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Amerika ir užsienio 
informacija 

JAV Intermacijos įstaigos vadovas apie reikalą kreipti 
daugiau dėmesio į sovietų pastangas bei ją įtakos plėti
mą pasauly 

VYT. ALSEIKA, Spec ••Drango" korespondentas N. Yorke 

Žll n ęą 1 971 melą i t f 

Naujas uždavinys 
"Amerikos Balsui" 

New York. — Gėdingam įvy
kiui su Simu Kudirka praslinkus, 
JAV vyriausybė per savo Informa
cijos įstaigą su jos "Amerikos Bal
su" kelias dienas skelbė pasauliui, 
kad JAV nėra pakeitusios savo 
nusistatymo politinių pabėgėlių 
globos reikalu ir kad lapkričio 
23 d. įvykis buvęs "biurokratinių 
nesusipratimų" išdava. Tai buvo 
paskelbta 23 kalbomis, taip pat 
ir lietuvių kalba. "Am. Balsas" 
patikino savo klausytojus užsieny 
— jų labai daug esama ir okup. 
Lietuvoje — kad tokie įvykiai a-
teity nepasikartosią ir kad vy
riausybė paskelbsianti aiškias tai
sykles pabėgėlių, sį kraštą pasi
rinkusių, atveju. Tai buvo vy
riausybės pastangos bent iš dalies 
nustelbti užsieny kilusius nepasi
tenkinimo L is ir ypatingai so
vietų okupuotuose kraštuose su 
Lietuva priešaky. 

Reikalas teisingai informuoti 
užsienį 

Šiose skiltyse jau minėtas In
formacijos agentūros vadovas, 
tvarkąs ir "Am. Balsą", Frank 
Shakespeare neseniai paskelbė 
mintis apie Amerikos vaizdo per
davimą svetimiems kraštams. Jo 
nuomone, reikalinga, kad tar 

vaizdas būtų Įmanomai teisingas 
be to, tenka atsižvelgti į vis to 
bulėjančias ryšių, kaip radijo, 1 
V ar spaudos, priemones. 

Šiuo metu, kai ypatingai tobu
lėja ryšių priemonės, tenka, pa
gal "Am. Balso" vadovą, vertin
ti ir skubias keliavimo sąlygas. 
Dėl to — jis teigia — turi didelę 
reikšmę paskirų kraštų keitima
sis parodomis, koncertais, teatrų 
spektakliais, be to, asmeniniai 
menininkų, žurnalistų, mokslinin
kų ar turistų ryšiai. Shakespeare 
nurodo, kad ne menkos reikšmės 
yra tie ryšiai su Sovietų Sąjunga, 
kuriuos 1955 m. Genevoje yra 
pradėjęs tuometinis JAV prezi
dentas D. D. Eisenhov/er. 

Dėmesys komunistų 
pastangoms 

Informacijos įstaigos vadovavo 
nuomone, šis kraštas turėtų r-
pač giliau studijuoti sovietų įta
kos veržimąsi Vid. Rytuose (a-
rabų kraštai) bei komunistų įta
kos laimėjimus ar priešameriki-
nes nuotaikas Pietų Amerikoje, 
be to, ir kai kuriuose NATO 
kraštuose. Juk amerikiečiams sun 
ku suprasti, kodėl laisvas Čilės 
kraštas pasirenka marksistines pa
žiūras, tikėdamasis pakelti savo 
ūkio negalavimus tuo metu, kai 
marksizmas pasirodė esąs visiškai 
neveiksmingas kraštuose, kur jis 
buvo įsigalėjęs net per ištisus de
šimtmečius. 

Idealas — įžengti į 
"Laimėjimo" stotį 

USIA arba Informacijos įstai
gos vadovas čia iškėlė įdomią 
mintį — gal būt, pasaulio aky
se, amerikier-'.ms kenkia nuolati
nis priminimas apie tai, koks 
šis kraštas turtingas, koks jis na-

šus ir kiek jis turi gerų specialistų. 
Tai kaip tik neigiamai atsiliepia 
ypač mažai išsivysčiusiuose kraš
tuose, nes jiems aišku, kad tai 
— jiems nepasiekiamas tikslas. 
Dėl to rusai, su jų žymiai menkes
niu gyvenimo lygiu greičiau su
geba patraukti ypatingai kaimų, 
mažų vietovių žmones. Dėl to ir 
manoma, kad amerikiečiai turė
tų mažiau ...kelti savo aukštąjį 
gyvenimo lygį. 

Buvęs britų užsienio reikalų 
ministeris savo metu yra pasakęs, 
kad laisvės idealas esąs toks: kiek
vienas žmogus kiekvienoje vieto
je galėtų pasiekti "Laimėjimo" 
stotį ir nusipirkti bilietą ten, kur 
jis panorėtų vykti. 

Tai dar tolimas idealas, pažy
mėjo Frank Shakespeare. Jau e-
są veiksmingiau pasiekti žmonių 
protus pasauly ir tikslų siekti ne 
ginkluojantis, bet minties ar idė
jų varžybų priemonėmis. 

Altą protestuoja 
prieš. Volpe sprendime 

CHICAGO. — D<r. K. Bobelis 
gruodžio 28 d. Altos vardu pa
siuntė transporto sekretoriui 
(susisiekimo ministeriui) Volpe 
šitokio turinio telegramą: "A-
merikos lietuviai yra labai nu
sivylę Jūsų sprendimu Pakran
čių apsaugos karininkų atveju-
"e, ypač, kad Jūs man asmeniš-
';ai buvote pažadėjęs, jog kal-
::ninkai bus nubausti visu griež
tumu. Dabar gi, kai Pakrančių 
apsaugos investigarijos komite
tas reikalavo juos a4iduoti ka
riuomenės teismui, jūs tik nu
plovėte jų rankas, paleisdamas 

į i atsarga. 
Todėl Amerikos lietuvių var

du prašau Jūsų greito paaiški
nimo, kodėl jūs toki sprendimą 
padarėte. Su pagarba K. Bobe-

j lis, Altos pirrnininkas". 

Kalta visa sistema, sako 
išdavusieji Kudirką 

Admirolo Ellis ir kapitono Brown liudijimas kongresiniam 
pakomitety 

WASHINGTONAS. — Kon
greso pakomitety liudijo du 
svarbiausi kaltininkai Kudirkos 
tragedijoj, admirolas William 
B. Eilis ir jo štabo viršininkas 
kapitonas Fletcher Brown, Jų 
liudijimas susilaukė didelio dė
mesio, ir dar t į patį vakarą 
iodė visos televizijos stotys, ap
rašė Amerikos spauda. 

"Aš buvau tik įrankis, tik 
tarpinis žmogus, tik šunsnukis, 
kuris turėjo vykdyti viršininkų 
įsakymus", pareiškė Brown. El
lis, kuris tuo metu sirgo, bet 
palaikė ryšį su Brown, sakė, 
kad kalčiausia dėl to netikusi 
sistema, kur trūksta aiškių in
strukcijų, ką daryli vienokiu 
ar kitokiu atveju. Jis neturė
jęs kito pasiruiKimo. "Kai trū
ko instrukcijų iš Washingtono, 
aš maniau, kad yra geriausia 

Maskva neatsilaiko 
p/ries pasaulio opiniję 

pabėgėlį grąžinti", pasakė El
lis. J is sako negavęs tvirtų nu
rodymų iš savo viršininkų Wash 
ingtone. 

Dėl EUis teisinimosi, kuris 
vistik nebuvo labai vykęs, ge
rokai supyko pakomitečio pir
rnininkas kongresmanas Hays. 
Ypač prikibo prie jo pareiškimo, 
kad nemanęs, jog rusai būtų 
tokie barbarai, kokie vėliau pa
sirodė ir kuo jis buvo nustebin
tas. Tada Hays paklausė: "Ar 
tamsta laikraščių neskaitai?" 
Čia paskaitė kitų dviejų Vigi-
lant laivo jūrininkų liudijimus, 
kad Kudirka buvo spardomas, 
mušamas, galva daužoma į ge
ležinius turėklus ir į laivelį į-
megtas kaip medžio gabalas. 

Baigdamas apklausinėjimus, 
Hays patarė admirolui nuva
žiuoti į Sovietų Sąjungą ir kaip 
ten yra iš tikrųjų, pačiam pa
matyti. "Aišku tik tas, kad 
tamstos mokslas Pakrančių ap
saugos akademijoje buvo labai 
paviršutiniškas", užbaigė Hays. 

Laimingų Naujųjų Metų! 

Amerikiečiai j Kambo-
dij*3 daugiau neis 

VVASHINGTONAS. — Kon
greso abeji rūmai priėmė 66.6 
bilijonų do'.erių sumą krašto ka
rinėms jėgoms. Tame įstatyme 
numatyla, kad skiriami pinigai ! 
kariams, esantiems P. Vietna- ; 
me, bet neduodama, jei ameri-
kiečiai kariautų Kambodijoj ar j 
Laose. Tačiau pietų vietnamie
čiams, kariaujantiems tuose 
dviejuose kraštuose, pinigai pa
skirti. 

Atskiru įstatymu uždrausta 
amerikiečiams dalyvauti Kam
bodijoj ne tik reguliariai ka
riuomenei, bet ir patarėjams. 

Įvykiai rodo, 
jaučiasi 

NEW YORK. — The N. Y. 
Times vienas redaktorių, Harry 
Schwartz, savo laikrašty rašo 
apie Maskvos problemas. Jų 
diplomatai visose sostinėse no
ri įtikinti, jog komunizmas yra 
ateities būtenybė. o Amerikos 
galybė žlunganti, ji nėra patiki
mas sąjungininkas, anksčiau ar 
vėliau ji subyrės, tai, vadinas, 
kol nevėlu, reikia susidėti su 
Maskva ir iš anksto įsigyti jos 
simpatijas ir paramą. 

Deja, dideliam sovietų diplo-
(matų sumišimui, įvykiai rodo 
j >a ki^a. štai paskutiniųjų die

nų neramumai Lenkijoj sumaišė 
jiems kortas. Kitas reikalas irgi 
neramina rusus, kad net reikėjo 
surengti žydams teismą Lenin
grade. O kas gi nežino apie in
telektualų disidentų judėjimą 
pačioj Rusijoj? Gomulka iki to 
laiko buvo labai ištikimas Mask
vai, ir jo pozicija buvo laikoma 
tvirta, ypač po Brandto vizito 
ir didejų koncesijų iš Vokieti
jos. Ar po tų įvykių Lenkijoj 
gali kuris kitas Rytų Europos 
vadas jaustis esąs saugus? Go-
mulkos atvejis parodo, kad net 
ir Maskva negali apsaugoti sa
vo ištikimiausio. 

Rusų disidentai 

Dabar disidentai ir nepaten
kinti Rytų Europoje dar labiau 
kels galvas ir rėks. Patys Krem
liaus valdovai tikisi, jog ir jų 
darbininkai dabar drąsiau rei
kalaus geresnių sąlygų. 1962 m. 
Chruščiovui pakėlus mėsos ir 
sviesto kainas, Novočerkaske 
buvo kilusios kruvinos riaušės. 

Kapt. Alan Shepard treniruojasi, Kaip jis leisią ir pakils nuo mėnulio! Buvo jų ir kitose vietose. 1971 

kad Maskva 
nesaugi 
metų sovietų biudžete buvo nu
matyta pakelti kainas kai ku
riems produktams. Galimas da
lykas, kad jie to dabar neišdrįs 
daryti ir paliks prie senų kainų. 

Leningrado teismas rodo, ko
kčiau priemonių reikia imtis, 
kad galėtų prilaikyti žydus. Jie 
mano, kad tik represijomis ir 
bauginimais suvaldys kylantį 
žydų nacionalizmą, kurį vadina 
sionizmu. 

Lietusių pavyzdys 

Ne vien žydai yra vienintelė 
nepatenkinta mažuma sovieti-
jcj. Du atsitikimai su lietuviais 
— sėkmingas pabėgimas f Tur
kiją ir nesėkmingas į Ameriką 
— parodo irgi, kokie pe nelai
mingi anoj sistemoj. Specialis
tai apie sovietus tvirtina, kad 
sovietijoj viešpatauja visuotinis 
nepasitenkinimas tarp visų ma
žumų, pradedant ukrainiečiais, 
pabaltiečiais ir moldavicčiais 
vakaruose, baigiant kaukazie
čiais ir Centrinės Azijos gyven
tojais. 

Pasinėrusio ledo kalno 
smaigalys 

Toliau Schwartz sako, kad vi
sos tautinės grupės, kurios da
bar sudaro jau pusę Sovietų Są
jungos, nori pilnos nepriklauso
mybės, bet ne kolonialinio sta
tuso, kuris toks realybėje ir y-
ra, nežiūrint priešingų teigimų 
ir "laisvų respublikų". 

Beviltiškas žydų šauksmas, 
kad jie nori ištrūkti iš sovieti-
jos, ir lietuvių rizikavimas net 
savo gyvybėmis yra tik mažas 
smaigalys, tik viršūnė didelio 

MASKVA. — Vakar Rusijos 
respublikos apeliaciniai rūmai 
pradėjo svirstyti Leningrado 
teismo sprendimą, kai du žydai 
buvo nuteisti mirti, o kiti 9 ka
lėjimu nuo 4 iki 15 metų. Vie
šoji opinija labai nepalarfd so
vietams, ir manoma, jog mirties 
bausmė bus pakeista kita, ma- j 
žesne. Užsienio korespondentai 
jau ėmė skelbti, jog jie žino. 
kad buvo įsakymas mirties baus 
mę pakeisti Į 15 metų kalėjimą. 
Kiek tie spėfiojimai teisingi, ne
trukus patirsim. Sovietams bū
tų labai nepatogu, kai tuo pa
čiu metu ispanai pasirodė hu
maniškesni. 

Baskai nebus sušaudyti 
MADRIDAS. — Koks likimas 

šešių baskų, nuleistųjų mirti, 
jau paaiškėjo. Jie nebus sušau
dyti, žinoma, kad jų advokatai 
įteikė Franco malonės prašy
mą. Tą prašymą Franco svars
tęs su ministeriais. Tačiau ki
tos žinios sako, jog vienas nu
teistųjų pasiuntęs laišką į Pran
cūziją, kur sakes, kad jie pasi
gailėjimo neprašysią ir norį mir
ti už baskų žemės laisvę. 

Ispanijoj ramu, tačiau 10,000 
baskų streikuoja. 

Sunaikino Vietkongo 
batalioną 

SAIGONAS. — P. Vietnamas 
skelbia, kad per penkių savai
čių operacijas Mekong upės žio
tyse jiems pavyko sunaikinti 
miškuose išsidėsčiusi Vietkon
go partizanų batalijoną. 

Nixonas per televiziją 
WASHTNGTONAS. — Pir

madienį, sausio 4, 8 vai. v. Chi-
cagos laiku, per televiziją Nix-
onas atsakinės į televizijos ko
respondentų klausimus. Progra
ma truks vieną valandą. 

a Prašymas nebuvo 
išklausytas" 

CHICAGO. — Kongresinių ap
klausinėjimų proga Chkago 
Sun-Times vakar parašė vėi 
vejamąjį "The reąuest wa3 de-
nied". "Jis prašė duoti jam pei
li, kad galėtų nusižudyti, bet ir 
to jam nedavė". Tai žodžiai pa
ties transportacijos sekreto
riaus Vclpe, rašo laikraštis. 
Tam raporte surinkta medžia
ga, liečianti nelaimingą įvyki 
su Kudirka, Sakoma, kad lie
tuvis jūrininkas, nušokęs ant 
amerikiečių laivo, pirmą sutiktą 
jūrininką apsikabino iš džiaugs
mo, manydamas, kad jau išgel
bėtas. Toliau Sun - Times sako, 
kad Valstybės departamento 
vaidmuo labai neaiškus ir var
giai kada paaiškės, nes niekas 
ten nenori apie tai kalbėti. Mes 
manome, kad Pakrančių apsau
gos karininkai ir kiti administ
racijos vidutiniokai iš atminties 
ištrins lengviau nei mes tą žmo
gų, kuris prašė peilio, nes ame
rikiečiai padarė, kad gyventi 
daugiau neverta, baigė laikraš
tis. 

CHICAGO. — Chicago Daily 
News vakar dieną tarp svar
biausių penkių atsitikimų 1970 
metais, kurie užpildė laikraščių 
puslapius ir atkreipė skaitytojų 
dėmesį, pamini ir Kudirkos tra
gediją 

KALENDORIUS 

Gruodžio 31: šv. Silvestras, 
šv. Melanija, Davis, Mingailė. 

Sausio 1: Naujieji Metai. Ma
rijos Dievo Motinos šventė, šv. 
Mečislovas, šv. Jacintą, Giru-
tis. Sniege. 

Sausio 2 : šv. Adelardas. šv. 
Stefanija, Mažvydas, Gailutė. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:29. 

ledo kalno, pasinėrusio vande
nyne. Sovietai skatina tautų na
cionalizmą nekomunistiniuose 
kraštuose, bet t a pati naciona
linė jėga. gali susprogdinti juos 
pačius, ir Latvija, Azerbeidža-
nas, Uzbekija ir kitos valstybės 
pasidarys laisvos kaip ir Egip
tas, Zambija ar Pakistanas. 

CLOUDY 

ORAS 
Dalinai apsiniaukę, tempera

tūra žymiai nepasikeis, virš 30 
laipsnių. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1970 m. gruodžio 31 d. m 
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1970 VASAROS EKSKURSIJA 
. ŠEŠTADIENIS, liepos 11. I ei jai Barton, j au iš seniau "gar-
Džiaugiamės, kad Venecijoje I bes lietuvei", kaip atsisveikini-

buvo kitaip — po miestą vaikš- mo dovaną davėme gintaro ka-

Vidurio - Centro apygardos suvažiavime kalbą sako Juozas Stempužis. Sėdi 
Mary Lucas, kun. Goldikovskis, Juozas Sadauskas ir apygardos pirmininkas 
Vincentas Pavis. 

eiojome pėsti. Dožų rūmai ir 
meno tur ta i juose pasidarė įdo
mesni, kai sužinojome, kaip de
mokratiškai tie dožai bjivo ren
kami. Didinga bizantinio sti
liaus šv. Morkaus katedra pa
skatino mus prisiminti ne tik 

rciius ir auskaras . 
SEKMADIENIS, liepos 12. 
Paskutinė kelionės dalis pra

sidėjo, kai vyčiai, kaip istoriniai 
Venecijos pirkliai, maišais, foto 
aparatais ir lagaminais apsika
binėję, išvyko iš Venecijos, pir-

šviesiąją, bet kar tu ir tamsiąją j ma vandens taksiu, paskui t rau-
Venecijos isterijos pusę. Pėrė- kiniu- per Italiją ir autobusu į 
jeme Atodūsių tiltą, pamatėme,į Milano aerodromą. Pagaliau, 
kaip pučiamas stiklas — ir mū
sų pasivaikščiojimas baigėsi. 

Grįžtant į viešbučius, neįma
noma buvo neužeiti bent į kelias 
krautuves, nežiūrint, kaip su-

<3ar paskutinę ?ninutę pasipirkę 
aerodromo krautuvėje, įsėdome 
į patogų Alitalia 707 skris t i na
mo. 

Ar>ie aštuonias valandas dai-
plonėjusiog buvo mūsų pinigi-1 navę, dalinęsi kelionės įspū-
nės. į džiais ir atsisveikinėję, nusilei-

Šeštadienio vakarą Mozės db-me New Yorke "God Bless 
bažnyčioje kun. Kinta atnašavo i America" garsams skambant, 
mums padėkos mišias, o po va-: Atsisveikinimai, muitinė ir sku-
karienės grįžo prie mūsų kun. bėjimas į taksius, autobusus ar-
Jonas ir kun. Juozapas, i r mes ba dar kitus lėktuvus reiškė 
pradėjome atsisveikinimo "iškil-\ kad vyčių kelionė baigėsi, bet 

Zimmer u ž vaišių suorganizavi
mą. 

Namo išeidami išsinešė vyčiai 
daugybę ats išaukimų anglų kal
boje. Juose buvo pranešama, 
kad ketvirtadienį, gruodėio, 3-
čią, Marąuett t p a r k e ir šešta
dienį, gruodžio 5-tą, Civic Cen-
t e r aikštėje vyks protesto de
monstracijos dėl Simo Kudir
kos grąžinimo rusams . 

E . P . 

SENDRAUGIŲ VYČIŲ 
KALĖDINE VAKARB3N"E 

mes" Šv. Morkaus aikštės kavi
nėse. 

Anitą ir Renatą, už jų pa
slaugumą mums. paskelbėme 
"garbės lietuvėmis", ir įteikė
me joms piniginę dovaną, o Ali-

Vyčių namuose gruodžio 8 d. 
Chicagos sendraugių kuopos va
dovybė pirmą k a r t ą organizaci
niame gyvenime suruošė Kalė
dinę vakarienę a r b a Kūčias. 
dalyvavo labai gnažus b ū r y s 
kuopos nar ių su šeimomis i r ar-
imaisiais. Kalėdinė vakarienė 

buvo pradė ta m a l d a ir ba ig ta 
kalėdinėmis giesmėmis. Buvo 

su kuo | dvi paskaitėlės kalėdinio turi
nio. Pirmuoju kalbėjo kuopos 
oirm. Ig. Sakalas apie pirmąsias 

kas buvo joje patirta 
susidraugauta, ir daugybė prisi
minimų tebebus ir tada, kai su
venyrai bus j au sudužę ir pa- Į ir kiek vėlesnių laikų Kalėdas 
vargusios kojos atsigavusios. 

Loreta Stukienė 

Lietuvių radijo valandos Clevelande vedėjas Juozas Stempuž;s. kun. Goldi
kovskis ir organizacijos garbės narys Juo-as Sadauskas, dalyvavę Vidurio-
Centro apvgardos suvažiavime. 

ILLINOIS - INDIANA APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Apygardos vardu, ir pats būvis Vyčių salėje. Jį ruošia 

ir jų papročius. An t ra s i s skai tė 
savo kūrinį Pov. Dirkis "Sapnas 
tyliąja, naktį" . Kūrinyje Buvo 
atvaizduota pr ieš 2000 metų 
naktis, laukiant Kr i s taus gimi
mo. 

