe ir 
aptarnauti savo tautiečius pir
moje eilėje.

Juknevičienė perskaitė gautą 
laišką iš seselės Augustas, kur 
pranešė džiugią naujieną, jog 
“Eglutės” prenumerata Chica
goje padidėjo visu šimtu, tai 
duoda jėgų tolimesniems dar
bams. Taip pat praneša, kad 
greitu laiku yra šaukiamas po
sėdis “Eglutės” reikalu, posė
dis įvyks jps bute, rinksis “Eg
lutei” remti komitetas, kur bus 

į svarstoma numatomu darbų 
planai.

Augienė praneša, kad Dvasi
nio atsinaujinimo vakarai, po 
paros mėnesių pertraukos, vėl 
prasidėjo sausio 28 d. Mar
ąuette parko parapijos salėje. 
Paskaitą skaitė kun. A. Graus- 
lys, tema “Pasauliečių kunigys-

L Fronto Bičiuliu Detroito 
Skyrius

Taip šiandie atrodo Danutės ir Eugenijaus Derenčių pusvalandžių 
amžiaus skirtumo trys sūnūs. Mamos linksmo būdo ir močiutės stro
pios priežiūros aplinkumoj trejetukas Chicagoje. 5119 So. Sawyer, 
auga sveikas ir gražus. Juozas ir Bronė Karazijos nusiskundžia, kad 
dėl savo anūkų trumpos praeities turėjo daug rūpesčių: pirmiausia, 
kad nesumaišytų vardų reikėjo užrašinėti arba ženklinti sutartais 
spalvotais kaspinais ir dabar abejoja ar nepadaryta klaidos. Vėliau 
reikėjo vis surasti vienodus drabužėlius, nes kaip rengiamas Edvardu-

A. a. aviacijos majoras Juozas 
Vaikius. Platesnis velionies nekro
logas buvo išspausdintas “Drauge” 
sausio 28 d. laidoje. Velionis buvo 
gimęs 1906 m. Mirė š. m. sausio 
15 d. Calffomijoj. FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

METINIS LB BRIGHTON P. 

SUSIRINKIMAS
mūsų apylinkėje yra registruo
tų ir mokesčius mokančių 550 
narių.

Iždininkas Vytenis šilas pra
nešė apie iždo padėtį. Praėju
siais metais apylinkė turėjo 
3,846 doi. pajamų. Mokykloms, 
organizacijoms, spaudai, radi
jui, LTV ir kt. aukota 1600 
doL Sava, vietinė lituanistinė 
mokykla pašelpta 450 dol. Jung 
tiniam Finansų Fondui, iš su
rinktų aukų ir išplatintų ženk
lelių, pasiųsta 1072 dol. Iš apy
linkės kasos valdyba skyrė 200 
dol., nupirkdama 40 bilietų kny
gučių JFF pašelpti. Si auka a- 
yplinikės valdybai buvo gana 
dėkinga, nes įvykusioje loteri
joje laimėjo 5 mūsų žymių dai
lininkų aukotus paveikslus, iku
rie, tikėtina, prašoks aukotos 
sumos vertę.

Apylinkės valdybos nariai V. 
Račiūnas ir V. Mitkus kalbėjo 
apie apylinkės veiklos pagyvi
nimą ir didesnį narių skaičių 
veiklon įtraukimą, pateikdami 
sugestijų. Susirinkimas visus 
pranešimus priėmė su pagyri
mais už gerą veiklą ir pageida
vo, kad ta pati valdyba pasilik
tų sekančiai kadencijai.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė Mečys Šim
kus. Perskaitė rev. aktą ir pa
gyrė už tvarkingą kasos ir do
kumentų tvarkymą. Pastebėjo, 
kad Ikason vertėjo rašyti ne vien 
grynas pajamas, ibet ir apyvar
tines sumas, nes dabartiniu at
veju buvo parodytas kuklesnis 
kasos stovis.

Pirm. J. Žadeikis siūlė padi
dinti apylinkės valdybą dviem 
nariais. Susirinkimas pasiūlymai 
pritarė ir 7 asmenų valdybon 
išrinkta: Jonas Žadeikis, Vyte
nis šilas,Vacys Mitkus, Valen
tinas Račiūnas, Algimantas 
Kiemaitis (visi buv. vald.), Ta
das Rūta ir Petras Spetyla. Re
vizijos komisijon išrinkti: Me
čys Šimkus, dr. VI. Šimaitis ir 
Algirdas Pužauskas.

