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Čekoslovakijoje
Reformos po susideginimų?
Studentai tikėjosi, kad Pala- 

cho mirtis galėtų sukelti visuo
tinį streiką ar neramumus, bet 
tai neįvyko.

Čekų švietimo miništeris V. 
Bezdicek studentams pareiškė, 
kad krašto klausimai negali bū
ti sprendžiami pagal jų, studen
tų, reikalavimus.

Vis dėlto, UPI agentūros, iš 
Prahos, žiniomis studentai iš 
vyriausybės gavę patikinimų, 
kad: valdžia sutikusi ar bent 
svarstanti paskelbti laisvus par
lamento rinkimus, sulkviedti ko
munistų partijos suvažiavimą ir 
sušvelninti spaudos ar radijo 
priežiūros priemones.

Tie pažadai buvę padaryti 
studentų ir darbininkų prof. 
•sąjungų atstovams pasikalbėjus 
su partijos vadu A. Dulbčeku 
ir keliais kitais svarbiais parei
gūnais. Tais pačiais šaltiniais, 
naujos reformos būsančios skel 
biamos palaipsniui, nes neno
rima, kad būtų įspūdžio, jog 
vyriausybė pasiduodanti studen 
ttų bei darbininkų spaudimui.

Bado streikus paskelbė ir
darbininkai

KARLOVY VARY. — šiame 
kurorte, Karlsbade, du elektri
kai, A. Michalėk, 26 m. amž., 
ir J. Martinek, 19 m. amt, va
kar pradėjo penkių dienų strei
ką. Jie pareiškė paaliką reika
lavimus, kurių siekdamas yra 
'žuvęs Jan Palach.

Paryžiuje
Hanojus neatsisako 

savo reikalavimų
PARYŽIUS. — Nors JAV 

diplomatai Paryžiuje laiko tei
giamu reiškiniu komunistų no
rą tartis (posėdis šaukiamas šį 
šeštadienį), tačiau, iš kitos pu
sės, tai nereiškia, kad Hanojus 
atsisakytų savo ligšiolinių rei
kalavimų.

Hanojaus oficialus dienraštis 
“Nhan Dan” priminė savo ke
turius reikalavimus, kurie esą 
“vieninteliu keliu baigti karą”, 
būtent: turinti būti baigta “JA 
Valstybių agresija Vietname”, 
reikia atitraukti nevietnamiečių
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Sritys Azijoje, su Kom. Kinija ir š. 
Korėja, kur 1968 m. sausio m. buvo 
pagrobtas “Pueblo” laivas.

Liūtys, potvyniai
Kalifornijoje

Valstijoje paskelbta grėsmės 
padėtis

LOS ANGELES. — Kaliforni
joje keturioms dienoms be per
traukos lyjant, gubernatorius 
R. Reagan paskelbė grėsmės 
padėtį. Kai kur lietaus iškri
to ligi 16 colių. Lietaus ir pot
vynio ypač paliesta Ojai ir San 
Luis Obispo sritis, šiaurinėje 
P. Kalifornijos daly.

Pasruvus Sacramento ir ki- 
'toms upėms, potvyniai gresia 
ne tik gyventojams, bet ir že
mės ūkiui.

Tautos Fondo valdyba
NEW YORK. — Vliko val

dyba, vykdydama Vliko statu
to jai suteiktą teisę ir pavedi
mą, sausio 8 d. iš naujo suda
rė Tautos Fondo valdybą. (Tau 
tos Fondas telkia lėšas Vliko 
veiklai finansuoti. Praėjusių 
Vliko seimo posėdžių metu TF 
valdyba buvo pateikusi atsista
tydinimo pareiškimus).

TF valdybos pirmininku vėl 
išrinktas prel. Jonas Balkūnas. 
Išrinkti ir kiti ligšioliniai val
dybos nariai: Vaclovas Alksni
nis, Petras Minkūnas, Juozas 
Pažemėnas, Albertas Ošlapas. 
Išrinktas naujas valdybos na
rys — Stasys Lūšys.

Valdybos nariai pareigomis 
dar nepasiskirstė. Iš naujo su
darytą Tautos Fondo valdybą 
turi patvirtinti Vliko taryba. 
Numatoma, kad tai bus pada
ryta artimiausiame Vliko tary
bos posėdyje. (E.)

Washimgtonas su Saigonu 
tuos reikalavimus aitmeta, nes 

dalinius bei likviduoti bazes, ne-, tai reikštų Saigono perdavimą 
sikišti į P. Vietnamo politinę j komunistams.
ateiti ir pietų kraštą sujungti 
su šiauriniu,

...bet amerikiečiai juos atmeta
Dienraštis dar pridūrė, kad 

JAV buvusios priverstos sustab 
dyti oiinius puolimus ir sutikti 
su “'apvaliais pasitarimų sta
lais”. Dėl to, esą, jie būsią pri
versti sutikti ir su Hanojaus 
sąlygomis.

Dabar laukiama, kad JAV de
legacijos naujasis pirm. Lodge 

‘su P. Vietnamu pirmoje eilėje 
reikalausią palaipsniui vykdo
mo karinių veiksmų siaurinimo, 
tai pradedant neutraliąja zona.

“Oro piratai” baudžia
mi Kuboje?

MONTREAL. — Dienraštis 
“Montreal Star” paskelbė, kad 
iš visų “oro piratų”, grobusių 
JAV lėktuvus ir juos nukreipu
sių į Havaną, bent 17 šiuo me
tu atlieka 5 m. bausmę Kubos 
cukrinių runkelių plantacijose.

Kuba sąmoningai apie tai ne
skelbia, siekdama sudaryti į- 
spūdžio, kad visi tie “piratai” 
pabėgę iš JAV, nes buvo nu-

I sistatę prieš JAV valdžią. Iš 
tikrųjų, jų dauguma, tai kri
minaliniai nusikaltėliai arba tu- 

"rėję sunkumų su JAV įstaigo
mis.

• K. G. Kiesinger ir preziden- 
*tas R. Nlxonas. Fed. Vokietijos 
'kancleris K. G. Kiesinger pa
sisakė noris įmanomai greičiau 

. ... tartis su prez. R. Nixonu. Vie-
SaSa^hgSe.61;!: ‘toU šiuo u garbiausių klau- 
kurį teks tobulinti ir naujai vyjSlmU — atominio varžymo su- 
riausybei. tartis.

f/Pueblo" pagrobimo bylos paslaptys
Kalifornijoje apklausinėjimų keliu siekiama atsakyti į visą eilę neaiškių klausimų 
— Kap. Bucher teigia, negalėjęs gintis.negavęs nurodymų nei pagalbos — Kong
reso atstovas Russel įžiūri visą eilę klaidų.

Penki admirolai apklausinėjo 
tris dienas

CORONADO, Kalif. — Šian
dien sukanka lygiai metai, kai 
pernai Šiaurės Korėjos komu
nistai pagrobė žvalgybinį JAV 
laivą “Pueblo”. Jo įgula su ka
pitonu Lloyd M. Bucheriu bu
vo paleista prieš Kalėdas. Įgu
la ir laivo vadas pastaruoju 
metu smulkiai apklausinėjami 
ir tebeieškoma atsakymo į Visą 
eilę neaiškių klausimų. Jų svar
biausias — ar, po kelių susi
šaudymų su komunistais, dėl 
laivo pagrobimo buvusi kalta 
jo vadovybė? Antra, ar buvo 
siekta pagalbos ir kodėl jos ne
buvo?

Pats kapitonas, L. M. Bu
cher, šiuo metu apklausinėja
mas Kalifornijoje penkių JAV 
laivyno admirolų. Jau aiškėja 
kai kurie duomenys — jie at
skleidžia kai kurias, ligšiol ma
žiau žinomas paslaptis.
Kreipėsi pagalbos į B. Rūmus,

laivyno įstaigas
L. Bucher dabar liudijo, kad 

komunistams bandžius įlipti į 
laivą — tai vyko pernai sausio 
23 d. 12 vai. — jis slaptai apie 
tai painformavęs Baltuosius 
Rūmus, taigi, tuometinį prezi
dentą L. B. Johnsoną, be to, 
Skubiai kreipęsis į JAV laivy

Buv. prezidentas Johnsonas 
pavėluotai informuotas

Pernai, vos laivą komunis- 
,tams pagrobus, iš Balt. Rūmų 
pranešta, kad prezidentas John
sonas apie pagrobimo įvykį bu
vęs painformuotas pavėluotai. 
Tuo metu buvo aiškinama, kad 
prezidentinis patarėjas Walt W. 
Rostow nemažai sugaišęs laiko 
^rinkdamas reikalingą, preziden
tui pranešti, medžiagą. Dar ir 
šiandien nežinoma, kada apie 
įvykį buvę painformuoti gen.

no įstaigas Japonijoje. Kelioms 
minutėms praslinkus, komunis
tų laivų šūviai sužalojo laivo 
radaro įrengimus ir sužeidė pa
tį kapitoną bei tris įgulos na
rius. Bucheris nurodė, nedavęs 
įsakymo kovoti su priešu, nes 
nebuvę vilties — netoli “Pueb
lo” jau grėsmingai plaukioję 
šeši Š. Korėjos kariniai lai
vai.

Dabar pirmą kartą patirta, 
kad “Pueblo” kapitonas kreipė
si į Balt. Rūmus. Dar nėra pa
aiškėję, ar Bucheris buvo ga- .-įtlto rirštainkai.
vęs nurodymų, ką veikti ar kaip 
laikytis.

“Pueblo” laivo kap. Lloyd Bucher 
šiuo metu apklausinėjamas

Čekai susidegina ir kas toliau?
Trečiadienį liepsnojo jau 

trečiasis čekas

PRAHA. — Vyriausybės ži
niomis, vakar, trečiadienį, sau
sio 22 d., bandė susideginti jau 
trečiasis čekas.

Bandymų susideginti serija 
prasidėjo praėj. savaitę, sau
sio 16 d., Prahos šv. Vaclovo 
aikštėje bandžius susideginti 
Jan Palachui. Jis mirė ligoni
nėje sausio 19 d. Antrasis įvy
kis sukrėtė kraštą sausio 20 d., 
kai panašiu būdu protestą prieš 
okupaciją ir už reformų reikalą 
reiškė Josef Hlavaty.
Studentas ir du darbininkai
Trečiasis buvo vakar Brno 

mieste, po vidurnakčio, Laisvės 
aikštėje, netoli vietos, kur bu
vo atitinkamai pažymėtas pir
masis susideginimo atvejis. Vi
daus reikalų ministerijos žinio
mis, trečiojo žygio vykdytojas
— 22 metų amžiaus kalvis Mi- 
roslav Malirika. Netoli buvę stu 
dentai paskubėjo pagalbon ir 
užgesino liepsnas. Jos buvo pa
lietusi os 12% kūno. Dabar jis 
ligoninėje ir jo gyvybei nesą 
didesnio pavojaus.

Tuo būdu, bandė nusižudyti, 
susidegindami, jau trys čekai
— vienas studentas, kurio at
mintis šiuo metu ypatingai pa
gerbiama ir du darbininkai. Žy
giai įvyko trijuose stambiuose 
miestuose — Prahoje, Pilzene 
ir Brno.

JAV kariniai įsipareigojimai apjuo
sia žemės rutulį

Valdžia skelbia apie nepolitines 
žygių priežastis

PRAHA. — Vidaus reikalų 
ministerija, paskelbusi apie Ma- 
linkos žygį, pridūrė, kad tai 
buvęs “patologinis atvejis”, kad 
kalvis buvęs kaltinamas ir sa
vo tėvui pasakęs, jog vietoje pa
tekdamas į teismą, jis mieliau 
nusižudysiąs. Valdžios šalti
niais, antrasis bandęs suside
ginti, J. Hlavaty, alaus daryk
los darbininkas, buvęs alkoho
likas, išsiskyręs, be to, pasken
dęs skolose. Tai oficialūs aiški
nimai, kuriems krašte neteikia
ma didesnės svarbos.

Vis dėlto, Palacho atveju vi
sų sutariama, kad jo žygis — 
giliai patriotinis. Dėl to jo at
mintis vis gerbiama, gedulo 
nuotaikos visame krašte dar 
nėra išblėsusios.
Mažai vilčių išsikovoti reformų?

Darbininkai ir studentai, Va
karus pasiekusiomis žiniomis, 
neturį daug vilčių, kad būtų at
sižvelgta į jų reikalavimus. Mi
ręs Palach savo rašte buvo rei
kalavęs dviejų nuolaidų iš reži
mo pusės: panaikinti spaudos 
cenzūrą ir sulaikyti okupanto 
leidžiamą “Spravy” laikraštį.

Min. pirmininkas O. Čemik 
čekų krašto prof. sąjungų su
važiavime Prahoje nurodė, kad 
“krašto vadovai deda visas pa
stangas, tačiau jie negalį pas
kubinti laisvėjimo reformų ir, 
svarbiausia, dėl šiuo metu įsi
vyravusios painios politinės pa
dėties”. Jis apie tai aiškino 
1.300 delegatų, atstovavusių 
4 mil. krašto darbininkų.

• R. Nixonas priėmė ČIA — 
žvalgybos įstaigos vadovą R. 
Helms.

• Dėl stiprių šalčių Graiki
jos šiaurėje žuvo trys gyven
tojai.

Tuo metu komunistai jau bu
vo įlipę į “Pueblo” laivą, vie
nas įgulos narys buvo mirtinai 
•sužeistas, gi 82 įgulos nariai 
paimti į nelaisvę, kuri tepasi- 
baigusi po 11 mėnesių.

L. Bucher ir dabar teigė, kad 
jis visą laiką, iš viso 17 kartų, 
paneigęs š. Korėjos kaltinimus, 
esą, jo laivas pažeidęs terito
rinių vandenų 12 mylių ribą. 
Iš tikrųjų, jis, kapitonas, pats 
buvo įsitikinęs ir tai patvirti
no kiti įgulos nariai, kad laivas 
nuo artimiausių krantų buvo 
nutolęs 15.8 mylių.
Šen. Russell: tragiškas klaidų 

mišinys...
WA(SHINGTON. — Senato 

komisijos pirm. R. B. Russell 
teigia, kad jei pasiremti šiuo 
metu vykdomais apklausinėji
mais, tai liudytų, jog “Pueblo” 
nebuvęs reikiamai apginkluotas 
užpuolimo atvejams, be to, ne
turėjęs įrengimų sunaikinti slap 
tus dokumentus bei kitus reik
menis. Dėl to atsakingi tie, ku
rių žinioje buvo laivas.

Esą, teigė senatorius, kap. 
Bucherio liudijimai teiika “tra
giškų klaidų mišinio” vaizdą.

Bucher anksčiau yra pasisa
kęs, kad JAV laivynas “Pueb
lo” nebuvo aprūpinęs priemo
nėmis sunaikinti žvalgybos duo 
menis, nebuvo tinkamų patran
kų, nei susisiekimo priemonių, 
be to, laivynas nedėjęs pastan
gų paskubėti su pagalba ar 
atitinkamu atkirčiu tuo metu, 
kai “Pueblo” kelių priešo lai
vų buvęs apsuptas, grasomas.

• Keturi sovietų kosmonautai
vakar iškilmingai sutikti Mask
vos aerodrome. Esant šaltam 
orui (11 1. F. žemiau nulio) 
juos sveikino keli šimtai žmo
nių, atvyko pasveikinti ir du 
Kremliaus vadai, Podgomyj su 
Brežnevu. Kosmonautai apdova
noti aukščiausiu pasižymėjimo 
ženklu.

G .Romney namų ūkio žinybos vir
šininkas Nixono vyriausybėje, bū
damas Michigano valst. gubernato
rium, yra dalyvavęs lietuvių minėji
muose

Pirmasis R. Nixono
vyriausybes posėdis
WASHINGTON. — Antrąją 

darbo dieną Balt. Rūmuose į- 
vyko naujosios vyriausybės po
sėdis. Dalyvavo Visi 12 narių, 
nors vidaus reikalų žinybos vir
šininkas Hickel vis tebelaukė 
senatui jį patvirtinsiant. Numa
tyti dažnesni vyriausybės posė
džiai ir jie, Nixonui pageidau
jant, vyksią ankšti — 7,30 vai. 
ryto.

Pirmąją dieną, sausio 21 d., 
B. Rūmuose Aukšč. Teismo pir
mininkas E. Warren, preziden
tui pageidavus prisaikdino 81 
B. Rūmų personalo narį. Be to, 
prezidentas priėmė 1300 asme
nų, aktyviai prisidėjusių Nixo- 
no prezidentinės kampanijos 
metu.

• Gen. de Gaulle pareiškė, 
kad, priešingai gandams, jis iš 
pareigų nepasitrauksiąs ligi 
1972 m., prezidentavimo pabai
gos.

1 • Pompidou, buv. Prancūzi
jos min. pirmininkas, žurnalis
tams Romoje pareiškė: “Jei 
gen. de Gaulle pasitrauktų, aš 
būsiu kandidatu jo vietai”. Jis 
nustebo, jo pareiškimui sukėlus 
'audrą prancūzų spaudoje. “Juk 
tai jokia paslaptis” — jis nu
rodė.
z • Kanados min. pirm. P. Tni
deau, dalyvavęs Londone vyks
tančiame britų Bendnjos su
važiavime, spaudos atstovams 
pareiškė pasipiktinimą: jis ne
suprantąs, kodėl spauda tiek 
dėmesio skiria jo privačiam gy
venimui. Tai, jo žodžiais, da
roma “sensacijų labui”. Spau
da plačiai aprašė Trudeau, 49 
metų amž. viengungio, susiti
kimus su Įvairiomis moterimis 
Londono naktiniuose klubuose.

TRUMPAI

Politinės bylos
Shaw, įtariamas suokalbiu, 

pats liudys
NEW ORLEANS. — Antra

dienį čia prasidėjo Clay L. Shaw 
byla — jis įtariamas suokalbiu, 
drauge su Oswaldu ir jau mi
rusiu D. Ferrie vykdęs pasikė
sinimą prieš prez. Kennedį. Pa
aiškėjo, kad Shaw pasiryžęs 
pats liudyti. Kol tai įvyks, pra
slinks kelios savaitės.

1 Bylą iškėlė prokuroras Gar- 
rison. Jis yra gavęs eilę grasi
nimų prieš jo gyvybę.

LOS ANGELES. — Sirhan 
B. Sirhan, įtariamo nužudžius 
šen. R. Kennedį, byla tebėra į- 
klimpusi. Nevyksta sudaryti 
^prisiekusiųjų kolegiją. Dėl to 
kolegijos sudarymas gali už
trukti dar savaitę ar ilgiau. 
Maskva remia prancūzų siūlymą

NEW YORK. — Sovietų am
basadorius J. Tautose J. Malik 
pranešė J. Tautų gen. sekreto- 

’riui U Thant’ui, kad Maskva 
palaikanti Prancūzijos pasiūly
mą Art. Rytų klausimu tartis 
keturioms didžiosioms valsty
bėms.

J. Tautų diplomatų nuomone, 
klausimas, ar toks didžiųjų pa
sitarimas įvyksiąs, daugiausia 
■priklauso nuo naujojo preziden
to R. Nixono sprendimo.

• M. Laird, naujasis gynybos 
vadovas, vasario m. pradžioje 
vyks į Vietnamą. Be kitų klau
simų, jis aptars JAV dalinių 
atitraukimo, palaipsniui, reika
lą.

• L. Bucher, “Pueblo” laivo 
kapitonas, vakar apklausinėji
mų metu pareiškė: “Pueblo” 
'laivas 1968 m. sekęs sovietų ka
rinių laivų judėjimą tarp Korė
jos ir Kinijos pakraščių.

• Japonija paskelbė susilai
kanti paleisti į erdvę dirbtiną 
žemės palydovą.

KALENDORIUS
Sausio 23 d.: šv. Raimundas, 

šv. Akvilė, Gailys, Tautvilė.
Sausio 24 d.: šv. Timotiejus, 

šv. Teorogita, Rainis, Gaivilė.
ORAS

COLDER

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimas lietus, temp. 
sieks 40 ir daugiau 1. F., ryt — 
debesuota, galimas sniegas ar 
lietus, šalčiau.

Saulė teka 7:11, leidžias 4:53.

Sausio 20 d. vaizdai: pasitraukiąs JAV prezidentas L. B. Johnson su žmona sveikinasi su į B. Rūmus atvy
kusiu R. Nixonu ir jo žmona. Johnsonas su Nixonu netrukus vienu automobiliu išvyko į Kongreso rūmus. 
Ten Nixonas prisaikdintas ir tapo 37 JAV prezidentu
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iLniETrTmzoc

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresit: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave„ Chicago, III. 60632

Telef. — FRontier 6-6489

KUOPOS LAIKRAŠTIS
Brooklyn — Queens 41-moję 

kuopoje pradėtas leisti laikraštis 
“Kardas”. Jo tikslas įjungti į kuo
pos veiklą tuos, kurie turi palin
kimą rašyti, ir pagerinti susižino
jimą narių tarpe. Yra juk tokių, 
kurie nelanko susirinkimų ir ne
sidomi kuopos veikla. Vieni iš jų 
yra išvykę kitur studijuoti, kitus 
nuo jų aktyvios veiklos atitrau
kia tarnybinės pareigos. Dėl to 
ir laikraštis buvo pradėtas leisti 
praeitų metų balandžio mėnesį, 
Pilypo Skabeikio redaguojamas. 
Redakcijoje dar dirbo Nijolė 
Mažeika, Ronaldas Volod, Vytas 
Radzivanas ir dvi seserys Scla
fani.