Vyriausiu vakar ienė šeimi
ninku ir vadovu buvo kuopos 
pirm. Ig. Sakalas , o vyr. šeimi-
ninkėmis, kurios paruošė ska
niausius l ie tuviškus valgius, bu
vo vytės : Kazė Petrul ienė ir 
Angelė G-irkienė; joms taikino 
ir vakarienėje d?lyvavusios. 

Sendraugiai vyčiai skirstėsi 
labai patenkint i i r dėkojo kuo
pos vadovybei už t a i p suruoštas 
Kūčias. J ų t radici ją prašė tęsti 
ir ateityje. P . E . D. 

Buvo likęs atviras klausimas, 
k u r vyks sekantis apygardos 
seimelis. Bet greitai atsiuntė 
žinią Grasilda Vaškelytė iš Det
roito, pranešdama, kad 102-ra 
kuopa savo susirinkime nutarė 
prisiimti 24-tojb apygardos sei
melio šeimininkės pareigas. Tad 
Vidurio - Centro apygardos sei
melis ateinančių metų rudenį 
b u s Detroite. Apygarda šiais 
me ta i s organizuos nepaprastą 
naujų narių verbavimą, kuria
m e ypatingas svoris bus deda
m a s į grąžinimą organizacijon 
anksčiau pasitraukusių žmonių, 
n e s ki ta tautės vyčių žmonos ir 
ki ta taučiai vyrai jau galės būti 
pri imami į organizaciją. Tam 
verbavimui vadovaus antroji 
apygardos vicepirmininkė Gra
silda Vaškelytė. 

( E "Knight-O-Gram") 

VYČIŲ CHORO VAKARAS 

Sausio mėn. 23 d. Pakš to sa
lėje, 38000 So. Galifornia Ave„ 
Chicago, įvyksta metinis vyčių 
choro vakaras. Bus šal tas i r šil
t a s maistas. Bus programa. l i e 
tuviai yra prašomi paremti vy
čių chorą savo atsilankymu. 
Pradžia 7:30 v. v. 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

112-ta kuopa Chicagoje or
ganizuoja Naujų metų sutiki
mą. J is įvyks Jono Evans na
muose, 6845 S. Wes t em Ave-
nue. Prasidės 8 vai. 30 min. va
ka re . Bus vaišės, programa ir 
šokiai. Kviečiami vyčiai, jų 
draugai ir kiti lietuviai. Žadą 
dalyvauti y ra prašomi bent po
rą dienų iš anksto paskambinti 
telef. R E 7-8600. 

APIE a i R T Š f R A r B 0 N r 4 
LATvTC RAlYTOJA m 

Kaip anksčiau rašėme, Rygo
je mirė seniausias latvių rašyto 
jas Andrejs Upitis, gimęs 1877 
m. Per savo ilgą amžių jis yrs 
parašęs daugiausiai kūrinių. 
Jau 1952 m. buvo išleisti jo rink
tiniai rastai iš 24 tomų po 900 
psl. kiekvienas. Jo kūriniai ver

ginami įvairiai. Okupuotos Lat-
į vijos spaudoje buvo rašoma, kad 
' Upitis buvęs pirmas latvių ra-
| šyt5ojas — M. Gorkio realistinic 
meno pasekėjas, nors Upitis dau
giau laikomas prancūzų natūra
listų pasekėju. Rašė romanus ir 
noveles. Svarbiausieji jo kūrinių 
veikėjai — ta i politiniai renega
tai ir socialiniai išdavikai. Pa t s 
būdamas renegatas, j is juos ap
rašo savo kūriniuose, kritikos ri 
kituose raštuose. Savo senatvėje 
rašė mažai, t ik kai reikėjo pa
bar t i naujuosius lašytojus, nu
krypusius nuo generalinės linijos 
arba pulti exodo latvių rašyto
jus . Jau per I rusų. okupaciją 
Upitis prisišliejo prie komunistų 
partijos ir buvo "išrinktas" Lat
vijos delegatu, kuris prašė įjung
ti Latviją į Sov. Sąjungą. 1941 
metais išbėgo iš Latvijos ir 1944 
m. sugrįžo su raudonąja armija 
Stalino laikais jam buvo pave
dama užimti įvairias aukštas pa
reigas, net profesoriauti. Už nuo
pelnus komunistams jo krūtinę 
apkrovė ordinų eilėmis: 5 Leni
no ir 4 Raudonosios žvaigždės 
ordinais. Keli jo romanai premi
juoti visasąjunginės i r Latvijos 
premijomis. Upitis palaidotas 
Juygoje lapkričio 20 dieną vals
tybės lėšomis. 

AL T-as 
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DAR A P I E VIDURIO - CENT
RO APYGARDOS POSĖDĮ 

1 
asmeniškai, reiškiu gilią užuo
jautą Loretai Mačekonytei dėl 
jos brangios mamytės mirties." 
Šitokiais žodžiais pirmininkas 
A. Brazis pradėjo Illinois - In
diana suvažiavimą gruodžio 2 d. 
Vyčių salėje, Chicagoje. 

Liūdni buvo vyčiai ne t ik dėl 
Loretos mamytės mirties. Jie 
buvo liūdni ir dėl baisaus elge
sio Amerikos pakrančių sargy
bos, kuri Simą Kudirką grąžino 
komunistams, žiaurioms kan
čioms ir mirčiai. 112-tos kuopos 
pirmininkas J. Evans pranešė 
pasiuntęs protesto telegramą 
prezidentui Xixonui. Suvažiavi
mas vienbalsiai nutarė pasiųsti 
dar vieną telegramą prezidentui 
apygardos vardu. Centro valdy
bos pirmininkas dr. J. Stukas 
telefonu painformavo visas 
kuopas, kad būtų organizuoja
mos Mišios už Simą Kudirką, 
kad Dievas duotų jam stiprybės 
pakelti kankinimus ir, ;eigu jau 
yra nužudytas, kad maloningai 
priimtų i savo tėvišką globą 
naują mūsų tautos kankinį. 

L. Mačekonytė perskaitė pra
eito suvažiavimo protokalą. Su
tiko visi su tuo. kas jame buvo 
užrašyta. M. Lawrence pranešė 
apie iždą. Revizijos komisijos 
pirmininkė E. Laurinaitė prane
šė, kad iždo knygas yra tvar
kingai vedamos. Ritualų komisi
jos pirmininkė E. Zimmer nu
mato sausio mėnesį turėti paki
limus rpirmą ir antrą laipsnį. 
Prr šv. Kazimierą bus keliami 
kai kurie vyčiai į trečią laipsnį. 
Gruodžio 12 d. — kafl&Safe pc 

112-toji kuopa A. ir G. Moc-
kams vadovaujant. Naujųjų me
tų sutikimas vyks pas J . Evans. 
Juo rūpinasi A. ir R. Dagiai ir 
pa ts šeimininkas. Nepriklauso
mybės minėjimas bus vasario 7 
d. Vyčių sa'ė-e. Naujai išrinkto
ji valdyba rūpinsis minėjimą or
ganizuoti, šv. Kazimiero šventę Į 
suruošti pavesta vyčiams sen- Į 
jorams. Kėgliavimo tu rnyras į 
įvyks gegužės 21, 22 ir 23 die- j 
nomis Fcrd City patalpose Chi
cagoje. Vyčių choro šokiai bus 
sausio 23 d. Pakšto salėje. 

Nominacijų komisijos pirmi
ninkė Irena Sankutė pasiūlė 
šiuos kandidatus j naują valdy
bą. Pirmininku — Algirdą Bra
zį, pirmąja vicepirmininke — 
Ceciliją Matulytę, an t ru vice
pirmininku — Joną Aukščiūną, 
sekretore — Ireną l anku tę , su
sirašinėjimo sekretore — Oną 
Mariją Kaselienę, iždininku — 
Albertą Raubiškj. Į revizijos ko
misiją pasiūlė Stasį Balzeką J r . 
ir Ričardą Šiauštą, | tvarkda
rius — Jeronimą Jankauską, 
Napoleoną Sapkų ir Aleksą Shu-
lickt. Visus pasiūlytuosius kan
didatus suvažiavimas išrinko. 
Organizacijos garbės narė Ele
onora Laurinaitė prisaikdino 

a ją valdybą. Dar nebuvo 
aišku, kas bus apygardos dva
sios vadas. 

Salės šone statas buvo ap
krautas maistu ; r gėrimais. Pir
mininkas A. Brazis kvietį visus 
pasivaisinti praėjusios Padėko» 
dienos ir a tefhar^ų Kalė*! n*v>-
gr.. Ji? dykojo I. Stnfcntei ir fi, 

Labai reikia pagi r t i Clevelan-
do senjorus už j ų pas t angas to
kį nusisekusį apygardos seime
lį sumosiant . Rengimo komiteto 
i r gabios pirmiiiinkės Stelos 
Sankalai tės vadovaujama, jų 
kuopa buvo šeimininkė neuž
mirš tamo įvykio mūsų apygar
doje. Pasi l inksminimai i r religi-

| rtio susikaupimo valandos — 
viskas buvo be priekaišto. O 
pačiame seimelyje buvo išklau
syti valdybos narių, komitetų 
pirmininkų ir kuopų atstovų 
pranešimai, buvo j ie apsvarsty
ti, ir buvo padary t i protingi nu
tarimai mūsų mylimos brolijos-
ateities klausimu. 

Vyčių savai tės Dainavoje 
klausimas liko a t idė tas neribo
tam laikui, kol vėl a t s i ras pa
kankamas susidomėjimas, ga
rantuojąs jos pasisekimą, šven
tų vietų lankymo reikalas buvo 
svars ty tas , ir buvo n u t a r t a atei
nančiais metais birželio 27-tą 
organizuotai vykt i į Trijų Kry
žių šventovę lietuviškoje švento 
Kryžiaus bažnyčioje Daytone. 
Apygardos dvasios vadas, kuris 
yra ka r tu ir t o s parapijos kle
bonas, bus paprašy tas būti tos 
šventos dienos i r dvasinio susi
kaupimo vadovu. Buvo ta ip pat 
nutar ta , kad tą pačią dieną ir 
ten pat Daytone bus apygardos 
valdybos pusmetinis posėdis. 
Kalėdinį sveikinimą į "Vytį" 
įdėti buvo nu t a r t a ir 25-kių do
lerių a u k a buvo paskir ta lietu
viškam dienraščiui "Draugui", 
už nepašykštėjirną vietos mums, 
vyčiams, savo pušlapruose. S«-
m**" * - - Jįba1! srtaa n*ujb» 
valdybos riakimais. 

HAPPY NEW YEAR 

D R E S S E L ' S 
BRTDGV.PORfrs FTVEBT BAKERY 

Home ot the Original 
Oressel's 

3256 S. Wallace — CA 5-2352 

BEST VVISHES TO OCR TRIESTO* 
A5TD CUT-OMERS 

FOR A HAPPY NEW YEAR 
Courtešy o* Your 

Mr. Domit of Mt. Prosptct 
PHOTTE — 259-3022 

DOMJT AND COFPEE SHOP 
The Best Way to Start Your Day 

Open 24 hours 
"00 E. Rand, SK. Prospeet, lū. 

REMKITE "DRAUGĄ" 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
VaL: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 T 
ak. šeštadieniais 10—1 vai. Treclad 
stdaryta Ligoniai priimami susitarti* 

OfĮso telefonas: P R S-3229. 
Re*, telef. WAlbrook 5-507* 

RezfcL Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AK t SERIJA TR KTOTERy UGO* 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
5449 8. PolasU Boad (Orawford 
Medical Boilding) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia skambinti 874-8012 

Mt. n . &LAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 6Srd Street 
Kampas 6S-č]os ir California 

• si. kasdien ano 6—8 vaL vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vaL 

"reciad. ir kita laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

ReaML tel. WAlT>rook 6-8048 

DR, G. K. BOBELIS 
Inksto Ir Šlapumo Take 

Chirgirgija 
TeL 695-05S3 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Kodte 26, Elgin, ItUnofe 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuežiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita- fjl 
rus. Redakcija už skelbimų 
turirų neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

.sas^ ;sš>r ^*& ^ ^m~ 

TeL ofiso HE 4-5849. rez. S88-223:' 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet; 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad 10-4: šeetad. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477. Rez. P R 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NKRVį! IR 

KUOCINfiS LIGOS 
GRAVVFORD MEDICAL BUTLDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0973 

DR. W. M. EISIN EISIMAS 
Akušerija ir motern ilgos 

Ginekolosrtne Chrargija 
6132 S. Kedzie A ve., WA 5-2670 

> įlandos pagal susitarimą, Jei ne 
Atsiliepia, skambinti: RE 3-0001. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Nanra - rezkL — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
QUO 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki > 
vai. vak. šeStad. nuo 1 iki 4 vai 

• Redakcija dirba kasdien m 
8:30 — 4:30, šeštadieniais-
m — 12:30. ^ 

• Administracija dirba kas- j 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie • 
niais — 8:30 — 12:00. f 

M 

>ftso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIOACS LIGOS 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell A ve. kampas) 
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 

Aatr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 
r 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d. 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2 6 1 8 W. Tls t St — T P I 737-5149 

Tikrina akis. Pi-iutit«.»> akiniu* n 
"contaet le»-' 

/ai . pajral susitarimą. Uždaryta treC 

DR.A.PUSTELFf'-:"S 
GYDYTOJAS IR CHTRLmGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen v • 
TeL Ofiso PR 6-7800; Namu.925-7697 

Valandos tik pag-al susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

Ofs. PO 7-6006 Rez. OA S-727> 
DR A. JENKIHS 

JYDYTOJ.\S IR CHIRURGAI 
3844 West 6Srd Street 

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

S E I C A N ' S 
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVE 

4640 SMrift Ashland Aveaoe 
TEL YArds 7-1272 

Atdara vakarafe: pirmad., ketvirta/i,, o ldtomis dienomis iki 6-toa 
vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet 

HARRY SEIOAN kviečia visos vyras ir jaannolias atvykti ir |si-
tikinfl, koks didžiulis yra pasirinkimas rflbo rudens ir žiemos sezo
nai, geriaash; fi-nra, kaip Oroshire, Botany "500", Phoenbc hr 
kt. naojaastos mados. 

KA TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ, MARŠKINIŲ 
IR KITOKIOS APRANGOS. 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5640 S. Pulaski Rd. 

VTDACS LIGŲ TR KRAUJO 
SPECIALYBĖ 

Valandos pagai susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

TeL — RETianoe 5-1811 

DR. WALTER j . KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., Šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trediad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA TR CHTRURGfi 
R«T>IXrC ER VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTO 
MEDICAL BUTLDlNG 

7156 South Western Avenae 
Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
<ioo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuc 
«—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
II vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 

11 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Ofiso telef. RE ?-i l«8 

Rez. teL 239-2919 

Telef.. — 423-2660 

D R. E. R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenne 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 vai. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPKDI.IOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijom 

Priima ligonius tiktai susitarus — 
(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūslės ir Proslato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 W. 6Jrd St. 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakarfc 

Ofiso tel. 776-2880; R J Z . 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-441* 

Rez. GRovelhill 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
a.ntr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p.p 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 \V. 71st Street 

Telefonas 925-82996 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—1? 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10^—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099. 

Pirkę kostiumą. Švarką ar kaiiMe. $» b&site patenkinti, 
mu*į shiv§j&į įy, Įjat vfetoje jtuns priaate«S» h prVbMng tf 
ifieko už pritaikymą nereikfc molitti. 
vl^on berniuku aprangos gaunamos iškaitant «fanfbfn« fnnnky). 

T«t ofteo ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4838 W. 15th Street, Cicero 

KM4MX — 8 vai. ir 8—8 vai. vak. 
Uskyrua trefladlenltM 

fegtadieniala 12 iki 4 pmplet 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS: 

2817 West 71st Street 
Teief HEnlock 6-S545 

(Oftao ir rezidencijos) 
Valando* pagal susitarimą 

OH» teL PR 8-7779. Rez. PR 0-4732 

DR. A. MAC3UNAS 
C H I R U R G A S 

» » West <&r* Street 
Priima tik susitarus 

Vi'Tr.1-.. H m ! k«v. 6—s ^ j 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligas 
Ofisas t ' rez. 2052 W. 59th S t 

TeL PRospect S-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

OL Tel. HE 4-2123, N'amn GI 8-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonins tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak 

Trečiad. ir šeStad. uždaryta 

TeL PRospect 3-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA TR CHERURGS 
6648 Soatb Aibanj Avenne 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popist 

ir kitu laika pasai susitarimą 

TeL ofiso PR 6-6448, rem, HE 4-*f56 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. T 
TreČ. ir Šeštad. pagal susitarimą 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sootb Polaski Poa4 
Ofiso tel. 767-2TV1 Narna 63A.48S9 
VaL: pirmad.. antrad.. penktad- 1-4 
ir 8-* v. v. ketvirt. 6-8 v. vakaro. 



Metų tėkme ir 
. 

NEPRARASTAS LAIKAS 
Iš visų gėrybių duotų žemė

je, mums atrodo, kad laiko duo
ta mažiausia. Iš antros pusės, 
laiko tėkmėje, mums atrodo, 
kad viskam besikeičiant, viduje 
mes nesikeičiame. Poetas Vla
das šlaitas apie metus yra taip 
pasakęs: "Metai manės nepa
keitė: aš vis toks pat. vis am
žinasis kūdikis. Kas yra metai, 
Tai tiktai lenktiniai peiliai ą-
žuolo paviršiuje, lenktiniai smū
giai blyksteli paviršiumi, širdies 
nepasiekę". Ir tikrai metai pra
slenka ir atrodo, kad jie liko 
tik peiliuko smūgiai medžio žie
vėje, giMau nepasiekę. Bet gerai 
žinome, kad taip nėra, nors ga
li būti ir kitaip. Yra darbai, ku
rių nepaliečia laikas, kurie am
žinai jauni, kurie laiko dulkėse 
dar labiau spindi ir žėri. 

* 

Kiekvienais metais mirtis iš 
mūsų pareikalauja eilės bran
gių žmonių. Metų tėkmėje vis 
labiau jie užmirštami, bet tik 
tam tikra žmogiška prasme. 
Užneša tik mirusiojo žmogišką
jį vaizdą ir gramzdina užmarš
tin, bet jų darbai kartais vis 
labiau ir labiau išryški ir išky
la, neužnešami laiko dulkių. Ne 
t'k visuomenininkai, kūrėjai, 
pasiaukoja profesionalai, bet ir 
kiekvienas mūsų gali likti nenu
galėtas laiko. Kiekvienas iš mū
sų savo vardą gali įrašyti vie
name ar kitame kultūriniame 
paminkle, aukodamas arba dirb
damas. Nesvarbu ar tai liestų 
Lietuvių fondą, ar tai liestų ko
kio nors kūrinio išleidimą arba 
net ir eilinį visuomeninį darbą 
vienoje ar kitoje mūsų organi
zacijoje a r mokykloje. Viskas 
tas padeda lietuvių išsilaikymui 
šiame krašte ir visi tie darbai 
liudys ne tik mūsų, lietuvių, 
veiklą, bet jie padės išlikti ir 
asmeniškiems vardams. Mūsų 
darbų negalės nugalėti laikas, 
jeigu tie mūsų darbai bus ne 
vien tik asmeniško išsilaikymo, 
bet apims visą mūsų lietuviš
kąją veiklą. Istorija nemiršta, 
ji vis afskle:džiama, ji vis liu
dija ir iškelia darbus ir asme
nis, kad metams kraunantis 
matytume ne tik praeitin nuė
jusias dienas, bot ir laimėjimus. 

Kas yra metai? Tai amžinas 
laiko tekėjimas, besinešąs tave 
ir viską j praeitį. Ir kai pažvel
gi atgal, rodos visa taip nese
niai buvo. O tačiau viskas ne
grįžtama ir neatšaukiašma ir 
dažniausia neatitaisoma. Ne vie
nas pagalvojame, kad būtų ge
ra, nors prieš mirtį sugrįžti į 
ten, kur gyvenai. Žmogus pui
kiai atmena daug smulkmenų 
iš savo vaikystės. Jis, anot poe

to, prisimena medelius, kuriuos 
peiliuku drožinėjo, jis atmena 
keliones Į mokyklą, rudens pur
vą ir žiemos speigą. Visa atro
do tai buvo labai neseniai, gi 
kartais nebeatmena taip ryškiai 
tų dalykų, kurie buvo dar prieš 
metus ar kitus. Ir jeigu nieko 
neatlikai, kas ilgiau išliktų, jei
gu niekur nedalyvavai ir niekur 
neprisidėjai, jei tik vegetavai, 
laikas tikrai yra tavo priešas. 
Laikas yra duotas ne pražū
čiai, bet laimėjimui. Laikas duo
tas, kad ką nors padarytum 
savo kraštui, tuo pačiu ir pats 
išlikdamas ilgiau. 

* 
Su Naujais Metais ateina ir 

n a u i uždaviniai mūsų lietuviš
kajai visuomenei. Keičiasi or
ganizacijų vadovybės, rengia
masi vienai ar kitai šventei, 
skelb;ami vajai politiniams ar 
visuomeniniams darbams pa
remti. Kadangi tikrai to laiko 
maža ,kadangi tikrai jis greit 
bėga, tai tegu visi, kad ji įpras
mintų, neatsisako kviečiami į 
organizacijų valdybas, tegu ne
atsisako kai kviečia į vieną ar 
kitą komitetą, kai kviečia kurį 
nors kultūrinį ar politinį užda
vinį paremti. Kiekviena mūsų 
asmeniška darbo ar materialinė 
auka padės įprasminti mūsų die
nas, mūsų metus, kurie taip 
greit bėga ir kurie vis, rodosi, 
mus tepaliečia tik iš viršaus. 
Mes dažnai jaučiamės esą jau
ni, gi jauni yra idealistai, todėl 
tegu mus pagauna jaunųių ryž
tas ir užsimojimai, kurie mus 
išlakys ilgiau negu kasmet kei
čiami telefonų knygos sąrašai. 

Jaunystėje ne vienas ryžo
mės vienam ar kitam darbui. 
Laikas subraižo mūsų veidus, 
tačiau jis negali dulkėmis ap
nešti mūsų sielos. O tie, kurie 
tebėra dar ir fiziškai jauni, 
tegu stengiasi jau pačioje savo 
jaunystėje įamžinti save dar
buose, kurie išlieka, nes niekas 
nėra pasakęs, kiek tau bus že
mėje duota to taip vertingo lai
ko. 

