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Sovietijon grąžinami 
Stalino laikai

Maskva draudžia Chruščiovo kalbą, kurioj buvo pasmerk
tas Stalinas

WASHINGTONAS. — Ame
rikietis kolumnistas Drummond 
skelbia, kad Brežnevo ir Kosy
gino klika vėl stengiasi atgai
vinti Stalino kultą. Truputis lais 
vės, kuri buvo pajusta Chruš
čiovo ir potchruščioviniame pe
riode, dingsta. Visų vakariečių 
viltis, kad šiek tiek komunisti
nėj sistemoj sušvelnės gyveni
mas, nepasiteisino.

Švęs Stalino gimtadienį
Šįmet, pirmą, kartą per 13 m. 

kai Stalino kūnas buvo paša
lintas iš kapo šalia Lenino, gruo 
džio 21 d. bus minima Stalino 
gimtadienis. Stalino vardas ir 
respektas komunizmui vėl pra
dedamas iškelti. Komunistų par
tijos istorijoj Stalinas vėl iške
liamas viršun ir jį nužeminęs 
Chruščiovas nustumtas j apa
čią. Ne tik kad Stalinas sten
giamasi iškelti, bet jau Sov. Ru
sijoj draudžiama Chruščiovo 
kalba, kurioje buvo pasmerktas 
žiaurusis Stalinas. Kalba kaip 
žinoma, buvo pasakyta 1956 m. 
partijos 20-tajame kongrese.

Stalinas nebe žudikas
Stalino klaidos, blefas, apga

vystės, žudymai, apsiskaičiavi
mai, nutolimai nuo realybės ii 
įvairios piktadarystės pašalin
tos iš istorijos ir palikta tik 
Stalino gerieji darbai. Net iš
braukta ir kaltinimai, kad Sta
linas 1941 m. buvo visai nepa
siruošęs karui su Hitleriu. Nau
jojoj istorijoj Chruščiovas, pa
smerkęs Stalino kultą, kaltina
mas asmeniško kulto kėlimu, 
nes, esą, jis turėjęs du postus, 
premjero ir partijos sekreto
riaus. Žinoma, nieko neprisime
nama, kad ir Stalinas taip pat 
tuos du postus laikė.

Dėl So’ženyoinui pasiūlymo 
išvykti iš krašto, koresponden
tas mano, kad tai padaryta no
rint, kad Solženycino žodžio ne
begirdėtų Rusijos žmonės. Kaip

Anksčiau į pensiją

WASHINGTONAS. — Sena
tas nubalsavo, kad asmuo, su
laukęs 60 metų ,gali išeiti, jei 
nori į pensiją ir jis gaus du 
trečdaliu savo pensijos.

Naujas įstatymas 
Suomijoj

HELSINKIS — Suomijos par
lamentas šiuo metu svarsto įsta
tymo projektą, pagal kurį bus 
panaikintas draudimas steigti 
vienuolynus Suomijoje. Senasis 
įstatymas .draudžiąc Suomijoje 
kurti vienuolynus, prieštarauja 
religinės laisvės įstatymui, ku
ris pabrėžia įvairių religinių 
bendruomenių taikingą sugyve 
nimą. Naujasis įstatymas ypa
tingai palengvins katalikų Baž
nyčiai Suomijoje kurti naujus 
ar atgaivinti senus vienuolynus.

KALENDORIUS

Gruodžio 11 d.: šv. Damazas, 
šv. Danisa, Valdis, Dirvone.

Gruodžio 12 d.: šv. Aleksand
ras, šv. Odilija, Gilmintas, Vai- 
nė.

Saulė teka 7:07, leidžias 4:20.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien debesuota. Temperatūra 
daugiau 30 1.

žinoma, rašytojas savo roma
nuose atskleidė Stalino žiauru
mus.