LB Chicagos apygardos ats
tovų suvažiavimau, kuris įvyks 
gegužės mėn. pradžioje Jauni
mo centre, susirinkimas išrinko 
23 apylinkės atstovus.

Suairinlkiman atsilankė LB 
Ghicagos apygardos pirminin
kas A. Juškevičius, kuris savo 
nuoširdžiu žodžiu pasveikino 
susirinkusius ir pasigėrėjo apy
linkės darbštumu. Linkėjo geros 
sėkmės ateities veikloje.

Paklausimų ir sumanymų 
punkte buvo pasisakyta apylin
kės pagyvinimo, sergančiųjų ir 
mirusiųjų atsiminimu ir kitais

Visos Lietuvių bendruomenės 
apylinkės, metų pradžioje per
žvelgia atliktus darbus, renka 
naujas valdybas ir aptarki at
eities veiklą. Sausio 19 d., 
čaičio salėje, savo metinį 
rinkimą turėjo ir Brighton 
ko apylinkė.

Pirmininkas J. Žadeikis pra
dėjęs susirinkimą, ir pakvietęs 
prezidiuman P. Spetylą ir J. 
šlajų, padarė pranešimą apie 
praėjusių metų veiklą. Iš pra
nešimo išrylškėjo, jog Brighton 
Paliko apyl. metų bėgyje pasi
žymėjo gera veikla. Savo su
planuotus darbus išpildė sėkmin
gai. Pirmininkas išreiškė di
džią padėką nariams, aktyviai 
prisidėju8iems prie apylinkės 
veiklos darbų. Ypatingai dėko
jo nuoširdžioms šeimininkėms, 
attikusioms suriku ir rūpestingą 
darbą, paruošdamos maistą a- 
pylinkės banketui. O jų paminė
jo gana daug. Paminėjo, kad

Geriausios gėlė* dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų. . a ’

Telef. PRospeet 8-0833 - PRospeet 84)834
GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELlNYČIA

2443 West 63rd St., Chicago, III.

Kun. Kazimieras K. Kuckell, M.I.C.
( Kt C KJE.L I S )

Gyveno Marianapolyje, Thompson, Conn.

Mirė ketvirtadienį, sausio 30 d., sulaukęs 43 m. amžiaus
Gimęs New Britain, Connecticut.
Paliko dideliame nuliūdime.- Tėvai ir Broliai Marijonai, ve

lionies tėveliai, 2 sesutes ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionis bus atvežtas į Chicagą pirmadienį, vasario 3 die- 

ir 7 vai. vakare bus pašarvotas Aušros Vartų parap. bažny
čioje. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 4 d., su gedulin
gomis pamaldomis 11 vai. ryto Aušros Vartų parap. bažnyčioj, 
o po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už a. a. Kun. 
Kuokelio vėlę.

Nuliūdę lieka: Kunigai ir Broliai Marijonai ir veMDnies 
tėveliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Ant. M. Phillips, Tel. YArds 7-3401.

susi-
Par-

Laidotuvių direktorius

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

ČEKOSLOVAKIJOS...

(Atkelta iš 3 psl.)

įėjo bendradarbiauti su visais 
sąjūdžiais, kurie “liberalizaciją” 
suprato kaip “nepriklausomy
bę”. Bažnyčia norėjo pasirody
ti, kaip pirminė kovotoja už 
laisvę rytų Europos kraštuose, 
ir todėl savo dėmesį nukreipė į 
Čekoslovakiją, Lenkiją ir Vo
kietijos dem. respubliką.

Paskutinėmis 1968 m. liepos 
mėn. dienomis daugelis Vati
kano dvasiškių vyko į Čekoslo
vakiją. Tie asmenys, voždamie
si sunkius lagaminus, užpildė 
visas vietas Čekoslovakijos lėk
tuvuose”.

Kad dar aiškiau “įrodžius” 
Vatikano “nusikalstamąjį” dar
bą — jo ryšį su naciais ir pa
sauliniu kapitalizmu, brošiūro
je rašoma:

“Vakarų Vokietijos finansų 
miništeris Strausas 1968 m. ko
vo mėn. pasikalbėjime su neo- 
nadų (NDP) partijos vadovais 
ragino sustiprinti medžiaginę 
pagalbą katalikų Bažnyčiai Če
koslovakijoje, kad ji pasidarytų 
centru visų krašto opozicinių 
jėgų. Strausas ragino visa, da
ryti, kad būtų įsteigtos Vakarų 
Vokietijos pramonės koncernų 
filialės, kad tuo būdu būtų pa- 
kįrsta t' Čekoslovakijos pramo
nė”.