Mūsų rankos vysta, veidas 
raukšlėjas, žingsniai darosi sun
kūs, o tačiau mes esame skirti 
amžinybei. Kiekvienas iš mūsų 
gali išlikti metų tėkmėje. Lai
kas neprarandamas, jei įamži
namas darbais. Autorius Bax-
ter taip sako : "Neskirki laiko 
niekam, dėl ko žinai, kad gai
lėsies". Daryk tai, kas išlieka, 
kad galėtum atsigręžęs Naujųjų 
Metų dieną pažvelgti atgal ir 
pamatyti dienų eilėse išsiskiri an 
čius darbus. Tada Naujieji Me
tai tikrai bus linksmi, nes ma
tysime, kad bėgant metams. 
mes nepraradome laike. AL B. 

BRAZILUOS POLITINE BOKLE 
Laukiama pasikeitimų ir naujos socialines santvarkos 

Antroji didumu po JAV šio 
j kontinento irgi jungtinių vals-
ltvb:n Brazilijos federalinė res-
' publika nūdien išgyvena ne vien 
į ūkinę, bet gjal dar didesnę po
litinę krizę. 

Prieš 12 metų Brazilijos ka
riuomenė nušalino radikaliai kai 
riu;į prezidentą J. Goulartą ir 
visą krašto valdž'ą pavedė ge
nerolams. Nors per tą laiką iš 
pradžių karinė diktatūra yra 
daug padariusi betvarkydama 
sunkią ūkinę bei finansinę kri
zę, tačiau ligi tol laisvai pratę 
gyventi ir veikti brazilai ėmė 
nerimti ir reikalauti radikales
nių reformų, o ypatingai dides
nės politinės laisvės ir demo
kratinės santvarkos atstatymo. 

Kadangi laikui bėgant tas 
brazilų pasyvus ir aktyvus pa-

I sipriešinimas vis didėjo, nenuo-
| stabu, kad ir valdžios priemo-
j nės išlaikyti esamą būklę vis 
! arriežtėjo ir iš abiejų pusių da
bar griebiamasi žiauraus smur
to. 

Daug politiniu kalinių 

Brazilija yra katalikiškas 
kraštas ir jos dvasiškija labai 
gerbiama ir vertinama. Tačiau 
pastaraisiais metais dauguma 

P. GAUČYS nuolių. 
Vyriausybė šiuos kaltinimus 

Brazilijos episkopato atvirai pa- neigia. Neseniai pats preziden-
la;ko režimo smerkiamus vei- tas Garrastazu Mediči paskelbė, 
kėjus ir reikalauja liautis per- kad jis ištirsiąs tų kaltinimų 
sekioti nekaltus žmones, š ta i tikrumą. Kiek vėliau. Teisingu-
kokiais žodžiais pontifikalinė rno ministeris Alfredo Buzaid 
Taikos ir Teisingumo komisija viešai pasmerkė kalinių kanki-
kreipėsi į popiežių Povilą VE-jį: i rūmus ir pažadėjo, esant įrody-

"Rimtai susirūpinę s^stemin- rnų, kaltininkus nubausti. Ta-
j gaiš kankinimais Brazilijos po- j čiau nedavė jokių garantijų 
j litinių kalinių, prašome Jūsų tiems, kurie išdrįstų apie tai 
j Šventenybę intervenuoti ir Baž- pranešti. Po kelių dienų ta te-
nyčios vardu pareikšti papeiki- ma iš viso buvo uždrausta kal-

| mą dėl ryškaus humaniškų bė; i. Brazilijos organų oficialūs 
principų ir teisių laužymo". Vi- f pareiškimai užsienyje, norį ati-
so pasaulio spaudoje skelbiami j taisyti iškreiptą Brazilijos pa-
kankinimų faktai atskleidžia veikslą, iš esmės neturėjo jo-
tikrą Brazilijos diktatūros vei- kio poveikio viduje. 
dą. "Pavojinga yra tai, — rašo 

Skaitlingi ir nenuginčijami • vieno svarbiausių brazilų dien-
atskleidimai sklindą įvairių do- raščio redaktorius, — kad garg-
kumentų, spaudinių ir kalinių rena taip įsigalėjo, kad netgi 
laiškų pavidalu, vaizduoja ko- į ir pats prezidentas ne ką tegali 
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kių priemonių griebiasi polici
ja ir saugumas prieš diktatūri
nės santvarkos priešus. Pran
cūzijoje išleistos knygos apie 
kankinimus, pasakoja šiurpulin
gus eepizodus, primenančius 
Gestapą ir NKVD. Manoma, 
kad daugiau kaip 15,000 politi
nių kalinių pūva kalėjimuose, 
jų tarpe nemaža kunigų ir vie-

Spaudoj ir gyvenime 

ŠALS IR VARGS ŽMONĖS LIETUVOJ 

seniai išgriovė ir niekas neskuba 
jos tvarkyti. Ar nebuvo galima 
tai padaryti anksčiau! 

Nepavydėtinoje padėtyje atsi
dūrė Vilniaus miesto Komjauni
mo gt. Nr. 47-2 bt. 8 gyvento
jas invalidas A. Linkevičius. Jo 
rūsį užpylė kanalizacijos nešva
rumai. Nuo rugsėjo 18 dienos li
gotas žmogus vaikšto į 24-tą na
mų valdybą, prašo padėti. Ta
čiau jo niekas neišgirsta. Malkos 
mirksta, įeiti į rūsį neįmanoma. 
Iš kur toks abejingumas žmogui! 

V. Tubinienė, gyvenanti Gare
lio gt. Nr 14 bL 10, kada į jos 
prašymą sutvarkyti krosnį 15-tos 
namų valdybos darbuotojai ir jos 
valdytojas R. Krušas dvejus me
tus atsakinėjo pažadais ir tik prieš 
savaitę krosnį šiaip taip aptvar
kė. Nors naudos iš to V. Tubi-
nienei jokios. Krosnis perdegusi, 
ir molio lipdymai nieko nepadės. 
Ją reikėjo naujai perstatyti. Iš es
mės ši šeima ir toliau palikta gy
venti neapšildomame kambary
je. Draugas R. Krušai, žmonės 
>agrįstai piktinasi tokia netvar
ka. 

Prieš kelerius metus Kauno ra
jono Didvyrių, Lomankos, Pa-
vejonės ir Raubatonių kaimų gy
ventojai prašė sutvarkyti ir ke-
.ią, einantį per jų kaimus. Minė
ta kelią taisė, tačiau neužbaigė. 
Nesutvarkyta liko apie 4 km. 
nors šis ruožas labai reikalingas 
niškų ūkiui, kolūkiams ir vieti
niams gyventojams. Tokios nuo
monės buvo ir rajono vykdoma-

padaryti". Antikomunizmo mis
tikos skaninami, sulaikančių or
ganų agentai, daugumoje mies
telėnai, šventai tiki, kad per
sekiodami perversmininkus, ku
riuos painioja su bet kokiu pa
sipriešinimu pakeisti tradicinę 
visuomenės kryptį, jie didžiai 
pasitarnauja tėvynei. Vyriau
sybės išf.eisti dekretai įrodo ko
lektyvinį fanatiškumą aukšto-

sis komitetas, kuris dar 1963 m. šios karininkijos, kuri dabar 
spalio 8 d. atsakyme redakcijai' save laiko brazilų santvarkos 
ašė, kad kelią artimiausiu metu saugotoja ir gynėja. Tik keliom 

Astronautas Alan Shepa-d ruošiasi kelionei j mėnulį sausio 31 d. Jis 
cia matyti aviacijos bazėje netoli Houston. Tex. 

pataisys. Jau praėjo dveji metai, 
o kelias iki šiol nesutvarkytas. 
Kaip suprasti tokį atsakymą ir 
kuo tikėti! 

dienom tepraėjus nuo kankini
mų pasmerkimo ir ryšium su 
tuo visuomenei laukiant šiokio 
tokio palengvėjimo, preziden-

Labai rimtai reikia susirūpinti i tas, pasiremdamas "viešosios 
išraustomis tranšėjomis, grio- j dorovės" dingstimi, įvedė pre-
viais, kurie dažnai iškasami žy
miai anksčiau, negu į juos kloja
mi vamzdžiai. Tokie grioviai ilgą 

ventyvinę cenzūrą visiem, netgi 
ir kultūrinio bei meninio pobū
džio spaudiniams. Tuo negirdėtu 

laiką stovi atviri. Tai ne tik truk- I potvarkiu pasipik" ino netgi ir 
do žmonėms, bet kartais tampa, valdžios šalininkai, 
ir nelaimės priežastimi. 1963- j Didžiojo teroro santvarka jsi-
1969 metų žiemą Kretingoje į' galėjo su 1958 m. maršalo Cos-
Gegužės I-sios"gatvę atbildėjo ga-1 ta e Silva įvykdytu parlamento 

' linga technika kasti tranšėjos ka- ; uždarymu. Tada buvo panaikin-
| nalizacijai bei kitoms komunika- j tos pilietinės ir politinės teisės, 
; ei joms. Daužė įšalusią žemę, šil- ' o kiek vėliau ir visos kitos tei-
j dė ją mazutu. Bet ir su techni- į sinės piliečių garantijos. 
' ka per dieną iškasdavo vos kele- Į Įsigalėjusi kari-ė santvarka 
tą metrų. Saulei įšildžius žemę,; atsirėmė į f oką ideologiją: "Iš-
MSV mechanizatoriai išvyko. 
Praslinkus kuriam laikui, vėl ka
sė naujus griovius, senus užpyli--
nėjo. O prieš pusmetį išrausė di
džiausią griovį ir neužkasė. Gy
ventojai liko be pravažiavimo, 

I jiems sunku pasiekti namus. Ta-

saugoti valstybės saugumą pa
remtą "vakarų krikščioniška" 
kultūra, o jai apginti pradėta 
naudoti smurtą ir terorą. Bra
zilija, būdama svarbiausiu JAV 
satelitu Pietų Amerikoje, tu
rėjo priemones to tikslo siekti. 

čiau ̂ nepataisoma nelaimė atėjo: nors dabartinė Brazilijos sant-
rugsėjo viduryje, kai žemės sluok
snis užgriuvo 12 metų berniuką. 
Taip aplaidumas virto nusikalti
mu. Tai ne pirmas atsitikimas, 
kada vaikai žūsta panašiomis ap
linkybėmis, bet kažkodėl iš to 
maža tepasimokome. Dar pavo
jingesni tokie grioviai rudenį, 
žiemą, kai jie prisipildo van
dens". J. Žvilb. 

varka JAV labai ne prie širdies, 
širdies. 

Nužudymai 
Neturėdama politinių išraiš

kos priemonių, uždarius darbi
ninkų unijas, suvaržius visų rū
šių susižinojimo priemones, po
litinės opozicijos dauguma pa
sitraukė į pogrindžio veiklą. 

Nuo 1968 m. buvo įvykdyti 200 
tankų ir kareivinių apiplėšimai, 
liudija apie miestuose siaučian
čius partizanus, iš kurių propa
gandiniu atžvilgiu labiausia iš
garsėję — JAV ambasadoriaus 
Rio de Žareire ir Japonijos geri. 
konsulo Sao Paule pagrobimai. 
Partizaninėje veikloje labai žy
mų vaidmenį vaidina studen
tai, nes jie yra patyrę didžiau
sius persekiojimus. Kartu su 
miestų gatvėse įvykdytais di
lesniais žygiais, nuo'at įvyksta 
mažų ir labai greitų mažesnės 
reikšmės išpuolių, šitie parti
zaniniai veiksmai, savo ruožtu, 
išsaukė labai brutalų policijos 
kerštą. Tvirtinama, kad per pas
taruosius metus policininkai ne 
carnybos me'u ir savo iniciaty
va esą nužudę daugiau kaip 
1000 asmenų. Į tą skaičių įei
na ne tik kriminaliniai nusikal
tėliai, bet taip pat ir partiza
nai ir kitclri režimo priešai. 

Būdinga, kad Bažnyčia vyk
do reikšmingiausią valdžiai o-
noziciją. Po to, kai Bažnyčia 
beveik 100% parėmė karini 
1964 m. perversmą, vėliau pa
sireiškė griežtas jos nusistaty
mo pakeitimas. Kalėjimai, nu
žudymai ir išmetimai, kokius 
paiyrė daugelis kunigu, vysku
pų apsk lindimai, religinių ordi
nų persekiojimai, o ypatingai 
nepaliaująs arkivyskupo Dom 
Helder Camara persekiojimas, 
rodo bręstant vis didėjantį Baž
nyčios polinkį už radikalias re
formos. Gausios socialkrikš-
čionių grupės, daugumoje kilu
sios iš senųjų krikščionių de
mokratų, taip pat perėjo į po
grindžio veiklą, nes nebegali 
rasti jokio kito politinio darbo. 

Nors aukštoji karininkija val

do kraštą, tačiau pati kariuo
menė jau nebesudaro monoliti
nio bloko. 

Pramoninė buržuazija, anks
čiau tvirtai rėmusi karinę dik
tatūrą, dabar reiškia savo ne-

į pasitenkinimą vis augančiu už-
sienio korporacijų įsiveržimu ir 
monopolinėm jų užmačiom. Ka
rinė valdžia pirmoje eilėje pa
siryžusi sutvarkyti pairusius 
valstybės finansus, griežtom 
priemonėm ir stambiom JAV 
paskolom, -rerokai juos aptvar
kė ir stabilizavo. Tačiau tos vi
sos priemenės pasitarnavo vis 
didėjančiam pagrindinių krašto 
turtų patekimui į svetimšalių 
rankas, ypa'ingai amerikiečių. 
Krašto supramoninimo banga, 
kurią dabar Brazilija išgyvena, 
labiausia praturtino didžiąsias 
tarptautines finansų korporaci
jas ir vietos adrniristracijos 
žmones, kurie jems tarpininka
vo, ir tuo būdu padidino pra
rają tarp vargšų ir turčių. 

Nepaisant nepasitenkinimo ir 
išnaudojimo, kurį kenčia mili
jonai brazilų, kol kas negali
ma t ikėis greitų atmainų, nes 
opozicija labai susiskaldžiusi ir 
prieštaringa savo tiksluose. Ta
čiau atsižvelgiant į tai. kad pats 
diktatūros pagrindas — beato-
dairinis jėgos ir užgniaužimo 
naudojimas — rodo ją esant 
netvirtą ir nesaugią. Tai leidžia 
laukti .kad Brazilija, kraštas su 
milžiniškais iš'ekiais ir netoli 
sprogimo esančia socialine būk
le, ilgai negalės pakęsti šitos 
priespaudos ir galiausiai ras 
būdą nusikratyti nekenčiama 
diktatūra ir susikurti teisin
gesnę ir žmoniškesnę politinę 
ir socialinę santvarką. 

Okupuotos Lietuvos žmones tu
rės sunkią žiemą, kaip matyt iš 
šių faktų, paskelbtų Vilniuj lei
džiamos "Tiesos" nr. 238 (spa
lio 13 d.): 

"Štai Šiaulių Gluosnių rajono 
gyventojus aptarnaujančią van
dens paskirstymo- perpylimo sto
telę reikėjo remontuoti dar praė
jusią žiemą. Bet kaipgi remon
tuoti žiemą! Praėjo žiema, ir pa
vasaris. Vasarą buvo nutarta ne 
remontuoti seną, o pastatyti nau
ją. Statybininkai greitai išmonta
vo senos stotelės įrengimus, iš
griovė sienas, išardė pamatus. 
Fo to darbai nutilo. Statybinin
kai pasirodė tik rugpiūčio vidury
je. Atrodė, kad dabar jie sukrus 
ir darbas virte virs. Deja, rezul
tatai nedžiugina — anot statybi
ninkų, trūksta statybinių medžia
gų. Todėl teisus K. Kirielius, teig
damas, kad tvarkingas šeiminin
kas, prieš pradėdamas perstatinė
ti pastatą, paruošia statybines 
medžiagas, užplanuoja darbo jė
gą bei techniką ir tik tada griau
na seną pastatą. Jeigu taip būtų 
pasielgta su stotelės statyba, 
žmonėms dabar nereiktų šalti 
neapšildytuose butuose. Gyven

tojai pakentėtų, jei tiksliai žino
tų, kiek dar taip teks gyventi. 
Gaila, bet į šį klausimą atsaky
ti niekas negali. O stotelėje dar
bų sparta tokia: 1-2 dienes dirba
mos, kelios — laisvos. Gal į šį 
klausimą atsakys Šiaulių miesto 
šeimininkai! 

Su panašiais sunkumais susi
duria Ukmergės miesto mikrora
jono gyventojai. Kaip nurodoma 
kolektyviniame 40 skaitytojų laiš-

i ke, geriamas vanduo teka su į-
vairiomis priemaišomis, karštam 
vandeniui nustatyto grafiko nesi
laikoma, nes nuolatos kas nors 
remontuojama. Nežinia, kada 
pradės kūrenti. 

Rimtą nerimą Kauno miesto 
J. Biliūno alėjos namo Nr. 69 gy
ventojams kelia katilinės būklė. 
J. Savickas savo laiške redakcijai 
rašo, kad, nors vasarą katilinė 
mėnesį buvo uždaryta remontui, 
jos niekas neremontavo. Todėl 
dabar karštas vanduo tiekiamas 
nereguliariai. Artėja žiema, ir, 
skubiai nesutvarkius visų katilų, 
katilinė nepajėgs apšildyti butų. 

Susirūpinę apšildymu ir Pagė
gių miesto K.Poželos gt namo 
Nr. 8 gyventojai, nes kauline ne-

RAUDONŲJŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIC, MIC 
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Užėjome ant geležinkelio bėgių. Mūsų apylinkę 
skrodžia smarkus upelis. Jis vingiuoja tarp kalnų ir pa
kalnių, kaip žaltys sublizga ir pranyksta krūmuose tarp 
medžių ir augmenijoje Tarp tų stebuklų ausis pagau
na lakštingalos suokimą. Skuba ji, žavi ir širdis smar
kiau plaka. Nes štai žmogus įspraustas ligoninėn, at
skirtas nuo viso pasaulio aukšta tvora, staiga gražiąją 
vasaros dieną betarpiai pažvelgė į Dievo pasaulį. Ir nors 
buvome apsupti ginkluotų kareivių ir piktų šunų, bet 
galime it palytėti nesupančiotą laisvą gamtą, laisvą va
lią, kurios mums atsakė neteisėtai Maskva 25 metams... 
Kvėpavome giliai, kaip žmonės laisvėje, kaip kiekvienas 
gyvas padaras. Bet.. Cia ne viskas tinka... 

Einame penkinėmis geležinkelio bėgiais. Padėklai 
yra blogai suguldyti, kyšoja iš žemės ir bėgiai kliudo 
keliauti, invalidai klumpa. Du varovai rėkia mūsų prie
šakyje, du iš kaires, du iš dešinės gena iš šonų, o du 
iš paskos mina ant kulnų. Labai jie nekantrauja, kai 
susikliudo žygiuotė. 

Pla-a-a-a-čiau žengtii 
Jek^riš 

po operacijų. Turime irgi tris neregius, kaip galim pa
skubėti? Bet mūsų tarpe atsirado stipresnių, jie išsimu
šė į pirmas eiles ir skuba. Baru juos: 

— Neskubėkite, silpnesnieji nespėja paskui eiti! 
Supykstu. Ko gi taip skuba, kad net virpa? Ar jau 

taip baisus jiems palydovų riksmas? Kareiviai, kaip vil
kai, negailestingai gula, o invalidai, it avelių pulkas, 
negalvodami lekia. 

Tarp manęs ir latvio yra geležinkelio bėgis, o po ko
jomis padėklai. Aklasis taip smarkiai laikosi įsikibęs ma
no rankos, kad ji nutirpo. Ant pečių maišeliai nuslen
ka, ir negaliu jų pataisyti, nes nuolat žygiuojame ir 
neleidžia sustoti, o trečiosios rankos neturiu, tad ir de
šinioji ima tirpti. Saulė pakilo aukštai ir smarkiai svi
lina, maišeliai ant pečių garuoja. Visi skubinasi. Pa
skutinės eilės įsibrauja į mus, o prakaitas varva per a-
kis. Negaliu susitvarkyti nei su neregiu, nei su mai
šais, nei su savim; jaučiu, kad tuoj krisi'i nualpęs... 
Mano Dieve, gelbėk! Nežinau, iš kur atplaukė man 
naujos jėgos vilnis. Pasijutau atgaivintas. Ne, dabar ne-
nualpsiu. 

Šiuo metu būna didžiausioji musių perykla. Uodų, 
musių, mašalų, debesys skraido, zvimbia ir tiesiai j akis 
taiko. O aš neturiu atsarginės rankos, negaliu jų nuvyti. 
O, be to, ir vyriausias varovas kaip pašėlęs šaukia, it 
būtų jį nelabasis pristojęs: 

Negaliu atsakyti rėksniui, kad vedu akląjį, kad ne
regio negaliu išleisti iš rankos, padėklais einant ir dar 
skubiu žingsniu. Smarkiai jį aprėkti, iš tikrųjų, bijau: 
jis su šautuvu, o aš jų grasinimus žinau. 

— Ar permažai man buvo vargo? 
Taip, taip mažai, nes vinis giliai įsiskverbė į kul

ną. Jaučiu, kad kraujuoju, ir skausmas skrodžia kūną 
ft-ligaiBŽHėi sottfcfrf sirg;- o^Ukt"gįrardies. Atrodyta jog kulnas man mažai vertas, 

bet ir man brangus, esą ten paskutinė priebėga: kaip 
žinome, siaubui ištikus, siela atsiduria kulnuose. Kas 
pasidarys su siela, jei vinis kulnyje išgrauš skylę? 

Dėl kulno žuvo didžiausias istorijoje didvyris, Achi
las. O, kokia mano dalis nelaiminga! 

