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Latvio Briezės liudijimai 
Kongrese 

Ryšium su JAV Kongreso Atst j 
rūmuose, užsienio reikalų pako
misėje, vykusiais apklausinėji
mais Simo Kudirkos išdavimo 
klausimu, vieną svarbiausių liu
dijimų pateikė 1970 m. lapkri
čio 23 d. įvykio liudininkas, lat
vis, New Bedford miesto jūros 
maisto gamintojų sąjungos pir
mininkas, Robert M. Brieze. Jo 
pareiškimas, padarytas gruodžio 
8 d. Atst. Rūmuose, čia pateikia
mas ištisai: 

"Šiandien norėčiau pateikti pa
reiškimą, ryšium su lietuvio jū
rininko, Simo Kudirkos buvusiu 
bandymu pabėgti. 

Lapkričio 23 d., maždaug 8:30 
vai. rytą JAV Pakraščių sargy
bos laivas 'Vigilant' išplaukė su
sitikti su Sovietų Sąjungos laivu 
—aprūpintojų, 'Sovietskaja Lit

va'. 'Vigilant' laive buvo penki 
civiliniai asmenys — Howard W. 
Nickerson, Jūros maisto prekybi
ninkų sąjungos vykdomasis direk
torius New Bedforde, John Burt, 
New Bedfordo žvejų sąjungos 
uosto pareigūnas, William Gor-
don, Tautinės žvejininkystės tar
nybos sritimis direktorius, vienas 
vertėjas, kurio pavardė nežino
ma, ir aš. 

Mes atsidūrėme 'Vigilant* lai
ve apsvarstyti žvejybos teisių ir, 
ypatingai, geltonuodegių men
kių žvejojimo būdų. 

rodė neturįs kito pasirinkimo, 
nes jis yra gavės įsakymus. Tuo 
metu kap. Eustis verkė. Jis prasi
tarė, kad įsakymai —nurodymai 
buvę iš įstaigos Bostone. 

Apie 11:30 vai. naktį dar trys 
rusai įlipo į 'Vigilant' laivą — 
jų tikslas buvo išsigabenti Simą 
Kudirką. Šešiems rusams buvo 
leista nuvykti į patalpas, kur 
Simas Kudirka buvo laikomas. 
Kilo susirėmimas ir mes visi gir
dėjome šauksmus iš patalpos, 
kur rusai buvo nuvykę išsiga
benti Simą Kudirką. Durys lai
kinai buvo atidarytos ir aš išgir
dau šauksmus 'gelbėkite, gelbėki-

Kapitonas prašė tylėti 
Rusų jūrininkai toliau tebeieš

kojo Kudirkos JAV laive. Jie jį 
rado pasislėpusį, jį sutramdė, su
rišo su virvėmis bei antklodėmis 
ir jį žiauriai sumušė. 

Vidurnaktį kažin kas įsakė nu
leisti JAV gelbėjimosi valtį ir ke
li JAV jūrininkai nulydėjo šešis 
rusus ir Simą Kudirką į sovietų 
laivą. 

Amerikiečių jūrininkai sugrįžę 
pažymėjo, kad Simas Kudirka bu
vo žiauriai mušamas ir kad jį 
nugabenus į rusų laivą, jis galė
jo būti be sąmonės arba miręs. 
Jie pridūrė, kad jis kelis kartus te' ir pastebėjau, kaip sovietų lai , 

vo vado padėjėjas mušė Simą Ku- j b u ™ **"į™5: 
dirką. Jo veidas buvo kruvinas ir 
jo marškiniai suplėšyti. 

Prezidentas Nixonas atostogauja Californijoje ir vai ruoja golfo automobiliuką. 

Kažkas įtartina 
Maždaug apie 10:30 vai. prieš

piet minėti penkį, asmenys, lydi
mi 'Vigilant' laivo kapitono Eus
tis, įlipome į sovietų laivą —ap
rūpintoją, nuleidusį inkarą ana
pus Martha's Vineyard salos, ties 
Massachusets pakraščiais, JAV-
bių teritoriniuose vandenyse. 
Tarp 2 ir 2:30 vai. popiet kap. 
Eustis buvo iškviestas grįžti į JA 
V laivą. Jo tikslas grįžti į jo laivą 
nBijBj *smuouiz OAnqau suinui 
aš jaučiau vykus kažkokiam įtar
tinam dalykui. Apie 3:45 vai. po
piet kap. Eustis grįžo atgal į 'So-.! 
vietskaja Litva' laivą ir pietavo, Į 
tačiau vengė alkoholinių gėrimų, i 
Apie 4 vai. popiet visi JAV atsto
vai ir kap. Eustis, drauge su ke
liais rusais pareigūnais bei sve
čiais, grįžo į JAV Pakraščių sar
gybos laivą Vigilant'. 

Apie maždaug 6 vai. po piet 
JAV jūrininkas mane painforma
vo, kad laive yra atsiradęs pabė
gėlis ir jis prašė politinės globos. 
Man nuvykus pas kapitoną Eus
tis, šis man pasakė, jog pabėgė
lis, tai lietuvis ir kad jis prašo po
litinės globos. 

Aš paaiškinau kapitonui, kad 
JAV Valst. departamentas nepri
pažįsta sovietų įvykdytos Lietu
vos okupacijos ir kad Departa
mentas turi specialų skyrių Bal
tijos kraštų klausimams. Aš ka
pitonui Eustis dar nurodžiau, 
kad lietuvį pabėgėlį į sovietų lai
vą sugrąžinus, jis arba netektų 
gyvybės arba butų ištremtas į Si
birą. Aš jam paaiškinau, kad aš 
pats 1944 metais pabėgau nuo 
sovietų ir žinojau, kaip jie elgia
si su pabėgėliais. 

Gavo įsakymą grąžinti 

Apie maždaug 11 vai. naktį 
kap. Eustis pranešė turįs iš vir
šininkų įsakymus grąžinti lietuvį 
pabėgėli rusams. Tai išgirdęs, 
prašiau kapitono Eustis išgelbė
ti pabėgėlio gyvybę ir palikti jį 
•Vigilant' laive. Kap. Eustis au-

Sovietų laivui pakėlus inkarą, 
mes jį sekėme, ligi jam išplau
kiant iš JAV teritorinių vandenų. 

Simui Kudirkai kažin kokiu Mūsų laivui grįžtant atgal į uos-
būdu pavyko pasprukti iš minė- tą, kap. Eustis visų mūsų prašė 
tos patalpos, jis atsidūrė ant de-: šį įvykį laikyti paslapty. Grįžo-
nio ir vis šaukdamas 'gelbėkit, i me į uostą 3 vai. rytą. 
gelbėkit', išnyko viršutiniame de- j Pakeliui į uostą, kap Eustis 
nyje. Kažkas sušuko 'jis nušoko, j mums parodė daiktus, kuriuos 
jis nušoko' ir tuo metu 'Vigilant' i lietuvis .pabėgėlis paliko, rusams 
motorai pradėjo veikti ir laivas, jį išsigabenus. Tai jo žmonos 
atsipalaidavo nuo virvių, jį pri- į nuotraukos, du žodynai ir kiti 
tvirtinusių prie 'Sovieskaja Litva'. | dalykai." (Elta) 

Daraus veiksniu ir jaunimo 
susirinkimas Kudirkos reikalu 

VYTAUTO ALSEIKOS, Draugo korespondento New Yorke 
telefoninis pranešanaš~ 

Nevv York. — Sausio 9 d: buvo nuoširdžiai apsvarstė jaunimo iš-
svarbi Amerikos lietuviams, sie- keltus klausimus. Altos pirm. pra-
kiant gelbėti Simą Kudirką ir de- nešė, kad sutarta pavesti Kontri-
rinant visų lietuvių veiksnių ir mui sudaryti ad hoc veiklos ko-
ypač jaunimo rodorftas pastangas, mitetą tolimesnei veiklai: Komi-
Tą dieną Nevv Yorker viešbuty, tetas veiks pritariant Vlikui, Altai 
įvyko platus susirinkimas, kuria- j įr LB ir pateiks savo veiklos gai-
me dalyvavo 60 asmenų, jų tarpe į r e s j r som a ta. 
Vliko valdybos nariai su pirm. dr.! 
J. K. Valiūnu, Altos pirm. dr. K. j Dr. Kontrimo komitetas vakar 
Bobelis ir keturi kiti nariai iš j t u r ė j 0 pirmąjį posėdį ir apsvarstė 
Chicagos, Altos skyrių pirminin 

Amerikiečiai terorizuojami 
Maskvoje 

Nusišovė 
ambasadorius 

Maskva. — Sovietų užsienio rei
kalų ministeris Gromyko Ameri
kos ambasadoriui įteikė labai 
griežtą protesto notą dėl bombos 
sprogimo prie jų ambasados 
"VVashingtone. 

Amerika iš savo pusės sovietams 
įteikė protestą dėl kito amerikie
čio įžeidimo. Coming iš Albany, 
N. Y., Pan American oro linijos! 
atstovas, gatvėje buvo sulaikytas: 
keturių rusų ir terorizuojamas I 
ketvirtį valandos, rusai neleido* 
jam įsėsti į jo automobilį. 

Coming sako, kad prie Metro-
pole viešbučio, netoli Kremliaus! 
jį sustabdė keturi stiprūs burlio- j 
kai ir ėmė plūstis žinomu rusišku j 
stilium. Jis vengęs ginčytis, nes 
būtų buvęs mažas malonumas, jei 
jie parodytų savo jėgą. 

Ambasadą Maskvoje pradėjo 
lankyti rusų delegacijos ir vis pa

kai iš Bostono ir Clevelando, JAV 
LB c. valdybos pirm. V. Volertas 
su kitais nariais ir didelis būrys 
studentų ir mokslus baigusių aka
demikų. Dalyvavo ir spaudos bei 
liet. radijo programų atstovai. 
Pirmininkavo paeiliui pasikeis
dami veiksnių pirmininkai. 

Jaunimo atstovas dr. R. Kontri
mas pateikė veiklos planą, sie
kiant gelbėti Kudirką ir toliau 
aiškinti jo išdavimo aplinkybes. 
Susirinkimas plačiai, pozityviai ir 

artimiausius žygius. 
(Plačiau vėliau) 

Sausio 9 d. prie J. T. sovietą 
misijos demonstravo lietuvės mo
tinos su vaikais. Buvo 30 motinų 
ir 60 vaikų. Nešiojo plakatus su 
Kudirkos atvaizdais. Pateikti tam 
tikri reikalavimai sovietų misijai. 
Demonstraciją rodė 3 televizijos 
stotys. 

lieka protesto raštus, kad su jų 
piliečiais Amerikoje blogai elgia
masi. 

Du Amerikos ambasados asme
nys savo automobilius Maskvos 
gatvėse, pastatytus netoli Krem
liaus, rado sudaužytus, sužalo
tus, išteptus. Tai vis rusų kerštas 
už "žydų darbus" Amerikoje su 
sovietų piliečiais, kaip rusai aiški
na ir tą buvo pažadėję daryti sa
vo notoj, įteiktoj Washingtonui. 
Washingtonas aiškina, kad tokie 
vandalizmai Maskvoje be Krem
liaus žinios neįvyksta. 

Diplomatiniuose sluoksniuose 
aiškinama, kad sovietų notos, 
pyktis, kerštas prieš diplomatus ir 
dar kiti veiksmai yra kilę iš ner-
vinimosi prieš komunistų partijos 
suvažiavimą, kuris prasidės ko
vo 30 d. Yra ženklų, kad Krem
liaus rūmuose vyksta kova dėl 
įtakos ir jie patys pasimetę. 

Jakarta. — Indonezijos amba
sadorius į Šiaurės Korėją gen. 
Hartono, kai buvo atšauktas iš 
savo posto, nusišovė. Prieš tai jis 
buvo iškviestas į Jakartą ir užsie
nio reikalų ministerio Maliko 
klausinėtas apie jo lojalumą kraš
tui. 

Izraeliui užtenka 
laimėjimų 

Jeruzalė. — Jungtinių Tautų 
tarpininkas Gunnar Jarring Izra
ely užtruko kiek ilgiau nei plana
vo. Apie savo pasitarimus ir kas 
juose svarstoma, atsisako kalbėti. 
Detalių neatskleidžia nei Izraelio 
valdžios žmonės. 

Izraelio informacijos ministeris 
Galili įdomiai išsireiškė laikrašti
ninkams: "Izraeliui ir Egiptui 
geriausia užlaikyti paliaubas ir 
derėtis, vietoj kad peštis ir pradėti 
naują karą. Izraeliui nėra ko dau
giau laimėti, užtenka to, ką turi
me, o Egiptui, nėra reikalo ką 
nors naujo pralaimėti. 

Nori bėgti iš 
Kanados 

New York. — Trys latvės, mo
tina su dviem dukterim, atvyko iš 
Kanados, iš Manitobos, ir pareiš
kė, kad jos už jokius pinigus 
daugiau negrįš, pasiliks Amerikoj. 
Jos turėjo restoraną Winnipege ir 
jom visą laiką grasino, kaip jos 
sako, komunistai. Jos į Kanadą 
atvyko 1950 metais. Amerika joms 
nenori ir neranda pagrindo pripa
žinti politinių azylio teisių, nes ir 
Kanada toks pats laisvas kraštas, 
kaip ir Amerika. 

Tautinė Kinija atšventė 60 metu nuo respublikos pradžios, Oan Kai-
Jekas su žmona ateina, į Taipei suruoštą iškilmingą minėjimą. 

Kudirka Rusijoj 
neegzistuoja 

Chicago. — Chicago Tribūne 
"Action Express'* skyriuje G. Bu-
kantis klausia, kas atsitiko su Si
mu Kudirka, kai jis buvo atiduo
tas rusams? Laikraštis atsako, kad 
jie to paties užklausė Frank Starr, 
kuris buvo iki šiol Maskvos 
biuro vedėju ir pateikė laikraščiui 
įdomių žinių, ypač iš disidentų 
veikimo, o dabar Starr bus Chic. 
Tribūne VVashingtono biuro ve
dėju. Starr taip atsakė: Kudirka 
Sovietų Sąjungoj oficialiai neeg
zistuoja. Niekad jis nepaminėtas 
sovietų spaudoj. Starr mano, jeigu 
jis dar gyvas, tai uždarytas kon
centracijos stovykloje, gali būti 
teisiamas už išdavimą ir gali būti 
sušaudytas. Žinant sovietų siste
mą, jokiam vakariečiui nepavyks 
sužinoti, kur jis yra, jefgu jis dar 
gyvas. 

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras Heath pats nerūko 
ir prisiprašė kitų savo kolegų 
ministerių laike kabineto po
sėdžių nerūkyti. 

SAN FRANCISCO. — Mau-
rice Rosen pasiekė pasaulinio 
greitumo rekordą, komerciniais 
lėktuvais aplink pasaulį apke
liavęs ore 41 valandą ir 30 mi
nučių. Senasis rekordas buvo 
43 vai. 31 sūn. 

Nori būti 
prezidentu 

VVASHINGTONAS. — Sen 
George McGovern atsisakė iš ; 
reformų komisijos pirmininko 
demokratų partijoje ir dar šį 
mėnesį paskelbs, jog siekia de
mokratų nominacijos į preziden
to postą 1972 metais. 

Stumbrai 
Lietuvoje 

PANEVĖŽYS. — Stumbrai 
Lietuvoje buvo išnykę. Jų buvo 
tik Belovežo girioje, istorinės 
Lietuvos žemėse. Pernai į Lie
tuvą buvo atgabenti aštuoni 
stumbrai iš Priosko rezervato, 
netoli Maskvos, ir paleisti Pa
šiliuose, Panevėžio apskrity. 
Prie jų kažkaip atklydo, grei
čiausiai iš Belovežo girios at
keliavęs dar vienas, tai dabar 
stumbrų šeima padidėjo ir ti
kimasi, kad jie pradės daugin
tis. 

VILNIUS Nuo 1971 metų 
pradžios paskelbtos naujos^ su
sisiekimo taisyklės okupuotoje 
Lietuvoje. Visomis transporto 
priemonėmis suvienodintas va
žiavimo greitis iki 60 kilometrų 
(36 mylios) per valandą. Tačiau 
atskirose miestų ir ne miestų 
gatvėse pagal vietinių vykdo
mųjų komitetų sprendimus gali 
būti leista greitį padidinti auto
mobiliams iki 80 km. 