Tie žmonės ugdė laikraštį, 
pradėdami tik trimis puslapiais, 
su ketvirtuoju numeriu pakrikš
tydami jį “Kardu”, pagaliau iš- 
vystydami į svarbią kuopos gy
venimo dalį su savotišku stiliu
mi ir pobūdžiu. Iš bandymo lai
kraštis išaugo į gyvą organizmą, 
iš “truputis šio to” į būtinybę, 
iš informacinio biuletenio į dis
kusijų ir nuomonių pasikeitimo 
priemonę. Dabar jį redaguoja 
Nijolė Mažeika, o jai padeda 
Karolina ir May Sclafani, Mo
nika Pocius, Leonas Stankevi
čius, Raimondas Mažeika ir Ro
naldas Volod. Naujas gražus for
matas. Žada ne tik tęsti iki šiol 
buvusį “Kardo” vaidmenį, bet 
ir išplėsti jo galimybes ateityje.

Jis gali virsti geriausia priemo
ne kuopai susižinoti su kitomis 
Nevv York — Nevv Jersey regio
no kuopomis. Kuopos, kurios no
rėtų gauti tą laikraštį, turi ra
šyti adresu: Knights of Lithua
nia Council No. 41, Public Re- 
latšohs Committee, Bo* 92, Ri
chmond Hill, N. Y. — 11418. 
Medžiagą “Kardui” reikia siųsti 
tiesiai redaktorei Nijolei Mažei
kai, 23 Elton St., Brooklyn, N. 
Y. —11208.

N. Ynj.

CHICAGOS NAMO FONDAS

Pradėję 1969 metus, prisimin
kime, ką praeitais metais buvo
me numatę padaryti ir ką pada
rėme.

Jau seniai vyčiai Chicagoje įsi
gijo namą. Dalis tų žmonių jau 
yra iškeliavę amžinybėn. Kiti 
ir šiandien dar dirba, rūpina
si, kad namas ir sodelis atrodytų 
geriau ir būtų patogesnis. Atėjo 
laikas pagrindinai pertvarkyti sa
lę ir įvesti naują šaldymo ir šil
dymo sistemą. Tas remontas jau 
padarytas, bet kartu su patogu
mais padidėjo skola. Todėl ir ki
lo mintis jubiliejiniais 1968 me
tais tą skolą panaikinti arba bent 
sumažinti.

Tikslas neatsiektas, bet vaisiai 
gražūs. Pradžią padarė Vyčių 
choras su vadovu Faustu Strolia 
priešakyje, kiekvienas paaukoda
mi po 10 ar daugiau dolerių. Vė
liau prisidėjo daugiau dešimti
ninkų. Pirmasis šimtininkas bu
vo tuometinis III.— Ind. apygar
dos pirmininkas Jonas Evans. 
Antrasis 100 dol. paaukojo Chi
cagos Savings and Loan Ass. di
rektorius a.a. Saldukas ir Šv. An
tano Loan and Savings Ass. di
rektorius Grybauskas. Pirmosios 
ne iš bankininkų po šimtinę į- 
teikė dabartinė vyčių choro val
dybos vicepirmininkė ir “Trum- 
pet” biuletenio redaktorė Lore
ta Mačekonytė bei Teklė Nor- 
butienė.

Malonu priminti, kad T. Nor- 
butienė ne vieną kartą yra auka
vusi didesnėmis sumomis ir daug 
prisidėjusi darbu. A. a. Ritos 
Gorb mamytė, prisimindama 
prieš penkerius metus mirusią 
dukrelę, paaukojo 200 dol. Taip 
pat buvusiam namo patikėtiniui

ir ilgamečiu! vyčių choro nariui 
a.a. Alfonsui Plienaičiui prisimin 
ti jo brolis Johas ir vieųa kukli 
mergaitė paaukojo po 100 dol. 
Vienas iš daugiausiai vyčių orga
nizacijai ir vyčių chorui darbo 
bei lėšų įdėjęs, a.a. Stasys Šimu
lis, mirdamas paliko namui 700 
dol. Daug nuoširdumo teko pa
justi ir malonu buvo 100 dol. 
auką gauti iš buvusio cehfro val
dybos pirmininko Aleksandro Va 
siliausko, in 20 doL auką iš ry
tinėje Amerikos dalyje gyvenan
čio didelio vyčių veikėjo Prano 
Vaško. '

Chicagos Anglijos Lietuvių klu
bas mūsų namą parėmė 50 dol. 
auka. Beto, 112 ir 36 vyčių kuo
pos surengė tam tikslui šokius. 
Iš viso jau sutelkta 3960 dolerių.

III. —Ind. apygardoje yra 
daug vyčių, tad sutelktoji suma 
galėjo būti daug didesnė. Kad 
ji nėra tokia, priežastys yra įvai
rios. Vien atidėliojo, kiti laukė, 
kad lahiau prašytų^ treti nenorė
jo <būti pirmieji; Tiesa;: jeigu ko
mitetas birtų i tpa rodęs daugiau ak 
tyvumo, -rezultatai’būtų buvę ge 
resni. Bet vistik vaisiai yra gra
žūs.! T . i - ■;

Šis vajus pratęsiamas dar vie
neriems metams. Esame jan ga
vę pasižadėjimų. Be toi, gal atsi
ras ir daugiau žmonių, kurie pa
seks p. Gorb ir J. Plienaičio pa
-vyzdžiu, įrašydami savo miru
sius gimines į garbės knygą. Ar 
gali būti kas kilnesnio, kaip pa
remti įnirusio idealus?

.Šio vajaus tikslas yra papras
tas*, palikti jaunimui napią be 
rūpesčių. i tu.v

Komiteto vardu dėkoju vi
siems, kurie aukojo ir dar aukos.

V. Paliulionis

NAUJA LOS ANGELES 
VALDYBA

Los Angeles 133 sk. vyčių kuo
pa savo metiniame susirinkime 
1968 m. gruodžio 29 d. išsirinko 
sau naują valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis:

Pirmininkas —- J. Cinga, vice
pirmininkas >— L. Padoris,.finan
sų sekretorius — A: Skirtus, sek
retorius — koresp. Dūda,
iždininkas — H. Petkus, kandi
datai: B. Skirienė ir E. Vilmienė

Revizijos komisija pasiliko tos 
pačios sudėties: j. Andrius, Z. 
Tiknienė ir A. Narbutienė.

S. I.

CLEVELANDE
'-••• -ti : - i, į

Clevelando vyčių senjorų me
tinis susirinkimas'įvyks šį sekma
dienį sausio 26 d. 2 vai. J. ir R. 
Sadauskų nafnuose; Visi nariai 
raginami dalyvauti. Jame bus pa 
darytas visų metų Veikloš išsa
mus pranešimas.

Šia proga norisi paminėti, kad 
Clevelando vyčiai senjorai slave 
dvasios vadą Svia Mergelės Mari
jos Neperstojančios; Pagalbos pa
rapijos kleboną kun.' jv Angelai
tį pasveikino su! Šv. Kalėdomis 
ir palinkėjo laimingų Naujų Me
tų pėr radiją .“Lietuvos Garsai” 
lietuvių valandOš metu. t i 
i;.-! >'i ' i-Senelis

Kelyje neskubėk ir taip pat nebūk 
per lėtas. Laikykis tokio greičio 
koks yra vidutinis judėjimo kelyje.

Lietuvos pašto ženklų kampelis parodoj, suruoštoj Maspetho lietuvių 
par. salėje, minint New Yorko vyčių dešimtmetį.

Nuotr. V. Maželio

MIJMJ MIIDAUlia.
• p, sr t' t s - - k

Phoenix, Arizona

NAUJOS ŠEIMOS

Nedidelė Phoenixo lietuvių 
kolonija pamažu didėja. Prieš 
keletą mėnesių čia atvyko dvi 
lietuviškai susipratusios šeimos. 
Tai Vladas ir Sofija Liubartai 
ir Bronius ir Emilija Uzemiai. 
Liubartai apsistojo savo jau se
niau įsigytoje nuosavybėje, kur 
gyvena ir pora kitų lietuviškų 
Šeimų. Pažymėtina, kad Liubar
tai greitai įsijungė į lietuvių ko
lonijos visuomeninį gyvenimą: 
Uoliai dirba Lietuvių klube; at
vyksta ir i į lietuvių pamaldas. 
Uzemiai yra atvylkę j Phoėnixą 
gyventi arčiau savo dukros 
Vyšniauskienės, kuri su savo 
vyru ir šeima jau seniau čia gy
vena. Uzemiai jaučiasi labai ge
rai sveikame ir sausame klima
te. Jie yra susipratę lietuviai. 
Phoenixo lietuvių kolonija iš jų 
tikis sau stiprios paramos savo 
kultūriniam veikimui.

PAMINĖTINA ASMENYBE
* .Ąi |į .» I.-' ’l,' 1
Dar prieš Kalėdas Phoenixo 

lietuvių kolonija neteko vienos 
didelės patriotės, labai kultūrin
gos ir šviesios moters — Mari
jos Veitaitės - Bojevienės. Ma
rija dar pačiais pirmaisiais ne
priklausomybės metais, kaip iš
simokslinusi moteris ir susipra
tusi lietuvė, lietuvių kalbos pa
mokas dėstydavo dykai, kad tik 
lietuviai geriau išmoktų savo 
kalbą. Visada buvo kilni, geros 
širdies, padėdavo visiems kiek 
galėdama ypatingai studen
tams. Tokia ji buvo ir svetur: 
rami. santūri, kultūringa. Pas
kutiniu metu iš savo nedidelės 
senatvės pensijos sutaupiusi pa
aukojo Lietuvių fondui 1,500 
dol. Tai tikrai didelė auka tos 
taūrihs moters ir didelės patrio
tės. Visą laiką Phoenixe ją kaip 
duktė globojo Emilija Josen, 
pas kurią ji gyveno. Pašlijus 
sveikatai, neseniai išvyko pas 
sūnų.u , i. ,, . «.-/«. ,i

SVEČIAI
■ • Jįfc* O ’

Prieš Kalėdas aplankyti savo 
sergančios sesutės Janįnos Ri- 
mavičienės iš Chicagos atvyko 
skautininke M. Ročkuvienė. Ji 
čia pasiliko ilgesniam laikui, 
nes turėjo padėti ne tik seseriai 
ligoje, bet ir motelio biznyje. 
Per palyginti trumpą laiką sa
vo maloniu būdu užkariavo vi
sų lietuvių simpaitijas. Būtų ma- 
lonu. kad ji čia pasiliktų visą 
laiką. . .’•<
laikf-.

Barbara motely jau kurį lai
ką, gyvena R. B. Guzų šeima. 
Jie labai patenkinti moteliu ir 
jaukia aplinkos dvasia. Barba
ra Motely jie jaučiasi kaip na- 
mudfce. čia daug užvažiuoja lie
tuvių, yra progos pabuvoti savo 
tautiečių tarpe. Kartu su kitais 
tautiečiais ląnkėsi lietuviškose 
pamaldose ir dažnai nuvyksta 
į Lietuvių klubą.

Neseniai Phoenixe lankėsi re
tas. garbingas svečias iš Illinois 
valstybės. Tai Šv. Juozapo pa
rapijos ‘klebonas kun. Pranciš
kus Kūra. kuris, bėgdamas nuo 
Žiemos šalčių, buvo atvažiavęs 
aplankyti savo dėdės Vincento

Sandargo. Sekmadienį, sausio 12 
d., jis koncelebravo kartu su 
kun. Ant. Valiuška lietuviškas 
Mišias. Tai buvo istorinis įvykis 
Phoenixo lietuvių kolonijoje. 
Niekas koncelebracijos dar ne
buvo matęs. Kun. Pr. Kūra gė
rėjosi gražiu Phoenixo lietuvių 
giedojimu per Mišias, o jo se
nukas dėdė buvo nustebintas 
visa aplinka: puikia koplyčia, 
lietuviškom maldom ir giesmėm, 
gražiu tikinčiųjų būriu. Kun. 
Pr.! Kūra -savo seminarijos stu
dijų draugo kun. A. Vaikiškos 
lydimas aplankė kai kurias lie
tuvių šeimas, buvo Lietuvių klu
be,: apžiūrėjo gražesnes Phoe- 
nrxo apylinkes. Sausio 17 d. iš
skrido atgal į savo darbo vietą 
Chenoa, III.

Sausio 16 d. iš Ray, N. Dako
ta, į Phoenixą atskrido kun. Pra 
nas Baltrumas čia praleisti ke
letą žiemos mėnesių. Žiemos čia 
kaip ir nėra. Sausio mėn. vidu
ry čia jau jaučiasi pavasaris. 
Matyti turistų iš visų Amerikos 
vietų, sunku berasti tuščią mo
telį ar butą. Suvažiuoja čia daž
niausiai žmonės, kurie turi prob 
lemų su sveikata. Ypač didelį 
palengvėjimą jaučia tie, kurie 
turi sinus, astmą ar skaudan
čius sąnarius. Kun. Baltrumo 
sveikata buvo sušlubavus, bet 
čia jis jaučiasi labai gerai. Pho- 
enipe mano pabūti iki kovo m. 
antrosios pusės. Sustojęs yra 
pas Mėlinauskus.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname b" vaškuojame visų 
rūšių grindis.

BUBNYS — Tei. RE 7-5168

TELEVIZIIOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintnvat. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu,

J. BACEVIČIUS
6465 S. Kedrie Ave., PR 8-2288

VACY

0^8 =
n i s rezidenciniai,

= KOMERCINIAI.
| MEDICINOS IR 
1 KITOKĮ PASTATAIIs

J 2457 West 69th Street Į Tel. HE4-7483

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
828 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

PAMINĖJO LIETUVIUS
Sausio 3 d. “Arizona Regis- 

ter”, vietos diecezijos laikraš
tis, išspausdino gana ilgoką ap
rašymą apie kun. A. Valiušką 
ir jo veiklą lietuvių tarpe. Prie 
aprašymo yra pridėta ir foto
grafija, kur kun. A. Valiuška 
matyti tarp savo žmonių. Tai 
trys uoliausi lietuviškų pamaldų 
lankytojai nuo pat pradžios ne- 
pralcidę nė vienų Mišių: Emili
ja Josen, Leonardas Strikaus- 
kas ir Konstancija Rudaitytė.

A. V.

Rockford, III.

“Draugo” Nr. 9 po tilpusią 
nuotrauka iš Rockfordo turi 
būti toks parašas: 1968 m. bu
vo sudarytas iš vietos organi
zacijų komitetas vietos kun. 
klebonui B. Daukui pagerbti 
bei supažindinti su vietos lietu
vių visuomene. Vysk. V. Briz
gys ir kun. kleb. E. Abromaitis 
atvyko iš Chicagos, kad pada
rytų mūsų klebonui B. Daukui 
staigmeną. A. Pocius

Juzės Oaužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

4-ji pagerinta iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių Hetuviškv 
*eceptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie 
tuviam

Kaina — $2.50
Illinois State gyventojai prie kalno'

turi pridėti 6% taksu. 

Užsakymus siusti-

0 B A V C A S
4545 Wwt 68rd Street 
Chicago. Illfrois 66629

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. Y A 7-5980

<0% —- 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208S W«l 95th Street 
Chicago. Illinois

TeL GA 4-8684 lr GR 6-488*

Rezid. Telef. 230-4883
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ HGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2868 West 63rd Stree*
Vai.: kasdien lb—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonai; PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Ofisas 3118 West 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1711 

Rezld.: 3241 VVest 8(ttli Plaoe 
Tel.: RUpnbRe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS IJGOS 

2801 VVest OSrd Street
Kampas 68-člos ir California 

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

Trečlad. tr kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 176-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-8048

BR. C. K. BOBELIS
Inkstų b* šlapumo takų chirurgija 

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

Route 25. Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYbYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. lr šeši. Uk 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5768.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGLIA

2751 VVest 5lst Street
Vi 

naisLigoniai
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* Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais 5

S * Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
2 dotų straipsnių nesaugo, juos 
2 grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
E turinj neatsako. Skelbimų 
2 kainos prisiunčiamos gavus 
2 prašymus.

8:30 — 12:00. _

* Administracija dirba kas- E 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. ”
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 5lst Street 
Tel. — GR 6-2400

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

O8s. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU LR 

EMOCINES IJGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akiišerlja lr inotVni tljms 

6132 So.’ Kedzie A Ve., U’A 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. BE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir motery Ilgos 

2454 VV. 71st Street
(71-oh ir Campbell Ave. kampas) 

Vai, kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 5 Iki 8 v.v. 
Šeštad,. i\uo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71»t Street
kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
i iki 12 va.l.: arba suslta-

Ofiso vai. 
šešt. nuo 9 
rus,.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 63rd Street

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

Ofiso Ir bnto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59tli Street

Vai.: pirmad., ahtrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4' vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
Uždaryta.
Tel. ofiso ir buto Ol/ymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR. CrilRURGAS 

4998 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr ę-8 vai. vak., 

išskyrus trečladienlua 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmąd., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 Yal. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 Va.1. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 236-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7173. Rez. FR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

Prilmlnčja ilk susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
ai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v.

. 9 v. r.- — ž v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
S424 W. 03rd St.. OB 6-7.44 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC; VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800; Maniu 925-7697

515*) So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečladienj

Telef. 428 - 2660
ON. E. RINGUS

rentgenologas 
9760 So. Kedzie Avenue 

Vai., pirmad.. antrad., ketvirtad. U 
penktad. 8 v. r. iki 9 v„ v. Treč. lr
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v poplfet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEČ. ORTHOPEDIJOS UOOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dčl dakta

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHlRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, Rl

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REUiutoe 5-4410 
Rez. GRoveblU 6-0017 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak • 
antr, ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą..

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chlrunrtla

Valandos: 2—8 v. V., penktad 10—-IŽ 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. 
karo. Sekmad. lr trečiad. tiid

Rezld. tel. VVA 5-300?

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOM

Ofisas ir rez. 36&2 VV'. 59th sfe. 
Tel. PRospeot 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč. i 
penkt nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 lkl 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet 
laiku pagal susitarimą.

Of. teL HE 4-2128, Namų GI 8-818
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PrlinriJnęja ligonius tik ausUimui 
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 y. rak. 

----- Trečiad, jr šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehlll 8-2828
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA mMOTERŲ LIGOS .“X"' 

2524 VVest 69th Streėt
Valandos: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 y. vak 

šeštad len taip 1 iki 4 
Trečiadieniais uždaryta.,

Tel. PRospeot 6-9400 .... . .
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
D t (VASKAS>
GYDYTOJA IR CHIRURGE

6648 So. Albany Aveniu .
Vai.: pirm., antrd., ketv, 6—8 vai. 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PR 6-6446, ra*. BE 422150
DR. F. C.

GYDYTOJAS IR
3107 VVest 71st StreOt<

Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v.
Treč. Lr šeštad, pagal bubUi

Oflao teL 787-2141. Namu

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 

6-8 v. v., ketvirt. D.8 v, mkaru.
teniata 11-1 vai. popiet.

i



Pasaulio pabudinimas.

LAIKAS
Prieš keletą metų Chicagoj 

lankęsis ankštas pavergtosios 
Lietuvos pareigūnas pareiškė, 
kad Lietuvos partizanų kapų 
niekas nebežino, jie užžėlę žo
le ir ant jų statomas stiprus 
komunistinis rūmas, kurio tiks 
las užkariauti pasauli. Jis tai 
pasakė, žinodamas su kuo kal
ba, žinodamas, kad tas pasa
kymas klausančiam nepatiks, 
ir todėl pabrėžė, kad tai yra 
realizmas. Tai esą reali tikro
vė ir niekas to nebegali užgin
čyti. Todėl nenuostabu, kad 
šiandien ne vienas išreiškia a- 
bejonę, ar buvo verta tokios 
partizaninės kovos, dažnai už
mirštant, kad ne vienam lietu
viui ir nebuvo kito pasirinki
mo, nes vistiek grėsė ištrė
mimas, kankinimas ir mirtis. 
Skaudžiausia, kad, žuvus tūks
tančiam lietuvių, nebuvo pa
saulis pabudintas taip, kaip 
šiandien pabudinamas pasau
lis gyvųjų fakelų, susideginan
čių Čekoslovakijos jaunuolių. 
Dėl kitos situacijos Čekoslo
vakijos studentų asmeninė au
ka, skaičiumi mažesnė už Lie
tuvos partizanų auką, galėto 
sukrėsti daug daugiau pasauli, 
negu Lietuvos partizanų pana
šūs žygiai.

*
Kalbant apie užmiršima ten

ka prisiminti Carl Sandburg 
eilėraštį apie žolę, kai jis eilė
raštyje žolė sako: “Sukrauk 
kūnus aukštai Austerlitze ir 
Waterloo. užkask juos ir leisk 
man dirbti — aš esu žolė, aš 
uždengsiu viską”. Tačiau tai 
tik fizinis užmiršimas, o miru
siųjų aukų ir pavyzdžio nega
lės uždengti žolė. auka liks 
per amžius, ir anie pasakyti 
komunistinio pareigūno žodžiai 
tėra tik tai, kas liečia fizišką 
užmiršimą, kaip tai sako ir 
poetas. o •«

Susideginusių šviesa švyste
lia ne tik tai dienai sukrėsda- 
ma pasaulį, bet uždega tautą 
naujam kovos tarpsniui. Jau 
pavargusius kovoje už savo 
laisvę ir pradedančius apsi
prasti su okupacija, degantis 
jauno studento kūno fakelas 
uždegė kraštą vėl naujam prie 
šinimuisi ir atsparumui. Ir jei 
kasdienybė kaip žolė ir buvo 
ką nugalėjusi, auka uždega ko
vai. Laikraščiai ir vyriausybė 
kviečia čekus studentus nebe
kartoti tokių aukų, nes esą 
gyvieji reikalingi laimėti ko
vai ir tiesai. Tačiau yra tikra, 
kad be mirusių aukos, tos tie
sos negalima laimėti.