Stalino laikų argumentai
Visa tai susumuojant, gau

nasi tokios išvados:
1. Dialogas tarp marksizmo 

ir krikščionybės yra socializmo 
išdavimas.

2. Reakcinė Čekoslovakijos 
dvasiškija yra tapusi valstybės 
išdavike.

3. Vatikanas siekė sustiprinta 
kontrrevoliucines jėgas Čeko
slovakijoje.

Tai yra pakartoti Stalino lai
kų argumentai, kuriais remian
tis ilgus metus buvo persekio
jama katalikų Bažnyčia Čeko
slovakijoje. Jie ir vėl kartoja
mi, kad iš naujo sudavus smū
gį beatgimstančiai Bažnyčiai 
Čekoslovakijoje.- Dr. V. Mar.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 1 
Pasirinkimas Visame Mieste. į

Talei. — CEdarcres, 3-6335
Vienas blokas nno kapinių.

DR. BRONIUS GAIŽIŪNAS
Gyveno 6804 South Campbell Avenue

Mirė vasario 1 d., 1969 m. 3 vai. popiet, sulaukęs 58 me
tų amžiaus.

Gimė Boston, Massachusetts.
Paliko giliai nuliūdę: žmona Bronė, po tėvais Bagdona

vičiūtė, sūnus Gintautas-Andriejus, duktė Danutė, teta Lato- 
nienė, gyv. Dayton, Ohio, švogerka Teodora Koyelaltis, jos 
vyras AlekBas su šeima, gyv. Kanadoje. Lietuvoje liko tėvas 
Lioginas, sesuo Pranė, du broliai: Balys ir Antanas su šei
momis, kiti gimines Lietuvoje ir Amerikoje, ir daug kitų drau
gų ir pažįstamų.

Priklausė: AMA, Chicagos Med. Society, Illinois State 
Med. Ass’n, Liet Gyd. Dr-jai, Liet. Gyd “Ga'jos” korp. ir bu
vo gydytoju šv. Kryžiaus ir Central Community ligoninėse.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans laid koplyčioje, 6845 
So. Western Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, Vasario 
5 dieną iš koplyčios į švenčiausios Panelės Gimimo parapijos 
bažnyčią ir Iš jos J šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdusi: šeima Ir giminės.

Laid. direkt. Mažeika-Evans Telef. RE 7-8600.

Toliau sekė darbų pasiskirs
tymas įvykstančioje metinėje 
vakarienėje. Vakarienė įvyksta 
vasario 9d . 5 v. vak. Jaunimo 
centre, prieš vakarienę bus šv. 
Mišios jėzuitų koplyčioje 4 vai. PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 Wost 7 Ist Street 
1410 So. SOth Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

laidotuvių direktoriai
Untuvlų Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JOHN MADDEN
(BRUNO K0WALSKI)

LACKAWICZ IR SOROS
Tel. REpublte 7-1218 
Td. Virginia 7-8672Gyveno 2786 Wėst 47th Street, Chicago, IUinois.

Mirė sausio 3į d.t 1969, 11 vai. vak., sulaukęs 66 m. amžiaus.
Gimė Passaic; New JerSey.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Venckus), uošvis 

Frank Venckus, gyv. Rhinelander, Wisconsin, tvogeriai John Venc
kus su žmona Viola, Frank Venckus, Jr. su žmona Mary, Josėph 
Venckus su žmona Edna, Stanley Venckus, Švogerkos: Sophie Konc- 
zal su vyru Stanley, Bernice Wourmth su vyru, Frances Meisler su 
vyru William, Elaine Venckus ir Maryann Venckus, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįdtami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Californa Avė.
Laidotuvės įvyks antrad., vas. 4 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjmo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulngos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kizimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Eudeikis, Tel. LA 3-0440.

1969 m. Širdies fondui lėšoms telk
ti vajaus pirmininku išrinktas W. 
F. Laporte, New Yorko vienos pra
monės įmonės prezidentas.