Buvęs Georgia gubernatorius Les-
ter Maddox Atlanta gatvėmis vel 
važinėja dvi ačiū. 

Susidūrė 
lėktuvai 

Edison, N. J. — Ore susidūrė 
mažas lėktuvas su komerciniu ke
leiviniu American Airlines lėktu
vu. Komercinis buvo sužalotas, 
bet laimingai nusileido, o mažasis 
nukrito į New Jersey miestą. Stu
dentas lakūnas su instruktorium 
užsimušė. 

Rūsy diplomato 
"karjera" 

Caracas. — Veneeuelos spau
da plačiai aprašė tik ką paskirto 
sovietų charge' d'affaires nuoty
kius. Venezuela diplomatinių san
tykių su rusais neturėjo 15 metų. 
Tik atnaujinus santykius, atvyko 
Sovietų diplomatas Chiapnikov ir 
jau antrą dieną naktį važiavo vi
siškai girtas. Važiavo be šviesų, 
neturėdamas leidimo, įvažiavo į 
vienos moteriškės Volkswageną, jį 
sudaužė, atsidūrė policijoj. Blaivė-
damas pradėjo kalbėti, kad pirmas 
raštas svetimoj šaly bus protesto 
nota Venesuelai, 

Nuo planavimų 
ne geriau 

VARŠUVA. — Lenkijos vai 
dančiųjų sluoksniuose linksta
ma prisipažinti, kad buvo pada
ryta nemažai klaidų, išleidžiant, 
iš akių sunkią ekonominę pa
dėtį dirbančiųjų. Planavimo ko
misijos pirmininkas Stanislaw 
Majewski ekornoirastų konferen
cijoje pasakė, kad visi plana>-
vimai ir lieka planuose, statis-
iniuose palyginimuose, žodžiu, 

iš kanceliarijų nepasiekia to
liau. Nuo to tautai nė kiek nė
ra geriau. Visuomenė nesidomi 
statistinėmis lentelėmis, bet jai 
svarbu, kiek konkrečiai jie už 
savo sunkiai uždirbtą pinigą 
gali nusipirkti krautuvėj. 

Nuskendo laivas 
Bridgetown, Barbados. — Ka

ribų jūroje, prie Mustiąue salos 
užsidegė ir nuskendo prancūzų ke
leivinis laivas Antilles. Šimtai ke
leivių ir įgulos narių išsigelbėjo 
laiveliais. Jūra toj vietoj pilna ryk
lių. Prancūzai sako, kad buvo apie 
300 keleivių, tiek pat ir įgulos na
rių. Atrodo, kad niekas nenusken
do, panikos nebuvo. Laivas buvo 
20,000 tonų, statytas 1951 me
tais. 

Wasbingtonas. — Sovietų po
vandeninių laivų remonto ir ap
rūpinimo laivas, ilgokai stovėjęs 
Kuboje ir kėlęs kiek susirūpinimo 
Pentagonui, išplaukė į Atlantą ir 
grįžta į Rusiją. Jo buvimas ir kiti 
pasiruošimai davė pagrindo tvir
tinti, kad sovietai ruošia atominių 
povandeninių laivų bazę Kuboje. 

KALENDORIUS 

Sausio 11: šv. Higinas, šv. Fi-
delmija, Audris, Gintė. 

Sausio 12: šv. Arkadijus, šv. 
Cezarija, Vaigėdas, Gidą. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:37. 
ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse: apsi
niaukę ir galimas sniegas, tempe
ratūra apie 30 laipsni;). 
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MUŠU SOCIALINĖ - FRATERNALINĖ 

LIETUVIŲ KAT, SUSIVIENIJIMO 
CHICAGOS APSKRITIES VALDYBA 
2737 W. 43rd St. CL 4 - 2 3 9 0 

KELIOS ŠVENTINES MINTYS 
Praėjo didžiosios Kalėdų šven

tės. Sulaukėme Naujųjų metų. 
Švenčių belaukdami, darėme vie
nokius ar kitokius pasiruošimus. 
Vieni rūpinomės sudaryti' sąly
gas bei nuotaikas jas švęsti taip, 
kaip privalo švęsti kiekvienas 
krikščionis, atitinkamu religiš
ku susikaupimu, malda, gero, 
gailestingo darbo atlikimu savo 
artimui. Kiti pasidavėm Kalėdų 
švenčių sumaterialėjimo, suko-
mercinimo propagandai, kad 
švenčių proga praturtintų įvai
rios rūšies prekybininkų kišenes. 
Be jokios atodairos pirkome 
brangias dovanas saviesiems, ne
paisydami ar tos dovanos jiems 
bus reikalingos ir naudingos. 
Taip pat pasirūpinome, kad mū
sų švenčių stalas būtų .perkrau
tas "prašmatniausiu" maistu ir 
brangiausiais gėrimais, dažnai už 
mirštant skaudžią gyvenimo re
alybę, kad yra daug (perdaug) 
žmonių, kurie, jei ne visai į » -
daus, tai pusbadžiai praleis šven
tes, nesulaukdami nė trupinėlių, 
nubyrėjusių nuo turtingesniųjų 
švenčių stalo... 

įi parama bus reikalingiausia. 
Tokių narių, kurie tokią para
mą giliai vertina yra daug, dau
giausia. Gi visi tie, Kurie lai
ko, jog jiems padraūda fraternali-
nėj organizacijoj nereikalinga, iš 
jos pasitraukia visai neatsižvel
gę į padėtį tų narių ir jų šei
mų, kurioms ji yra būtina. Atro
do, kad tokiu elgesiu yra pažei
džiamas savojo brolio nario, sa
vojo artimo meilės dėsnis. 

Kas yra artimas ir kas mums 
— L R K S A nariams arti

miausias? Pirmoje eilėje mūsų pa
čių šeimos. Tol iau — artimieji 

.~r'";" 

R y t ų Nebraską palietė s t ip- ios s iego pūgos. Nuotraukoje matyti s iego įlaužtas Paramount baldų krau
t u v ė s s togas . Dėl siego pasunkėjo visoks susisiekimas 

kimą 1971 metų vasario 7 d. Ten 
pat jis nurodo, kad tas susirinki
mas esąs svarbus, nes būsią pra
nešta apie kuopos pereitų metų 
veiklą ir būsianti renkama nau
ja kuopos valdyba. Tame pat 
laikraštyje kitoje vietoje Stasys 
Juras sako, kad 160 kuopa esanti 
vienintelė kuopa Chicagoje, tu
rinti pilną valdybą. 

Taip pat St. Juras praneša 
, _ ; kad vasario 7 d. Tėvu Marijonų 
k a i m y n u , mūsų organizacijos na j k I Č - b u $ a t n a § a - a m o s § v . 
n a i ir, pagaliau, VISI lietuviai. į MiUo$ ^ m i r u s i u s JUlįv& S m u l . 

Aprūpinę savo šeimą švenčiųĮ k e s n ė r a m a b ū s i a n t i ^ s k e i b 

Netenka abejoti, kad Lietuvių 
R K, Susivienijimo nariai šven
tes sutikti ruošėsi, didesnį svorį 
dėdami į dvasinį susikaupimą. 
Jie žino, bent turėtų žinoti, kad 
jų organizacija yra sukurta fra-
temalizmo — broliškumo bei 
krikščioniškosios artimo meilės 
ir geros valios pagrindais. Nariai, 
sumokėdami privalomus periodi
nius mokesčius, yra tikri, kad 
mirties atveju bus išmokėta va
dinamoji pomirtinė tam, kam jis 
pats yra paskyręs, kad jo šeimai 
tai bus parama tada, kuomet to-

ir kitomis progomis ( i r visais lai 
ka i s ) , apsidairykime, ar nereika
lingas pagalbos ar pašalpos mū
sų artimas kaimynas? Ar nėra 
LRKSA kuopose narių bei šei
mų, kurios ne tik švenčių laikto-
tarpiu, o gal ir visų metų eigoje 
yra reikalingi mūsų dvasinės ir 
medžiaginės pagalbos. Lankyki
m e sergančius narius. Paguoski-
m e mirusiųjų narių šeimas ir 
reikale joms padėkime. Jei sužino
m e apie varge esantį, bet kurį 
savo tautietį, ištieskime jam pa
galbos ranką. To reikalauja fra-
terjnalinės organizacijos nuosta
tai , to reikalauja krikščioniško
sios art imo meilės dėsnis, kurį, 
kaip lietuviai katalikai, kaip lie
tuvių katalikų fraternalinės orga
nizacijos nariai, privalome vyk
dyti ir gyvenime. 

Sveikinimai ir geriausi linkėji
mai Naujųjų Metų proga visiem 
mūsų organizacijos veikėjam na
riam ir rėmėjam ir taip pat vi
siem šio skyriaus skaitytojam! 

L . Š . 

ta Drauge. 
—Vytautas Jucius, Centro 

Valdybos Iždo globėjas, gyvenan 
tis Pittsburghe, ALT sekretoriui 
atsiuntė garbės prenumeratą Le
onardo Šimučio knygai Amerikos 

AMONIAKAS ŽALINGAS 
ŽUVIMS 

Žuvininkystės instituto dar
buotojai ištyrė, kokios amonia
ko normos mirtinos žuvims. 
Kuomet vienam litrui vandens 
tenka 6,2 miligramo amoniako, 
o esant pakankamai deguonies 
kiekiui 22 laipsnų (C) vandens 
temperatūroje, karpiai žūsta 
per 4 valandas. Dvimečiai kar
piai žūsta ilgą laiką būdami 
vandenyje, kuriame būna nors 
ir maža amoniako koncentraci
ja. Mikrokiekiais gaunančių 
amoniako karpių priesvoris ma
žėja, silpnėja jų širdis ir kepe
nys, 

ŠVINAS PAUKŠČIAMS 
NUODAI 

Lietuvių pastangos kovoje už Lie Nustatyta, kad JAV mažėis 

NEPAGRĮSTOS PgETENZEJOS 
'Garsas", Katalikų Susivieniji-1 mažas procentas nuo metinių 

mo nariams leidžiamas neperiod 
his laikraštis, dėstydamas Susrvie 
nijimo problemas, rašo: "Kartais 
iš kai kurių narių ir ne narių 
pasigirsta nuomonių, kad Susivie 
nijimas, turėdamas apie 3 miE-
jonus sukaupto kapitalo, galėtų 
tiek ir tiek tūkstančių skirti įvai
riems tautiniams reikalams. To
kių nuomonių reiškėjai labai 
menkai nusimano apie fratema-
linių organizacijų reikalus. Jie 
nežino, o gal nenori žinoti, kad 
tokios organizacijos yra Apdrau-
dos departamentų priežiūroje. 
Apdraudos departamentai kas 
antri ar treti metai pasiunčia sa
vo egzaminatorius peržiūrėti or
ganizacijų padėtį ir patikrinti, ar 

tvarkos. Tegu tik bet kuri tokia 
organizacija nustatytos tvarkos 
nesilaiko, ji kaip bematant gali 
prarasti teisę daryti biznį. Tokios 
organizacijos, kaip mūsų Susivie
nijimas, turi teisę daryti išmokė
jimus iš apdraudos ir pašalpos 
fondų tik tiems reikalams, ku
riems jie yra skiriami. Kiekvie
nas narys ar grupė narių gali 
traukti atsakomybėn organizaci
jos pareigūnus už įstatymų nesi
laikymą. Tik iš lėšų fondo Susi
vienijimas gali skirti aukas ir ki
tiems tikslams, būtent kultūri
niams, tautiniams, religiniams ir 
kitiems. Bet aukų dydis pareina 
nuo minėto fondo pajėgumo. 
Tik didesnė narystė gali pakelti 
šio fondo pajėgumą," r^lgia laik
raštis. 

Kaip iriums fra. žinoma, šusi-
vfa»rjji*o taip radfžUnic Mšų 
farSdo pa*a!!fcs yk muk tftn» 

premijų ir didelė dalis naujų na
rių pirmųjų metų mokesčio. Di
desnis naujų narių stojimas tuo 
pačiu daro lėšų fondą pajėges
niu. 

IŠ APSKRITIES VEIKLOS 
— Aleksas Budris, ilgametis 

15 kuopos sekretorius ir taip pat 
buvęs jos pirmininkas, praėjusių 
metų pabaigoje atšventė savoI PAGERBTI 
amžiaus 75 metų sukakti. Jis yra 
buvęs ir Susivienijimo Chicagos 
apskrities pirmininkas ir daug 
darbavęsis įvairiose Chicagos ap
skrities komisijose. Taip pat jis 
uoliai darbuojasi Lietuvos Vyčių 

tuvos laisvę. Kartu jis atsiuntė ir 
ALT skyriaus Pittsburghe 50 do
lerių garbės prenumeratą. Katali
kų Susivienijimas aktyviai daly
vauja Lietuvos laisvinimo dar
be. 

Daugiau klausi — mažiau 
klysi 

Klausimas: Mano vyras mirė 
šią vasarą. Jis dirbo ir jam. Bu
vo atskaitoma pajamų mokestis 
Aš visai nedirbu ir neturiu jo
kių kitų pajamų. Ar m a n reikia 
užpildyti income tax pareiškimą 
ir kada baigiasi laikas tokiam pa-
reiškimui užpildyti: ar balandžio 
15 ar po metų nuo vyro" mirties? 

K. L. 
Atsakymas: Jeigu Jūsų vyras 

uždirbo daugiau kaip 600 ir ne
buvo dar 65 metų arba jei jis 
uždirbo daugiau kaip 1200 ir bu
vo 65 metų ]ūs turite užpildyti 
mokestinį pareiškimą. 

Tokiam pareiškimui laikas bai 
giasi balandžio 15 kaip ir kiek
vienam kalendorinių metų mo
kesčių mokėtojui. Kalendorinių 
metų mokesčių mokėtojams m i 
rimo data neturi reikšmės mokė
jimo terminui nustatyti. V. Š. 

bei vario šratai r imtesnės žalos 
Tiriamoms antims nepadarė. 

JAV medžioklės, žvejybos ir 
gamtos apsaugos instituto pareigū
nai siūlo medžioti ne švininiais, 
bet geležiniais šratais . 

J . Mšks. 

laukinių ančių. Ornitologai ištyrė 
kad daug ių žūva nuo švino. Me
džioklių plotuose prisirinko labai 
daug švino metalo šatrų. Jie nuo 
dija vanden ;s ir jų gyvūniją. At-
"odo ,kad šv inas — smarkūs nuo
dai. Antys ir kiti paukščiai, lesda-
mi akmenukus, praryja ir šratų. 
Švinas yra minkštas metalas. Skil 
vyje jis trupa, smulkėja ir paten
ka i paukščio o-ganizmą. 

Tyrinėtojai darė bandymus. Su-
, lesino dvidešimt keturioms antims 
po aštuonis šv ino šratus . Po kiek 
laiko visų ančių svoris krito maž
daug trečdaliu, o po trijų savaičių 
.23 antys nustipo. Ornitologai iš
tyrė, kaip veikia šv ino šratai, ap
traukti plastmasės plėvėmis. Jie 
taip pat nuodingi. Tačiau geležies' 

0R. AKRĄ BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKtSTtrs 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
*rak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
iždaryta Ligoniai priimami susitaria 

Ofiso telefonas: PR 8-S229. 
Rez. telef. \VAIbrook 5-50?« 

Rezhi. Telef. 239-4683 

D R, K. G. BALU RAS 
AKrSERI.IA IR MOTERŲ LIGO* 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
8449 S. Pulaski Bead (Crawferd 
Medical Ruilding) Tel. LU 5-644* 
Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia skambinti 374-8612 

OR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS L I G O 

2891 West «3rd Street 
Kampas 63-6io» Ir Callfornia 

Vai.: kasdien nuo 8—S vai. vakare 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutart! 
Ofiso teief. 476-4042 

Rertd, tel. WAIbrooh S-304* 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstų Ir Šlapumo Takų 

Chirurgija 
TeL 695-0583 — Klgin 
425 No. Liberty Street 

Boate 25. Elgin, niinois 

#ft i * * t f ,«*>/%*? 
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotu straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

feL ofiso HE 4-5849. rez. 388-2238 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet: 
antr.. penkt. 1-5, treč. ir šeSL tik 
susitarus. 

E*. Ant. Rudoko kabinetą perSme 

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: Ptrmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
ta* 19-4: šeStad. 10-2 vai. 