Be abejo komunistai mirčių 
nebijo, bet gyvas fakelas ap
šviečia jų kalėjimus ir teroris
tinius veiksmus, gyvas degan
čio jaunuolio kūnas tampa ži
buriu, į kurį pasaulis atkreipia

Spaudoj ir gyvenime

IR ŽOLĖ

akis, nes kitaip pasaulį sunku 
pabudinti. Palaidos sudegusius 
jaunuolius, kurių motinos ly
giai kaip ir mūsų partizanų 
motinos yra prislėgtos garbin
gos kančios, tačiau degąs kū
nas švies ir pro laiko žolę. Ide
alizmas nežiūri, ar apsimokė
jo ar ne. Idealizmas nėra sa
vanaudis. nes kitaip jis nebū
tų vertybė. Todėl ir mūsų par
tizanų auką reikia taip vertin
ti, — amžinos šviesos žolė ne
gali užaugti. Ano lietuvio ko
munisto teigimas tėra tik lai
kinas.

*
Kasdienybė uždengia kaip 

žolė viską. Už laiko ribos ne 
vienam mums atrodo ne toks 
jau baisus ir pats komuniz
mas, nuo kurio bėgome ir ku
ris pareikalavo tiek aukų. Dau
gelį dalykų tikrai užaugo užsi
miršimo, kasdieninių rūpesčių 
ir geresnio gyvenimo užsitikri- 
nimo žolė. Ir tie čekų jaunuo
lių užsimojimai teprimena 
mums mūsų vyrų panašius 
žygius, besirengiant Vėl minė
ti nepriklausomybės iškilmes. 
Čekoslovakiios vadovybė ltrei 

niasi į jaunuolius nebekartoti 
tokiu savižudybių, nes viena 
kibirkštis gali pareikalauti tūk 
stančių gyvybių. Tai yra tie
sa. Bet iš antros pusės jau
nuoliai, žinodami, kaip Mask
va bito pasaulio viešosios nuo
monės, nemato kito būdo pri
kelti miegančios pasaulio są
žinės. Maskvai be abejo tai la
bai nepatinka, ir Tassas su
sideginimus palaikė antikomu
nistine provokacija. Esą. tai 
antisoeialistinių iėgų pasireiš
kimas. Tūkstančiai čekų žy
giavo Prahos gatvėmis tylūs 
ir susikaupę pagerbdami savo 
pasiau'koiančius žmones pašau 
lio pabudinimui. Tegu Šie žy
giai primena mums mūsų žu
vusiuosius, kuriuos, kaip gy
rėsi komunistinis pareigūnas, 
jau užžėlė užsimiršimo žole.

Auka ir laisvė yra amžina, 
ir čia prisimintinas dabarties 
viduriniosios kartos prancūzų 
poeto Pierre Emmanuel žodis 
tironams eilėraštyje “Laisvės 
himnas”, kuriame jis sako: 
“Negalit jūs įkalinti regėji
mo, negalite kliudyti medžiui 
būti laisvam, ar jūs regėjot 
savo aukų veidą, tragiškoj ir 
žiaurioj kančios garbėj. Net jų 
mirtis vis dar tebėra Dievo 
laisvė”. Nėra pateisinama sa
vižudybė, tačiau gyvybės tu 
idealistų tegu pabudina ne tik 
tuos, kurie mažai težino apie 
tironiją, bet ir mus pačius, 
kurie tai pamirštame, užsikrė
tę to pačio Vakarų pasaulio 
abejingumo ir patogumo snau
duliu. Al. B.

Naujasis viceprezidentas S. Agnew (antras iš dešinės) su žmona vie
name priėmimų VVashingtone kalbasi su žinomuoju aktorium Hugh 
O’Brien ir kitais teatro, televizijos aktoriais

(SPĖJIMAS IR VILTYS
Pasauliui gresia susinaikinimas, kaip rusų revoliucija nepateisino vilčių

Praėjusio liepos mėn. 22 d. 
The New York Times laidoje 
paskelbto Andrėj Dimitrivič Sa
charovo sisteminio rašto teap
tariau šiame dienrašty tik pir
mąjį teigimą: pasaulis turi gy
venti laisvėje. Visos pasaulio 
tautos turi teisę apspręsti sa
vo likimą. Žmogaus teisės turi 
būti ginamos.

Antrąjį jo teigimą: pasaulį 
gali pražudyti branduolinis ka
ras, gyventojų prieauglio iš
šauktas badas ir politinis dog
matiškumas, skelbiąs legendas 
masėms kvailinti, masių kultū
rą joms narkozėje išlaikyti, te
aptariu dabar.

Noriu priminti, kad A. D. Sa
charovas yra fizikas, 32 m., jau 
tapęs Mokslo akademijos nariu, 
talkininkas išrasti vandenilio 
sprogmenis, socialistinio darbo 
didvyris ir pagerbtasis Lenino 
ordinu. Jo minėtas raštas, ra
dęs didelį atgarsį Vakaruose ir 
Sovietuose, iš rusų kalbos iš
verstas ir išleistas Ziuriche vo
kiečių kalba.
Rasų revoliucija nepateisino 

vilčių

Pasaulio grėsmei pašalinti 
priešingos jėgos turi rasti ke
lią į taikos sambūvį Kas jos 
iper vienos? Tai Sovietai ir ka
pitalistinė galybė — JAV.

A. D. Sacharovo manymu 
1917 m. revoliucija Rusijoje ne
pateisino lūkesčių. Ji žadėjo nau 
ią humanizmo tarpsnį, o atne
šė priespaudą, cenzūrą ir žmo
nių kvailinimą.

Esą negalima teigti, kad ka
pitalistinis pasaulis nemažiau 
našus už socialistinį.

Šios dvi santvarkos turinčios 
sugyventi, viena iš kitos per
imti gerąsias savybes, laimė
jimus. Šis teigimas labai arti
mas Lenino skelbtajam ir ne
siekia sovietinės santvarkos pa
smerkimo.

GEDIMINAS GALVA

Lenino prieštaravimas

Leninas skelbė, kad Rusijos 
revoliucija buvusi vienkartinė 
ir visuotinė. Vienkartiškumas 
ir visuotinumas mus veda į mis
tiką. Logiškai svarstant, jei re
voliucija buvo vienkartinė, ji 
turi sustingti ir sunykti. Ji ne
gali būti kitur kurstoma, nes 
tai bus bandymas ją naujose 
sąlygose pakartoti.

Jei rusų revoliucija yra visuo
tinė, ji negali būti vienkartinė. 
Sovietai gali kitoms tautoms 
primesti savo revoliuciją, tiks
liau tarus, jos išugdytą jėgą, 
bet tuo atveju negalima tvir
tėti, kad visur rusiškais vais
tais galima išgydyti skirtingas 
socialines ligas.

Sacharovo sambūvis
A, D. Sacharovas galvoja sis

temiškai ir logiškai, kol jis 'kal
ba apie žmogaus ir tautų lais
vę apsispręsti. Mes žinome, kad 
kiekviena revoliucija sustings
ta ir plaišioja savo pažadų ne
tesėjusi. Jai lieka dar viena iš
eitis atsisakyti revoliucinio me
sianizmo ir laikytis įsibėgėjimo, 
ginti iškovotas kastos pozicijas, 
panaudojus klastą ir jėgą. Pa
našioje . padėtyje yra Sovietai 
ir Kinija, naudojančios revo
liucinį mesianizmą valstybių im 
perialistinei politikai vesti.

Tekalbėkime tik apie bran
duolinių ginklų pavojų. Gyven
tojų pertekliaus ir bado pavo
jų galime palikti ateinančiai kar 
tai svarstyti.

A. D. Sacharovas, kalbėda
mas apie sambūvį, padaro dvi 
logiškas klaidas. Pirmoji — sam 
būviu siekia paremti valstybę, 
kurioje žmonės prispausti ir 
kvailinami. Antroji — paties 
sambūvio neaptarimas. Ar jis

yra tik kovos pertrauka, im
perializmo išsižadėjimas ar ki
tomis mažiau pavojingomis prie 
monėmis kovos tęsimas? Šias 
dvi klaidas jungia noras patei
sinti kompartijos absoliutizmą, 
kuris aiškiai veda į absoliutinį 
reliatyvumą. Tuo atveju taikos 
sambūvis šliejasi prie nihilizmo, 
nesutarimo visais esminiais kiau 
Simais ir žaidimo neesminiuose 
baruose.

Taikos sambūvis turi vieną 
ryškią kliūtį. Taikos sambūvis 
itarp JAV ir Sovietų, neturint 
kitoms tautoms žodžio, pasaulį 
padalo į dvi įtakos sritis. Pra
eities politika rodo, kad toks 
padalinimas negali ilgai tverti. 

Pasaulis be gairių

Šiuo metu pasaulis .pergy
vena pavojingą tarpsnį. Neri

amas slenka abiejose stovyklose, 
kurios šiandieną šneka apie tai
kos sambūvį. Nauji sąjūdžiai ir 
beiškylančios negerovės graso 
sustingusiams komunizmui ir 
tikrovės reikalavimams nepri
sitaikančiam kapitalizmui. Nė 
'viena stovykla neturi švyturio 
ateities keliams nušviesti.

Praėjusiame amžiuje buvo 
mokomasi iš socialinių ir tau
kinių kovų, šiame neišvengta 
'dviejų pabaisų, visuotinių ka
rų, kurių moraliniai griuvėsiai 
mus slegia.

Po pirmojo visuotinio karo 
! politinio sambūvio bandymai 
buvo nesėkmingi, po antrojo 
net pažadai netesėti įgyvendin
ti laisvę žmogui ir tautoms. 

‘Technikos pažanga nuvedė į 
naujus galybių bandymus ne- 
susinaikinti. Tarkos sambūvis 
jau prarado magišką žodį.

— Amerikos vyriausybė tar
nautojų turi 2,928,075.

LB APYGARDA IR JOS VEIKLA
Paskaitos mintys LB rytų apygardos suvažiavime 

BALYS RAUGAS
“Kokiai organizacijai be- 
vadovautumei, jausk, su
prask ir kitus įtikink, kad 
aukščiausia pasaulyje išsi
skirsčiusių lietuvių organi
zacija yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, kuriai 
palenkiamos visos vietinės 
lietuvių bendruomenės ir 
organizacijos”.
(Iš V. Čižiūno “Tautinis 
auklėjimas šeimoje”, psl. 
218).

Šiais Vaclovo Čižiūno žodžiais 
įpradėdamas mintis apie Lietu
vių bendruomenės apygardą, no
riu pabrėžti, kad apygardai ar 
apylinkei vadovaujančiojo tikė
jimas bendruomenine idėja, jau
timas jos dvasios, supratimas 
esmės, ryžtas apaštalauti ir ją 
įtikinančiai kitiems skelbti, — 
tai yra tos pagrindinės sąly
gos, iš kurių išplaukia planai, 
auga darbai, spindi jėga ir žydi 
laimėjimai. Visa tai sunešama 
visos veiklos pasiekimui lais
vos taflkos būdu Bendruomenės 
darbuotojų, tikinčių ir į lietuvį 
ir į nepriklausomą Lietuvą.

Lietuvių bendruomenės orga
nizacinėje struktūroje apygar
dai nepriklauso pagrindinis vaid 
imuo: didžiųjų bendruomeninių 
‘pasisekimo šaknys giliausiai į- 
nugusioS Lietuvių bendruome
nės apylinkėje.

Tačiau dažnu atveju, Lietu
vių bendruomenės dirvonuose 
beplušant, pasigestumėm sutelk 
tinių mostų, už kuriuos kaip tik 
ir tenka atsakomybė Lietuvių 
'bendruomenės apygardai. Bend 
ruomėninius uždavinius bevyk
dant, išjungus iš gyvenimo LB 
apygardą, ne tik būtų prarastas 
organizacinės schemos vientisu
mas, Bet susidarytų pavoius ir 
Lietuvių bendruomenės efekty
viam pajėgumui.
Apygardos termino dvilypumas

Lietuvių bendruomenės min
ti^, radusi kelią į gyvenimą, į 
organizacinį tinklą įnėrė ir apy
gardą. kuri, kaip bendruome
nės organizacinė santvarka aiš
kina (žiūr. JAV LB Įstatai) 
jungia atskirų geografinių sri
čių bendruomenės apylinkes. 
Bet gyvenime periodiškai atsi
randa ir kitą paskirtį turinti a- 
pygarda. Tai rinkiminė apygar
da. Tiesa, perėjus JAV LB ta
rybos rinkimams iš vieno visam 
kraštui sąrašo į kelis sąrašus, 
padaryta pažanga atstovavimo 
prasme, bet kartu liko ir nusi
stebėjimas dėl grupavimo apy
gardas, tartum mūsų kalbos žo
dynas būtų toks jau skurdus, 
kad rinkimų reikalui nebegali
ma surasti kito termino.
Apygarda — LB susiorganlzavi- 

mo laidas
Pereitų metų birželio 14 d.

sukako 20 metų, kai Vyriausias 
Lietuvos išlaisvinimo komitetas 
— VLIKas — paskelbė Lietuvių 
chartą ir laikinuosius Lietuvių 
bendruomenės įstatus. Lietuvių 
bendruomenės tėvai, prel. Kru
pavičiaus žodžiais tariant, sten
gėsi įžiūrėti prasmingą ir di
dingą Lietuvių bendruomenės 
ateitį, “kai visų kraštų visi lie
tuviai bus surikiuoti atitinka
ma tvarka į savosios bendruo
menės patvarų pastatą, iš pa
laidų lietuviškų plytų krūvos 
turėsime pasistatę savajai lietu
vybei tvirtovę”.

Čia ir glūdi didysis LB apy
gardos uždavinys: paskubėti or
ganizavimosi darbą, greičiau iš
nešioti bendruomeninę idėją į 
visus pakraščius, kur tik gyve
nama lietuvių, sutelkti bent ma 
žyčius bendruomeninius židi
nius, nors ir nieko daugiau pra
džioje neveikiančius, tik socia
liai bendraujančius, bet atiduo
dančius solidarumo įnašus ir 
palengva, gal būt, tampančius 
Lietuvių fondo nariais ar akty
viau paremiančius kitus bend
ruosius darbus. Čia yra esmi
nis apygardos valdybos užda
vinys. nes vargiai kuri apylin
kė pati imasi kaimyninės apy
linkės organizavimo arba, kai
myninei apylinkei silpstant ar 
merdint, vargu ištiesia kaimy
ninės apylinkės pagalbai ranką.

LB susiorganizavimo į apy
linkes ilgai betrunkąs procesas, 
anot prel. Krupavičiaus “tos 
Lietuvybės tvirtovės” statymas 
su tvirtu įpareigojimu turėtų 
būti perkeltas į apygardos pir
maeilius uždavinius. Apygardos 
vadovybė yra atsakinga už a- 
pylinkių organizavimą ir tik a- 
pytrarda yra LB organizavimo
si išbaigimo laidas. Bet šia pras 
me tenka laukti daugiau stetu- 
tinio aiškumo, bendruomenės 
vadovaujamų organų pasisaky
mo ir pačių apygardų vadovų 
supratimo organizacinių funkci
jų. Todėl pats laikas visą JAV 
Lietuvių bendruomenės teritori
ją, taip sunkiai prisiėmusią ben 
druomenės idėją, baigti išskirs
tyti į apygardas, nesibijant tarp 
apylinkinių atstumų.
Pirmaeilė ir antraeilė apygarda

Keliuose Amerikos didmies
čiuose gausesniems lietuvių tel
kiniams yra susidariusios skir
tingos sąlygos ir kitokios darbo 
galimybės, kaip kad mažesnėse 
lietuvių kolonijose. Chicagoj, 
New Yorke, o iš dalies ir New 
Jersey šiaurės pramoniniame 
rajone kitaip tvarkomasi, kaip, 
pvz. Vakarų, Ohio, Hartfordo 
ar Pietryčių apygardose.

Didmiesčių ir gausesnių lie
tuvių telkinių apygardom tenka 
administracinės, organizacinės 
ir vadovaujamos funkcijos. Jų

(Nukelta J 4 pst.)
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GYDYTOJAS APIE INTYMŲ 
GYVENIMĄ

Iš spaudos išėjo angliškas ver
timas vokiečių gydytojo Frederick 
von Gagern knygos “New Views 
on Sese - Marriage - Love”. Išleido 
Paulistų leidykla Glen.Rock. N. J. 
Autorius yra Muencheno psichia
tras, aukštąsias neurologijos ir psi 
chiatrijos studijas išėjęs Freibur- 
go ir Muencheno universitetuose.

Jis primena reikalą, kad augan
čius vaikus turi supti meilė, nes ki 
toks elgimasis su jais tik pripildo 
neurologų laukiamuosius pacien
tais, kurie nebeįstengia susitvar
kyti patys, kuriems gyvenimas sun 
kenybė, kurie neranda deramo ry 
šio su žmonėmis, nei su Dievu.

Primena laikus, kada moteris bu 
vo paniekinta. Net pvz. graikų iš
minčius Platonas skelbė, jog niek 
šai būna nubaudžiami tuo, kad jie 
atgimsta moterimi. Tik krikščiony 
bė moterį iškėlė į tą pat aukštį, 
kaip vyras.

Dr. Gagern pabrėžia, jog Šv. 
Dvasia mus ir toliau moko, kaip 
tai buvo pažadėta šv. Jono evan
gelijoje (XVI, 12-13) ir todėl Baž
nyčia nuolat yra vystymosi raido
je. Dr. Gagern pažymi, kad naujie
ji aAohalu atradimai, atskleidimai

turi būti įjungti į Bažnyčios mdk- 
slą toje pažangos dvasioje.

Todėl jis išryškina reikalą, kad 
žmogaus kūnas ir jo pasireiškimai 
dabar neturi būti viduramžiškai 
niekinami. Jiems turi būti skirtas 
atitinkamas dėmesys ir vieta. Ir į 
meilės sampratą jis žvelgia pla
čiau, priminęB, kad ir vyras, ir 
moteris yra sukurti Dievo paveik- 
slan ir vienas kitą papildo.

Kalbėdamas apie jaunuolio ir 
jaunuolės bendravimą, dr. Gagern 
įtaigoja, kad jie turi rodyti vienas 
kitam meilę, švelnumą ir nėpasi- 
duoti egoistinėms, nesubrendu- 
sioms lytinio bendravimo for
moms.

Tačiau vedybiniame gyvenime 
vyro ir moters santykiavimo netu
ri lydėti kažkokia baimė; priešin 
gai — laisvai, nesuvaržytai jie tu
ri pajusti džiaugsmą, gyvenant ir 
bendraujant natūraliai! Veikalas 
daugiau naudingas vedusiems. Au
torius visame veikale reiškia dide
lę pagarbą religijai ir ši knyga, 
nors vietomis gana drąsi, turi baž
nytinę aprobatą.

A h..

ZARASŲ KRAŠTO 

EŽERAI IR UPĖS
PETRAS MATEKŪNAS

“Dabar pas mus vasara pačiam savo įkaršty — 
pats meškeriojimo sezonas. Tad ištisom dienom pralei
džiu laive su meškere rankoje. Patsai gal gi žinai, kad 
aš aistringas meškeriotojas ir grybautojas. Mano tas 
meškeriojimas kartais nueina net iki to, kad, regis, no
rėtum sustabdyti saulę, kad ji dar palauktų ir leistų 
man baigti kurią nors žuvingesnę vietelę “iššukuoti'”... 
Grįžtu namo vėlai — dažniausiai senai saulutei nusilei
dus. Žinoma, su laimikiu (3-4 kg. žuvies), bet kartais ir 
tuščias...

Atvirai pasakius, Zarasų ežeriūkščiai nėra labai 
palankūs meškeriotojui, nors žuvies čia yra stambaus 
kalibro ir įvairios rūšies. Kiti ežerai, pv-z. Švinto, Čiči- 
rio, Avilių, Auslo, Ilgio, labiau žuvingi. Bet laikausi dau
giausia savųjų — artimųjų ežerų. Retai nuvykstu į ki
tus ežerus. Viena dėl to, kad toloka, gaišatis: kol nu
vyksti, kol grįžti — daug laiko reikia; nuvargsti. O 
antra — laivelio su savim pasiimti negalima. Be laivelio 
gi "ribokas ne ribokas — tik pusribokis”. .

Nusiiriu, Vaciau, su savo “Čaika” į visus ežero kam
pelius. Rasti mane galima visur: ir ties Liepynų, ir ties 
Putino sala, ir tolimiausiose mūsų Zarasų vietelėse. Daž
nokai aplankau gretimus Alos ir Lazdynės eŽėfėHus. Šiuo 
se ežerėUuose^-žioį.baltuįiį. vandens lelįjįĮ ir žiežuliy ka

ralijoj, dažnokai sučiumpu tų pačių raudopplunksnių 
(žiežublių — krasnapiofkų), jų esti gana didelių (200- 
500 g.) . Malonu vilkti iš vandens plasdančią žiėzulę, 
kada ji reiškia pasipriešinimą ir kada tas laimikis nefna- 
tomas... Čia pasitaiko stamboką ir popą šapolą užka
binti. Bendrai neškeriojimas, kaip sakoma, “dalykas pro
blematiškas”. Kartais būna taip, kad tolimesnėse vieto
se pagausi palyginti daug mažiau, negu čia pat “pa
nosėje” — savo artimoj pakrantėj...