TeL LAfayette 8-8572

8807 S. UTUANICA AVĖ.

SEARS J
HERITAGE MEMORIAL 1 
ANTKAPIAI I R 1 

PAMINKLAI j 
yra pilnai šarantuoti. į 

Sears, Roebuck and Co. į

KAINOS nuo $74.95; f fo kalną Įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai 

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South Western Avenue Tol. HEmlock 4-480C
THOMAS J. KBARN8, vedėjas

Ž. FAIMtR

iRyt) — ■
LEONARDAS F. DUKAUSKAS

10821 8. MICHIGAN ATE. Tel. CGmn

VASAITIS —
1446 8. 50th Avė., CICERO, ILL. Tet OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund L Sutkus

7009 STATE RD., OAKLAWN. PI 686-2820

kaptcfiis
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X DRAUGO KNYGYNO 
KATALOGAS jau išspausdintas. 
Jis apima beveik visas laisvaja
me pasaulyje išleistas lietuviš
kas knygas, daugumą lietuvių 
autorių anglų kalba iknygų ir 
ribotą skaičių lotyniškų knygų, 
kurias galima gauti Drauge. 
Knygos pagal savo turinį su
grupuotos į 15 skyrių, kiekvie
name skyriuje suskirstytos al
fabeto eile, pagal pavadinimus. 
Kiekviena nauja alfabeto raidė 
išryškinta, kad būtų patogiau 
norimą knygą susirasti. Kata
logo pabaigoje pridėtas autorių 
sąrašas su jų “Drauge” gau
namų knygų pavadinimais. Ka
talogas patogaus formato, gra
žiu viršeliu, 108 psl. Nemoka
mai siunčiamas kiekvienam, 
kas jį užsisako pareikalavus ad
resu : Draugas, 4545 W. 63 
Str., Chicago III. 60629, arba 
gaunamas paskambinus telefo
nu LU 5-9500.

X “Laiškų Lietuviams” tra
dicinis parengimas įvyks kovo 
8 d. Statoma G. B. Pergolesi 
komiška opera “La Servą Pa
drona” (Ponia tarnaitė). Dai
nuos Dalia Kučėnienė ir Vytas

X Dail. Adolfas Valeška da
lyvaus Amerikos Šeštoje religi
nio meno parodoje (Sbcth Na
tional Biennial Religious Art 
Exhibition), kuri vyks balan
džio mėnesį Cranbrook Acade- 
my or Art galerijoje, Detroite. 
Šioje parodoje savo darbus iš- 
statys 100 amerikiečių kviesti
nių dailininkų, kurių įkūrimus 
šiai progai atrinko speciali ju- 
ry komisija Nevv Yorke.

X Kun. Stasys Adominas, 
Šv. šeimos vilos kapelionas, ir 
jo motina Elzbieta Adominienė 
išvyko visam mėnesiui atosto
gų į Floridą. Kartu išvyko ir 
Bolas Palutsis su žmona.

X Uršulė Rastenienė, plačiai 
žinoma visuomenės veikėja ir 
stambi gerų darbų rėmėja, atos 
togauja Californijoje pas dukre
lę Eleonorą Karpis ir jos šeimą, 
gyv. gražioje rezidencijoje, 852 
B. Park Dr., Mt. View. Dukrelė 
Eleonora Karpis buvo sunkiai 
susirgusi, dabar jos sveikata 
gerėja. Veikėja U. Rastenienė 
žada ten pabūti apie porą mė
nesių.

X B. Grindus, uolus “Drau
go” skaitytojas Clevelande, 
mus parėmė 5 dol. auka. Dėko
jame.

X Miami Lithuanian Ame
rican Citizen Club, per Helen 
Verbela, parėmė mūsų dienraš
tį 10 dol. auka. Nuoširdus ačiū.

X J. Juknevičienė, švietimo 
tarybos narė, skaitys kovo 15 
ir 16 d. mokytojų konferencijo-

Chicagos lietuvių studentų ir moksleivių tautinių šokių ansamblis “Grandis” maloniai kviečia lietuvių 
visuomenę atsilankyti į jų ruošiamą tradicinį vakarą, kuris įvyks vasario 15 d. 7:30 vai. v. Jaunimo 
centro salėje. Programoje šokėjai išpildys tautinių šokių pynę: “Supyniau pynimą”. Grupė dainai re
prezentuoja lietuvius įvairiuose tarptautiniuose pasirodymuose, šioje nuotraukoje šokėjai atlikę progra
mą “Back of the Yards” festivalyje su gerb. kun. šv. Kryžiaus klebonu kun. Ed. Abromaičiu. Grupei 
vadovauja Irena Smieliauskienė. ,

I S ART! IR TOL!

CHICAGOS ŽINIOS

Nalkas. Režisuos ir vaidybinę 
partiją atliks akt. Juozas Va- je Nevv Yorke priešmokyklinio 
lentinas. Gros styginis kvarte- į auklėjimo paslcaitas ir demons- 
tas. Akompanuos Manigirdas truos vaizdines priemones.
Motekaitis. Muzikiniai solistus 
parengia Iz. Motekaitienė. De
koracijas ruošia J. Daugvila, 
kostiumų škicus — N. Banienė.

