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Trys didieji iš vienos valstijos — Kalbėdamasis su dviem kongresiniais demokratų skatintojais iš savo 
valstijos, Lousianos gubernatorius John J. McKeitchen (viduryje) nuoširdžiai juokias5. Sen. Russell Long 
(kairėje) yra Senate skatintojas (Whip), o kongresmanas Hale Boggs yra s o t i n t o jas Atstovų Rūmuose. 

KAS NAUJO KONGE? 
LEOPOLDVILLE, Kongas. — I nijos, Sov. Rusijos, Aliirijos, 

Belgijos karininkai lavina (tre- į Egipto ir kitų. 
niruoja) tr is naujus batalijonus j Kongo ministeris pirmininkas 
Kongo armijai. Tie batalijonaij M. T^nombe energingai kovoja 
sudaryti iš kongiečių naujokų, j p r į e š komunistus. Todėl komu-
Tai pirmasis žingsnis kontraver r is tų valdomų kraštų vyriausy-
siniame plane ats ta tyt i Kongo 
armijai iš apačios į viršų. Pla
nas labai paprastas , o jei jis 
nepasiseks, ta i niekas Konge ne 
pasiseks, pasakė belgas majoras 
Noel. Kongo armijos štabo vir
šininkas Joseph Mobutu remia 
šį planą. 

Kongo armija, kaip žinome, 
sukėlė maištą 1960 metais, ga
vus kongiečiams neprikiausomy 
be iš Belgijos, ir nuo to meto 
faktiškai j i neturėjo reikiamos 
disciplinos. Paskelbtos Konge 
reformos politikos, administra
cijos, ekonomikos ir finansų sri
tyse šlubuoja, nes kraštas ne
turi stiprios kariuomenės. 

Praėjus 9 mėnesiams, tie trys 
kareivių batalijonai išlaikys eg
zaminus iš savo karinio "tinka- į ** ž i n h i agentūra "Kathpress ' 

bės ir jų šalininkai puola Tshom 
be. Prieš raudonųjų įtaką j i s 
kovojo būdamas Katangos pro
vincijos prezidentu, dabar tą ko
vą tęsia atlikdamas centro val
džios premjero pareigas. 

M. Tshombe nessniai pareiš
kė, kad komunistų kurs tomas 
sukilimas Konge esąs baigtas, 
tik reikią sustabdyti paramą su 
kilėliams iš užsienio. J i s prane
šė Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai, kad Alžirija, Sudanas 

Jugoslavijos policija 
iškrėtė vyskupus 

TURKAI PARLAMENTARAI NUŠVILPĖ 
SOV. RUSIJOS PAREIGŪNĄ PODGORNY 
ANKARA, Turkija. — Tarp; p 0 Turkijos užsienio reikalų ministerio apsilankymo Sovietų Rusijoje 

Sov. Rusijos ir Turkijos stipri-j . ._ ' ^ L - . » , - .. ... m , . 
narni ^eri santykiai Tai paaiš i n i o vientisumo ir lygiateisišku-1 ganizaciją (Nato) ir vakariečių vąjį pasaulį). Turkija yra va-
kėjo šiom dienom turkų parla-! m o Principais, j pas t angas išspręsti krizę Kipre. į kariečių sąjungos narė. 
mento biudžeto komisijos posė-j ~ M e s t a i P ^ susitarėm, pasą Į Nikolai Podgorny. Sovietų Ru- p o d ^ i n Q ^ 
dyje, kuriame buvo svarstomas i k ė F- E r k i n < P * ^ * Turkijos! sijos komunistų part i jos centro L ^ ^ s u s i l a i k ^ n u c ^ 
ihZ* ™ ^ - L ; ^ . « * ~ - . ~ _ ; j i r Sovietų prekybą. Maskvoje, komiteto sekretorius ir galingo : W s . . - ^ M U I ' i,..*-, 1965 m. Turkijos užsienio rei- i i r Sovietų prekybą, 
kalų ministerijos biudžetas. Ta-! b u v o P a s i r a š v t a s susitarimas, 
me posėdyje kalbą užsienio p o l i - : k u r i u o sutvarkyti j au iš anks-
tikos klausimais pasakė Turki- j č i a u Palaikomi kultūriniai sau
jos užsienio reikalų ministei is i t v k i a L Numatoma orgamzuoti 

prezidiumo narys, sausio 1 die
ną a tvyko į Ankarą. J i s vado
vauja 18 vyrų sovietinio ' 'par
lamento" delegacijai. 

Tr iukšmas kilo parlamento 
pirmininkui F. Sirmen pranešus, 

ir Eg ip ta s duoda pagalbą suki
lėliams. 

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk užvakar pareiškė, kad, gal 
būt, gre i ta i bus sus tabdytas gin 
klų s iunt imas sukilėliams Kon
ge. 

— K^iigo delegacija vakar 
platino Jungtinių Tautų Saugu
mo taryboje lapelius, kuriuose 
teigiama, kad kongiečių centre 
vyr iausybės kariniai daliniai su 
laikė d u sovietų sunkvežimius 
su kiniečių komunistų ginklais, 
s iunčiamais kongiečių sukilė
l iams komunistams. 

— Kongo premj . M. Tshombe 
v a k a r net ikėtai sugrįžo iš Stan-
leyvillės į Leopoldvillę. Kitą sa
vai tę j i s vyks į Briuselį tar t is 
dėl kasyklų perėmimo iš belgų 
kompanijų. 

— Maskva žada ir toliau rem 

F. Erkin. 
Kalbėdamas apie Sovietų Ru

sijos ir Turkijos santykius, jis 
pasakė, kad per pastaruosius 
kelerius metus išryškėjo jų ge
rėjimo tendencija. 

derybose su Sovietų pareigūnais į kius su mūsų didžiuoju kaimy- į ti kalbėti parlamente 

kišimo — specialiai nuo karinio 
įsikišimo — Kipre. Jo kalba bu 
vo du kartu pertraukta tų tur
kų, kurie pažįsta sovietų impe
rialistinius ir kolonialistinius 
siekius. abiejų kraštų kultūrinius mai

nus. 
Priminęs, kad artimiausiu me- kad Podgorny kalbės turkų par-

tu revizitui į Turkiją atvyksta i lamentarams. Par lamento na-
(jau atvyko) Sov. Rusijos par- j ̂ a į įr senatoriai — daugumas: 
lamento delegacija, kuriai vado- j jų opozicinės Teisingumo part i-
vaus Sovietų Aukščiausios Ta- Į jos nariai — protestavo ir ran-

Pasakodamas apie savo nese- ' rybos prezidiumo n a r y s N. Pod- i komis daužė savo suolus, pro- j 
niai padarytą vizitą į Sovietų į gOrny, F . Erkin pareiškė: i testuodami prieš Podgornį. Bet į ***»! Vietname septynių dienų 
Rusiją, F . Erkin pasakė, kad Į — Tuo būdu, plečiant santy- j dauguma nutarė Podgomiui leis j bėgyje prie Binh Gia miestelio 

kovose žuvo 442 pietų vietna-
Sovietų pareigūnas po to išlie-1 miečiai. Tose kovose prieš par-

Dideli nuostoliai 
Pietų Vietname 

SAIGONAS, Vietnamas. — 

buvo susitarta, jog reikia to- nu Sov. Rusija, padaryta teigia-
liau vystyti gerus kaimyniškus | mų žygių. 
dviejų kraštų santykius, pagrįs- Komunistas panaudoja visas 
tus nepriklausomybės, teritori-

VIENA, Austrija. — Katali- t į š - Vietnamą. Šiaurės Vietna-

mumo ir bus įjungti į reguliarią 
armiją. 

Dabar Kongą vargina sukilė
liai komunistai, kurie esą su
skilę į dvi grupes. 

Kongo patriotai norėtų gau
ti Pietų Afrikoje 300 karių, ku
rie pagelbėtų kongiečių vyriau
sybės kariniams daliniams ko
voti prieš sukilėlius komunis
tus, remiamus raudonosios Ki-

neseniai pranešė, kad Jugosla
vijos vyskupai, grįžtantieji iš 
Vatikano II-jo visuotinio Bažny 
čios susirinkimo, buvo Jugosla
vijos pasienio sargybinių griež
čiausiai iškrėsti ir iš jų atimti vi 
si vežami daiktai, pv. devociona-
lijos, religinės knygos ir kt. Ju 
goslavijos vyskupai sugrįžę na
mo, pareiškė griežtą protestą 
Jugoslavijos vyriausybei. 

Basku kalba liturginėse 
apeigose 

MADRIDAS. — Ispanijos vys 
kupai pagal Liturginės konstitu 
cijos įgyvendinimo instrukciją 
paskelbė, kad ateityje šv. Mi
šiose ir kitose liturginėse ap
eigose bus galima vartoti ne tik 
oficialiai vaMžios%ricažintą is
panų Kastilijos kalbą, bet ir pla 
čiai vartojamas baskų ir kata-
lonų tarmes. 

Baskai jau vartoja savo kal
bą šv. mišiose ir kitose liturgi
nėse apeigose. 

progas agitacijai 
ANKARA, Turkija. — Aukš

tas rusas pareigūnas, vizituojąs 

jo tulžį prieš kai kuriuos tu rkus Į t izanus komunistus žuvo devy-
parlamentarus. Jis pareiškė, jog į niolika amerikiečių. Binh Gia 
Šiaurės Atlanto sąjunga (Na- miestelis yra 40 mylių pietry-
to) savo egzistencija t rukdan
t i Rusijos pastangoms taikai į-

Turkiją, užvakar suerzino tur-1 gyvendinti (būtų buvęs tiksles-
kus, pradėjus j a m parlamente I nis pasakymas N a t o t rukdo į Gia kovą, kurioje "komunistai 
kritikuoti Šiaurės Atlanto or- ' Sovietų Rusijai pasigrobti lais- į partizanai yra daug laimėję". 

ciuose nuo ^aigono. 
Pekingo radijas skelbia Binh 

Žėrį žiburiai, bet jų vis dar maža 

mas duoda pagalbą komunistam 
par t izanam, kovojantiems prieš 
Pietų Vietnamo premjero Hu-
ongo vyriausybę. 

— Prancūzų prezid. Charles 
de Gaulle vyriausybe įsitikinu
si, k a d politinė ir karinė situ- į nepateikė rašto, kad ji išsto-
acija Pietų Vietname pasiekusi j janti iš Jungtinių Tautų orga-
tokį tašką, kad Jungtinių Ame-į nizacijos narių skaičiaus. Sovie-
rikos Valstybių padėties išgel-; tų Rusija nenorinti, kad Indo-

Indonezija oficialiai dar 

bėj imas glūdi greitose derybo
se. 

nezija pasitrauktų iš šios tarp
tautinės organizacijos. 

Amerikos užsienių politika 1965 metais 
CHICAGO. — Prezid. John- jį įr toliau paliksianti gynimosi pozicijose. Didėjanti prekybos pagunda su komunistų 

šonas savo kalboje apie šio kraĮ v a i į o m a i s kraštais. JAV pramones ir prekybos milžinai norėtų Maskvoje turėti nuo
latinę būstinę. što padėtį, pasakytoje sausio 4 

d. Kongrese - Atstovų Rūmų ir j 
Senato jungtiniame posėdyje — | Bet tai ne naujovė. Koegzisten-
trumpai i r bendrais bruožais pa-j cija pradėta kultūriniais ryšiais. 
ryškino JAV užsienio politiką 
1965 m. Nelauktina naujų po
sūkių ir veržlumo. Politinius į-
vykius raizgys kiti, kuriuos A-
merika stebės, kompromisais ly
gins, pagal reikalą priešinsis. 

labai naudingais sovietams, 
Chruščiovo apsilankymo Ameri
koje metu, dar labiau sustiprin
t a Amerikos kviečių pardavimu 
sovietams. Apžvalgininkai rašo, 
jog dviejų mėnesių bėgyje So-

Amerikos užsienio politika pa- vietijoj lankėsi apie 200 Ame-
lieka senose laukimo ir gyni
mosi pozicijose. 

Ne naujovė 

Prezidentas Johnsonas ryš
kiau pabrėžė politinę koegzisten 
ciją ir prekybos ryšių padidini
mą su komunistiniais kraštais. 

Oras 

Oro biuras praneša: Chicago-
je ir jos apylinkėje šiandien — 
aukščiausia oro temperatūra a-
pie 40 laipsnių. 

Saulė teka 7:18, leidžias 4:35. 

Kalendorius 

Sausio 7 d.: šv. Luci jonas, Ru 
tenis. 

Sausio 8 d.: šv. Apolinaras, 
šv. Severinas, Ginte, Vingaudas. 

rikos prekybos ir pramones ga 
liūnų, kurie pramato didėjančias 
prekybos galimybes ir norėtų 
Maskvoje turėt i nuolatinę pre
kybos būstinę. Prezidentas John 
šonas jų viltis sustiprino, pa
brėždamas, jog bus dedamos 
pastangos padidinti taikius pre
kybos ryšius su Sovietų Rusija 
ir sovietų satelitais Europoje 
Į taiką prekybiniais ryšiais pa
gunda labai saldi. Prezidentas 
išreiškė viltį, jog Sovietų Rusi
jos vadai apsilankys Ameriko
je. Koegzistencijos noras kyla 
ne tik iš meilės taikai, bet ir iš 
noro palaikyti įtampą tarp So
vietų Rusijos ir komunistinės 
Kinijos. 

Kritiška padėtis P. Vietname 

Prezidentas Johnsonas primi
nė, jog Amerikos saugumas t am 
priai surištas su ta ika A;:ijoj. 
Užtikrino, jog- Pietų Vietnamu! 
parama bus tęsiama. Tačiau pro 
zidento kalbos išvakarėse kalbė

jęs Valstybės sekretorius Dean 
Rusk sakė, jog Amerika atšauk 
tų savo karinius dalinius iš Pie
tų Vietnamo, jei raudonoji Ki
nija i r Šiaurės Vietnamas palik
tų Pie tų Vietnamą ramybėje. 
Rusk pabrėžė, jog dabar nėra 
klausimo dėl Amerikos karių iš 
Pietų Vietnamo ištraukimo, bet 
ta ip pa t pabrėžė, jog nėra klau
simo ir apie karo išplėtimą į Š. 
Vietnamą. Tai reiškia, jog Pie
tų Vie tnamo generolų viltys pul 
ti priešo susisiekimo kelius grei 
čiausiai neišsipildys ir 1965 m. 
K a r a s bus ir toliau tęs iamas tik 
ginant is , ne tur in t realios vilties 
laimėti. 

Viet Congo sukilėliai skelbia, 
jog jie kontroliuoja t r is ketvir
tadal ius teritorijos. Amerikos 
kariniai ekspertai teigia, jog 
sukilėlių kariuomenė į Saigoną 
neįžengs, be t jį apšaudyt i gali. 

Politinių vargų 1965 metais 
Amer ika turės dar ne tik Afri
koje, bet ir Europoje. Kongo 
klausimas lieka vienodai ašt
rus ir pavojingas. Vakaru Vo
kieti ja spaudžia Šiaurės Atlan
to organizacijos (Nato) sąjun
gininkus judinti Vokietijos su
jungimo klausimą, bet be sėk
mės. Amerika norėtu dar lauk
ti, kad nepakenkus koegzisten

cijai, o Prancūzija iš viso prie
šinasi tokio klausimo iškėlimui. 
Viena ranka Prancūzija nori 
draugauti su V. Vokietija, bet 
kita ranka neužmiršta ir Mask
vos paglostyti. St. Daunys 

Nauja valdžia 
Britu Guianoje 

GEORGETOVVN. — Britų Gui
anoje sudaryta nauja koalicinė 
vyriausybė, kurioje dalyvauja 

\TLNIUS. — Pavergtoje Lie 
tuvoje prieš Kalėdas triumfuo
jančiu tonu skelbta: metais ank 
sčiau, negu buvo numatyta, baig 
tas pirmasis Lietuvos kaimo e-
lektrifikavimo etapas. Esą, prie 
valstybinių energetikos tinklų 
jau prijungti visi kolchozai bei 
sovehozai. Pagal "Tiesos" ve
damąjį (1964 m. gruodžio 19, 
nr. 296), kaime j au šviečia dau
giau kaip milijonas elektros lem 
pučių, o žemdirbiams talkinin
kauja apie 50.000 elektros va
riklių. 

Vis dėlto ir komunistų parti
jos organas "Tiesa" pripažįsta. 
kad žengta tik pirmoji pakopa 
ir teks siekti, kad elektra pa
siektų "kiekvieną kolūkiečio na-

Trumpai iš visur 
— Jungtinės Amerikos Vals

tybes pasiuntė Egipto vyriau
sybei $400,000 vertės sąskaitą. 

mą, kad visi kaimo gyventojai I liūs. o tai, teigia ir "Tiesa' 
galėtų naudotis jos- teikiamais Į labai mažai. 

dar 

užsidegė oastatas . Keli vakar 
asmenys žuvo gaisre. 

— Raudonoji Kinija vakar 
apkaltino Indiją, jog jos kari
niai daliniai prie Sikimo įsibro
vę į kiniečių teritoriją 

— Kardinolas Albert Meyer, 
Chicagos arkivyskupas, vakar 
nakt į susirgo ir išvežtas į Mer-
cy ligoninę, kur turės gydytis 
savaitę. Jo tulžis sunegalavo. 

Sovietu Rusijos komunistų 
kad ji atsilygintų už sudegintą : parti jos organas "Pravda" va-
John F . Kennedy biblioteką KaiĮ k a r kritikavo prezidento John-
re. 27,000 tomų biblioteka buvo 
sudeginta lapkričio 26 d. demon 
strantų. protestuojančių dėl A-
merikos vaidmens Konge. 

Bet Valstybės departamen
tas užvakar pranešė, kad S400. 
000 sąskaita dar nepasiųsta E-
giptui 

— Jungtiniu Amerikos Vaisty 
dvi partijos — Nacionalinis liau Wų valdžia užvakar užtikrino 
dies kongresas ir Jungtinė jėga. , Vakarų Vokietijos vyriausybę ir 

. . . _ ~ . i j * - * - T**i.-3 A *̂ e» /-\ v i Ir <•» i v t- r\ _ 
Šios partijos paėmė valdžią, 
marksisto J?gano partijai nega
vus parlamento rinkimuose rei
kiamos daugumos vyriausybei 
sudaryti. 

Nacionalinio liaudies kogreso 
partijos vadas F. Bernhemas y-
ra Britų Guianos ministeris pir
mininkas, kuris išstūmė iš val-

jos tautą, kad Amerika ir to
liau tęs Vokietijos apjungimo 
politiką. 

Bolvijoje šiom dienom areš 
tuo ta apie 100 asmenų, kurie 
ruošėsi nuversti dabartinę vy
riausybę. Jie y ra nuversto bu
vusio prezidento Victor Paz Es-
tenssoro šalininkai. Areštuotie-

džios Jaganą. Bernhemo part i- į ̂  b u s i s t r emt i iš Bolivijos, 
ja gavo 14 ministerių vietų iš Į 
septyniolikos. - Raudonosios Kinijos "par-

Britų Guiana vra prie šiaurės lamentas" dabartini premjerą 
rvtų P . Amerikos pajūrio. Kraš lChou En-lai vėl išrinko mims-

sono kalbą, pasakytą pirmadie
nį Kongresui. Komunistinis laik
raš t i s teigia, kad Johnsono kal
ba esanti prieštaraujanti sau, 
nes joje minimi taikos reikalai. 

ryčių Azijoje. "Pravdai" nepa
tiko, kad Johnsonas nutarė kur 
t i Didžiąją Bendruomenę, kur i 
primins, kad komunistiniame re
žime paneigiama žmonėms lais
vė. 

— Pietų Vietnamo premj. H a -
ong, pasikalbėjęs vakar su JAV 
ambasadorium Tayloru, pareiš
kė, kad reikia išspręsti viet
namiečių politinę problemą. 

— Malaizijos federacij. prem
jeras paprašė Britanijos Com-
monwealtho (bendruomenės) ir 
Jungtinių Tautų pagalbos prieš 
Indonezijos grėsmę savo kraš 
tui. Indonezų prezidentas Su
k a m o ketina sutriuškinti Malai
zijos federaciją. 

to plotas — 83.000 kv. mylių, 
gyventojų — netoli milijono. 

— Raudonoji Kinija giria In
doneziją, kad ji nutarusi pasi
traukti iš Jungtinių Tautų or-
UMliMI Htrffi 

teriu pirmininku. 
— Naujas potvynis gresia 

šiaurinei Californijai. 
— Sovietų laikraštis "Izves-

tijos" vakar pareiškė, kad Jung 
tinės Amerikos Valstybės žai
džiančios su ugnimi Vietname. b/. .Ku vYasrusgton. 

Sen. Ge 
Everett 

patogumais" . Elektra vis da r | Nusiskundžiama ir dėl rwra-
per mažai taikoma, naudojant i cionaiaus elektros naudojimo, 
vandenį teikiančius įrengimus, Į Esą, įmonėse elektra naudoja-
melžimo agregatus, pašarų pa- Į ma ir dieną, varikliai kar ta is 
ruošimo mašinas. Kolchozuose Į veikia be reikalo .aplamai ne-
vidutiniškai esama po 18, o sov- j skiriama dėmesio elektros tau-
chozuose po 53 elektros varik-1 pymui. (E.) 