Didelio malonumo ežerai ir upės suteikdavo ir van
dens sporto mėgėjanis. 1936 -1937 m. keli ■Fraterni
tas Lithuanicos korp. nariai vasaros metu rytų Lietu
vos ežerais if upėmis padarė su baidarėmis lenktynes. 
Vandens kelionės maršrutą jiė pradėjo iš Utenos apskr. 
esančių ežerų. Iš jų įplaukė į Zarasų apskr. ežerus bei 
upelius ir Šventąja, Neriu ir Nemunu grįžo į Kauną, 
padarydami 500 'klm. kelio.

Taip pat didelį malonumą turėdavo plaukikai, o y- 
patingai vasarotojai, kurie praleisdavo ištisas dienas 
prie vandens, ar tai priimdami saulės “vonias” ar mau- 
dydamiesi jų skaidriame vandeny; taisydami pairusius 
nervus ar sveikatą. O apie vaikus nėra ko ir kalbėti, 
jie nuo ankstyvo ryto ligi vėlyvo vakaro, kaip tos žuve
lės, iš vandens ir neišlįsdavo. O kiek jie turėdavo 
džiaugsmo ir malonumo*!

Šio krašto žmonės- prie ežerų buvo pripratę. Tos bai
mės, kad juose besimaudydami ar plaukdami laiveliais 
gali nuskęsti* neturėjo, Paimkime, kad ir šį pavyzdį. 
Tautosakininke Nastė Malašinskaitė 1939 m. pavasarį 
audė pas tetą kitoje Šventosios upės pusėje. Staigiai su
sirgo jos motina. Rad greičiau pasiektų namus, pasirin
ko tiesiausią. kelią — per Liminio: ežerėlį, kurio ledas

buvo nestiprus, suaižėjęs ir Šventosios laužiamas. Vie
tos žmonės, kai sužinojo, visai nesistebėjo ir jos tam 
žygiui nesuteikė per daug reikšmės. Taigi iš šio pavyz
džio matome, kad šio krašto žmonės tos baimės, kaip 
rbkiškiečiai, kamajiškiai ar kiti, neturėjo ir visai apie ją 
negalvojo.

Nuskendimų Zarasų apskrities ežeruose pasitaikyda
vo, bet labai retai 1934 m. besimaudydama Zaraso e- 
žere nuskendo Zarasų gimnazijos antrosios klasės moki
nė Krbartaitė, 1941 m. buvo rastas bangų išmestas Za
rasų miesto techniko Nevadniceno lavonas, kurį, 
kaip spėjama, nuskandino Zarasų miesto bolševikų ak
tyvas, kaip pavojingą “liaudies” priešą, o kituose eže
ruose nuskendimų, jei ir buvo neteko girdėti.

Dar norėtųsi priminti, kad Zarasų apskrity prieš I- 
mąjį pasaulinį karą, ypač jos rytinėje daly, buvo įsivy
ravęs gražus paprotys padėti keleiviams, kurie žiemą, 
nakties metu keliaudami ežerais, ypatingai siaučiant di- 
delioms pūgoms, paklysdavo. Apylinkės gyventojai, ku
rie gyveno prie Avilių, Drūkšių, Dysnos ir kitų, jiems 
ateidavo į pagalbą. Ant Avilių ežero, kai siausdavo 
audros, naktį degindavo laužą, kurį pamatęs paklydė
lis galėtų prie jo prieiti ir paklausti kelio, o ant Drūk
šių, Dysnos, Pruto budėdavo naktį ir dieną vietos gy
ventojų pasamdytas žmogus. Jam ant ledo pastatyda
vo namuką, kur jis visą žiemą gyvendavo, globodamas 
paklydusius keleivius. Budėtojai būdavo daugiausia se
nukai, kurie negalėdavo dirbti sunkaus darbo. Pirmojo 
pasaulinio karo metu tas gražus paprotys išnyko.

Visi Zarasų apskrities ežerai ir upės priklauso Balti
jos ežerų Sričiai.
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MOŠŲ SUKAKTUVININKAI
Prel. Z. Ignatavičiaus 50-ties metų proga 

PREL. LADAS TULABA

Lietuviu Fondo pranešimas

Šių metų pradžioje tyloje ir 
kuklume atšventė savo 60 me
tų sukaktį kan. Zenonas Igna
tavičius, Sv. Kazimiero kolegi 
jos vicerekt orius, Romoje. Rū
tų neteisinga tylomis praeiti 
pro sukaktuvininką. Jis, tiesa, 
kuklus, bet didelis mūsų tautos 
sūnus. Jo asmuo visoj pilnu
moj išryškės tik istorijos švie
soj. Vienok ir nūdien jis iš
kyla aukštyn, kad šviestų mū
sų jaunajai kartai, kaip sektinas 
pavyzdys.

Patriotiški bajorai
Kan. Zenonas Ignatavičius 

gimė 1909 m. sausio 1 d. Vilki
joje pasiturinčioje bajoriškos 
kilmės šeimoje. Senelis iš tėvo 
pusės buvo iš Ariogalos bajo
rų. Dalyvavo 1863 m. sukilime. 
Dėlto turėjo slapstytis, keisda
mas gyvenimo vietą. Ilgą laiką 
gyveno Suvalkijoje, kur gimė 
ir augo taip pat ir mūsų jubi
liato tėvas. Kan. Zenono Igna
tavičiaus tėvai buvo darbštūs 
ir giliai religingi. Išaugino du 
sūnus ir dvi dukras.

Pirmajam pasauliniam karui 
pasibaigus, Ignatavičių šeima 
grįžo iš Rusijos, kur buvo ka
ro eigoje išvežti, atgal į Vilki
ją. Zenonas tada ėjo dešimtus 
metus. Tuojau pradėjo mokytis. 
Pradžios ir vidurinę mokyklą 
baigė Vilkijoje. Toliau tęsė mok 
slą Kauno Pavasario gimnazi
joje. 1928 m. įstojo į Kauno 
kunigų seminariją, kur šešerių 
metų bėgyje baigė filosofijos 
ir teologijos studijas. 1934 m. 
gegužės 26 d. buvo pašventin
tas kunigu.

Arkiv. Juozapas Skvireckas 
jauną kunigą Zenoną paskyrė 
savo asmeniniu sekretorium. Ei 
damas šias pareigas, jis dar tę
sė bažnytinės teisės studijas, 
įgydamas licencijato laipsnį.

Jaunimo auklėtojas ir 

kapelionas

1936 m. buvo paskirtas Kau
no seminarijos prefektu, šias 
pareigas ėjo, iki bolševikai 1940 
m. birželio 15 d. užėmė Lietu
vą. Laukiamų persekiojimų a- 
kivaizdoje Lietuvos vyskupai 
nutarė sudaryti vieną semina
riją Kaune visai Lietuvai. Pro
fesūra Šiai seminari jai buvo pa
rinkta iš visų vyskupijų bei iš 
visų anksčiau veikusių kunigų 
seminarijų.

Kun. Zenonas Ignatavičius pir 
mąją bolševikų okupaciją pra
leido nuošalėje.

Kilus vokiečių - sovietų karui 
ir bolševikams pasitraukus iš 
Lietuvos, kun. Zenonas Igna
tavičius, vysk. T. Matulionio 
paskatintas ir arkiv. J. Skvirec
kui pritariant, apsisprendė vyk
ti į Rytų frontą ten dvasiškai 
aprūpinti lietuvius karius ir a- 
paštalauti vietinių gyventojų 
tarpe. 1941 gruodžio 21 d. nu
vyko į Minską ir čia išbuvo 
iki 1944 metų pavasario. Darbo 
dirva buvo plati, ypač vietinių 
gyventojų tarpe. Bet darbas bu
vo sunkus ir pavojingas tiek dėl 
karo eigos, tiek dėl politinių 
aplinkybių. Vokiečių civilinės 
administracijos ir saugumo or
ganai buvo nacių rankose, to
dėl Bažnyčiai ir kunigui nepa
lankūs. Kiekviename žingsnyje 
reikėjo daug atsargumo, išmin
ties ir takto. Be to, ir su vieti
niais gyventojais santykių pa
laikymas nebuvo lengvas. Dau
gelis jų, tiesa, buvo ištroškę ku
nigo ir religinio gyvenimo, nes 
bolševikai jį buvo sunaikinę, 
bet gyventojų tarpe buvo užsi
likusio ir komunistinio elemen
to, o taip pat ir nacionalistinio 
rusiško ir gudiško nusiteikimo.

Apaštalo laimėjimai

Nepaisant visų sunkumų bu
vo pasiekta gražių rezultatų. 
Religinis gyvenimas Minske ir 
apylinkėse atgijo. Buvo pakrikš
tyta vaikų ir suaugusių apie 
keletas tūkstančių. Sakramen

tus teikiant teko dirbti dieną 
ir naktį. Pamaldų lankymas pa
sidarė gausus. Žmonės mylėjo 
kunigą ir jį vertino, kaip galė
dami ir mokėdami. Kun. Zeno
nas Ignatavičius dar ir šiandien 
turi eilę dokumentų, kurie liudi
ja, kaip labai žmonės jį Minske 
ir Rytuose vertino ir gerbė.

1944 m. vokiečiams traukian
tis iš Rusijos ir kun. Zenonas 
Ignatavičius turėjo apleisti 
Minską ir atsidūrė pagaliau 
Vokietijoje. Laikinai apsistojo 
Breslave ir čia Šv. Jadvygos 
bažnyčioje aptarnavo lietuvius. 
Iš Breslavo vėliau persikėlė į 
Kempteną, o 1945 metų rudenį 
drauge su kitais keliaiB kuni
gais atvyko į Romą tęsti stu
dijų.

Besiformuojančioje lietuvių 
ŠVj Kazimiero kolegijoje ėjo 
prefekto pareigas ir tuo pačiu 
metu studijavo bažnytinę tei
sę popiežiškame institute “An- 
gelicum”. Parašė disertaciją te
ma “Katalikų mokyklos Lietu
voje”, ir gavo kanonų teisės 
daktaro laipsnį.

Nuo 1947 metų rudens iki 
11949 m. pavasario studijavo Ry
tų teologiją popiežiškame Rytų 
institute.

Mokytojas Brazilijoje
Nuo 1949 metų iki 1951 m. 

ėjo Šv. Kazimiero kolegijos vi- 
‘cerektoriaus pareigas. 1951 m.

‘ išvyko į Braziliją profesoriauti 
Belo Horizonte seminarijoje. Iš 
pradžių buvo numatyta, kad į 
,šią seminariją Brazilijoje vyks 
profesoriauti vysk. V. Padols- 
kis. Bet vėliau Šv. Studijų kon
gregacija, susitarusi su artkiv. 
J. Skvirecku, nusprendė, kad 
(geriau bus pasiųsti tenai kun. 
Z. Ignatavičių, pakviečiant vys
kupą V. Padolskį į Romą kole
gijos prezidento pareigoms.

Iš Belo Horizonte po poros 
metų kun. Z. Ignatavičius per
sikėlė į Rio de Janeiro. Čia vie
tinėje seminarijoje dėstė bažny
tinę teisę ir moralinę teologiją, 
drauge dirbdamas diecezijos tri
bunole, Šalia darbo seminarijoje 
kun, Z. Ignatavičius aktyviai 
reiškėsi lietuviškoje pastoraci-

L. B. APYGARDA IR JOS VEIKLA
(Atkelta Iš 3 psl.) 

veiklos vaizdas labai efektyvus: 
Chicagos apygardos 1968 m. 
suvažiavime dalyvavo 13 apylin 
kių su 135 atstovais, o piniginė 
apyvarta siekė 25 tūkstančius 
dolerių, o New Yorko 1965 m. 
suvažiavime dalyvavo 23 apy
linkės, jos piniginė apyvarta 12 
tūkstančių dolerių.

Šios didžiosios apygardos ne 
tik gali, bet ir turi didžiąja veik 
los dalimi vykdyti tai, ką vyk
do normali apylinkė. Tų apy
gardų apylinkės net nebeturi 
galimybių pilna ir plačia veikla 
žydėti. Jų didysis darbas kar
toteka, solidarumo įnašai ir ki
ti svarbūs bendruomenei, bet 
akies nepatraukią darbai. Tas 
apygardas tenka laikyti pirma
eilėm apygardom. Apygarda y- 
ra vyriausias lituanistinio švie
timo šeimininkas, ji rūpinasi 
jaunimo reikalais, rengia pa
grindinius minėjimus, organizuo

suvažiavimui svarstyti ir pri
imti. Veiklos plano aiškumas 
ir konkretumas turi lemiamos 
reikšmės ir į naujos apygar
dos valdybų sudarymą: leng
viau rasti sutinkančius dirbti, 
kai planuojami darbai yra aiš
kūs, o juo labiau dabar, kai 
'visuose visuomeniniuose darbuo 
se stokojama sutinkančių pa-

net mažiau sugebantieji pasie
kia bendruomenę džiuginančių 
rezultatų.

Apygardos suvažiavimai ir y- 
ra tiek pirmaeilėse, tiek antra
eilėse apygardose ir yra tie sei
meliai, kurių valia išryškintas 
veiklos planas virsta gražiais 
dart(a:s Lietuvių bendruome
nės dirvonuose. Jie turi drą
siai svarstyti apygardinių dar

ybų nesėkmės priežastis ir ieš
koti planų negalavimams taisy
ti.

Darbo priemonės tiek pirmą
ją meno parodas, koncertus ir 'eilėse, tiek antraeilėse apygar- 
kt. dose yra panašios: posėdžiai,

Tokios apygardos, kaip Ohio, susirašinėjimai, lankymas apy-
Vakarų ar Pietryčių, kurių a- 
pylinkės išsimėčiusios šimtuose 
mylių, yra priverstos ribotis 
veiklos planavimu, net nesva- 
jodamos padaryti tai, ką gali 
pirmaeilės apygardos. O tačiau 
ir jų pastangose yra reikšmin
gų ir būtinų planuojamų ir vyk 
domų darbų.

Apygardos suvažiavimas
Veiklos planas apygardos dar 

be yra būtinybė. Jis turėtų bū
ti kiekvienos apygardos valdy
bos bebaigiant kadenciją pa-
ruoštas ir pateiktas apygardos lio Lietuvį, biuletenio prasmė tų nemirštamą gyvybę.

Dr. B. Gutte stebi aparatą, kuriuo pavyko sintetiniu būdu pagaminti organizmui didelės svarbos turinčius 
enzimus.

joje ir aplamai lietuviškoje vi
suomeninėje veikloje. Buvo ver
tinamas ir bažnytinės vyresny
bės, taip pat lietuvių. Vadovavo 
lietuvių radijo valandėlei Rio 
de Janeiro. Daug prisidėjo prie 
lietuviškos programos 1955 m. 
Tarptautiniame Eucharistinia
me kongrese Rio de Janeiro, 
kuris tikrai išgarsino Lietuvos 
vardą ir iškėlė bolševikų oku
puotos Lietuvos kančias.

Vėl Romoje
1962 m. buvo parkviestas at

gal Romon perimti Šv. Kazimie
ro kolegijos vicerektoriaus pa- 
'reigas. Šias pareigas eina iki 
dabar. Jo nuopelnas kolegijai 
yra didelis. Tyliai, bet kantriai 
neša sunkią auklėtojo ir admi
nistratoriaus naštą, dirbdamas 
vien už duoną ir aukodamas vi
sa Dievo garbei ir mūsų bran
gios Lietuvos naudai.

Be savo tiesioginio darbo 
kun. Zenonas Ignatavičius at
liekamą laiką panaudoja rašy- 

'mui. Jis yra išvertęs ir išleidęs 
keletą knygelių. Be to, rašo pe- 

1 riodinėje spaudoje. O paskuti
niais metais išleido italų ir is
panų kalbomis autografinį vei- 
kalvą: “Sabaot-Dio degli eser- 
citi” (1967); “Yo Vi” (1968).

Kaip kiekvienas ištikimas Die 
vo tarnas, taip ir kun. Zenonas 
Ignatavičius patiria ir išgyvena 
tai, ką šv. Paulius pranašiškai 
įspėjo savo antrame laiške Ti
motiejui, sakydamas: “Kas no

diAiti. Tik rodant norą dirbti tra.elIei gardai

' linkių, o kartu visa tai lydį ne
pasisekimai. Pagerint negalavi
mus apygardos vadovybei tė
ra vienas kelias: asmeniniai 
kontaktai su apsileidimu pažen ’ pastebėjęs eilės galimybių ir 
klintais įsipareigojusiais dar
bui ir gal lengviausia ir pati
kimiausia priemonė — telefo
nas.

Kai kur praktikuojamas apy- 
giardiniam kontaktui ir bendruo 
meninei idėjai Skleisti žmones 
bendruomeniškai brandinti va
dinamasis biuletenis. Turint laik 
raščių perteklių, turint Pašau-

ri šventai gyventi Jėzuje Kris- 
< tuje, kentės persekiojimą” (3, 
\12). Savųjų dažnai nesupras
tas, neretai kritikuojamas, kar
tais net skundžiamas, o priešų 
su visu įniršimu puolamas ir 
niekinamas.

’ Visi gerai žino, kaip jį puola 
ir niekina bolševikai. Jau ke
leri metai, kai Maskvos propa
ganda iš kailio neriasi per spau
dą ir kitais būdais suteršti kun. 
Zenono Ignatavičiaus asmenį.

Visa tai tačiau neatima jam 
drąsos ir nesustabdo jo veik
los, nes, darydamas gera, jis 
žino, kad Dievo, Bažnyčios ir 
mūsų tautos priešai, jį puldami, 
jam suteikia tikrumą, jog jis 
tikrai gera daro, tikrai naudin
gai tarnauja Dievui ir Lietuvai. 
Maskva nepuola juk tų, kurie 
nėra pavojingi jų antireliginei 
veiklai. Mūsų jubiliatas puola
mas džiaugiasi;' nes tame randa 
panašumą su Kristumi. Jis juk 
pasakė; “Mokinys negali būti 

'didesnes už mokytoją” (Mt 10, 
24). “Jei mane’persekiojo, per
sekios ir jus” (Jbn 15, 20).

Bažnyčia kurt. Zenoną Igna
tavičių įvertino’lr įvertins. Jau 
1948 metais arkiv. J. Skvirec
kas jį paskyrė Kauno kapitu
los kanauninku. 1963 metais 
popiežius Paulius VT jo ištiki
mybę Bažnyčiai' įvertino, suteik
damas jam mbnsinjoro titulą. 
Tikiu ir linkiu, kad tai tik pra
džia to įvertinimo, kurio jis y- 
ra nusipelnęs ir kuris yra tei-
abejotina. Atrodo, būtų kur kas 
geriau turėti kiekvienoje lietu
vio šeimoje Pasaulio Lietuvį, 
kaip biuletenį.

Lėšų telkimas pirmaeilėje a- 
.pygardoje problemos nesudaro: 
be solidarumo įnašų — 25% pri 
klausančių iš apylinkių, joms 
’atviras kelias ir net pareiga 
organizuoti visokių parengimų, 
'kurie daugiau ar mažiau duoda 
apygardai piniginių įplaukų. An.

pajamų šaltinis — tai tie iš a- 
pybnkiu priklausą solidarumo 
įnašų 25%. Kiti pajamų gali
mumai yra problematiški.
Naujo LB statuto L

JAV LB statutas v 
trečią kartą peržiūrimas. Jo 
naujas projektas neužilgo ALB 
tarybos sesijoje bus svarsto
mas. Apygarda iš naujojo sta
tuto tikisi aiškaus apygardos 
funkcijos nusakymo, nedvipras
miškos organizacinės schemos, 
logiško solidarumo įnašų, bet 
ir apylinkėse gaunamų piniginių 
įplaukų paskirstymo, o svarbiau 
šia — gerai parengto apygar
dos veiklos vadovo su ryškiu 
veiklos planu.

Šis žvilgsnis į LB apygardą 
ir jos veiklą tikriausiai yra ne-

būtinybių, kaip LB apygardą 
5 r jos veiklą padaryti efekty
vią ir prasmingą. Kiekviena pa
staba iš kiekvieno besisielojan
čio Lietuvių bendruomenės veik 
la tepadeda mūsų bendruomenei 
susiformuoti į darna paremtą 
akciją, kuri spartintų Lietuvai 
laisvę, o svetimuose kraštuose 
esantiems lietuviams garantuo-

! kiamas statyti nusipelniusius pa 
vyzdžiu kitiems.

Baigdamas noriu sutrauktai 
taip apibūdinti Jubiliato asme
nį. Švelnios, bet giliai jaučian
čios širdies. Gilaus dievotumo. 
Besąlyginės ištikimybės Bažny
čiai ir jos autoritetui. Karštos 
meilės Lietuvai. Linkėjimai: 
Meilė teneišblėsta. Ištikimybė 
tenesilpnėja, bet stiprėja. Die
votumas vis dar tegilėja. O jaut 
ri širdis nepailsta. Ilgiausių me
tų!