X Televizijos 11 tinklas šian
dien, pirmadienį, 9:30 v. v., su
pažindins su Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejumi Chicagoje.

X Iš kur yra pasakų gyvu
lių susirūpinimas, kad neįgriūtų'

X S. Gailevlčius, “Draugo” 
skaitytojas Toronte, pratęsda
mas prenumeratą pridėjo 5 dol. 
spaudai paremti. Labai ačiū.

X Norintieji lietuvybę išlai
kyti - remia jos ramstį - lietu
višką spaudą. Pratęsdami pre
numeratą, atsiskaitydami už 
korteles bei kalendorius, aukų 
atsiuntė: 4,50 dol. — V. Aušro-

dangus? Į tai bandys atsakyti Į tas; 4 doL — P. Micevičius; 3,50 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, I dol. — J. Jacobus; po 3 doL — 
trečiadienį savo paskaitoje Jau-tFr. Janušas, Ant. Lingis, M. J.
nimo centre 7 :30 v. v., kalbė
damas apie Kanarų salų kultū
rą.

X Natalija ir Viktoras šatū-

Rimas, K. Jucevičius, J. Mike
liūnas, B. Kovaliauskas, D. Jur 
ikus; po 2 dol. — Rūta Chia- 
petta,A. Ustjanauskas, M. Mar-

f. A. VALSTYBĖSE
— Praėjusių Lietuvos Laisvės 

kovos metų Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto išlaidų 
apyskaitoje paaiškėjo bendra iš 
laidų suma — $30,092.13. Vli
ko seimui pateiktajame vicepir
mininko J. Audėno pranešime 
buvo pabrėžta, kad Vliko dar
be didžiausias dėmesys buvo 
Skirtas informacijai. Tai ati
tinkamai atsispindi ir išlaidų 
apyskaitoje. Tolydinė informa
cija skleidžiama per ELTOS 
biuletenius, kurių 1968 metais 
buvo leidžiama septyniomis (an 
glų, prancūzų, vokiečių, italų, 
ispanų, arabų ir lietuvių) kal
bomis, atsiėjo $16,477.37, tai 
yra 54.82% visos išlaidų su
mos. Buvo išleista eilė ir vien
kartinių leidinių. Jie visi tais 
metais atsiėjo $6,157.64 — 20.- 
40%. Be to, informacijos į Lie
tuvą rengimas ir perteikimas 
— $3,656.00 — 12.18%. Iš vi-

so šiose trijose išlaidų informa
cijai pozicijose susidarė išlaidų 
$26,291,01, arba visos išlaidų 
sumos 87.4%. Likusieji 12.6%, 
arba $3,801.12 buvo atlygini
mams — $2,040.00 (6.8%), paš
tui, telegrafui, telefonui — 
$617.31 (2.03%) ir įvairiems 
r.dtiems reikalams — $911.36 
(3.02%).

Informacijos skleidimo svar
ba nesumažės nei šiais, nei to
lesniais metais. Priešingai, dar 
tebereikia ją plėsti ir gerinti. 
Tai reikalauja ne mažiau, o dau 
giau išlaidų. Informacijai stip
riau paremti, Vlikas ir Tautos 
fondas telkia ypatingus rėmė
jus, būtent kviečia šiuo sume
timu skirti Tautos fondui kas
met bent 25-kių ar daugiau do
lerių įnašą. Ypatingiesiems rė
mėjams per ištisus atitinkamus 
metus siunčiami lietuviški EL
TOS biuleteniai (360 puslapių 
per metus), tai yra jie tampa

nai rengiasi važiuoti atostogų cinkus, Mrs. Br. Graužinis, A.
pas dukrelę ir žentą Natalie ir 
Robert Kovar į Houston, Tex- 
sas, kurie ten turi atsakomingas 
tarnybas. Natalija šatūnienė 
yra Moterų sąjungos centro 
iždininkė, daug veikia ir kitose 
draugijose ir eina valdybos pa
reigas. šatūnai yra stambūs ge
rų darbų rėmėjai, ilgamečiai 
“Draugo” skaitytojai.