Naujausios žinios 
— Philadeiphijes mieste. Pa., o kar tu remiamas "karas" piet-

GOP vadą 
Abu su-
vUPI) 
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VYČIŲ SENDRAUGIŲ POBŪVIS 
CHICAGOJE 

Gruodžio 15 d. Vyčių namuo-]čių vakarienės patiekalai. Trū-
se, 2451—55 W. 47 g., įvyko j ko tik plotkelių.. 
Chicagos vyčių sendraugių kuo-! Kokios ypatingos programos 
pos prieškalėdinis pobūvis, ku- j irgi nebuvo. Bet pirmininko iš
ris daugiau buvo panašus į, provokuotas kuopos narys Pov. 
Kūčių vakarienę. Prie gražiai i Dirkis paskaitė porą dalykėlių 
papuoštų ir kalėdiniais valgiais 
apkrautų stalų susėdus kelioms 
dešimtims vyrų ir moterų, pir
mininkas Ignas Sakalas pobūvį 
pradėjo malda. Padėkojęs už 
nepatingėjimą ateiti, paprašė 

apie Kūčias ir Kristaus atėjimą 
Be to, Aldona Sakalaitė, pirmi
ninko Sakalo dukrelė, parodė 
gražių vaizdų iš š. m. buvusios 
New Yorke pasaulinės parodos. 
Teko pamatyti ir lietuvių kry-

Chicagos Vyčių choro vadovybe tariasi su Vyčių namo šeiaiininku 
Ignu Sakalu del repeticijų vietos ir laiko. Pirmoji choro repeticija 
po atostogų įvyks sausio 11 d. 8 v. v. Repeticijos bus daromos kas 
antra savaite. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

gos gausa visus nustebino. Lin- Į 
ketina, kad V. Žukausko dar
bas, pirmas šioje srityje, ilgai 
jo stalčiuose negulėtų. Medžia
ga ne tik įdomi, bet ir vert inga, 
surinkta iš senų archyvų, iki 
šiol teatro istorijos t ema nie
kam rimčiau nesusirūpinus. 

(Nemalonu, kad ši paskai ta 
sutapo su kaimyninėje Philadel-

! phijcje vykusiu V. Krėvės mi-
| nšjimu ; nors abeji rengėjai ne-
! kaltintini: šį sutapimą lėmė at- Į 
sitiktinumas.) 

Sekantį kartą apylinkės na
riai rinksis prof. J . Puzino pas-
kaiton, kurios metu viliamasi 
išgirsti nauju istorinių faktų, 
liečiančių Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto paskelbimą. 

Jaun imas 
Naujų Metų išvakarėse 

O RA.UG • 

S 4543 

- n - a U ^ O A N U . N w o « ^ - w « o 6 O A I U V * 

WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 | 

I SeconC Class ^ * " « £ £ S k %S?*?£!SL£& | 
| except S u n d . y s . d a y s a n e r ^ h n ^ ^ - t e r | 

£ I 
£ , , , „ , , « . V H . r in chicato, Cicero and Foreign £ 
| Subaoiption ^ į ™ J ? ^ d t i ^ c i w ***<*»* | 

Metams Vi metų 3 mėn 1 mėn. £ • P r e n u m e r I t a: 
B Chicagoj. Cicero ir d e n y j e $14.00 $7.o0 
£ JAV ir Kanadoj *1 2-°° *b - 3 0 

U2b 
$3.75 

$1.75 = 
$1.50 | 

• Redakcija dirba kasdien 1 
8:30 — 530.. fte*tadieniais K 
<J:30 - 12:00. § 

vaišintis ir draugiškai praleisti | žių, tarpe milžiniškų pastatų be-
valandėlę laiko. stovintį, kuris parodoje besilan

kantiems primena apie raudo-
Atrodė viskas labai iškilmin-, ^ ^ ?SiVer<sią Lietuvą, 

ga, nepaprasta ir reiksmmga. 
Salė išdailinta, dvi eglutės už
žiebtos, skoningai papuoštos, vai 

šiems pareiškė geriausius linkė
jimus, kvietė atsiminti mūsų nu-

Lituanist inės mokyklos kankintus ir žuvusius, raj ino 
parengimas j suglaudinti Lietuvos laisvinimo 

Sausio 10 d., sekmadienį 3 v.; ir čia lietuvybės išsilaikymo dar 
p. p. Lietuvių Amerikos piliečių ; bo gretas, svetimoje padangėje 
klubo salėje, 227 Lawrence Str., buvimą ir pačią tremtį. 
Hartfordo Lituanistinė mokyk- ' Naujų Metų sutikimo baliaus I ^ i n " g s t a rnycos 
la ruošia įdomų parengimą. Bus I rengėjos dar kartą įrodė savo *" 
du vaidinimai: 1) "Gailutė ir organizacinius sugebėjimus. Prabėgomis 

J. B-is 

P. Karaškų namuose Nau
jiems Metams pasveikinti ir pa
silinksminti susirinko gražus bū 
rys jaunimo iš Cambridge, Phi-
ladelphijos ir apylinkių. Įvertin 
dama lietuviškojo jaunimo bend 
ravimą, vaišes surengė pat i šei
mininkė. Kar tu buvo pagerbtas 
ir šeimininkų sūnus Jonas , pir
mą kartą grįžęs a tos togoms iš 

s • Redakcija straipsnius tai 
£ so savo nuožiūra. Nesunau 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E gražina tik iš anksto susita 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
: kainos prisiunčiamos gavus 

s prašymus. 
PiuiiiiiiiiiiutHiiHiiiiiiiiiii'.iiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiituiiihiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii'ii^ 

9 Administracija dirba kas- £_ 
dien 8.30 — 5:00, šeštadie- | 
niais — 8:30 — 12:00. E 

Bes . GI 8-087S 

OR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERC LIGO* 

81S2 So. Kedzde Ave.. WA 5-267t> 
Valandos pagal susitarimą. Jei n-
atsiliepia, skambinti MI 3-0001 

Pobūvį suruošė ir valgius pa- hSr&^S»t p a g a i lietuvišką pasą- j 
gamino komisija iš Petrulienės, [į^ įscenizavo mokytoja Nina į 
Norbutienės, Samienės ir Jonu- : G a i l i ū l l i e n ė . T a i ž vėrelių galeri-

giai nekasdieniški - - tikri Kū-1 tienės P . Erdvys 

• 

t • I š CHICAGOS VYČIŲ VEIKLOS 

Pradėdami naujus metus, pa- Į sausio 31 dienos. Stengiamės, 
siryžkime sausio mėnesio bėgy
je atvesti bent vieną naują na
r į į-savo kuopą. Atsiminkime— 
didžiausias taškų skaičius, bū
tent — 10, gali būti laimėtas 
už kiekvieną narį, naujai įrašy
tą arba jau buvusį grąžintą iki 

kad mūsų apygarda ir mes, chi-
cagiškiai, laimėtume atžymėji-
mus 52-jame seime Los Ange
les mieste. 

Kėjliavhno lygos paskutiniai 
rezultatai yra šitokie: 

pažiūrėti, 
vaikams, taip 

u s. 

1 vieta — Laekawicz laidotuvių namai 
2 " — Zbeila 
3 " — Petkaus laidotuvių namai 
4 " — Gaivos restoranas 
5 " — Chicagos taupymo ir skolinimo 
6 " _ Club House Cafe 
7 " — Lietuvių futbolo komanda 
8 " — Šv. Antano taupymo ir skolinimo bendr. 

Labiausiai pasižymėję žaidėjai y ra : Flo Marco, Alke Tom-
czak, kun. A. Valančius ir Ričardas Zallis. 

Ateityje numatoma: 

1-12—36 kupos susirinkimas 
vyčių salėje S vai. vak. 

T-16—14 kupos šokiai Šv. An
tano salėje, 15 ir 49 
Ct.. Cicero. 

1-19—112 kuopos susirinkimas 
Šv. PP. M. Gimimo pa
rapijos salėje. 68 ir 
Washtenaw. 8 vai. va
kare. 

Ir senjorų susirinkimas 
vyčių salėje 8 vaL va
kare. 

1-24—36 kuopos kel iavimo va 

karas West End Lanes 
kegliavimo name pusę 
trijų po pietų. 

1-26—14 kuopos STisirinkimas 
Šv. Antano parapijos 
salėje 8 vai. vakare. 

1-27—13 kuopos susirinkimas 
Šv. Kryžiaus par. salė
je, 45 ir Wood g., 8 vai. 
vakare. 

TI-7 —"Lietuvos Atsiminimų" 
banketas vyčių salėje. 

11-13—36 kuopos šokiai Vyčių 
salėje. 

JJ-21—112 kuopos kegliavimo 
vakaras Woodmac La
nes kegliavimo name 
pusę trijų po pietų. 

Įn-27—Vyčių choro balius P a k š 
to salėje, 38 ir Calif or-
nia. Staliukus rezervuo
ti teL FR 6-6489. 

11-28—Šv. Kazimiero dienos mi
šios ir komunija šv. 
Mykolo parapijos salė
je, 16 gtv. ir Wabansia. 
Šeimininkais bus 5 kuo 
pa. Ir šv. Kryžiaus pa
rapijos Las Vegas nak
tis Šv. Kryžiaus par. 
salėje. 

ja, kur i bus įdomu 
ypač pri taikyta 
pat bus "Tremtinys iš Ameri
kos" — juokingas vaizdelis, ku
rį pat i mokyt. N. G-nė yra su
kūrusi. Įdomus pamatyti vi
siems, ypač suaugusiems. 

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi gausiai paren
gime dalyvauti ir tuo savo atsi
lankymu paremti lituanistinę 
mokyklą. J . Bernotas 

Philadelphia, Pa, 
Gražiai sutiko Naujus Metus 

Lietuvių Moterų atstovybės 
j Philadelphijos klubas Naujųjų 
Metų sutikimo pobūvį, gražiose 
McCallister patalpose, pravedė 
pasigėrėtinai. Svečių buvo iš 
Clevelando, New Yorko, Wa-
shingtono ir k. Kita šios kolo
nijos visuomenės dalis susirin
ko sutikti Naujuosius Metus pa 
prastesnėje Muzikallnio klubo 
salėje, kuri daugiau dominavo 
senosios k a r t o s ateiviai ir jų 
vaikai. 

Ateitininkai jaunučiai 

Jaunučių ateitininkų būrelis 
(14 vaikų) gyvas, daug teikiąs 
vilčių. Gruodžio 13 d. dr. Juo
zaičio namuose jie buvo susibė
gę susirinkimui. Aplankę Valley 

Sausio mėn. 9 d. nustojame 
vieno savo nario — Ramutes 
Šalčiūnaitės. Ji iš teka už balti-
moriečio Kęstučio česonio. Ta
čiau šventėms į namus trum
poms atostogoms grįžo inž. L. 
Jurskis (iš Grenlandijos) ir ltn. 
V. Raugas . Taip pa t ši nedide-

Oflso H E 4-1414, B e t RE 7 C8C 
DR. B GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Specialybė akušerija ir moterų Ilgo* 

24 >4 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

VaL: kasdien 1—S Ir 6—8 vai vak 
Sėst 12—1 T. p. p. 

Vre&ad lemai. iMurrt . 

feL CE 6-0720 arba 288-4600 
0R. G. K. PAULIS 

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS 
.rtourue Boilding, Saite 709 
i.04 South Miciugaii Avenae 
valanda, susitarus telefonu 

1*L Ofiso PR 8-7800; Narna •25-7«t7 

DR. A. PUSTELNIKAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUB LIGOS 
5159 South Damen A venų* 

Valandos: 1-9 p. p. 
U»fc.5Ta* tre6!»<U**j 

Forge istorinę vietovę, svarstė i iė kolonija džiaugiasi nauju gy-
savo veiklos "didelius planus", 
nuspręsdami tuojau pat išleisti 
antrąjį "Vieversėlio" numerį. 
Po "svarstymų" teko atsikvėp
t i — pasižiūrėti vaizdų iš Lietu
vių Dienos New York'e, iš lietu
vių gyvenimo Philadelphijoje, 
be to, skaniai užkąsti. 

Būreliui vadovauja ponios 
[ Juozaitienė ir Mačiūniene. Pas

kutinio susirinkimo metu nuo-Į 
širdžiai talkininkavo p. V. Mu-
raška ir^J^-įKananavičius. 

Gaila, kad šiais metais aptin
go moksleivių ateitininkų veik
la, kuri taip pat jungia gražią 
jaunimo kupetą. 

Cambridge, N. J. 
LB apylinkes tarpe 

LB Pie+inės N. J. apylinkės 
rengta paskaita (gruodžio o d.) 
supažindino keturiasdešimtis 

ventoju, tik įsigijusiu namą. inž. 
kpt. A. Vanagu, už atsižymeji-
mus Azijoje labiausiai atžymėtu 
karininku savo dalinyje, pla
čiai minėtu ir amerikiečių spau
doje. V. Seirijis 

P. ŠILEIKIS, 0 . P. 
Ortopedas, Protezistas 

ABaratal-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagraibą kojom* 

(Arch Supports) ir t. t 
OBTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB 

VaL >-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1 
2850 W. 6Srd St., Chicago 29, TU 

TeL PRospect 5-5084 

f 

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2787 West 71st Street 
• AL.: kasdien nuo 6 - 8 vai. vakar-

Šestad. cuo 10 lkl 12 valandos 
Trečiadieniais užduryta. 

Ligonius priima pagal susita~'~ 
«•<*•* — w s • • » • - -

Ofiso teL PR 8-2220 
— re*. PKospect §-f©8s 

DR, JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKIA 

GYDYTOJA LR CHLRURGSS 
VAIKTJ LIGOS 

365S West SSrd Street 
Plrznad.. antrad., ketvlrt Ir penV. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 Ik! 7 v * 
šeštad. nuo i lkl 4 vai 

TeL RE 1 6818 
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
Ofisas 2659 W 59tb Street 

ALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
r'e^iadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta. 

!W. o«eo PO 7-6000, re*. GA *-7S7« 

DR. A. iENKINS 
GYDYTOJAS IR CHLRURGAF 

8844 W«rt 6Srd Street 
vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
lkl 8 vai. TreCiad. Ir Sėst. uždaryta 

Tol. GRovehil] 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST* 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 Weet Marąuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagai 
susitarimą, išskyra* trečiadienius, už
daryta. 

Otfso telefonas — CL 4-242J 
OR, AL RA6KUS 

YDYTCJAS IR CHLRURGAS 
4307 Soath Kedzle Aveniie 
(Kampas Sedzie Ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 lkl 8 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus 

OR ZIGMAS RUDAITIS 
*PEC. ORTHOPEDINfiS LJGOft 

2745 West 69th Street 
Priešą i* 8v Kryžiaus lijronine 

VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki II v. ryto ir nuo 8-8 T. v. 
Šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais t 
kitu laiku susitarus telefonu. 

Telef. REpublic 7-22O0. 

Klubo pirm. oper. sol. J. Au- k laus^ojų su mūsų teatro iak-
gaitytė, baigiantis senųjų metų nimis gilioje senovėje. Prelegen-
laikui. klubo vardu susirinku- tas akt. V. Žukauskas medžia-
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKESTU* 

2858 Wert 6Srd Street 
Val.: kasdien 10—12 vai. ir 7—* v 
vak. šeštadieniais 10—1 val. Trečia
dieni uždaryta, Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-322». 
Rea. telef. WAIbrook 5-507* 

Ofiso PR S-1715. Rea. TR S-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2SM Weet 51st Street 
Oakley Hedteal Art* 

Pirm., antr., ketvlrt Ir penkt. nuo 
ir 6—9 Ir pagal susitarimą. 

Bes. 239-4683 
DR. K. G. BALU KAS 

AKUŠERIJA IR MOT KR V IJGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Boilding) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001 

Ofisas S148 W£St ŪVM Street 
TeL: PRospeci » - i"t7 

ReakL: S241 West 66th Placa 
TeL: REpublic 7-7868 

DR. S BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; trec. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 Iki S. 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

OR. F. V, KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL REUanoe 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTU K 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

VaL: Pirmad., antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:30-8:3* 
val. vak. šeštad. 12-4 val., trečiad 
uždaryta. 

DR. ANT. RUDOKAS, Opf. 
Tikrina akis ir pritaiko akintos 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
VAL.: 1 val. ?>. p. iki S v. v. kasdien: 
trečiadien ais uždaryta: šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet 

Rea. teL PR »-#780 

DR. L SEIBUTIS 
laksto, pflsles ir šlapumo taką 

cnirnrgija 
Klsas: Naujas adresą.; 2454 Weal 

?lst S t (71-os Ir Campbell A vena* 
tampąs), teL 776-2880-

Valatidos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL REUanoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 0-O617 

Valandos: 1-S p. p. ir 8-ž p. p. 
Penkt. tik 1-3 p. p. 

TreCiad. ir šeštad. pagal sutarti. 

B::VV3 IHinoiF ,-a'stvb^s gnb. Wil 
liam Strattr.n Chicagoj teisiamas 
už pa imt i mokesčių nupykimą. 

P A I E Š K O J I M A S 
Paieškomas A. KARVELIS 1948 

metais gyvenęs tokiu adresu: 37 
Hillside Ave.. Waterbury, Conn. 
Prašoma atsiliepti šiuo adrpsu. 
O. Budnikas, 133 Clark Place, 
EHzabeth, New Jersey. 
•.IIIIIIIHilHIIlHllilIlIHIlflIUIIIIIUIMIIIin 

OVI NG 
J. NAUJOKAITIS 

DCT met« patyrimM 

GramPa 
Sam 

WA 5-KW 

"Taip, mano senelis taupo pas District...", ką darė ir jo 
tėvas. District turi biznį nuo 1897 m., kuriuo jie tikrai turi 
teisę didžiuotis. Jų patarnavimas yra visad greitas ir manda
gus lygiai kaip ir draugiškas, koks biznyje turi būti. District 
Savings atidarąs 50 valandų savaitėje jūsų paslaugai. Yra 
daug vietos mašinoms pastatyti ir, žinoma, santaupos yra 
apdraustos. 

tohere people make the diljerence" 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

2S01 West SSrd Street 
Kampas St-Stoa Ir CaUfoix_i 

VaL kasdien nuo 6—8 val. vak. 
Beit. 2—4 vaL 

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Oflso telef. 476-40<2 

Rea. WAIbrook &-S04S 

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Roote 25, Elgin, Illinois 

VaHndo* pagal susitarimą 

TeL ofiso HE 4-584S, l es . 188-92*1 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 

tik 

DISTRICT SAVINGS 
.3430 So. Halsted • Chicapo, Illinois 60508 • Phone: 254-0104, 

Albert J. Aukers, President. 
CHcsgo, Ifl-1 
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VaL: pirm. ketv 1 .« -rm.t»r 
antr., penkt. 1-S. tra& tr 
nusitarus. 

TeL ofiso HE 4-6758; Rea. HI IS-SM' 

DR. S. Ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI LR C H I R U R G A I 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 1-S 
val. penktad. 1# v. r. iki 9 v. v., 
SeStad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagai susitarimą. 

TeL oflso tr boto OLmurfc 2-41&I 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHLRTJRGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—B vaL ir 6—8 v»L vak 

Išskyros trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi: 

K8PCPTJ IR VAIKU LIGTJ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
715S Sooth Western Avenae 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 val. Iki 1 val. p. p. ir nuo 
• v. — 8 vaL vakare. Trečiad nuo 
11 vaL ryto. — 1 v. p. p.. SeStad. 11 
vaL ryto iki > val. p. p. 

Ofiso tel. R E 7-1188. 
Rea. teL MS-ŽtlS. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weit 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal sosttai-tma. 

Offteo «ehrf. CLiffskle 4 28»fl 
Resid. telef. WAlbrook 5-SOtt 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Asbtand Avenae 
Tafe.ndos kiekviena diena ~2—-4 Ii 
5—8 val. vak. Trečiadieniais Ir sek-
madieniais uždaryta, priimama pa-
<al susitarimą. Šeštadieniais nuo S T. 
ki 5 v. v. 

DR, VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERC 
_ _ LIGOS 
Ofisas h- rez. 2652 W. 50th St. 

FeL PRospect 8-122S ar PR 6-M77 
Ofiso vaL: Pirm., antr., trač. U 
oenkt nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 lkl I 
v. v. aeSt. 2—4 v. popiet Ir kitu lal-
-u — pagal susitarimą. 

f̂. teL H E 4-S11S. Namq GI S-SISS 
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Valandos pagal susltarlms 

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
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Tel. PRospect 8-S400 
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GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
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Treč. jr sestad.pagal sutarti 



Kalėjimo kiemas ir > 

LAISVĖS OAZĖ 
Niekas tiek daug nekalba 

apie žmogaus gyvenimo sąlygų 
pagerinimą kaip bolševikai ir 
niekas taip darbininko neišnau 
doja to gerumo vardan taip 
pat kaip bolševikai. Plakamas 
nuolatiniu priespaudos bota
gu tiraninės valstybes gyven
tojas turi šokti, nuolat skan
duodamas t a i ybinius šūkius 
apie kažkokias komunistines 
aukštumas. Tai tęsiasi melų 
metai, ir tuo tarybinis automa
tas žmogus turi tikėti. Kas 
tuo netiki, t a s yra verčiamas 
tikėti arba prisipažinti klys
tančiu. Pasikeičia partijos va-
lovai, o botagas — partijos 
neklystamumas ir iš to išplau
kianti tironija tebėra tie pa
tys. Gruodžio 11 d. naujas kom 
partijos viešpats Kosyginas sa 
vo kalboje pasiskundė: "Rei
kia pasakyti, kad pastaruosius 
kelerius metus liaudies ūkio 
planai tvirtinami pavėluotai, 
tuo daroma aiški žala liaudies 
ūkiui". I r tuo j pat neklausan
tiems pagrasino: "Vyriausybė 
iš to padarys reikiamas išva
das". Kokias išvadas kompar
tija padaro, visiems aišku, i r 
todėl nuolatinės pasakos apie 
gerovę t ampa vis labiau ver
žiančiais * pančiais dėl savo į-
kyraus beviltiškumo. 

šiomis dienomis JAV prez. 
Johnson ta ip pat pakalbėjo a-
pie kovą prieš skurdą. J is taip 
pat pastebėjo, kad rems visų 
kraštų kovą su skurdu. Išryš
kino ir tai, kad JAV nėra t ik 
laisvės oaze pasaulio dykumo
je, bet ji y r a kovojantis kraš
tas. Prez. Johnson akcentavo: 
"Mūsų valstybė buv-- sukurta 
padėti nutrenkti šalin nežmo
niškumo, skurdo ir tiranijos 
pančius, k u r žmogus laikomas 
mažesniu negu jam iš viso Die
ve leista". Ta i reiškia, kad pre 
zidentas pažada tęsti kovą 
prieš komunistinę tiraniją, nes 
niekur nėra taip spaudžiamas 
ir niekinamas žmogus kaip 
Sovietijoj, ką matėme ir iš 
anksčiau ^asakytų naujojo par 
tijos botago Kosygino sakinių. 
Niekur nė ra t a ip pavergtos 
Dievo žmogui duotos teises 
kaip Sov. Sąjungoj, ir jei šis 
kraštas y r a laisvės oazė, tai 
ten yra kalėjimo kiemas, kurio 
apsaugos mūrus ne kartą yra 
padėjęs stiprinti ir ši laisvės 
oazės šalis. 