Bet dar ne galas. Mūsų voroje ėjo mano draugas 
Sosnovskis. senas invalidas, sergąs širdimi. Karštas oras 
ir paskubintas žingsnis sunkiai ji veikė, ėmė alpti. Tik 
tada griežtas mūsų vilkstinės varovas liepė sustoti. 
Draugai vedė ligonį, jį prilaikydami, bet ir tai nepa
dėjo. Sutamsėjo veidas, širdis kūjais mušė ir atrodė tuoj 
mirsiąs. Norėjau pabėgti pas jį, bet 3uvc uždrausta iš
eiti iš eilės, ir negalėjau neregio palikti. Draugai paso
dino Sosnovskį, o tas laikėsi jų įsitvėręs. Tai juos kanki
no, nors ligonis buvo išdžiūvęs ir lengvutis. Vilkstinė 
sustojo. Žmonės susierzinę; nebuvo žinoma, kas daryti. 
Ir aš susijaudinau. Gaila man buvo Sosnovskio, o ne
galiu su juo nei žodeliu persimesti. Galop ir tai surizgo. 
Mano latvis turėjo šiltą surdutą. Kai sustojom, jis ji nu
sivilko ir padavė man jį nešei Ėjome aukštu upelio 
krantu, apaugusiu krūmais. Nelaimė lėmė, kad tada 
pragydo lakštingala, paspringdama savo dainomis. Juk 
tada ir akmuo gali sukrutėti. Argi galėjau apie ką kitą 
galvoti? įsiklausiau taip, kad iš mano akių išnyko vis
kas su aklojo surdutu, o čia staiga latvis klausia manęs: 

— Kur padėjai mano surdutą? 
— Ką? ką? Ką kalbi? 
Bet inžinierius neatleido, o aš buvau it girtas nuo 

lakštutės suokimo. Galop pažėriau: 
— Tikrai bus maišelyje 
Ir nors mane šaudytų, neįspėčiau, kur padėtas. 

O anas mane bara, gėdina. Koks beprasmis aklas liki
mas. 

(Bus daugiau) 



LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VAIRUOTOJA! 

Tarybos prezidiumo pirm. Vytautas Kamantas 
J I K G I S JANLšAlTIS 

šių metų spalio 24 - 25 d. 
Clevelande LB šeštoji taryba 
savo pirmoje sesijoje išrinko 
prezidiumą, kuris kooi-dinuos 
tarybos veiklą, šauks sesijas ir 
r>an. 

jaunimo organizacijose Vytau
tas Kamantas nuo pat studijų 
laikų gyvai domėjosi ir Lietu
vių Bendnaemenės gyvenimu. 
Jau 1554 ni. \ jos darbus akty-

Iviai įsijungė Clevelande. vėliau 
Tad Įdomu, kas tie naujieji j įėjo į JAV LB centro valdycą 

LB vairininkai, a r jie tik dabar ! kaip narys jaunimui ir infor-
ateina į LB veiklą, šiai tarybai j macijai. 1S61 m. išrenkamas į 
vadovauti atėjo viduriniosios Į LB tarybą ir ėjo prezidiume 
kartos žmonės, turį ilgą visuo-! sekretoriaus pareigas. 1963 m. 
meninio darbo patirtį, šia pro- Į Vytautą Kamantą matome bė
ga supažindirsime pirmiausia i sid>arbuo":ant PLB seime. PLB 
su LB tarybos prezidiumu. j valdyboje vicepirmini ko parei-

Tarybos prezidiumo pirminin- j gose jaunimo ir informacijos 
kas yra inž. Vytautas Kaman- \ reikalams. Kurį laiką dirbo Pa
tas, gimęs 1930 m. ko™ 25 d. i šaulio Lietuvio red. kolektyve. 
Macikų kaime. Šilutės valsč. i Daug pastangų padėjo organi-
Mckslus pradėjo šakių gimusi- j zuojant pirmąjį Pasaulio Lietu-
zijoje. o baigė Eichstaette 1949 į vių Jaunimo kongresą, pirmi-
metais. Devyniolikos metų jau- j ninkavo finansų komisijai, kuri 
nuolis atvvko Amerikon, at i tar- sutelkė per 100.000 dcl. ir vado-
navo JAV kariuomenėje Ko
rėjos karo metu ir 1959 m. bai
gė mechanine inžineriją Cleve-
land State universitete. 

Inž. Vytautas Kamantas yra 
skautų organizacijos augintinis. 
Jis nuo pat jaunų dienų buvo 
skautų gretose. Pradėjęs nuo ei
linio skauto, buvo skiltininkas, 

Soliste Daiia Kučėnienė 

vavo P L J K talkos komisi"ai. 
surinkusiai 140,000 parašų jau- i 
nimo peticijai. Vadovavo PLB 
jaunimo sekėja i . Buvo išrink
t a s j V ir VI LB tarybas. 

J i s yra ramaus būdo, tole-
r a n t a s ,nuolat sielojasi visuo
meniniu ir kultūriniu gyvenimu. 
Vedęs Aldoną Valaitytę, baigu
sią Notre Dame College. Augi
na t r i s vaikučius — sūnų Ri
mą, dukteris Rjisą ir Dainą. 
Visi vaikai lanko lituanistinę 
mokyklą ir auklėjami lietuviš
koje dvasioje. 

Naujojo LB tarybos prezi
diumo pirm. inž. Vytauto Ka-
manto visuomeninė ir organi
zacinė veikla yra plati. Jis sa
vo gražiuosius gyvenimo metus 
pašventė lietuviškiems reika
lams. Jais ir dabar nuolat sie
lojasi. Taigi Lietuvių Bendruo
menės darbai ir idėjos gerose I re rengia koncertą. 

j rankose. Bendruomenės gyveni
mą, jis genai pažįsta ir ryžtasi 
jos darbams skirti savo jėgas. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
E. Chicago, Ind. 

E a s t Chicagos, Ind., Medžio
tojų ir meškeriotojų klubas už
prašė šv. Mišias Simo Kudirkos 
intencija, šv . Mišios bus atna
šaujamos šv . Pranciškaus baž
nyčioje. 3903Fir St., East Chi-
:ago, Ind. Visuomenė prašoma 
gausiai dalyvauti pasimelsti Si
mo Kudirkos intencija. Valdyba 

Cleveland, Ohio 
PAŽANGI TARNAUTOJA 

Irena Johansonienė, kuri dirba 

lietuvių klubą. Salė erdvi, švari. 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos 
puošia sceną, šventadieniais lie
tuviai susirenka pietų pavalgy
ti, kortom palošti. Teko nugirs
ti, kad tą salę sunku gauti lie
tuviškiem parengimam. Net 
Balfui salė buvo atsakyta ir 
turėjęs įvykti sol. Stankaity-
tės koncertas buvo atšauktas . 
Teisinosi, kad sekmadieniais tu
ri pietus gaminti, o šeštadieniais 
svetimtaučiams išnuomoja, nes 
pinigų daugiau gali gauti. Se
nieji ateiviai sako, kad pirmiau 
taip nebuvo ir tikisi, kad dabar 
naujoji valdyba daugiau dėme

sio LB nario, ilgamečio Brock-
tono šeštadieninės mokyklos ve
dėjo Aleksandro Padago vardui 
įamžinti LB Brocktono apylin
kė paskyrė vietoje gėlių 15 dol. 
Lietuvių fondui. P. Jančauskui 
ir L. Senutienei dar paaukojus 
j am pačiam tikslui po 5 dol., bus 
pasiųsta Lietuvių fondui 25. Je i 
kas dar norėtų prisidėti, prašo
me siųsti Brocktono apyl. pirm. 
P. Jančauskui arba tiesiog Lie
tuvių fondui. 

P. Jančauskas, 
LB apylink. pirm. 

: pas Čipkus Realty, ir šiais me- sio kreips puoselėjimui lietu-
į tais laimėjo pirmą vietą, kaip \ vybės ir piniginėm aukom pa-
! pažangiausia tarnautoja. Ta pro- j rems kilnius darbus. 
į ga. Dana Čipkienė, šios įstaigos 
į vedėja, Kalėdų proga surengta-
I me tarnauto jų pagerbime jai į-
į teikė televizijos aparatą. 

! Miami Beach, Fla. 

Važiuojant su mašina į Flori
dą verta sustoti ir aplankyti 
seniausią miestą šv. Augustino 
ir naujausį miestą — "Kenne-
dy Space Center". E . A. 

Nuotr. A. Kezio, SJ. 

SOLISTĖ IR LITUANUS 

IŠKILMINGAI SI TIKO 
POPIEŽIŲ 

Popiežius Paulius VI, sugrį
žęs iš savo apaštalinės kelionės 
į Tolimuosius Rytus ir Australi-

Mūsų branginamas akademi-1 Po jos koncertų Detroite, Chica-
nio lygio žurnalas Lituanus, j goję eilė muzikos kritikų spaudo-
sėkmingai išsilaikąs kelių didžio je davė šiltų atsiliepimų, vertin-
pasišventimo žmonių dėka, sau-, darni jos malonaus ternbio kola-
sio 24 d. 4 v. p. p . Jaunimo cent- ratūrinį sopraną, jos akademinį 

magistro laipsnį, plačių ribų bal
so diapozoną. 

Malonu, kad ji sutiko, pianu 
palydint komp. D. Lapinskui, 
duoti koncertą "Li tuanus" labui. 

Atvykusieji turės galimybės pa
sigėrėti dviem ryškiomis Cftsao 
jėgomis: soliste Dalia Kučėme-
ne ir muziku Dariumi Lapinsku. 

Inž. Vytautas Kamantas. LB tary
bos prez. pirmininkas 

Nuotr. Virgilijaus Kauliaus 

draugininkas, tun to adjutantas, 
vietininko pavaduotojas, du kar 
tus Pilėnų tun to tuntininkas 
Clevelande, Lietuvių Skautų 
Brolijos vadijos narys, kelių 
Lietuvių Skautų sąjungos tary
bų narys, skautas Vytis, pasie
kė skautininko laipsnio, atsto- , 
vavo skautams lietuviams tarp- Romos tikinčiųjų minios, susi-i b a l s o - J5 v e ! K l ! visuomenininke ir j ^ perteikė pasikalbėjimą su žur-
tautinėje taikos jambore Pran- rinkusios Šv. Petro aikštėje. ' rašytoja. Jos eilėraščiai, recenzi- | n a } 0 administracijos šulais: J. Ku 

PREMIJUOTA 
LIETUVIŲ EGLUTE 

i 

Smagu žiemos metu atsidur- \ 
ti Floridoje. Mėlynas dangus, 
saulė, gėlės, šiltas vanduo vi
lioja turistus. Daug naujųjų a-
teivių y r a įsikūrę. Vieni turi 
motelius, kiti gražius namus su 
vaisių sodeliais. I r kas džiuga, 
kad lietuivai stengiasi apsigy
venti arčiau vieni kitų. Girdi, 
reikia sudaryti antrą lietuvišką 
Marąuet te Parką. Sekinės! Čia 

Brockton, Mass. 
I š BROCKTONO LB APYLIN

KĖS GYVENIMO 

LB Brocktono apylinkės val
dyba paskyrė 35 dol. Bostono 
apygardos atstovui Eligijui Su
žiedėliui daliai kelionės išlaidų 
į Vl-sios tarybos I-sios sesijos 
suvažiavimą Clevelande. 

50 dol. paskirta Žmogaus tei
sių komitetui Simo Kudirkos iš
davimo Sovietams bylos tęsi
mui. Pasiųsta telegrama prez. 

nuoširdžiai padeda seniau įsi- ™™°™i, dėkojant už atkreiptą 

Spaudos atstovi? pasitarimas 

Sekmadienį, gruodžio 27 d., 
Lituanus reikalu buvo į Margutį 

Daugelio talentų dainininkė 

Solistė Kučėnienė yra dauge
lio talentų asmuo: gabi spaudos \ susibėgę lietuviškų laikraščių at-

ją, buvo entuziastingai sut iktas darbininkė, sėkminga literatūros stovai. 
didžiulės, daugiau kaip 60.000 studijose, išlavinto ir skambaus į p. petrutis* iš įrašytos juoste-

cūzijoje. baigęs Gilvvell Park Poniežius Paulius VI-sis ta pro- Jos t e ' P a 'a'krascių ir žurnalų , įėnu ir J. Bagdonu. Jie pasidžiau-
skautu vadovu mckvkla. orga- ga pasirodęs savo darbo kam- puslapiuose. Neveltui ir korporaci j g ė , kad žurnalą remia Lietuvių 

.lboje iš- ,]'a G l e d r a ' SST^KO ! - a vo kultu- Į fondas ir kitos organizacijos. Lau-
t i k i n t i e - ; r i n i n k i ^ pinninink. *• ,agiečiai i kiama didesnio susidomėjimo filis 

'atsimena jos puik^ ...irodymą Į terių, čia mokslus baigusių. Da-

nizavo 
skautų s-ovyklų 

ir vadovavo daugeliui bario lange, ilgesnėje kalboje iš- ] 

suvažiavimų, reiškė viso pasaulio 
apdovanotas Vėliavos žymeniu ; šiems savo padėką už maldas 
ir už Nuopelnus, Lelijos i r Pa- i ir didelį dėmesį, kuris nuolat 
dėkos ordenais. Studentų skau- lydėjo jo kelionę į tolimiausius mingai atlikusi pagrindinę Eglės 
tų korp: Vytis s e n p r a s . veuau katalikų misijų kraštus. Visose ^ į k ara!ienės ° D a r t H a , 4 i -
filisteris, skyriaus p i r i n i n k a s . : Romos katalikų bažnyčiose bu- j m ^ m a t a m ^įSLin^ 
AkademiKų . k a u t ų sąjūdžio sky v o aukojamos padėkos švento- j s a v g i č i ų l a i k u Yra pakvies-
n a u s pirmininkas. Filisterių L ^ Mišios už laimingai p a v y k a - L , d a ! v v a u t i D . Lapinsko stato-
Skautų sąjungos cv narys ir kt. s i ą popiežiaus kelionę ir i š v e n g - | m o j e o p e r o j e Amadar. Dainavi-

Studijų metais Vytau tas Ka- Į t u s pavojus, bei kalbamos spe- m c v r a studijavusi pas Penaglią, 
mantas priklausė Lietuvių Stu- įcialios tikinčiųjų maldos Popie- Dičiūtę, Singletary, Motekaitie-

nę ir Chicagos konservatorijoje. 

operoje "La servą padrona". Ji { b a r bene daugiau remia pensi-
M. ir K. Petrauskų minėjime sėk- * ,• -,Įcai, negu jaunieji inžinieriai, 

daktarai ir t. t Tie jaunieji mū
sų intelektualai sunkiai prieina
mi lietuvių reikalams. 

dentų s-gai, ten ėio įvairias pa 
reigas. buvo Stude t ų Gairių 
redakcinio kolektyvo narys, 
Clevelando skyriaus valdybos 
narys. Sąjungos metinio suva
žiavimo pirmininkas, J A V ir 
Kanados Jaunimo kongreso fi
nansų kom. pirmininkas, Litu
anus žurnalui remti komiteto 
pirmininkas, pakeltas į Studen
tų sąjungos garbės narius. 

Vytautui Kamantui prie šir
dies yra ir kitos organizacijos. 
Clevelande jis darbavosi Balfe, 
Al toje. Lietuvių inžinieirių ir 
architektų skyriuje. Lietuvių 
Veteranų s-je "Ramovėj". Ja,-* 
nesvetimas ir spaudos darbas. 
Daugeliu atvejų aktualiais mū
sų visuomeninio gyvenimo klau 
simais yra rašęs "Drauge". 
"Dirvoje" ir kitoje spaudoje. 

Jis aktyviai įsijungė ir į Lie
tuvių fondo veiklą. Buvo kont-
ro'ės komisijos pirmininkas, su
važiavimuose sekretoriaudavo. 

Jam rūpi ir lietuviškas švie
timas. Atvykęs j Chicagą ir 
apsigyvenęs Lemonte jis akty
viai įsijungė j lituanistinės mo
kyklos darbą kaip mokytojas, 
dirbo tėvu komitete, Balfc ir 
LB T^*monto apylinkės valdy
boje. 

Šalia savo šakotos veiklos 

ziaus intencija. 

kūrę lietuviai: Kodaičiai, Šilai, 
Kamarauskai ii kiti. 

Lietuviška vehda, keliolikos 
pasišventėlių dėka, yra gyva. 
Čia veikia Altas, Balfas, San
dara ir kitos organizacijos. Dar
bą apsunkina patalpų stoka. 

Lapkričio mėn. Miami miesto 
auditorijoje buvo įvairių tautų 
kalėdinių eglučių paroda. Dė
ka energingų ponių Misčekie-
nės, Jankienės, Narbutienės ir 
kitų buvo gauta vieta ir lietu
viškai eglutei. Ji buvo papuoš
t a šiaudinukais, kuriuos paga
mino ir padovanojo E. Abelkie-
nė iš Chicagos. Buvo didelis 
džiaugsmas visiems lietuviams, 
kai vertinimo komisija per gar
siakalbį pranešė, kad lietuvių 
eglutė laimėjo I-ją vietą i r ga
vo 100 dol. premijos. Tos die
nos vakare per televiziją buvo 
parodyta liet. eglutė i r pasi
kalbėjimas su Misčekiene. Gar
bė darbščioms lietuvėms! 

Teko nuvažiuoti ir į Miami 

Lietuvių golfo klubas pasirūpi
no savo parengimais sudaryti a r 
pie 600 dol. paramos. Šiuo me
tu Lituanus yra apmokėjęs už 
praeitus numerius, dabar gi vie
nas numeris išeina iš rišyklos, ki
tas spaudoje ir Lituanus pasiveja 
savo laiką. Žurnalo platinimui 
tai labai svarbu. Net įvairūs uni
versitetų ir kiti viešieji knygy
nai, kuriems buvo siunčiamas Li 
tuanus nemokamai, ima prenu
meruoti. 

Dabar apie pusę Lituanus skai
tytojų yra kitataučiai, įstaigos, ki 
ta pusė lietuviai. Lituanus rinki
nys turi daugiau negu 3,500 pus
lapių. Lituanus pasiekia 97 valsty
bes. Tiražas per 4200. Tris nu-

dėmesį Simo Kudirkos t ragiško 
išdavimo reikalu, prašant inci
dentą nuodugniai ištirti ir rei
kalaujant vis ugriežtumu nu
bausti kaltais rastus pareigū
nus. Taip pa t buvo talkinama 
privačių telegramų siuntime. 

LB apylinkės valdyba užpra
šė Mišias Šv. Kazimiero baž
nyčioje už Simą Kudirką, ku
rios bus laikomos 1971 m. sau
sio 24 d. 10 vai., su tai progai 
pritaikytu pamokslu. Visi Brock 
tono ir apylinkės lietuviai yra 
prašomi gausiai šiose pamaldo
se dalyvauti. Pageidautina, kad 
lietuvių seselių ir lituanistinės 
mokyklos mokiniai bei organi-
zaciios pamaldose dalyvautų or
ganizuotai su vėliavomis, per
rištomis gedulo raiščiais. 

Gruodžio 17 d. staiga miru-

Ger'.auiiu praėjusių metų va i ruo
toju išrinktas W . Smith. iš T«xas . 
Jis yra 61 m. ir per 4 3 metus, nuolat 
vairuodamas, yra g a v ę s visą eilę 
saugaus vairavimo atžymėiimų. 

H A P P Y N E W Y E A R 

GARFIELD RTDGE 
TRVST A M ) SAVINtiS BANK 

Ali Accounts Insurod To $20,000 
l 'HONi: — 581-1000 

6352 W. 35th St., Chieaso. įHinois 

R Ū T A , I N C 
INVESTAVIMO BENDROVE 

Sausus ir pelningas investavimas. 
Garantija: nuosavybes lakstąs 

(Deed of Trus t ) registruotas inves
tuotojo vardu Ca'.if. Vaistybes nuo
savybes departamente. 

Kreipkitės j RCT£ 
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, California 90404 
TESU: f213> 393-061=; 

LI£TUV?AI TELEVIZIJOJE 
2815 West 43 S!, 
Chicago, III. 60S3Ž 

Te!, 254-2233 ar PR 8-5374 

Įsijungia latviai ir estai 

Latviai ir estai tokio žurnalo, 
kaip mūsų Lituanus, neturi. Y-
ra linkimas telkti ir jų jėgas Li
tuanus žurnalą ugdant. 

Čikagiškiai iki šiol buvo pa
tys dosniausieji aukotojai. 

Paskutinieji du Lituanus nu
meriai buvo daugumoj užpildyti 
estu ir latvių. Ligi šiol prie jų bu
vo gana sunku prieiti. Įsikūms 
baltų studijų draugijai, jų žurna
le skelbiami adresai į tą sąjūdį 
išjungusių žmonių. Pagal tuos!cerius prenumeruoja okupuotos 

Becky Newson. 19 m., dirba Pacific telefonų bendrovėj Los Angeles. 

adresus buvo pasiųstas Lituanus 
ir jau gauta apie 70 naujų pre
numeratų 1971 metams. Jų susi
domėjimas, tuo didesnis, kadan
gi žurnale yra straipsnių ir jų tau 
tos žmonių. 

Buvo gera dirva pasiekti lat
vius ir estus per Batuno organiza
ciją, ir susilaukta gerų rezultatų. 

Nuoširdus lietuvių studentų 
rūpestis 

Lituanus žurnalą globoja spe
ciali fundacija, kurią sudaro 11 
narių. Kasmet po puse jų paski
ria Lietuvių stud. s-gos valdyba 
Studentų s-gos primininkas auto
matiškai įeina į fundaciją. Da
bar stud. pirm. yra Kalvaitis. 
Naujoji valdyba Lituanus reika
lais nuoširdžiai domisi. 

Lituanus vajus su šokolado 
dovanomis davė apir 500 naujų 
prenumeratų, apie 100 iš Kana

dos. 

Lietuvos įstaigos, po du — Latvi
jos ir Estijos. 

Muzikas apie koncertą 

Lituanus reikalingas paramos 
ir tam reikalui yra sausio 24 d. 
rengiamas koncertas. 

Pasitarime dalyvavęs muz. A. 
Nakas laikraštininkams papasa
kojo, kad solistė Kučėnienė uo
liai dirba ir yra pasiekusi gerų re
zultatų. 

Sudaryta turtinga programa: 
šešios lietuvių kompozitorių dai
nos, daugiausia Gruodžio, dvi Ja-
kubeno, eilė jų negirdėtos. Kita 
dalis programos yra tarptautinių 
kompozitorių: Verdi, Hendelio, 
Mozarto, Bellini, Faure. 

Solistė nuo pavasario rūpestin
gai koncertui ruošiasi ir bus kc 
pasiklausyti. Muz. A. Nako nuo
mone, Ši programa tiktų mies
to centre — Orchestra Hali. 