X Juozas Guss - Gužauskas, 
“Draugo” skaitytojas Miami, 
Fla., prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Marijos Aukšt. mok. mo
tinų klubo susirinkime vasario 
9 d. 2:30 p. p. bus pagerbtos 
buvusios pirmininkės ir bus gra 
žiai papuoštoj salėj vaišės. Įė
jimo dovaną paskyrė Adams 
baldų krautuvė.

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

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

x Neskubėkite pirkti naujo 
pavasarinio apdaro, kol nematėt 
nį, vasario mėn. 9 d., 6 v. v. 
La Boutiąue krautuvės naujau
sių madų rinkinio. Madų Paro
da - Vakarienė įvyks sekmadie- 
Beverly Woods restorane, 11532 
S. Westem Avė. Ruošia Am. 
Liet. Montessori D-ja. Dėl re
zervacijų skambinti 778-5488 ar 
582-2549. (pr.)

X Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St, 
<JL 4-2390. f ak.)

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.)

Repšys, A. Zagurskis, Marcelė 
Tiškevičius, K. V. Žemelis, K. 
Bruožis, P. Ėringis, P. žilvitis, 
V. Miklius, V. Urbonas, L. Ba
jorūnas, A. R. Mikelevičius, A. 
Kazickas, Br. Žiemelis, J. Do- 
veinis, J. Prasauskas, J. Sadaus 
kas; po 1 dol., — L. Kybartas, 
F. Pajarskas, Al. Gešventas, J. 
Ramanauskas, Kl. Jurgėla, A. 
Drazdys, Anna Busvvink. Nuo
širdžiai dėkojame.

X P. Milak susilaukė svei
kos ir gražios dukrelės, kuriai 
davė Mikalinos vardą. Tėvai 
Milak džiaugiasi dukrele, o Gri- 
bai džiaugiasi anūkėle, o An
gelė Gribienė, žinoma visuome
nės veikėja;, nemažai džiaugia
si proanūke.

X Dr. S. Jankauskas, Tole
do, Ohio, atnaujindamas prenu
meratą pridėjo 5 dol. mūsų 
spaudos paramai. Labai ačiū.

X Vytas Melnykas, Riversi
de, HL, atsilygindamas už ka
lėdines korteles, parėmė Drau
gą 5 dol. auka. Dėkojame.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $17.500 vertės 
narna už 3 metų draudimo po
lisą 108 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 86 dol., sutau
pydami 22 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

x Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Su maistu ar be mais
to. Rašykite adr.: “Draugas” 
Adv. 5496, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago, Dl. 60629. (sk).

DUJŲ SPROGIMAS
Dujų sprogimas sudarė $10,- 

000 nuostolių trijų aukštų na
me 814 E. 82 st. Šimtas langų 
išbyrėjo artimoje apylinkėje.

Laima ir Vaidotas Daukantai

IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS
Laima Saldukaitė ir Vaidotas 

Daukantas susituokė 1969 m. 
sausio 1 d. Moterystės ryšius 
palaimino domininkonas, kun. 
dr. Tomas Žiūraitis, tardamas į 
jaunuosius tai progai pritaikin
tus žodžius. Po jungtuvių įvyko 
vaišės ponų Saldukų namuose.

Malonu paminėti sutuoktuves, 
kai abu jaunieji yra išsimoksli
nę, susipratę lietuviai, įkalban
tys gryna, gražia lietuvių kal
ba.

Jaunojo tėvai: Vladas ir Zu
zana Daukantai atvyko į vestu
ves iš Chicagos. Vaidotas yra 
architektas ir su savo jauna 
žmona žada įsikurti Califomijo- 
je.

Washingtoniečiams yra gerai 
pažįstama ponų Slaidukų šeima. 
Jaunosios tėvas Ignas Saldukas 
geofizikas ir Birutė Saldukienė 
-Tijunaitytė geologė. Birutė ir 
Laimutė Saldukaitės augo pai

šeimoje. Tėvai visuomet atras
davo laiko bendrauti su lietu
viais ir lietuvišku jaunimu, į- 
vairiomis progomis susirinkusių 
jų namuose. Ponui Saldukui jo
kia kelias nebuvo tolimas nuvež 
ti savo mergaites (dažnai ir ki
tų lietuvių vaikus) į lietuviško 
jaunimo susibūrimus: šeštadie
ninę lietuvišką mokyklą, tauti
nių šdkių repeticijas Baltimo
rėje, lietuvių ruošiamus vaka
rus, Putnamo mergaičių stovyk 
lą (vasarą) ir pan. Tokioje nuo
taikoje augusi, Laimutė netiktai 
dalyvavo skaučių ir ateitininkų 
organizacijose, bet ir įvairiuose 
ee bei stovyklose.