Nieko nėra garbingiau kaip 
kovoti už žmogaus išlaisvini
mą iš skurdo ir dvasios pan
čių, tačiau ne retai, tą skurdą 
mažinant, stiprinamos kalėji
mo sienos. Tą pačią dieną, kai 
tik buvo paskelbta JAV pre
zidento kalba, laikraščiai pra
našė, kad Amerikos bendrovės 
stato Rumunijoj du fabrikus. 
Be abejo, gerai ,kad stiprina-

Spaudoj it gyvenime 

mas satelitinis kraštas, kuris 
stengiasi atsipalaiduoti nuo ko 
munistinio centro Maskvos, ta
čiau bloga, kad tai padaroma 
be jokių sąlygų. Tai stipiinama 
kcmunistinė mūro siena nepa
reikalaujant, kad komunistai 
prakirstų kalėjimo langus ir 
įleistų pavergtiesiems šviežio 
oro. Remiant bolševikinius kra 
štus, turėtų atsiminti Vakarai, 
kad besąlyginis rėmimas yra 
ne skurdo mažinimas, bet kom 
partijos stiprinimas, gi iš es
mės komunizmas yra skurdo 
skleidėjas. 

* 
Prezidentas taip pat paste

bėjo, kad atsirado naujų ko
munistinių kraštų, ir taip pat, 
kad pati komunistinė sąjunga 
pradėjo byrėti. I r be abejo tas 
byrėjimas būtų spartesnis, 
kad, remdama komunizmo 
skurdinamus kraštus, JAV iš
reikalautų, jog į visus komu
nistinius kraštus kartu su kvie 
čiais būtų įsileidžiamas ir va
karietiškas žurnalas, laikraš
tis ar maldaknygė, kad būtų 
reikalaujama atleisti komunis
tinius pančius pavergtiesiems 
kraštams, kad būtų sustabdy
ta rusifikacija, trėmimai ir 
spaudos draudimas. 

Laisvoje oazėje gyvendami 
neturim tik džiaugtis šia sala, 
kuri tur i tendencijos vis la
biau gerėti, bet turime atsi
minti ir antrąją prez. Johnson 
sakinio pusę, kad mūsų parei
ga kovoti su Uranija. Mūsų 
pareiga remti kovą prieš bol
ševizmą visomis galimomis 
priemonėmis, nes tuo mes pa
teisinsime savo prieglobstį šioj 
oazėj. Mūsų pareiga daryti 
vyriausybei ir prekybininkams 
įtakos, kad nekomunistiniuos 
kraštuos skurdo mažinimas 
stiprina antikomunistinį nusis
tatymą, gi besąlyginis rėmi
mas komunistinio krašto t ą 
komunizmą stiprina. Kai A-
merikos prezidentas kalba apie 
gėrį, t a i reiškia, kad to gėrio 
geidžia visam pasauliui, gi Ko
sygino žodžiai turi visai kitos 
reikšmės, kai jis kalba apie 
gerovę. Kosyginas savo kalbą 
gruodžio 11 d. baigė išreikšda
mas viltis, kad visi Sov. Są
jungos piliečiai stengsis dirbti, 
nes esą: "Šlovingoji komunis
tų partija tvirtai veda tary
binę liaudį į naujas komuniz
mo pergales". 

Naujos pergales yra komu
nizmo plėtimas, o gi komunis
tinė santvarka yra tos gero
vės grabas Komunizmo sienos 
braška ir kovoj su skurdu rei
kia, kad tos kalėjimo sienos 
vis labiau aižėtų. Jei to nebus, 
tai Uranija nemažės, o vis la
biau grasins raudonu smėliu 
užnešti ir šią pačią laisvės oa
zę. Al. B. 

Afrikos valstybių ūkinė politika 
Nacionalizacija, užsienio parama, marksizmas 

LIETUVA NETEKO MILIJONO 
GYVENTOJŲ 

Siekdamos krašto ūkį pa imt i 
griežtesnėn valstybės kontrolėn, 
daugelis naujųjų Afrikos vals
tybių palaipsniui įveda gamy
bos priemonių nacionalizaciją 
Šį posūkį paskatina d a r ir t a 
mintis, jog šiuo būdu siekiama 
kaip galima greičiau nus ik ra ty 
ti užsienio kapitale kontrolės , 
nacionalizuojant ypač t a s įmo
nes, kurios sukurtos ir valdo
mos užsieniečių. 

Tačiau privačios iniciatyvos 
išjungimas, ypač t r ū k s t a n t pa
tyrusių tarnautojų, dažnai sur i š 
tas su ūkiniu smukimu. Del to 
pvz. Gvinėjoje buvo iš formuota 
Valstybės prekybos komisija, 
per kurią bandyta nacionalizuoti 
visą importą ir eksportą. Ketu
riolika metų patirt ies Indijoje i 
taip pa t parodė, kad nacionaliza- į 
cija ne visada būna t inkamiau
sias ūkinei pažangai kelias. Dėl 
to Nasseris Egipte, pravesda-
mas plačią gamybos priemonių 
nacionalizaciją, mažesnius ūki
nius vienetus palieka privačioje Į 
nuosavybėje, kaip ta i ūk ius iki į 
100 akrų ir smulkesnes įmo- į 
nes. Apskritai, daugelyje Afri
kos valstybių imama pasi tenkin 
U tik valstybes kontrole, regu
liavimu, nepereinant prie pilnos 
nacionalizacijos, p r a m a t a n t . kad 
tai visiškai atbaidytų sve t imo! 
kapitalo investavimą, k a s kraš 
tui, smarkiu tempu siekiančiam 
ūkinės pažangos, nenaudinga. 

Finansinė ir karinė užsienio 
parama 

Naujosios valstybės s tengia
si panaudoti vakarų ir ry tų 

Prez. L. Johnson 

bloko t a rpusav ias varž\ bas bei j 
lenktyniavimą ir išsiderėti sau! 
kaip daugiau pagarbos, kaip , 
galint geresnėmis sąlygomis, j 
Nasser is šiuo būdu sėkmingai | 
panaudojo rytų i r vakarų blo
ko rungtyniavimą Aswano už
tvankai i r ki toms statyboms, o 
Indija pasinaudojo varžybomis 
t a r p Sovietų i r vokiečių staty
bai plieno liejyklų. Panašiai vyk 
s t a ir su karine pagalba., tačiau 
čia naujosios neutraliosios vals
tybės mažiau imkstn pasinau
doti Sovietijos parama, bijoda
mos patekt i j ų kontvolėn. nors 
pvz. Egiptas . Gvinėja ir net Ma
li yra ėmusios karinių reikme
nų iš Rusijos. 

Socialine - ekonominė revoliucija 
bei autor i ta tyvine vyriausybė 

Naujieji kraš ta i , siekdami mo 
dernizaeijos bei pažangos ir tuo 
vykdydami, anot jų. socialinę 
ir ekonominę revoliuciją, nori 
turė t i stiprią vyriausybę. Par
lamentui daug kur neįstengiant 
įgyvendinti šios sąlygos, dau
gelyje k ra š tų valstybės vairą 
perima kariškiai, tik stengiasi 
įvairiomis kont'.'oliucjamų bal
savimų formomis pridengti sa
vo autor i ta tyvinius režimus, ar
ba bent veikti pažadais, kad po 
t am t ik ro laiko bus a tkur ta de- Į 
mokra t inė san tvarka . Kraštuo
se, k u r t r ū k s t a kariškių elito, 
a t s i randa populiaresnių politi
nių vadų, kur i e eina tuo pačiu 
keliu. 

Biktatorei ių laikmetis 

Ieškodami organizuotos para
mos, tokie au tokra ta i susidaro 
sau palankią partiją, išformuo
dami demokratiškesnius sąjū
džius — k i t a s partijas, tarptau
tinio pobūdžrio organizacijas, pv. 
skau tus . I r taip susidaro vadi
n a m o s : "vadovaujama demokra 

; t i ja" C Sukamo, 'Indonezijoje), 
I "demokrat inė d ik ta tūra" (Se-

kou Toure, Gvinėjoje): kai ku
rie, ka ip Sekou Toure, nesivaržo 

i pripažinti, kad tokios vienos 
par t i jos d ik ta tūros sudaromos 
Sovietų pavyzdžiu; Blaivesni Af 
rikos politikai, pvz. Afrikos in
telektualas Cheikh Anta Diop. 
prisibijo, kad šitokia sistema 
veda prie mažų, trumpalaikių 
diktatorėlių laikmečio, kuriuo 
pasižymėjo Pietų Amerika. 

prirakinti lietuviai. Labai išnyko 
Lietuvoje žydai ir vokiečiai. Pažy
mėtina, kad Lietuva nustojo dides
nio gyventojų procento, negu kare 
dalyvavusios tautos. Nuo 1939 m. 
iki 1939 m. gyventojų skaičius pa
augo: i'procenta:s): JAV-se 35.6. 
Olandijoje 9.2; Belgijoje 8,5; Vo
kietijoje 4.3. tuo gi tarpu Lietu
voje per tą laiką gyventojų skai
čius sumažėjo 13,7 procento. Na
ciai ir bolševikai — didieji Lietu
vos gyventojų naikintojai. 

i. Daugi. 

Federacijos ir sąjungos 

Pažymėtina, kad kai kurie iš 
tų vadų svajoja apie platesnes 
regionalines įvairių valstybių f e 
deracijas. To siekia Nasseris 
Afrikos šiaurėje ir Nkrumah 
Afrikos pietvakariuose. Afriko
je keliami balsai net platesnio 

į to kontinento valstybių bendra

darbiavimo, sudarant politinę są 
jungą ir įsteigiant bendrą aukš
čiausią karinę vadovybę, bent 
gi muitų, finansinę (bendrų pi
nigų) sąjungą. Yra net suda
ryta Ekonominė Afrikos komi
sija, vykdomos Afrikos vals
tybių konferencijos. 

Su politiniu ir ūkiniu atgimi
mu, Afrikos valstybėse jaučia
mas stiprus polinkis įgyvendin
ti ir savo kultūrinį atgimimą, 
visų pirma stengiantis nusikra
tyti svetimų kontrolių ir įta
kų. 

Jungtinių Tautų forumas 

Jungtinių Tautų forumą nau
josios Afrikos valstybės labai 
brangina, nes ten jų balsų skai 
čius yra reikšmingas ir šioje in
stitucijoje jie randa priemones 
galinėtis su galingaisiais ir spir
tis prieš juos. vykdyti morali
nį spaudimą. Tų valstybių reikš
mę padidina dar ta aplinkybe, 
kad Jungt. Tautose jos sudaro 
vidurį tarp besivaržančių rytų 
ir vakarų blokų. Tačiau savo 
kasdienėj tikrovėj jos stengia
si išlikti neįsivėlusios į didžiųjų 
galybių ideologines kovas, nors 
atskirais atvejais ir pareikšda
mos tai vieniems, tai kitiems 
didesnių ar mažesnių simpati
j a 

Komunizmo įtaka 

Kiek naujosios Afrikos vals
tybės yra komunizmo įtakoje? 
Nėra abejonės, kad daugelis jų 
vadų yra paveikti marksizmo.! 
Kai kuriuose kraštuose panau-1 
dojama net ir sovietinė termi- ' 
nija, kaip "demokratinis cent
ralizmas", "jaunieji pionieriai", 
"politbiuras" ir kt. Marksizmas 
-leninizmas daugeliui teikia pa 
vyzdį vykdant nacionalizacijos 
programą. Tačiau, iš kitos pu
sės, valstybių viduje stengiama 
si varžyti komunistų partijos 
veikimą, kaip tai pvz. vyksta 
Egipte; panašiai Sekou Toure, 

i kuris valstybiniame gyvenime 
! yra daug kur kopijavęs Sovie-
i tus ir priėmęs jų pagalbą, pa-
Į kartotinai Jungtinėse Tautose 
\ pasisakė prieš Sovietų kišimąsi 
Į į kitos valstybės vidaus reika

lus, kad savu laiku (1961 m.) 
; net buvo priežastimi, kad iš Gvi-
i nėjos buvo atšauktas Sovietų 
Į ambasadorius. Naujosios vals-
I tybės yra daugiau linkusios pa-
'; sekti Ataturko reformų ir pa-
į žangos siekiais, kaip komunistų 
! ideologija, tačiau ar visoms 
į joms pavyks išsisaugoti klastin 
į gųjų raudonųjų užmačių, tepa-
Į rodys ateitis. Kongo įvykiai su 
i raudonųjų laiminamu kanibaliz-
| mu kelia susirūpinimą. i. P r . 

ATSIŽABOJUSI RUMUNIJA 
Tarpininkas tarp Maskvos ir Pekino 

P. GAL CYS 
f 
. 

Anksčiau, kalbant apie rytų j rodymo, rusų kalba buvo panai-
Europą, būdavo sakoma, kad j kinta kaip pirmoji svetima kal-
mažiausia Maskvos įtaka esanti ! ba vidurinėse mokyklose. Da-
jaučiama Lenkijoje ir ji buvo j bar mokiniai gali pasirinkti: vo-
laikoma laisviausia nuo komu- kiečių, anglų, prancūzų ar r u sų 
nizmo šalimi. Tačiau dabar mus Dauguma jų pasirinko prancū-
pasiekiančios žinios tvirtina, kad į zų, kaip labiausiai artimą ru-
Lenkijoje kompartijos varžtai į munų kalbai, juo labiau, kad 
vis labiau suveržiami, kad Go- j prancūzų kultūra yra suleidusi 
mulkos valdžia vis labiau paiso i gilias šaknis į rumunų gyveni-
Maskvos norų ir nurodymų. Į mą. Maksimo Gorkio insti tutas 

Lygiagrečiai su tuo girdime j prie Bukarešto universiteto bu-
Rumunjią vis labiau atsipalai- į vo perkrikštytas į slavų kalbų 
duejant nuo anksčiau ją slėgu-. institutą. Gatvių ir kino teat rų 
šios Maskvos priespaudos, pa-! vardai kasdien nusimeta rusiš-
t iriame ją esant nutraukusią ne ' kus vardus. Jau maža beliko 
vieną ją žalojusį varžtą, pra- gatvių su rusiškais pavadini-
eitais metais pasitraukusią iš I mais, o teatruose daug mažiau 
bendros komunistinės rinkos bestatoma rusų autorių veikalų. 
(COMECON). nors Stalino pas
kirtieji vyrai tebevaldo kraštą. 

Neseniai po Rumuniją kelia
vęs švedų žurnalistas Per Sjor-
gen aprašo savo įspūdžius, ku
riuos sutrumpinę paduodame. 

Mėginimai spaudoje 

Tarpininkai t a rp rusų ir kiniečiu 
Rumunija, labiau už be t kurį 

kitą Rytų Europos kraštą, mė
gina įsiterpti tarpininkauti tarp 
rusų ir kiniečių. Mat. rusų ki
niečių ginčas rumunams teikia 
progą manevruoti. Jokiu kitu at 

Praeitų metų gale buvo su- j veju j i negalėtų to daryti. Tuo 
s tabdytas rusų savaitinis žurna- ' pačiu metu j i nepaprastai susi-
las "Novoje Vremia" ir pradėjo rūpinusi sutrukdyti atvirą kori-
eiti rumunų žurnalas "Lumea" f liktą tarp Maskvos ir Pekino. 
(Pasaulis). Rytų Europos są-', Taip atsit ikus. Rumunija turėtų 
lygose tai pažymėtinas įvykis. į tik tą vieną pasirinkimą — pri-
J i s panašus į amerikiečių "Ti- sijungti prie Maskvos 
m e " ir perspausdina straips
nius iš kitų. netgi Vakarų laik
raščių. Tuo būdu jis tapo vie
ninteliu šaltiniu rumunams su
sipažinti su Vakarų nuotaiko
mis. Dar įdomiau, kad "Lumea" 

Švedų žurnalistas rašo, kad 
tcfcs anekdotas su dideliu pasi
skonėjimu pasakojamas Buka
rešte, kuris, tarp kitko, gražiai 
vaizduoja esamą būklę. 

Esą. Kremlių užplūdo žiurkės. 
taip pat spausdina ir vakariečių V i sos pastangos jas sunaikinti 
žurnalistų specialiai jam para-i n e p a v y k o . Galiausiai nu ta r t a 
šytus straipsnius. Iš pradžių k v į e s t i garsų rumunų žiurkių 
"Lumea" buvo leidžiama 50.000 gaudytoją. Šis atskrenda, ir"tfi-
egz. Dabar ji pasiekė 80,000. o Į d e l ė delegacija su Chruščiovu 
kai gaus didesnį kiekį popie- ; p r į e š a k y jį pasitinka aerodro-
riaus. tiražą dar padidins, nes ' m e Svečias nešasi mažytį laga-
jis visas išperkamas. Šiaip Va- j m m 5 U . Kremliuje jis jį atidaro, 
karų laikraščių Rusijoje tega- , i r i i i m a m a ž ą pelytę. Rumunas 
Įima gauti tik didžiuosiuose ku- j j ą į l a n k a ir pasta to a n t grindų. 

, rortų viešbučiuose. į K a i pęjg niršulingai prededa su-
Netrukus po "Lumea" pasi- . k i o t i s g kiekvienos Kremliaus 

kertės atskuba žiurkės Tada 
žaislinė peliukė visas j a s veda 
prie Maskvos upės krantų. J i 
šoka i upę. žiurkės seka paskui 
ir visos prigeria. 

Susižavėjęs Chruščiovas tapš
noja rumunui per petį i r šnabž
da : "Tovarišč. ar negalėtum 
man parūpinti mažo kinietuko". 

Savaime aišku. Rumunija la
bai patenkinta Chruščiovo kri
t imu ir raudonosios Kinijos pa
silikimu komunistinio judėjimo 
rate. Chruščiovas buvo rumu
nams grėsmė, nes jis norėjo jų 
naftą paversti "gazolino stoti
mi" Rytų blokui. Rumunai pa
geidautų tokio komunistinio pa
saulio, kuriame Kinija būtų rroo 

: Va'stybės departamer*as paskel- latinėje ideologinėje opozicij}-
be. kad naujas protokolo šefas yra j j e Maskvai, kad tuo būdu ma-
adv Lloyd Hand, 35 m. Jis čia ; g ^ t a u t o s k a i Rumunija, 
matyti savo kabinete Los Angeles. , _ , . . r

 x. , , 
iCalif. Hand buvo Lyndon Johnson j s a l e t ^ l a i s v ? 1 manevruoti t a rp 
| pagalbininkas 1957-61 m. | jo ašigalių. 

Svarbius statistinius duomenis 
"Aidų" 10 nr. duoda Pranas Zun
de, straipsnyje "Lietuvos gyven
tojų dinamika ir struktūra". Jo 
surinktomis žiniomis, dėl karų ir 
okupacijų lietuvių tauta nuo 1940 
iki 1959 metų nustojo 1.090,000 
gyventojų. Lietuvos plote, kokį ji 
dabar už'ma (65.3 kvadr. kil.) 
1340 m. buvo apie 3.m.0O0 gy
ventojų. Tačiau pagal 1959 m. gy
ventojų surašinėjimą tame pat 
Lietuvos plote 1959 "m. turėjo būti 
apie 3.800,000 gyventojų, Lietuva 
per tą laikotarpį nustojo daugiau 
kaip milijono gyvybių. 

Tuos nuostolius P. Zunde taip 
detal'ai nusako: 

1941 m. sausio — geg. mėn. re
patrijavo iš Lietuvos į Vokietiją 
52,000; 

1941 m. birž. mėn. deportuota 
j Rusiją 35,000: 

1941 m. į Rusiją evakuota ir 
nesugrįžo 5.000: 

1941 m. sukilime prieš sovietus 
žuvo 4,000: 

1942 -1944 m. į Vokietiją dar
bams deportuota ir nesugrįžo 9,800; 
1942 -1944 m. nacių nužudyta 
(daugiausia žydų tautvbŽs) 
170,000: 

1942 - 1945 m. kiti karo nuosto

liai (žuvę kariai. įskaitant ir tar
navusius rusų kariuomenėje, žuvu
sius per bombardavimus ir t. t.) 
25,000: 

1944 m. nuo sovietų pabėgo į 
vakarus 25.000: 

1944 m. iš Klaipėdos krašto j 
Vokietija evakuoti ir pabėgusieji 
105,000: 

1945 -1958 m. į Lenkija repatri
juoti 200.000; 

1945 -1958 m. sovietų deportuo
ti (daugiausia j Sib:-rą) ir nebegrj-
žę 260,000: 

1944 -1953 m. kovoje prieš so
vietus žuvę partizanai 30.000; 

1955-1959 m. į Vokietiją re
patrijavę 10.000: 

1945-1959 m. į kitas Sovietijos 
dalis perkelti ar pers'kraustę 
30.000; 

1941 -1959 m. gimimų deficitas 
93.000: 

taigi — gyventojų nuostolių 
1941 -1959 m, Lietuva tujMfco 
1.090.000. 

P. Zundės apskaičiavimu per tą 
laikotarpį j Lietuvą atsikraustė 
apie 210,000 rusų ir kitų; rusų 
skaičius Lietuvoje pakilo iki 
231,000, ir jų miestuose gyvena 
apie 77^ , Skurdžių kolchozų ru-

I sai nemėgsta. Prie jų įstatymais 

TARP DVIEJŲ OKUPACIJŲ 
ATSIMINIMAI IŠ 1940—1944 

VANDA RAUDA 

Sudrebėjau ir plačiai išplėčiau akis. Jo veidas 
mėšlungiškai pas i tempė, lygiai t a ip , ka ip ir pirmą 
sykį. Norėjau išeiti, be t keista — kojos nepajudėjo 
ir pasilikau stovėti pr ie sienos. Kai jo veidas nurimo, 
j is parėmė delnu galvą ir bukai žiūrėjo į gulinčius 
prieš jį popierius. Gal t a s t r auku lys buvo skausmin
gas? Po tylos, kur i man buvo vir tusi amžinybe, at
siliepė : 

— Siuntinį j a m gali įteikti. T ik ne šakoladą. ne 
citrinas ir dar. velniai žino. ką! Užteks buržujiškų 
prasimanymų! Galgi p r ip ras dabar i r prie prasto ėda
lo... — ir pa tenkin tas nusišypsojo. 