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

DR. L OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
GRAWFORD MEDICAL BU1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873 

ŪH. W. M. EISIN EISIMAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine CTirnrgfja 
6 1 3 2 S. Kedzie A ve., W A 5-2670 

Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepta, skambinti: MI 3-0001. 

mm •'S -; \:.->- • - ' » • • I . ! " ' 

TRYS MBLIJGNAI IEŠKO PAVELDĖTOJŲ 
Kuopų atstovai Chicagoje: 

iš vedybų įstaigos a r bažnyčios, 
pagerbti beriant ant jų ryžius, 

| nes tai re'škia jiems laimę. 
Senjorų kuopoje fr Vyčių narnoj Nemaža amerikiečių važiuoja f 

MODERNIŠKAS BCDAS 
JAUNAVEDŽIUS 

Lietuvių Katalikų Susivienijimas 
skelbia naujų narių vajų. Gyvybės 
draudimas nuo naujagimio iki 65 
metų amžiaus. Šeši planai suaugu
siems ir trys — mažamečiams. 

Lietuvių Katalikų Susivienijimas — 
daugiau kaip 80 metų tarnauja savo 
narių gerovei ir lietuvybės išlaiky
mui: duoda paskolas namams įsigyti, 
moka nariams dividendus, leidžia na-
riams laikraštį, šelpia vargan pate
kusius, stipriai remia lietuvių kuitū-
tnes pastangas, ryžtingai dalyvauja 
Lietuvos laisvinimo darbe. Lietuvi 
apdrausk lietuvybę, stok pats ir įra
šyk savo vaikas, kurie bos tos or
ganizacijos paveldėtojais, būk apsi-

A Budris, 2523 W . 45 Piace. 
J. Litvinas, 4610 S. W o o d St, 
H. Malinauskas, 2230 W . 50 St-
K. D . Rubinas, 10503 S, Ed 

brooke Ave . 
L Sakalas, 7356 S. Campbell Ave 
S. Šaraoskas, 3839 W . 65 St. 
A Šatas, 5727 W . Cermak Rd. 
S. Semėn'enė, 6507 S. Troy Ave-
F. Sereic.kas, 4525 S. RockweJ St 
M. šrupšienė, 6733 S. CampbelJ 

Ave. 
A. Zailskas, 1819 S o . 48 C t Ci

cero. 
A Kareiva, 7030 S. Rockwefl Si 
A Povilaitis, Aps. pir., 7019 S 

Maplewood Ave . 
V. Šimaitis, rajon. org„ 2737 W 

Ofiso teL PR 8-2220 
Varnu - rezid. — PKospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penki 
nuo 12 ik J 3 vai. Ir nuo 5 iki S 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofe. PO 7-6008 R n . OA 3-727? 
DR A. JENK1HS 

3YDYTOJAS IR CHIRURGAi> 
S844 West 6Srd Street 

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

Offeo £r buto tel. Ol^mpte 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
1YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ tR KRACJO 
SPECIALYBĖ 

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

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

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

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VTDACS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 y. r. 

r 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki t2 d 

j £ FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 

2618 W. 71 st St. — T«l 735-5149 
Tikrina akis. Pritaiko ak:niu> ir 

"contact Jen*<><w 

Va!, pagal susitarimą. Uždaryta tret 

AR. A. PUSTEiHiKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen * -
Tel. Ofiso PR 6-7800; \amu.925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 . 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

97 60 South Kedzie Aventte 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. S v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTROPEDI.IOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 

Priima ligonius tiktai susitarus — 
(Bf appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūsles ir Pros lato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 W. 6Jrd S t 

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

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofbo tel. REIiance 3-441\, 

Rez. GRovelliUi 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. «afc 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą. -

Amerikoje yra įsigyvenęs pa
protys jaunavedžius, išeinančius j ^ra^Cs P»s savos ir ^uskžs saugus. Į 43 SL. CL 4-2390. 

iiwi«fflii;!iiif 

ūkio tvarkyme. Aleksas Budris 
jos prisilaiko valstijų nustatytos nenuilstamai dirba ir kitose mū

sų organizacijose. Linkime šiam 
darbščiam ir rūpestingam lietu-

vedybų rojų — Las Vegas, bet 
dažnai tokie jaunavedžiai čia ne
turi nei giminių, nei pažįstamų, 
kurie juos sutiktų. Taigi nvesto 

viui dar daug sveikų, laimingų [savivaldybė sugalvojo įruošti 
ir saulėtų metų. prie vedybų įstaigos automatą. 

— Stasys Juras, 160 kuopos pir 
miru'nkaSį Garse skelbiasi, kad j jungtuvių, automatiškai 
jis šaukia kuopos metinį susirin- j apiberia ryžiais. 

kuris, išėjus jaunavedžiams po 
juos 
kl. 
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Diekie Mocre 1330 ^a. paga-jėjįn fUrr "^į"^' ~p> f^ t^ t i 3 ^- aoa-
i!txu«. aaodien ys r<fr-iiicj<^ tur. įatormacijos jetaigą Xew Yor&e. 

TeL — REUanoe 5-1811 

OR. VtfALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad. ir 
oenktad. iro© 12-—4 vai. p. p. 6—8 
• ai. vak., Šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIŲ IK TAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTO 
MEDICAL BUILDINO 

7150 South Western Avenue 
trmad., antrad., k»vtrt. tr penkt 
mo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nu<-

•i—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
i i vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad, 

11 vai. ryta fti 3 vai. p. p. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rez. teL 239-2919 

reL ofiso Ir bato OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
48S8 W . 15th Street, Cicero 

Kasden -—S vai ir 6—8 vai. vak. 
iSstcyruc trečiadienius 

gefttadtgnlaU 12 Ori 4 popiet. 

\KUSERIJA IR MOTERŲ UGOi-
2817 West 71st Street 

Telef HErolock 6-S545 
(Ofiso ir rezidencljoc) 

Valandos pagal sosltanma 

Ofiso teL P R 8-T77S. Res. P R 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Stre«4 
Priima tik jusitarua 

v*is;**i*« fjfPHiad-. ketv. ^—4i V^L, 
*ntrad i - 4 vsi. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 \V. 7Ist Street 

Telefonas 925-S296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto. 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. ir Sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL \VA 5-3090. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas h- rez. 2652 W. 5»th St. 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., tre& Ir 

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

Ot. TeL HE 4-2123. Xannj GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0RIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik sos t tara 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vaJ. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Tel. PRospec* 0-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA Oi CHLRURGS 
6648 South AJbany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

laiku pagal susitarimą 
rak., 

Ir kitu 

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

S107 Weat 71st Street 
Vai.: J iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. T 
Treč. ir šeštad. pagal sm**«Hma 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 Sooth Pulaekl Road 
Ofiso sel. 767-2141 Namo 636-4850 
Vai.: ptrmad^ antrad^ BenlttaA 4-4 
h* 6-* r v . kttvfe*. t-f+. «^laro. 

•M m 

file:///VAIbrook
file:///amu.925-7697
file:///KUSERIJA


Sovietų Sąjunga ir 

ŽYDŲ KLAUSIMAS 
Senas lietuviškas priežodis sa- savo nuopelnų Sovietų Sąjungos 

ko, kad. mažas kelmas ir didį kūrimo darbe. Jie tikrai didžiu-
vežimą parverčia. Nūdien pa- liai. Net ir n pasaulinio karo 
šaulyje tuo kelmu gali būti ne- metu, kada Sovietuose žydai 
didelė Izraelio valstybė ir pa- didesnės rolės valdžioje jau ne-
saulio žydų reikalai, galį su- belosė, jų surinktomis ir pa
griauti ir labai sunkiai statytą skelbtomis žiniomis žydai labai 
pasaulio taikos vežimą. aktyviai dalyvavo karo veiks-

Lietuviams šis klausimas la- muose prieš vokiečius. Tuo me-
bai įdomus, nes nuo seniausių- tu raudonojoje armijoje tarna-
jų laikų Lietuvoje visą laiką vo pusė milijono žydų. Iš šio 
buvo gausi žydų mažuma, su skaičiaus 160,000 buvo įvairiais 
kuria mūsų tautiečiai neblogai kariniais ordinais ir medaliais 
sugyveno. O šiandieninė įvykių apdovanoti. 121 žydui buvo su
eiga mus taip pat domina, nes teiktas "Sovietų Sąjungos did-
Rusijos ir kitų pasaulio kraštų vyrio" titulas. 
žydai, kurių gera dalis ilgą lai- * 
ką Sovietams simpatizavo, nū- Beveik trijų milijonų žydų 
dien ne tik nusisuko nuo bol- mažuma Sovietuose neturi nė 
ševikų, bet tapo jų didžiausiais tautinės mažumos teisių. Visi 
priešais. ten gyvenantieji žydai yra labai 

* išblaškyti po Rusijos plotus nuo 
Žydų - Sovietų ir šiaip jau Kijevo ligi Vladivostoko. Puo-

gerokai įtemptus santykius ne- selėti savo tautinę kultūrą, sa-
paprastai sudrumstė mums jau vuosius religinius papročius 
gerai žinomas Leningrado pro- praktiškai uždrausta. Pastan-
cesas. Kai pereitų metų kūčių gos sukurti žydų autonominę 
dieną milijonai pasaulio gyven- respubliką Sibiro Berobidžane 
tojų ramiai savo šeimose šven- nuėjo niekais ir tai ne vien dėl 
tė Kristaus Gimimo šventę, lai- žydų kaltės. Iš 173,000 tos sri-
kydami ją kovos prieš blogį ir ties gyventojų dabar ten žydų 
piktą simboliu, žiaurusis Erodas tėra 20,000, taigi mažiau kaip 
— Leningrado teisėjas Nikolaj 1 proc. visų Sovietų žydų. Jų 
Jermakov ir kiti Sovietų "tei- kalba nėra dėstomo^ nė vienoje 
singumo atstovai" terorizavo 11 mokykloje. Berobidžane nėra ir 
savo piliečių, kurių tarpe buvo "Košer" maisto, tėra tik viena 
9 Rygos žydai. Visi jie buvo kai- sinagoga. 
tinami prievartavę rusų lėktų- Apie bet kurias religines lais
vo pilotą pakeisti skridimo kryp ves žydams, kaip ir krikščionim 
tį ir nusileisti ne Taline, kaip Sovietuose kalbėti netenka. Iš 
buvo numatyta, bet Švedijoje. 1917 m. buvusių 3000 sinagogų 
Kitaip tariant, grupė žydų, gal 1960 m- tebuvo likę 150. Tačiau 
būt, mėgino iš Sovietų Sąjungos 1970 m. jų skaičius nukrito li-
pabėgti į laisvę. Nors incidento gi 60. » 
metu niekas nenukentėjo, — pa- * 
bėgimo planas buvo išduotas, — Tačiau, kuriant Izraelio vals-
pagrindiniai kaltinamieji Mar- tybę, savo šiokią tokią duoklę 
kas Dymšieas ir Eduardas Kuz- atidavė ir Sovietų Sąjungos žy-
necovas buvo nuteisti mirties dai. Ligi šiol nežinomas jų skai-
bausme, kitiems kaltinamiesiem čius buvo iš Rusijos sričių į Iz-
paskirtos laisvės atėmimo baus- raelį išleistas, kai kurie ten ga-
mės nuo 4 ligi 15 metų. vo net aukštus postus: valsty-

Šis sovietinio teismo procesas bes prezidentas Šazar — Vil-
be galo sujaudino viso pašau- uiaus žydas Rubačiovas, Ben -
lio žydus ir jų simpatikus. Vi- Gurionas — Rusijos žydas 
suose pasaulio miestuose kilo Gruen. Sovietai vieni iš pirmų-
didžiulės ir labai taiklios de- jų 1948 m pripažino Izraelio 
monstracijos prieš Sovietus. So- valstybę. 
vietų atstovybės įvairiose sos- Laikui bėgant, Sovietų - žy-
tinėse buvo protestuojančių ap- <*ų santykiai blogėjo, o pasta-
suptos. Didžiosios Britanijos, I- rujų kelerių metų bėgyje. Sovie
tai! jos, Prancūzijos, Belgijos, tams smarkiai remiant arabus, 
Vak. Vokietijos ir kitų kraštų sueita ir į atvirą konfliktą, 
vyriausybės įteikė Sovietų Są- Žinoma, kad 1968 m. 80,000 
jungai savo protestus. Popie- sovietų žydų šeimų iš viso apie 
žius meldėsi už pasmerktuosius 240,000 asmenų, buvo raštiškai 
žydus. Tačiau labiausia reaga- pareiškę savo norą apleis+i Ru-
vo pats Izraelis. Visa eilė pa- siją ir persikelti į Izraelį. Tačiau 
saulinių pirklių atsisakė pirkti Sovietams tai labai nepatiko ir 
Sovietų prekes. jie išvažiavimo leidimų nedavė. 

Sovietai jautėsi ne kaip. Jų Juridiškai jie pakėlė išvažiavi-
vesta "taikos stiprinimo idėja" mo paso gavimo išlaidas nuo 
buvo Leningrado procesu su- 500 ligi 1500 rublių asmeniui, 
griauta per vieną dieną. Sušau- tačiau, ir šią sumą sumokėjus, 
dyti nuteistuosius reikštų dar išvažiavimas nėra galimas. Žy-
didesnių protesto demonstracijų dų sekimas sugriežtintas, prie-
iššaukimą ir "gero Sovietų var- spaudos priemonės tęsiamos. 
do" pasaulyje sužlugdymą. Ta- * 
čiau bausmės atšaukimas reikš- JAV-bėse šiuo metu gyvena 
tų bolševikų "kelią atgal", lyg apie 6 milijonai žydų, taigi dau-
ir savo kaltės prisipažinimą. Vis giau kaip dvigubai negu pačia-
dėlto Maskva pasirinko antrąjį m e Izraelyje. Amerikos gyveni-
kelią. Nužudymui skirtieji turės me žydų įtaka milžiniška. Per 
ištisus 15 metų kentėti koncent- savo organizacijas ir kontroliuo 
racijos stovyklose. Staigi mirtis jamą kapitalą žydai valdo dau-
pakeista kančiomis ir lėtesne gelį gyvenimo sričių. Daugelis 
mirtimi. Vis dėlto ji pakeista, politikų ir kongresmanų yra 

* žydų kilmės ar žydams palan-
Ir šiandien Sovietų - žydų kūs. Visiškai suprantama, ko-

santykiai vis dar pasaulio de- dėl Amerika žydų - Sovietų kon-
mesio centre. Šia proga pašau- flikte negali būti abejinga. Vis 
line spauda prisimena ir bolše- daugiau kalbama net apie efek-
vikų - žydų "medaus metus", tyvę karinę pagalbą Izraelio 
Istorijos faktai rodo, kad ko- valstybei. 
munistinę revoliuciją Rusijoje įnirtingoje kovoje pasaulio 
daugiausia sukėlė žydai. Jos žy- žydai energingai stoja prieš bol-
miausieji vadai buvo žydai, tik ševizmą, kas, žinoma, jam neiš-
pakeitę savo pavardes rusiš- eis į naudą. Ateis laikas ir, gal 
kom: L. Trockis — Bronstein, būt, čia tiks rusų rašytojo N. 
Kamenjev — Rosenfeld, Zinov- Gogolio vieno romano herojaus 
jev — Hirsh Apfelbaum, Sverd- Taraso Bulbos žodžiai, pasakyti 
lov ir daugelis kitų. savo sūnui išdavikui: "Aš tave 

Šiandieną patys žydai, vertin- pagimdžiau, tave ir nužudysiu^ 
darni įvykių eigą, neslepia ir 

ATEINANČIO DEŠIMTMEČIO 
SUKRĖTIMAI 

Lūžiai ir įtampa visuomeninėje santvarkoje 
GEDIMINAS GALVA Keli XIX a. prancūzai ra

šytojai, turį lakią vaizduotę, 
nepaprastai tiksliai numatė šio 
amžiaus technikinę pažangą. 
Sociologai pasišovė pranašauti, 

visuose kraštuose, bet jai ypač 
palankios sąlygos Įsivyrauti de
mokratiniuose kraštuose. Euro-

kad ne tik technikoje, bet ir ! I**5 valstybės sukrėtimąv le->g-

lėtume pratęsti ateičiai, jei ži
notume, kad nepakitęs ją vei
kiančios priežastys. 