REMIA ČEKOSLOVAKIJOS 
KATALIKUS

Vakarų Vokietijoje gyvenan
tys Čekoslovakijos katalikai, 
susibūrę Ackermanno vardo 
bendruomenėje, šiomis dieno
mis Pragos arkivyskupijos apaš- 
tališkąjam administratoriui vys
kupui TomaJšeik pasiuntė įvai
rių knygų siuntą 80.000 vokie
čių markių sumoje, išdalyti Če
koslovakijos tikintiesiems, bei 
katalikų bibliotekoms.

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVUS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4^J%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MEN ESENE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

3,069.021 3,875.39 , 4,761.14 1 5,734.081 6,802J80l 7,976.^2
4±603.53| 5,813.091 7,141.711 8,601.12H0.204.20 11,965.08 
6,136.041 7,750.78' 9,522.28 ! 11,468.16 i 13,605.6545,953.43

9,339.65 12,276.08115,501.56119,044.56į22.936.Ž3 27,211.19'31,906.87
10,507.10113,810.59) 17,439.26 21,425.13 i25.803.37130,6lS'.59 j35,895.23 
11,674.56115,345.09119,376.95 23,805.76 128,670.41134,013.99139,883.59

TURTAS SIEKIA VIRS $90,000,000.00 JOHN PAKEL, President

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - /

Pirmad.
Antrad.
Trečiad.

12:00 P M.-8:00 P.M.
9:00 A.M. -4:00 P.M.

. ... Uždaryta visa d

1969 m. sausio 1 d. Lietuvių 
Fonde pagrindinio kapitalo bu
vo 515 tūkstančių dol. Per 
1968 m. fondan sutelkta virš 
115 tūkst. ir tais metais fondas 
paskyrė 28tūkst. lietuvybės rei
kalams. Iki šiol tam tikslui fon
das yra davęs 68 tūkstančius 
dol.

1969 Lietuvių šeimos ir švie
timo metais bus dedamos visos 
pastangos, kad LF priartėtų 
prie milijono dol. sumos. Turė
dami LF milijoną,, kasmet ga
lėsime Skirti ne mažiau 70—80 
tūkst. dol. mūsų tautos išliki
mo bei lietuvybės reikalams. 
Laikas, pagaliau suprasti, kad

Per Brighton Parko Liet. Bendr. Apylinkės Valdybą 
Jungtiniam Finansų Komitetui aukojo:

Po $25.00: Andr. Daugirdas. V. 
ir D. Dobrovolskiai ir Just. Mackie- 
wich.

Po $20.00: O. Ir J. Baužiai. T. ir 
J. Tamuliai.

Po $15.00: J. Ambrizas, Jon. Virp
ša ir K. Račiūnas.

Po $10.00: P. ir J. Laukaičai, E. 
ir R. Libus, VI. Sinkus, Vyt. Sinkus,
M. Varškys, M. Kvedaras, D. ir A. 
Saliai. O. ir B. Sebastijonai, Ant. 
Barančiukas, V. ir Pr. Janšauskai, 
V. Artmonas, P. ir L. Krajauskai, A. 
Baranauskas, St. Džiugas, Ap. Nau
jokas, Br. Užusienis, Just. Liepon.is, 
J. Žaliauskas, J. Jakovickas, P. Na
vickas, J. ir B. Lungiai, Jurg. Ma
tusevičius, EI. ir Jon. Šneliai, Juoz. 
Žadeikis, Jon. Žadeikis, Kl. Man
kus, Pr. Nedas, J. Spurgis, J. Jad- 
viršis, Ad. Viliušis, St. Daunys, Jon. 
Žvynys, R. ir St. Patlabai, St. 
Rauckinas, Ateitininkų Sendraugių

Patrauklūs savo išvaizda ir turiniu leidiniai, kuriuos įsigijęs 
kiekvienas lietuvis praturtins savo knygų lentynas. Kietais sko
ningais apdarais, šios knygos yra labai tinkama ir vertinga 
dovana bet kokia proga:

PULGIO ANDRIULIO — RINKTINIAI RAŠTAI I tomas $5.00

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai, kiekvienas po ......... $5.50

ALEKSANDRYNAS, 3 tomai, kiekvienas po ......... ........  $7.50

Knygos gaunamos DRAUGE. Prie knygos kainos prašom 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS 1
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills tvith our spec’l
money order checks. No

O U R S
Ketvirtad, 
Penktad. 
Seštad. ..

lietuvybės bare savo žodžius, 
nutarimus bei užmojus galėsime 
paversti veiksmu tik tada, kai 
turėsime tam reikalui pąkan- 
kamai kapitalo. Visi lietuviai, 
organizacijos bei sambūriai, ku
rie iki šiol negalėjo įstoti į LB’ 
narių eiles, kviečiami tai pada
ryti šiais lietuvių šeimos ir 
švietimo metais. Įsijungdami į 
LF narių gretas parodysime, 
kad nepamiršome kilnias tauti
nes idėjas, bet jas remiame ir 
siekiame realizuoti. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Avė., Chi
cago, Bl. 60629,telf. 778-2858.

Lietuvių Fondo valdyba

Centro Valdyba, Alb. Dzirvonas, 
Kęst. Bisks.

Po $6: K. Majauskas.
Po $5.00: V. Jakas. D. ir P. Bal

čiūnai. St. Radžionis, Z. Krasauskas,
T. Radvilienė, V. Baleišytė, Ni). 
Dumbrytė, J. Remys, Jon. Prunskis, 
Jon. Vaičiūnas, kan. Pov. Juknevičius, 
Br. Zabukas, A, Valavič us. A. Če
pėnas, Kaz. Brenčius.

Po $4.00: Leonas Stonikas.
Po $3.00: J. Pelanis, Pr. Rumšą, J. 

ir K. Bernotai, Vyt. Dijokas, P. Nau- 
reckas.

Po $2.00: J. Žvinakis, K. Pakeltis, 
Sof. Bražionienė, L. Tamašauskas, č. 
Žilionis, J. Jankis.

Po $1.00: V. B ndokas, Jon. Paro
nis, R. Kunstmanas, Alf. Alčiauskas 
ir A. Dargužis.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

LB Brighton Parko apyl. valdyba

/SAFtTv\ 
OF YOUR 

INVESTMENT

Ant visų knygelių 
sąskaitų

PATARNAVIMAS:
service charge to members

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes



Dienotvarkėje Bendruomenės Komiteto 
pirmininko pranešimas apie posėdžius su 
Archidiecezijos Administracija kapinių 
reikalais. Revizijos Komisijos raportas. 
Valdybos rinkimai ir susirinkimo daly
vių pasisakymai rūpimais klausimais.

VISA LIETUVIŠKA VISUOMENE 
KVIEČIAMA DALYVAUTI.

SEKMADIENj, SAUSIO MfiN. 26 DIENĄ, 2 VAL. GAGE PARK FIELDHOUSE SALEJE — 
prie Westem Avenne ir 55th Street, Chicagoje šaukiamas

Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinių 
sklypų savininkų draugijos metinis susirinkimas

Didele salė. patogus laikas, ge
ras susisiekimas autobusais.

Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinių 
reikalai yra mūsų visų reikalai!

Jūsų dalyvavimas yra svarbus 
ir būtinas! ir būtinas!

DRAUGIJOS VALDYBA

i:vii

IEVŲ PAGALBA VAIKAMS AUKLĖTIS
Tėvų pastangos padėti jaijhimui reikalingos visų

TORONTO LIET. STUDEN
TŲ CHORAS DETROITE

Vasario 15 d. 7:30 v. vak. Mer
cy kolegijos McCauley auditori
joje įvyksta dainos koncertas.

Pirmą kartą mūsų visuomenei 
teks išgirsti 60-ties jaunuolių (17 
-22 m. amž.) ansamblį, vadovau
jamą kun. A. Jurkšo. Tarp pla
taus ir įvairaus dainų repertuaro, 
matysime ir išraiškos šokėją in
terpretuojančią dainą.

Šitokiai jaunimo grupei esant 
mūsų tarpe neįmanoma praleisti 
progą mūsų jaunimui pabend
rauti su svečiais iš Kanados. To
dėl po koncerto, visi koncerto 
dalyviai ir svečiai, Mercy kolegi
jos balių salėje, bus pavaišinti 
tradicinėmis

įėjimas nemokamas. Salė bus ati
daryta 1:30 vai.

— Sportininikų suvažiavimas. 
.SALFAS S-gos visuotinas meti
nis suvažiavimas įvyks Detroito 
Lietuvių namuose vasario 1-2 d. 
posėdžiai prasidės šeštadienį 1 
vai. Į suvažiavimą patariamuoju 
balsu kviečiami sporto darbuo
tojai, sporto veteranai, organiza
cijų ir spaudos atstovai.

— Newyorkiečio rašytojo Al
girdo Landsbergio paskaitos apie 
“Dabartinę Rytų Europos litera
tūrą” sausio 17 d. L. namuose 
klausėsi tik keliolika asmenų, 
nes dėl nenumatytų kliūčių pre
legentui gerokai pavėlavus, dalis 
susirinkusių išsivaikščiojo. Ta
čiau paskaita buvo labai įdomi, 

Užgavėnių spurgo- i prelegentas ypač plačiau supa
ntis ir kava, ir grojant geram ZO 
RIA orkestrui bus galima visiems 
smagiai pasišokti.

Visa Detroito visuomenė kvie
čiama koncerte dalyvauti ir su 
savo jaunuoju atžalynu.

Bilietai koncertui galima įsi
gyti sekmadieniais pas V. Cižaus- 
ką (spaudos kioske) prie Šv. An
tano parapijos ir Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje po 10 vai. 
mišių pas p. V. Majauskienę ar 
p. V. Gražulį. Bilietų kaina: su
augusiems 5 dol., moksl. ir stud. 
2 dol.

Detroito Ateitininkai
Trumpai

— Nepriklausomybės atkūri
mo sukaktį šiais metais minėsi
me vasario 16 d. Visose trijose 
lietuvių parapijose įvyks pamal
dos už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Minėjimas įvyks 3 vai. Mer
cy kolegijos McAuley auditori
joje (Outer Drive — South- 
field). Rengėjai, Detroito L. or
ganizacijų centras, programą pas 
kelbs vėliau, tačiau jau žinoma, 
kad iš lietuvių pagrindinis kal
bėtojas bus dr. Algirdas Budrec- 
kis iš Nevv Yorko. Tą dieną au
kos bus renkamos Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

— Čiurlionio ansamblio kon
certas. Jubiliejinių metų užbai-

žindino su lenkų, čekų ir vengrų 
literatūra. Po paskaitos buvo vi
sa eilė paklausimų, kurie dau
giau lietė dabartinę lietuvių li
teratūrą.

— L. Katalikų* susivienijimo
371 kuopa (prie Dievo Apvaiz
dos parapijos) išsirinko naują 
valdybą: dvasios vadas kun. My
kolas Kundrotas, pirm. Rapolas 
Valatka, vicepirm. Ona Walls, 
raštininkė Ona Valatkietnė, fi
nansų rašt. Petronėlė Medonie
nė, iždininkas Bill Walls, iždo 
globėjai Elzbieta Paurazienė ir 
Juozas Salinis.

— Lietuviu inžinierių archi
tektų Detroito skyriaus susirin
kimas įvyko sausio 18 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpose. 
Buvo išrinkta nauja valdyba - 
dr. Stasys Juzėnas, B. Brizgys, Al- 
fonzas Šukys, Gediminas Balan- 
do ir Benediktas Neverauskas, 
Dr. Adolfas Damušis supažindi
no su naujos parapijos kūrimo rei 
kalais ir galimybę ten pastatyti 
jaunimo namus. Vienas keliau
tojas parodė savo pagamintą spal 
votą filmą iš savo kelionės po 
okupuotą Lietuvą, kuri tęsėsi net 
pusantros valandos. Susirinki
mas baigtas Birutės Sverienės 
paruošta kavute.

— Vytė Igne Snapštytė yra 
jauniausia mūsų kolonijos gyven 

gos proga dėl gripo epidemijos toja ir pirmagimė dukrelė Nijo-
negalėję atvykti Clevelando Čiur
lionio ansamblis, tikrai koncer
tuos detroitiečiams ir plačiai a- 
pylinkei sausio 26 d. 3 vai. Mer
cy kolegijos McAuley Auditori
joje (ten pat kur jau antri metai 
minėsime nepriklausomybės 
šventę). Programoje vyrų, mo
terų ir mišrūs chorai, Onos Mi
kulskienės vadovaujamas kan
klių orkestras, solistai Romo Mas 
tienė, Algimantas Grigas (abu 
iŠ Chicagos) ir Irena Grigaliū- 
naitė (iš Clevelando). Diriguos 
ansamblio vadovas muz. Alfon
sas Mikulskis.

Salė erdvi su 800 sėdimų vie
tų ir turi automobiliams pastaty
ti aikštę. Vaikams iki 12 metų

Detroito skelbimai
riTRTFTuTRTus

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda '"Plaster Board”. Visų rūftių

grindų ir sienų plyteles.

12737 Orandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064

lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

WJLB stotis — banga 1400

Šeštadieniais 3:00 Aki 4:00 p. p.
Patricia Bandža tel. 278.3.6a
Algrts Zaparackas tel. 549-198Z

Vedėjas - Italph J. Valatka 
16756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 

tel. 273-2224

............................................................. m

lės ir Marijono Snapščių.
— Stalo ten'so mėgėjai De

troite galėtų sudaryti stiprią ko
mandą. Registruotis pas Vladą 
Simutį tel. 834-7571.

— Talentų vakarą bendromis 
jėgomis ruošia Chicagds ir De
troito Neo-Lithuanai vasario 8 
d. 8 vai. L. namuose.

— LB apylinkės metinis susi
rinkimas kviečiamas kovo 9 d. 
12 vai. L. namuose. Bus renka
ma nauja apyl. valdyba.

— Jūrų šaulių kuopos “Švy- 
tyrys” šauliai vadovaus vėliavų 
paradui šiais metais minint Ne
priklausomybės šventę.

— St. Butkaus šaulių kuopos 
parengimų komisiją sudaro Va
lerija Šulcienė, Bronius Valiukė
nas ir Jonas Butkus. Revizijos ko
misiją — Antanas Sukauskas, 
Marijonas Snapštys ir Bronius! 
Valiukėnas. Moterų sekcijos va
dovė — Lidija Mingėlienė, Va
sario 16 gimnazijai remti būre
lio vadovas Br. Valiukėnas.
______________ ______ jįJn)

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVE
PRIME & CHOICE MĖSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 VVest 69th Street
Chicago, III. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plieniai. Atdara nuo 8 vai. ryo 
iki 6 vai. vak.

Augančio individo ateitį for
muoja ne tik jo paveldėta pri
gimtis, bet ir jo aplinka, kurio
je jis auga ir bręsta. Kiek tė
vai sugebės suteikti galimybių 
vaikui išsivystyti fiziškai, emo
ciška, intelektualiai, tiek jis 
subrendęs bus pajėgus tvarky
ti savo gyvenimą ir atiduoti į- 
našą tautai ir žmonijai. Šiais 
laikais mokslas yra komplikuo- 
tesns negu prieš 10 ar 20 metų. 
Priėmimas į aukštąsias mokyk
las vyksta atrankos keliu. Dip
lomas garantuotas tik pilnai iš
sivysčiusiam ir sveikam indi
vidui. Ir štai tie veiksniai, ku
rie padeda vaiko asmenybei su
bręsti.

Maistas ir sportas
Mokslas tvirtina, kad didžiau 

sias procentas nepilnai protiš
kai išsivysčiusių kūdikių gims
ta skurdo varginamose šeimo
se, kai nėščia motina nesimai- 
tina sveiku maistu. Tinkamai 
maitinamas organizmas gauna 
stiprų pagrindą fiziniam ir pro
tiniam augimui. Mėsa, žuvis, 
penas, medus, nesijotų miltų 
duona, vaisiai ir daržovės labai 
reikalingi augimui ir sveikatos 
išlaikymui. Juo mažiau saldu
mynų, pyragų ir "minkštų” gė
rimų, juo geriau. Sportas atvi
rame ore, pėščio kelionė mokyk
lon yra gilus pajėgumo šaltinis 
ir priemonė seksualiniai ener
gijai apvaldyti. Dr. Ryan duoda 
daug pavyzdžių, ikai mokinys, 
silpnėjąs fiziškai ir krentąs mok 
slo standartuose, pradėio pėš- 
čias eiti mokyklon ir maitintis 
sveiku maistu tampa žvalesniu, 
energingesnių ir geresniu mo
kiniu.

Tikslas ir atpildas
I ■

Norint jaunuolį labiau paska
tinti ko nors siekti, reikalinga 
jam duoti apčiuopiamą, konkre
tų tikslą. Tuo gali būti kartais 
net ir piniginės dovanos, daik
tinės vertybės, ypač tokios, ku
rios pagelbsti lavintis: sporto 
reikmenys, mokslui pagilinti 
priemonės, bendros išvykos su 
tėvais ar draugais į muziejų, 
teatrą, išorines vietas, gamtą. 
Tėvu bendravimas su vaikais tu
ri užsimegsti, kai vaikas dar 
yra mažas. Sveikas pasididžia
vimas vaiku, jo užtarnautas pa
gyrimas prie tėvų ar jo draugų 
yra jam geriausias atpildas. Tė-

vų susidomėjimas ne tik vaiko 
mokslo pažanga, bet ir jo po
mėgiais yra didelė jam dovana 
už jo pastangas moksle, o taip 
pat ugdo glaudesnius santykius 
ir vaiko savimi pasitikėjimą.

Idealas
Jaunas žmogus iš esmės ne

pasikeitė. Idealizmo ugnis jo šir
dyje nėra užgęsusi. Maži vaikai 
žavisi tėvais, o vyresnio am
žiaus jaunimas ne visuomet pa
sitenkina tėvų heroizmu. Rei
kia sudaryti vaikams sąlygas 
susipažinti su didžiaisiais žmonė 
mis — mūsų ar kitų tautų. Duo 
kime jiems medž'agos, kaip bio
grafinės knygos, filmos, istori
nės vietovės susipažinimui, kad 
jis galėtų pasirinkti vieną ar 
kitą jam artimiausią herojų.

Amatai ir profesijos
Vaikas per augimo bei bren

dimo laikotarpį praleidžia daug 
amatų, kuriais jis žavisi. Net ir 
vėlesniame amžiuje jaunuoliai 
pasirenka tai vieną, tai kitą pro 
fesiją, ilgai užtrunka, kol ga
lutinai apsisprendžia. Tas ne
reiškia jo (čia kalbama apie jau
nuolį gimnazistinio amžiaus) 
vėjavaikiškumo ar nepastovu
mo, bet svarstymą, galvojimą.

Susipažinkime su įvairiomis 
profesijomis kuo daugiau. Jau
nuoliui bus lengviau atrasti sa
vo tikrąjį kelią ir tuo pačiu pra
plėsti savo galvoseną ir gyveni
mo pažinimą, kas jam bus la
bai naudinga ateityje.

Atminties lavinimas
Mokiniui yra labai svarbu ne 

tik greitai pasisavinti dalyką, 
bet ir ilgai atmintyje jį išlai
kyti. Tai priklauso nuo atmin
ties išlavinimo.

Jau seniai yra praktikuoja
mas atmintinas mokymasis po
ezijos, taisyklių, citatų ir kt. 
ne tik dėl paties dalyko, bet ir 
kaip priemonė ugdyti atminčiai. 
Labai efektingas ir paprastas 
būdas atminčiai lavinti yra šis: 
prieš gulant paskirti 5 minutes 
dienos įspūdžiams, įvykiams bei 
idėjoms aprašyti. Pradžioje ne
siseks, neatsiras minčių, bet ne
reikia nusiminti. Reikia kasdien 
praktikuoti ir po trumpo laiko 
5 minučių laikas bus per trum-

gerovei
pas užrašyti besiliejančias min
tis. Tačiau nereikia užtęsti per 
ilgai. Individas, nuolat rašąs, la
vins atmintį, pajėgumą laisviau 
išreikšti savo mintis. Laikui bė
gant užrašai taps vis vertinges
niais, kuriuos galės panaudoti 
savo rašiniams.

Valios stiprinimas
Valios stiprinimas dažnai nu

lemia, kiek mes pasiekiame. To
dėl yra labai reikalinga, kad 
jaunas žmogus tai suprastų ir 
to siektų. Susilaikymas nuo val
gio, nuo nereikalingo kalbėjimo 
yra nuostabiai stipri priemonė, 
kurią naudoja ne Vien religi
niai asketai, bet ir valstybinin
kai, sportininkai, menininkai, 
mokslininkai.

Pojūčiai
Kaip per burną patenka mais 

f tas kūnui, taip per pojūčius mais 
tas mintijimui. Kiekvienam yra 
suprantama, kad atbukusiais 
pojūčiais mokinys nepasieks ge
rų rezultatų.

Girdėjimo pojūčiui lavinti pro 
gų yra kiekvienu metu. Iš gre
timo kambario atpažinti pietų 
paruošimo veiksmus virtuvėje, 
miesto triukšme išskirti atski
rus garsus, gamtoje — įsidėmė- 

! ti skirtingą medžių šlamesį,
J paukščių čiulbesį, žmonių žings
nius. Iš balso tono, veido išraiš
kos įspėti žmogaus nuotaiką. 
Nežiūrint į televizjos ekraną, 
iš garsų atspėti ir nupasakoti 
kuo tiksliau programą, jos de
tales.