(Siuntiniai buvo leidžiami t ik tam tikro svorio 
ir nebuvo leistos c igaretės . Mano vyras buvo ypatin
gai stiprus rūkor ius ir menkas saldumynų mėgėjas. 
Siųsdama šokoladą .ci tr inas, cukrų turėjau galvoje 
skurdų kalėjimo mais tą ir norėjau jo organizmui duo
ti maistingesnių da lykų) . 

— Dvi pasku t inės s iuntos buvo konfiskuotos, 
nes tu pasiuntei velniai žino ką T 

— Pasakyk t a m s t a man, ką turiu paruošti, kad 
siuntiniai nebūtų konf iskuot i? 

— Viską, ką p ras t i žmonės valgo! Gal nepaaaps! 

O dabar eik lauk ir nedrįsk daugiau čia pasirodyt. At
vykai be šaukimo ir tave reikėtų nubausti! 

Atleiskit... ir supraskit mane. Tamsta juk 
ta ip pat esi žmogus ir taip pat ką nors myli... — pus
balsiai pasakiau ir lėtai pasisukau prie durų. 

Išėjusi iš NKVD pastato, nuėjau pas savo bičiu
lius ir viską papasakojau. Mano draugės vyras klau
sė manęs, be sustojimo rūkydamas. Kai pabaigiau sa
vo liūdną pasaką, pra tarė : 

— Matyt, Efremovas tikrai buvo padorus žmo
gus, todėl jį ir pakeitė. — Ir papasakojo, ką iš žmo
nių sužinojo apie naują NKVD viršininką. Pavadin
kim jį Zverevu. J is sadistas. Ypatingai dažnai lanko-

[ si moterų skyriuje, kur savo aukas kankina negirdė
t a i s būdais. Iš kalėjimų vargu ką ir beišleis, o išsiųs 
į Sibirą. Šiuo metu jie visus teisia. Vieniems skiria 
25 metus katorgos, kitiems — mažiau. Pa t i menkiau-
sioji bauda — aštuoni metai Sibiro. 

— Aš tai sakau tau, nes man rodosi, jog bus ge
riau, jei būsi su šia mintim apsipratusi... Esi stipri..! 
— užbaigė. 

Jei būtų žinojęs, kokia anuomet buvau silpna
dvasė! 

Susigūžusi sofoje ir jo žodžių beklausydama, žiū
rėjau į priešais mane sienoje esantį paveikslą, kuria
me buvo pavaizduotas Nemunas toje vietoje, kurioje 
mes su berniukais dažnai lankydavomės. Jis gal dau
giau jau nebepamatys Nemuno... Taip mėgdavo ten nu
eiti ir su sūnumis plaukioti! Nė mūsų puikių miškų 
daugiau jau nematys, kuriuos taip gražiai aprašė Mic
kevičius... Nė savo karštai mylimos tėvynės nebepa
matys... 

Ar jį išveš į Sibirą? Ar gal kalėjimo rūsy sušau
dys'; Už ką? Už ką'!... 

Staiga girdžiu mūsų bičiuli" balsą: 
— Na, ką gi? Sudarykim sąrašą to. "ką pras t i 

žmonės valgo", kad galėtum^ paruošti siuntinį., Pfc 
rinkim pačius maištingiausius dalykus. 

Sekančią dieną, dešimtą valandą ryta mano siun
tinys buvo paruoštas ir aš nunešiau jį į NKVD. Gi p6 
mėnesio vėl įteikiau tokį pat prastiems žmonėms* 
siuntinį. 

Efremovui bebūnant, buvo leista du kar tus per 
mėnesį, ir ką norėjai galėjai i siuntinį dėti. 

Prašyt vėl pasimatymui leidimo neišdrįsau. Pakan 
karnai girdėjau iš žmonių, kaip Zverevo sekretorius 
kalbėjo su tais. kurie kreipėsi, j j j prašydami leidimo. 
Jie jo vistiek negavo, neduos ir man. Gal būt , ko gero 
prisimins, kad aš. teisės neturėdama. įsibroviau pas jį 
ir gal nubaus už seną dalyką1? 

Ne. geriau nebandyti. Gal dar būsiu sūnums rei
kalinga, o vyrui visvien esu bejėgė padėti. 

Areštų įvykdavo vis daugiau ir daugiau. Žmonės 
po nakties dingdavo. Išveždavo net septyniasdešimties 
metų senius Ateidavo į namus ir dienos metu: jei tė* 
vas buvo darbe suimdavo motiną ir vaikus. Ar d » 
blogiau: motina išėjo apsipirkti, sugrįžta — vaikų nė
ra! Tik vis kibiau plinta gandai, kad žmonių jau nė^ 
šaudo, o išveža sunkiems darbams į Rusijos gilumą. 
Nejau septyniasdešimt metų sulaukusius į sunkų dar
bą? Ką gi su jais daro? 

(Bus daugiau) 
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VENGIANT PLYŠIU 
Luomai ir kastos 

VYTAI TAS VOLERTAS 

Mažai kur užtikome tiek lank 
stymosi toliau prasiveržusiam 
asmeniui, kaip mūsų vyresnio-
je kartoje, įsigyvenusioje šioje 
laisvės, demokratijos ir taria
mos lygybes šaly. Daktaras, ad
vokatas, laidotuvių direktorius, 
išeivijos judėjime nedalydavęs, 
bet, naudos dairydamasis, porą 
kartų metuose lietuvių tarpe 
pasisukinėjęs, tars i sostan bū
davo keliamas. I r kunigui pa
garbos netrūko. I r vargoninkui. 
Ir sėkmingesniam verslininkui. 

Respekto negailėta gal dėl to. 
kad šie mokėjo rašyti, kad jų 
rankos buvo baltesnės. Bet, tur 
būt. niekur taip vieningai inte
ligentija nedezertyravo iš savo 
tautinės šeimos, kaip lietuvių 
ankstesnėje kartoje. Net švie
sesnis darbininkas, aukštesnę 
mokyklą pažinęs, mojo ranka 
į tėvų lietuvišką aplinką, susi
rado naujus dievus ir atgal re
tai .pasižiūrėjo. 

Pabėgėliai ir ištvermingieji 

Inteligentijos, nors lietuviais 
likusios, pabėgimas iš visuome
ninio gyvenimo atnešė didelę 
skriaudą ir kitus įtaigojo atsi
traukti . Jei prasišvietusiam ne
įdomu, tur' būt, ten nieko nėra. 
Jei' plačiau matą su tėvais net 
lietuviškoje aplinkoje nebendrau 
ja, ir man, sūnui ar dukrai, ge
rai žinančiam vietinę kalbą, de
ra šviesesnių pasaulių ieškoti. 
Senukai težaidžia vieni. 

Bajorija išėjo, masės liko. Li
ko ir žaidė, tęsdamos lietuvišką 
gyvybę. Jų žaidimu — ne inte
ligentijos išdidumu — išsilaikė 
institucijos. Per šių žmonių ran
kas į Vokietijos stovyklas skli
do garanti jos, jų pastogėse ap-
sistodinėjo atvykėliai, ir tik la
bai retas advokatas ar gydy
tojas savo namuose kelioms die
noms naują ateivį priglaudė. 

Eilinių pastangomis gyvybė 
išsilaikė, tačiau vos plasdeno. 
Nuostolių, šviesesniųjų atsisky
rimu sukeltų, niekas neatlygins. 

Vergiškumas išsilavinusiam 
asmeniui jau sunykęs. Net skir
tinga nuotaika ima rodytis. 
Prieš keliolika metų į JAV at
vykusių ta rpe visuomeniniai d a r 
bai daugiausia kabinami vien 
ant inteligentų pečių. Visi dar
bai — jų planavimas ir vykdy
mas. Žinoma, an t tų inteligen
tų, kurie tautiniai gyvi išliko. 
Tačiau gerai nusisekus, kiekvie
nas džiūgauja, ir dėl luomų a r 
kastų aimanuoti pagrindo nėra. 

(Tiesa. Dirvos vedamajame 
buvo skųstasi, kad atsirandan
ti "pirmųjų suolų aukštuome

nė". Atseit, kažkokiame paren
gime net kelios pirmosios eilės 
buvusios rezervuotos garbingie
siems. Ten pabūkštauta: ar čia 

į nesanti privilegijuoto luomo pra 
l džia ? Kiek buvo galima suuras-

ti, tos pirmosios eilės laukė or
ganizacijų atstovų, taigi visuo- •, 
meninį darbą dirbančių žmonių, ] 
ne dykaduonių. Stropiuosius pa-! 
gerbti, atrodo, neturėtų būti ven | 
giama, nore šių stropiųjų tar- ; 
pe. be abejo, įskaitomi ir re- ' 
daktoriai. O atskirą luomą, pir- į 
moję eilėje pasėdėjus, sudaryti j 
būtų sunku, jei to s eilės orga-; 
nizacijoms paliekamos: vienetų 
vadovybės keičiasi. Tačiau brc- \ 
liška lygybė mažoje tautoje y- į 
ra pati aukščiausia visuomeni- į 
nio susipratimo forma). 

Vis dėlto, stengiantis išvengti 
plyšių bei išsibarstymo, gal jau 
nėra ankstoka sustoti prie kelių 
bauginančių re iškin iu i : rūpes
tį kelia pastebimas kaikurių jau j 
nųjų inteligentų išdidus laiky- j 
masis visuomenės atžvilgiu ir j 
nutrūkstąs ryšys tarp tų lietu-! 
vių, kuriuos darbas nusviedė to-j 
liau nuo tautinių židinių. 

Ne staiga panašūs ženklai a t - . 
siranda. ir viena diena jie ne- '• 

| pašalinami. Juo daugiau įsitvir- \ 
tina, juo giliau suleidžia šak- į 
nis, juo sunkiau jaos užslopinti. 
Tegul už tai būna atleista dėl 
būkštavimo. geros valios iššauk 
to. 

INDĖNAI - MILIJONIERIAI 

Atsiskyrėliai 

Ne vienam mūsų inteligentui 
— jaunesniam ir vyresniam — 
teko toliau nuslysti nuo dides
nių lietuvių vienetų. Tai aukš
tųjų mokyklų dėstytojai. inžinie 
riai, miškininkai, karininkai ir 
kiti specialaus pasiruošimo as
menys. Vie»'ii jų, tiesa, susiran
da netolimoje aplinkoje kelicU-
ką lietuvių, kiti jaučiasi kaip 
spygliuotis medis lapuočių tar
pe. 

Yra žinomi atvejai, kad vy
resnės šeimos, prisiauginusios 
jaunimo, vasaros metu siunčia 
jį tūkstantį myrių į stovyklas, 
kad bent porą savaičių ar mė
nesi lietuvių larpe praleistų. 

. Kur nors iš Dietinės valstijos, 
i žiūrėk, atsimuša mergaitė iki 
j Putnamo. vaikinas Dainavcn at 
! keliauja. O koks nors jaunas 
į bernužėl's, atpvles apmokymo 
laikotarpį, tapęs pačiu :emiau-

| sm karininku ir pačiupinėjęs 
1 pirmą algą, rašo laišką knygų 
platintojui, siųsdamas virš šim
to dolerių čekį. Vėl. kitas ga
vęs bakalaureatą, nuvykęs to-
liman universitetan ruoštis aukš 

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 

Šios žiemos šalčiai labai nepasto
vus. PAS MUS U2SIUKO PER
DAUG NAUJŲ ŽIEMINIŲ RCBU. 
kuriuos mes priversti parduoti, kad 
galėtume paliuovuoti vietą artėjančio 
sezono rūbams. .Jūs įsigysite genis 
žinomu firmų rūbus sutaupydami 
20%. 

šis išpardavimas tęsis 
TIK RIBOTA LMKfl. 

Paskubėkite, kad ra^tiimčt ėdresni pasi
rinkimą. Atdara ir ^>kmad. 10 iki .> v. T. 

t e s n i a n laipsniui ir. didelių su
gebėjimų dėka kelias valandas 
savaitėje dėstąs, kad badauti ne 
reikėtų, prenumeruoja glėbį lie
tuviškos spaudos. Gi J A V LB tu 
ri centrinę apylinkę, kurios na
riais yra vien atsiskyrėliai, kas
met ilgą kelią prisiunčia soli
darumo mokestį ir, regis, ši a-
pylinkė nėra skysta. 

Tai labai šviesūs ženklai. De
ja, ne visi mūsų inteligentai, 
a tskira i gyveną, šviesą sklei
džia. Yra užgesusių žiburių (kai 
bant apie vyresniuosius), yra 
dar neuždegtų liepsnų (jaunuo
sius galvoje tur in t ) . Šie su mū
sų visuomene ryšių nepalaiko, 
spaudos neprenumeruoja, su 
centrine LB reikalų neturi . Ki
tų, žinoma, iš vietos vieton ke
liaujančių, laikraštis nepavytų, 
bet solidarumo mokestį atsiųsti, 
duoti ženklą, kad gyvas esąs, 
kiekvienas gali. 

Gal liūdniausiai nuteikia as
menys, savo artumoje daugiau 
lietuvių turį, tačiau jokių pas
tangų nerodą juos suburti . At
vyksta šviesus žmogus į vyres
niosios kartos ar jau čia augu
sių grupelę, apsigyvena jų tar
pe, apsipranta, išbūna kelioli
ka metų ir net nebando tautie
čius LB apyiinkėn sušaukti 
Pa t s merdi ir leidžia aplinkai 
merdėti, pats eina nežinion ir 
ki tus vedasi. Užuot žibėjęs, rūk 
sta, užuot apaštalavęs, įsitiki
nimus keičia. O jei šie žmonės 
būtų likę atsparūs, šiandien JA 
Valstybių LB bent keliolika a-
pylinkių turėtų daugi au. 

Visuomenei dar nevertėtų be 
ženklo išnykusiems atsiskyrė
liams inteligentams nekrologus 
rašyti , bet jų paieškoti ir už 
peties pajudinti. Kelkis! Laikas 
bėga. gyvenimą pramiegosi! 

Išdidieji 

Su dideliu džiaugsmu stebim 
mūsų pačios jauniausios kartos 
intelektualų savitarpinį bendra
vimą ir jo išdavas. Susibėgimai, 
diskusijos kultūriniais klausi
mais, tautinių problemų apkal-
bėjimas po ilgesnio laiko išsi
vysto į didelės vertės individu
alinius ir grupinius darbus. Iš 

i ten ateina vertingų iiteratūri-
: nių kūrinių, sveikų svarstymų 

straipsnių, ten formuojamas Li-i 
tuanus, kurio paskutinis nume-j 
ris (Donelaičiui skirtas) y.ra la-Į 
bai didelės reikšmės. 

Tačiau, kaip iš kai kurių vy
resnių, taip ir pačių jauniausių 
intelektualų kartais pasigenda
ma praktiško bendradarbiavimo 
su visuomene, kurią tenka lai
kyti jų augimo ir brendimo dir
va. 

Visais laikais didvyriais liko 
tie, kurie daugiau atidavė, kaip j 
pasiėmė. Gal iš tiesų mūsų vi-1 
suomenė intelektualui duoda ma Į 
žai, gal jis, gausesnėje tautoje i 
gimęs ,turėtų daugiau progos < 
išsiskleisti, tačiau atsimintina, 
kad didvyriškumo retai susi- j 
laukiama iš tų, kuriems nereikė 
jo kovoti su aplinka, kuriuos 
pačios sąlygos vedė. Pagaliau 
didiesiems, turtingiesiems ir stip 
riesiems aukos nereikia. Ten ji 
mažai vertinama ir greitai už-

; mirštama. 
• 

Senieji pasitraukė, o jaunieji 
ateina labai palengva, kažkokį 
niekinimą rodydami, +arsi LB 
visuomeninis darbas būtu že
mesnio lygio, prie kurio jiems 
nepridera kišti pirštų. Toks gal
vojimas, be abejo, mums ža
lingas. 

Kodėl staiga puolamas: skųs
tis, jei dar neleista pakanka
mai laiko bendravimui išaugti? 
Kodėl manoma, kad praktiško 
bendravimo su visuomene stin
ga, jei mūsų patys jauniausi in
telektualai tiek darbų atlieka, 
kurie svarcūs visai tau ta i? Pa
galiau, jei bendradarbiavimo pa 
sigendama, kur priežastys? 

Iš tikrųjų neužteko laiko, kad 
jaunimas, vos suskubęs baigti 
universitetus, vos sukūręs šei
mas ir gal pirmuosius kūdikius 
sūpaudamas, pilnu garu būtų 
spėjęs įsijungti visuornenėn, ku 
ri vis dėlto nėra tokia nesudė
tinga, kaip norėtume galvoti. 
Komplikuotumą sudaro mūsų 
individualistiniai polinkiai, ku
rie, nors kartais sulaiko nuo 
staigių klaidų, gerokai pabaido 
aktyvumą pamėgusius, ypač pa- j 
čius jauniausiuosius. 

Jei rodytųsi geri ženklai, ver
tėtų kantrauti ir tylėti, žvalgy

tis ir laukti. Tačiau kai tokių ; 
ženklų pasigendama, nusiskundi j 
mas nekenks. Prabylama ne dėl, 
smulkmenos, ne dėl niekelio ima \ 
ma klegėti. Jauni žmonės re
mia mūsų ateitį, jaunieji inteli
gentai puošia ją. Ne juokais, ne 
vien gražiais žodžiais privalome 
stengtis darbą patikėti ateinan
čiai kartai. "Kai kūns ima sting 
ti, dvasia jau susnūdus", spraus 
te įsprauskime jį į tvirtas ran
kas, kurios nedreba, nesvyruo
ja, nepavargsta. Baisu likti be- ; 

sėkliais augalais, kurie, šaknim 
papuvus.išvirsta ir dūlėja. Šio 
likimo nesame užsitarnavę, ir 
mus išgelbės ryžtingas, tauti
niai tvirtas, aukos nebijąs jau
nimas, toji viltis, nuo mūsų sto
vi atokiai. 

PRIVISO BURTININKŲ 

Prancūzijoje priviso daug bur 
tininkų. spėjančių ateiti iš žvaig 
ždžių, kortų ir rankų linijų. Vi
same krašte yra apie 50.000 bur 
tininkų. Vien Paryžiuje jų yra 
4 kartus daugiau negu gydytojų 
ir 42 kartus daugiau negu ku
nigų. Prancūzai išleidžia 10 kar 
tų daugiau pinigų burtininkams, 
negu vyriausybė išleidžia moks
liniams tyrimams. 

8ADI0 PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pn 

^raina Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia se„ 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va 
po pietų. Perduodama: Vėliaus; 
pasaulinių žinių santrauka ir ki 
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
iutės pasaka. Programą ved 
Steponas J. >Qnknd. Biznio reikė 
ais žreiptis į Baitic Florista -
ŪStių bei dovanų krautuvę, 302 £, 
Broadwaj, So. Bostone. Telefoną* 
*N 8-0488 I>r gaunama* 
'Draugą.*" 

Kai Kolumbas atrado Ameriką, 
joje gyvenusios indėnų gimines 
visos buvo apsikarsčiusios auksu 
ir brangiaisiais akmenimis. Turtus 
tos giminės, ypač actekai, turėjo 
milžiniškus. Bet tie turtai atnešė 
toms tautams karus ir išnaikinimą. 
Actekų nūdien nebeliko. Auksu 
žėrėję miestai buvo išplėšti civi
lizacijos nešėjų-baltujų. Tačiau dar 
ir šiandien manoma, kad jie yra 
pasaulyje turtingiausi žmones. Be
rods, prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Washingtone buvo išleista brošiū
ra, kurioje buvo duodama žinių 
apie išmirštančią indėnų tautą. Iš 
tos crošiūros aiškėjo, kad indėnai 
vis laciau prisitaiko prie naujų 
gyvenime sąlygų ir vėl ima dau
gintis. 1870 m. indėnų buvo pri
kaitoma iki 300,000, o šiais lai
kais per 350.000 žmonių. Be to, 
indėnai sakosi, kad jų turtas sie
kiąs iki 15 bil. dol., tiktai jo nie
kaip negalį atgauti iš baltųjų. 

Sakoma, kad Pietinėje Ameriko
je gyveną indėnai yra daug tur
tingesni už Šiaurės Amerikos in
dėnus. Ten jie apsigyvenę neįžen
giamose džiunglėse, jų ten neapi-
plėšia civilizuoti baltieji. Be to, 
nesurastas actekų karaliaus tur
tas, sakoma, kažkur paslėptas kal
nuose ir siekia keiių dešimčių bi
lijonų dolerių. Indėnai to turto 
ieško ir niekaip nesuranda. 

Be didelių turtų, indėnai yra 
įdomūs ir kitkuo. Būtent, savo 
paslaptingomis apeigomis ir kū
nų balzamavimu. Pietų Amerikos 
žemyne gyvenantieji indėnai pui
kiai preparuoja galvas, žinoma, 
baltųjų. Pasakojama, kad vienas 
anglų misionierius pasiryžo apsi
lankyti pas laukinius indėnus. Iš
ėjo, bet nebegrįžo. Tik po kelerių 
metų indėnų vadai į miestą atne
šė parduoti prekių, jų tarpe ir 
obuolio didumo galvą. Atsirado 
asmenų, kurie tą galvą pripažino 
kadaise mieste gyvenusiam misio
nieriui. Visi veido bruožai buvo tie 
patys, tik proporcingai sumažinti. 
Tokį retą eksponatą, apspito pir
kėjai ir nupirko kaip retenybę. Ta
čiau tas nepadėjo išaiškinti, ko

kiais preparavimo būdais indėnai 
žmogaus galvą sumažina iki obuo
lio didumo ir nepakeičia veido 
bruožų. 