Dar vidurinę mokyklą lanky
dama Laimutė jau mokytojavo 
Washingtono šeštadieninėje li
tuanistinėje mokykloje, nors 
pati neperseniai tą mokyklą bu
vo užbaigusi.

lyg lietuviškųjų ELTOS biule
tenių garbės prenumeratoriais. 
Bet jų įnašo didžiuma tenka 
ne lietuviškųjų biuletenių, o vi
soms kitoms minėtoms infor
macijos skleidimo išlaidoms ap
mokėti. Tokių ypatingų rėmė
jų jau yra 74. Dalis jų įmoka 
įnašus po 50 ir net po 100 do
lerių. Jie remia vieną iš svar
biausių Lietuvos laisvės bylos 
reikalų. (ELTA)

_  O. Kajeckienė sausio 18
d. dalyvavo National Gallery of 
Art patalpose suruoštame priė
mime “For Distinguished La- 
dies” dalyvaujančioms JAV 
prezidento ir viceprezidento 
inauguracijos iškilmėse. JAV 
prezidento ir vice prezidento 
inauguracijos proga Lietuvos 
atstovas ir ponia O. Kajeckie
nė,kartu su kitais dipl. misijų 
šefais ir jų žmonomis, buvo pa
kviesti ir dalyvavo šiose iškil
mėse. Sausio 19 d. gubernato
rių garbei priėmime Sheraton 
Park viešbutyje, “Fonvard To- 
gether” programoje sausio 19 
d. Washington Hilton viešbu
tyje, JAV išrinkto — Vice Pre
zidento ir ponios filpiro T. Ag- 
new garbei suruoštame priėmi
me Smithsonian Istorijos ir 
Technologijos muziejuje sausio 
19 d., o sausio 20 d. oficialiose 
inauguracijos iškilmėse prie ka- 
pitoliaus, kada ibuvo prisaik
dinti JAV viceprezidentas ir 
prezidentas ir kada prezidentas 
pasakė, po priesaikos, savo kal
bą; sausio 20 d. inauguracijos 
parado iškilmėse ir vakare inau 
guracijos baliuje, Smithsonian 
Istorijos ir Technologijos mu
ziejuje.

DID. BRITANIJOJ
— Prof. dr. K. Lederis kuri 

laiką pabuvęs Amerikoje, pra
ėjusių metų pabaigoje sugrįžo 
į Angliją. Sausio mėn. pirmo
mis dienomis jis dalyvavo Lon
done įvykusiame Anglijos far- 
makologų suvažiavime.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Arklių lenktynės ir šiemet 

vasario 1 d. ruošiamos ant Sar
tų ežero ledo prie Dusetų. Pa
našios rungtynės kitu laiku ruo 
šiamos Širvintose, Obeliuose, 
Svėdasuose, prie Varėnos, Za
rasuose.

GREITKELIO NAUDOJIMAS 
BRANGESNIS

Nuo kovo 1 d. važiuojantieji 
Northvvest greitkeliu iš Chica
gos į (South Beloit turės mokė
ti $1.40 — atseit 20 c. bran
giau.
LONDONO — NEW YORKO 

LENKTYNĖS
Daugiau 500 amerikiečių, į- 

skaitant 15 iš Chicagos, gegužės 
mėnesį dalyvaus lenktynėse, 
kas greičiausiai galės iš Lon
dono centrinio pašto bokšto 
pasiekti New Yorko Empire 
State dangoraižio viršūnę. Pa
skirta $144,000 premijomis 20 
kategorijų. Lenktyniuotojams 
leidžiama panaudoti bet (kurias 
oro — žemės transportacijos 
priemones.
MAŽIAU LAIVŲ ATPLAUKĖ

Pernai tiktai 698 laivai at
plaukė į Chicagos uostą iš už
sienio. Rekordiniuose 1966 me
tuose atplaukė 759. 
GELEŽINKELIŲ CENTRAS

Chicagos miestas aptarnau
jamas 35 geležinkelių linijomis. 
New Yorkas turi 13, Houston 
8 ir Los Angeles 5. Kasdien 
apie 950 prekinių traukinių at
vyksta, ar išvyksta iš Chicagos, 
kur bet kurioje dienos valan
doje randasi 50,000 prekinių 
vagonų ir 1,660 dizedinių - loko 
motyvų.
PAVOGĖ DAUG ALYVOS
Calumet Park policija areš

tavo 14 asmenų, kaltinamų pa
vogimu per 14-ka mėnesių 
7,800,000 galionų alyvos iš ke
turių geležinkelių tankvagonų. 
Alyva, skirta šildymui, pavog
ta iš Illinois Central, Burling
ton, Chicago & Eastem Illinois 
ir Rock Island geležinkelių. Jos 
vertė siekia $850,000. Vagių 
gaujos nariai už pavogtą alyvą 
gavo apie $600,000.