Regėjimo pojūtis vaidina dar 
didesnį vaidmenį stebėjime ir 
įsidėjime. Jo lavinimui panaudo
kime kasdieną aplinką; namuo
se, mokykloje, gatvėje, gamto
je ir t. t. Pavyzdžiui detalus a- 
pibfldinimas sutiktų asmenų, 
klasės vidaus detalus atpasa
kojimas, gatvėje namai jų sti
lius, spalvos, augą medžiai. Vi
sa tai yra iš esmės nereikšmin
gi dalykai, bet jie yra labai efek 
tyvi priemonė įsidėmėjimo pa
jėgumui lavinti, nes jie yra pri
einami kasdien. Apvaldžius ap
linkos stambmenas, eikime į de
tales: spalvas, atspalvius, jų to
nų gilumą, medžių lapų detalę 
kompoziciją ir t. t. Tą galima 
panaudoti pokalbiuose ir raši
niuose.

Komunikacija
Juo mes tiksliau įsidėmėsime 

garsus ir vaizdus, juo lengviau 
ir efektingiau pajėgsime išsa
kyti save. Ir per tai užmegsime 

' pilną, stipresnį ryšį su kitu as- 
’ meniu, ar tai žodžiu ar raštu. 
Savęs išreiškimas yra būtiny
bė. Jaunimo susirašinėjimas su 
giminėmis Lietuvoje lavins jo 

(rašyseną, minčių vystymą, tau- 
’ tinį susipratimą. Bendradarbia
vimas savuose laikraščiuose, 
savų rašinių įnešimas į organi
zacijų susirinkimus yra plati ir 
gili dirva savęs ugdyme. Kal
bančia, be minčių, dar yra svar
bu turėti ir gerą kalbą — tar
seną. Dar vaikystėje tėvai tu
ri žiūrėti, kad vaikai žodžius 
tartų aiškiai, sakinius formuotų 
taisyklingai. Tonas turi būti 
spalvingas, ne migdantis. Gar
sus skaitymas labai prisideda 
prie balso lavinimo. Jei vaikas 
turi kokių tarsenos defektų, tė
vai turėtų pasirūpinti jų atitai
symu.

Emocinė pusiausvyra
Kiekvienam individui, ypač 

bręstančiam yra svarbi emocinė 
pusiausvyra. Ją praradęs joks 
žmogus negali būti pilnai pro
duktyvus. Subrendęs žmogus ga
li ir pats savo jėgom ją atgauti 
ar kituose pagalbos ieškoti, o

jaunuolis dažniausia net nesu
vokia, kad ta pagalba jam rei
kalinga. Kaip nesigėdijama pa
siguosti, ieškoti pagalbos fizi
niuose trūkumuose, taip turėtu
me elgtis ir psichiniame pasau
lyje.

Kiekvienas žmogus vienu ar 
(Nukelta į 6 psl.)

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei- 
liiriai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67tb Place WA 5-8063

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 

S622 So Racine 434-1 113

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
COSMOS ENPRESS 

MAKQCETTE GOT PAJtOKL SERV. 
200S OOth St. Tet WA 5-2787
2501 fljlth St. Tel. WA 5-2737
3333 rio. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chl- 
agoa tiesiai 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų. ital. lietpalčiu lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už.
akymal.

E. ir V. Žukauskai

ONE HOUR MARTINIZING 
DRY CLEANIN G

RŪBAI IŠVALOMI PER 1 VALANDA
Atsinešę šį skelbimą, gausite $3.50 nuolaidos kortelę.

• Patarnavimas prie “drive-in” lango
• 1 valandos patarnavimas iki l-os valandos popiet.
• Vieta automobilį pasistatyt.
• įmone vietoje.

šiaurvakarių kamp. 67 ir Kedzie Tel. 778-4694

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75

Detroit, Michigan
Pilnai Užbaikime Jubiliejinius 

Metus — Čiurlionio Ansamblio 
Koncertas, vadovaujant muz. 
Alfonsui Mikulskiui ir dalyvau
jant solistams: Romai Mastie- 
nei, Irenai Grigaliūnaitei ir Al
gimantui Grigui, įvyks š. m. 
sausio mėn. 26 d., 3 vaL p. p. 
(sekmadienį) Mercy College - 
McAuley Auditorijoje, 8200 
VVest Outer Drive (prie Soutih- 
field), Detroite.

Šis koncertas turėjo įvykti 
praeitų metų gruodžio mėn. 7 
d. Jubiliejinių Metų užbaigimo 
proga, bet ansamblio vadovui 
Alf. Mikulskiui ir daugumai 
čiurlioniečių susirgus Hong 
Kang gripu, buvo atidėtas.

Visi kviečiami koncerte skait
lingai dalyvauti ir vieningai už
baigti Jubiliejinius Lietuvos 
Laisvės Kovos Metus.

Jubiliejinių Metų Komitetas 
ir

LB DETROITO Apylinkės Vald.
(pr.)

S E I G A NS
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ

4640 South Ashland Avenue
TEL, — YArds 7 -1272

Atidaro vakarais: pirmad.. ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 
vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

% 5.25%

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD ISMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMU

AUKSCIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS 8C LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, IlL 60632 LA 3-8248

HARRY SEIGAN kviečia vi

sus vyrus ir jaunuolius pa

sinaudoti žieminių rūbų iš

pardavimu su

20% nuolaida
Žieminiai ir rudeniniai pal

tai, suburban švarkai ir kita 

žieminė apranga.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (busky).

---------------------------- - .................... .........

viską perka pas Liepo

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern. PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio 23 d.

CLASSIFIED GUIDE

Paryžiaus Eliziejaus rūmai, kut pastaruoju metu buvo daug kalbėta 
pašlijusiais Prancūzijos ekonominiais klausimais.

POPIEŽIUS TAIKOS 
REIKALU

Popiežius Paulius VI-sis, kal
bėdamas tikintiesiems, susirin
kusiems Šv. Petro aikštėje, pri
siminė savo kelionę į šventąją 
Žemę ir dabarties įtemptą padė
tį joje. “K naujo kartojame tą 
taikos atsišaukimą, kurį išreiš
kėme anuomet, lankydami šven
tąsias vietas, kalbėjo Popiežius. 
Tas taikos ir religinės vienybės 
troškimas buvo pagrindinis mū
sų kelionės tikslas. Su skaus
mu tenka konstatuoti, kad abu 
troškimai dar neįvyko, tačiau 
palieka, didžiausia viltis, kad 
Dievas išklausys mūsų visų mal
das ir visoms Artimųjų Rytų 
tautoms, kuriose iki šiol dar 
nenurimsta priešiški jausmai, 
leis taikingai ir pastoviai iš
spręsti visus konfliktus. Lygiai 
ir nelaimingas susiskaldymas 
brolių krikščionių tarpe nepa
naikina vilties pagaliau susi
laukti vienybės tikėjime ir mei
lėje. Mūsų tuometinis susitiki
mas Jeruzalėje su Konstantino
polio ortodoksų patriarku Ate- 
nagoru labiausiai džiugina mū
šų širdį ir yra vienas iš di
džiausių mūsų pontifikato pra
našingų įvykių — (baigė savo 
kalbą šventasis Tėvas.
PRAŠO TEISINGOS TAIKOS

Pietų Vietnamo katalikų vys
kupai, susirinkę savo visuoti
nei konferencijai, Saigone, pa
skelbė atsišaukimą į Vietnamo 
katalikus, kuriame tarp kito 
sakoma: “Niekas, nei tikintieji, 
nei vyskupai, negali sutikti 
(priimti) taikos, kuri būtų pa
siekta bet kokia kaina. Taika, 
paremta neteisingumu, veid
mainystė ir laisvės netekimu 
būtų netikroji taika, pilna ka- 
pitulacija ir didžiausia bailys- 
tė, kuri neatneštų jokios tai
kos...“
KATALIKAI VTffclAUSYBftJE

Naujai išrinkto JAV Prėži- 
dento Ricihard Nixono vyriau
sybės kabinete trys ministrai 
yra katalikai, būtent, vidaus 
reikalų ministras Walter Hi- 
ckel, transporto ministras John 
Volpe if prekybos ministras 
Maurice Staris.
BOULOGNE AUKOJO MIŠIAS

Paryžius. —Prancūzijos televi 
ziją perdavė Mišias, kurias auko
jo domininkonas kun. Damieri 
Bouldgne su perkelta kito žmo
gaus širdimi. Kunigas Boulogne 
yra antrasis žmogus, po dantisto 
Blaibergo Pietų Afrikoje, kuriam 
Širdies perkėlimo operacija pavy
ko ir po ilgesnio gydymosi ligoni
nėje galėjo grįžti į savo vienuo 
lyną tiesioginiam savo pašauki
mo darbui tęsti.

Kalbant apie politiką
’aauglys klausia savo tėtę, ais- 
įgtfi besidomintį politinių .parti 
veikla:
— Kas yra išdavikas ?
— Išdavikas yra mūsų partijos 
•ys, perėjęs į kitą partiją, — il-

nSgalvodamas atsako politikos

Gerai, sutinku su tuo; ats«- 
sūnus. — O kas bus tas, kuris 
eis į mūsų pusę?
- Konvertitas, — kiek pagalvo-
jyg pats sau pasako tėvas.

SVYRUOJA KOMUNIZMO 
PAGRINDAI

Buvęs artimas Jugoslavijos 
prezidento Tito bendradarbis ir 
viceprezidentas, rašytojas Gilas, 
šiuo laiku gyvendamas JAV-se, 
“Saturday Evening Post“ dien
raštyje paskelbė straipsnį, ku
riame tvirtina, kad dabartinis 
sovietinis komunizmas nebeteko 
savo ideologinio pagrindo ir pri
verstas remtis vien tik savo 
karine jėga, (kaip tai rodo Če
koslovakijos okupacija, greitu 
laiku pradės visai irti.

— Kilniaširdiškumas yra kal
ba, kurią girdi kurtieji ir mato 
aklieji. Madge Sheline

i -• ■
"progos — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla ir kavine. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis i Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8688. 
klauskite Walter Wrobel.

FRANCHISE

TOPPERS 
STEAK HOUSES

Is proud to announce the follovving 
prlnu) locations are available „ for 
franchise:

BALDWIN PARK
FOLSOM
FON,T ANA 

LA CANADA
LOMPOC
ST. PETFRSBURG, FLA
LOS ANGELES
MONROVIA
NA PA
PITTSBFRG
ST. LOUIS, MO.
ALBUQUERQVE, NEW MEKICO
COLUMBUS, OHIO
LAS VEGAS, NEVADA
VVEST MEMPHIS, ARKANSAS 

Many morė “CHOICE”
locations available

The abovė locations vv.tll be avall-: 
able vvlthln the next 90 days. For 
our brochure or to arrange an ap
pointment, please contaet us at:

TOPPER’S STEAK HOUSES
12825 S. Normandie 

Gardena, California 90249
Phone: (213) 532-440i5

Apsimoka skelbtis DRAtTGE. 

aes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
tos visiems prieinamos

Daug kas keičiasi, bet tautiniai šokiai visada yra mielai 
žiūrimi ir šokami. Lengviausia juos išmokti naudojantis specialia 
literatūra, gaunama DRAUGE:

LIUrUVTŲ LIAUDIES ŠOKLU, V. Lingys ................ $2.00

RtfcŠŲ ŠOKIAI, P. Petrulis ................................................ $3.00

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ......................... $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ...........................................  $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autoriui pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai priė knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
lllllllUlll!llll!lllllllllUIIUIilJĮllll!UHlllHlUUIiUlilillUiUUIUIUIUIllUlilUIIIHiUI!UU

REAL ESTATE
72 lr Talman. Mūr. 1 % aukšto. 2 

butai — j ir 4 k. Garažas. $21,900.
71 ir Tftlnum. Med. 4 kamb. bu

tas ir .2 kamb rūsy. Gazo šild. 
$13,600.

Mūr. 5 kamb. bungalovv. Geram 
stovy. Garažas. Ttk $14,900.

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

VAINA REALTY 
2517 W. 71st St, RE 7-9515 
~~1~ ~E LLANEOtiS

wfatn
richmond' J SERVICE

Rampas Richmond ir 63rd St.
Giįslonlnlų lr vietiniu automobiliu

. Taisymas Rrlklauso Chicago Motor 
' Club. Nelaimes atveju skambinkite 

GR 0-81M arba GR 0-8858 
Sav. — Juozas tJoeJ Juraltls

lllllllllllllllllKlllllllllllllllllllllllllllllllllt

DEKORAVIMAS
n VIDAUS IB IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis i:

J. BUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
iiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta p rlOA 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Talsu
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
pųlntlng", Pllpal apsidraudė. Vistu. 
I bir bas garantuotas
VA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St, Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K šimulis

iiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKl;S 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Dlinols

Heating Contractor t
įrengiu naujus tr perstatau se-Į J 
nūs visų rūšių namo apšildymo' I 
pečius tr alr oonditioning J 1 
naujus lr senus namus Stogų

Elnlngal. Apskaičiavimai

k5SrW"lSHS.

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE

Žingsnis j gerovę
Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
8 kamb. mūras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū 
tymas.

2 butu namas, modernios vonios.
I abinetn virtuvSs $20.000 fniokfiti 
$5,000.

H butų mūras. Beveik naujas Ever
green rajone. Virš $14.000 nuomos. 
$87,000.

Didelis 3 butų, io metų mūras ir
mūro garažas. Apie 67 lr California. 
$50,500.

• 34 aukšto, 15 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

3 butų mūras. Arti ofiso. 2 po 7 
lr 4 kamb. butai. Garažas. $29,600.

Liuksus 7 kamb. mūras. įrengtas 
beismentas. garažas, daug priedų. 
Gera vieta. $20,009.

Švarutėlis, gražus 4% kamb. med 
Platus lotas. Arti mūsų. $12,700.

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

40 akrų ūkis su trobesiais lr ma
šinerija Mičigane, 120 mylių nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butų mūr. namas Marųuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolą 6%. Kaina $68,000.

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

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

2 butai po 6H kamb. lr 4 kamb. 
angliškom rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marųuette Pk. 3 auto garažas.
$52,000.

2 gražūs sklypai no 60x150 p8dų 
Beverly Shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st SL Tel 925-6045

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

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

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

Sąžiningas patarnavimas

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 8. Maplevvood Av„ CL 4-745(1

Mūr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa. 
stogšje ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. tr krautuvė. 59 Ir Rockvvell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public

2737 W 43 St — CL 4-2390
Arti Marąuette Pko.

4 butų mūr. po 5 kamb. 50 p. 
sklypas, 4 maš. inūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

švarus 554 kainb. mūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsiėmimo kontrolė. Garažas. Savi
ninkas duoda paskolą. $22,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudu Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė- - PR 8-2233

REAL ESTATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo- 

nlš, alum. langai, šilumą gazu. 2 
auto. garažas. Marųuette pke. $29,906.

2 no 5H kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiro# 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

14 butų, 2-Jų aukštų mūras. Gero# 
pajamos. Marųuette pke. $88,000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tol. 411*0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of ML.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main offiee 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus narnų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome ožsnkti j mūsų įstaigą
tr išsirinkti Iš katalogo.

HELP H’ANTED — MOTERYS

FIGURE CLERK
Mušt be accurate vvith figures. Age 
limit 55. 1 block from Union Station. 
Salary open. Pa:d insurance. Small 
offiee.

CALL MR. MAREK 726-8702

Reikalinga vaikus mylinti motelis 
namų valymo darbui ir prosinioiui

i pirmad., treč. ir penktad;eniais.
, Puikūs namai Beverley apyl. Arti
autobusų. 13 dol. į dieną. Kreiptis 
į Mrs. Foley — PR 9-8316.

$100.00
GIRL FRIDAY

Speedy inerease for gal who ls adept, 
at handling in-eomtng phone calls 

and do light typing..
Don’t Delay — Apply Today.

Taendler Business Eąuipment
203 N. Watjash — or phone 72tt_14»«

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

' Vt;Write or call (collect), 
Personnel Director,

SAMARITAN HOSPITAL
Troy, New York 12180

LITE ASSEMBLY“
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III.
Tel. 439-5510

VVANTED TYPIST ,
Will teach dictaphone also. Free 
insurance, hospitalization, profit 
sharing ąnd other benefits.

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

Moteriai kambarys ir maistas už 
namų ruošos darbą, prie vienos 
moters. 1520 S. 50 Court, Cicero. 
TO 8-6909

D fi M E S I O 1

(lllltlllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllll
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIU 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 
tiiiiillillliilllltliillllliliilllliliililllllllllii

2 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand.. šiluma gazu, Marųuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui ir apartmentarųs. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modemus i rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai išnuom. šiauri
nėje miesto .dalyje. Teiraukitės.e kamb. ulli, •‘BuUt-ins”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymą, 
gazu. Marų. pke. $20,600.

134 aukšto mūr. 5 lr 5 kamb. 2 
lojimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga 
ražas. 67 Ir Oakley S 19.500

HELP WANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

EMPLOYMENT
OPPORTY

Foundry Workers
$2.57 — No Experience 

Machine Operators
No Experience

ENGINEER —
P0WER PLANT

(Third Class License)

VVrite — Call or YVire

DRAPER
DIVISION
North American

Rookwell Corporation

HOPEDALE, MASS.
A n Eųual opportun’ty employer

“Live In Texas"

WE NEED 
WATCHMAKERS

Qualified seasoned mechanics, ca
pable of fine ąuality work with 
good produetion for top fine in- 
dependently owned jewelry fircn.

SALARY OPEN 
FOR RIGHT MEN

If you are escperienced and ąuali
fied on fine grade vvatehes, vvrite, 
giving full particulars in first let- 
ter to:

Wagner’s Jewelers
809 TYLER

AMARILLO, TEXAS 79101

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

CONSTRUCTION RESEARCH 
CORP.

415 W. Superior St. 775-3800
Remkit tuoe biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

>IKI.r W ANTRU VYRĄ!

M E T C E R A M
STEADY YEAR ROUND POSITIONS IN

PUNCH PRESS — SCREENING 
FIRIMG DEPARTMENT — CASTING

Outstanding benef'ts, vacations, paid holidays, 
and paid ind’Vidual Blue Cross.

Write or call 401-331-9800

METALIZED CERAMICS CORPORATION
811 Corliss Street, Providence, R. I. 02904

STARCRAFT
A BANGOR PUNTA COMPANY

Starcraft Company is a leader in the recreation industry vvith a 60 year 
history of continuous grovvth and profits manufacturing boats, campers, 
travel trailers, motor coaches, and other recreation vehilcles.

GENERAL MANAGER
Motor Coach Division

RESPONSIBILITIES: Start up a nevv motor home division, co-ordinate 
tvvo plants — California and Indiana, develop staff for pro’duction, purchas- 
ing, sales, etc.
OPPORTUNITY: Join an aggressive management team in a grovvth industry 
vvith a challenging executive position. Šalary open. Potential 20 million 
sales by 1971.

If The Position Appeals To You 
Please Phone (Area Code 219) 633-4151 .

Or Write In Confidence Of Course 
To Schedule An Intervievv

STARCRAFT COMPANY
GOSHEN, INDIANA 46526

ATTENTION: — We are looking for;

ELECTRICAL ENGINEERS and
AND

ELECTRICAL TECHNICIANS
to prepare Design Plans and Specification and Supervise Construction 
foir — TRANSMISSION LINES — SUBSTATIONS and ELECTRIC 
POWER DISTRIBUTION SYSTEMS or Commercial and Industrial 
Building Wiring Systems.

Rush confidential resume to:
De WI1D. GRflNT, BECKERT & ŠSSOC. C0.

315 Fir„ Avenue ROCK RAPIDS. lowo 51246

ELECTRICAL — MAINTENANCE
Opportunity for man to vvork 4 P.M. to midnight in paper Conver- 
ting Plant. Starting rate $3.74 per hour. Mušt be ąualifięd to per- 
fortn Electrical, Instrument and Meehanical Maintenance Work.

— Nlne Paid Holidays — Paid Vacations
— Paid Life & Hosp. Plan — Paid Pension

Apply or Call
H. P. SMITH PAPER COMPANY

Subsidiary of Phillips Petroleum Co.
5001 W. 66th Street, Chicago, niinois 60638 Tel. 767-8006

ii(iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiigiiiiiii!ciimiiiiiiiiiuii

LATHE HAND
'Some experience Steady full time 
job. 45 hour week. Good vvorking 
conditions. Paid holidays, vaca
tions and hospitalization insurance. 
No Saturdays or Sundays. Good 
starting rate.

ARTHUR HARRIS & C0. 

210 N. Aberdeen St.
M0 6-6832

imunini........ ..
WANTED

PHONE SALESMAN
With Experience, Top Commission 

5 Day Week.
_______ TEL. - 726-6920

PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN

5 YEARS EXPER1ENCE 
FOR AUTOMATIC 

MACHINES

Day Shift 
Many Co. Benefits

“A Good Place to Work”

GUARDIAN 
ELECTRIC MFG. C0. 

3550 W. Carrol. CH 3-1100

2 YOUNG MEN
One for cable fabricating, one 

for miscellaneous duties.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439 -5510

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.



BENDRUOMENĖS KONFERENCIJA 
KANADOJE

TĖVŲ PAGALBA VAIKAMS

SSausio 11 d. Toronto Prisikė
limo par. patalpose įvyko tarp- 
bendruomeninė konferencija, ku
rioje dalyvavo PLB centro v-ba. 
JAV ir Kanados kraštų v-bos 
bei Toronto apyl. v-bos atsto
vas. Ryšininkas tarp bendruo
menės vadovybių ir VLKo bu
vo atvykęs inž. K. Miklus.