4 Mškn*> 

VAKARŲ PENNSYLVANUOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

R A D I J O V A L A N D A 

W E D O 
Vadovaujama lietuvių katalikų pa 
rapijų Pittsburge ir apylinkije, 
transliuojama iš galingos stoties 

Mckeesport, Pennsylvanla 
Kas sekmadieni nuo 1:85 iW 

2:00 valandos popiet. 

B A N G A 8 1 0 
Visais reikalais kreipkitės adre

su: Lithuanian Catholic Hoor 
W E D O, McKeesport, Pa. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitos kraštas. 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago BJL 60632 Tel. YA 7-5980 

TE LEVIZIJ AS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas. 

I. MIGLINAS 
2549 W. 69th St. O a. PB 6-1068 

. » » • • • - • • • • • i 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų. 

A. VILIMAS 
3415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882 

ANTANAS TVERAS 
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangenybes, re-
T Ilginiai dalykai (devocionalai) ir prekes 

dovanoms. , 
2646 W. 69th St. Tel. RE 7-1941 

4a* 5% 
eurrent dividend on investment bonus 

4 } * % DIVIDKNDŲ MOKAMA PAGAL. VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS, 
Vi 1 metų investavimo bonus mokoma 4}&% dividendu kas pusmeti Ir 

dar išmokame po »4 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BBIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVEYCE, CHICAGO 32, ELIJDfOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 v. r. — 4:S0 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 • . r. — 8 v. v. 

O l D n I I T TT \ i * RAMO (LIETUVIAI) 
^ ' " ^ V l l I . Y . Sav. DAN LIUTIKAS 
TAISYMAS yra mflsu 8PECIAL,YBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, H L , 60629. TEL.: 471-2446 

<r 

fia, vyni pasaulis—pilnas p^-irinknnas 
žinomu firmų vyru ir nrrniuku rūbu. 
Kostiumai — Lcnjjvi Paltai — žieminiai 

Paltai — "Suburhan" Paltai. 
k f •-<!;!;!- be ekstra mokf-jimo. Nemokami 

automobilio pasistatymui. 
ženkleliai .IŪMI 

2 0 % N U O L A I D A 
Visiems žieminiams rūbams. Pasinaudokite šia 

reta progai 

H. S E I G A N 
RŪBAI, SKRH&LfS, BATAI IR KITT REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS 

4630-32 South Ashland Ave. Tel. YArds 7-1272 
C H I C A G O 9. I L L I N O I S 

FRANK'S T. V. & RADIO, Inc. 
3240 S. HALSTED ST. Telef.: OA S-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAI ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponj! 

Į T J F T I W PREKYBOS NAMĄ! 
TURI OVI KRAUTUVES CHICfiGOJE? 

\ BRI0GEP0RTL 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226 
: VedSjas E. RUDAITIS 

| FURNITURE CENTER, INC 
j MARQUETTE PK,. 6211 S. Westem. PRosp 8-5875 
Į Vedėja* J. LIEPOMS 
• 
j Pirmad. ir ketrirl., nuo 9 iki 9:30 kitotn diennm nuo 9 iki 6 * « 
: Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro Sekmadieniais atda 
• ra nuo 12 vai. ik) 5 vai. popptet. 

STANDARD FEDERAL 
S AV IN G S & LOAN ASSOCIATION 

4192 ARCHER AVE. — CHICAGO, H J J N O I S 60632 
Telef. — VIrginia 7-1141 

TURTAS — £90,000,000.00 REZERVAI ~ £8,800,000.00 

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 mėnesius. Dabartinis dividentas Ą jj % visoms taupmenoms. 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS 

V A L A N D O S : 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 8 vai. vakaro 

Antradieniais ir penktadieniais 
nuo 9 iki 4 vai. vakaro. 

Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

Trečiadieniais nedirbama. 

JCSTIN MACKIEVvTCH, 
Valdybos pirmininkas 

JUSTIN MACKIEWICH, J r . 
Prezidentas 

• » • * • » • • - - • » • » . . . . . . . , . . » . . . » , \ : 
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D. PETRUTYTĖ ATVYKSTA . nas su ponia. Svečiai iš Chica-
PAS MUS S o s apsistos pas Kutkus prie 

Clark parko. Visi suinteresuo-
' L B Detroito apylinkės valdy tį tuo klausimu ir norintieji 
bos iniciatyva visuomenė turės ' smulkesnių informacijų prašau 
išimtiną progą -pasiklausyti ir \ kreiptis pas mane tel. CR 8-2436. 
išdiskutuoti mūsų priešmokyk- j Pabrėžtina, kad tėvai, turintieji 
linio amžiaus vaikų auklėjimo' priešmokyklinio amžiaus vaikų, 
reikalus sausio 23 d. 7 vai. v. i aktyviai dalyvautų ir savo vai-
Lietuvių namuose. Visi tėvai, į kus iš anksto užregistruotų sau 
mokytojai ir visuomenė yra į sio 23 d., kad būtų t ikras lan-
kviečiami atsilankyti \ dar ne- j kysianeių vaikų darželį skai-
buvusį panašaus pobūdžio susi- čius. Visi prašomi tuo reikalu 
būrimą, kur butų svarstoma 

. ,. . , . | sekti mūsų pranešimus spaudo- j 
viena is pagrindinių problemų *-* r 

Lietuvių, krepšinio rinktinės i DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. sausio 7 d. 
išvykos į Australiją Los ~~~ ~~ ~~ 

Angeles rėmėjų, darbo Los Angeles krepšininkų rėmėjų įteikta $421.51. Mažiausiai naudos 
ataskaita 

Los Angeles krepšin'nkų išvy-

darbui 1964. IV.12 ir j j baigė 
1964.X.11. šių šešių mėnesių dar
bo apžvalgoje dera pabrėžti komi
teto rėmėjų pastangas pateikti 
viešą atskaitą ir padaryt ' t rum-
pss išvadas. 

Komitetas yra dėkingas visai 
eilei Los Angeles lietuvių už tal
ką. Išskirtinos padėkos yra ski
r iamos: Algirdu_; Gustaičiui, Leo
nardui Valiukui už įvykio prista-

komitetas sieke kuo didžiausio vi-1 atnešė 2000 laiškų mėginimas pa-
suomenės ir organizacijų atstovų siekti "at i t rūkusius" Pobūvio pel-
dalyvavimo. Komiteto posėdžiai nas taip pat neprilygo dirbusių pa
buvo visuomet vieši. Informacijai aukotam laikui ir jų asmeniškom 

kos j Australiją rėmėjai susitelkė n a u d o t a s i v i e t 0 s radijo programa, išlaidom. 
išsiuntinėta su šv. Kazimiero pa- šie ska'čiai liudija, kad 90"L 
rapijos bendraraščiu 2000 kreipi- i Los Angeles lietuvių yra atitrū-
nių ir pastoviai informuoti apie kę nuo organizuotos bendruome-
posėdžius ir įvykius 25 asmenys, nės gyvenimo. Komiteto pastangos 
Komiteto posėdžiuose (buvo 5) įjuos pasiekti nebuvo sėkmingos, 
dalyvavo vidutiniškai po 8 žmo- Peršasi išvada, kad dabartiniai 
nes. Plačiai reklamuotose išle'stu- bendruomeniškumo reišk'niai yra 
vėse ir sutiktuvėse dalyvavo apy- bent 9 0 ^ Los Angeles lietuvių 
tikriai po 200-150 žmonių. Išsiun- nepatrauklūs. Jeigu šios išvados 
tinėjus 2000 kreipinių sulaukta 9 yra teisingos, būtų privalu giliau 
atsakymų! Atsižvelgiant į tai, kad įžvelgti į lietuvių visumos moti-

tymą vietos anglų spaudai ir te-1 Los Angeles l'etuvių pobūviuose vac jos galimybes net tik Los An-
evizijai: Broniui Gediminui, kuris paprastai dalyvauja apie 150-200 j gėles, bet ir kitose vietose. 

maloniai talpino žinias savo lietu-į porų, šio komiteto tikslas -
vių radijo programoje: Antanui į jungti didesnį lietuvių visuomenės 
Skir 'ui, kuris nepagailėjo vietos! skaičių — nebuvo pasiektas. 

čia išeivijoje. Jau visi sutinka, 
kad, išsprendus mūsų vaikų lie-
tuvišiko charakterio ir gyvos 
kalbos gajumo problemą, visos 
kitos problemos bas lengvai iš
spręstos. 

je ir per radiją. 

S t . S l ižys l O r e , mes te . 

Buffalo, N.Y., gyventojų suaukotos gėrybes Oregono valstijoj nu-
I kentėjusiems nuo potvynių iškraunamos iš karinių lėktuvų Portland, 

savo laikraštyje; kun. kleb. Jonui 
Kučingiui. pritarusiam darbui, lei
dusiam šventoriuje rinkti aukas, 
skelbusiam įvykį parapijos bendra-

Komitetc pajamos: organizacijų 
aukos 110 organizacijų)—$123.97. 
asmeniškos aukos (127 aukotojai) 
$278.66, pobūv ;o pelnas $79.48, 

• 

Gyventojai komunistiniam bloke 
D. Petrutytė y r a tiesioginė Į * * 

Marijos Montessori mokinė,, Gyventojų skaičius nepaprastai kyla raudonoje Kinijoje ir Albanijoje. Gimimų smuki-1934 m. baigusi Tarptautinius 
Montessori kursus Nicoje. Kau
ne buvęs M. Varnienės Montes
sori Vaikų namelis ir buvo pir
masis ir pavyzdinis priešmo
kyklinio auklėjimo židinys, ku
r i s Lietuvoje paplito kaip vaikų 
darželiai prie pradžios mokyk
lų. D. Petrutytė kaip tik ir dir
bo M. Varnienės vedamajame 
vaikų darželyje Kaune. Nenu
leido rankų ir Vokietijoje ir čia 
Amerikoje, prisidėdama daug 

mas satelituose aiškinamas sunkiomis buities sąlygomis 
REUTLINGENAS, Vokietija. 

— Žvelgiant į gyventojų skai
čiaus didėjimo raidą komunisti
nio režimo kraštuose, pastebi
mas būdingas reiškinys: gyven
tojų skaičiaus padidėjimas šalia 
raudonosios Kinijos daugiausia 
ryškus mažojoje Albanijoje. 
1938 m. Albanijos gyventojų 
skaičius siekė 1 mil. o šių metų 
birželio mėn. j is jau LUVO pasie

nių darbo pasiūlos atžvilgiu. Tuo nėję — Europoje. Nuo 1963 m 

raš ty je ir padėjusiam Išsiuntinėti kitos aukos $57.40. Viso $539.51. 
2000 kreipinių aukoms: Česlovui j Atskaičius išlaidas, krepšininkams 
Gedgaudui, tvarkiusiam krepšinin
kų išleistuves aerodrome: Kostui 
Liaudanskui, suruošusiam krep-
š'ninkų sutiktuves; Senkams, vai
šinusiems krepšininkus savo na
muose ; Elenai Gedgaudienei ir 
Santa Manica poniams, kurios ne
gailėjo pastangų ruošdamos su
t iktuvių vaišes: galop, krepšinin
kus vež'ojusiems. apnakvydinu-
siems ir kitaip talkinusiems. Pa-

L. Grinius 

IIIIUIIUIIItlIlUllllllllimilHllilCIlIlIlIlIlII! 
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUKENAS 
4448 S. Wes t em Ave. 

TeL 847-4829 
Čia pat galite gauti Briedžio dažų. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii 

prie Montesorinio sąjūdžio Chi- kęs 1.82 mil. Raudonosios Kini-
cagoje. Nors to sąjūdžio pradi- j jos gyventojų skaičius 1970 m. 
ninkė buvo M. Varnienė, tačiau! jau turėtų siekti 800 milijonų 
D. Petrutytė kar tu su ponais 
Varnais gyvendama dirbo ir vei 
kė išvien su Įsitikinimu, kad lie
tuviškos išeivijos pagrindė ir jos 
išsilaikymo visgi yra mažo vaiko 
širdis, protas ir jos ie la . Reikia 
nepamiršti, kad mažame vaike 
slypi žmogaus dvasios didingu
mas. Kad žmogiškos ir tautinės 
vertybės formuotųsi harmonin
gai, mes suaugę turime mokėti 
prabilti j vaiką jam suprantama 
kalba. 

Tikėdamiesi, kad sekančius 
mokslo metus pradėsime jau su 
vaikų darželiu, ffeų prašome 
gražaus bendradarbiavimo. Ben 
druomenės valdyba priešmokyk 
linį auklėjimą visokeriopai rems 
ir jos propagavimui pasikvietė 
D. Petrutytę su paskaita ir fil
mus, kuris vaizdžiai parodys bū 
dus ir rezultatus kaip mūsų ma
žieji patys kuria, -_ siekia ir ką 
atsiekia. Suprantama, visi tėvai 
rūpinasi ir interesuojasi ir ma
tomai stengiasi, kad jų vaikai 
nenutautėtų. Čia visgi neužten
k a vien tik tėvus įpareigoti ir 
užkrauti tą naštą tik jiems vie
niems. Tautinės atmosferos for 
mavimasis daug 

ribą (1937 m. buvo 452,460,000). 

Komunistinio bloko europi
niuose kraštuose vaizdas kitoks. 
Tuose kraštuose ir pačioje So
vietų Rusijoje gyventojų skai
čius laikotarpyje t a rp 1938 m. 
ir 1964 m. iš viso y ra padidėjęs 
60, 488,946 arba 22,65%. Pagal 
WI duomenis, _nėrg<.JįngvcL,paly-
ginti gyventojų judėjimą paski
ruose europiniuose komunistinio 
bloko kraštuose, nes juose tu
rėjo įtakos įvairūs gyventojų 
perkėlimai, sienų pertvarkymai, 
pastarojo karo padariniai (dėl 
karo ypatingai pakito Lenkijos 
gyventojų skaičius) i r kt. 

Sovietų Rusijos gyventojų 
skaičius nuo 1938 m. iki 1964 
m. pakilo 58 mil. (į šį skaičių 
įeina 20 mil. sovietų pagrobtų 
teritorijų gyventojų). 

Lenkijoje, ryšium su jos pa
skelbtuoju penkmečiu (1966 — 

metu į darbo vyksmą teks įjung
ti apie 3,260,000 darbingo am
žiaus jaunimo, gi iš darbo pasi
t rauks tik 1,749,000. Tuo būdu 
kraštas atsiduria prieš opų klau 
simą: teks surasti darbą net 1,5 
milijono gyventojų. Lenkijoje 
ypatingai pakils darbingojo am
žiaus gyventojų grupė (1965 m. 
ji sieks 21,4 mil.). 

Viena karo pasėkų — didelis 

jau pastebima gimimų skaičiaus i d^os reikalingi ir aukų rinkėjai, 
J - J - - - *._ J™,„ ; , -« ir ; • i • šio Komiteto nariai, lietuvių spau-dideumo tendencija. Kaip ir ki- , , , , , . . ' . * -;-• , 

J J . v . . I d o s bendradarbiai ir organizaci-
tuose bloko kraštuose, ir Vengri { j o s ^ ^ l g š o m i s i r čazbu p a g a l 
joje gimimų skaičiaus smukimas 
aiškintinas materialinėmis sąly
gomis, 

Bugarijoje padėtis skirtinga 

išgales ir sugebėjimus rėmė krep
šin 'nkų kelionę. 

Komiteto lėšų atskai ta buvo 
pada ry ta viešame darbo baigmes 
posėdyje, kuriame dalyvavo ir at-

Gimimų skaičiaus pakėlimas čia į s k a i H patvirtino: A. Bulota, č. 
laikomas "natriotine nareisra" \ &*&»&*> L- Grinius, K. laau-įaiKomas patriotine pareiga , d a n s k a s v P a ž i ū r a ( L A K-to iž-
nors per paskutinius kelerius me j dininkas), K. Prišmantas ir V. 
tus kraštą kamavo palyginti i Varnas. 

SKIP'S Self Service 
LICIUOR STORE 

5515 S0. D AMEN AVE. ALL PH0NES WA 5-8202 
JANUABY — SAUSIO 7, 8, IR 9 D. 

BARON VON KLUEG V.S.O.P. GERMAN 
BRANDY Fifth $ 3 ^ 9 

moterų perteklius Lenkijoje, j žymus nedarbas (Plg. Novo 
1964 m. vienam šimtui vyrų ati
teko 106,2 moterys. 1946 m. tas 
santykis buvo 100:118,5 (Try-
buna Ludu, 1964 m. kovo 7, 
PAP, 1964 m. geg. 3) . 

Čekoslovakijoje nuo 1951 m. 
gimimų skaičius mažėjo spar
čiau negu kitame satelitiniame 
krašte. Tai aiškinama daugelio 
šeimų tendencija pasiekti aukš
tesnį gyvenimo lygį. Krašte dir
ba daugiau kaip 60 Ŝ  moterų 
16-55 m. amžiaus ir pagal statis
tinius duomenis jų dauguma vi
sai neturi vaikų ar teturi vieną. 
Prahoje ir kituose miestuose esa 
ma daugiau mirimų kaip gimi
mų ir daugiau nėštumo nutrau
kimų (abortų) kaip normalių 
gimdymų ("Rude Pravo", 1963 
m. geg. 5 ir 1964 m. vasario 21). 

Vengrija, per pastaruosius 10 
metų smarkiai kritus gimimų 
skaičiui, šiuo atžvilgiu atsidūrė 
paskutinėje komunistinio bloko 

1970) lauktina nemaža sunku- valstybių eilėje ir priešpaskuti-

BENZPYRENAS IŠ STEIKO 
Benzpyrenas sukelia vėžį. Ši-, sorbacijos ir fluorescensijos spe 

priklauso ir l to angliavandenilio pasigamina ' ktroskopais ir t. t. Po rūpestin-
nuo lietuviškos visuomenės svei iš riebalų. Steiko a rba net i š - ' go darbo jie rado pavojingų an-
ko ir sąmoningo protavimo auk-; tiso jaučio kepimas ant žarijų |igliavandenilių. Vienas kilogra-
lėjimo klausimuose. Todėl v i s i : yra t am tikra mūsų vasaros , mas arba du svarai šitaip iš
kviečiami talkon padėti tėvams, pramoga. Bet po šitų pramogų \ kepto steiko turi aštuonias mili-
mokytojams ir visuomeniniu-, ga]į ateiti "didelio skausmo" ir Į jonines gramo dalis benzpyre-
kams kurie tą naštą tiesiogi- nusiminimo valanda". Mūsų skil j no. 100 kvadratinių centiment-
niai tur i pakelti ir prašo jūsų Į vyje gali įsigalėti vėžys. Į rų steiko paviršiaus turi 1.3 mi-
tik jiems padėti. 

Galimas dalykas, kad su O. 
W. Lijinsky ir P. Shubik, du I lijonLies dalis gramo benzpyre-

Amerikos mokslininkai, žurna- j no. Aštuonios milijoninės gra-
Petrutyte atvyks ir ponas Var- le "Science" paskelbė rūpestin- j mo dalys benzpyreno yra gau-

go tyrimo duomenis, kurie ši- narnos surūkius nemažiau kaip 
. ^ į p atrodo: viršutiius steiko 

DETROIT. MICR 
SKELBIMAI 

P E T R A S P U T R I U S 
Dažo — Dekomo.1t — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus 
įdeda "Plaster" Roard" Visnj rūSlŲ 
*rindtj ir slėnu plvtelps 
12787 Grnndmont Rd. Dotrott 27. 

Mirti. Tel.: VF R-40«4 

Detroito ir apylinkių 
lietuviai klauso 

LIETUVIŠKŲ MELIODUŲ 
RADI0 PROGRAMA 

iš Detroito WJLB stoties 
— Banga 1400 

Šeštadieniais nuo 8:45 iki 9:45 v.v. 
Pranešėjai: AI/lIS ZAPARACKAS 

ir PATRIC1A BANDŽA 
Vedėjas: RALPH VAKATKA 

15756 Lesure, Detroit, Mieh. 48227 
Tai. BRoadwav a-2224 

sluoksnis, kuris buvo kepamas 
ir "rost inamas" ant medžių ug
nies, turi daugiau ka ip 12 poly- j 
ciklinių angliavandenilių t a rp ku 

I rių y ra daug benzpyreno. Benz-
pyrenas yra mokslininkų pripa-

įžšntas vėžio sukėlėjas. 
Lijinsky ir Shubek steik am s ! 

kepti naudojo gryną medžio an-; 
glį. Ant įkaitusios medžio ang-

i lies j ie pakabino 15 didelių jau 
čio steikų. Medžio anglis raudo 
nai žėravo. Po to, kada steikai 

' iškepė, mokslininkai nuo stei- Į 
kų nupiovė viršutinius pusės 

; centimentro storumo mėsos 
sluogsniu^. kuriuos voliau eks
trahavo acetonu. 

Padarytą steikų paviršiaus 
ekstraktą abu mokslininkai ana 
lizavo pačiais moderniškiausiais 

|ir jautriausiais metodais: chro-
Į matografija, ultravioletinės ab-

500 cigarečių. 
Tarp angliavandenilių moks

lininkai nerado azotinių jungi
nių. Iš to jie padarė šitą išva
dą: angliavandeniliai neatsiran
da iš baltymų suirimo. Steikas 
kaip tik ir susideda daugiausia 
iš baltymų. Angliavandeniliai 
yra riebalų degimo produktai. 

Riebalai nuo steiko varva 
žemyn ant raudonų anglies ža
rijų, po to ima degti ir su dū
mais braunasi j steigo pavir
šių. 

Tuo būdu išvada štai kaip 
atrodo: nenorint, kad vėžys į-
sikraustytų j skilvį, nereikia 
vengti paties steiko, bet tik 
nekepti jo ant atviros ugnies, 
nes iš riebalų pasigaminę dū
mai turi daug benzpyreno. ku
ris aptraukia steiko paviršių. 

Dr V. Litas 

Wreme, nr. 6, 1964). 

Gyventojų skaičiaus kitimas 
kom. bloko kraštuose: 

Bulgarijoje 1938 m. buvo 
6,270,000, o 1964 m. — 8,111,132 
gyventojai. 