Ar juslinė pasaulėžiūra rodo 
sunykimą? Pastarojo meto reiš
kiniai sako, kad technikos ir 

šio amžiaus visuomenė dary- Į viau pergyvena, nes jos turi pramoniniame tarpsnyje ji dar 
sianti nepaprastai sparčius šuo- i tvirtą tautinį pagrindą ir senas { stiprėja. Ateinančiame dešimt 

KUDIRKOS TRAGEDIJA 
VOKIEČIU AKIMIS 

Nepaprasti Kudirkos išdavimo atgarsiai ne tik JAV spau
doje, bet ir Europoje 

VYT. ALSEIKA, mūsų spec. koresp. New Yorke 
Žurnalistų ir juos informavusių 

nuoplenas 

Hus. Mes negalime jų paneigti I tradicijas. Didesnius bandymus 
mokslo ir švietimo bare, tačiau 
besisvieciančioje visuomenėje, 
pergyvenusioje du visuotinius 
karus, pasireiškė netikėtų su
krėtimų pravaržos, kurių nega-
Kma lyginti su buvusiomis pra
ėjusiame šimtmetyje. Sukrėti
mai įvyko ir šiuo metu tebe
vyksta ypatingai aukštesnės 
kultūros, pramonės demokrati
niuose kraštuose. Ten pasireiš
kia nusivylimas visuomenine 
santvarka, jos vadovais ir net 
nelengvai pasiektais laimėji
mais. Ypač JAV, per pastaruo
sius penkerius metus, pasireiškė 
anarchizmas, įvairiais vardais 
prisidengęs, kelti riaušes, žu
dyti, padegti ir sprogdinti. A-
narchizmo priedangoje tebevyks 

patyrė romaniški katalikiški, 
bet nukatalikėję kraštai — Ita
lija ir Prancūzija. 

Kodėl Amerika staiga patyrė 
sukrėtimų smūgius? JAV te
turi tik valstybinę tautą, t. y. 
valstybės apjungtus gyvento
jus. Senieji šūkiai "visiems lygi 
proga praturtėti", laisvė ir net 
žmogaus teisės dažnai yra žo
džiai be turinio. Tarp turčių ir 
vargšų didėja praraja. Darbinin
kų sąjungos tampa įrankiu. Par 
tijos, milžiniškos organizacijos 
be ryškių idealų ir jų siekimo. 

mėtyje mes neturime pagrindo 
laukti didesnio pakitimo šios 
pasaulėžiūros įsibėgėjime. 

Jei ši prielaida teisinga, atei-

Jau buvo skelbta, kad Simo Ku
dirkos išdavimas turėjo nepapras 
tai didelį atgarsį ne tik JAV spau
doje, radijuose ar televizijoje, bet 
ir kitur pasauly. Šių eilučių auto
riui "Darbininko" redakcijoje te
ko patirti, kad iš įvairių JAV 
miestų, miestelių laikraštis iki š. 
m. gruodžio 16 d, buvo gavęs 
330 įvairių laikraščių apie Kudir
ka ir jo išdavimą iškarpų. Ir jos 

nančiame dešimtmetyje galime Į vis laikraščiui tebesiunčiamos. 
sulaukti didesnio visuomeninio 
sutrikimo visose santvarkose, o 
ypač demokratiniuose kraštuo
se. Rasinė ir pasaulėžiūrinės 
kairės ar dešinės kova turės 
sustiprėti. Kovos metais asmens 
teisės gali būti apkarpytos, o 
liberalinė pasaulėžiūra, nors ji 
girnininga juslinei pasaulėžiū
rai, sulaukti naujų smūgių švie 
suomenėje gali sustiprėti idea-

laikomos dievaičiais, nes nuo jų Į listinė pasaulėžiūra atsverti jus-
pareina sekėjų gerbūbis. Jų va
dovams rūpi progomis naudo-
•tis, dalinai sekėjų poreikius ten
kinti, bet ne siekti įgyvendini-

ta sukilimas prieš apsišvietusios mo didesnės apimties tikslų ša 
visuomenės demokratinę sant
varką. Visuomenės sukrėtimai 
paliečia visas jos veiklos sritis: 
vidaus sąrangą, ūkį, kultūrą, 
dorovę, tikėjimą ir tarptautinę 
politiką. 

Visuomeninio pakrikimo 
• priežastys 

Per pastaruosius keturius 
šimtmečius, o ypač šiame am
žiuje, vis labiau įsivyravo va
dinama juslinė pasaulėžiūra: 
gyventi tik matomoje, apčiuo
piamoje aplinkoje ir panaudoti 
visas priemones turėti kuo dau
giau malonumų Malonumams, 
tenkinti reikalingos priemonės, 
pinigai ar jais išreiškiamos gė
rybės. Juslinė "laimė" išreiškia
ma santykių tarp turimų prie
monių ir užgeidžio poreikiams 
patenkinti. 

Juslinė pasaulėžiūra stumte-
iėja bet kuriais būdais siekti 
priemonių. Trumpalaikis inte
resas apsprendžia ne tik vado
vaujančių, bet ir juos sekančių 
veiksmus ūkyje, vidaus politi
koje. Spaudos laisvė dažnai pa
naudojama juslines pasaulėžiū
ros vadovų reikalams ginti. 
Tikslui siekti pateisinamos vi
sos priemonės: apgaudinėjimas, 
šmeižtas, kyšiai, plėšimai ir 
žmogžūdystės. Juos naudoja 
valdantys ir riaušininkai, ne 
vieni anarchistai, bet ir kiti są
jūdžiai, siekiantys griauti esan
čią santvarką. 

Sukrėtimai JAV-se 

Juslinė pasaulėžiūra įsigali 

linti negeroves, daryti reformas, 
spręsti degančius reikalus. 

JAV gresia daugelis vidaus 
pavojų. Jei savo metu nepaša
lins juos keliančių priežasčių, 
ateinančiame dešimtmetyje ga
li išaugti dar didesnė įtampa, 
kuri pastūmėtų į kraštutinę 
kairę ar karinę diktatūrą. 
Juslinės pasaulėžiūros kelias 

Praeityje vyko ir šiuo metu 
tebevyksta nuolatinis kitimas 
žmonijos gyvenime. Istoriją ga

linei. 
Geriausios jėgos gali sustip

rėti. Jos gali pastūmėti į laikiną 
atsinaujinimą, tačiau pareika
lauti nemažų aukų. 

Demokratiniuose kraštuose 
kova gali būti aštresnė, nes juo
se yra žymiai daugiau spragų 
kovojančioms jėgoms prasiverž
ti, kaip diktatūrinėse šalyse. 
Kovos įtampa pareis nuo suta
pimų, pvz. visuomeninės, politi
nės ir ūkinės srities negerovių. 
Prancūzija buvo sukrėsta ne
patenkintų studentų ir darbi
ninkų, reikalaujančių pakelti at
lyginimą. Italija pergyvena nuo-

Įdomios ir Europos, Vak. Vo
kietijos spaudos pažiūros ar ko
mentarai dėl Kudirkos ir kai ku
rių JAV įstaigų gėdingo elgesio. 

"Frankfurter Allgemeine" 
gruodžio 4 d. įdėjo keturių skil
čių straipsnį apie Vigilant laivą, 
kuriame, anot antraštės, "Trūks
ta budrumo." Autorius, žymus 
dienraščio atstovas Washingtone 
Hans A. Weseloh, teigia, kad bū
tų neteisinga visiems, nemėgian-
tiems Amerikos, dabar Kudirką 
išdavus, pradėti pulti JAV-bes. 
Juk, esą, amerikiečiai, po antro
jo pasaulinio karo įsileidę dau
giau kaip milijoną politinių pa
bėgėlių gali didžiuoti savo žmo
niškumu. Ta pačia proga vėl aiš
ku, kad šis kraštas yra pažeidęs 
Genevos konvenciją. 

bes pajėgė atsispirti riaušinin
kams, nors jie paliko ryškias 
žymes, kurių vis dar nepajėgia
ma atsikratyti Italijoje. 

Ateinantis dešimtmetis daug 
ką slepia nuo mūsų akių. 
Juslinės pasaulėžiūros stiprėji-

latinį darbininkų sąjungų spau- ' mas težada tik didesnius, nieko 
dimą. Minėtų kraštų vyriausy- Į gero nežadančius lūžius. 

Shell Oil tyrmų inž. Ray Ayers New Orleane demonstruoja preparatus, kurie sutraukia į vienr 
vietą vandenyje palietą alyvą. Kairėje alyva, gi dešinėje specialaus preparato ta alyva sutraukiama į 
vieną vietą. 

Vokiečių dienraščio nuomone, 
pirmieji viešumai atskleidę Vigi
lant laive buvusius įvykius buvo 
amerikiečių žurnalistai ir juos in
formavę žmonės, turėję atsakin
gumo jausmus. (Iš tikrųjų, ypa
tingą vaidmenį suvaidino ir lie
tuvių demonstracijos, atkreipu
sios ir spaudos, kaip N.Y. Times 
dėmesį — V. A.). 

Amerikiečių pasipiktinimas bu 
ves didžiulis ir jis, nors Simui ne
padėjęs, buvęs tiek stiprus, kad 
galėsiąs sutrukdyti panašius 
veiksmus ateity. 

Vis dėlto gėdingai pasielgę, ma
no dienraštis, ne tik amerikiečiai, 
bet ir rusai. Ar įmanoma, kad jie 
JAV laive galėtų eiti policininkų 
pareigas? 

Kodėl neinformavo atstovo 
J. Kaiecko 

Frankfurto dienraštis, laikyti-
mas pačiu rimčiausiu Vokietijo
je, iškelia vieną mintį — jis pri
mena, kad JAV nepripažįsta tri
jų Baltijos valstybių užėmimo, 
kad Washingtone veikia Lietu
vos atstovybė, kad nuo 1957 m. 
jai vadovauja J. Kajeckas. Jis įra
šytas ir diplomatų sąraše. 

Taigi, klausia dienraštis, ko
dėl pagal diplomatinius papro
čius J. Kajeckas nebuvo painfor
muotas? Laivo kapitonas lietuvio 
jūrininko neturėjo išduoti ne tik 
dėl Genevos konvencijos atitinka
mo straipsnio, bet ir dėl to jū
rininko tautybės. 

Pavyzdys su Kudirka, Lietuvos 
atstovybės suignoravimas, pagal 
vokiečių laikraštį, ateičiai nieko 
gero nežada. Jis klausia, ar ame
rikiečiai dar ilgai laikysis teisės 
dėsnių? 

Kad JAV įstaigos pirmoje eilė
je turėjo apie įvykį su Kudirka 
pranešti atstovui J. Kajeckui, tai 
klausimas, kurį dauguma JAV 
laikraščių nutylėjo ir išimtį su
darė pačios sostinės Washingto-
no, gal dar kurio miesto spauda. 

Nauja Vakarų ir Rytų 
tragedija 

Kudirkos išdavimas plačiai ap
rašytas ir kituose vokiečių, pran
cūzų, italų, britų, net ir Ju
goslavijos laikraščiuose, bet nu
tylėtas pačių Sovietų spaudoje. 
Tačiau "Amerikos Balsui" keliais 
atvejais paskelbus apie įvykį, be 
kitų, ir lietuvių kalba, apie išda
vimą žinojo ir Lietuvos bei kitų 
Baltijos kraštų gyventojai. 

Hamburge, Vak. Vokietijoje, 
leidžiamas milijoninio tiražo žur-

(Nukelta į 5 pusi.) 

b. kv. 

— Australijoj katalikų Baž-1 lijos kunigų seminarijose šiemet 
nyčiai priklauso 3 milijonai ti- studijuoja ' 1,107 seminaristų, 
kinčiųjų, kurie sudaro 26 vys
kupijas. Sielovados darbe dirba 
apie 4,600 kunigų ir 13,847 sese
rys vienuolės. Įvairiose Austra

le Australijoje yra 10,5 mili
jono kxikščipnių. 

RA UD0NŲJŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIC, MIC 
Bvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 

52 
Kas gauna stovykloje siuntinį, tas skaitomas 'n įmin

gu. Bet ir jis turi nemažai rūpesčių, nes nežir. kaip 
pasislėpti nuo žmonių akių. Reikia atsiminti, kad čia ar
timieji, o jų yra trylika šimtų. įkritęs į jūrą, nega.i gal
voti, kaip savąjį tėvą ištraukti, kad nenuskendus ^biem. 
Stovykloje — visi išbadėjusieji vyrai. Vienok tenka pri
pažinti, kad retai kuris žvelgė su pavydu į laiminguo
sius, nebuvo "išmaldaujančių", nesigirdi priekaištų ir — 
išskyrus padaužas — invalidai, nors jie būtų vargingiau
si, nedrįsta apvogti kitus. 

Stovyklos valdžia atiduoda siuntinius dalykiškai. 
Pirmiau jį patikrina gydytojas ir prižiūrėtojas. Pasitai
ko kartais, kad tikrina piktai, ieškodami paslėptų laiškų, 
piausto ir gadina maisto gaminius. Dažni perkėlimai 
sunkino gavimą; siuntinėliai vijosi kalinį į naują vietą, 
o vasaros karščiams esant, maistas greitai sugenda. 

Stovyklose mažai domėtasi kokiam metų skaičiui 
pasmerktas žmogus, bet buvo smalsūs, ar dažnai gau
na siuntinius, ar gauna tabako? Paskui klausinėja, ar tu
ri sovgūnų, lašinių, česnakų ir cukraus? Labiausiai bu

vo gerbiamas tabakas, nes nemažiau 90 proc. pasmerktų
jų rūkė. Už tabaką buvo galima gauti visko. O kaip bai
siai man įgriso tabako dūmai! 

Papasakosiu du nuotykiu su siuntinėliais. 
Stovykloje 0,20 senas kunigas vengras pastoviai 

gaudavo iš namų siuntinius. Kiekvieną kartą susiieš
kodavo jis mane ir duodavo "lauktuvių": du ar tris sau
sainius ir gabaliuką cukraus, "ant vieno danties". Ta 
proga atitinkamai pamokydavo, kaip mes dvasininkai 
privalome savitarpiai padėti. Galop mano kantrybė išse
ko, ir vieton padėkos, parašiau jam lotyniškai, nes ki
taip negalėjau su juo susikalbėti. Mano laiškutis turėjo 
du punktu: 

1. Kunige, Jūs neturite pareigos man padėti, o aš 
Jums neužsimetu ir neprašinėju povalgio. 

2. Jeigu Jūs tikrai norite man padėti, tai neišsi-
statykite pašaipai, duodamas žmogui, stovinčiam ant be
dugnės kranto, juokingai mažai, o ta proga sakant ilgą 
pamokslą. 

Pasirodė, kad įpūčiau ugnį priblėsusiame židiny. Se
nelis ilgai mane medžiojo, norėjo susitikti, o aš kaip 
vijūnas išslysdavau jam iš rankų. Galop pasigavo ma
ne, paėmė už rankos ir pasakė: 

— Gaunu pagalbą iš senutės sesers, nors jai pačiai 
reikėtų padėti. Be to, stovykloje dar šelpiu savo tau
tiečius vengrus. Visai nenorėjau, kunige, iš tavęs juokus 
krėsti ir nežinojau apie paties didelį vargą. 

Tylėjau, o iš gėdos man ausys degė Norėjau tuo 
metu kiaurai žemę pranykti. 

— Kam aš įsišokau su raštu? Senelis buvo susigė
dęs ir galvojo, kaip atitaisyti savo klaidą. Vėliau 
susitikęs mane, prievarta įbruko dvidešimt penkis rub
lius. 

— Visiškai jų nepriimsiu! — tariau. 
— Turi imti, nedrįsk atsisakyti. 
Šūktelėjo man tokia jėga, kad turėjau priimti pini

gus. Paskui buvau patenkintas, nes pagalba šiose sąly
gose man buvo labai reikalinga. Aš pats įsitikinau, jog 
yra lengviau suteikti pagalbą, negu ją priimti. 