Varžomi amerikiečiai 
mokslininkai

Net ir kultūriniuos ryšiuos 
Maskva taip pat pradeda var
žyti. Komunistai nenori įsileisti 
Amerikos mokslininkų, kurie 
studijuotų Sov. Rusijos ekono
miją, dabartinę Sovietų Rusi
jos istoriją, sovietinę politiką, 
sovietų užsienio politiką, sovie
tų žemės ūkį, net ir 16 amžiaus 
Rusijos politinės istorijos, nes 
skelbiama, kad tai religinis da
lykas. Amerikos kultūros rei
kalams mainų su Rusija direk
torius Indianos prof. Robert 
Byrnes teigia, kad dabartinė 
Sov. Rusijos politika yra pana
ši į caro Nikalojaus I-jo politi
ką, kuris su įtarimu žiūrėjo į 
žmones.

Straipsnį žurnalistas abigia 
teigimu, kad visa tai rodo, jog 
laisvė ir komunizmas negali gy
venti kartu.

Nuskriaustasis Chruščiovas savo 
galybės laikais

Sovietų Rusija ruošiasi 
karui

Apie tai skelbia Albanija, kom. Kinijos sąjungininke Eu
ropoje

VIENA. — Kom. Kiniją pa
laikąs Albanijos režimas pakal
tino Maskvą, kad ši ruošiasi už
pulti komunistinę Kiniją. Esą, 
jos įvairūs taikos pasiūlymai 
Europoje yra kaip tik tam ka
rui ruošimasis. Kaltinimai, ku
rie yra kom. Kinijos teigimų 
atspindys, buvo paskelbti per 
Tiranos radiją, kuri transliuoja 
įvairiomis kalbomis programą, 
skirtą žmonėms už geležinės už
dangos.

Kaltinimai taip pat buvo pa
skelbti ir Albanijos komunistų' 
partijos laikraštyje “Zęri Popu- 
lit”. Jis įspėjo Rytų Europos 
valstybes, nes, esą, Maskva no
ri pasidalyti Europą su Wash- 
ingtonu.

Tirana radijo stotis, statyta 
kinieičių, yra pajėgi ir ji nuo
lat atspindi kom. Kinijos min
tis, dažnai vadinama kaip Peki
no balsas. Visos per radiią per
duodamos žinios paruošiamos 
kom. Kinijos pareigūnų.

Rusijos - Kini jos skilimas 
ne ideologinis

“Chicago Tribūne” korespon
dentas Maskvoje Frank Star, 
kalbėdamas Amerikos laikraš
čių leidėjų skelbimų biure, pa
reiškė, kad Kinijos karinė jė
ga auga, tačiau Kinija dar abe
joja ar ji galėtų laimėti šį ka
rą. Dėl Sovietų Rusijos pastan
gų siekti taikos, koresponden
tas pareiškė, kad Sov. Rusijoj 
niekas nepasikeitė ir nėra ženk
lų, kad režimas švelnėtų. Visi 
vidaus ir užsienio politikos 
sprendimai daromi tik negau

Mikojanas gina 
sovietinę vergiją

MASKVA. — Buvęs Sovie
tų Rusijos prezidentas Mikoja
nas savu laiku buvo iš viešojo 
gyvenimo pasitraukęs, tačiau 
dabar jau porą kartų iš eilės 
“Izvestijos” paskelbė jo straips 
nius. Viename jų, tas buvęs ko
munistų aukštas pareigūras, 
šiuo metu 74 m. amžiaus, pasi
remdamas Leninu, kovoja prieš 
intelektualus, reikalaujančius 
Sov. Rusijoj daugiau laisvės. 
Esą, kam ta laisvė reikalinga 
ir'kas ja naudosis? Esą, tie 
kraštai, kurie skelbia nori lais
vės, neduoda tokios laisvės ki
tiem ir nepanaikina darbininko 
eksploatacijos. Esą, Europos 
partijos neduoda laisvės socia
lizmui. Mikojanas savo straips
niu išskirtinai aktyvai gynė so
vietinę vergiją. Manoma, kad 
šis Mikojano raštas buvo atsa
kymas visiems, kurie protesta
vo dėl rašytojo Solženycino pa
smerkimo, nepaisant ar tie pro
testavusieji buvo savo krašte 
ar užsienyje.