Čekoslovakijoje 1938 m. buvo1 

14,447,000, gi 1964 metais — 
14,058,000, 

1938 m. Lenkijoje gyventojų 
buvo 34,515,000, o 1964 metais 
— 31,100,000. 

1938 m. Rumunijoje buvo 
15,601,000 gyv., o 1964 metais 
— 18.877,000.' 

1938 m. R. Vokietijoje buvo 
16,569,000 gyv., gi 1964 m. — 
17,200,000. 

1938 m. Vengrijoje gyventojų 
buvo 9,138,000, o 1964 metais — 
10,150,000. 

Taigi 1938 m. buvo 96,540.000 
ėr*. £i 1<¥V4 m. — 99.496.132. 

Sovietų Rusijoje 1938 m. buvo 
170.467,186 gyv., o 1964 m. — 
228,000,000. (E.) 

iimiiiiiHiiiiimmiiiiiHiimiimiiiiiiimu 
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas 

F B A N K Z A P O L I S 
8208% West ttoth Street 

Chicago 42, Illinois 
Tel. GA 4-8654 ir OR 6-4339 

iiiHiiiiiimiiuiiiiimiimiiiiiiimiimiimi 

iiiimiiiimmimiimiiimiiimmvmimii 
TINKAMI BCBAI TEIKIA 

GEBĄ SAVIJAUTA 
Tokius rūbus vyrams ir moterim* 
parūpins geriausiose 

"Simpson Ciothea" siuvyklose 
JONAS H. AKŠYS 

2551 W. 71 St., Chieago, IH., 60629 
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt. ir sekm. nuo 9 v 
ryto iki 6 v. vakaro. 
iiiiimimiiiiiiimiiiiimmiiiiiimiMiim! 

STOCK 10 YEAK OLD 
DIPOETED V.S.O.P. BRANDY Fifth $4.98 

CHAPOULIE 185 MONTH OLD 
EtfPOKTED BRANDY Fifth $3-98 

iBAIN ALGOHOL 19« Proof U. S. P- P « h $ 4 . 8 9 

CINZANO VERMOCTH, Dry or Sweet Fifth $ - | .39 

Judy EEB, Fort Worth, Tex., vie
na iš 20 finalisčių 1965 m. medvil
nes gražuoles rinkimuose. 

CHARTRE' V . X J O . P . M P O R T E D 
GERMAN BRANDY Frftti $4-89 

COEUR DE FRANCE BLACKBERRY, CHERRY 
or APRICOT IMPORTED LKfcUEUR Fif th $ 2 - 7 9 

KIJHLUA IMPORTED MEXICAN 
COFFEE LIQIJECR Fifth $5-49 

CHERRY MARNTER LIQUEUR Fifth $6-49 
SLIVOVICE F I N E YUGOSLAV 

SLivovrrz Fifth $3-98 

PLANINGAS TAUPYMAS 
-

<ssi 

PRADEK T A U P Y T I Š I A N D I E N ! 

S0PHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadiento 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:80 vaJ. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. v«k. 
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 UL AM Ir 1027 mjc. FU 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Ave. 

Cbicago 29, m. 
• • » * • • • » 

Pinigų taupymui nereikia važinfeu, juos galite 
atsiųsti paštu, nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas. 

Dabart inis dividendas 4% % išmokamas du kar t 
per metus . 

• 
TIKIMĖS, kad 
t u r ė s i m e p r o g o s 
J u s p a m a t y t i i r 
p a t a r n a u t i J u m s 
i r JGsų 
n a m i š k i a m s 

Stlrbis Fuei Oils 
Al'ejus virtuvei ir krosnims. 
"Geresne ir pigesne alyva" 

Tel. HEmlock 4-6264 
PETER STIRBIS 
'R741 So. M.ip]ewood Ave 

Chiragn. Ii!. 60629 

UTUAL 
» 
» » » » * 
i O M V I M U O ASSCCATION 

• t t m m i # * * * • * » • • • * * * * * * * * * * * * * * * * 
Hr»a<i.e«4. - t r ^ i e a į ir p.aktrii«į Oi^tered aod S„pervmd by tbe Unrted States Govers»«t 
aoo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet* 2212 W . CERMAK ROAD • CHrCAGO 8, ILIiNOtS 
Ketvirtadieni noo 9 vi. ryto iki 8 v. vak. 
?**tiNi!esi ««fl<5 vai. ryto iki 1 vai. po piei^ PboM Vlrgšni* 7-7747 loto J. Kazanaoakat, Pre-

1 AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU JSTAIGOS 

http://Dekomo.1t


mnBMiiiMiiiiiMia 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. sausio 7 d. "UGNINIAI" PAUKŠČIAI 

Pasakose figūruoją ''ugniniai' 
AUKLĖJANTI TELEVIZIJA sto<iilJ operuoja vakarais. paukščiai, ir jie nėra fantazijos 

Bet kuris televizijos žiūrovas, . . . . '£„ 
1954 m. auklėjančios televizijos ' patikrines savo vietinės taut inės; padariniai , n e s y r a moksl iškai | 

stotis, W O E R pirma tokios rūšies. a"klejančios televizijos programą i į rodyta , kad paukščių p lunks - j 
buvo įvesta Pi t tsburge. Žiūrovai laikraštyje, visada ras ką nors įd*> įsikuria šviečia mikroor- ! S 
galėjo pasi r inkt i ją, kaip ir bet maus ir vertingo. Tai viena iš Į *" 
kurią kitą komercinę stoti . Jos priežasčių, dėl ko valdžios žmo- gamzmai ir t a d a paukšč ia i svie- | 
operavimo plotis, kaip ir kitų ko- Qės ir auklėtojai mato didelę reikš- g i a k a į p į 0 k i e deimantai , 
mercinių stočių, sieke už mies to ; mę auklėjančioje televizijoje. 
ribų esančius priemiesčius. Skirtu-1 — i 

<įr mą sudarė j o s programos, bendras 
tikslas ir operavimo metodas. Šian
dien y r a 88 tokių stočių ir jų S2 
priklauso Taut in iam auklėjančios 
televizijos t inklui (National Edu-
cational Television — N E T ) . 

Daugelis suaugusių, neturinčių 
laike lankyt i vakarinių mokyklų, 
gali televizijos keliu klausytis pa
skaitų a r sekt i kursą iš savo pa
sirinktos sri t ies, kuria jie domisi. 

Duoti sąjūdžiui daugiau svorio. 
1958 m. kongresas pravedė auklė
jančių televizinių galimumų aktą. 
pagal kurį buvo duota 32.000.000 
dol. penkių metų periodui naujų 
auklėjančių televizijos stočių pa
sta tymui ir esančių stočių išlaiky
mui. 1964 m. buvo pridėta d a r 9 
anil. dol. Paga l aktą, vietinė bend
ruomenė, nor int i įkurti stotį duoda 
50% išlaidų, o kitus 50% dueda 
valdžia. P rašymai y ra aprobuoja
mi sveikatos, auklėjimo ir gerovės 
depar tamento , kuris administruoja 
programą. 

Žiūrovai vis daugiau seka prog
ramas. Yra programų, duodančių 
Seimams biudžetinių patarimų. Su-; 
augę, norį išmokti ispaniškai, pran- j 
cūziškai a r rusiškai, ras savo te- j 
levizijos ek rane prityrusius mo- j 
kytojus. Y r a daug antrines mo-! 
kyklos i r kolegijos lavinimo kursų. • į 
Daugumas auklėjančių televizijų | v 

MICHIGAN OBUOLIAI 
0N£1 Š&N RED DELieKM!S & ROMAN 

B1AUTY bus. S2.35 
00LCEN DELiOIOUS 10 ct. svaras 
SVGSONAI 50 svari? $2.69 

ŠVIEŽIOS BULVES (bart. ir raud.) 
KRIAUŠES bušeliais 

Dideli kiaušiniai. 3 tuzinai SI.25 
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai $1.05 
Mažo dydžio kiaušiniai, 3 tuzinai 89 ct. 
APPLE CiDER galionas 69 et. 
Natūralus medus iš bitynu 5 sv S 1.39 

jvairūs Michigan obuoliai ir kriaušes svarais: 
po 10 centu svaras 

EGG STORE 1924 West 59th St. 
Tel. PRosped 6-5347 

Atdara nuo 8 T. r. U 6 • . vak. 

f 

pinigai sunkiau 
išmokant ketvirčio dividendus 

St. Anthony Savings 
St. Anthonv Savings taupytojai džiaugiasi gaudami keturis didelius mokė
j imus kiekvienais metais. Kovo 31, birželio 30. rugsėjo 30 ir gruodžio 31. 
Apskaičiuojami ir išmokami kas 90 dienų, ketvirčio dividendai reiškia 
e k s t r a pajamas ir didesnį lankstumą jūsų santaupoms. 

PAJAMAS DUODANTTEJI TAUPYMO PLANAI 

4 4i« 1 n 

Mūsų virš vidurkio einamieji 4l4"% 
dividendai galioja visoms sąskaitoms. 
prie k u r u norima pridėti ar iš jų iš
imti nenurodomas sumas. Dividendai 
kredi tuojami jūsų sąskaiton kas 90 
dienų. 

3 

Didesnių sumų investavimo taupymo 
planas. Jūsų įmokėjLmai ar pin'gų 
išėmimas tur i būti daromas tik 
S100.00 sumomis. Pelnas išmokamas 
čekiais ir pasiunčiamas kas 90 dienų. 

41' 
Laiką taupant i s planas, kuris atida
r o m a s su pažymėjimais, sumomis po 
$750.00. Ka' sąskaita , priskaičius vi
sus priklausomus dividendus, išlieka 
nepal ies ta 48 mėnesius ar ilgiau, ir 
mažiau nei 96 mėnesius, y ra išmoka
m a Vi% premija, drauge su regu
l iariais einamais 4 1 - ^ dividendais. 

Tas pats pagrindinis planas, kaip 
anksčiau paminėtas, išskyrus atve
jus, kai sąskaita, įskaitant visus su-
susumuotus dividendus, išbūna nepa
liesta 96 mėnesius ar ilgiau. Tada iš
imant p'nigus šalia reguliarių eina
mųjų dividendų y ra išmokami 1% 
'super bonus". 

ST. ANTHONY 
1447 South 49th Court • Cicero 50, III. • Dial 656-6330 sm% 

Vai pirmad.. antrad. . ketv. ir ponkt. 9—5: treč. uždaryta. 
Tur t a s dabar virš $30,000,000.00 

HELP WANTED 

WORK IN 
"BEAUTIFUL KENTUCKY" 

REGISTEREO NURSES 
Ideal t'cu- wittO" or matured per-

on. some expcr:iiH't' in anestheties 
lesirabU- but not icųuired. Hos-

pital loeated in beautiful area. 
nr. Twin Lak<-s. Sturting salary 
*4.jii>o. Iiisurano paid vaoation. 
holirfay.s. txcell«nt vvorking oondi-
tions. 

Write Administrator 
W A K MEMORIAL H O S P I T A L 

732 BURKESVILLE RD. 
A L B A N Y , K E N T U C K Y 

E N G I N EE R S 
D E S I G N E R S 

DESIGN EXPERIENCE 
CHEMICAL-PETRO-CHEMICAL 

STEEL AND MATERIALS 
INDUSTRIES 

STBLCTURAL 
CI\TL 
P1PING 

ELECTRICAL 
MECHANICAL 

H & V — AIR CON'DITIONING 

Arthur G. McKee and Co. 
205 W. MONROE STREET 

CHICAGO. ILLINOIS 
A fk *» U *•*» *»» • u 
U U U K — IU O I A I 

3 priests. -Catholic. Mušt speak 
English. Write to: 

"Drangas" Adv. 6711, 
4543 W. 63rd St., Chicago 60629 

C L A S S I F I E D GUIDE 
C O N T R A C T O K S 

C0NSTRŪCTI0N C0. 
R E Z I D E N C I N I A I , 
K O M E R C I N I A I , 
M E D I C I N O S IR 
KITOKĮ PASTATAI! 

2501 Wesi 69th Street 
HE 4-7482 486-5151 

STANKUS 
C0NSTRUCTI0N 00. 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
s ta tų . Jūsų pasirinkimui tu
rime v i r š 300 įvairių stan
dart inių projektų. 

Ofiso Ir namą telefonas: 
PRospect 8-2013 

7203 S c Westera Ave. 
Chicago, Illinois 60636 

» • • • • • • « • « • . • » • • • » • . • • « • • • 
A. ABALL R00FING G0. 

N U R S E S - Registered Išvalysime Ir pataisysime kaminą, 
turėsite geresnę šiluma. Bet kuriuo 

HrALTHERMEMORIALHOSPITAL!^^ s k a m b m į t e 

Lfl 1-&047 arba RO 2-8778. Located in city. r.ow accepting ap-
plications for permanent positions. 
New departmem and Medical Sur-
gical TJnits now complHed. Posi-
dons, available, days, PM, & Nights. 
1 & 4 Room and several 2 Room 
Apts. avaiiable. rrevaiiing saiaries & 
Shift differential. We know you will 
enjoy working in our hospital where 
the emptoyment program is for you. 

Phone-CJl-7-3100 
Director of Nursing Service 

WE HAVE 
IMMEDIATE OPENINGS 

SAMPLE M A K E R S 
For Research Development. These 
are permanente positions with a 
natkmal organization wbo make 
Toys and Housewares. Excellent 
opportunity for right men. 
Kindly write fui! background ETC 

Dept. C. L. 

225 W. Washington 
Chicago, 111. 60606 

Heatijig Contractor 
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visu rusių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning \ 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SHEETT METAJL 

Telefonas VI 7-S447 
4444 S. Western. Chicago B. HL 

R E A L E S T A T E 
NAMAI IR 2EM£ PARDAVIMUI 

kaina prie širdies. Naujas 2 butų 5 kanib. meti. (iage pke. Naujas. 
miras. 2 po 5 į į k. Alum. langai, modernus, mūro frontas. Gazu šil-
radlant šildymas. šiltas, įrengtas dymas. $13.600. 
beismantus su vonia, garažas. Sutar- Kampinis lotas. Apie 30 p. Mar-
kit pažiūrėti. #„ .„ 

Ar salite patys matyti 4 apt. mū. a*1*11* PKe- *».!>«"• 
ra? Kutai po 2 miegamus, šviesūs 2 butų med. 45 p. lotas, naujas 
kambariai. Draugiškai prašo $:i».S0<i. gazu šildymas. Du dideli po 4 kamb. 

2 šviesūs butai po U k. Lygus, ap- butai. 3 blokai nuo M. pko. $15.900. 
ka.ltua medinis. Sausas rūsys, at- Didele S kamb. rezidencija. 2 auk-
;-'kiri šildymui. arti baž. Brighton stu mūras. 5 mieg. kamb. Blokas 
pkr. $22.4iHi arba pasiūlymas. nuo M. p-ko. $21.500 

(i*rai K.vventi Brfgliton pke. Ap- , m e ^ 5 % k a m b m ū r a s > p l l u , 
kulta-s dviejų butų med. 2 po 4. At- * _, , 
skiri gazu šildymai. Garažas. Kaina stUUo kamb. Platus lotas. Garažas 
žemiau $14.IMIO. 83 ir Kedzie. $24.000. 

Prašome pas mus teirautis del visokių namų ir nejudomo torto. 

K. VALDIS REAL ESTATE 
2458 West 69th St., RE 7-7200 arba RE 7-8534 

VISOKIAUSI NAMAI, BIZNIAI, CKIAI, SKLYPAI VISUR be to 
JVAmiAUSI PATARNAVIMAI kaip, VERTIMAI, LEDDIMAi, NUO
MOS, PASKOLOS> 1 N C O M E T A X ir k t . 

Š I M K U S , Real Estate - Notary Public 
4259 S. Maplewood Ave. CL 4-7450 a rba YA 7-2046 

Mūr. bunga!ow. 5 su "dinette", 3 
mieg. Modernus. Marquette pk. 
Proga. 

Mūr. 9 butu po 4 kamb. Autom. 
Šildymas gazu, automat. šviesos kon
trolė, nereikia priežiūros kūreni
mui. Aj-ti $11,000 pajamų. 61 ir J 
vak. nuo Kedzie. 

Mūr. 3 butai po 0 kamb. Tvirtas 
namas. Atskiri šildymai. Brighton pk. 

Mūr. 2 po 6 kamb. Atskiras šildy
mas kiekvienam butui. Modernus ir 

tvirtas. Nebrangus. 85 ir Washte 
naw. 

Mū'. S po 4 kamb. Gazo pečiais 
šUdymas. Arti naujos bažnyčios 
Brighton Parke. 

Med. 2 po 6 kactb. Vidus kaip 
naujo, Brighton Parke. 

Mūr. 2 po 4 kamb. 30 ir Spring-
field. Mažas įmokgjimas. 

Mūr. 5T£ kamb., 6 metų. West Co-
lumbas už Kedzie. Daugi pagerinimų 
Gera statyba. Nebrangus. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 8C I N S U R A N C E 
2737 West 43rd Street TeL CX 4-2390 

65 ir Campbell. Modernizuotas 6 ra. Kaina tik 5 kartus metinių pa-
kamb. bungalow. Nauji plasteriai, , jamų. 
nauja elektra. Dideli kamb. $19.000, : 10 apartmentų, 3 metų. I pietus 
arba pasiūlymas. : nuo Marq. pko. Didelis sklypas. 

Netoli Nabisco. 10 metų senumo I Automobiliams pastatyti vieta. Pui-
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo- \ kus pirkinys už 6 % kartus metinių 
masis. didelis salionas. Garažas. 35 j pajamų 
p. sklypas. Tik $18,700 i-uiaski ir Archer apyi. S metų. 

61 ir Savvyer. apyl. 6 kamb. "oc- I 4 butų mūras. Savininkui 6 dideli 
tagon" bung. Modern. virtuvg. nau
ja karsto vandens šilima. Teirauki
tės. 

3 metų senumo modernus apart-
mentinis. Metinių pajamų apie $14,-
000. "Built-in" virtuvSs. šaldytuvai, 
[mokėti $22,000. 

.Netoli mūsų ištaigos. 5 metų 

kamb. ir labai geros pajamos. Šoni
nis {važiavimas. Garažas. $53,000. 

2 gražūs botai ir biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam M. pko 
centre. Geras pirkinys. 

Gražus 5!/Į kamb., 7 metų mūras. 
Dideli, šviesūs kambariai. Kilimai 
40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko. 

S K I L L E D M E N N E E D E D 
for most machines including 

JIG BORER & 
JIG GRINDER 
Steady Jobs, Top Rates 

Compahy Benefits 

C. H . Moffat Co. 
Mechanical 

Laboratory Services 
28600 Grand River Avenue 

| HEATING CONTRACTOR j | 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus. 

Vieninteliai IS lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose. 

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. ikedzie Avenoe 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
V k t o r Skade ST 8-9272 

numo. 5% kamb. mūr. Alum. lan- i Tik $22,100. 
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas. Į 2 po 6 kamb. mūras. Naujos vir-
Pirksite nebrangiai. i tuves, nauja atskira šil ima gazu. 2 

Puse bloko nuo M. pko. 10 me- I auto. mūr. garaž. M. uke. $32.000. 
tų. 2 butų mūr. Savininkui 5 % ; Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū-
kamb. butas ir $125 men. pajamų. ' ras. Netoli mūsų įstaigos. Tik 
Atskiri šildymai. $39,000. • $17.900. 

Brighton pke. 12 butų apartmen- Taverna ir batas. Mūrinis. Marų. 
tinis. Naujas šildymas, nauja elekt- . pke. Nebrangiai. 

NERIS REAL ESTATE 
6924 S, Western Avenue Te l . 471-0321 

MKCELLANEOUS 

MOVI NG 
! R. SERSNAS perkrausto baldus 

Farmington, Michigan (Detroit) | i r kitus daiktus. Ir iš toli. Miest; 
leidimai ir pilna apdrauda. 

2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063 Openings now available for 

SECRETARY 
If you are efficient, and seeking 
a permanent opportunity, we 
would likę to speak with you. 

This position reąuires someone 
who can ^pe well, take dietation 
and handle herself over the phone. 
Some dictaphone experience help-
ful. 

Why not phone John Yerkes at 
N E 2-S7O0 and pernvt us to in-
troduce our program to you. 

DE SOTO CHEMICAL COATTNGS, mc. 
1034 S. Kostner Ave. Chicago, H!. 

An equal opportunity Empioyer. 

TeA. GRo\eh0> 6-787'• 
ALF. STANČ1AUSKAS 
HEATING and 0GOLIH0 
irti mxf tt žaHvmp Įrengimasl 

7304 So. Rockwell Street 
^HTHAGO !>. ŪUU 

6 kamb. mūr. 10 metų. $19,500. 
4 butų medinis. $18,500. 
14 botu mūrinis. $S5,000. 
10 butų mūr. $79,500. 
2 butai mur. $25.900. 

Visi n a m a i M a r ą n e t t e P a r k e 

KAIRYS REAL ESTATE 

Marųuette Parke naujas hungalow 
5% kamb. modern. įrengtas. $18.900. 

Mūr. 6 didelių kamb. rezidencija. 
Skubiai turime oarduoti. $1S.S'*9. 

Marqoette Parke. Mūr.. 4 butai 
geros pajamos. Tik $31,900. 

F f t t f t l R E A L T Y 
2501 W. 69th St . HE 6-5151 \ 2617 W. lįst S t BE 7-9S15 

Didelis irgeraa įvairių namu. 
»klypų, biznių ir žemės ūkiy 
pasirinkimas 

U H ARTA S R E A L T 1 
1437 S 49 4v. Cicero H59-IM 

PIETUS PASIRINKIMĄ* 
NAMT; PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. - RNCOME TAX 

Apdraudy Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
B A C E V I Č I U S 

PR 8-22SS 

$909 ĮMOKĖDAMI pirksite 5 
kamb. "ranch" stiliaus namą. Apyl. I t 
47 ir Cicero. 3 miegamieji. Skola i OAKK « KMlzte * « . 
mokėti po S82 mėn.. Č&%. SVO- ! ^ ^ M U M B A ^ . 
BODĄ. 3739 W. 26th St. LA 1-7038 P A T A R N A U J U NAMŲ PIRKTMF 

I IR PARDAVIME. 
BOOKKEEPING 

LEO'S SINCLAKR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS. Sav. 