J. Daugi. 

TRYS ŠEIMOS GENERAOl'OS APTAR
NAUJA MŪSŲ KLiEHTOS ! 

NEW ^ ? N L Y 2 3 1 3 
1971PLYMOUTH "DUSTER" 

BALZEKAS MOTORS 
tytnoatn Fu^-V« »nt-GTX-«o»arume--3»rr»cuįj-auiter 

4030 A K I M VI 7-1515 
( S N«w 1970 Ptyimuth Station W«Bo«»-Air C*nd.) 

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRANZ K0ENIG 

apie V. Bagdanavičiaus knyga 
THE CULTURAL WELLSPRINGS 

OF FOLKTALES 
rašo: 

'Kaip religijo? istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie 
šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui. 
Jūsų aiškinimai yra išimtines vertės." 

Si knyga yra vertinga priemone supažindinti kitataučius aru 
aenąją lietuviška kultūra. 

Apie tai Kardinolas rašo: 
"Žvalgydamasis po jūsų knyga kiekvienas ras, kad Mircea 

Eliade'* pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina." 

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $ 6.00. 

i 



OTWI^TiI. 
NUOTYKIS NYKŠTUKŲ 

KARALYSTĖJE 

Tekio pavadinimo 3-jų veiks
mų kalėdinio vaizdelio, parasy-

Milmantienės nurodymus . 
Šokiuose ir žaidimuose daly

vavo parengiamojo skyr iaus , L 
H, E I ir IV sk. mokiniai, ku
riems vadovavo mokyto jos D. 

to Jurgio Radvilos, režisuoto j Doveinienė, D. Ar lauskie : ė, A. 
mok. K. Griciaus ir suvaidinto I Butkūnienė ir D . Jurgut ienė . 
gruodžio 20 d. sekė pripildytoje ; Atvykęs iš tolimos kelionės Ka-
didžiojoje L. namų salėje vaikai į ledų senelis (B. Neverauskas) 
ir vyresnieji per LB apylinkės į vaikams padalino dovanėlių, 
lituanistinės mokyklos Kalėdų į Vakaro proga kalbėjo mo-
parengimą. Prieš uždangai pra- j kyklos vedėjas K. J u r g u t i s ir 
siskleidžiant apie "Nuotykį ; režisierius K. Gricius. 
nykštukų karalystėje" autorių 
J. Radvilą kalbėjo R. Savickas 
( V m sk.) ir svečius pasveikino 
B. Zubrickaitė (VTH sk.) . 

šiais metais buvo padarytas 
įdomus bandymas. Jei anksty
vesniais metais per tokius pa
rengimus vaidindavo vyresnių 
klasių mokiniai, šiais metais 
vaidintojai buvo TJ i r TU sky
riaus mokiniai, su pora mokinių 
iš V sk. Tai buvo geras ir gana 
sėkmingas bandymas. Mok. K. 
Griciaus įdėtos pastangos rebu-

(s ln) 

JONAS BUTKUS, DETROITO 
ST. BUTKAUS ŠAULIŲ K. 

ŠAULYS 

1970 m. lapkričio 22 d., Lie
tuvos kariuomenės įsikūrimą, 
švenčiant Detroite, gen. Jonas 
Černius J. Butkui užkabino Šau
lių sąjungos ordino medalį. 

Šiuo metu jis Stasio B u t k a u s 

"Spaudos darbas niekad nebu- j lietuviškos veiklos ir kitokios in-
vo lengvas. O ypatingai sunkus. formacmės medžiagos. Tas iš Jū-
emigracijoj, kada viskas yra ribo-i sų pareikalauja daug pastar.?u 
ta. Laikraščio puslapiai nesimė- Į energijos ir laiko, 
to taip jau lengvai, o spaudos Prie šio laiško jungiu 25 dol. 
darbuotojų, kurie aukotųsi tiek, j čekį ir prašau persiųsti "Drau-

Pri-e Prakar tė lės : Jonas St rakšys . Vincas Žebrai t is . Ar.tanas B u h a a a r Regina Juškaitė Povilas Strakšys. Vy
t a u t a s N o r k ū n a s . Jaunutis Zubrickas. Kastyt is Z u b r ū kas. Debic C r o o e , Rožytė Buhagiar. Aušrelė CrOce. Gied 
rė Sirucytė (klupo) Dona t a s Bitlieris. R iča rdas St rakšys Juozas Rač ukaitls, Edvardas Alkevičius. Petras Vasi
l iauskas. Rū ta Misiūnai tė . Laura Alkevičiūtė. Nuot r . K. Sragausko 

kiek laikas ir aplinkybės diktuo
ja, yra mažai. 

Detroito lietuviai šiuo atžvil
giu yra laimingi, nes Draugo at
stovas V. Selenis sugebėjo, "Det
roito Žinių" skyriui ketvirtadie
nių laidose Drauge pasirūpinti 
užtenkamai vietos. Neatrodo, 
kad Draugo redakcija bandytų 
korespondencijas karpyti ar trum
pinti. 

(Nukelta i 7 p s l j 

šaulių kuopoj e ina ūkio vedėjo 
vo vel'ui ir šis pamokantis vaiz- I pareigas ir yra va ldybos narys 
delis su žvėreliais, nykštukais, \ jau daugelį metų iš eilės. Visi 
nr'ško karalium ir kitais cha-į šios kuopos ruošiami parengi-
rakteriais buvo gerai suvaidin- | 
tas . Teko pastebėti ir kitą labai 
?'domu reiškinį — II ir TJI sk. 
mokiniai scenoie kalbėjo nesu
gadinta, be akcento, lietuviu 
kalba. Ka:ba. kurią išmoko sa
vo namuose ir dar nepaveikta 
šio krašto aplirkos. 

Vaizdelyje daug dainų, ku
rias atl:ko mokyklos thoras. su
darytas iš IV—VUJ skyr. mo
kinių, kurį paruošė i r per vaidi
nimą vadovavo Pr. Zaranka. 
Pianinu akompanavo L. Majaus 
kaitė. Taip pat paminėtinos i r 
mergaitės, atlikusios baletinį 
"Snaigių" šokį. Jos žavėjo žiū
rovą ne tik savo šekiu. bet ir Į 
gražiais, blizgančiais rūbais. 

Cia norėčiau paminėti mažuo
sius vaidintojus, kurie, reikia 
manyti, nemažai prakaito iš
spaudė iš režisieriaus K. Gri
ciaus: D. Jurgutis, P . Jurgutis, 
P . Matvekas, D. Žemaitytė. V. 
Kvietys. A. Rugienius. A. Lėly
tė, A. Naumaitė, L. Palaikytė, 
D. Alkevičiūtė, D. Skiotys, L. 
Orer f3s, D. Rudis. A. Keblys, 
L. G:ivydis, A. Kizlauskas, L . 
Mikftas, D. Rugieniutė ir G. 
Zaranka. 

Paminėtinos ir gražuolės 
snaigės: K. Butkū^aitė R. Biit-
kūnaitė, 2 . Idzelytė. A. Jursru 

J. Butkus 

mai, vaišės neapsieina be Jono 
Butkaus. 

Mes savo kuopoje tu r ime ne
mažai dosnių aukotojų- Ypatin
gai išskirtini s a v o pasišventimu 
ir dosnumu l ietuviškiems reika
lams šauliai y r a Vincas Tamo
šiūnas ir Jonas Butkus , juos se
ka visa eilė ki'.ų šviesių šaulių. 

J. Butkus dėl sunegalavimo 
iš ė "o į pensiją ne pensininko 
amžiuje. Bet kiekvieną prašant į 
avkos Jonas tuščio neišleidžia. 
Jis neturt ingas žmogus, t ik pen
sininkas. O kiek yra gerų m o 
kvtų. šviesių — labai pinigingų 

NARKOTIKŲ GRĖSME 

J A V Gydytojų S-gos Detroi
t o skyr iaus pirm. d r . Otonas 
Vai tas skai tys labai svarbią pa
skai tą apie narkot ikus . Apie 
na rko t ikus privalo žinoti kiek
vienas lietuvis. 

Dr. O. Vaito paskaita bus 
sausio 10 d. Lietuvių namuose, 
sekmadienį, 12 vaL 15 nūn. Da
lyvaukime visi, kad ži-otume, 
:š k u r t a s pavojus ateina. Yra 
•iūlymų keisti įs tatymus, kad 

atpalaiduoti biznieriams parda
vimą. Į paskaitą įėjimas neap- j 
mokamas . Paskaitą rengia Det
roito Lietuvių kultūros klubo 
valdyba. 

A. Musteikis 

AUŠROS MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

1970 m. gruodžio 13 d. Det
roito Aušros li tuanistinės mo
kyklos vaikai, jų tėveliai ir sve 
čiai praleido t ikra i pakilioje 
nuotaikoje. Visi mokyklos mo
kiniai vykusiai suvaidino mok. 
Stefanijos Kaunelienės parašy
tą kalėdinį vaizdelį Į prakartėlę. 
. J a m e Birutė (Rūta Misiūnaitė) 
iš Argent inos, Rimutis {Petras 
Vasiliauskas) iš Brazilijos, Da-
liukas (Edvardas Vasiliauskas) 
iš Kanados, Aldona (Regina 
Juškai tė) iš Vokietijos Vasario 
16 gmnazijos, Kęstutis (Juozas 
Račiukaitis) iš Australijos, Vy
tukas (Ričardas Strakšys) iš 

Pietinės Afrikos, Gražutė (Lai-I Buragiar) giedant Garbė Dievui 
m a Alkevičiūtė | iš Azijos ir Al- ' auktybėse, Marija (Giedrė Siru-
gis (Vincas Žebraitis) iš Ameri- j tytė) gražiai deklamuoja Tyliau, 
kos susirinko vienon vieton ieš- \ tyliau, naktie. Visi sutartinai 
kodami lietuviškos prakartėlės. I t raukia Tyliąją naktį, taipgi už-
Visi stebisi, kokia jėga juos vi- j gimusio Jėzulio prašo: Tegu grei 
sus čia suvedė, ir Rimutis j iems j čiau išeina iš mūsų krašto tie, 
paaiškina: Ta jėga — tai tė- kurie atėjo į jį pikti r pini 
vynės meilė. Tėveliai sakė — \ keršto". Iš viso pasaulio susi-
mūsų tėvynė pavergta, bet jos j rinkęs jaunimas prašo: kaip pa 
meilė mūsų širdyse, nors niekad i vasarį vedi paukštelius į atgims-
Lietuvos nematėm — stipri ir tančią žemę, parvesk mus ten, 

HAPPY NEW YEAR 

A R B Y ' S 
B O A S T BEEJF B E S T A D B A M T 
121 A s b u r y , E v a n s t o n , Illiiwi> 

P H O N E — 475-0035 

l l l l l l l I f l I l in i l I t lH l l l I l I l i l l i i l i l i i l l i l I l i l lU l , 

"LIETUVOS ATSIMINIMU" 
Radijo Valanda jau 30 metų tarnauja 
New Jersey, New York, ir Connecti-

D l d e l l n u o p e l n a i p r i k l a u s o n e c u t lietuviams! Kas šeštadieni, nuo 
t ik už nlflčins a n i m t i p s sk i r t a vi>- i 5 l k l 6 v a l - P- P- ** W E V D Stoties, UK uz piacios apimues SKiną vie . N e w Y o r k e ( m o ^ A M i r 97 9 
tą Detroito žinių skyriui, bet ir meg. FM). 

Direkt. — Dr. Jokūbas J. Stukas 
1467 Force I>rive. 

Mountainside, N. J . 07092 
Tel. 232-5565 (code 201) 

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lietuviškų Kultūrinių Valandų anglų 
kalba, iš Seto n Hali Universiteto 
radijo stoties: (Sew Jfersey WSOU 
(89.5 meg. FM) Pirmad., 8:05-9:00 
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas). 

iiimiiniiiiiiimiiiiinimmiimmmiiiiM! 

sutelkimą tiek daug žinučių iš 

A HAPPY AND P R O S P E R O f S 
NE\V YEAR TO Ol 'R CUSTOMKHfc 

DIMITRI'S TEXACO SERVICL 
COMPLETE At / iO SERVICE 

PHONE — 476-9336 
6*48 SO. DAMEN AVENUE, 

CHICAGO, ILLINOIS 

gyva.' 
Pi rmame paveiksle gražiai jie 

dainuoja patriot ;nes dainas, ilgi-
si savo tėvynės Lietuvos, ^ U į £ T W ė V Taisos" * • * 
hetuvisKą rateli, deklamuoja ei-

kur balta koplytėlė stovi prie ke
lio. Kur tautos šventovės, priešų 
sugriauti kryžiai. Kur rauda pa
vergsiu jungą vilkdami mūsų 

maldaujam-: 
Mokytoja Stefanija Kaunelie-

nė, kuri ne tik ši vaizdelį para
šė, j i režisavo ir ant savo pečių 
neša didžiąją šios vargo mokyk
los naštą, užsitarnavo nuošir-

lėraščius apie seną Nemunėlį ir 
apie protėvių žemę. Prie jų prisi
jungia t rys piemenukai (Jonas 
Strakšys, Edvardas Alkevičius 
ir Antanas Buhagier), Genelis 
(Vytautas Norkūnas), voverytė;","." "7Z 
, , . „ , . , ; . J i dziausios padėkos 
(Jaunut is Zubnckas) bei storu-1 

liukas meškiukas (Katytis Zub
rickas), kuris labai gražiai pa
deklamuoja eilėraštį apie meš
kiuką Rudnosiuką. Pagaliau at
bėga t ik 'Kalėdų džiaugsmui iš 
pavergtos Lietuvos ištrūkęs Drą . 

.. ,—. . „ , . • , ,,. n a n t Algirdui Vaitiekaiciui, o te sutis iDcnatas Bitlieris). Nors Į J 6 . . " ... . .. 
jo tėveliai jau žuvę Sibire, bet 

Režisorės padėjėja — mok. E. 
Zubrickienė. grimas ir apšvieti
mas — E. Vasiliauskas. 

Po vaidinimo vaikučiai pasi
šoko, puikiai grojant skautų Miš 
ko broli orkestrui, vadovau-

kad seneliai nenukentėtų, turės 
grįžt pavergton Letuvon. Jis 
džiaugiasi čia laisvėje galėsiąs 
aplankyti prakartėlę ir 'Pas gi
musį Kūdikėlį paprašyti laisvės 
tėvynei ir mums visiems". 

Antrame veiksme angelams 
(Aušra ir Debie Croce ir Rožvtė 

vaišinti mokyklos tėvų komite-
veiai ir svečiai buvo skaniai pa
to. Vytautas Kutkus 

Laiškai bendradarbiui 

VI. Seleniui. Detroito kores
pondentui "Lietuviškojo Balso" 
radijo valandėlės vedėjas V. Ur
bonas rašo: 

L A I M I N G Ų N A U J Ų J Ų 
M E T Ų 

linkime 

visiems mūšy klientams ir draugams. 
* 

Peoples Coal & Oil Co. 
4917 So. Loomis Blvd., Chicago, Illinois 

Tel. — YArds 7-3340 

M. ALEKSIEWICZ. savininkas 
%s J 

ty 'ė , R. Kutkutė, R. Kutkutė, j lietuvių, bet j ie jokiais prašy-
V. Kuraitė, V. Lecr>avičiūfė, V. 
Mikalonytė, J. Mykolaitytė, K. 
Panavaitė. A. Sadauskaitė. 

Po vaidinimo buvo bendri už-

ma.'s nesuminkštinami. Jie ir 
neduoda, neaukoja. J ų t a rpe y ra 
veikė ių ir virucmenini^kų. bet 
j ;e neduoda i r tiek. T u o ta rpu 

kandžiai, kava ir pyragaičiai O j Jonas nasakė, kad %m rūpi. 
pasistiprinus sekė antroji va- Į kad "Ki 'ąmet sudė tume Lietu-
karo da"is. Tautinius šokius šo- ! vių fondui 340.000 dolerių." J i s 
k o : VI ik. — kubilas. VII sk. į ta tūkstant į t a u p ė Lietuvių fon-
— blezdingėlė ir VTJJ sk. —žio- ' dui. Tiesiog t o k s nuoširdus pa
geliai. Tautinius ir "Snaigių" Į siaukojimas l ie tuvybės išlaiky

mui. šokius paruošė A. Atkočaitienė. 
Dekoracijos — M. Abariaus, 
šviesos — J. Pusdešrio. grimas 

—dail. St. Smalinskienės i r J. 
Pusdešrio ir puikūs vaidintojų 
kostiumai buvo pasiūti mamy
čių pagal D. Jurgutienės ir A. 

Detroito skelbimą? 
pTTRTr^riTTRTirs 

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažu* 
"deda ''Plaster Board". Visu rOS1v 

r ' i r idu ir šienu i>1vt»1*« 
12787 Grandmont Rd.. Detro-t 2* 

Miehigan — Tel. VE 8-4064 

-•&=» 

D e t r o i t o lietuviukai Vincas Žebrait is . Regi |ušK3 tč ilGvarciinS \ a s Aikevičiūt c. Pe t r a s V a -

A M E R I K O S L I E T T V I V B A L S A S 
Radijo va landa 

WQRS FM radio stotis. Banga 105.1 
veikia sekmadieniais 8:00-9:00 vai 
rytO-

Telef. — K E 79642 

LIETUVIŠKOS MEUODIJOS 
WMZK-FM RADIO BANGA 98 

Antradieniais - ketvirtadieniai* 
nuo 8—9 v. v. EST 

Patricla Bandža 
\lsris Zaparacka* 

tel. 
M 

278.326 
549-19S 

Vedėja*-- RALPH J. VALATKA 
r J696 Wamiok. Detroit. Micfa. 4821 

TEL. 547-5560 

Pirmojo Lie tuvos kareivio St. 
Butkaus kuopoje tur ime ir dau
giau Lietuvių fondo tūks tan t i 
ninkų, Jonas B u t k u s nėra pir
masis, bet m ū s ų šaulių kuopa • 
jų tu r i ir jais didžiuojasi. Jeigu ! 
Jonas būtų tur tuol i s , tai jo j 
tūkstantinė m ū s ų nestebintų. 

Jonas B u ' k u s yra gimęs 1910 
m. Lietuvoje. Ta rnavo kariuo
menėje, 3-čiame arti lerijos pul
ke, kurio v a d u buvo daugeliui 
atmintinas, l aba i gr iežtas pulko 
vadas pik. P e t r a s Dočkus. Ta
me pulke buvo pakel tas puska
rininkiu. Vėliau ;'ame pasireiš
kė imonininko gabumai. Pradė
jo iš mažo. Buvo įsteigęs vais-

| vandenių įmonę Kaune, vėliau 
Klaipėdoje, š i o s srities prekyba 
ir vertėsi laisvojoje Lietuvoje. 

Jonui Butkui a t rodo, kad 
•nes, be didelių sunkumų, k i ta
me* galėtume užbaigti užsibrėž
tą tikslą — sur inkt i 340.00D dol. 
figi milijono. O gal i r p?"yks? 
Teigu mes visi bū tume tokie 
kaip Jonas Bu tkus , Stasio But
kaus kuopos šaulys, ta i aš ne
abejočiau. 

V. Mingėla 

sil iauskas. R ū t a Misiūnaitė, Juozas Račiukait is ir Ričardas Strakšys dainuoja ' T o l i už girių' 

<? 

Nuotr . K. Sragao 

SVEIKINAME gausius mūsų klien
tus ir draugus, kurie per mūsų fir
mą siunčia savo giminėms USSR 

SIUNTINIUS IR BOVRNAS 
š v e n t ė m s i r 

N A U J I E M S M E T A M S 

Dėkojame jiems už jų pasitikė
jimą mumis per keturiasdešimt me
tų ir linkime jisms sveikatos ir lai
mes. 

GLOBĖ PARCEL Service, 
Inc. 

723 Walnut Street 
Philadclphia, Pa, 19106 

Tel. (215) 925-3455 

L // 

YOIRS 
FREE! 

. . . This fine Electric Clock 
to remind you it?s time 
to save • . . 
Šj puikų G. E. laikrodį gausite nemokamai atidaryda
mi naują sąskaitą S500.00 arba daugiau, arba tokią 
sumą pridėdami prie dabartinės savo sąskaitos. St. 
Anthony Savings turi gausų taupymo planų paai-in-
kaną. įskaitant ir 6% Spetial Housing Certificate of 
Deposit. aptarnauti visus Jūsų taupymo reikalavimus. 
Tik po vieną dovaną šekiiai, pasiūlymas baigsis sausio 
15 d. Dovana paštu nesiunčiama. Skambinkite arba at
vykite dar šiandien. 

aint 
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avings 

1447 SO. 49TH COURT • CICERO, 11L 60650 
PHONE: 656-< 330 

Mttnber Federal Savings tnd loan Insuranea Cerporatloa, 
Washin<jton D.C 

Joseph f. GribausVaa, Executiv* Secr»*»ry 

OFFICE HOURS 
Daily 9:00 to 5:00; Monday 9:00 to 8:00 

Saturday 9:00 to 1:00j Wed. Ciosad 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1970 m. gruodžio 31 d. 
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ŠALFASS-gos METENTS 
SUVAŽIAVIMAS 

Šiaurės Amerikos l ie tuvių f i-
ziir'o auklėjimo ir sporto saiun-
gos vadovų metinis suvažiavi
mas šaukiamas 1971 m. sausio 
23—24 d. Detroite. Data y ra 
aptarta su daugeliu sporto klu
bų ir visa eile asmenų. Ji nebus 
keičiama, todėl prašome visus 
rezervuotas laiką šiam savait
galiui ir dalyvauti. 

Suvažiavimo metu bus pra
vestas simpoziumas, tema: "Fi
zinis auklėjimas i r sportas kai
po auklėjimo programos dalis, 
bendruomenės, švietimo i r šAL-
FASS-gos požiūriu". 

ras. Skelbsime taip pat suva
žiavimo darbotvarkę ir vietą. 
kokiose patalpose suvažiavimas 
vyks. 

ŠALFASS-gos suvažiavime ir į 
simpoziume kviečiami dalyvauti 
organizacijų, lituanistinių mo
kyklų, lietuvių spaudos atstovai 
ir visi, kurie domisi lietuvių 
sportiniu judėjimu Šiaurės Ame 
rikos kontinente. 