Ir dar vienas nuotykis. Tuomet jau nebuvau grau
džiose sąlygose, nes gaudavau laiškus ir siuntinėlius, 
nors nepastoviai. Buvo 1953 m. Velykos. Oras drėgnas ir 
šaltokas. Invalidai nemėgsta tokio oro, o senesnieji ir iš-
džiūvėliai tuomet dažniau susiginčija. Stovykloje keliai 
buvo pabiurę, tik atsargiai einant, buvo galima išvengti 
balų. Bendro Velykų stalo niekas nesudarė. Svečiai tik
rai būtų atvykę, jei būtų buvę kuo priimti. Nors "myli
mas Stalinas" mūsų laimei mirė, bet jo vyriausybė stip
riai laikėsi: baiminomės susilaukti blogesnių metų. Ne
jaučiame Šventinės nuotaikos. Per visus metus pasnin
kavome kaip tikri nuošaliečiai ir gerai pasirengėm Ve
lykų puotai, o kai išaušo Linksmoji Diena, turėjome 
pasitenkinti skystomis kruopelėmis. Liūdnai reiškėme 
linkėjimus Linksmų Švenčių! O mūsų Aleliuja buvo 
taip išdvokus, kaip rudens kopūstai pavasarį. Tuomet 
kai vienišas vaikštinėjau takeliu liūdnas ir paniuręs, 
tyčia tam atėjęs, sutiko mane lietuvis kunigas N. iš Vil
niaus. Pareiškia linkėjimus, teikia "aleliuja" ir iš karto 
pereina į šventadienio nuotaiką. Sako jis man: 

— Kunige, ar žinai, kas man įvyko? 
— Kas tokio? 
— Gavau didelį velykinį siuntinį iš Vilniaus. 
— Na, jūs turite laimę. 
— ... o aš norėjau jus pavaišinti. Einam. 
— Labai ačiū, jau einu. 
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LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
TARYBOS DARBAI 

Būsimajai sesijai ruošiantis (2) 
VYTAUTAS KAMANTAS 

JAV LB centro valdybos pirm. 
Vyt. Volertas pageidavo, kad se
kanti tarvbos sesija būtų šaukia
ma 197l' sausio 16-17 d. Phila-
delphijoj. Prezidiumas korespon-
denciniu būdu atsiklausė visų ta
rybos narių dėl sesijos laiko ir 
vietos. Daugumai pasisakius už 
siūlomą laiką (34 už, 6 prieš, 2 JAV Lietuvių 
susilaikė) ir už Philadelphiją j kryptį ir darbus. 
(28 už, 7 prieš, 7 susilaikė), ant
roji JAV LB Vl-sios tarybos sesi
ja įvyks 1971 sausio 16-17 die
nomis Philadelphijoj (Sheraton 
Hotel, 1725 J. F. Kennedy 

se, kurie truks virs dviejų va
landų. 

Komisijos vėliau pateiks tary
bai jų išvadas ir rekomendacijas. 
Po trumpų visos tarybos diskusi
jų seks centro valdybos planų ir 
sąmatos tvirtinimas. Šis posėdis 
nustatys ateinantiems metams 

Bendruomenės 

Philadelphijos sesijos trečiasis 
posėdis 

Sekmadienį, 1971 sausio 17 d., 
10 vai. ryto prasidės trečiasis se-

Blvd., Philadelphia, Pa. 19103,. sijos posėdis ir tęsis iki 2 vai. po 
telef. (215) 568-3300). J pietų, kada sesija baigs darbus. 

Pagal LB įstatus | sesiją su 
sprendžiamuoju balsu kviečiami 
37 rinkti tarybos nariai (įskai
tant ir cv . pirmininką bei Kultū
ros fondo pirmininką), 9 centro 
valdybos nariai, Švietimo tarybos 
pirmininkas ir 8 apygardų pir
mininkai. Viso — 55 sprendžia
mąjį balsą taryboje turį asme
nys. Svečiais kviečiami visi, ku
riems rūpi lietuviškas bendruo
meniškas gyvenimas. 

Philadelphijos sesijos pirmas 
posėdis 

Tarybos prezidiumas, atsiklau
sęs visų tarybos nariiį nuomon-
nių, paruošė sesijos darbotvarkę. 
Darbotvarkėje numatyti trys po
sėdžiai. 

Šeštadienį, sausio 16, punktu
aliai 10:30 vai. ryto prasidės pir
masis posėdis, kuris baigsis 1 
vai. po pietų. Jo pradžioje bus 
sesijos atidarymas, toliau seks ta-

Posėdžio pradžioje tarybos na
rys iš Clevelando Džiugas Sta-
niškis referuos apie JAV LB ren
kamų pinigų klausimą. Čia bus 
paliestos įvairios per metus vyks
tančios piniginės rinkliavos LB 
apylinkėse, Vasario 16 proga LB 
rengiamuose minėjimuose renka 
mos aukos ir kt. Bus pateikta is
torinė apžvalga, pristatyta esa
ma padėtis ir duodami siūlymai 
ateičiai. Po diskusijų seks tary
bos nutarimai, kuriais vėliau ga
lės vadovautis centro valdyba ir 
LB apylinkės bei apygardos. 

Toliau Šio posėdžio metu JAV 
LB Įstatų keitimo komisija pada
rys savo informacinį' pranešimą 
apie jos suplanuotą įstatų keiti
mo darbą. Vėliau seks JAV LB 
garbės teismo statuto pristaty
mas ir jo tvirtinimas. 

Šiame posėdyje kiekvienas ta
rybos narys galės kelti įvairius 

JAV LB centro valdybos vicepir
mininkas kultūriniams klausimams 
Aleksas Vaškelis. 

Nuotr. K Cikoto 

savo vietovės tarybos narius visa
da pateikti tarybai jų siūlymus, 
pageidavimus, prašymus ir pata
rimus. Būtų gera, kad visi šia 
proga naudotųsi, nes bendruome 
ninėje santvarkoje kiekvieno lie
tuvio balsas ir nuomonė yra svar 
bi, ji išklausoma ir jai duodama 
tolimesnė eiga. 

TUŠTYBĖS 
• _ 

Šiais laikais daug kas sako, 
kad didžiausias rūpestis asme
niškame gyvenime — žmonos 
pasirinkimas ir vienintelis ta
me pavojus — grožis, kurio 
dauguma vyrų dažniausia būna 
apvilti. 

Mat, santuokoje, ku r vienas 
a r abu (vyras ir moteris) per
daug vertina savo išvaizdą, dau
giausia kenčia nuo vidujinės 
tuštumos. Mergaitė, kuri ieško 
sau tik gražaus vyro, ilgainiui: 
nusivilia juo. O graži mergaitė; 
dažnai mano, kad jos grožio' 
gerbimas esti meilė. Tokie žmo
nės nemoka duoti, jie dažniau
sia būna egoistai ir laukia, tik, 
kad būtų gerbiami, i r todėl ne
suranda laimės gyvenime,' — 
sako Ur. Buchanan. 

C L A S S I F I E D G U I D E 

— Amerikoje išeinantis žur
nalas "Peratologija" paskelbė 
tyr imus, kad dabar plačiai var
to jama piliulė prieš nėštumą 
buvo išbandyta su pelėm ir pa
sirodė, kad j i yra kenksminga. 
J ą naudojant ne t ik ta i apserga 
moters lyties organai, bet su
žalojamos akys ir ausys. 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

RTDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

rybos prezidiumo pranešimas, | n a u j u s siūlymus. Kadangi visi 
JAV LB įstatų 34-to straipsnio tarybos nariai yra iš skirtingų vie 
keitimas, Vl-sios tarybos padidi- f toviu, tad kiekviena LB apylin-
nimo klausimas, PLB Valdybos k ė įr kiekvienas lietuvis gali per 
pirm. Stasio Barzduko žodis ir 
II-jo Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso komiteto pirmininko ir 
Vl-sios tarybos nario Romo Sa-
kadolskio pranešimas. 

Sveikinimų žodžiu sesijoj ne
bus; išimtis daroma tik LB Phi
ladelphijos apylinkei, kurios ribo
se sesija vyks. Sveikinimai ir siū
lymai raštu yra pageidaujami, 
jie bus į sesijos protokolą įtraukti, 
vėliau atitinkamai skelbiami. 

Clevelando sesijoje, spren
džiant Xew Yorko apygardos rin I 
kimų klausimą, buvo nutarta, i 
kad sekančioje tarybos sesijoje bū 
tų atitinkamai keičiami JAV LB 
Įstatai taip, kad būtų galima šiai į 
Vl-jai tarybai pasididinti jos rink 
tų narių skaičių proporcingai pa
gal rinkimuose dalyvavusių bal
suotojų skaičių. Tad dabar Phi
ladelphijoj bus svarstomas tik vie 
no įstatų straipsnio (34-to) pa
keitimas taip, kad jis leistų tary
bą padidinti. Jei tas straipsnis 
bus pakeistas, tada bus kalbama 
apie tarybos narių skaičiaus pa
didinimą proporcingai tose rin
kiminėse apygardose, iš kurių da 
bar taryboje yra per mažas at
stovų skaičius. 

Tai yra New Yorko apygarda, 
kuriai tada galėtų tekti o atsto
vai (vietoj dabar esančių 2-jų), 
Nevv Jersey apygardai — 3 (vie
toj dabartinių 2-jų) ir Connecti 
cuto arba Hartfordo apygardai 
— 3 (vietoj dabartinių 2-jų). 
Tada taryba padidėtų 5 naujais 
nariais ir joje būtų 42 rinkti na
riai (vietoj 37). Pridedant cent
ro valdybos narius, centrinių in
stitucijų pirmininkus ir apygar
dų pirmininkus iš viso taryboje 
sprendžiamąjį balsą tada turėtų 
60 asmenų. 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoj gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo' spaustuve išleidžia daugiau knygų, negu kitos lie
tuviškos leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina 
savo knygas per dienraštį 'įDraugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą 
ir dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pra
nešta, kur galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per "Draugą". 

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės į "Draugą". 

Give him the gif t 
he'll never outgrov/. 

Kids grow so fast it's almost impossible 
to buy them anything for later. Every-
day they outgrow something. Clothes 
get too small. Shoes won't fit. Books 
get too easy. 

B u t there is a practical glft you can 
buy, even for ą chiid. 

U.S. Savings Bonds. Kids never out-
grow their need for security. 

And novv there's a bonus interest rate 
•on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5}4,% vvhen held to maturi ty of 
5 years 10 months (4% the first year) . 
Tha t extra }Ą%> payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1 9 7 0 . . . w i t h a compar-
able improvement for all older Bonds. 

Savings Bonds will come in p re t ty 
handy when he starts college. Or even 
•when he starts a family of his own. 

U.S. Savings Bonds. They'll ma tu re 
as he does. 

Philadelphijos sesijos antrasis 
posėdis 

Antrasis posėdis bus šeštadie
ni nuo 2:30 vaL po pietų iki 7:30 

vai. vakaro. To metu centro 
valdyba pateiks savo ateinančių 
trejų metų veiklos planą ir fi
nansinę sąmatą. Tas planas ir są
mata vėliau bus detaliai disku
tuojami atskiruose atitinkamų 
air£iu-&a£\tbo£ k o s u l i u OCMffJinuo 

Bonds are tafe. lflost, stolen, ordastroyed, Xl***fcfc. 
• e rėpiate them. VVhen needtd, they can be &^ ^ m 
eashed at your banlc T»x may be deferred * ^ į , * 
unta redemptkm. And always remember, ^L ^^rM 
P a p «re a pnwi »*y to tave. ^ * f c « f j ^ 

loke sfodc in America. 

© g 

R E A L E S T A T F. 

*5 Ir Californla — mflr 4 b u t a l -
.' po 5 kamb. ir 2 po 4 k a m b . Ge 
-os pa jamos . $52.000. 

M O T . biznio n a m a s . K e p y k l a au 
rtsais įrengimais ir 2 butai . Tik 
122.000. 

62 Ir RocfcweH — Mūro 2 butai. 
7 ir 6 k a m b . Gazo š i ldymas . Garažas 
SS1.5O0. 

P r i e Maria H. S. Mflr. 2 buta i po 
4H k a m b . 12 m e t u . JS2.S0C 

VAINA REALTY 
TV1. RE 7-9515 

ŽMONIS PERKA NAMUS 
licngvų $14.000 p a j a m ų iš apart-

menttnio mūro, k u r i s ir 15 m e t u ne
turi. Pastatytas tur t ingam rajone. 
Kaina gTeitam pirkėjui $77,000. 

K u k l u s namelis — 2 butuka i pa
čiam Marquette p k e . Kaina $17,000, 
gal ir mažiau. 

2 g e r i mūr. narnai B r i g h t o n pke. 
l u o d a v irš $16.000 nuomos . Ir ma
žos i š la idos . Jei pamatys i t , t a i Ir nu-
plrksit už $52.500. 

5 b a t u šviesus m ū r a s ir 3 auto 
milro garažas. $7,500 pa jamų. Pa
čiam Marquette pke , tik d51 ligos 
at iduoda už $48.000. 

P l a t u s lotas Marquette pko centri-
n6j gratvgj. Kaina — sus i tars im. 

P u l k u s didelis a p o 6 k a m b . mfir 
Gazo šild. Platus lotas, mflr. gara
žas. $29.500. 

2-Jq butu . 14 m e t u modern . mūr. 
l - jv a u t o . mflr garažas . Marąuette 
pke. SSS.000. 

9 k a m b mūr. g r a ž u s ka ip naujas 
Geros pajamos. Art i mušu $19.600. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Wasbtenaw Av.. RE 7-7200 

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

Apdraudę Agentūra 
Namu, Gyvybės, Sveikatos, 

Biznio, Automobilių. 
Patogios išsimokėjimo sąlygos 

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

HELP WANXKD — MOTERYS 

R e s t o r a n a s — va lgykla , 2-Jų aukš
tų n a m a s . Moderni&ki ir nauj i Įren
gimai. Judri vieta. Labai g e r a s biz
nis. Lengva aptarnauti . 

S buta i ir biznio patalpa, rinktinS 
vieta. Marquette pke . $43,000. 

11 b u t ų mfir. 10 metų. 60 p. skly
pas. G e r o s pajamos. Gera v ie ta . 

tnajaranoe — Ineome T a s 
Notary PubUo 

Š I M A I T I S REALTY 
2737 W 43rd St., CL 4-2390 

:*!T%Si1JI1|:««liS^BE^m^BS^I!li1irWlll3IIS!lilll«l««t» 

M O VI NG 
ŠERfcNAS perkraosto baldos ii 
kitas daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraoda. 
2047 W. 67th Piace — WA 5-8063 

SKAAR 
NURSING SERVICE 

AU branches of Nursing, VislUng 
kuršes , RN*s LPJTs by educatSdo, 
Industrial Nurses , Pr ivate duty in 
home, hospital and Nurs ing homes . 

PHONE — 239-3777 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DL 60632. TeL YA 7-5980 

\Vi aukšto, 15 m e t ų m ū r . 2 bu
tai — 6 kamb. ( 3 m i e g . ) ir 4 kamb. 
(2 m i e g . ) . Pr i e 71 ir Californla. 
Atskira gazo š i l ima . 2 auto garažas. 
Pa l ik imas — duoki t pas iū lymą. 

11 butų . 10 m e t ų mūr. n a m a s Mar-
ąuet te pke. $20.000 met inių pajamų. 
$186,500. Savininkas duos ~% pasko
la. 

5 k a m b . mūr. b a n g a l o w prie 71 
Ir Rockwel l . $19.500. 

LEONAS KEAL ESTATE 
NCOME TAX — NOTARU 

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — 925-6015 

A. ABALL R00FING C0. 
( s t e i g t a prieš 49 metus 

D e n g i a m e v»sų rūšių stogus. Tai 
s o m e a r b a d e d a m e naujus kaminus , 
rinas, n u t e k a m u o s i u s vamzdžius . Da
ž o m e iš l auko . Taisome mūrą "tuck 
point ing". P i lna i apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas . 

Tel. — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus i' 
lauko. Valau kilimus ir baldus 

Pilna apdraoda 
J. BUDIS — Tel. CL 4-1050 

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED 

Live in, 5 day week, Doctor's home 
in Glencoe. Steady, 2 children 
9—17, housekeeping, extra help 
employed, top salary, refe-ences, 
mušt speak some English. 835-3318 

SALESWOMEN 
Experienced. Starting Salary $2.25 
an hour plūs 3% commission. Pre-
f er over age 25. 

ALSO 
PART TIME POSITIONS OPEN 

Apply In Person 

Bridals by Venus 
Yorktavra Shopping Oentęr 

LOMBARD, ILLINOIS 

NORI PIEKTI 

Norime pirkti 2 ar 8-ja batą nror. 
namą Parknokne - Cicero apyL 
Agentai prašomi nesikreipti 
863-7501 

PROGOS — OPPOBTIJNirlES 
»-^»o«»*o«B»«»«a»o^B»*»«^»««B»«i«aa»B>«»«a»«»^aa»«B«»ia»«»«i^»»'— 

PARDUODAMA TAVERNA ir 
mūr. 5-jų aukštų namas. Geras 
pragyvenimo šaltinis. Del karnos 
susitarsime. Telef. — 

847-8935 arba 247-4698 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMŲ PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Ineome Ta?: 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

3455 So. Kedzie Ave., PR 8-2232; 

COSMOS PARCELS EXPREa8 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 

Llcensed by V N E S H P O S Y L T O R G 
2501 W. 69th St., Ciiicagc, UI. 60629 
S33S S. H a i s t e d , Chicago. I U. ftOttOh 

TeL W A 5-2737; 254-3320 
įvair ių prekių pasirinkimas, m o t o 
ciklai. Jaldytuval . maistas, doi^rinla-
CERTUF1KATAI Ir AUTOMORrLLAI. 