Druska ir ryžiai Biafrai
ROMA. — Italijos katalikų 

artimo globos Caritas organiza
cija, kuri neseniai pasiuntė at
skirą laivą su 5,000 centnerių 
druskos kroviniu Biafros karo 
aukoms padėti, šiuo metu or
ganizuoja antrą laivo transpor
tą su druskos ir ryžių siunta 
Biafros gyventojams. Taip pat 
Italijos Caritas organizuoja pa
galbą Ugandos, Madagaskaro ir 
Rwandos kraštam Afrikoj. U- 
gandoje numatyta past a tyti tris 
įvairias ligonines bei ambulato
rijas.

sios valdžios atstovų, viskas y- 
ra izoliuota nuo masių, viskas 
planuojama, tikintis, kad kapi
talistinis pasaulis sužlugs. Ko
respondento nuomone, dabarti
niu momentu, Sov. Rusijos ir 
kom. Kinijos nesutarimas Ame
rikai yra naudingas, nes tai 
padeda išlyginti jėgų pusiausvy 
rą, kuri yra kritiškiausia nuo 
II-jo pas. karo pabaigos.

Korespondentas mano, kad 
Sov. Rusija taikos siekimais no
ri įrodyti, kad Europa turi pri
klausyti europiečiams, kad to
liau JAV jėgos nereikalingos. 
Tuo tikslu Maskva pradėjo pa
sitarimus ir su V. Vokietija, 
kurią nuolat vadindavo revan- 
šiste.

Korespondento nuomone Sov. 
Rusija nori įtakos visoj Euro
poj, kad galėtų kuo greičiau su
lydinti visas tautas ir jas pa
jungti, kaip tai yra įvykę su 
įCekoslovakija.

Korespondento nuomone, kaip 
kom. Kinija ir Sov. Rusija pra
dėjo viena kitą kaltinti karu, 
tai parodė, kad šis ginčas nėra 
tik ideologinis, bet kad tai yra 
valstybių ginčas.

Derybų nenori nutraukti
Pasitarimais Pekine, Sov. Ru

sijos ir kom. Kinijos ginčai ne
būsią išspręsti, šiuos korespon
dento teigimus paliudija ir Al
banijos skelbiamos žinios, ku
riose teigiama, kad Maskva ruo 
šiasi karui. Pekine Sov. Rusijos 
ir kom. Kinijos derybos nepa
judėjo iš vietos, tačiau nė viena 
pusė nenori jų nutraukti.

Pietų Vietname dvi JAV Raudonojo Kryžiaus pareigūnės dekoruoja ka
lėdinį langą Raud. Kryžiaus poilsio centre, Da Nang bazėj. Ten stovi 

1 -ji marinų divizija.

Europos rašytojai smerkia 
Maskva

ROMA. — Tautinė Italijos 
rašytojų sąjungos taryba, visų 
Italijos rašytojų vardu, pareiš
kė solidarumą sovietų rašytojui 
Aleksandrui Solženycinui, ku
ris, nežiūrint jo gausių literatū
rinių nuopelnų ir meilės tėvy
nei, buvo pasmerktas sovietų 
rašytojų sąjungos. Italijos ra
šytojų sąjungos taryba griež
tai pasmerkė sovietų rašytojų 
sąjungos metodus ir politiką, 
kuri pažeidžia žodžio laisvę ir 
sunaikina sovietų rašytojų eg
zistenciją.