Centro valdyba 

NAUJAS NARYS 

ŠALFASS-gos slidinėjimo sek 
ci"os vadovas Vytenis Čiurlionis 
yra pakvietęs Algį Garliauską 
(19500 Euclid Ave., Cleveland, 
Ohio, 44117, telef. 216 — 486-

Simpoziume bus atstovauja- j g g g ^ s l i d i n ė j i m o sekcijos ko 
m a P . L Bendruomenės centro 
valdvba J . A. Valstybių L . B. 
centro valdyba, Kanados kraš to 
w l d y b a P . L. B e n d r u o m e n e j ^ k į ^ ~ p a r e i g 0 s e 
švietimo taryba, J . A. Vals*y-

mitetan nariu. Centro valdyba 
tvirtiname, pristatome sąjungai 
ir Algiui Gorlauskui linkime 

vių švietimo taryba, Kanados 
švietimo taryba i r ŠALFASS-
gos centro vaidyba. Simpoziu
mui numatoma 2—3 valandos 
laiko. Po t o bus pravedamas su
važiavimas, kuris tesis ir sekan
čią dieną — sausio 24. 

Centro valdyba dviejų savai
čių laikotarpy skelbsime simpo
ziumo dalyvių sąstatą. Simpo
ziumui moderuoti principinį su
rikimą y r a davęs P . L. B . švie
timo ta rybos pirm. A. Riirkū-

Lrmtro valdyba 

KREPŠINIS SEKMADIENI 

Marąuette Parko vyrų krepši
nio lygos rungtynės šį sekma
dienį, sausio mėn. 3 dieną: 

1:15 vai. — Jungtis — LSK 
(Cicero). 

2:30 vai. — Neris " B " — Li-
tuanica. 

3:45 vai. — Neris "A" — Len 
Timpone. 

Visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama atsilankyti. 

C L A S S I F I E D G L U D E 
B E A L K S T A T E 

Arti 72 ir Homan — 5V2 kamb. 
mūr. ranch namas. Pilnas rūsys, 
biliardo stalas, ke arnikos plyte
lių vonia, nauja centrinio šildymo 
gazo k osnis, naujas karšto van
dens šildytuvas, visi nauji kilimai. 
Truput: virš $30,000. Skambint 
737-3722. 

«5 ir Ca l i forn ia — mflr. 4 but- i i— 
2 po 5 k a m b . ir 2 po 4 k a m b Ge
ros pa jamos . $52.000. 

Mūr. b i zn io n a m a s . Kepyk la su 
tisais 'r^nerimRL* ir 2 butai. T ik 

«2 ir K o c k m e l l - M u r o 2 butą-. 
7 IT 6 k a m b . Gazo Ši ldymas . Garažas . 
$Si.500 

Prie M a r i a M S. Mflr. 2 o a t a l oc 
4 H ka-nb. 12 m e t u jS2.5tK 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9S15 

ŽMONES PERKA NAMUS 

K t A L E S T A T E 

IEŠKOMA PIRKTI NUOSAVYBES 
PIETINĖJ MIESTO DALY. 

Rezidencijos arba apartmeentiniai. 
Mokėsime grynais, Skubiai! 

MR. PRICE — Tel. 752-6067 
i CICERO! Gražus Z-jų butu mu-
| rinis, 4 ir 4 kamb. Rūsys. Dvigu-
: bas Sidyrx;s. 2 ma~i. garažas. 
Į Savininkas apleidžia miestą. Įkai-
j nuota skubiam pardavimui, tik 
j $22,900. SVOBJDA, 3739 W. 26th 
S*. LA 1-7038 arba TO 3- J4o0. 

HELP \V ANTED — VYRAI 

CABINET 
ASSEMBLERS 
You mušt have 2 to 8 

years experience 

Contact I0E CHURNEY 
Te!. — Ml 2-0200 

Buvo gandai pasklidę, kad prez. Nixono dukra Tricia susižadės su 
Edward Fich Cox, kurie čia matyti abu vieno parengimo metu. 

ix'ng\Ų $14 ,000 p a j a m ų iš a p a r t -
mentioio m ū r o , k u r i s ir i 5 m e t ų n e 
turi. P a s t a t y t a s t u r t i n g a m rf.jone. 
Kaina g r e i t a m pirke.iui $77,000. 

Kuklus n a m e l i s — 2 butukai p a 
čiam Marquet te pke . K a i n a $17.000. 
gal ir m a ž i a u . 

2 geri mūr. n a m a i Brijrhton nke . 
1uoda vii S $16,000 n u o m o s , ir m a 
žos iš la idos Jei p a m a t y s i t , tai ir n u -
pirksit už $52.500 

5 butų šv i e sus m ū r a s ir 3 a u t o 

KARALIUS ŠV. STEPONAS IR LENINAS i SS? SSSS*%£ rM,\5£ 
i <»ti<iuo<la už $48.000. 
J Platus l o t a s Maro.uerte pko centr i -

tiftj g a t v i j Ka ina — sus i tars im 
Pulku.- dideli.- a p o 6 kamb. mūr 

Gazo šild. P la tu« totas , mflr. sea.ru 
žas. $29.500. 

f-Jo b o t i } 14 nn«tu mO'lern. mtlr 
I-.1u auto . niflf g a r a ž a s 54arqu<-t*.s» 
pke JStt.000. 

• k a m b m ū r . g r a ž u s kaip n a u j a s 
OetNm p a j a m o s . Arti musi j $19.600 

K. KLASTAUSKAS 

Vengrai šiais metais švenčia 
visą eilę sukakčių. Balandžio 
mėn. paminėjo 25 metus nuo 
Vengrijos "išlaisvinimo" ir 100 
metų nuo Lenino gimimo. Rug-
piūčio 20 d. minės 1000 metų 

likvijos" dabar lankosi prievar
ta atvaromos moksleivių grupės 
ir vaikai girdi iš kitos vitrinos 
•ousės mokytojo balsą, kur is aiš
kina kokia buvo didelė Lenino 
asmenybė, šiandien Vengrijos 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Tarpzoninėse pirmenybėse, i Kevin Sp r agget t ; abu surinko po 

Ispanijoje, JAV didmeistens! 6 taškus. Buvo 34 dalyviai. 
B©W>y Fischer naujai pademon-j — Romanas Arlauskas, ko-
stravo nepaprastą savo pajėgu-' rcsp. šachmatų didmeisteris, 
mą, atsiplėšdamas nuo pasaulio i mums rašo, kad sausio viduryj 2 
atrinktųjų varžovų 3V2 taško. ' Adelaide mieste įvyks aidžiau-
Jis laimėjo tarpzonines, surin- šias Australi jos šachmatų tur-
kęs I8V2 t š . iš 23 galimų; danas nyrąs, į kurį atvyksta šeši did-
Larsen, vokietis Huebner ir So-i meisteriai: es tas P. Keres, ven°>-
vietų Geler po 15 tš . Į šešetuką ras L. Portisch, vokietis L. 
įkopė d a r Taimov ir Uhlman | Schmid, jugoslavas A. Matano-
(R. Vok.) . Fischer nugalėjo So-jvič, rumunas Gheorgiu ir Aust- j į į j j T y į J į į j r 
vietų didmeisterius labai įtikinan rali jos — W. Browne M a K a r ; 

pirmojo Vengrijos karaliaus ir j vaikai stovi prieš kažkokią ru-
valstybės Įkūrėjo šv. Stepono j sišką "relikviją", kai jų tėvai 
sukaktį, šią šventę Vengrija ; ir seneliai stovėdavo bažnyčioje 
mini ne tik kaip valstybinę šven j prie karaliaus šv. Stepono pa
te, bet ir kaip bažnytinę. Nau- į laikų 
j ie ji komunistai stengiasi per 
jaunąją kartą įsąmoninti senuo
sius gyventojus, kad valstybės 
įkūrimas būtų laikomas tik nuo 
1948 metu ir būtų nukeltas į 
rusrpiūčio 20 dieną, kad tuo nu
stelbus tikrojo valstybės įkūri
mo, įvykusio prieš 1000 metų, 
sukaktį. 

Beveik nėra Budapešte nė 
vienos krautuvės vitrinos, kur 
nebūtų skelbiamas Lenino šimt
metis ir nebūtų tautų "išlais
vintojo'' vado Lenino paveikslo. 
Skelbimuose pavaizduoti, kokie 
y r a geri Maskvos santykiai su 
revoliuci-e Budapešto vyriausy
be, kuri jau 1919 m. 133 dienas 

YALDIS REAL EST&TE 
•051 S W*sht*n*w AT. . RE 1-1200 

R e s t o r a n a s — v a l g y k l a . 2-ju aukč-
tu namas. Modernišk i ir nauji įren
gimai Judri vieta. I^abai įceras biz-

į nis. I^engva ap tarnaut i . 
3 butai b* b izn io pa ta lpa , r inkt in? 

! vieta. M a r ą u e t t e pke . $43.000. 
Kitame muziejaus kambaryje ; it butu mfir. 10 metų. eo p. skiv-

matosi šv. Stepono karūna m\f* t ^ ? ™ , ^ ^ 
Votary PubUfl 

Š l M a l T I S R £ JUT I 
«737W 43r€Sė,CL4-239b 

nukrypusiu kryžiumi, gi tautinė 
relikvija nėra tikra, o t iktai imi
tacija. Tikrąją šv. Stepono ka
rūną prieš 25 metus, bebėgdami 
nuo raudonosios armijos pasiė-

M I S C E L L A N E O U S 

IS MODELINIŲ N A M Ų BALDAI 

Galima pirkti dal imis ir i šmokėt inai 
3 0 % iki 5 0 % nuolaida 

S O U T H W E S T FURNITURE CO. 
3200 S. W e s t e r n Tel. GR 6-442 i 
JtCMMiitfMHMHaMMHMMBIHMMiin^^ îU îl.!̂ ! 

3Wf!t8ir^!*H"!M™M!t!!l!fĮWP ISTOS9T 
EICHMOND AUTO SERVICE 

2934 West 63rd Street 
Užsieniniu ir viet iniu auto t a i s y m a s 
Patyrę m e c h a n i k a i . E lektronin is m o 
toro pat ikr in imas . Vi lkikas . Kre ipt i s 

Tol. GR 6-313-1 arba GR 0-3353 
Sav in inkas Juozas ( J o e ) Jurai t i s 

E.vperenced Choice 
B E E F B 0 N ER 
For New USDA Piant in 

Oak Lavvn, Illinois 
STEADY W0RK —GOOD PAY 

Call: 582-2364 or 585-2193 

A. ABALL R00FING C0, 
Įs te igta prieš 49 metus 

D e n g i a m e v i s a rūšių stogus. Ta' 
«>ine arba d e d a m e naujus kaminu Į 
rinafl. n u t e k a m u o s i u s vamzdžius. T>a 
ž o m e 13 TauRo. T a i s o m e mūra "tuc^ 
poirt ing' ' . P i lna i apsidraudė. Visa? 
darbas srarantuotaš. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimą' nemokam-

Skambinkite bet karino taiki 

1)4 a u k š t o , 15 m e t u mūr 2 bu 
ir 4 k a m i 
California 

. .. _ -..,., . 2 a u t o g a r a ž a s 
m e n k i e c i a m s . M Cia ji OUVO IS- Pal ikimas — duoki t pas iū lymą. 

11 b u t ų . 10 m e t ų m ū r . narna.- Mar 

mė vengrų karininkai i r atvežė L ^ » - » S S b <s 3 ^ 
i Muencheną, lOir ią perdavė a- 1(2 mieg.). Prie 7i ir 

. , . , . _ v _. T. , . . I \ t sk ira g a z o Šilima. 

(dabar i 
čiai 3V2 — V2- J i s įveikė Smys-įJAV). Be to, Prins iš Olandijos 
lovę, Gelerį ir Taiinanovą, o su i i>" atstovai iš Filipinų. Japonijos, 
Polugajevskiu baigė lygiomis, i N. Zelandijos. Singapūro ir visi 
Kita sensacija, t a i 22 m. vokie- i geriausi Australijos šachmatiniu 
čio iš Koeln miesto įkopimas j j kai. Bus per 150 dalyvių. Paskir 
antrą vietą ir didmeisterio t i-i t i s tambūs tūkstantiniai prizai, 
tūlo laimėjimas. I — Vladas Mikėnas, Lietuvos 

Bostono tarpkJubinėse Kęs- llll llllimfĮ veteranas, dalyvauja 
tutis Makaitis žaibiškai įveikė 
Northeastern varžovą Gonca-
rous, žaidusį bartais. K. Maksi-
tis — juodieji. 

1 P-ilii 
2 N-KB3 
3 B-QB4 
4 P-Q3 
5 B-N3? 
6 PxP 
7 KxQ 
8 N-QB3 
9 K-K2 

10 K-Bl 
11 PxN 
12 R-Nl 
13 Ni:N 

P-K4 
N-QB3 
N-KB3 
P-Q4 
P x P 
QxQ + 
B-KN5 
R-Q1 + 
N-Q5 + 
N x N 
B x P 
N x P 
R-Q8 

matas 

Daug ką galima matyti tau
tiniame Budapešto muziejuje. 
T a r p visos eilės 1919 metų nuo
traukų, dokumentų ir kitų is
torinių prisiminimo daiktų yra 
originalus vokiečių kalba rašv-

gabenta į JAV ir yra kažkurio 
banko seife. Dabartinė raudo
noji Ve^grros vyriausybė darė ; 
žygių, kad karūna būtų sugrą
žinta. Tačiau amerikiečiai jos 
neatidavė, gal būt, žinodami, 
kad šiuo metu Vengrijoje ji ne~ '. 
bus gerbiama, kaip šviesus verg 
rų nepriklausonrybės kovų ir 
laisvės simbolis. 

POPULIARIAUSI SKELBIMĄ 
DRAUaE 

Kokie yra populiariausi skelbi-

Tie skelbimai, kurie užima tik 

Sovietų baigminėse, Rygoje. Po 
13 ra tų turėjo 5% tš . Su did-
meistenais Gipsliu, Cholmovu ir 
Antošinu Mikėnas sulošė lygio
mis. Pirmavo tarpt, meistras V. 
Tukmakov iš Odesos, surinkęs 
10 t š . 

— Matas Brazys iš Baltimo-
rės užbaigė 1967 m. Golden 
Knights turnyrą, surinkęs 4-2, 
5 - 1 i r 4 - 2. 

—CMcagos šachmatų mėgėjai 
renkasi j Jaunimo centrą (kamb. 
4) penktadieniais nuo 6 v. v . 
Lanko nemažai jaunimo, tai ma
loni žinia. Gruodžio Wamsley 
taurės varžybose A. Jasaitis su
rinko VA t š . , M. Rimkus 2y2 . 

t a s Lenino laiškas, adresuotas ; m a i "Drauge". 
v m , ™ , ' ^ i -_4. _x-- Tie skelbim; 
Vengrijos komunistų partijos k e l i a s e i l u t e s < > T a p l a č i a i s k a j t 0 , 
vadui Belą Kūnui. Laišką Lėni- į ̂  Kartais jie daugiau patrauki* 
nas parašė 1921 m., kai Ku-as ; skaitytoją, neį,u idesn:eji skei 
pabėgęs iš Vengrijos gyveno ; oimai. 
Sovietų Sąjungoje T i e skelbimai yra "Apūak mus' 

Vienoje vitrinoje matyti Le- S S * ^ ^ t i n i ^ T . ^ ^ ^ \ 

3utų nuomavimas 
Notariatas 

nino švarkas ir paltas, kurį j is 
1918 m. vilkėjo ir atentato metu 
buvo per kairiąją ranką peršau
tas . Ir dabar dar aiškiai ma
tyt i rankovėje skylė, paženklin
t a raudonais siūlais Įsiūtu kry
želiu. Palto apikaklė gerokai ap
dėvėta ir nešvari. Prie šios "re-

Draugo" puslapy. Vienas, kita^ 
toks skelbimas gali daug padėt; 
Jūsų draugijos parengimui. Dau
gelis naudojasi tokiais skelbimais, 
nes jie yra plačiai skaitomi kiek
vieną dieną. Pabandykite skelbti 
ateinantį Jūsų draugijos parengi-
Tią tokiu būdu "Aplink mus'' sky
riuje. 

quette p k e . $20.000 m e t i n i ų p a j a m i 
* 136.500. S a v i n i n k a s d u o s 7«5Į- pašte'. 

S k a m b . mur . buiucafou pr ie 71 
ir R o c k w e l l *19,500. 

ĘJKKMįS R £ A L ESTATE 
NCOM13 TAX — NOTARIA 

TAS, IMIGRACIJA 
5T35 W, 71st St. — 925-G015 

PARDAVIMAS — VALDYMAI 
NAM^ PIRKIMAS — 

— Income Ta> 
Vertima! 

APDRAUDC AGENTŪRA 

S E L L REALTY 
i B A C E V I Č I Ų * 

S455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 

Tvarkingas, teisingas ir greira.-
patarnavimas visais Real Estą te 
reikalais Be to. veikia Notariatas 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar-
somi Income Tax v atliekami ki-
natarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTar' PŪBUC 

»25fl S *lap«*»w>od \v., CI> 4-74SH 

COSMOS PARCEI^S EXPRE»»S 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

'-1cense<3 bv V N K S H P O S T L T O R r 
i 5 0 ! W. 69th S t - Chk-agr 111. (UW2* 
'.333 S. H a l s t e d . Chioa*ro. 111. «O»!0-. 

T*>1. W A 5-2737 . 251-3320 
vairiu prekiu pas ir ink imas m o ' o 

•ite'ai .saldvtuv^i. mai s tas Jol«iti>i; 
" E i r r t F l K A T A l ir U T O M O B U r V ! 

• ^ j . , ; . M = . - i ;. H i'. ' ^w: 
«? W D A Ž Y M Ą 

^-giaj dažau namus i§ vidaus 
iUKu. Vaiau «Jhmus ir baidus 

Pilaa apdnuiue 
4. RUDIS — Tel. CL 4-»06o 

C A R S F O R S A L E 

SELL YOUR CAR 
BY PHONE 

MY YMR 0R M0DEL 
7 DAYS WEEK 9—9 

CALD70RNLA BUYERS 

TOP CASH PAID 
456-7215 452-9146 

M I S C E L L A N E O U S 

Heating Contractor 
Jren*rlu naujus Ir perstatau ae 

, nus v-fcsu rtlSiv n a m o apSild>njo 
pečtua Ir air condi t ion ing — i 
naujus ir senus namus. *tOK 

i r inas (jrutters), vandens šild>-
n u i boilerius Turiu ir leidimu* 

I l i rbt i mieste oel užmiesčiuose 
į Darbas atitekamas greitai ir są-
Į ž iningai . Apskaič iavimas nemo 
I karnai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATI.NG & S H E K T M E T U 

į 4444 S. \Votorn. 'JhictLgo ». iii 
Telefonas VI 7-3447 

nniitiiHiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiifiiiuii 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
j e r u prekių d ide l i s pas ir inkimas . Au 

/mobil iai , ša ldytuvai , televizijos, do 
ber. cert i f ikatai , mais tas , akordeonai 
2H0S W. 69th St. . CbJcsųjo, 1U. SO«2* 

T E L E F . WA 5-2787 
!lHIUI!liilHll!HHHIIIIIIIIIIUIIinilIIIIUt 
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i Jaunimo cent ru i už naudojimąsi 
— Amerikiciis Bobby Fischerl^^P0™5 a u k ° J ° P° S 2 5 : V " 

- šachmatų galiūnas. Tokiom ] Karmiška. A. Lakickas, M. Rim-
i r panašiom antraštėm mirgai1™3 ^ K - V a l d i s - M e i s t r a - a p ? u ' 
Europos ir kitų kraštų spauda, Į l i u s Tautva i šas rengiasi dalyvau

ti Wamsley Cup 1971 m. varžy
bose, kunos prasideda sausio 5 
d. 

ryšium su stambiu Fischerio 
laimėjimu tarpaoninėse. Ispani
joje. Bobby Fischer išrinktas 
geriausiu 1970 metų pasaulio 
šachmatininku. 

Sakančių metų pasaulio kan
didatų varžybose Bobby Fischer 
suporuotas su Leningrado did-
ireisteriu M. Taimanovu. Danas 
Bent Larsen rungsis su vokiečiu 
VV, TJhlmannu, R. Vok. 

— Ignas Žalys — antras Mont 
realy. Atvirose Montrealio j»r-
menyb^se I v. laimėjo Leo Wi-
Manw £ 1 4 - 1 ^ , antrą v«*ą p a ^ 
dalijo Ignas Žalys ir 15-metis 

— Kan. Feliksas Kapočius, 
stropus šachmatų veiklos puose
lėtojas, p rašo perteikti mūsų 
šachmatininkams jo nuošir
džiausius linkėjimus Naujų Me
tų proga. 

Kazy** Merkis 

— Nepagailėk laiko kitiems 
būti draugišku, nes draugišku
mas — ta i y ra vieškelis Į laimę 
ir pasitenkinimą. I 

P A P I G I N T A K A I N A 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI 
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiam^ svarbiame reikale nuoširdžia; padėti. 

Jeigu Jūs prenumeruojate "Draugą", o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos. 

Ze jaunavedžiams galite užsakyti "Draugą" tomis pačio 
mis sąiygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienrašti. Pra-
teskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo 
i aidą. 

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienrašti "Draugą"! 

"Drango" administracija 

'•'"'' " "•••" • - •• • .i, ta 

' \ 

D e M E s i o 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visa 
rfišh] grindis. 

i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
< l i m i l | { i m i i M f t i l l l l l i l | i i l ( i : ! H 1 . - i i i f ! . , " ' ? 

APDRAUDĘ AGENTCSA 
S a m u . Gyvybe* 

sveikatos , biznio. 
automobiliu* 

JF Patog ios l&iiim, 
*><M»mo tutintos. 

J. B A C E V I Č I U S 
M R So. Kedzie Ave.. PR 8-2233 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu Radio Pro

grama Nain'oj Anglijoj, i? stoties 
WLYN 1360 bangos veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po p:etu — perduodama vėliausių 
pasaulirtiuųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos it Mam
utes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minktis. Bi:n;o reika-
'ais kreiptis ; BaJtic Fk)ri«ts — 
geliu bei dovana krautuve. 502 E 
Broadwav, So. Boston. Mass. Tel 
\^f 8-0489. Ten nat gaunamas ii 
d>nrašris Drangas. 