E B u k a u s k a s 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Cžsieniniu ir vietinių auto t a i s y m a s 
Patyrę mechan ika i . E l e k t r o n i n i s m o 
toro pat ikr in imas . Vi lkikas . Kre ipt i s : 

Tel. G R 6-31S4 arba G R 6-3353 
Sav in inkas Juozas f.Toe) J o r a i t i s 

IŠNUOMOJAMA — EOtt REMI 

Išnuom. 2-jų kamb. atskiras botas. 
Kreiptis 1433 S. 50 Court, Cicero. 
Tel. OL 6-2889. 
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VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Grenj prek ių didelis pas ir inkimas . Au 
Lomobiliai, šaldytuvai , televizijos, do-
er. cert i f ikata i . maistas, akordeonai 

i60S W . 69 th St., Chicaeo, TU. 8062S 
TET/EF: WA 5-27S7 

•Mi ' i tnn7nmi imi imminni lHl l l l iH l lHH 
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. 

PILDOMI INC0ME TAX 
i r a t l i e k a m i k i t i p a t a r n a v i m a i . 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

1259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450 

LANSING A R E A 
O L D E R H O M E 

Ž-Bedroom f r a m e on 100x400 ft. 
lot. Remodeled bath, e x t r a storame 
area on back of houae, semi-f inished 
upstaLrs. $177 taxes . Call for more 
informatton. $19.500 

. IKRKV PAI.S 111^1. ESTATE 
18107 Torn-iioe Tel . 895-1040 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir Taškuojame visq 
rušiū grindis, 

i. BUBNYS — TeL BE 7-5188 1 
.<(llMllfMII>l<<l|ttl*IMHII»tMlllf<t<>.> 

{SIGYKITE DABAR! 

REIKIA VIZITINIU 
KORTELIU? 

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

"Drauge" galima gauti visokią vi« 
zitinių kortelių atspausdintų įvairiom 
raidėm. Kainos visiems prieinamo* 
Greitai atliekamas užsakymas. 

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

-
C O N T R A C T O R S 

-

D 
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e M E S I O ! 

niHiiiiiiiiiiiUiimmmiiiiifiiiiiiiiimiiiii 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos Ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vesintovai. 

Krautuve Marquette Parke 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 
2346 W. 69th St: — tel. 776-1486 

Namu tel. — PR 6-1063 
lllllilIliiiililinilUilUlllIflHIIIIIIIIUUIUIli 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau s e 
nus visų rūšių namo apš i ldymo 
pečius ir ai r condit loning — J 
naujus ir s enus n a m u s . Stogų 
rinas ( ini t ters) , v a n d e n s š i ldy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mies te bei užmiesčiuos*. 
Darbas a t l i e k a m a s greitai ir s&-
žiningaL Apska ič iav imas a e m o 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNO A S H E E T METAIi 
4444 S. Wes tera , Chicago t , OL 

TI TOSl 

D Ė M E S I O ! 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro-
gramą Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
utes pasaka. Programą veda 
Steponas i. Minkus. Biznio reika 
lais kreiptis j Baltic Florists — 
gSHu bei dovanų krautuve, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
dienraštis Draugas. 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
LIEPONIS 

F U R N I T U R E C E H T E R, 1 1 6 . 
Marquette Pk„ 6211 So, Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniai8 nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

J 

Ptpirtrunt « the i m**uj «ryj Tme MvcrUb^g Ccmncit, 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

ApdranstM perkTmostymaj 
— JvairHj atrtrrmtj — 

823 WEST 34th PLACE 
Telef. - FRontier 8-1882 

- ^ 
DRAUGO DIENRAŠČIUI REIKALINGI 

PLATINTOJAI 
Ar norite prisidėti prie lietuviškos spaudos platinimo? 
Ar norite geram tikslui panaudoti javo laisvalaikį o tuo 

pačiu ir padėti sau ekonomiškai? 
Pasinaudokite proga ir platinkite "Draugo" dlenraStJ. 

Iš to bus nemaža nauda ne tik lietuviškai - katalikiškai spau
dai, bet ir Jums asmeniškai 

Jei taip, kreipkitės | "Draugo" adrniidstraciją. Pran«§. 
ki tę mums savo vardą, pavarde, amžių, adresą ir telefoAa. 

Rašykite adresu: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str„ Chkago, UJ. 60629. 



OPEROS AUKSINĖ SUKAKTIS 
Lietuvos operos 50 m. sukak-

iiar komitetas penktadienio va
kare, saasio 8 d., buvo sukvie
tęs laikraštininkus ir radi jo at
stovus ir painformavo apie mi
nėjimo programą. 

Operos paroda 
Pagrindinis dalykas b u s ope

ros bendradarbių veiklos paro
da sausio 30—31 dienomis Jau
nimo centre. 

Parodai pagrindinę medžiagą 
parūpins Liet. Muzikologijos ar
chyvas, vadovaujamas prof. J . 
Žilevičiaus. 

Patikrinant turimą medžiagą, 
buvo ras tas t rūkumas baleto 
skyriui pavaizduoti. Čia parodė 
gražios iniciatyvos baleto a ts to
vai Velbasis, Sprindienė i r kt . 

Sausio 31 d. Jėzuitų koplyčio
je pamaldos už mirusius Lietu
vos operos darbuotojus. Kun. 
Br. Markaitis atnašaus šv. Mi
šias i r pasakys pamokslą. 

Akademija 

Pirmą valandą bus akademi
ja. Je i aplinkybės nesukliudys, 
yra pažadėję atvykti : V. Jonuš-
kaitė, St. Santvaras, E . Karde
lienė, Babuškinaitė - Vasiliaus
kienė i r eilė kitų tolimesnių. 
Stengiamasi pakviesti i r toliau 
gyvenančius. Svarbiausia, kad 
Chicagoje gyvenantieji gausiau 
dalyvautų. 

Šalia paskaitos numatoma 
ekrane parodyti žmones, pasi
žymėjusius Lietuvos operoje, 
drauge bus leidžiama iš plokšte
lių montažu juostelėn suda ry ta 
muzika. 

Vakare ruošiamas banke tas . 
Norima sutelkti lėšų, k a d ryš 
kiau būtų galima paminėti įna
šą į Lietuvos operą tų žmonių, 
kurie yra pasitraukę į laisvąjį 
pasaulį ir kurių vardas ignoruo
jamas, nutylimas Lietuvoje, mi
nint operos sukaktį. Numato 
mas paruošti specialus leidinys, 
kuriam iliustracinės medžiagos 
bus daug sutelkta parodoje. 

Turintieji nuotraukų, plakatų, 
programų, recenzijų, liečiančių 
Lietuvos operą, prašomi skubiai 
siųsti į Lietuvių muzikologijos 
archyvą prof. J. Žilevičiui. 

l ietuviškos operos Įtaka 

Lietuvos opera suvaidino di
delį ne tik meninį, bet i r tau t i 
nį vaidmenį. Po lietuvių kalba 
pastatytos "Carmen" operos dr . 
Viršubovskis žydų la ikraš ty 
"Wunaer Tageblat" 1940 m. ra 
šė: "Lietuvių kalba y r a žodžių 
muzika... Tik tauta, apdovanota 
ypatingu muzikalumu, galėjo 
sutvert i tokią kalbą. Kar ta i s 
man vaizduojasi, kad kaip 
švento Rašto kalba, t a ip ir lie
tuvių kalba daugiau sukur t a 
šventoms' ceremonijoms, negu 
prozaiškumui" 

Operos 50 m. sukakčiai pami
nėti komitetą sudaro: garbės 
pirm. prof. J. ŽHevičras, pirm. 
sol. A. Sprindys, vicep. sol. S. 
Adomaitienė, sekretorius muz. 
P. Armonas, ižd. sol. A. Kalvai
tytė, Ocagos Lietuvių operos 
atstovė S. Džiugienė. 

Laikraštininkus ir painforma
vo komiteto pirm. A. Sprindys. 
Jis pažymėjo, kad opera buvo 
akstinas steigti ir plėsti kon-

KUDIRKOS TRAGEDIJA 

f Atkelta iš 3 pusi.) 

nalas "Der Spiegei" įvykiui pa
skyrė gruodžio 14 d. laidoje be
veik vieną puslapį. 

Atpasakojęs visas aplinkybes ir 
lietuvio jūrininko išdavimą, ž u r - ) 
nalas pabrėžia, kad, nors apie į 
vykį patyrė visa Amerika, t a č i a u , I 
jo tiksli eiga bei užkulisiai tebė
ra nežinomi. Tai esanti viena ma į 
žujų tragedijų, kurios vyksta tarp | 
Rytų ir Vakarų, tarp žmonišku
mo ir biurokratijos. 

Dar pridurta, kad demonstraci
jas rengė JAV piliečiai, kilę iš 
Baltijos kraštų, kad jie rodė kars
tus su atitinkamais užrašais ir 
kad &ew Yofke vykusios specia
lios pamaldos "Kudirkai pagerb-
tf, jie jis dar gyvas, ar Jo atmin-
Sai, Jei ils tau nebegyvas." 

servatoriją, muzikos mokyklas. 
Opera išaugino daug solistų 
Papildydamas A. Sprindžio 

pranešimą, S. Adomaitienė pa
žymėjo, kad iki 1944 m. Lietu
vos operoje y ra dainavusių 45 
solistės ir 3-1 solistas. Jeigu da
bar Chicagoje turime operą, t a i 
nemažas nuopelnas Lietuvos 
operos. Mūsų opera išaugino 
daug operos mylėtojų. 

Prof. J. Žilevičius pasidžiau
gė, kad paskutiniu metu gau
siai gauta t rūks tamų baleto 
nuotraukų, gau ta medžiagos iš 
Lietuvos, pasisekė ras t i nuo
t rauką operos orkestro, o ta i 
džiugu, nes orkestro dalyvių 
nuotraukų visai neturėta. Kon-
. taktuojant pavienius asmenis, 
stengiamasi surinkti daugiau 
medžiagos. 

Tikimasi, kad buvusieji Lie
tuvos operos lankytojai dabar 
dalyvaus tos operos auksinės 
sukakties minėjime. 

Pas i ta r imas su laikraštinin
kais vyko p . Sprindžių bute ir 
čia visi buvo vaišingai priimti. 

J . Daugi. 

f sio prieš 15 metų, bet dabar at
kelto iš 18 a bloko į bendrą šei
r e s kapą kitoje vietoje, prie 
111 kelio. 

A. a. Albinas mirė būdamas 
72 metų amžiaus, gruodžio 8 d. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1971 m. sausio mėn. 11 d. 

šioja vieną laikrodi, pajūryje ki-Į buvo parduota 159 milijonai 
tą, o eidami į svečius užsideda j rankinių laikrodžių. Biznis bū-
dar kitą. Dabar ne tiek .dėmesio tų neblogas, bet kada Japonai 
kreipiama j laikrodžio mehaniz- ir Sovietų Sąjunga pradėjo ma-

ir buvo palaidotas gruodžio 10 j m ą ? j ^ į . į j ų i š v a d ą . x e t Azi-!siniai gaminti laikrodžius, dau-
kapi- | j o s tautos, kurios iki šiol nau- gelis europinių firmų turėjo ga-

dojo saulės laikrodį, pradeda mybą mažinti. Tai pajutę japo-
pirkti importuotus brangius laik į nai savo industriją nukreipė į 
rodžius. 'foto, radijo ir automobilių ga-

Baiis Detroito 'Gabijos'" tunto skaučių 20 m. sukakties minė.Liio 
metu. Viduryje stovi jaun. skaučių vadovė vyr. skautė I. Sventickaitė. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

A. A. ALBINAS RYPKEVIČIUS 
Mirtis visai nelauktai iš gy

vųjų tarpo išskyrė ir a. a. Albi-
niną Rypkevičių. Jį paskutinį 
kartą sutikau vasarą gegužinė
je Willow Springs, UI. Atrodė 
neblogai, tik skundėsi mažais 
negalavimais. Pasirodo, kad jis 
kurį laiką jau sirgo kepenų ve-

| ty tę . svainį P. Kasulaitį ir kitus 
| gimines JAV, Kanadoje ir Lie
tuvoje, o ypač Alvito apylinkė
je, Vilkaviškio apskrityje, kur 
velionis visą savo gyvenimą yra 
praleidęs. 

J i s buvo pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje. Atsisveikinimo 

MŪSŲ kolonijose 
Hartford, Comn. 

atsigulti ir į ligoninę, bet ma
tydamas savo likimą, prašė 
žmonos, kad ji parvežtų į na
mus, sakydamas, kad noriu mir
t i savo namuose. J i s gyveno 
4029, So. Artesian Ave., Brigh-
ton Parke. 

Paliko žmoną Stasę Kasulai-

PUIKI LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS EGLUTĖ 

Gruodžio 27 d., sekmadienį, 
L. A. P. klubo salėje Lituanisti
nės Mokyklos Tėvų Komitetas 
ir mokytojai surengė Kalėdų 
eglutę, kuri praėjo su puikiu pa
sisekimu. 

Eglutės pobūvis prasidėjo 3 
vai. p . p. Jj atidarė tėvų komite
to pirm. Vytenis Nenortas. J is 
padėkojo mokytojams už įdėtą 
darbą, t ėvams prisidėjusiems 
prie rengimo, o svečiams — už 
atsilankymą. Taip pa t pažymė
jo, kad šiais mokslo metais Li
tuanistinę mokyklą lanko per 
40 mokinių. 

Meninę dalį atidarė Krist ina 
PainnnJnkaitė, o programą atli
k o patys mokiniai. Pirmiausia 
visi mokiniai sugiedojo Kalėdų 
giesmę "Gul šiandieną". Paskui 
Sigutė Banevičiūtė gražiai pa
deklamavo eilėraštį "Kalėdų 
Kūdikėlis". P o jos 1—2 sk. mo
kiniai pašoko "Kiškelį", o vy
resnieji — "Sėjau rūtą", gč 3-jo 
sk. — "Suktinį". Po to berniu
ka i besispardydami pašoko 
"Oželį". D a r padainuota " J ū r a 
motinėlė"; gi tarpuose dainų ir 
šokių dar padeklamuota eilėraš
čių. Pabaigai suvaidintas vaidi
nimėlis "Nykštukai" , č ia gra
žiai pasirodė kiškučiai, berniu
kai vaizduoją vė :ą. mergytės — 
snieguoles, nykštukai, sniegaka-
siai ir kiti. 

Scenos sienos buvo išpuoštos 
žvaigMutėmis, o viduryje s to
vėjo puikiai pasipuošusi eglutė, 
apie kurią ir sukosi visas tos 
dienos lituanistinės mokyklos 
gyvenimas. 

Kalėdų senis, kurį vaidino 
skautijos Tėviškės vietinmkijos 
vietininkas skautininkas Saulius 
Lisauskas, iš didžiulio maišo 
vaikučiams padovanojo gražių 

žiu. Paskutiniu Saiku jam teko • žodį koplyčioje pasakė A. Gint-
neris, kuris velionį gerai pažino
jo iš pokalbių i r aprašymų. Ro
žančių sukalbėjo kun. Pr. V. 
Radvina. Buvo laidojamas iš 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
Brighton Parke. Bažnyčioje gra 
žų atsisveikinimo žodį ta rė kun. 
J . Plankis. Karsto nešėjais bu
vo : P . Burkauskas. Arv. Bur-
kauskas, Rom. Burkauskas, Jz. 
Puplauskas, A. Drūtys ir K. 
Vieraitis. Gedulo pietūs įvyko 
Jz. Račiūno svetainėje. Dalyva
vo apie 40 mašinų, o pie'uose 
apie 70 asmenų. 