Taip pat ir Europos rašyto- 
ių tarptautinė federacija, pas
kelbė manifestą, pasirašytą ži
nomų Italijos rašytojų Unga- 
retti ir Vigorelli, kuriame griež
tai pasisakoma prieš rašytojų 
persekiojimus Sovietų Sąjungo- 
je. Europos rašytojų manifeste 
pabrėžiama, kad sovietams užė
mus Čekoslovakiją, Europos ra
šytojų federacijos veikla prak
tiškai liko nutraukta ir nerodo 
jokiu galimybių, kad artimoje 
ateityje būtu galima užmegzti 
santvk’vs su komunistų valdo
mų kraštų rašytojais.

Protestuoja ir patys rusai
Įvairūs sovietų intelektualai 

ir rašytojai, kurių tarpe žino
masis poetas Evtušenko, viešai 
pareiškė protestą sovietų rašy
tojų sąjungai, prieš Solženyci
no pašalinimą iš sovietų rašy
tojų sąjungos narių tarpo. Pro
testo pareiškimą pasirašė apie 
300 sovietų intelektualų ir 70 
rašytojų sąjungos narių. Jų tar 
pe dramaturgai Arbuzovas ir

Prez. Nixono žmona, nepaisant, 
kad dukrelės jau išaugo, vistiek joms 
turi paruošus kojines su Kalėdų do
vanomis.

Šteinas, literatai Kaverin, ir Li
dija Čiukovskaja, vertėjai Ko- 
polevas ir Tatjana Litvinova, 
romanistas Tendriakovas ir po
etė Okugiava. Protesto rašte 
reikalaujama, kad sąjungos val
dyba persvarstytų savo nutari
mą ar iškeltų jį specialiame So
vietų Rašytojų sąjungos kon
grese.

Šiaurės Vietnamo 
ministeris Maskvoj
MASKVA. — Šiaurės Korė

jos užs. reik. min. Park Sung 
Chul atvyko į Maskvą ir kal
bėjosi su Sov. Rusijos užsienio 
reikalų min. Gromyko. Tassas 
praneša, kad ministeriai tarėsi 
apie abiejų kraštų santykių su
glaudinimą.

Įtartas šnipinėjimu
BERLYNAS. — Vakarų Ber

lyne suimtas JAV armijos elek
trikas vokietis ir kaltinamas 
šnipinėjimu Rytų Vokietijai. 
Nors teigiama, kad suimtasis 
neturėjęs galimumų kokiai e- 
fektyviai informacijai, tačiau į- 
tariamasis bus apklausinėtas.

Auklėtojai ir vienuoliai 
Vatikane

VATIKANAS. — Popiežius Pau
lius VI-sis neseniai priėmė au
diencijoje katalikiškojo mokymo 
pasaulinės organizacijos vykdo
mąjį komitetą susirinkusį Romo
je aptarti bendrą katalikiškojo 
jaunimo ugdymo programą. Pau
lius VI-sis aukštai įvertino šios 
pasaulinės organizacijos pastan
gas koordinuoti religinį jaunimo 
ugdymą viso pasaulio šalyse pa
gal geografinį, etninį ir sociali
nį charakterį. Didi ir atsakinga 
katalikiškojo mokymo pareiga 
daugelyje kraštų tenka šeimų tė
vams, ypač ten, kur trūksta mo
kytojų ar jie yra sukliudyti lais
vai vykdyti savo pašaukimą - pa
brėžė Šv. Tėvas.

Kitoje audiencijoje Paulius VI 
-sis priėmė apie 500 įvairių ordinų 
ir kongregacijų vadovus susirin
kusius Romoje į tarptautinės vie
nuolynų vadovų Unijos konfe
renciją. Popiežius nurodė aukš
tą vyrų ir moterų vienuolių pa
šaukimo uždavinį liudyti pasau
liui Kristaus mokslo tiesas ir vyk
dyti krikščioniškosios artimo mei 
lės darbus. “Jūs esate labai reika
lingi Bažnyčiai- pabrėžė Paulius 
VI-sis vienuoliams - todėl neap
vilkite į jus dedamų vilčių, bet 
savo pavyzdžiu ir savo laisvai pa
darytais įžadais neškite pasau-
liui taip būtiną išganymo šviesą, nių baųdįtų veikla.