Sis b-nės pasitarimas buvo 
uždaras. Jame nedalyvavo nie
kas kitas, tik iš anksto numaty
ti asmenys - b-nės padalinių at
stovai.

‘Tik po pasitarimo 9 vai. vak. 
Prisikėlimo par. parodų salėj 
vakarienės metu įvyko spaudos 
konferencija, kurią trumpu žo
džiu atidarė KLB krašto v-bos 
pirm. dr. S. Oepas, pasveikinda- 
mas dalyvius ir paprašydamas 
patalpų šeimininką kun. Placi
dą Barių sukalbėti maldą.

Spaudos konferencijoj daly
vavo St. Barzdukas, inž. B. Nai
nys, dr. Vyt. Majauskas, J. Ka
počius, dr. A. Butkus, A. Gailiu 
šis, inž. K. Miklias, J, Kavaliū
nas, K. Baronas, A. Rinkūnas 
su žmona, dr, g. Čepas su žmo
na, adv. G. Balčiūnas su žmo
na, B. Sakalas su žmona, Pr. 
Alšėnas, 'Pr. Bastys, dr. A Pa
cevičius, L. Tamošauskas, kun. 
P. Ažubalis, kun. Placidas Ba
rius, kun. Žilinskas, Aug. Kuo
las, J. Matulionis su žmona, S.t 
Barnelis, A. Banelis, “Tėv. žibu
rių” red. kun. dr. Pr. Gaida, 
Stp. Kairys su žmona, L. švė
gždaitė, Kuolienė ir J. R. Sima
navičius.’ ’ • •

Po dr. Čepo kalbėjo centro 
v-bos atstovas dr. A. Butkus, 
padėkodamas savo asmeniniam 
draugui adv. G. Balčiūnui, nuo
širdžiai prisidėjusiam ir padė
jusiam šią konferenciją suruoš
ti. šio kalbėtojo teigimu, konfe
rencijoj, užtrukusioj septynetą 
valandų, buvę kalbėtąsi ir tar- 
tąsi apie kasdieninius reikalus. 
Buvę prieita išvados, kad Ame
rikos lietuviai daug ko turį pa
simokyti iš Kanados lietuvių, 
taip pat pasigrožėti jų veikla, 
sakysime, kad ir Toronte su 
trimis lietuviškomis parapijo
mis, kur šalia bažnytinių voke
lių galį būti pakisti ir b-nės so
lidarumo mokesčio surinkimo 
vokeliai, kurie duodą gražius 
vaisius šio didelio ir sunkaus

rezoliucijas. Iš jo pareiškimo 
paaiškėjo, kad konferencijoj 
dalyvavo 21 asmuo (jie buvo 
išvardinti pavardėmis, nuro
dant jų pareigas). PLB c. v-bos 
delegacijai vadovavo vykd. vi
cepirm. St. Barzdukas, nes pirtn.
J. Bačiūnus esąs išvykęs poil
siui, JAV-bių b-nės v-bai vado
vavo inž. B. Nainys, o Kanados 
v-bos pirai. dr. Silv. Čepas. Bu
vę tartasi tampresnio bendra
darbiavimo rėikaMl, švietimo, 
lėšų telkimo ir kitais rūpesčiais.

Perskaityti ir tuo reikalu pri
imti rezoliucijų tekstai. - > •'

Konferencijos metu numaty
ta 1972 m. Suruošti Jaunimo 
kongresą, jį rišant su tautinių 
šokių švente. Dėl kongreso dar 
nebuvę aiškiai nusistatyta kur 
jis būtų — Chicagoj ar Toron
te. Be to, dr. A. Butkus prane
šė, kad numatoma suruošti pla
ti liet. spaudos konferencija 
PLB pirm. J. Bačiūno vasarvie
tėj Sodus,. Mich., kur būsią ap
tarta daug ir įvairių klausymų.

Kalbantis ir diskutuojant su 
spaudos atstovais, St. Barzdu
kas nusiskundė, kad lietuviški 
laikraščiai į pirmuosius pusla
pius mieliau deda tarptautines 
žinias, o ne lietuviškų reikalų 
komunikatus, kad ir “Tėviškės 
Žiburiai’’ b-nės komunikatą 
apie 1969 m. švietimo ir liet. 
šeimų metais paskelbimą patal
pinę kelintam puslapy.

Į šį priekaištą atsakė šio 
laikraščio redaktorius dr. P. 
Gaida, nurodydamas, kad nevi
suomet galima komunikatus pa
talpinti į pirmąjį puslapį, nes 
laikraštis baigiamas laužyti, o 
antra priežastis - tie komunika
tai yra vienodi ir daro monoto
ninę mūsų spaudą, kas yra spau 
dos žudymas.

Tolimesnių paklausimų ir 
diskusijų eilėj dalyvavo Bane
liai, dr. Gaida, adv. Balčiūnas 
ir kt. Tarp kitų buvo klausimas, 
kodėl šioje konferencijoj neda
lyvavo daugiau atstovų iš kitų 
veiksnių. Į klausimus atsakinėjo 
dr. A. Butkus, bet dėl veiksnių 
sąvokos kalbėjo dr. A. Pacevi
čius, pabrėždamas, kad toji są
voka laibai plati.

darbo įvykdymui.
Kaip šios konferencijos refe

rentas po to buvo pakviestas 
KLB krašto valdybos narys K. 
Baronas, kuris spaudos konfe
rencijos dalyvius painformavo 
apie pasitarimų eigą ir priimtas

(Atkelta iš 5 psl.)

galavimų. Tų negalavimų iš
šauktas elgesys gali būti nenor
malus. Dėl tokio elgesio ne
galima jokiu būdu smerkti e- 
nų>cinę pusiausvyrą praradus 
jaunuolį. Ne tik nuoširdus at
jautimas, kantri meilė, bet ir 
gilus dalyko pažinimas, kad ta 
pusiausvyra būtų atstatyta.

Tėvams reikalinga šiek tiek 
patiems apsiskaitymo. Yra bro
šiūrų, knygų. Gaila, lietuviško
ji literatūra šiuo klausimu la
bai negausi, bet anglų kalba 
dabar visiems prieinama. Rei
kia palaikyti ryšius su vaiko 
mokytoju — jis dažnai pastebi 
greičiau negu tėvai vaiko emo
cines problemas. Iškilus proble
moms, kreiptis į specialistus. Jų 
galima rasti kai kuriose mo
kyklose, vaikų ir šeimos klini
kose. Mes turime sasąmoninti, 
kad nėra nei gėda, nei krimi
nalas turėti šias problemas. Y- 
ra problemų, kurios, laikui bė
gant, pačios susitvarko, kitoms 
pakanka trumpos konsultacijos, 
o dar kitoms reikia ilgesnio lai
ko. Svarbu yra neuždelsti ir 
neišsigąsti. Vaikai jautrūs tėvų 
nuotaikoms, vidiniams išgyve
nimams, į kuriuos jie reaguoja 
ne tiek pasisakymais, kiek sa
vu elgesiu. Tėvų nerimas atsi
liepia ir vaikuose.

Vidinė taika
Jaunuolis, kuris yra raciona

liai religingas, yra žymiai pa
jėgesnis pakelti įvairias studi
jų ir brendimo audras. Krikš
čioniškieji papročiai ir mokslas 
visuomet teigia, kad Kūrėjas 
apšviečia protą ir stiprina va
lią. Nuodėmė, nors ji būtų ne 
Vien krikščioniškos sąvokos, 
silpnina valią. Ypač puikybė nei 
grimai pasireiškia jautriame

Baigdamas ir uždarydamas 
šią konferenciją, dr. A. Butkus 
padėkojo torontiečiams už ma
lonų priėmimą ir nurodė, kad 
kita tokios rūšies konferencija 
bus ruošiama JAV-bese.
1 i?

Pr. Alšėnas

A.-f A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

jo žmonai ELENAI, dukrai EGLEI, sūnui ĄŽUOLUI, 
broliams POVILUI ir PETRUI bei kitiems giminėms
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
y‘* 1 ''5 •*'' '■ Į iz ,‘H/

B. P. Balsai

Mielam kolegai teisininkui

A.+A. ANTANUI RAGAUSKUI 
mirus,

jo žmoną SOFIJA, sūnų LEONIDĄ, dukras ALDONA u 
IRENA bei jų Šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Teisininkų Dr-jos 
Chicagos Skyrius

.... , — .... -  a A.r? U-;’

VLADAS
Gyvena 209 W. HO th Place.

Staiga mirė sausio 21 d..
1969. 8:20 vai. vale., sulaukęs
58 m. amžiaus.

OimB Lietuvoj. Kilo Iš Ute
nos apskrities, Pakalnio mies
to. Amerikoje išgyveno 19 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Vilhelmina (Baužytė), 
duktė Danutė Cicėnas, žentas 
Btbrard, sūnus Vytautas, 2 anū
kai Diana ir Rtmootas Cicė
nas. dėdė Jonas Pale vičius. te
ta Dadsienė su šeima, švoger
ka Stasė Pedela, Jos vyras 
Valdeko. ir ju šeima, giminės 
Anelė Bielinis, Adoliph Bouž s 
su šeima. Tadas Boužls su sei
mą ir kiti giminės.

Lietuvoje Hk« sūnus Zeno
nas su žmona ir anūkas Gin
tam tas.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 
7 vaJ vak. Leonard Bukausko 
koplyč., 10821 S. Miehigan Avė.

laidotuvės jvyks Šeštad.. 
sausio 25 d. iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėtas i V*, 
su šventu parapijos bažnyčią,, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J SV. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugui ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose laidotu
vėse. ,

Nuliūdę: žmona. duktė, sū
nūs. marti ir anūkai.

Lalddtiivlif direktorius Lėo- 
jpkauskaa ir Sūnus- Tol-

A. + A.
Bronei Kieliauskieriei-Makiejienei 

mirus, jos sūnų VIKTORU MAKIEJŲ ir jo mielą šei

mą nuoširdžiai užjaučiame.

Elzbieta, Pranės ir Atgis 
Nenortai

Apolonija Ir Pocienė su Sigita

— ~ 'a.’T' a.
JONUI MERECKIUI mirus, 

jo broliams KAZIMIERUI ir ALEKSANDRUI su šeima 
ir visiems artimiesiems reiškiame giliausią užuo
jautą.

Julija ir Vladas 
GklrmiHttof

ORO TILTAS
Tarptautinės katalikų arti- 

bręstančiojo prote. Šiuo nėra mo =lobos organizacijos inicia- 
teigiama, kad pamaldus igno- tyva kartu su Protestantų pa

kilu metu turi didesnių ar ma- rantag Upg gtipriu matematiku našiomis organizacijomis 
žesnių emocinių sunkumų ir ne- &r ašiai Malda 8UŠVelnina kurtas u,t«” n,

nepasisekimus. Jei Viešpaties 
malonė yra reikalinga subren
dusio žmogaus gyvenime, juo 
labiau ji reikalinga jaunuoliui 
sunkiose studijose.

šu
oro tiltas” pagalbai 

teikti Biafros karo aukoms Af
rikoje, įvykdė jau virš tūks
tančio maisto ir vaistų trans
porto lėktuvų skridimų. Kiek
vieną naktį įvykdoma po aš
tuonis ar dešimt skridimų, per- 

Dar vienas dalykas, liečiąs vežant iki šimto tonų reiūalin- 
studijas, yra žinotinas — jo a- giausių gėrybių, išgelbėjusių 
kademinės problemos. Joms iš- tūkstančius Biafros badaujan
čius. reikia neatidėliotinai jam čių vaikų ir kitų karo aukų.

Maisto ir vaistų dalinimui va
dovauja katalikų misijonieriai j

‘pagelbėti.
Vaikai yra tėvų, tautos ir 

žmonijos ateitis. Jų auklėjimo kurie šiam reikalui visame Biaf-
, ; ros krašte yra sukūrę virš de-

ir mokslinimo kaina grg su pro ,ynis pag^g teikimo
centais. K. V. 1 centrų.

Mūsų brangus tėvas, uošvis ir senelis, Lietuvos ka
riuomenės savanoris kūrėjas,
A.+A. VIKTORAS JAROŠŪNAS

Mirė 1968 m. gruodžio 10 dieną. Palaidotas gruodžio 14 
dieną Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams, prieteliams 
už pareikštą užuojautą žodžiu, laiškais ir spaudoje. Dė
kojame už šv. Mišių aukas ir maldas koplyčioje. Dėko
jame grabnešiams ir visiems palydėjusiems į amžino po
ilsio vietą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Duktė Janina su šeima.

A. + A.
ANTANUI RAGAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų dr. L. RAGĄ ir 

jo šeimą.

Povilas ir Giedre žumbakiai 
Jonas ir Irena Pabedinskai

||| ■■■ ■II | I I I Bllllin

A. + A

Lucijai Urbonaitei-Bartušis 
mirus, jos vyrą JUOZĄ, brolį ANTANĄ, brolienę VAN- 
DJĮ ir šeimą giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Leonas ir Salomėja 

Kalvėnai su šeima

A+A. FRANK ŠVELNIS
Gyveno 6727 S. Artesian Avė.

Mirė sausio 22 d., 1969. 10 vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskrities, Slavikų parapijos. 

Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kunigunda (Bakytė), 

duktė Helen Janis, anūkai Vivian Joyce ir William, sūnus 
švogerka Mary Belskis su šeima ir kiti giminės draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Marąuette Pko. Namų Sav. dr-jai ir Utenos 
Klubui.

Kūnas pašarvotas MažeikosnEvans koplyčioje, 6845 S 
Westem Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 25 d. iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčiąt kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus1 nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

AJA

Aviacijos majorui Juozui Vaičiui
mirus,

žmonai, gail. seselei Marcelei Vaičienei, 
sūnui inž. Kęstučiui su šeima ir kitiems gi
minėms nuoširdžią užuojautą reiškia

buvę Kemptene lietuviai tremtiniai:

I. Pefraifictnė 
L ir G. Reivydai 
R. tir L. Ringiai
K. Ir S. šakiai 
V. ir L Stadalninkai 
A. Ir V. Valavičiai 
L Valiukas

J. ir 0. Audriai 
J. ir B. Dženkaičiai 
VI. Gilys
B. ir P. Graužiniai 
P, ir A. Litvinai 
Stp. Makarevifcius 
A. Muehlia

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio 23 d.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1968 m. 
gruodžio 31 dieną, Niagara Falls ligoninėj mirė mūsų myli
mas vyras, tėvelis, uošvis ir senelis

A. -f- A.
PRANAS SURBLYS

Gedulingos pamaldos įvyko 1969 m. sausio 3 d. šv. Pa
triko bažnyčioje. Buvo palaidotas Fairvievv kapinėse.

Nuliūdę: Žmona Lilija Surblienė, dukterys Dalia ir 
Laimutė, žentas Charles ir anūkas Pranas.

dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 - PRospect 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GĖLINYČIA

2443 West 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUHERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 VVest Tlst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

.ZHMVANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. RĘpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741 -2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SUNOS
Tek REpubllc 7-1218 

Tek Vlrginia 7-0672

4848 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

Tek LAfayette 8-8872

8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

8854 S. HALSTED STREET Tek TArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ Tek COmz

8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1188 >1108

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL._______Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAVVN. ILL.

Perskaito Drauge. duokite kitiems pasiskaityti.
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X p. Šidlauskas pratęsda
mas prenumeratą ir atsiskaity
damas už atsiųstas korteles bei 
kalendorių, pridėjo 5 doJL au
ką. Dėkojame.

X Dvasinio atsinaujinimo pa
skaitos, kurios dėl ligų ir žal
čių buvo nutrauktos, Marąuette 
Pk. tęsiamos toliau. Visi kvie
čiami su savo pažįstamais atei
ti antradienį 7:30 min. į Para
pijos salę. Organizuoja Putna- 
miškių seselių rėmėjai.

X Valerijonas Šimkus, vi
suomenės veikėjas ir laikraščio 
leidėjas, sausio 27 d. išvyksta il
gesniam poilsiui ir pasigydymui 
į Floridą. Jisai ten dalyvaus 
vietos lietuvių klulbuose rengia
mose tautinių ir kitokių šven
čių iškilmėse. Atrodo, kad ji
sai dar suspės grįžti į Balfo 25 
metų juibil. seimą, kuris įvyks 
Chicagoje kovo 15 d. Šv. Kry
žiaus parapijos salėje.

X Dr. R. Šilbajoris atvyksta 
į Chicagą ir skaitys paskaitą 
apie Vydūno kūrybą rašytojo 
minėjime, kuris įvyks vasario 
2 d. (sekmadienį) 3:30 vai. p. 
p. Gage parko salėje.

X Jurgis Janušaitis ir Jur
gis Mažeika, marketparkiečiai, 
Paramos maisto krautuvės savi
ninkai, 2534 W. 69 st., kaip 
Balfo vajaus globos komiteto 
vadovai, daug prisidėjo, kad 
šalpos darbai gerai pavyktų. 
Jų krautuvėje taipgi buvo pri
imamos aukos, kurias įteikda
vo kiti prekybininkai ir klientai. 
Per jų patarnavimą atėjo apie 
pora tūkstančių dolerių.

x LB Gage Parko apyl. su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį 
12 vai. Jaunimo centre. Kvie
čiami visi dalyvauti. Bus ped. 
P. Maldeikio paskaita.

X Paul Putrini, Cicero, BĮ, 
gavęs "‘Draugo” kalendorių, dė
kodamas ui jį pridėjo 5 dol. 
dienraščiui paremti. Dėkojame.

x A. a. Leokadijos S. Kasa- 
kaitienės 10 metų sukakčiai pa
minėti sausio 25 d., šeštad., 9 
valį ryto, T. Jėzuitų koplyčioje 
įvyks gedulingos pamaldos, per 
kurias giedos Vytautas Nakas, 
vargonais gros Manigirdas Mo- 
tekaitis. Artimieji ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti pamaldose.

(pr.)
X A. a. dipl teis. Antanui 

Ragauskui mirus, vietoj gėlių 
V. ir P. Mažeikai, A. ir D. Gied
raičiai, J. R. Vienužiai, V. ir 
V. Tumasoniai ir D. ir K. Bo
beliai paaukojo Illinois ir Lie
tuvių gydytojų moterų pagal
binio vieneto stipendijų fondui 
125 dol (pr.)

X Tiesiai iš fabriko nauja 
spalvotų TV siunta išpardavi
mui. Gradinskas, 2512 W. 47th 
St., FR 6-1998. (ak.)

DAUG SUTAUPYSI pirkdama# 
Radio, Radio-Con8oles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderlal, 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai įv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10 
Barry, Dr., E. Northport, N. Y. 
11731, kuris “Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. (sk.)

X Dar yra keletą vietų sli
dinėjimo išvykai į Boyne Mbun- 
tain, Mich., su iStlidinėjimo klu
bu šį savaitgalį. Rezervuoti vie
toms skambinti Algiui Vosy
liui, tel. 776-2113. * (sk.)

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

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 SL, 
CL 4-2390. (sk.).

Ed. Maukus ir C. Baltramaitis rū
pinasi filmais, kurie nemokamai 
jaunimui demonstruojami Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 4012 
Archer Avė., šeštadieniais 10 vai. 
r. Priekyje matyti J. Mankus. dr. 
Zielinski dukrelė ir Carole Balze
kas.

X Spauda padeda išlaikyti 
lietuvybę, taigi geri lietuviai 
remia spaudą. Pratęsdami pre
numeratą, atsiskaitydami už 
korteles bei kalendorius, aukų 
atsiuntė: po 4 dol. — M. Kli
mas, Irene Ulpa; po 3 dol. — 
H. Raštikis, M. Palubinskas, VI. 
Petruševičius, A. Ramanauskas, 
O. iSItasiudienė, T. Sparkis, V, 
Abramikas, O. Mikalajūnienė, 
Aldona Andriušis, J. Kažemė- 
kas, dr. Elena L. Liatukas, VL 
Verbyla, J. Litvinas, VI. Zinke
vičius; po 2 dol. — St. Vaičiu
lis, J. J. Lekas, J. Žilevičius, 
A. Vanagas, VI. Paalksnis, A, 
Vedeckas, C. Sodaitis, C. Sen
kevičius, A. Stonkus, Stasys 
Raštikis, Mrs. A. Norkeliūnas, 
K. Palčiauskas, J. Punkris, Mrs. 
A. SuTkevičius, VI. Stoškus, V. 
Vasiliauskas, K. Zadlauskas, A. 
Šeduikis, M. Skodžienė, S. Briz
gys, J. Radavičius, J. Guzaitis;
po 1 dol._ kun. J. Tautkus, A.
Nagys, Pr. Naujokaitis, L. 
Pračkaila, J. Plioplienė, Pr. Ju
cius, P. Martinaitis. Visiems nuo 
širdžiai dėkojame.