Kapuose tarė žodį buvęs Al
vito klebonas kun. A. Vilkaitis, 

* kaip ano laiko paž štamam pa
rapijiečiui. Velionis turėjo atsi
vežęs iš Lietuvos — Alvito sa
vo tėviškės ir ūkio žemės, kaip 
simbolį tėvynės me:.lės. Tą jo 
žemę kun. A. Vilkaitis išbarstė 

1 ėse. Jis 1923 m. buvo vedęs 
Kiršų kaimo. Alvito parapijos, 
Stasę Kasulaitytę. Buvo stam
bus ūkininkas Alvite, vienturtis 
prie tėvo Pijaus, kuris mirė, tu
rėdamas 91 metus amžiaus. Jų 
namai Alvite buvo kadaise, o 
ypač "Aušros" laiku, visų inte
ligentų susirinkimo vieta. Ten 
vykdavo visoki slapti susirinki
mai ir pasitarimai. Jis įdomiai 
pasakojo apie jo tėvuko Marty
no atsiminimus apie Napoleono 
karą ir jo žygį Alvite 1812 m. 
ir kitus istorinius įvykius. O 
pats jo tėvas a. a. Pijus ir Al
binas — apie I pas. karą, ne-
prikl. laikotarpį ir Et pas. karo 
bei tremties atsiminimus. Daug 
įdomių įvykių teko užrašyti iš 
ių šeimos pergyvenimų, nes a. 
a. Albinas mokėjo gražiai pasa
koti. Turėjo talentą ir kritiškai Į 
j reikalus pažiūrėti. Tai buvo 
apsišvietęs ūkininkas, č i a j is 
i irbo gelžkelių prekių pakrovi
mo stotyje. Buvo išjęs į pensi
j a 

Velionis troško sugrįžti į Al
vitą. Bet jo norai neišsipildė. Te 
būnie, Albinai, lengva ir Ame
rikos žemė! Ilsėkis ramybėje! 

Antanas Gintneris 

Atrodo, kad laikrodžių biznis'mybą. 
turėtų būti geras, bet taip nėra. j Dabar naujieji laikrodžiai ne-
Daugelis laikrodžių firmų Ame- bepasižymės akmenų skaičiumi; 
rikoje ir kituose kraštuose j au ' bus gaminami iš kva i to dalių, 
užsidarė. Amerikoje dar gerą bus transistoriai. Garsieji švei-
biznį varo dvi firmos — Bulovą : carų laikrodžiai dar laikosi, bet 
ir Longines - Wittnauer. Iš vi- ir jų gamyba jau gavo smūgį, 
so pasaulyje praėjusiais metais i (kL) 

Pranešame, kad sausio men. 1 dieną Balti-
moreje staiga mirė 

A. f A. 
Elzbieta - Milda Keženiene, 

46 metų amžiaus. 
Palaidota sausio men. 5 dieną Baltimoeje. 

Praneša vyras VL3CAS, 
Tėvai E. ir A. RAZAUSKAI 

LAIKRODŽIŲ PRAMONĖ 

1970 metais Amerikoje par
davė 45 milijonus laikrodžių. 
Tai, galima sakyti, rekordinis 
skaičius. Dabar kartais moterys 
perkasi net po šešis laikrodžius, 
kad jie atitiktų jų garderobui. 
Taip amerikietė, eidama į balių 
a r kavinę, prie savo drabužių 
taikosi laikrodį. Nekitaip yra ir 

an t jo i r jo tėvo Pijaus, mirų- 'su vyrais. Jie taip pat darbe ne-

\ 

A. a. A'fbinas Ribkevičius prie sa
vo namo su žmona Stase ir svai
niu Petru Kasulaičiu. 

dovanėlių. 
Pažymėtina, kad lituanistinė

je mokykloje mokoma lietuviš
kai ir tikyba, kurią dėsto Šv. 
Trejybės lietuvių parapijos vi
karas kun. Jonas Rikteraitis. 
J is buvo atsilankęs ir į »į Eg
lutės pobūvį ir čia pažymėjo, 
mokytojos lituanistinėje mokyk 
loję moko labai gerai. 

Po visų apeigų visi pobūvio 
dalyviai buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais. 

Šiais mokslo metais Lituanis
tinėje mokykloje dirba šios mo
kytojos : Lionė Sirnonaitienė, 
Apolonija Vaitkienė. Dalia Dzi-
kienė ir Irena Jalinskienė. Tė
vų komitetą sudaro: Vytenis 
Nenortas — pirm., Algirdas Pil
velis — vicepirm., ir Stepas Za
bulis sekr. ir kasininkas. 

Linkėtina mokytojoms, ir tė
vams taip ir toliau su kantrybe 
ir ištverme diegti lietuviškąjį 
žodį ir Lietuvos bei lietuvybės 
meilę jaunųjų lietuviukų ir lie
tuvaičių širdyse. 

Jonas Bernotas 

Mielus prietelius ' 

IRENĄ IR VYTĄ ŠERELIUS 
ir ]ų dukreles VYIĄ ir N0R$( netekus dukros ir se
sutes D A N 0 S , širdingai užjaučiame. 

o m i K d į 

Tautvaišai 
Kazakevičiai 

A. + A. . 
RAYMOND A. JACKSTIS 

Gyveno 2137 \Vest 23rd Street, Chicago, Ulinois. 
Mirė sausio S d., 1971 metais. Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona LilLan; dikte Pafcri-

čia Kowalkowski, žentas Anthocy; 2 sese ys: Florince Stan
kus, švogeris Anthony, ir Irene Parker, švoge is Robert: 
brolis Edward Jackstis, brolienė Helen, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioj, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 12 dieną iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

-\ u 1 i ū d e: Žmona, 
visi kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. 
nas — 737-1213. 

duktė, žentas, seserys, švogeriai ir 

Steponas C. Lack ir Sūnūs, Telefo-

Dr. Antonio Scommegagna, Chicagos Mkhael Reese ligoninės gcr.ekologas, 
taksi šofmaiaji k&& dažyti, pasinaudodamas kūdikio modeliu, demonstruoja C 

kai moteris gpimdo pakelyje, bevežant ją į ligoninę 

A. + A. 
VIKTORAS KILAKAUSKAS 

SAVANORIS - KŪRĖJAS 
Gyveno 3437 West 60th Street, Chicago, Ulinois. 
Mirė sausio 8 d., 1971 m., 11:40 vai. vakare, sulaukęs 

72 metų amž'iaus. 
Gimė Lietavoje. Kilo iš Vilkaviškio apskrities, Virbalio 

parapijos. Ame-ikoje išgyveno 20 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, po tėvais Stan

kevičiūtė, sūnus Stasys, marti Ona ir kiti giminės. 
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje. 4330 So. Cafifor-

nia Avenue. Laidotuvės įvyks antrad., sausio 12 dieną is ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas j Nekalto Prasidėjime 
švč. M. Marijrs parap. bažnyčią, kuioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietu
vių šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti giosa laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, aSnus, mart ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tei. LA 3-0440 

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

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

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

Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 
4605-07 South HermHage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

i 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK ^ 
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE 

" *GKAW!CZ) IR SŪNŪS 
Tei. REpuhlie 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

ANTANAS M. 
33*7 S. LTTLANICA AVE. 

PHILLIPS 
TeL YArds -3401 

POVILAS J, RIDIKAS 
S354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. 
3319 S. LTTLANTCA AVE. 

RUDMiN 
Tel. YArds -1138-1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE.. CICERO. ŪLL. Tel. OLympfc 2-1003 

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
649 East 162nd Street. South Holland 

10821 South Mtrriean Avenue, CMcagn 
TEL. — CG 4-2238 

file:///Vest


DRAUGAS, pirmadienis, 1971 m. sausio mėn, 11 d. 

X Lietuviu kat. parapijai ar 
dr-jai P. Amerikoj, Australijoj, 
Europoje, kuri pirmoji šiemet 
įsisteigs biblioteką - skaityklą ir 
užsisakys knygas per "Drau
gą", kun. J. Prunskis sumokės 
pusę knygų kainos. Kreiptis 
'Draugo" adresu. 

x Vincas Tamošiūnas, De-
troit, Mich., žinomas visuome-

x Elzbieta Samienė, visuo
menės veikėja, sausio 4 d. at
šventė savo gimimo dieną. Bu- nės veikėjas ir Liet. šaulių sa
vo pasveikinta savo šeimos ir jungos centro valdybos pirminin j 
artimųjų. Visi palinkėjo visuo- kas, prisiuntė 15 dol. auką j 
menininkei Elzbietai ilgiausių ir 'Draugui" stiprinti. Labai ačiū. 
sveikiausių metų. x Cicero Šv. Antano parap. 

X Vytautas Kregždys 7259 biuletenyje rašoma: "Ir Lietu- į 
So. Washtenauw Ave., Lietuvo- i vos ir kitų pasaulio tautų įsto
ję, Būblelių valsč. buvo pavyz- rijoje rasime, kad žmonės yra 
dingas ūkininkas ir šaulys, o paguldę gyvybę už savo tikėji-
dabar yra Balfo 5 skyr. valdy-j mą, už laisvę ir už politinius ide-
bos kasininkas, kartu seniūnas alus. Lietuvos istorijoje rasime, 
ir aukų rinkėjas. Tai trigubos kad lietuviai buvo žudomi vien 
darbo pareigos, kurias atlieka .už savo kalbą. Tikrai, lietuvių 
gerai. Įkalba yra labai brangi. Susi-

X Juozas Mackevičius, Balfo j pratę lietuviai nelengvai išsiža-
5 skyr. pirm. ir direktorius, pa-: da savo brangios kalbos. Mieli 
skutiniame posėdyje pas sekr. j parapiečiai, dalyvaukime lietu 
Ad. Ūselį, padarė pranešimą 
apie atliktus šalpos darbus. Jis 
pasidžiaugė gera seniūnų, val
dybos narių ir rinkėjų veikla. 
Paminėjo ir apie Balfo seimo 
eigą bei padarytus nutarimus. 
Ragino rudens vajų tuojau už
baigti, kurio derlius yra labai 
geras — rekordinis! 

X Alfonsas Liškevičius, 6136 
So. Sacramento Ave., kurį lai
ką pabuvęs Loretos ligoninėje, 
jau sugrįžo į namus. Jis dabar 
jaučiasi žymiai geriau. Jį pri
žiūri žmona Elena ir duktė Ja 
nina. Jis yra Lietuvos kariuo
menės savanoris — kūrėjas. Ki
lęs iš Vilniaus krašto, bet ilges
ni laiką gyvenęs Bartininkų apy
linkėje. Vilk. apskr. iki savano
riu išėjome į kariuomenę, o 
paskui, kaip karo invalidas visą 
laiką gyveno Kaune 

viškose šv. Mišiose. Garsiai ir 
garbingai branginkime mūsų 
mylimąją lietuvių kalbą." 

x Antanina ir Juozas Vasiu-
kevičiai, 3743 So. Damen Ave., 
buvę ūkininkai, dabar reiškiasi 
gerais darbais lietuviškoje vi
suomenėje, patys dirbdami vi
suomeninį darbą ir aukodami 
didesnes sumas pinigų geriems i muz. VI. Baltrušaičio, 
tikslams, kaip namų statybai, 
ietuvių fondui, moksleiviams, 
lintautų vietovės fonde įamžini-
•nui bei Simo Kudirkos pager
bimui ir drąsai, įrašydami į lie
tuvių fondą, kaip suvalkietį. 

x Lietuviu kataliku ir pro
testantu bendros ekumeninės 
pamaldos įvyks sausio 15 d. 5 
v. v. Marąuette Parko presbite-

;rionų bažnvčioje. Califomia i r : k a d š i s reikalas labai apgailėti 
I 65 gatvė. Pamokslą pasakyti ' n a s i r }ad r e i k i a a t e i t yJ e * * N 

X Areh. Jono ir Rimo Mnlo- -
kų architektūros paroda, buvusi l 
Balzeko lietuvių kultūros mu- j 
ziejuje, dabar to muziejaus per
kelta į United Banko patalpas, j 
4242 No. Harlem Ave. Parodoje 
išstatyti įvairūs modeliai, jų : 
tarpe ir modelis mauzolėjaus, I 
koksai tiktų pasistatyti ir lietu- i 
viams, kaip kad turi lenkai ir 
kitos tautinės grupės savo žy- j 
mesniems žmonėms laidoti. Pa
roda Balzeko muziejaus prista
toma kaip lietuvių architektū-
rcs pavyzdžiai Amerikoje. 

x Lituanus žurnalo redakci
jos vienas dideliausių rūpesčių 
buvo ir yra didinti ir plėsti Li
tuanus bendradarbių skaičių, 
ypač siekiant pritraukti mūsų 
jaunuosius mokslininkus, čia Į 
baigusius mokslus ir dirbančius 
JAV mokslinėse institucijose, 
universitetuose. Daugiausia bu
vo dėmesio kreipiama į tuos, 
kurie dirba humanitarinių moks 
lų srityje, ir kurių darbo sritys 
gali turėti tiesioginį ryšį su li
tuanistinėmis problemomis. 

x LFB Vyr. Tarybai pri
klauso ir LFB Kraštų pirminin
kai šiuo metu esantieji: Euro
pos LFB pirm. prof. Zenonas 
Ivinskis, Amerikos LFB pirm. 
Juozas Mikonis ir Kanados Vy
tautas Aušrota. 

x švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos (Marąuette 
parke) choras, vadovaujama^ 

didėja 
Paskutiniu laiku įsirašė Joana 
Šimoliūnienė ir Aldona Grincevi-
čienė. Ši paskutinioji yra rašy
tojo Č. Grincevičiaus žmona, ne 
seniai iš Lietuvos atvykusi. 

x Adaline C. Ambrose (Am 
brazaitė), gyv. Brookfield, UI 
parašė laišką sen. Ch. H. Pere 
iėl Simo Kudirkos išdavimo B 
gavo iš senatoriaus atsakymr 

IŠ ARTI IR TOLI 

Roselando lituanistinės mokyklos 'mokiniai Kalėdų eglutės programo
je. Iš k- į des.: R. Sutkutė , V. Sutkutė , stovi L. Grišmanauskaitė, B 
Pilipauskaitė, D. S u t k u t ė ir Linas L a z a u s k a s deklamuoja: "Didžiulė 
buvo t a naktis, be t Vaiko akys buvo da r didesnes..." 

Nuot r . mokyt. M. Peteraitienės 

IHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
NAUJA ŠAKIU APSKR. 

KLUBO VAIDYBA 

Sausio 3 d. J . Staškos bute 
rusirinko buvusios ir naujosios 
/aldybos nariai perduoti bei 
nerimti klubo vadovavimą 1971 
n. Pasiskirstė pareigoms taip: 
•>irm. A. Ramonis, vicepirm. A. 
>endoraitis, protok. sekr. J. Va

liukevičius, fin. sekr. J .Skama 
'r kasin. Genovaitė Baradienė. 
3uvusi valdyba palinkėjo ge-
iausios sėkmės. Tą pačią die-
ą revizijos komisija patikrino 
ąsos knygą bei kitus dokumen-
•is. Baigus pasitarimus, kavu-
<į ir užkandžius paruošė Ji Ska-

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS 
NAUJA VALDYBA 1971 M. 

Lietuvių suvalkiečių draugi
jos priešmetiniame susirinkime, 
kuris įvyko gruodžio 15 d. Hol-
lywoodo salėje, buvo aptarti 
bėgamieji reikalai ir baigti vi
sokį išmokėjimai. Šį susirinki
mą pravedė pirm. Leonas Vasi-
lievas, o protokolą perskaitė 
Eug. Strungienė. 

Fin. sekr. K. Ulevičius pareiš
kė, kad pilnai užsimokėjusių;800 J A V advokatų 
narių draugija turi tik 208. 
Kiti yra atsilikę su nario mo
kesčiu ir ragino juos susimokė
ti. Metų bėgyje mirė 9 draugi-

i A VALSTYBES^ 
— Prof. dr. Antanas Kučas 

prieš Kalėdas persikėlė į Putna-
mą. Jo dabartinis adresas yra 
toks: Dr. A. Kučas, I.C.C., Put-
nam, Conn. 06262. 