Namu Apšildymas 
įdedu VIBŲ rOšlu pečius , vau 

•lene Šildytuvus Jr power hu-
midifiers. Tsvalan Ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius U 
alyvof pečius perdirbu dH du-
1Ų. Sutaisau blosrai ve ik ianč ia i 

i t e a m " kontroles. 
Dirbu Ciceroje. Chicasroje ir 

•įkarti r>rifmie<:č!iio<w> 

A L B i N A d BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkransto baldus ii 
kitas daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-808S 

n-, .i-iiiuitį!!ii.m«B niaipTĮ,-:•.*;• :,;: .,.fl,o:\r,įi,mii!'v!,«. ,;,II ••.-. 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, D3. 60682. TeL YA 7-5980 

REIKIA VIZITINIU 
KORTELIU? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, be tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizitines 
korteles. 

"Drauge" galima gauti visokių vi
zitinių kortelių atspausdintų įvairiom 
raidėm. Kainos visiems prieinamos 
Greitai atliekamas užsakymas. 

Kreipkitės į "Draugo spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Būsite pa
tenkinti kiekvieną kartą 

liiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiimiiiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai. 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marqaette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2848 W. 69tb St: — tel. 776-1486 
Narna tel. — PR 6-1063 

IHIHIIIIIHIimUH!lllll!IU!IIIIHIItlll!IMIl 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 
4pdraast&s pertrraastymm* 

— fvairta atstoma — 
82S WE8T S4th PLACE 
Telef FRostfer 6-188? 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Liepoių! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
LIEPONIS 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 
Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 

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

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STREET TeleL — CA 5-7252 

RTOELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

http://sea.ru
file:///tskira
file:///Votorn


D E T R O I T O Ž I N I O S 
(Atkelta iš 5 pusi.) 

gui" už patarnavimus "Lietuviš
kajam Balsui" 1970 metais, o ypa 
ringai informacijas prieš ir po 
minėjimo." 

V. Tamošiūnas rašo: 
"Reiškiu Jums nuoširdžią pa

dėką už taip vaizdžiai aprašytus 
įspūdžius, Šaulių Sąjungos cent
ro valdybos posėdy, 1970 m., ba
landžio m. 25-26 d. Dainavoje, 
Draugo dienrašty 1970 m. spa
lio m. 10 d. Organizacijos veik
la be spaudos būtų merdėjime. 
Miela, kai Jūs pašvenčiate tiek 
daug valandų šauliškos įdealogi-
jos skleidimui ir per tai mūsų 
šauliškos gretos jau yra įrikiuo-
tos, kaip viena iš stipriausių or
ganizacijų Lietuvos Laisvės dar
be ir kultūrinėje veikloje." 

TRUMPAI 
— L. bendruomenės Detroito 

apylinkės valdybos posėdis įvy
ko gruodižo 16 pas Oną ir R. 
Valatkus. Jaunius Gilvydis, kul
tūros ir parengimų vadovas, 
pranešė — į naujų metų sutiki
mą stalai visi užimti, yra tik 
pavienių vietų. Jaunimo reikalu 
vadovas Jurgis Jurgutis prane
šė, jog daromos pastangos Det-
i-oite iš naujo įsteigti Lietuvių 
studentų sąjungos skyrių. Iždi
ninkas Nerimantas Udrys pada
rė pranešimą apie kasos stovį 
ir švietimo vadovas Vytas Pet
rulis apie lituanistinę mokyklą 
ir jos ruošiamą Kalėdų eglute. 
Pirm. Jonas Gaižutis apgailes
tavo, jog Detroito mieste dar 
trūksta seniūnų ir todėl sunkiau 
išrinkti solidarumo mokesti. Jo
kios problemos gauti seniūnus 
priemiesčiuose. Sekretorė Ona 
Valatkienė, ten kur nėra seniū
nų, išsiuntinės laiškus solidaru
mo mokesčio reikalu. 

Sekantis valdybos posėdis 
sausio 13 d. 7:30 vai. ten pat, 
seniūnų susirinkimas sausio 17 
d. 12:15 vai. L. namuose ir me
tinis apylinkės susirinkimas, ku
riame bus renkama nauja val
dyba, vasario 7 cL 12:15 vai. D. 
namuose. 

— Prof. dr. Justino Pikūno ir 
Lino Stonio laiškus Simo Ku
dirkos išdavimo reikalu atspaus 
dino Detroit News. Mok. St. 
Kaunelienės laišką tuo pat rei
kalu atspausdino Free Press. 

— "Šilainė" vėl televizijoje. 
Gruodžio 17 d. nuo 11 vai. iki 
vidurnakčio per mokslinę tele
vizijos stotį (56 tinklas) buvo 
perduota programa "An Ethnic 
Celebration", kurioje tarp devy
nių tautybių bei rasių, gražiai 
vėl pasirodė Galinos Gobienės 
vadovaujama "šilainė". Lietu
viai šoko tris tautinius šokius. 
Be lietuvių šioje programoje ga
na stipriai pasirodė ir ukrainie
čiai šis filmas buvo susuktas 
praėjusią vasarą per tautybių 
pasirodymą Wayne State uni
versitete. 

— Skautę Kęstučio draugovė 
jau ruošiasi Kaziuko mugei, ku
ri įvyks kovo 7 d. Lietuvių na
muose. Gruodžio 20 d. draugo
vės cueigos metu, prieš prade
dant piaustinėti figūras mugei, 
draugininkas Edvardas Sventic-
kas paskelbė, kad Erelių skil
ties skiltininkas bus Arūnas Ve-
lavičius ir Lapinų — Robertą?, 
Arlauskas. 

— "Jaunoji šilainė", Galinos 
Gobienės naujai organizuojama 
šokių grupė. Jai akordeonu gros 
Vytas Sirgėdas, kuris yra akty
vus ateitininkų ir kitose jauni
mo organizacijose. 

Rašytojo ir poeto Kazio 
Binkio kūrybos rečitalį ruošia 
"Alkos" sambūris sausio 30 d. 
7:00 vai. L. namuose. Dalyvau
ja rinktinis sąstatas ir jauni
mas. Atliks pavienius ir grupi
nius poezijos, humoristinės poe
mos skaitymus, duos dramos iš
traukų pastatymus, k. a. "Ge
neralinės repeticijos" veikalo 
prologo. Režisuoja akt. Justas 
Pusdesm spektaklį administ-
ruo-H SLA kuopa. 

Jlimavos ateinančių metų 
rmj/v*.- Visliau? datą jau nusta

tyta — lapkričio 13 d. Mercy 
kolegijos salėje. 

— Tarptauinio instituto di
rektorius Walter Froncek pa
skirtas į aukštesnes pareigas. 
Jo išleistuvės įvyko gruodžio 20 
d., į kurias iš lietuvių buvo nu
vykę St. Kaunelienė, Rožė By-
laitienė, Antanas Musteikis, 
Juozas Augaitis, Vincas Tamo
šiūnas ir įteikė jam knygą 
"Lithuania 700 years". 

— Jūrų švyturio kuopos val
dybos posėdis įvyko gruodžio 20 
d. L. namuose. Valdybos daugu
ma narių pasisakė, jog Čiurlio
nio ansamblio koncertas turi 
būti suruoštas L. namuose. Šį 
ansamblį gegužės mėn. į Detroi
tą kviečia šaulių kuopos. 

— Detroito organizacija cent
ro valdybos posėdis įvyko gruo
džio 19 d. L. namuose ir dau
giausia buvo diskutuojamas Ne
priklausomybės atkūrimo šven
tės minėjimas vasario 14 d. 
Mercy kolegijos salėje. 

— Arkivyskupija davė leidi
mą nuo šių mokslo metų pabai
gos (pavasarį) uždaryti para
pinę mokyklą, esančią prie Šv. 
Antano parapijos. 

— Vytas Petrulis gavo atsa-

±zz^,:.'.- ^;^.-.:-::>3 

Serž. Earl Garden. Philadelphia, Pa., rodo savo dukrai kvietimą stoti 
į kariuomenę, kai tuo tarpu kariuomenėj jis y r a jau nuo 1939 m. 
Naujokų ėmimo komisijoj įvyko kažkoks nesusiprat imas. 

Generolas George S. Patton kare ir ekrane 
Herojai dažniausiai pastebimi 

ir įvertinami tik po jų mirties. 
Taip atsitiko ir su G.S. Patton, 
Jis gimė 1885 m. lapkričio 11d. 
San Marino, Calif. Jo tėvas buvo 
Los Angeles apskrityje apylinkės 
prokuroru. O. senelis — didelių 
žemės plotų savininkas. Dabarti
nės Pasedinos, San Gabriel, San 
Marino ir kt. apylinkių žemės pri
klausė Patton seimai. 

George S. Patton pasižymėjo 
kymą į savo protesto laišką iš n . j a m e pasauliniame kare. Jis va-
JAV kongreso nario Jack M c - ' d o v a v o dalįniams Afrikoje, kur 
Donald, kuris irgi buvęs labai sunaikino vokiečių gen. Rommel 
sukrėstas, kai pabėgėliui iš u ž i d a i i n i u s Vadovavo 7-tai armijai, 
geležinės uždangos nebuvo su- k u r i vžėmė Italiją. Su 3-čia armi-
teiktos egzilo teisės. Išleidus j a ^laisvino Prancūziją ir Čekos-
naujus valstybės departamento iovakiją. Bet iŠ Čekoslovakijos 
patvarkymus, ateityje tokie įvy j turėjo pasitraukti. Nes pagal Tal
kiai būsią išvengti. Tačiau ap- j t o s susitarimą pastaroji buvo ap
gailestauja, kad-šie patvarky-1 duota rusams. Nors rusų daliniai 
mai nieko nebepadės rusams su- Čekoslovakijoje pasirodė savaitę 
grąžintam lietuviui. Taip pat jis vėliau 

tas ir pažemintas tarnyboje. Dėl 
to karas ilgiau užsitęsė k be reika
lo paaukota tūkstančiai gyvybių. 

Dabar kariniai ekspertai pripa
žįsta, kad G.S. Patton buvo ge
riausias karo vadas moderniame 

karę. Jo daliniai per trumpą lai
ką uiemė didesnį plotą ir nuga
lėjo gausesnius priešo dalinius, 
negu bet kada karų istorijoje. 

Jis žuvo eismo katastrofoje 19-
45 m. gruodžio 21 d. Palaidotas 
Luxenbourge prie Hamm miesto 
tarp tūkstančių kitų JAV karių. 
Jo antkapyje yra kuklus užrašas: 
George S. Patton jr. General 
Third Army. Califomia. Dec. 21, 
1945. 

Prancūzijoje, Belgijoje, Luxen-
bourge, Čekoslovakijoje ir kt. gen. 
G.S. Patton atminimui daug pa
minklų. Net gatvių, parkų, vieš
bučių yra jo vardu. Tuo tarpu jo 
gimtinėje — Califomijoje iki 
šiol dar nė viena gatvė, parkas 
ar pastatas nepavadinta jo vardu. 

Tačiau savo artimųjų jis ir čia 
nepcjnirštas. Jo duktė Ruth Pat
ton Totten audekle išsiuvinėjo 
Šv. Jurgį, nuduriantį slibiną. Ten 
pat išsiuvinėta ir jos tėvo, lipan
čio iŠ tanko ir žiūrinčio į hori
zontą, figūra. Taip pat — insig
nijos — ženklai karinių dalių, ku
riems tėvas vadovavo.Tas paveiks
las dabar kabo Mūsų Išganytojo 

DRAUGAS, ketvirtadieni, 1970 m. gruodžio 31 d. 

savo laiške rašo, jog yra disku
tuojamas kongreso (Congresio-
nal) memorandumas prezidentui, 
kad jis pareikalautų rusų jūreivį 
grąžinti. Yra tikras dalykas, jog! ir sveiksta namuose. 

Gen. G.S. Patton su 3-čia ar
mija skubiai norėjo užimti Ber
lyną, bet savųjų buvo sutrukdy-

\ rusai su tuo nesutiks, bet pa
saulis pastebėtų daromas tuo 
reikalu pastangas. 

— Rimas Salcis (Sufamskas) 
praėjusį pavasarį baigęs teisės 
mokslus, dabar neseniai išlaikė 
atitinkamus egzaminus, buvo pri 
saikdintas ir priimtas į Michi-

— Ona Griškelienė gavo liūd
ną žinią iš Lietuvos, kad gruo
džio 21 d. mirė jos motina Ona 
Mariūnienė, sulaukusi 96 metų 
amžiaus. Palaidota Kūčių dieną 
Zapyškio kapinėse. 

— Simas IMMS, stambus Lie
tuvių namų rėmėjas (davęs pen-

gano advokatų sąjungą. Dabar kias šimtines), neseniai nupirko 
Rimas Sakis dirba savo, kaip \ storos vielos ir pagamino 700 rū-
advokato, srityje Touch Ross 
kompanijoje, 21 East Long Lake 
Rd., Bloomfield Hills. 

— Vasario 16 gimnazijos bend 
rabučiui statyti aukojo: Vanda 
ir dr. Povilas Šepečiai 300 dol., 
Petras Dalinis 100 dol., Eugeni
ja Bulotienė 25 dol., Juozas 
Staugas 20 dol., Jūratė ir Lion
ginas Pečiūrai 10 dol. ir kiti po 
mažiau. 

— Vincas Kankalis, ilgametis 
lietuviško balso radijo klubo 
darbuotojas ir valdybos narys, 
po operacijos grįžo iš ligoninės 

bams kabyklų, kurias įteikė L 
namams ir Dariaus-Girėno sve 
tainei. S. Lūšis netrukus švęs 8? 
gimtadienį. 

— Nijolė ir Marijonas Šnapš 
čiai gruodžio 2J. d. sulaukė nau
jagimės dukrelės Rūtos Alės, o 
Vite Igne džiaugiasi sulaukusi 
sesutės. 

— St. Butkaus šauliu kuopa 
dažnai paremia spaudą ir "Drau
gą". Šiom dienom per iždinin
ką Petrą Bliūdžiu vėl įteikė 15 
dol. "Draugo" informacijai stip
rinti, (sln). 

Sesę KAZC JAMEIKIENC ir 
sese STASC ŠPOKIENC, 

jų mylimai sesutei A. f A. STEFANIIM DIDDHENEI, 
Lietuvoj mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Lietuvos Dukterys Roekfsrd* 

A. + A . 
MARIJAI BABUŠIENEI miras, 

liūdesio valandoje prislėgtus vyrą J$0Z$, sūnus 
VYTRUTį ir RRVYDJį su šeima giliai užjaučia ir 
kartu liūdi 

Biruti ir Albinas Apanavičiai 

' 

A. f A. 
P N U I POVILAIČIUI mirus, 

mielą p. POVILATTIENĮ, dukrą LORETA, šonų RJN-
GAUDiį ir marčią VALĘ su jų Šeimomis užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Irena ir Henrikas Liubavitlai 
M iflUBfiinU. 

Toronto. Canada. 

Buvusiam N. Lietuvos Apskrities Viršininkui 
A. + A. 

ANTANUI STEIKŪNUI 
m i r u s , 

nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai SOFIJAI, duk
teriai BJaiBTEI. jos vyrai KEATH ir broliui PET-
RUI. 

Bendradarbis i, Demereckis 

A* T~ J\* 
I 

PETRONĖLE MARTINAITIS 
PAGAL T Ė V U S SUNGAILA 

Gyveno 4329 So. Francisco Ave., Chicago. Illinois. 
Tragiškai mirė gruodž. 29 d., 1970, 7:05 vai. ryto, sulaukus 

senatvės. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Walter, martj Irene, duktė 

Christine Lingis. žentas Michael. sūnus Joseph, marti Margaret, 
duktė Victoria Koff, žentas EaSvard, viso 9 anūkai, 7 proanūkai. 
sesuo Marcella Kukulski. 

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. vak. ketv. Petro Bieliūno koply
čioje. 4348 So. Califomia Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad.. sausio 2 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentai, sesuo ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572 

vardo R. K. bažnyčioje San Gab- j filmą vardu Patton. Sakoma, kad 
riel, Calif. j tai geriausias karinis filmas. 

20-th Century Fox bendrovė, ^ R a z u t i s 
pagal Farago užrašus, pagamino 

A. + A. 
Irena Janush - Januškevičiene 

PAGAL TĖVUS LAXGESA1T£ 

Gyveno 4400 So. Mozart Ave., Chicago, Illinois. 
Mįrė g uodžio 29 d., 1970, vakare, sul ūkus 60 na. amž 
Gimė Rus :joj. 
Amerikoje išgyveno 16 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime teta Stasė Volotkienė. pus

seserė Gabrielė Ko zonienė su šeima pusbroliai: Eugenijus ir 
Jurgis Likanderiai su šeimemis, Česlovas i" Ju rg i s Volotkai 
su šeimomis, teta, dėde, pusseserės bei kiti gimines Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. Califor-
nia Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv., gruod. 31 iš kopi. 10:30 v. r. bus 
atlydėta į švč. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kunoje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Liet. gv. Kazimiero kapines. 

NucHirdžiai kviečiame v'sus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: teta, pusbrolis ir pusseserės. 
Laidotuvių direktorius J. Eudeikis. Tel. LA 3-0440. 

<{r '%, 

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI 

\ 

Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais 
būdais patarnauti jau 61-rius metus- Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katalikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos centras 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai jo pastan
gos padėti šio krašto lietuviams. 

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių, kurie ateitų jam 
į talką. D R A U G A S džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
'cainos prideda didesnę ar mažesnę auką Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai bendruomenei- DRAUGAS pajėgia įsigy
ti geresnių mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t t . 

DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais budais, būtent prikalbintų savo artimuosius prenu
meruotis Si dienraštį Jei nuoširdžiai vertinat mūsų dienraščio patarna
vimu* lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos. kurie DRAUGO dar 
nėra užsiprenumeravę, jį užsisakyti. 

D R A U G O administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą 
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai. 

^ \ 

LIETUVIŠKO STILIAUS 

PETER TROOS7 
MONUMEN7 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road 
:hicago. 111. 60629 

^E8IOVAS VITKAUSKĄ-
District Managei 

58.<W0242: S88-M43 

PAMINKLAI 

t v l 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F, DAIMID 

L a d o t u v i u D i r e k t o r i a i 

Trys M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Califomia Avenue 

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

Telefonas— YArds 7-1741-2 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
— TĖVAS IR S Ū N U S — 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7fsf St. Teief, GRovehilI 6-2345-6 
1416 S, 50th Ave., Cicero T0wnhaH 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

x%<% — 20<* — 30<£ Irigiaa mokSsit 
uf apd rau** nuo ugatea tr automo
bilio pas 

f RAK K 2 A P 0 L I S 
3206H W«Mt 95di Street 

GhJcBco. rmnoto 
Tel. GA 4 - M M tr ©K S-433» 

G e L e s 
VeBtuTenM. haakc-tama, UUdotDvSm/-

tr kitokioms progoms 
G U S A U S K U 

B«verry HHlg OeBaycfe 
2*43 W. fitrd Street, Chk**o. OUoofe 

TEL. PB 8-08SS — P » S-«S4 

Remkite tnoe bissieriu* ko-

«dU Juliam* gMiiVflityti 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria' 

STEP. C LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street Tel. RKpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrsrlnia 7^672 

PETRAS BIELIŪNAS 
434& S. CaKfornto Aye. Tel. LAfayette 3-S572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. l i toanica Av> TH VAnl« 7-ĮUOl 

POVILAS }. RIDIKAS 
[3354 So. Halttted Street Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lltnanlca Ave. Tel. YA 7-1138-llSSt 

VASAITIS - BUTKUS 
i44« S. 50th Ave^ CiceTo, OL, Tel. OI 2-1003 

LEONARD BUKAUSKAS 
IR S Ū N U S 

108Ž1 

162nd Street, South Holland 

Chicago Sontb Jfichigaii 
TKL. — CO 

Avenue, 
4-222« 



i - T - T S * ^ " - # 

JAV Lietuvių Bendruome-

X Nijolė (Krištolaity*) ir 
dr. Kazys Varnai, gyv. Talla-
hassee. Floridoje, susilaukė pirm 
gim'o sūnaus Algirdo - Tomo. 

x "Peikiu žiburėlio" litera
tūrinėje šios savaitės valandė
lėje, girdimoje per Margučio ra
diją ketvirtadienį tarp 8-9 vai. 
vak., aktoriai Viltis Vaičiūnaitė, 

nės ta rybos sesija įvyks 1971 Eglė Vilutienė, Vyt. Juodka ir 
sausio 16-17 dienomis Sheraton 
Hotel, 1725 J. F. Kennedy 
Blvd., Philadelphia. Pa. 19103, 
telef. (215) 568-3300. Posė
džiams patalpas ir papigintomis 
kainomis kambarius sesijos da
lyviams parūpino JAV LB eent 
ro valdybos vicepirmininkas 
Vincentas Gruzdvs. 

Stasys Petkus skaitys Vinco 
Krėvės rytietiškąją pasaką "In
das, kuriame karalius laiko ge
riausią savo vyną". 

X Kun. Benediktui Sugintui, 
žinomam mūsų visuomenės ir 
labdarybės veikėjui, sausio 3 
dieną sueina 76 metai amžiaus. 
Sukaktuvininkas ir toliau sėk-

x Br. Macianskis, 3341 So. mingai darbuojasi lankydamas 
Lituanica Ave., žinomas Chica- j Chicagos lietuvius ir telkdamas 
gos lietuvių veikėjas, parėmė1 lėšas Vasario 16, Punsko ir 

įdarytos dekoracijos i r pač ių | | 4 fc A R T I * £ ^ T O L I 
, VTLL klasės mokinių A. Grybaus-

i A VALSTYBĖSE 
— Dipl. ekonomistas Jonas 

Povilaitis, gyvenęs Omahoje, 
Nebr., buvęs lietuvių kolonijos 
veikėjas ir spaudos bendradar
bis, gruodžio23 d. mirė būda
m a s 58 metų amžiaus. Palaido
t a s Kalvarijos kapinėse, Omaho
je. 

— Generalinis Įgaliotinis, De-

1 ko, H. Civinsko ir J. Vaznelio 
pritaikintas apšvietimas. 