Stabdžiai. Sankabos, Transmisijos 
Tnne-nps ir Motorų remontas 

5759 So. Wesfern Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

JLVCHTNISTS 
Exe*»ilent opport for ųualified men. 

Part Time or full time openings. Į 
Choose you r o ,vn hours. Top wages. 
overtime. Applv or phone: 

Mr. Vi(/iaa — 781-3510 
MF:T. \LEX. I N C . 

>*. m W. i:w>i-i SHlver Sprine T?ond. 
MenomoiKT- Falhi. Wi«oo«sin. 

Opemngs in the followhig Anto-
mo the Depts. wiil be available by 
Feb., 1965. (i. M. esp'ce de*ūred. 

SERVICE VYRITERS 
MECHANICS • B9DY MEN 
Ton win b*- sisoeiateJ with an «»x-
panding GM •«i!er. 
Only fully ąua'ified men ne«d apply. 
.Tob security, top wage» in a elean, 
modftrn shop 
Company h.-ifita. excellent living 
and workin£r irea. Uniforma, insnr-
ance, vacationa. 

Why n<>t write, sPrviee mftr. 
Mr. Michael Csoka. or phone 

(20T) 744-7500 

V A L Y M A S 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J . RUDIS 
Tel . CLiffside 4-1050 

D A Ž Y M A S I R 
D E K O R A V I M A S 

Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS 

Tel. 735-7338 
301S W. 6«th n . . Chicago, III. i 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS 

yra gaunamas Drauge. Jame y r a 
visos reikalingo? maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai, 
(išleido Kunigų Vienybe. 2-ra patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4543 W. 
63rd St. Chicago 60629. I1L 

NOTARUATAJS 
CAR L I C E N S E S INCOME TAS 

A. KATILIUS R. L 
3456 W. 69th S t R E 7-8S98 

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ m BIZNIŲ PASni lNKI-

H A S • APDRAUDA 
• NOTARLIATAS 

LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71st St . WAibrook 5-6015 

-~ ~ ~~" 

m S C E L L A N E O U S 

Tiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifiiiiiiifnijii 

A. ABALL R00FIN6 C0. 
įsteigta prieg 49 metns. 

Dengiame visų rūšių stogus. Tal-
Mm<! arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lai J ko. Taisome mGrą— 
"tuckpointing". Pilnai apsidraudė. 
Visas darbas garantuotas. 

PARDAVIMUI 

!IH!fll!UIIHIIIIillll!llinillinimilllHII!i 

G A R B A G E D R U M S 
W1TH COVKK8 AXD HASTUJES 

™ a T i r . « T I L " 1-6047 arba R0 2-8778. 
Dieną, nak t j sr sekmadienį 

IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIHini 

Jeiga juras reikia 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTFUIŲ, 
ki ejpkits* j "Drangą", kuris spaus- j •* 
čHt.4% tokios dalykėlius graraaJ 
greitai ir prieinama kaina. 

: 

Tel. 224-4362 • 434-1113 
IIH>l!!!IH!llli!IIMIIi;iUMIIMIItHMIIfllilti 

Platinkite "Draugę" 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiHimi 

Remkite "Draugę' 

J0YCE OiDSMOBILE, INC. D R A U G A S 

171 Glenrid^P Ave., Montclait, N J. 4545 W. 68 S t , Cbifago, m . 60629 Į 
•nMIH!IMIIIUi;HHIilli!I!MI!UI!MllillIlllll i 

SALES" MORTGAGESs MANAGEMENT 
V 

ŠATAS R,EA.I-
*we mii IJ» Sfrtm Ck»r9 50, Htinol* 0Mc» OL 6-22JJ « m * w OL t-MOT 

$12,500 $1,000 SMOKfiTI 
švarus, dailus 4 kamb. "expan- j 6 kamb. bu t a s savininkui ir 3 

dable" namukas. Moderni vonia ir j butai išnuomavimui. Atskiri Ml-
vtrtuvė. Gaas iilima- Į dymal-



I P ^ » ^ w i w p w w i i p 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

PALAIDOTAS MUZ. ADOL

FAS MONDEIKA 

Gruodžio 31 d. Cicero ir dau 
gelis Chicagos lietuvių paskuti
nį kartą atsisviekino a. a. mu
ziką Adolfą Mondeiką, ilgame
tį Sv. Antano paarpijos var
gonininką. 

Butkaus - Vasaičio koplyčio
je netilpo susirinkusi žmonių 
minia. Karstą apsupo jo buvę 
kolegos vargoninkai ir šv. An
tano parapijos klebonas prel. 
Ignas Aibavičius koplyčioj mal 
domis pradeda iškilmingas lai
dotuves. Pro velionies karstą 
praeina ir paskutinį sudie ta
ria a. a. Adolfo kolegos var
gonininkai, šv. Antano banko 
direktoriai, draugai, parapie-
čiai, organizacijų, kuriose j is 
per visą amžių darbavosi, na
riai .artimieji giminės ir paga
liau jo mylimos šeimos nariai 
žmona Antanina, dvi dukrelės i 
ir velionies brolis su šeima, porą šimtų velionies artimųjų į 
Velionį atsisveikino ir gen. kon Cotugno restoraną pietų. 
sulas dr. P . Daužvardis su po- į Iškilmingos pamaldos ir liūd-
nia. 

BAŽNYČIA NE SENIENŲ 
MUZIEJUS 

v 
"Bažnyčia nėra senienų mu

ziejus, bet gyva bendruomenė!" 
— pasakė Paulius VT-sis audien 
cijoje kalbėdamas lankytojams 
apie katalikų Bažnyčios gyvu
mą ir aktualumą. 

" Jūs t ikrai esate girdėję — 
kaitėjo Popiežius — atsiliepi
mus apie visuotino Bažnyčios 
Susirinkimo svarstymus IlI-je 
sesijoje apie Bažnyčios santy
kius su dabartiniu pasauliu. Vi
si esminiai žmogaus gyvenimo; 
klausimai buvo paliesti Bažny
čios Susirinkimo Tėvų ir Bažny
čiai t ikrai rūpi visa, kas liečia 
žmogaus sielą ir kūną." 

"Jei mes supran tame katali-j 
kų Bažnyčios aktualumą — kai 
bėjo toliau šv. Tėvas — tai esa-

Šv. Tėvas toliau pastebėjo, j me tiesiog verčiami dalyvauti 
kad šių laikų žmonės labiau iin-j tame aktualume ir veikime Tad 
kę žvelgti į dabartį negu pra- \ ar mes pažįstame dabart inę Baž 
eitį. " I r rasdami dabar Bažny-į nyčics is tor i ją? Ar pažįstame 
čią gyvą ir veiklią, o ne senovės> jos kultūrines problemas? Ar 
amžių palaiką, pradeda galvoti matome t a s pas tangas , kuriomis 

ir suprasti, kad Bažnyčia n ė r a ! Bažnyčia stengiasi ugdyti žmo- nariai ar tik ligony*?, nejudrūs?" 
senienų muziejus, bet gyva bend niją naujam krikščioniškam gy- į Į tuos klausimus kiekvienas te-
ruomenė. Bažnyčia — dar pa- venimui? A r žinome, koki*1 rū - ' gu sau atsako, norėdamas tįkrai 
tviitino Paulius VI-sis — nešto- pėsčiai ir kančios ją dabar kan- žinoti kokia yra mūsų'p^oeicija 
vi nei šalia gyvenimo problemų, k iną? Ar mes esame sveiki ir Į Bažnyčios atžvilgiu, 
kurios taip gyvai liečia mūsų ' gyvi mistinio Bažnyčios kūno I 
laiko žmones — ji nė ra at i t rū
kus nuo gyvenimo is ter inės ir 
socialinės tikrovės, priešingai 
— ji padeda tą realybę supras
ti ir ją sutikti kaip žmogui ir 
krikščioniui. Bažnyčia neužsto
ja žmogiškųjų interesų horizon
to, bet ji da r labiau praplečia 
ir s tato : savo mokinių dvasią 
prieš begaliniai didžius — uni
versalinius klausimus." 

Marijai - Valytei Rabašauskienei 
mirus, jos vyre Povile, seseris Aldone ir 
jos vyra Stasį Gasnerius ir Eulalię ir jos 
vyre Murauskus ir Įeitus gimines nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Eduardas Milkauskas ir šeima 
7r9iĖ3ti~i^i ISTSK"-- MIBtfSSf^-

II^^^^^MM^^" • - :<••>» 

Lloyd Harris, 2 m., Minneapolis, Minn., žiūri susirūpinęs, kai mama 
laiko vieną jo nušalusių rankų. Berniukas naktį atsikėlė ir apsiren
gęs t'k pižama išėjo j lauką, kur buvo 5 laipsniai žemiau nulio. 

KOPŪSTAI IŠLIKO SVEIKI 

Sunkvežimis vežęs kopūstus į 
, rinką apsivertė Southwest greit 

na procesija baigėsi. Amžinojo; e i e C e n t r a l 
ave. Vairuo-

Pamaldų metu giedojo var- Gerojo Dievulio ramuma tesutei . t o j a g b u y Q s u ž e i s t a s _ gnininkų choras, sol. Al. Bra- k i a t a u brangus, Adolfai, švie-
2 ^ sų amžiną gyvenimą, i kurį tu 

Kun. P. Patlaba savo žody t a i P karštai tikėjai. 
pagyvena dar vieną gyvenimo 
akimirką su a. a. Adolfu Mon
deiką. Jis stabtelėja ties šio 
tauraus žmogaus gyvenimo pa
kopomis, pastebėdamas, 

Janušaitis 

PIKNIKŲ LEIDIMAI 

Cook apskrities miškų distri-
kto raštinė išdavė pirmą šių 
metų piknikui laikyti leidimą. 
Adclph Mayer, Kolin klubo va: Kas save pergaMio, to neperga 

/ " , lės nei gamtos jėgos, nei likimas j d u išgavęs" leidimą, sako, jo j jo 
lk-aa r.ei skausmas, n..-, nurdėmė, nei j , . . . . . . , o J 

velionis buvo pavyzdingas šei-1 Mirtis. <..:.., w r ; : . ^ s cus ruso. S a. 
mos tėvas. —Gibier 

klubo piknikas bus rugp. 8 
Nor th Riverside parke. 

Velionis Adolfas buvo gied-
rioe sielos žmogus. J is mylėjo * 
lietuvišką giesmę ir lietuvišką , 
dainą. Jis visą savo amžių pa-
švente, kad giesmė ir daina 
jungtų lietuviškas širdis ben
dram gyvenimui,_ i r susiramini-
ima. .•-••--- • . - • « . . 

Velionis Adolfas jungė du 
kontinentu savo širdimi. Jis ko 
vojo pirmojo pasaulinio karo 
metu Europoje, jis mylėjo sa- į 
vo vargingą tėvynę Lietuvą ir I 
dėl jos sielojosi. Jis taip pa t 
mokėjo gerbti ir šią svetingą i 
šalį. * 

Angliškai pamokslą gražų ir i 
nuoširdų parapiečiams pasakė 
Šv. Kazimiero seserų kapelio- j 
nas kun. A. Zakarauskas. 

Dar kartą skambėjo jo numy 
lėtos bažnyčios gedulo varpai. 
Mašinų šimtinė išsitiesė Cicero 
gatvėse. Minutę stabtelėja ties 
jo mielais ir brangiais namais 
ir po valandėlės priartėjo liūd
noji eisena prie Queen of Hea-
ven mauzoliejaus. Koplyčioje 
prel. A. Aibavičius su kitais 
dvasiškiais atlaiko paskutines 
pamaldas. 

Velionies šeimos pakviesti 
dar valandėlei susispietė virš 

P A D Ė K A 
Mūsų brangiam vyrui, tevel;ui, uošviui ir seneliui 

LIUDUI VYČIUI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, šeimos artimiesiems 
ir draugams už išreikštą užuojautą, gėles ir maldas už ve-
l'onies sielą. 

Dėkojame kun. Krikščiūnevičiui ir kun. Mažrimui už mal
das koplyčioje ir už atlaikymą šv. Mišių. 

Dėkojame grabnešiatns, visiems už dalyvav:mą laidotu
vėse ir laidotuvių direktoriui V. Baužai. 

Žmona, dukterys ir sūnūs bei jų šeimos 

1MAPTTAT 
A. + A. 
PARAŠAI TS1CTFNF.T 

mirus, liūdintiems vyrui Povilui, sesutėms fi, Gasne-
rienei su šeima, A. Murauskienei su šeima, broliams 
Mečiui, Stasiui (Australijoj), tėvams ir sesutei Ade
lei (Lietuvoj), nuoširdžia užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi 

Birute ir Bronius Girniai, Elena ir Juozas Janeckai 
ir Natalija, Regina ir Stasys Sližia.i 

Vienerių metų mirties 
sukaktis 

A. + A. 
ROKAS PETRAUSKIS 
Jau suėjo vieneri metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą tėvą. 
kurio netekame 1964 m., sau
sio 8 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsime 
užmršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą užprašytos šv. 
Mišios sausio mėn. 8 d. 7:30 
vai. ryto Švč. P. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviee'ame visus — 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamal
dose h- kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Roko Petraus-
kio sielą. 

Nuliūdę: Sunos, marti ir 
anūkai 

mirus, 
A. f A. 

MARIJAI RABAŠAUSKIENEI 
tos šeimai nuoširdžia užuojauta reiškia 

Antanina ir Juozas 
žičkai 

A. t A. 
MARIJAI RABAŠAUSKIENEI mirus, 

jos vyrui Povilui, seserims A. Gasnerienei ir A. Mu
rauskienei, broliams Mečiui ir Stasiui bei jų šei
moms nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Birute ir Kęstutis Paukščiai 
Terese ir Adakris Ivanauskai 

A. t A. 
MARIJAI RABAŠAUSKIENEI mirus, 

jos vyra, šeimą, artimuosius ir seserį skauti
ninke A. Gasneriene nuoširdžiai užjaučia 

Lietuviy Jūrų Skautija 

T Ė V A S IR S U N Ū S 
MARQUETTE FUNERAL HGM! 

TRYS MODERNIOS KOPLTCH>a 

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero, T0wnhai! 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Margučio vedėjai 
A . f A. LILIJAI V A N A G A I T I E N E I 

ir 
Poetui 

A . f A. ALGIMANTUI M A C K U I 
tragiškai žuvus, jų šeimoms ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuviu Jūrų Skautija 

F U N E R A L H O M E 

ALGIMANTUI MACKUI, 
tragiškai žuvus, motinai Marcelei ir žmonai 
Daliai bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Dalia Buigaryte 
Daiia Kaupiene 
Saulius šimoliūnas 

m 
PIRKITE DA1AR TIESIOG NUO 

M R. N E L S O N 
SAVININKO 

mmt 

JOANA YURKUS 
JOKUBAUSKAITE 

(Pagal pirmą vyrą Prišmantaeue) 
Gyveno 2448 West 71st Street. Chicago. Illinois. 
Mirė sausio 6 d., 1965 m., 6 vai. ryto, sulaukusi 43 me

tų amžiaus. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 15 metų. 
PasiI;ko dideliame nuliūdina vyras Stanley, duktė Dan

guolė Malauskas, žentas Jeronimas, o Lietuvoje liko 3 sese
rys ir švogeris ir kiti gkainės. draugai bei pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Vyč'ų Chorui ir Dainavos Ansambliui. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 7 vai. vakaro Mar-

ąuette Funeral Home koplyčioje. 2533 West 71st Street. Lai
dotuvės įvyks pirmadienį, sausio 11 dieną. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nulifidę lieka: Vyras, duktė ir žentas. 
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. GRovehilI 6-2345. 

I GUŽAUSKy BEYERLY HILLS GILIMYČIA 
Geriausioji gėlės dėl vestuvių, banketų. laidotųjų 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 6Srd STREET 

Tetai PB 8-08S3 PB 8-0834 

• 

A. f A. 
Inžinieriui - architektui 

V L A D U I Š V I P U I mirus, 
gilią užuojautę reiškiame jo žmonai Bro
nei ir dukterinis Ramintai ir Daivai. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai 

STEPONAS C, LAKAW.CZ 
2424 W 69th STEEET Tel REpoblic 7-1213 
2314 W. 2Srd PLAGE TPĄ, VIrgisU 7-8672 

PETRAS B1EU0NAS 
4343 S. CAUTORNIA TeL LAIayette S-S572 

ANTANAS M, PHILLIPS 
S307 LTTUAN'ICA AVE. TeL YArds 7-3401 

Mirus mvlimai motinai 

KAZIMIERĄ POVILAITĮ 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Albinas ir Ona Micuiai 
Omaha, Nebraska 

POVILAS J, RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tai. YArd* 7-1911 

Povilas ir Veronika Kesiūnai 
Bronius ir Marija Maeevičiai 
Jonas ir Sofija Narbutai 
žibute Duobaite 
Antanas ir Elena Rukšlelės 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAX AVE. Tel. COnanodore 4-2228 

JURGIS F, RUDMIN 
SS19 S- LnUANICA AVE. Tel Y Arda 7-1138—11S9 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, CLL. . TeL OLymplr 2-1003 

http://LAKAW.CZ
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. sausio 7 i 

X Kun. Antanas švedas, M-
IC. misijonierius iš Argentinos, 
Pietų Amerikos, yra atvykęs į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
aplankyti savo artimųjų. Jis 
yra apsistojęs Aušros Vartų 
parapijos namuose, 2327 W. 23 
Place, Chicago, 111., tel. VI 7-
6746. 

X Šv. Kryžiaus parap. Šv. 
Vardo d-jos mišios bus šį sek
madienį, 9 v. r. Po to pusryčiai 
parap. salėje. 

X Liet. žurn. s-gos e. v. įga
liotiniai: A. Gintneris, V. Kas-
niūnas, Pr. šulas, Z. Juškevi
čienė ir Chicagos sk. — Ign. 
Andrašiūnas ir Alg. Pužauskas 
dalyvaus spaudos ir radijo dar
buotojų susirinkime, kuris į-
vyks sausio 9 d., 1 vai. p. p. 
Alto biure, 6816 S. "VVestern 
Ave., kurį šaukia Amerikos Lie 
tuvių taryba. 

X Petras ir Petronėlė Kviet-
kai Kalėdų dovanų gavo "Drau 
go" prenumeratą nuo jų dukre
lių Cecilija Stulgaitis ir Loreta 
Marcinkus. Labai malonu pasi
skaityti apie visus draugus ir 
jų veiklą Chicagoj ir apylinkė
se, kadangi visi neseniai daly
vavo ir gyveno Chicagoj, Brigh 
ton Parke. Kvietkai dabar gy
vena Kenoshoj, Wisc. 

X Ark. A. Samore aplankys 
Jaunimo centrą sausio 29 d. Ar 
kivyskupui, einančiam aukštas 
pareigas Vatikane, tą vakarą 
ruošiamas priėmimas. Apie tai 
daugiau praneš kun. dr. J. Ku
bilius, SJ, šį sekmadienį, 3 v. p . 
p. Jaunimo centre įvykstančia-
me ateitininkų sendraugių susi
rinkime. 

X Dr. Pranas Ja ras jau an
t r i metai iš eilės Roseiando 
Lituanistikos mokyklai paauko
ja po 100 dol. Tai pavyzdinga 
lietuviška šeima. Gyvendami 
už 30 mylių nuo mokyklos, są
žiningai atveža vaikus kiekvie
ną šeštadienį, kai tuo tarpu yra 
mokinių gyvenančių už kelių 
blokų ir nesiteikiančių mokyklą 
lankyti. Dukrelė Daina yra pa
vyzdinga mokinė besimokanti 
vienais penketukais. Sūnus Al
gis yra skautas, kurį šeštadie
niais ir sekmadieniais Jarienė 
atveža į Chicagą, į sueigas. Tie 
keli pavyzdžiai parodo dr. Ja ro 
šeimos patriotiškumą. Nereikia 
užmiršti, kad dr. P. Ja ras y r a 
Lietuvių fondo narys ir gausiai 
aukoja kitiems lietuviškiems 
reikalams. 

X "Rūtos" ratelio tradicinis 
šokių vakaras "Ta naktis" ruo
šiamas šį penktadienį, sausio 8 
d., Marijos aukštesniojoje mo
kykloje. Pradžia 8 vai. vak. 
Gros Neolituanų orkestras. Vi
sas lietuviškas jaunimas kvie
čiamas atsilankyti, (pr.) 

X Dainavos ansamblio kon
certui - Maironio muzikinės ba
ladės Čičinskas premjerai, sau
sio 17 d. 3 vai. p. p. (sekma
dienį) Marijos Aukšt. m-los sa
lėj bilietai gaunami "Marginiuo
se". 2511W. 69th St., tel. PR 8-
2511 W. 69th St.. tel. PR 8-
4585: ''Royal Blue" krautuvė
je, 4359 So. Campbell Ave., tel. 
BI 7-9475; Frank 's Telev. & 
Radio, 3240 So. Halsted, tel. 
CA 5-7252; Cicero — Štanger-
bergų krautuvėje, 4938 West 
15th St., tel. OL 6-1096 

Koncerto dieną kasa veiks 
nuo 1 vai. p. p. (pr.) 

y NAUJAUSI vokiški RADIO 
ir magnetofonai Blaupunkt, Grun-
ding ir Telefunken ($50-1000), 
RAŠYMO mašinėles 1965 mod. 
liet. ir kt. r.. SKAIČIAVIMO m. ir 
Cash REGISTERS labai papigintą 
kaina tiesiai iš N. Y. sande'ių j 
J/butą. Taisymas J/mieste, Garan 
tija 1-5 m. Katalogus ir informa
cijas reikalaukite: J. L Giedrai
tis. 10 Barry Dr. E. Northport. N. 
Y, 11731, kuris "Draugui" žino
mas, kaip sąžiningas asmuo. (Sk.) 

X Dr. Leonas Krbiučeliūuas 
dėl susidėjusių aplinkybių y ra 
atsisakęs iš Lietuvių fondo Mar 
ąuette Parko vajaus konuteto 
pirmininko pareigų. Naujas pir 
mininkas tuo tarpu dar nėra iš
rinktas. 