— Inž. Algimantas Gečys, 
JAV LB vicepirmininkas visuo-

nė mano", padeklamavo eilėraš
čių, paskambino pianinu. Kalė-
d" senelis visus mokinius apdo
vanojo žaisliukais bei knygutė
mis. Gražų pavyzdį parodė Ki-
bartų šeima, paaukojusi mokyk
lai 20 dol. vietoj kalėdinių svei
kinimų. Dar buvo gauta aukų 
iš LB Santa Monicos apylinkės 

meniniams reikalams, patyręs, i r i š sveįįų . gįuo metu mokykla 
apie įvykusį Kudirkos inciden- į ^ ^ l pavasariniam pasirody
tą, susisiekė su American Civil imuį (B. G.) 
Liberties Union centru NeWj _ Aktorius Kaz Garas — 
Yorke ir apie įvykį painforma- \ K a z y s G a i z u t i s , Julijos ir Pra-
vo jos vyriausius pareigūnus. n Q Gaižučių, Oakville, Conn. sū-
Telefoninių pokalbių ir pateik- i w d a b a r gyvenąs Californi-
tos informacijos išdavoje, 1970 \ ^ ' v a i d i n s s a v a i tmėj N.B.C. 
m. gruodžio 2 d. ACLU vykdo- j t e l e v i z i j o s serijoj — Strange 
masis pirm. Aryeh Neier laišku | R e p o r t j ^ b u v o filmuota 
kreipėsi į valstybės sekretorių ( j ^ ^ o L . g iais metais yra pa-
VVilliam P. Rogers, kuriame pa- j k v i e s t a s pagrindinei rolei vai-
reiškė ACLU pasipiktinimą Į ^ ^ A R c televizijos filmui 
Coast Guard elgesiu grąžinant! ««The ' Sherriff". Jis dažnai pa-
Kudirką sovietams ir "ypač ne-1 s i r o d o k a i p s v e č i a s jvairiuose 
aiškiam Ūkimui". Laiške pabrė-1 t e l e v i z i j o s v a i d i n i m u 0 s e . Nese-
žiama "svarbu suteikti svetim
šaliams, bėgantiems nuo totali
tarinio režimo ir persekiojimų 
už savo politinius bei religinius 
įsitikinimus, egzilo teisių. Ma
žiausiai, jiems turi būti suteik
ta galimybė sulaukti JAV teis
mo apklausinėjimo prieš pada
rant sprendimą juos grąžinti. 
Jei ši procedūra būtų buvus į-
vykdyta lietuvio jūrininko at
žvilgiu, šiuo metu jis būtų šau

niai C. B. S. televizijos vaidi
nime "Interns" puikiai atliko 
savo vaidmenį ir kritikų buvo 
gerai įvertintas. 

AUSTRIJOJ 
— Austrijos katalikų "Canl-

siusvverk" sąjūdžio Vienoje lei
džiamas mėnesinis žurnalas 
"Miteinander" gruodžio mėne
sio numeryje paskelbė platų 
straipsnį apie katalikų Bažny-

taikinfcikaujant J. Staškai. J * nariai, o dabar sergančių 

Kunigunda Yotkienė, 4631' pakviestas kun. dr. 
S. Wastenaw Ave.. sausio 6 d. 
atšventė savo gimimo dieną. 
Buvo pasveikinta savo šeimos 
ir artimųjų. Visi palinkėjo Yot-
kienei geros sveikatos, nes šio
mis dienomis Yotkienė sunega-

Pruns-! ivy^V išvengti. Be to, A. Amb-; 
kis. Sekančios tokios ekumeni-^ rose dalyvauja parodoje, su
neš pamaldos įvvks Jėzuitų kop- ' engtoje T>TOviso E a s t ffišh m ° -
lyčioje. Bažnytinė vadovybė - k y k l o J e ' . k u r ^ ***** J'OS 

skatina tokias ekumenines 
maldas bendrai ruošti. 

pa- muzikinė kompozicija "Hail' 

A- D. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
21 KP. SUSmENKIMAS 

Town of Lake Moterų sąjun
gos 21-os kp. gausus susirinki
mas įvyko sausio 3 d. švį Kry-laiškai iš Baltųjų rūmų ir k t 

Paroda yra nuo sausio 4 iki 14 l a a - s parap.; svetainėje. Susirin-
x JAV LB tarybos švietimo dienos. , į kim% pradėjo pirm. Jadvyga 

lavo. Yotkienė yra stambi rė- reikalu komisiją sudaro tary-i x Lietuvių žurnalistų sąjun- j Kuzmick:enė. Nuta r ta užsakyti 
mėja gerų darbų, sena 'Drau- bos nariai kun. Jonas Borevi-'gos Chieagos skyriau-, rengia- ^ Mišias Mo'inos dieną, gagu-

čius. SJ. Elena Bradūnaitė, Jo- ! moji trečioji žurnalistinė popie- j žės 2 d., 7:30 v. už gyvas ir mi-
-as Jasaitis, Jonas Kavaliūnas, j tė Įvyksta sausio 18 d., į i f » » l * ? į ^ . ***?**?* **** m < ^ ! ? 
Vaclovas Kleiza, dr. Antanas; dienį, 1 vai. v., "L. L." redak-

go skaitytoja. 

Klimas. Ignas Medžiukas ir 
Eligijus Sužiedėlis. 

cijoje, 2618 W. 71 st. Kviečia
mi nariai ir svečiai dalvvauti. 

X Antanina Juškienė, nepa
mainoma šeimininkė, daug vei-
mainoma šeimininkė, daug vei-
šeimininkaudama, yra pasišven
tusi geriems darbams. A. Juš
kienė daug pašvenčia laiko lan
kydama ligonius ir jiems pa
gamindama valgius. 

x Vaclovas Kleiza, JAV LB 
tarybos prezidiumo sekretorius, 
pateiks tarybai prezidiumo pra
nešimą Philadelphijos sesijoje 
1971 sausio 16-17 d. 

x Lituanistikos institutas 
kviečia iždo tarybos susirinkimą 
sausio 12 d. S. Balzeko muzie
jaus patalpose, 4012 S. Archer: 
Dienotvarkėje L. I. Iždo tary
bos veiklos apžvalga, naujos 
valdybos rinkimas ir einamieji 
reikalai. 

. .«. . Antanas Šimkus rodo Cook apskrities architektui AI Kereliui lietu-
X Kazys ir Irena Mseceviciai, | Vįškąją sodybą iš 1795 m., kuri pastatyta Balzeko kultūros muziejuje, 

nuoširdūs mūsų dienraščio skai
tytojai Chicagoje. parėmė mū
sų spaudos darbus 10 dol. auka. 
Labai ačiū.. 

už gyvas ir mirusias sąjungie 
tes. Yra sergančiu "ariu: J. 
Etutienė, J. Vitkav£kai fė i- T 
Pilipavičienė. Nu ta r t a surengti zija bus 
arbatėlę. Pirm. J. Kuzmickienė vak. pas 

buvo 10 asmenų, tarp jų ir ge
ri bei aktyvūs nariai: P. Belens 
ir J. Baličius. 

Naują 1971 m. valdybą susi
rinkimas patvirtino šios sudė
ties: pirm. Leonas Vasilievas, 
vicepirm. Jonas Jonikas, sekret. 
Eugenija Strungienė, kasin. ir 
koresp. Antanas Gintneris, fin. 
sekrt. Kazys Ulevičius, kasos 
globėja — Ona švirmickienė ir 
maršalka — Jonas Šapelis. 

Knygų 1970 m. patikrinimo 
komisiją sudaro: Juozas Bacevi
čius, Julija Sačauskienė ir Ma
rija Neberiezienė. Knygų revi-

sausio 12 d., 6 vai. 
pirm. L. Vasilievą, | J A V LB c e n t r 0 v a l d y b o s fįn2nsų 

priims savo namuose parengi- 7020 So. Rockwell st., Maroue-
mą, kuris įvyks birželio 20 d., t te Parke. 
6728 So. Artesian Ave. Komisi
ja sutiko pasidarbuoti- oirm. 
J. Kuzmickienė, S. Bartkaitė, V. 
Bucnierė. A. Snarskienė, N. Za-
karienė, 0. Vaznienė. K. Kama
rauskienė. A. Mar isienė, B. Ci-
berienė ir B. Cicėnienė. Valdy
ba 1971 m. yra t a pati: dvasios 
vadas kun. E. Abromaitis, pirm. 
J. Kuzmickienė, vicepirm. V. 
Bucnienė ir B. Cicėnienė, rast. 

I S. Bartkaitė, ižd. N. Zakarienė, 

Lietuvių suvalkiečių draugija 
jau veikia daugiau 30 metų. Tai 
yra veikli organizacija, turinti 
iki 300 narių. Ji turi savo tur
to 13,010 dol. A. Gintneris 

x Traviata, viena iš lietuvių 
mėgstamiausių operų, Chieagos 
Lietuvių Operos yra statoma 
naujame pastatyme. Bus įvesta 

CHICAG0S ŽINIOS 
IMA KIETAI BAUSTI UŽ 

ORO TEKŠIMA 
Cemento fabrikas Cement 

ujo- Manufacturing Co., esantis 
mis dekoracijomis, nauja rėži-, Oglesby, La Sale apskrity, nu-
sūra ir kai kuriais kitais nau- j baustas $10,000 už tai, kad už-
jumais. Buvo manyta statyti ki- j delsė įrengti svarinimo įtaisus 
tą operą, bet, kadangi šiais me-1 ir toliau nustatytos datos ter-
tais yra minima 50 metų nuošė orą. Dar daugiau nubausta 
Lietuvos valstybinės operos įsi- Illinois Central geležinkelio lini-
kūrimo, tai Lietuvos operos pa-j ja — net $35,000 pabaudos, už 
minėjimui ir buvo pasirinkta: tai, kad vykdo vandens teršimą 
Traviata, kuri ir buvo pirmoji Markhame, Chieagos pietuose 

vykdytų algų pakėlimų ir siekia 
20r/r daugiau padidinti algas. 
Neišpildžius šių reikalavimų gre 
sia streikas. Mokyklų superin
tendentas Redmond aiškina, kad 
dabar neturima sąlygų išpildy
ti šiuos reikalavimus, nes nėra 
lėšų. Atlyginimų didinamas te
būtų galimas tik atsisakant kai 
kurių švietimo plėtimo progra
mų. 

BŪDINGAS BANDYMAS 
Puerto-Riko atogrąžų medici

nos darbuotojai atliko įdomų 
bandymą. Trys instituto ben-

iždo globė ias K- Kamarauskienė dradarbiai, norėdami ištirti kaip 
ir B. Ciberienė, koresp. A. elgiasi natūraliose sąlygose bez-
Snarskienė ir B. Cicėnienė. džionės, kuriam laikui apsigy

veno džiunglėse. Jų namas bu-
Rast. Sophia Bartkaitė pa- v o ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ Bez-

vaisino visas sąjuugietes ska- d ž i o n ė s d ^ ^ u i p a t > 
mais saldainiais, B O-ceniene z o o l o g i j o s s o d o lankytojai, 
kvietė kovo 14 d. atsilankyti j H a į . 

gus JA Valstybėse." Pažymėti .. . _ « < . „ ^ 
na. jog ACLU turi skyrius 48 «OB Padėtį Baltijos kraštuose 
valstybėse ir jai talkina ^ ypatingai iškeldamas katehkų 

vyskupų likimą Sovietų Sąjun
goje. Straipsnio autorius kun. 
dr. Manfredas Kierein, dabarti
nis kard. Koenig ceremonijari-
jus, išsamiai apžvelgęs Latvijos 
ir Estijos vyskupų Profittlich, 
Springovics, Urbšs, Rancan,3, 
Tini ii i III Dulbinskis, Strods bei 
Vaiovds darbus ir likimą, pla» 
čiau iškelia Lietuvos katalikų 
Bažnyčios padėti ir jos vysku
pų likimą. "Katalikų Bažnyčia 
"Lietuvoje — rašo straipsnio au
torius—kaip ir kituose sovietų 
užimtuose Baltijos kraštuose, 
neša tikrai sunkią sovietinės 
administracijos uždėtą religinės 
laisvės suvaržymų naštą. Tai 
ypač atsispindi Lietuvos vysku
pų 'likime. Nei viena Lietuvos 
katalikų vyskupija — rašo Aus
trijos katalikų laikraštis — iki 
šiol nėra valdoma pagal bažny
tinės teisės nuostatus paskirtų 
vyskupų, bet tik laikinai skiria
mų apaštalinių administratorių. 
Straipsnio pabaigoje primena-

> ma, kad Apaštalų Sostas Vaka-
j rų Europoje gyvenantiems lie-

— Santa Monicos, Calif., Ii- tūriams dvasiniai aptarnauti 
tuanistinė mokykla, netolimoje paskyrė naują vyskupą dr. An-
praeityje patyrusi kai kurių taną Deksnį, kuris nuolatos gy-
nesklandumų, šiais mokslo me- vena Romoje. Straipsnis ilius-
tais vėl gražiai veikia. Pereitų truotas keturių Lietuvos vys-
metų gruodžio 19 d. mokytojų kupų fotografijomis, 
ir tėvų pastangomis buvo su- j — Sydnėjaus uetuviai jau ku-
ruošta Kalėdų eglutė. Mokiniai ris laikas turi savo atskirus ka-
paskaitė savo rašinėlius apie pus bendrose kapinėse. Lietuvių 
Kalėdas, pasidalinę rolėmis, katalikų pastangomis lietuviš-
perskaitė mokyklos kapeliono kųjų kapinių dalyje Vyt. Jony-
kun. dr. A. Olšausko parašytą no sukurtas paminklas, kuris 
"Kalėdų pasaką", padainavo iškilmingai pašventintas Kalėdų 
"Tyliąją naktį" ir "Graži tėvy- Į išvakarėse. 

tvarkytojas ir ad.Tu:iist atorius 
Motiejus Vaišnys. 

Nuotr. K. Čikoto 

KUNIGŲ SENATAS 

Chieagos arkivyskupijoje yra 
organizuojamas kunigų sena-

tėvų marijonų parengimą Cicė 
nų namuose, 4945 So. Halsted 
St. Visos sąjungietės dižaugiasi, 
kad atsilankė mūsų ilgametė 
rrirm. J. Kuzmickienė, kurios 
sve'kata kiek pagerėjo. J. Kuz
mickienė kuopai pirmini--kauja 
40 metų. Pirm. J. Kuzmickienė 
sveikino visas sąjungietės su 
naujais 1971 m. ir linkėjo vi
soms geros sveikatos. 

Sąjungjetė 

žiūrinėjo žmones, po to ėmė 
juos erzinti, pro narvo virbus 
kaišiojo bananus. 

įvairaus amžiaus, ir iš vienuo
lių, ir iš pasauliečių. Šis komi-

opera pastatyta Lietuvoje ir ku- MOKYTOJAI Chieagos arkivyskupijoje yra tetas savo parmąjį posėdį turė-
rios spektaklis tradiciniai buvo r R ASO STREIKU organizuojamas kunigų sena- jo gruodžio 28 d., katedros sa-
statomas sutinkant kiekvienus i ' tas. Kardinolas Cody, Chieagos ! lėje. Senatas turė» padėti arki-
naujus metus. Be to. šiais me- j Chieagos mokytojų sąjunga arkivyskupas, buvo susikvietęs | vyskupui administruoti arkivys-
tais ir Chieagos Lietuvių operai | reikalauja, kad jiems būtų grą- savo vyskupus padėjėjus ir dar s kūpi ją ir dar labiau sustiprinti 
sueina 15 metų. tad su šia ope- Į žinta 17 mil. dol. apmokamomis 47 kunigus, kuriems pavedė su- į brolišką ryši t a rp arkivyskupo 
ra bus paminėta ir mūsiškės j atostogomis ir kitomis nedarbo j daryti būsimojo senato konsti- ir kunigų. Senato organizacinio V a i k ų n^eiių chįcagoje auklėti-
Oneros penkioliktieji veiklos me-
Ui. 

dienomis, reikalauja iki 6 mil Į tuciją. J kunigų senato organi- komiteto pirmininku 
dolerių automatiškai iki šjol! zacinį vienetą sukviesti kunigai j kun. R. Goedert. 

išrinktas nis Leonardas atsargiai pripildo 
ąsotį vandeniu. 

DRAUGAS LIEKA PIGIAUSIAS 
DIENRAŠTIS AMERIKOJE 
Pabranous popieriui bei oašto išlaidoms ir pakilus algoms, esame 

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

Chicagoj ir Cook Coimty. Illinois $19.00 
K'tur Junginėse Amerikos Valstybėse $17.00 
Kanadoje $19.00 
Užs'enyje $20.00 

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

DRAUGAS kas sava'tę 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 žingsniui, nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienrašti re
mia net savo aukomis Mums butų malonu, kad ir ateityje mieli ska'ty-
tojai nepamirštų savo dienrašti aukomis paremti. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 