NEPARODĖ NEGRAMS 

NAMO

Dancik Real Estate kompa
nija, Downers Grove mieste
lyje, užmokėjo baudžiamąją 
$1,000 pabaudą Charles Tyler 
ir jo žmonai, negrams, kuriems 
pardavėjas atsisakė parodyti 
pardavimui skelbiamo namo.

MERAS GRĮŽO
Meras Richard Daley, baigęs 

2 savaičių atostogas, kurių me
tu išsirgo “flu”, saulės nubu
čiuotas grįžo iš Floridos ir vėl 
įsijungė į miesto valdymo dar
bą.

RUSŲ SATELITAS IŠDEGĖ 
VIRS CHICAGOS

Šimtai gyventojų anksti pe
reito sekmadienio rytą matė, 
•kad atsmosferoje virš Chicagos 
Išdegė Rusijos erdvės satelitas 
vadinamas Mulnija.

SUSIVIENIJIMAI SUSIJUNGĖ

Chicagoje pranešta, kad su
sijungė į vieną bendrą organi
zaciją Amerikos lenkų Romos 
katalikų unija ir Amerikos len
kų susivienijimas.

NAUJAS LĖKTUVAIS 
PATARNAVIMAS

Continental oro transporto li
nija vasario 22 d. žada pradė
ti patarnavimą iš O’Hare aero
dromo į Kenosha, Racine ir 
Mihvaukee. Kasdien bus 11-ka 
abipusių skridimų.

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ IR 
TELEVIZIJŲ SAVININKAI
Gyventojų surašinėjimo sky

rius Ohicagoje praneša, kad 
pagal 1968 m. liepos mėnesį 
padarytą apklausinėjimą apie 
62 proc. Chicagos namiškių yra 
namų savininkai, 27 proc. turi 
du ar daugiau automobilių, ir 
24 proc. turi įsigiję spalvuotus 
televizijos aparatus. Šiomis die
nomis baigiamas vėliausias tri- 
mėnesinis panašus apklausinė
jimas.

ATVEŽA DAUG KELEIVIŲ
Apie 1,200 autobusų kasdien 

atveža daugiau 35,000 keleivių 
iš kitų miestų ir valstijų į Chi
cagą.

50 MILIJONAI LIGONINĖS 
PRAPLĖTIMUI

Wesley Memorial ligoninė, 
250 E. Superior st., paskelbė, 

i kad netrukus pradės dešimtme
čio praplėtimo projekto vykdy
mą. Pramatyta padvigubinti li
goninės talpumą iki 1,000 lovų. 
Nauja statyba ir kiti remontai 
kainuos apie 50 mil. dolerių.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
J649 W 63rd SL, Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudėnas K Šimnlis

t

notų, išsimokslinusių lietuvių į 1968 metų pavasarį Laima

baigė chemiją Pratt Institute 
N. Y., įsigydama bakalauro 
laipsnį. Nuo vasaros ligi vestu
vių dirbo Chicagos universiteto 
vėžio tyrimo laboratorijoje 
kaip chemikė.

Jauniesiems ponams Daukan
tams pažįstami linki visokerio
pos sėkmės jų gyvenime, nes 
tik ant jaunų susipratusių lie
tuvių pečių emigracijoje gali 
išsilaikyti brangus protėvių pa
likimas - lietuvių įkalba ir pa
pročiai. Gražina Krivickienė

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MAItQI'ETTE OIFT PARCEL SERV.
H»th 8t. Tel. WA 5-3781

2501 flRth St. Tel. WA 5-3787
3888 i*o. Haltfed St Tel 354-8830 

Lietuviu bendrov# turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu U Chi
cagos tiesiai J Lietuvę.

Didelio pasirinkimas Jvairių me
džiagų. ltal. lietpalčių lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų ui.sakymai.
E. tr V. Žukauskai

d

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
828 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

4

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 80. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI A

4%
INTEREST 
ON SAVINGS

Member Federal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Marquette National Bank
63rd and Western Avenue 

GRovehilI 6 - 5100
Free parktng Open Thura. night. Open Sat. ’til 2:00 p.m.