X Lietuviu Jaunimo kongre
sas. P L B valdyba, 1964 m. g ruo 

į džio 11 d. posėdy susipažino su 
| atėjusiais siūlymais, su^estijo-
; mis ir viešumoj besireiškiančio-
! mis nuotaikomis, pas i remdama 
Tabor Farmos 1964 m. rugsėjo 

i 19 — 20 pasitarimų išvadomis, 
nutarė : 1. pasaulio lietuvių jau 
nimo kongreso laiką ir vietą 
derinti su 1966 m. įvykstančia 
trečiąja JAV ir Kanados lietu
vių Dainų švente, 2. 1966 me
tus skelbti pasaulio lietuvių jau 
nimo metais, 3. ar t imiausiu lai
ku sudaryt i pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rengimo ko
mitetą. 

X Laiškai iš L ie tuvos : Ma
rijai Dičius, gyv. Chicagoje, 
laiškas nuo J. Prokopavičienės 
ir D. Banis, gyv. Chicagoje, lai 
škas nuo P ranės Stas iukonytės . 
Atsiimti "Draugo" rašt inėje . 

X Dail. seselės Mercedes vir 
šeliu pasipuošęs K. K. La ivas 
pasirodė šiais meta is j au ant
ras numeris. Ypač sava i t r a š ty 
yra įdomios diskusijos religi
niais klausimais, kuriose pasi
sako Antanas Diržys ir kun. 
Vyt. Bagdanavičius, MIC. 

X Jonas ir Teodora Baubkai , 
1300 S. 49th C t , Cicero, prale i 
do vieną mėnesį Floridoj ato
stogų. Kalėdas šventė Miami su 
draugais, Helen ir F r a n k Sa
bai, kuris "Hardware S to re" 
per ilgus metus turė jo Cicero 
mieste. Baubkai ilgus metus 
buvo savanininkai mais to k r a u 
tuvės Cicero ir d a b a r džiaugia
si, k a d tu r i progą aplankyt i sa-

Jvo senus d raugus Flor idoj . 
X Donna Kamni, plačiai ži

noma visuomenininke ir jo s vy
ras, 6604 S. Washtenaw ave., 
buvo išvykę t r im savai tėm po
ilsiui. Juodu lankėsi Los An
geles, San Francisco, L a s Ve-
gas. Ten praleido Kalėdas ir 
Naujus Metus. Los Angeles Ka 
ledas šventė k a r t u su savo sū
num ir j o šeima. Belankydami 
šias įdomias vietas, pailsėję, pa
sisėmę naujos energijos, šiomis 
dienomis grįžta į namus . 

X P L B valdyba, iš savo na
rio A. Mikulskio praneš imo ir 
gautųjų r a š tų susipažinusi su 
Chicagos lituanistinių mokyklų 
mokytojų konferencijos iškeltu 
lituanistinio švietimo tyrimų 
centro sudarymo siūlymu. 1964 
m. gruodžio 11 d. posėdyje pri
ėjo prie tokių išvadų: t o k s cen
t r a s esamomis sąlygomis labai 
reikalingas, bet cent ras , kaip 
atskira l i tuanistinio švietimo in 

^stitucija. nesteigtinas, centro 
funkcijos pavestinos j a u esa
mai kuriai nors lituanistinio 
švietimo institucijai, dėl t o pa
si tar iant su paskirų k r a š tų lie
tuvių bendruomenių vadovybė-

I mis. Posėdy buvo išreikštas pa-
j sitenkinimas dėl gerai organi
zuotos ir pavykusios konferen
cijos. Ją sušaukė J. Ignatonio 
pirmininkaujama J A B L B š-mo 
taryba. 

X Garsusis Cicero Medžio
tojų Užgavėnių balius įvyks š. 
m. vasario 27 d. Keymens Club 
salėje. 4721 W. Madison Str. 
Grojant Neolituanų orkestrui , 
svečiai bus sočiai vaišinami lie
tuviškai paruoš ta meškiena, el-
niena ir stirniena. N u m a t y t a 
įvairių staigmenų ir įvairumų. 
Visos vietos rezervuotos. Stalai 
6. 8, 10 ir 12 asmenų. Rengė
jai praneša, kad bilietų dar ga
lima gauti pas V. Mičiulį, telef. 
OL 6-3187. (pr.) 

X Praleiskime vakarą su lie
tuviškuoju jaunimu atsilanky
dami į sausio 9 d. 7 v. v. Jau
nimo centre Čikagos Aukštes
niosios Lituanistikos mokyklos 
Tėvų komiteto rengiamą tradi
cinį vakarą. Įdomi programa, 
bufetas, loterija, šok iams gros 
Neolituanų orkestras . Pelnas 
mokyklos metraščio išleidimui. 

(pr.) 
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Janet Cecilia Grigaliūtė, plačiai žinomo advokato Jono J. Grigaliaus 
(Grigalus) duktė, 1964 m. gruodžio 28 d. debiutavo (St. Nicholas 
Cotillion) Sheraton Plaza viešbutyje, Boston, Mass. Janet Cecilija 
buvo vienmtele lietuvaite tarp 28 rinktinių mergaičių jų tėvų prista
tytų kardinolui Richard Cushing. Debiutantės specialiai buvo pagerb
tos kardinolo dovana — auksiniu (disc) braceletu su kardinolo 
emblemos įrašu, debiutantės vardu ir data. Debiutante Janet Griga
liūtė baigė uršuliečių (Ursuline) Akademiją, Dedham, Mass., ir šiuo 
metu jau pradėjusi studijuoti Merrimack kolegiją No. Andover, Mass. 

j Jos tėvas praktikuoja te'ses ir yra Mass. valstijos prokuroro padėjėjas 
Į ir kontraktų skyriaus šefas. Jis jau eilė metų yra veiklus lietuvių 

visuomenėje. 

27 d. ir sutraukė gražų būrelį 
vašingtoniečių lietuvių, pasižiū-

IŠ A R T I IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE Į Apreiškimo parapijos salėje, 

— P r a n y s Alšėnas, Elzės J a n i V i s i t u v i a i yra kviečiami at
kutęs ir Kris tupo Jankaus pra- i , l " * J t l 
somas, sutiko atlikti didelį dar 
bą — parašyt i Mažosios Lietu
vos patr iarcho Martyno Jan-

| kaus (mirusio tremtyje — Vo-
! kieti joj) monografiją. 

Monografijos išleidimą suti-
: ko finansuoti nepailstantis lie
tuvybės veikėjas - veteranas ir 
kilnių tautinių darbų rėmėjas-
mecenatas, dabartinis Pasaulio 
LB pirm. J. J. Bačiūnas. 

Turintieji kokios nors me
džiagos (rašytinės ar vaizdi
nės) apie amžinos atminties 
patriarchą, maloniai prašomi 
siųsti šiuo adresu: 101 Evelyn 
Ave., Toronto 9, Ont, Canada. 

BALFAS CHICAGOS ŠIAU
RĖJE 

Senesniais laikais šiaurės Chi 
cagoje buvo pats lietuvių veiki
mo centras . Vėlesniais laikais 
persikėlus daugumai lietuvių j 
Chicagos pietus bei ki tas vietas 
kar tu čia nustojo veikti dau
gelis lietuviškų draugijų. I r 
tos, kurios liko, yra negausios 
savo nariais. O ir tie draugijų 

| nariai yra senosios kar tos nu
sipelnę lietuviai, kurie j au dau
gumoje pasitraukė į pensijas. 
Bet jie visi yra gyvi lietuviai 

i ir lietuviškų reikalų neužmirš
ta. Taip pat į šiaurę nuo Chi
cagos esančiuos miesteliuose 
yra po vieną kitą lietuvių šei-

imą. Kai kas daro kaip šiauri
nės Chicagos dalies, taip ir ma
žesnių miestelių lietuviams prie 
kaistų, kad jie gyvendami to-

iliau duo didesnių lietuviškų ko
lonijų, yra lietuviams mirę. 

iToks priekaištas yra grynas ne 
| susiprat imas ir tų apylinkių lie 
! tuvių įžeidimas. Čia lietuviai 
lyra lietuvybei gyvi ir ne tik 
a tvyksta į lietuviškus didesnių 
kolonijų parengimus, bet kar tu 
savo aukomis prisideda prie 
lietuviškų reikalų palaikymo. 

Balfo 4 sk., prisidėdamas 
prie Chicagoje vykdomo bendro 
piniginio vajaus, išsiuntinėjo 
nemažai laiškų vietos ir artime 
snių apylinkių lietuviams. I r ta i 
per trumpą laiką atsiliepė su 
savo nemažomis aukomis gra
žus skaičius Balfo rėmėjų, įteik 
darni aukas. 

St. Ig. Daukai — $180, dr. 
J. J . Plikaitis — S75, dr. Juo
zas Bar tkus — $25, Janulaičiai 
— $20, dr. Antanas Milaknis— 
$15, kun. M. Kirkilas — 15, Po 

į 10 dol, aukojo: M. Klikna, J. 
— Washingtono šeštadieni- Sabanas, J. E. Karuža, A. Dap-

nės lietuvių mokyklos Kalėdų įkus, J. Jackevičius, V. Zlolara-
eglutė buvo suruošta gruodžio; vičius. Po 5 dol. aukojo: Jonas 

I „ 

kotojams nuoširdžiai dėkoja, 
taip pat dar laukia aukų ir iš 
tų lietuvių, kurie dar savo au
kos šalpos darbui paremti nėra 
davę. 

Visus lietuvius, kurių Balfo 
sk. negali į namus aplankyti, 

i prašom savo auką nedelsiant 
! siųsti Balfo 4 sk. iždininkui: 
IBalfas, c/o Viktorija Tubelienė, 
50151 o N. Kenmore ave., Chi-
cajo, 111., 60640. Visiems auko
tojams gavus auką tuojau pa
siunčiamas kvitas. Taigi, šiau
riečiai lietuviai, pradėdami nau 
jus metus, visi pasirodykim, 
kad dar esame gyvi! 

Visiems Balfo rėmėjams ge
riausių ir laimingiausių Naujų 
Metų! 

—Baito 4 skyriaus valdyba 

ORGANIZUOTŲ SPAUDOS 
ŽMONIŲ DARBO VEIKLA 

Lietuviai laikraštininkai ne
labai vieningai sutaria ir ne vi
si yra įsjungę į spaudos žmo
nių organizacinį gyvenimą. Vie 
ni iš jų nenori priklausyti jo
kiam organizaciniam gyveni
mui ir paklusti jokiai rinkimi
nei tvarkai ; kiti į tokį spaudos 
žmonių susibūrimą žiūri, kaip į 
veltui laiko praleidimą ir berei
kalingą lankymą susirinkimų, 
klausymą paskaitų ar dalyva
vimą žurnalistinėse popietėse, 
treti — paskendę asmeniniuose 
reikaluose arba sunkiai darbuo 
jasi svetimose įmonėse, ketvir
ti — gyvena išsimėtę po visą 
Ameriką, Kanadą ir kitas pa

saulio šalis, kurie neturi jokių 
skyrių ir sąlygų aktyviau įsi
jungti į organizuotą spaudos 
žmonių gyvenimą. 

Tačiau visur yra išimčių. Jų 
turime ir spaudos amonių tar
pe. Kurie, nepaisant visokių są 
lygų ir kliūčių, savo laiku įsi
jungė į organizuojamus L. Ž. 
s-gos skyrius, kaip Chicagoje, 
Detroite, Los Angeles, Cleve-
lande ir kitur. Daugelis spau
dos žmonių pareiškė norą ir su 
tikimą toliau būti sąjungos na
riais, dalyvaudami nuoširdžiai 
1964 m. Lietuvių Žurnalistų są
jungos centro valdybos, kont
rolės komisijos ir garbės teis
mo rinkimuose. Dabar ateina 
nauji pasiūlymai tokių skyrių 
organizuoti ir kituose didesniuo 
se miestuose ir valstybėse, kur 
tik gyvena lietuvių laikraštinin
kų. Reikėtų įsteigti sk., pvz. 
Brooklyne, Bonstone, Montrea-
lyje, ir kitur. Be to, Vokietijoj, 
Australijoj, Anglijoj ir Pietų 
Amerikoje.. O tiems spaudos 
žmonėms, kurie gyvena toliau 
nuo miestų, kur veikia arba 
ateityje veiks skyriai, jau da
bar yra įsteigtas, vadinamas 
centrinis skyrius, prie centro 
valdybos ir turi apie 10 narių, 
kurį tvarko muz. J. Bertulis, 
kaip c. v. narys, adresas: J. 
Bertulis, 2302 W. Leavit 9 t _ 
Chicago 8, UI. Chicagos L. Ž. 
s-vos skyrius jau veikia sep
tinti metai. Centro valdyba 
nuoširdžiai darbuojasi ir suta
ria su skyrių vadovybėmis. 

—Antanas Gintneris 

Vadopalas, Bivainiai, Domas 
Ziukas, dr. V. Kudirka. J. ir 

rėti mokyklos auklėtinių suvai- < O. Kasperaitis, K. Aras, J. Dau 
dinto kalėdinio vaizdelio. (kas, J. Radžiūnas, A. S. Rama-

Makyklos mokytojos O. T a u t ! n a u s k a s - J Grigaliūnas, dr. V. 
vydienė ir A. Aistienė, dirban- Paliokas, V. ir K. Monkai, Hum 
čios lietuviškoje vargo m o k v k - : b o l d t P a r k L i e t ^ P o l i t i m s 

. ° ' ; l , 1 , , .V^„ T>̂ s O Arsi T T J I n m -
loje su 19 vaikų, nuotaikingai 

klubas. Po 3 dol. — J. Blum-
berg ir S. ir A. Rukuižai. 

Balfo 4 skyriaus valdyba a u 
pravedė vakarą. Vaidino šie mo 
kiniai: Mindaugas Aistis, Jo
nas Aras, Rūta Araitė, Marytė 
Dambriūnaitė. Antanas Damb- ! dienomis keletui savaičių išvyk 
riūnas, Zita Liogytė, Guoda P u ' s ta j Orientą, baigia savo laiš-
zmauskaitė, Laima Puzinauskai: ką pasidžiaugdamas, kad gali 
tė, Laima Simonavičiūtė, Aldo-! paremti fondą, o taip pa t klau-
na Vaičiuiaitytė. Joana Vaičių- j sia kur yra a. a. K. Pakšto 

sk. kviečiamas prof. J. Ere tas į laitytė, Kęstutis Vaitkus. Li- Į kapas Chicagoje, kad galėtų jį 
aplankyti. 

— Lietuvių Krikščionių de
mokratų sąjungos Nevv Yorko 

skaitys paskaitą "Ar ta rp tau t i - ' nas Vaitkus, Rusnelė Vaitkutė 
nis komunizmas suirs". Paskai lv Linas Zubkus. 
t a įvyks sausio 9 d, 4 vai. p. p. 

X Amerikos Lietuvių inžinie-

Tėvų komiteto rūpesčiu sve
čiai ir vaikai buvo pavaišinti 
skanėstais ir kavute. 

- Amerikietis profesorius 
n ų iv archi tektų sąjungos C h i - j d o m i s i p r o f R ^ ^ f o n d u 

cagos sk. metiniame s u s i r i n k i - ^ J u r g į g ^ ^ 
me, kuris jvyks penktadieni,, l a i š k ą g f R j Hartung, 
sausio 8 d.. 7:30 v. v. Jaunimo E k o n o m i k o s f a k u l t e t o d e k a n o 

' • • •:-:> J. RimKevicius s k a i : w h e e l i kolegijoje, West Vir-
tys paskaitą organizaciniais ginia. Savo laiške jis teirauja-

URUGVAJUI 
— Plečiama radijo akcija. 

Tarptautinės politikos savaiti
niai komentarai lietuviškomis 
temomis, bet ispanų kalba "Lai 
svės Balso'' programose dabar 
transliuojami iš stipresnės Mon 
tevideo stoties CX CLARIN. 
1965 m. pradžioje panašias pro 
g ramas tikimasi pradėt i ir iš 
CX RURAL stoties, kuri girdi
m a visame Urugvajuje ir pla-

Lietuvių žurnalistų s-gos centro ir Chicagos sk. valdyba po bendro 
posėdžio. Sėdi iš kairės: VI. Mingėla, Z. Juškevičiene, kun. V. Bagda
navičius, MIC. A. Gintneris, M. Pėteraitienė. Stovi: Pr. šulas, I. Andra
šiūnas, L. šulait;s, Br. Mackevičius, A. Pužauskas, V. Kasniūnas ir 
svečias žurn. VI. Selenis iš Detroito. Nuotr. Al. Reivyčio 

CHICAGOS ŽINIOS 

reikalais.. Sąjungos narius ir vi į ^ s m u l k e s n i u ž i n i i e v e l į o _ 
suomenę prašome gausiai d a l y - ; n i e s v a r d o f o n d ą fe m o n o g : . a f i . 
vauti. P o susirinkimo bus ga-! j ą < k a d a n g i j i g buvęs ger^ J r įč ia i Argentinoje, 
hma įsigyti bilietus Į metini- . P a k š t o bičiulis. Jis taip pat ra- Šias savaitines valandėles re 
tradicinį balių. ^ k a d g a u t ą g j Pakštienės j daguoja vienas nemažą patyri 

X Arch. Vladas švipas. buv. Į laišką persiuntęs ir Fr. Kevin, mą turįs lietuvis, sutelkęs ke-
Provincial of Black Friars, ku
ris taip pat gerai velionį paži
nojęs. 

Prof. Hartung, kuris šiomis, to s išsilaisvinimo pastangos. 

ž-emės ūkio rūmų statybos sk. 
vedėjas, staigiai mirė sausio 5 
d. Nevv Yorke. Iš Chicagos į 
laidotuves vyksta a?r. J. Sa-
dūnas su žmona, P. Bulotienė ir 
kt . buvę bendradarbiai. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, sausio 
9 d. 

X Bridgfporto l i tuanist inės 
mokyklos ir tautinio ansamblio 
tėvų komiteto pirm. Eduardui 
Nakaičiui. dėl asmeninių prie
žasčių iš tėvų komiteto pirmi
ninko pareigų pasitraukus, tė
vų komiteto pareigas perėms 
K. Stravinskas. Dabartinį tė
vų komitetą sudaro pirm. — K. 
Stravinskas, sekretorė—M. Ra-
dienė. kas. — C. Miniotienė, 
komiteto narė — V. Short. Jau 
nųjų kanklininkių grupė po il
gesnės portraukos vėl pradės 
- - —- T • -, 4 . - , * : - - - '-- Petras Armonn? 
kankliuoti. Joms ir vel sutiko Angeles 

lėtą nuolatinių bendradarbių 
urugvajiečių. Jose nuolat pri
menama Lietuva ir lietuvių tau 

vadovauti J. Spačkauskas. 
ats lanke j "Drauge 

Klemensas Gailiūnas iš LnS 
redakciją, k';r turėjo progos apžiūrėti 

G. Zumbakients parodą ir pasidalinti kultūrinėmis . ; K l U U i -ffilS. 

ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI 
Chicagos simfoninis orkestras 

sausio 7 ir 8 d. duoda šią pro
gramą: svečias vedėjas Willem 
Van Otterloo, solistė sopranas 
Lois Marshall; programoje: 
Haydr 'o Simfonija nr. 88; 
Franck'o Orkestralinės pjesės 
iš simfoninės poemos "Psy-
che"; Mahler'io Simfonija nr. 
4. Sausio 9 d. su ta pačia solis
te, diriguojant Irwin Hoffman, 
programoje bus: Elgar'o Intr-
rodukcija ir Allegro; Saint-Saen 
s'o Simfonija nr. 3; Strauss'o 
Keturios paskutinės dainos; ir 
Rimsky - Korsakoff'o Capriccio 
Espagnol. 

MIRIMAI NUO GAISRŲ 
Pernai Chtea^oje nuo gaisrų 

mirė 188 asmenys. Bet tais pa-
įčiais metais būta 390 žmogžu
dysčių, iš kurių policija išaiš
kino 350. 

GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
Užsibaigus 1964 metams. Chi 

cagos metropolijoje būta 7.296, 
100 gyventojų. Chicagos metro
poliją sudaro Cook, Du Page, 

į Will, Lake, Kane ir McHenry 
i apskritys Illinois vastijoje ir 
; Lake bei Porter apskritys India 
Ina valstijoje. 

IEŠKO DAIGIAI : MILIJONŲ 
UŽ GYVYBES 

Lakūnas Thomas Somlo. gyve
nąs Skokie priemiestyje, išliko 

įgyvas, kai jo vairuojamas lėk

t u v a s 1963 m. sausio 2 d. stmo-
igė į Chicagos gydytojo namus, 
14136 N. Major. Sudužime žuvo 
jo žmona, duktė, motina ir t a r 
naitė. Lakūnas teismo keliu no-

;ri išgauti per milijoną dolerių 
; atpildo iš Federalinės aviacijos 
I agentūros už duotą netikslingą 
nelaimės metu informaciją. 

NAUJI VAGONAI 
Rock Island geležinkelis įsi-

, gijo 20 naujų keleivinių vago
nų, kuriuos naudos kasdieninia 
ime susisiekime tarp Chicagos 
ir Jolieto. Ta linija kasdien 
naudojasi apie 30,000 keleivių. 
Vienas vagonas kainuoja 155 
tūkst. dol. 

PAVOGĖ 333 BONKAS 
GYVSIDABRIO 

Atominės energijos komisijos 
pareigūnai susirūpinę ieško k a s 
pavogė sunkvežimį su 28,000 
sva.ni gyvsidabrio įpilto į 333 
didžiules bankas. Sunkvežimis 
buvo pavogtas prie 7101 S. Ci
cero. Gyvsidabris, įkainuotas 
$126,000, buvo vežamas j 
Seattle. 

PASKYRĖ JAUNA ADVO
KATĄ 

Meras Richard Daley pasky
rė 32 metų advokatą Raymond 
Simon būti Chicagos miesto 
korporacijos patarėju. Jo me
tinė alga bus S30.000. Patarė
jo darbas yra daugiau admini-
tracinis. Jo žinioj yra 125 ad
vokatai. 
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