X Tik vieną dieną veiks lie
tuviška kavinė. Atidarymas į- 
vyksta Vasario mėn. 2 d. 12 v. 
p. p. J. C. scenoje. Brazilijos, 
Kolumbijos ir Venecuelos lietu
viškų Ikavos plantacijų impor
tuota kava ir geriausi Chicagos 
kulinarijos eksperčių Korp! 
Gintaras Lietuvių Jūrų Skauti
jos studentų korporacijos ma
myčių tortai, bus gaunami Gin
taro kavinėje, į kurią kviečia
me gausiai atsilankyti ir pasi
gardžiuoti kiekvieną, kurie at
vyks š m. vasario 2 d., 12 p. 
p., Jaunimo Centre Klaipėdos 

1 Uosto mugėn. L. J. S.

x Lietuvių šv. Kazimiero 
Sklypų savininkų draugijos me
tinis susirinkimas įvyks sausio 
26 d. 2 vai. po p. Fieldhouse sa
lėje 55 ir VVestern gatvių sąn- 
kryžą. Visi sklypų savininkai 
prašome gausiai atsilankyti, 
nes čia bus sprendžiami labai 
svarbūs kapinių reikalai ir iš
rinkta nauja draugijos valdy
ba 1969 m. įsirašę ar dar ne, 
prašom ateiti punktualiai ir ak
tyviai dalyvauti veikime.

X A. Dzirvono bute, sausio 
15 d. įvyko laikraštininkų ir ra
dijo programų vedėjų pasitari
mas, kurio metu A. Dzirvonas 
nušvietė Balfo 25 metų sukak
ties Jubiliejinio seimo komiteto 
sumanymus ir darbus. Jis pra
šė spaudos bendradarbių atitin
kamais rašiniais spaudoje nu
šviesti Balfo nueitą kelią, atlik
tus darbus ir tinkamai pami
nėti spaudoje 25 metų veiklos 
sukaktį. Seimas įvyks Chica
goje. Ta proga komitetas ruo
šia banketą ir koncertą.

X Roselande LRKSA 33 kp. 
įvykusiame susirinkime Visų 
Šventųjų parapijos salėje, sau
sio 12 d. buvo perrinkta kuo
pos valdyba: O. Kapteinis pirm., 
K. Žebrauskienė vicepirm., K. 
Rubinas sekr., I. Stanevičius 
kas., B. Andriukaitis rast., dr. 
J. Reinys daktaras kvotėjas, 
kub. Stanevičius, dvasios va
das.

Naujiem Vasario 16-tosios minėjimams besiruošiant, prisimename pra
ėjusių metų iškilmes Philadelphijoje, Pa., mieste. Čia organizacijų 
vėliavos Šv. Petro ir Povilo katedroje, iškilmingų pamaldų metu.

Nuotr. V. Gruzdžio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
UNION PIER., MICH. 

VASARVIETĖJ
Union Pier Lietuvių namų 

savininkų draugijos valdyba iš
nuomavo čekų salę parengi
mams 1969 m. iš Čekų klubo. 
Ši salė yra tarp geležinkelio ir 
autostrados 94 ant Community 
Hali gatvės, vienos mylios ats
tu nuo Gintaro vasarvietės. Sa
lės vardas “Community Hali”. 
Salė gerai įrengta dėl parengi
mų. Pirmame aukšte (skiepe) 
yra virtuvė, baras ir valgykla. 
Antrame aukšte šokių salė ir 
kiti patekamai. Gera ventilia
cija ir geri baldai. Bare yra į- 
rengimai alui iš bačkų. Graži 
aplinkuma ir daug vietos auto
mobiliams pastatyt. Valdyba 
salę išnuomavo 1969 m. liepos 
5 d., rugpiūčio 9 d. ir rugpiūčio 
30 d. Parengimuose manoma 
turėti ir trumpą meninę progra
mėlę.

Union Pier aplinkumoje šis 
tas naujo. Jau pradėjo statyti 
visu greitumu atomu varomą 
elektros jėgainę, kuri išvystys 
2,200,000 kilowatų. Fabriko plo
tas bus apie 105 akrų. Pirma 
dalis fabriko bus pastatyta 
1972 m., o antra 1973 m. Sis 
fabrikas aprūpins elektros ener
gija Mich. ir Ind. valstybes, ši 
jėgainė statoma 8 mybos į šiau 
rę nuo Union Pier prie ežero. 
Fabriko statyba ir exploatacija 
įneš daug gyvumo ir Union 
Pier gyventojų tarpe ir parei
kalaus apie 10,000 darbininkų.

Union Pier namų savininkų 
org. ruošia planą šiais metais 
organizuotai naikinti uodus, kas 
sudarys daug patogumų vasaro
tojams. Taip pat 'bus įvesta 
1969 m. centralizuota kanaliza
cija ir bus pagerintas gatvių 
apšvietimas. Greit bus įvestas 
ir natūralus gazas.

Vasarvietės Karaičių, Leng
vinų, Dingailų ir kitų labai pa
gražintos ir pagerintos.

Šiais metais ežero bangos 
performavo krantus, taip kad 
šiais metais vasarotojai nebe- 
atpažins, kad tai ta pati vieta.

CHICAGOS ŽINIOS
ŠIRDIES GAVĖJAS GRĮŽO IŠ nėbų liniją nuo Dan Ryan greit-

LIGONINĖS

Ervin Cramer, kuriam gruo
džio 27 d. buvo persodinta ki
to žmogaus širdis, šiomis die
nomis išleistas iš šv. Luko b- 
goninės ir grįžo toliau sveikti 
į savo namus Stickney mieste
lyje. Apdraudos kompanija ligo
ninei išmokėjo $11,328. Jo ope
racija buvo vienintelė sėkmin
ga iš trijų Chicagoje padarytų 
panašių operacijų. Visame pa
saulyje jis yra 13-tas, Ikuriam 
padaryta širdies perkėlimo ope
racija.

SKRIDIMAI AIRLION
Irish Aer Lingus oro linija 

birželio 1 d. pradės kasdieninius 
skridimus iš O’Hare aerodro
mo į įSihannon ir Dubbn.
SUSISIEKIMO PRAPLĖTIMAS

Miesto planuotojai pasiūlė 
pratęsti greitųjų CTA trauki-

Union Pier namų pirkimas 
smarkiai yra pagyvėjęs. Naujai 
yra nusipirkę nuosavybes Ka
rosai, Baltrušaičiai, Kriščiūnai, 
Bugaravičiai ir kiL

Tie kurie galvoja įsikurti 
Union Pier vasarvietėje, tai da
bar pats laikas pirkti vilas iš 
žydų, nes už metų kitų kainos 
bus daug aukštesnės. Kai ku
rie turėję namus pardavimui, 
dabar apsisprendė jau nepar
duoti. Ant. Kl.
RELIGINĖ POPIETE CICERE

Putnamo sesebų, kultūrinės 
veiklos rėmėjos pereitą sekma
dienį suruošė Cicero Šv. Anta
no parapijos salėje, religiniai 
kultūrinę popietę. Ją atidarė 
seselių rėmėjų Chicagos apy
gardos pirm. Marija Remienė, 
pasveikinusi atsilankiusius po- 
pietėn Putnamo sesebų vardu, 
iškeldama sesebų betuvišką veik 
lą ir ta proga prašydama ją 
paremti.

Kun. K. Trimakas, SJ, su
kalbėjęs atitinkamą maldą, su
pažindino visus su Sibiro mer
gaičių maldaknygės originalu 
ir jos vertimais, o Brolis Vir- 
gibjus iš Toronto parodė filmą 
“'Rytmetinė malda”, susuktą pa
naudojant Sibiro mergaičių mal
daknygės turinį, pabrėžiant jos 
teigiamą moralinę įtaką žmo
nėms. Besimeldžiančios Sibire 
už skriaudikus mergaitės vaiz
das gyvai priminė mums mūsų 
tautos Golgotą.

Po pertraukos, kurios metu 
vyko dovanų dalinimas, ponas 
Ankus pademonstravo spalvotą 
filmą, kurį paruošė jo žmona, 
besilankydama prieš porą me
tų Lietuvoje. Buvo malonu ir 
graudu bent filme pamatyti Vil
nių, Trakus, Kauną ir Druski
ninkus, poniai G. Ankienei vaiz
dingai paaiškinant bei apibūdi
nant matomas vietoves.

Rūpestingos Putnamo sesebų 
rėmėjos atsilankiusius popie- 
tėn pavaišino tradicine kavute 
ir skaniais savo gamybos kepi
niais. K. P-tė

kebo prie 95-s iki Calumet greit 
kebo ir 130-sios gatvės. CTA 
pareigūnai ima pasiūlymą dė
mesin, tačiau prasitarė, kad 

i toks pratęsimas būtų tiktai už 
kelerių metų.

TRUKDĖ POLICIJOS RADIJU
Prieš kebas dienas atmosfe

ros sąlygos buvo tokios keis
tos, kad Chicagos policija savo 
trumpų bangų radijo priimtu- 

ivais girdėjo policinius praneši- 
mus iš LouisviUe, Ky., Phila
delphijos ir iš Dalias, Texas. 
Tokie reiškiniai čia pastebimi 
apie keturis kartus metų bėgy
je.

GATVĖ NIXONO VARDU

Chicagos šiaurvakarių daly
je 24 šeimynos džiaugiasi, kad 
jos gyvena vieno bloko ilgumo 
Nixon gatvėje. Jų trumpos gat
vės prestižas pakilo Nbconui pa
tekus į prezidentus.

/ š

J. A. VALSTYBĖSE
_  Philadelphijos Moterų klu

bas, priklausąs Moterų klubų 
federacijai, besigydančiam poe
tui Benediktui Rutkūnui užsa
kė “Draugą”. Rašytojas labai 
dėkingas Moterų klubui ir to 
klubo pareigūnei Snieguolei 
Jurskytei, kuri šį užsakymą at
liko.

— Balfui yra labai reikalin
ga bent vienas Lietuvių Enci
klopedijos komplektas, kuris 
būtų panaudotas tokiose aplin
kybėse, kur dabar tokios kny
gos nėra spausdinamos. Jei kas 
galėtų paaukoti šį komplektą, 
prašome siųsti: Balfas, 105 
Grand St. Brooklyn, N. Y. 
11211.”

— Vliko valdyba, praėjusio 
Vliko seimo įpareigota paruoš- 
dinti eilę studijų apie okupuo
toje Lietuvoje vykdomą rusifi
kaciją, sausio 8 dienos posėdy
je sudarė temų sąrašą rengti- 
noms studijoms, būtent:

1) Dirbtinis rusų kiekio Lie
tuvos gyventojų tarpe didini
mas ir jo grėsmė Lietuvos tau
tiniam savitumui;

2) Rusų įsitaisymas ir vaid
muo vadovaujamose pozicijose 
Lietuvoje: įstaigose, įmonėse, 
komunistų partijoje, jos pagal
binėse organizacijose ir rusų 
lemiamos vidaus bei tarptauti
nės pobtikos propagandoje;

3) Dirbtinis rusų meno kul
tūros Skiepijimas Lietuvoje per: 
a. rusų vadovaujamą meninės 
kūrybos ir talentų ugdymo vai
ravimą, b. visų rūšių kūrybinės 
veiklos įjungimą į rusų vado
vaujamą organizacinę sistemą, 
c. monopolines privilegijas ru
sų meninei kultūrai sklisti Lie
tuvos periodinėj bei neperiodi
nė j spaudoj, radijo bei televi
zijos programose, dramos bei 
kino teatruose ir mėgėjiškuose 
meninės veiklos sambūriuose, d. 
varžymą galimybių pažinti ru
sų kontrolės nepasie/ktu kraštų 
meninės kultūros apraiškas.

Lietuvaitė ties Laisvės statula 
New Yorke.

Nuotr. V .Maželio

UŽDARĖ MAISTO 

KRAUTUVES

Chicagos miesto svorių ir 
matavimų skyrius atėmė leidi
mus ir uždarė keturias Red 
Rooster maisto krautuves, ku
rios per keleris metus turėjo 
užmokėti 30 pabaudų už par
davinėjimą kbentams maisto 
netikru ir nepilnu svoriu. Krau
tuvės yra negrų apgyventuose 
rajonuose.

RLSTYNIŲ MĖGĖJAI

' Daugiau 11,000 mėgėjų susi
grūdo į International amfiteat
rą stebėti pirmą šių metų ris- 
tynių programą.
MOKYTOJAI NESTREIKUOJA

Chicagos mokytojų unijos 
nariai 9,622 balsais (prieš 
5,206) balsavo nestreikuoti ir 
pratęsti 1968 m. užsibaigusį 
kontraktą dar šešiems mėne
siams. Unijai priklauso 19,500 
narių. Ankstyvesniame balsa
vime, kuriame dalyvavo tiktai 
3,000 narių, panaši rezobucija 
buvo atmesta.

nu m

4) Rusų įtaka Lietuvos moks
lo plėtroje per aukštųjų mo
kyklų bei mokslo akademijos 
kontrolę personalo, moksbnės 
bteratūroa ir mokslo darbų 
krypties pasirinkimo srityse;

5) Rusiško patriotizmo skie
pijimas jaunojoj betuvių kar
toj per visas bendrojo lavinimo 
bei speciabnes mokyklas ir auk
lėjimo organizacijas: a. šališkas 
Rusijos bei rusų tautos kilnu
mo ir pranašumo išaukštinimas,
b. prorusiška propaganda per
sunktas Rusijos ir rusų komu
nistų partijos istorijos dėsty
mas; carų laikais sukurtos, da
bar dar praplėstos rusų impe
rijos (dabar vadinamos “są
jungos”) ūkinės bei karinės ga
lybės išaukštinimas Rusijos po
litinės — ūkinės geografijos dės
tyme, c. Lietuvos istorijos bei 
geografijos Rusijos šešėlin į- 
stumtų nuotrupų dėstymo įjun
gimas tik į Rusijos istorijos bei 
geografijos dėstymo programą, 
d. perdėtai sutirštintas rusų 
kalbos mokymas ir rusų bte- 
ratūros dėstymas, e. mokyklo
se naudojimasis beveik vien 
rusų autorių parengtais versti
niais vadovėliais, f. privbegiškai 
išplėstas tinklas mokyklų rusų 
dėstomąja kalba.

6) Rusų kalbos vartojimo 
spraudomas į įstaigas, įmones, 
posėdžius, susirinkimus; skati
nimas rusų kalbos sekimo nau
jų betuvių kalbos žodžių dary
boje; kėsinimasis net pačią be
tuvių kalbą kildinti iš rusų kal
bos.

7) Lietuvos vietovėms, gat
vėms, aikštėms bei 'kitoms vie
šoms vietoms rusų asmenvar
džių bei šiaip rusiškų pavadi
nimų segimas ir rusų — bolše
vikų įžymybėms paminklų Lie
tuvos miestuose statydinimas.

8) Mažosios (Prūsų) Lietuvos
vietovardžių visiškas pakeiti
mas grynai rusiškais ir to 
krašto pavertimas ištisine ru
sų kolonija. Vliko valdyba jau 
tariasi dėl tų studijų rengimo 
su atatinkamai kompetentingais 
asmenimis. Studijų rinkinį re
daguoti yra pakviestas ir apsi
ėmęs prof. dr. Jonas Puzinas. 
Rinkinį manoma leisti kebomis 
kalbomis, visų pirma anglų kal
ba. (Elta)

— New Yorko katalikų vysku 
pijos leidžiamas laikraštis “The 
Tablet” praeitų metų gruodžio 
paskutinėje laidoje paskelbė iš
tisą tekstą betuvių kreipimosi į 
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 
sekretoriatą, reikalaujant apsau
goti pagrindines žmogaus teises 
pavergtoje Lietuvoje. Minėtame 
pareiškime,kurį pasirašė virš 
tūkstantis asmenų, baigiamąjam 
Lietuvos Laisvės Kovos metų 
susirinkime - koncerte Brookly
ne, Žmogaus teisių sekretoriato 
dėmesys atkreipiamas į Lietuvo
je vykstantį religijos persekioji
mą ir pagrindinių laisvių varžy 
mus.

— Vytautas Volertas su žmo
na gyv., Delran, N. J. ir Balys 
Raugas su žmona, Delran, N. 
J., buvo pakviesti į prez. 
Nixono inauguraciją.

— Prof. A. Ramūnas LKDS 
centro komitete. S. m. sausio 
17-18 d. d. su LKDS centro ko
mitetu pasitarti į Clevelandą bu
vo atvykęs prof. dr. Antanas 
Paplauskas - Ramūnas, Ottavos 
universiteto pedagoginių moks
lų katedros vedėjas ir Palygma- 
mosios pedagogikos centro di
rektorius. Ta proga centro ko
mitetas svečiui suruošė priėmi
mą Hobday Inn-Western Reser- 
ve restorane. Dalyvaujant ck 
nariams su poniomis, vietos 
KD skyriaus pirmininkui ir kt. 
pasikeista mintimis aktualiai
siais KD reikalais, laisvinimo 
klausimais, bendradarbiavimo 
eu pavergtuoju kraštu ir kt. 
problemomis. Dr. Ramūnas su
pažindino su neseniai pasiro
džiusiu naujuoju jo veikalu ang
lų kalba bečiančiu fizinį auklė
jimą ir jo pedagogiką. Tartasi 
ir dėl ateityje ruošiamos jo pa
skaitos Clevelando visuomenei. 
Tikslus laikas bus praneštas vė-

TOLI

bau. Prof. A. Ramūnas yra il
galaikis “Tėvynės Sargo” ben
dradarbis ir uolus krikščionis 
demokratas, pirmininkavęs vie
nai iš buvusių vidurio ir centro 
Europos Krikščionių demokra
tų unijos konferencijų. Savo 
dviejų dienų buvojimo Cleve
lande metu svečias taip pat 
aplankė kad kuriuos savo bičiu
lius ir visuomenines įstaigas 
(KDI).

___ Elizabeth, N. J., miesto

taryba neseniai mirusio prel.
M. Kemėšio garbei buvusią Is- 
ham Place pavadino Msgr. Ke- 
mezis vardu. Gatvės pakeiti
mo mintį ypatingai rėmė tary
bos narys Chester F. Turk, ku
ris labai vertino mirusio pre
lato nuopelnus betuvių kolonijai 
ir miestui.

KANADOJE
“Tėvynės prisiminimų” — 

koncertas Toronto
Nežinau kaip mes jaustumės 

ir ką galvotuanėm, jei savo, 
(šiaip gana vitabškoj), Toronto 
betuvių kolonijoj neturėtumėm 
visad judraus vis pareigingo 
visur suspėjančio ir visur daly
vaujančio Jono Roberto Sima
navičiaus. Jis mūsų kolonijoj 
visad yra Bendruomenės val
domuosiuose organuose, jis Pa
baltiečių s-gos nuolatinis v-bų 
narys ar pirmininkas, o be to, 
jau aštuoniolika metų jis 
yra betuviškos radijo valandos 
“Tėvynės Prisiminimai” vado
vas ( pasakytume, direktorius) 
ir jo programų išpildytojas bei 
pranešėjas. Šioji programa ap
tarnauja ne tik Toronto, bet ir 
aplinkinius lietuvius.

Būta mūsų kolonijoj ir kitų 
radijo valandų ar pusvalandžių, 
bet jos neištesėjo, išnyko, už
sidarė. Beliko tik viena - vie
nintelė lietuviška radijo valanda 
- “Tėvynės Prisiminimai”.

Sausio 18 d. 7 v. v., atžymint 
tos valandos 18 m. nuolatinės 
veiklos sukaktį, Prisikėlimo pa
rapijos salėje (Toronte) buvo 
suruoštas koncertas ir balius. 
Koncerte buvo išpildyta gana 
įdomi ir (savo ruožtu) charak
teringa programa, kurios 
pranešėja buvo Loreta Simana
vičiūtė - Laurinavičienė (radi
jo valandos vadovo duktė).

Akompanuojant pianistui J. 
Govedui, pasirodė sol. Algis Si
manavičius, išpildydamas porą 
dainų: “ Tamsiojoj naktelėj“ 
ir antrą (dėl nežinomų priežas
čių) anglišką.

Po to, dviem pasirodymais 
maloniai klausytojus nuteikė 
puikiai išaugusio jaunuobo, Kęs
tučio Gužo, solinių dalykų gita
ra išpildymas. Toliau - graži, 
jaunutė solistė, trečios kartos 
lietuvaitė padainavo porą da
lykų lietuviškai. Labai smar
kiai plojant, vieną dainą solis
tė turėjo pakartoti.

Bet, sakyčiau, gal kulminaci
nį koncerto punktą sudarė tai 
vienos (ir tos pačios) šeimos 
narių kvarteto pasirodymas ir 
dar - su labai popubariomis dai 
nomis: “Ulanai, ulanai“, “Jau
na sesė ant grėbbo parimus", 
partizanų daina “Stoviu aš pa
rimus prie rūtų darželio” ir kt.

Siame kvartale dainavo trys 
brobai: Vladas, Algis, ir Jonas 
Simanavičiai, visi gražiai nuau
gę ir su gražiais balsais vyrai 
ir Jono Simanavičiaus (radijo 
valandos vadovo) žentas - J. 
Laurinavičius.

Į paskutinę kvarteto išpildy
tą (partizanų) dainą “Stoviu 
aš parimus” įsijungė ir “Tėv. 
Prisiminimų” radijo valandos 
vadovo duktė - Violeta Sima
navičiūtė - Laurinavičienė.

Užbaigai koncerto J. R. Sima
navičius solo išpildė “Užmik, 
užmik saldžiai.’' Po to buvo do
vanos ir bnksmi šokiai, grojant 
jaunuolių (moksleivių) moder
niam orkestrui.

Gyvuok, Jonai Robertai, ir 
tegyvuoja Tavieji “Tėvynės Pri
siminimai”. Mes džiaugiamės 
jais ir didžiuojamės tuo, kuris 
tuos prisiminimus mumyse pa
žadina. Pk
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