Gražų sniego senio šokį pa
ruošė J. Puodžiūnas. Didžiosios 
snaigės šokį pašoko O. Požar-
niukaitė skambinant M. Andri-
jonaitei. 

Vaidinime dalyvavo visas bū-
i rys didesnių ir mažesnių vaidin-
įtojų. Štai j i e : G. Valavičiūtė, R. 
į Cesnauskaitė, P. Aglinskas, R. 
Paulikaitis, L. Andri jauskai tė , | t ro i te , Vladas Pauža Lietuvos 
A. Grinytė, J. Krutulytė, V. Še- j išlaisvinimo Tautos Fondui, 

i relytė, A. Liepas, A. Rušėnas , j Bražinskų bylai pasiuntė 
1 R. Vanagas, A. Kaminskas , I. $211.00. 

mūsų dienraštį 20 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X JAV LB tarybos vicepir
mininkas dr. Edmundas Len
kauskas ir PLB Valdybos vice
pirmininkė Milda Lenkauskienė 
su dukromis Viktutė, Nijole ir 
Sigute švenčių atostogas pralei
džia Floridoje. Po atostogų 
vyks į J A V LB tarybos sesiją 
Philalelphijoje. 

X Regina (Valaitytė) ir Al. 
Žvinakiai, 3118 W. Columbus 
Ave., Chicago, BU gruodžio 29 
d. susilaukė dukrytės Angelės. 
Labai džiaugiasi ne tik tėveliai 
seneliai, bet įr sesytė Kristina 

X Vaclovas Kleiza, JAV LB 
ta rybos sekretorius su seime 
savaitę švenčių atostogų pralei 
Michigane slidinėdami po kal
nus. Kar tu atostogaus ir JAV 
LB tarybos narys bei JAV LB 
įstatų keitimo komisijos pirmi
ninkas dr. Kęstutis Keblys si 
savo šeima. Bus proga pasitar 
t i įvairiais JAV LB reikalais. 

Liet. saleziečių gimnazijoms. 
X Gyvybinis lietuvių reikalas 

yra savosios spaudos išlaiky
mas. Skaitytojai ją remia. Po 2 
dol. aukojo: St. Martinkus, Ona 
Mažeika, V. Andriulionis, V. 
Balčiūnas, V. Lopatauskas, K. 
Biskis, J. Mackevičius, J. Amin-
kevičius, Marija Sūnaitis, J. 
Smalstys, K. Mončys, Stp. Zo-
barskas, V. Lipinis, E. Umbra-

Visi gieda. K. Donelaičio mokyklos eglutėje. Praveda mokytoiai A. Paulikaitis ir Vyt. Gutauskas. Nuotr. V. Noreikos 

CI11CAG0J IR APYLINKĖSE 

sats, S. M. Jameikis, M. Grauinis, 
V. Motušis, J. Gasiūnas. Labai 

CHICAGOS TAUPYMO 
BENDROVĖJ 

Antanas sako: "Aš noriu pa
sakyti, kad Chicagoj Taupymo 
bendrovėj valdo nauja prezi- j 

'. i dentė Jono Pakelio marti Philo-

šimt tūkstančių dolerių kiek- Į mokintos ansamblio vedėjo V 
vienam taupytojui ir visų pini- Gutausko, 
gai yra ten saugūs. 

W. B. Sebastian 

KALĖDŲ SENELIS SU 
LIETUVIŠKOM KNYGOM 

Pasibaigus programai, atsi
rado ir Kalėdų senelis, nešinas 
pilnu maišu dovanų. Šįmet tėvų 

Ramanauskaitė, D. Užubalytė, 
B. Tamulynaitė, V. Musonytė, 
O. Požarniukaitė, S. Drungai tė , 
R. Garūnaitė, J . Kerelytė, A. 
Aleknaitė, V. Rasutytė, G. Alek
saitė, S. Daukutė, L. Chiapeta, 
V. Reklaitytė, L . Kosmonaitė, 
N. Šerelytė, A. Jakubauska i tė 
ir S. Jelionytė. 

Giesmes Sveikas Jėzau gimu-
s's, Betliejus nušvito ir Kalėdų 
sapnas giedojo visi mokiniai — 
visa salė. 

Atskirai pasirodė giesmėmis, 
j tautiniais šokiais, žaidimais i r 
I dainelėmis skvriai ir klasės. P r a 

X Prof. Juozas Žilevičius, 
Lietuvos operos vienas iš stei-

mena". Vienas pažįstamas už-

komiteto nutarimu buvo prašo-
ma tėvelių dovanoti t ik lietuvis- į d e d a n t ^ z i a i Padainavusiais 

Jonas Jonynas, Juozas ir Ade
lė Matekūnai i r Ona Navasaitie-
nė aukojo vietoje švenčių svei
kinimų. 

Daugiausiai paaukojo V. Ta
mošiūnas, W. Malinauskas, A. 
Pašukonis ir F . Blauzdys. 

Aukos renkamos i r toliau. 
(pr.) 

— Skirk t a m tikrą dalį savo 
gyvenimo (kitaip sakan t — lai
ko) galvojimui (protavimui), 
nes galvojimas — tai jėgos šal 
t inis. 

klausė: "Dėl ko Jonas Pakel 
nustojo veikti bendrovėj ir per 

'kas knygas i r tuo parodyti vai 
įkučiams, k a d senei's, kuris su 

Antrą Kalėdų dieną Marąue 
t te Parko lituanistinės mokyk , 
los mokinki Dasimioše t a u t i n i a i s ' m i e l u n o r u a t s i l a n k ė I J u eglutę, vedė visą atsakomybę savo jau-; i
j
o s m o K m i a i pasipuošę tautiniais m ė £ r s t a s k a i t v t į lietuviškai 

nai marčiai? Juk Jonas yra i drabužiais ir lydimi savo tėve- ^ ™egsta skaityti lietuviškai, 
tvirtas vyras, nežinau kaip se- i i l u ' skubėjo parapijos salės link 

; ir pažaidusiais vaikų darželio 
i mokiniais i r baigiant VII-V111 
į klasės mokinių malūnu. 

Giesmes ir dainas paruošė ir 

SĖKMINGI ŽIEMOS 
KURSAI DAINAVOJE 

V a k a r telefonu mums prane-
Mačiau labai daug dovanų tar- I pravedė' mokytojai A. P a u l i k a i - | 5 ė ' k a d m o k s l e i v » J ateitininkų 

į tradicinę Kalėdų eglutės šven- P e knygučių, kaip "Pupa",! tis, Vyt. Gutauskas ir A o r d e o - { ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ 
nas, bet labai gerai atrodo ir * * * "Mieste nesaugu", "Šokoladini | n U pr i tardamas talkininkavo t a Į a b a i s e I ™ ^ - K u r s a > P r a ' 
yra per jaunas nuo atsakomm-! •*• -"-i"*5 u t J U 4 • • • • • ! P« pie- | v . s 1 , o 1 .„ <-vrAi,miia i ,aWoiiiia" i * ^ oi • •- m—*i~u,~ sideio gruodžio 26 dieną. Kursų 

: tu salė iau buvo Dilna svečiu. liU>Jlteii > l i C ' "" " * ' ' rnoKt. is.. tsKaosgirys go darbo pasitraukti". "John : ^ s a l ė J a u b u v o P i l n a « " * ! K į . -
Pakel Sr nėra nuo darbo naši- k u r i u t a r P * matėsi mūsų ger- š a u m * Penketuką ir kt. Taip šokius ir žaidimus išmokė mo-. 
2 ^ i ^ ^ ^ S & k ^ n a s A. Z a k a r L - 1 P a t - č i a u ir mergytę atida- Į k y t o j o s I. Smieliauskienė ir V. 

t e m a yra — Žodis, kalba ir jų 
reikšmė ateitininkų misijoje. 

Prelegentai iki šiol buvo: 
ir y ra gyvas 
Taupymo bendrovės." 

vadas ' d u c a g o jkas , kun. J . Kuzinskas, mokyk-1 « į ^ J ^ J ^ * J ~ ™ \ Atkinsonienė. šokius akordeonu | k u n _ s* ^ L . D a m b r i ū n a s , L 

Kasqpette r-arko Namų savininkų 
oarer.oime kava Dilsto Bacev členė ir 

gėjų, buvę Lietuvos operos so- B a r a _ : a u s k i e n ė N u o r . G u l b i n s k l 
listai Sofija Adomaitienė ir An
t a n a s Sprindys dalyvaus šį šeš-1 x Pastangas išlaikyti tvirtą 
tadienį Lietuvių forui* o radijo i r š e r a i informuotą lietuvišką 
programoje, minint Lietuvos dienraštį vertina skaitytojai, 
operos 50 metų sukaktį. Apie I remdami jį savo aukomis. Po 5 
Lietuvos operos baletą kalbės do1- a u k ° j ° : 

I r ena Sprindienė buvusi operos : A L R K M o t e r u sąjungos 49 
baleto primadona. j skyrius per D. Kamm, 

L. Dambrauskas, Michigau Ci-
X Parėmusiej i . lietuvišką ty, Ind.. 

spaudą ramiai sutinka Naujuo- Frank Vaičiulis, Chicago, 
s ius Metus. "Draugui" aukojo: Prel. C. A. Vasys, Auburn, 
po 3 dol. — VI. Rastis, Marija Mass., 
Arnbrozaitis, J. Kartis , E. Dir- Jonas Cinčys, Brockton, Mass., 
mauskienė, K. Švelnys, VI. Vai- V. Ruseckas, Detroit, Mich., 
tekūnas, Br . Linkus; po 2 dol. 
V. Dzigas, S. Arnbrozaitis, K. 
J a k š t a s Sr.: St. Žiupsnys, S. 
Kozeniauskas, Ig. Serapinas, J. 
Žiūraitis, K. Gasiūnas, F . Stro- kie^ę, 
lia, G. Machertas , R. Stropus, Dr. Algis Paulius, Peoria, m.. 
K. Šidlauskas, P . Skablauskas, Prel. F . Bartkų-, Dalias Tex.. 
A. Valaitis, K. B. Kaminskas, Juozas Puodžiūnas, Water-
V. Vitkus, J. Saunaitis. H. Bu-.burv. 
chinskas, J. Končius , S. Krivic- M. Bukauskas, Detroit, Mich. 
kas, Ona Norkūnas, L. Zaikie- Į Visiems nuoširdžiai dėkojame 
nė, A. Burokas, V. Mažeika, St. į 
Mart inkus. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame. • 

pirmininkas ir svarbiausi ben-

Liudas Senunas, Ann Arbor, 
V. Rėklys, Chicago, UI., 
A. S. Vengris, Chicag-o, UI., 
PLA 352 kuopa per E. Jodins-

Chlcsgos žinios x Paulė ir Pe t ras Balčiūnai 
(Cleveland, Ohio) linki visiems' 
savo giminėms, d raugams ir pa- NUSIKALTIMAI CHICAGOJE 
žistamiems, linksmų laisvę ža- j 
dančrų Naujųjų Metų. Vietoj 
sveikinimo kortelėmis skiria 
Bražinskų bylai auką. (pr.) 

X Amžinos atminties Vikto-

Per pastarąjį mėnesį, ligi 
gruodžio 10 d. Chicagoje, paly
ginus su praėjusiais metais tuo 

los vedėjas P. Razminas ir mo
kytojai. 

John Pakel nėra iš Chicago; 
Taupymo bendrovės pasitrau- ; Programos pradžioje tėvų ko-
kęs. J is ne vien turi garbę, bet , miteto pirm. J. L in takas pasve> 
yra veikiąs direktorių tarybos j kino visus susirinkusius. Toliau 

visi svečiai su mokiniais sugie
dojo "Sveikas, Jėzau g i m u s i " . 
VTII-to skyriaus mokinės pra
nešėjos R. Janulevičiūtė ir D. 
Valaitytė gražia lietuviška tar
sena supažindino publiką su vaiz 
deliu "Kalėdų dovana", kurį su
kūrė rašytoja B. Pūkeievičiūtė, 
o jį režisavo aktorė Z. V sockie-
nė, talkininkaujant mokytojai 
G. Valiulienei. Šis veikalėlis 
vaizdavo miško žvėrelius, kurių 
gyvenimas prilygsta žmonių gy
venimui: jie šventėms l a škus 
bei sveikinimus iš paštininko 
ežio gauna ir dovanomis džiau
giasi. Čia ir vis' ansamblio dai
lininkai paįvairino veikalėli pa-

irovės reikalai eina per jo ran- '"akuodami "Bėkim, bėkim paš-
kas. Jo marti Phiiomena Pake- i f ° kiškiai, anibėkim visą miš-

ra ga-a gabi ir turi daug pa- i ka ••" Tik didžiausia problema 
.yrimo taupymo bendrovės rei- iškilo, kada maža voverytė bu-
kaluose. |vo apdovanota didžiuliu koko-

i so riešutu — niekas nesugalvo
jo, kaip ji perskelti, r e s tokio 
didePo spragtuko niekas gyve-

Ziūro-

103. Kursuose — gera nuotai
ka, visi entuziastiškai įsijungia 

John Pakel. Sr. 

įdomi lėle; pastebėjau ir berniu- palydėjo E. ir R. Šilkaič'ai. 
, , , . T j - j i - : Grazuhene, d a r žada atvvkti 
ką, besturmantį per salę didelį v - kar tu i iuneimas ir vėl J , r \ • J ^ v '• 

. -. T-,- f- . . . . . > V1S4 Kartu įjungimas ir vei <įr Vygantas ir dr. R. Knau-
sunkvezmų. Burehs mažųjų a u - i š v e d i m a g p a s i r o d y t i a t sk i ra i č i ū n a s 
rėjo į tuos įdomius žaisliukus, s k y r i a i s į, k l a s ė m i s n e t r u m p ą : Kursantų su vadovybe yra 
laikydami pr>e savęs ,-tipriai p r o g r a m ą p a d a r ė į v a i r i a i r n e . 
prispaudę ką tik gautą knygutę, i rmo]X)<iįiSL_ 
Ką jie galvojo, nežinau. Ar ne- !

 K a l ė d ų ' s e n i s , Romas Saka- i 
reiktų ir mums tėveliams, kaip d o l s k i s > i š d a l i n o dovanėles. | s i Naujų Metų dieną. Yra suva-
tame vaizdelyje, pastatyt i sau D ž i a u g ė s i vaikai, džiaugėsi ir ž i a v u s i ų j k u r s u s iš Rocheste-
mjslę ir savęs paklausti, kokią t ė v a i m a t y d a m i m vaisių sa- Į rio, Hamiltono, Toronto, Cleve-
dovanelę lituanistinę mokyklą v o v a i k ų d a r b o > p a t e n k i n t i ir l a n d o . Los Angeles, Chicagos, 
>r ansamblį belankančiam lietu- d ė k i n g i keliavo į namus. O m o - i N e w Yorko, Washingtono, Ke-
viukm šia proga geriausiai pri- kyklos vedėjas, mokvtojai ir t e - ! noshos ir Montrealio. 
derėtų gau t i : ar vertingą knygų ^ k o m i t e t a s su rūpesčiu žvel-į 
tę a r greitai dūžtantį žaisliuką? g j a į a te inančius metus, kurie kienė, R. Kučienė, Vac. Kleiza, 

Rūta Jautokienė Į taip p a t bus kupini darbo ir J. Rudaitis i r Ant. Luneckas. 
pastangų, kad mokykla išsilai- ; Kalėdų eglutės parengimą ruo-
kytų, augtų ir stiprėtų. š iant komitetui dar talkininka-

Šiais metais tėvų komitetą ; vo pernykščio k-to nariai B. Vin 
Kristijono Donelaičio žemes- sudaro: P. Kilius (pirm.) Al. dašius ir L. Kupcikevičius. 

niosios ir aukštesniosios litua- Vengris, V. Kosrronienė. A. D i r ' J . Alksnė 

KRISTIJONO DONELAIČIO 
MOKYKLŲ EGLUTĖ 

John Pakel Sr. Chicago Tau
pymo bendrovėj pradėjo vado
vauti 1938 metais ir prie io ben 

y^ mme dar nebuvo matęs . drove nuo trisdešimt tuxstan-, , .» . . . _ . ., varos pateikiama mįsle, ka ip ta cm dolerių išaugo iki 90 mil. » . M
r , ~ . . , . , . . TT . T I -D , i c t_s* r.esutą perskelti, o visi žvėreliai, dolerių. John Pakel. Sr. uzsitar- , . . , - . . , , 

nauja garbingo titulo, Charman <?*&* " 2 ^ * * S* h*f° 
of the Board, nors ir dabar l s s P r ę s t l į P a c i ą P^o lemą. Ku-
daug tebedirba bendrovės gero- n e b u s a d r e s u i ir greitesni at-
v e j s]3ėti šią mįslę, sužinosime atei-

Chicagos Taupymo bendrovė y^e" 
turi valdžios apdraudą dvide- j Antroje programos dalyje 

i kiekvieno skyriaus grupė pašb-
pačiu periodu, nusikaltimų skai- pyklą, 5862 W. Grand st. Jis ko po vieną tautinį šokį, ku

k i u s sumažėjo 9 .6^ - Padidėjo Į yra atvykęs iš Lietuvos 1907 m. I riuos paruošė mokytojos S. Ba-
I ^ T ! ^ ! c i o mirties 3 metų s u - j t i k išprievartavimų 14.2% ir i Kirpėjas turi vieną klijentą, ku- | cevičienė ir I. Blekytė su savo 

plėšimų 3 . % , bet sumažėjo va- ris jo kirpykloj kerpasi jau 50 , pagelbininkėmis. Treč'oje daly 
gysčių 25<~r, žudymų 19%, pa-

Darželio mokiniai žaidžia. Kr. Donelaičio mokyklų Kalė du cgluiėje NuoCr. V . Noreikos 

kaktį minint bus laikomos šv 
Mišios sausio 2 d., 10 vai. ryto. 
Lietuvių jėzuitų koplyčioje, j vojingų užpuolimų 19%, auto-
Chicagoje ^Pr-^ j mobilių vagysčių, 10</r. Taip 

x Lankydamiesi Floridoje, pat sumažėjo ir įsilaužimų 6%. 

nistinės mokyklos Kalėdų eglu
tės programa įvyko paskutinį 
šeštadienį prieš Kalėdas pačios 
mokyklos salėje. Programą pra
dėjo ir pravedė mokt. Jū ra tė 

aplankykite lietuvių "STATE" 
Restoraną ir Motelį, kuris ran
dasi an t 27 kelio, Haines City, 
Tik 15 mylių nuo puikių Cyp-

. .VAIKAMS PROGRAMA 

Vaikams programa kasdien 
iki sekmadienio 2 v. ir 8 v. (ket 

t r e s s Gardens ir busimo Disney | virtadienį vakaro progr. nėra) , 
World. Savininkai — Vilius ir duodama International Amphi-
Zita Juškos . (sk.) įtheatre, 42 gat. ir So. Halsted. 

X Maloniai kiiečiame atsi- Programoj — "Disney on Para-
lankyti į Santaros-Šviesos ruo- i d e"- Finalui išeina į sceną ber-
šiamą Naujųjų Metų sutikimą, n i u k a i l r mergaitės iš 21 kraš-
gruod. 31 d., 8 v. v., Playhouse to- k a r t u dainuoja ir šoka. 
Thea t re , 2515 W. 69th St. Ra
si te daug malonumo tik už 8 
dol. asmeniui, grojant orkes
trui , su šampanu ir užkandžiais. 
Stal iukus užsakyti tel. 134-63251 dirbąs pilną laiką, yra Stanley 
a rba 436-5369. (pr.) Į Toioczko, 83 m. turįs savo kir-

SENIArsiAS KIRPfclAS IŠ 
LIETUVOS 

Chicagoje seniausias kirpėjas. 

m. Kirpėjas tuo darbu verčiasi je buvo padainuotos septynios | Jasai tytė. Kalėdų švenčių proga 
jau nuo 1916 m. į kalėdinės giesmės ir dainos, iš- j mokytojus, mokinius ir tėvus 

pasveikino mokyklų direktorius 
ir vedėjas Julius Širka, pasi
džiaugdamas mokyklos augimu, 
tva rka ir nuoširdžiu mokytojų, 
komiteto, i r tėvų bendradarbia
vimu. Trumpu žodžiu sveikino 
LB apygardos pirm. ir tos mo
kyklos mokytojas Jonas Jasai
tis . 

Kalėdoms pritaikintą vaidini
mą pavadintą Kalėdų šalis pa
rašė ir paruošė mokt. Irena 
Šerelienė. 

Pats vaidinimas margas ir 
gyvas. Čia gražioje pynėje buvo 

; sujungta žodis, šokis, daina, 
i baletas ir gili Kalėdų švenčių j 
prasmė. Vaidinimą gražiai puo-. 

Marąuette Parko lit. m-ioe Kalėdų eglutės metu. šė J. Jurkšaičio sukurtos ir pa- ' 

DRAUGAS LIEKA PIGIAUSIAS 
DIENRAŠTIS AiVHRIKOJE 
Pabrangus popieriui bei pašto išlaidoms ir pakilus algoms, esame 

priversti pakelti prenumeratos kainą. Nuo 1971 m. sausio 1 d. DRAU
GAS metams kainuos: 

Chicagoj ir Cock County, Illinois $19.00 
Kitur Jungtinėse Amerikos Valstybėse $17.00 
Kanadoje $19.00 
Užsienyje $20.00 

Nors DRAUGO prenumeratos kaina bus pakelta, jis liks dar vis 
pigiausias lietuviškas dienraštis Amerikoje. 

DRAUGAS kas savaitę duoda nemažiau kaip 18 puslapių ir dau
giau negu kiti laikraščiai Amerikoje žinių bei kultūrinių aprašymų. 

DRAUGAS ir toliau duos nuolaidą, užsakant jį vaikams skirtingu 
adresu, kad paraginus jaunimą skaityti lietuvišką spaudą. Savo vai
kams ir jaunavedžiams prenumeratorius gali užsakyti DRAUGĄ treč
daliu pigiau. 

Mes tikimės, kad mūsų visuomenė nepabūgs kainos pakėlimo ir pri
tars mūsų žingsniu', nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienraštį re
mia net savo aukomis. Mums būtų malonu, kad ir ateityje mieli skaity
tojai nepamirštų savo dienraštį aukomis paremti. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

V 
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