RYTŲ VOKIETIJOS 
RAUDONIEJI MILIJONIERIAI
Rytų Berlynas. —Rytų Vokie

tijoj komunistų vadai yra labai 
turtingi gerai įsitaisę asmenys. 
Nepaisant, kad kraštas, palygin
ti su V. Vokietija, skursta, raudo
nieji ponai gyvena gerai. Miške 
netoli Rytų Berlyno yra pastaty
tas Wandlitz miestelis, kuriame 
raudonieji vadai gyvena. Ten gy
vena partijos vadas Walter Ul
bricht, saugumo viršininkas Erich 
Mielke, teisingumo ministeris Hil 
de Benjamin, min. pirm. Wiili 
Stopp.

Miestelis yra keturių kvadrati
nių mylių dydžio. Jame yra 26 
namai, po 14 kambarių kiekvie
nas, kiekviena šeima turi šešetą 
tarnų ir ten yra 250 asmeninių 
sargų. Rytų Vokietijoj maža te
lefonų, tačiau Wandlitze yra kiek 
viename name.

Mažojo Himlerio ir Raudonosios 
Giljotinos butai

Butuose baldai yra kapitalisti
nio stiliaus ir brangumo. Ulbrich 
to bute kambariai išmušti kinie 
tišku šilku, iš kom. Kinijos. Jo 
žmona Lotte pareikalavo, kad 
visos grindys būtų mozaikos ir 
akmenys atgabenti iš Italijos. 
Brangūs, 8,000 dol. vertės, kili
mai atgabenti iš Irano mažajam 
Himleriui Mielke, saugumo virši
ninkui, kuris armijoj buvo pus
karininkis, todėl norėdamas iš
silaikyti poste yra tipingai žiau

*££ .loji.klasė”. Es. 17 mil. Rytu Vo-
kuriam primetama, kad vykstant kan- pclet1los_ gyventojų kenčia nuo 
tynėms Vietname žuvo civilių. i komunistų parazitų.

Įvairios žinios
— Senatas patvirtino 1.66 

bil. dolerių sumą kitų kraštų 
pagalbai. Tai mažiau 1 bil. negu 
prašė prez. Nixon ir mažiausia 
suma nuo karo pabaigos, kada 
1950 m. pagal Marshall planą 
buvo paskirta 7.49 bil. dol.

• Mary Jo, žuvusios šen. Ken 
nedy sekretorės, kūnas nebus 
skrodžiamas.

• Pietų Vietnamo armija per 
praėjusį pusmetį padidėjusi 88, 
000 vyrų.

• Kanada nepatenkinta, kad 
JAV iš jos išvilioja verslinin
kus, tačiau per pastarąjį de
šimtmetį iš JAV į Kanadą imi
gravo 7,487 amerikiečiai gydy
tojai.

• Vakarų Vokietijos katalikų 
informacijos centro žiniomis 
šiuo metu Vakarų Vokietijos 
pramonės darbuose dirba pus
antro milijono svetimšalių dar
bininkų iš Italijos, Ispanijos, 
Turkijos ir kitų kraštų. Dvasi
niams jų reikalams aptarnauti 
katalikų Bažnyčia yra įkūrusi 
svetimšalių darbininkų sielova
dos centrus, kuriuose dirba ati
tinkamų kraštų dvasininkai.

• Thailande įvestas mirties 
bausmės įstatymas pietuose, ka 
dangi ten sustiprėjo komunisti-

rus. “Raudonoji giljotina” Hilde 
Benjamin butą išpuošė Afrikos 
juodmedžiu. Vaidinanti proletarę 
savo butą išpuošė, kaip milijo
nierė. Komunistai tame miestely
je turi kinus, kabaretus, pirtis.

Slėptuvės nuo bombų

Wandtlitz miestelis kanavo 250 
mil. dol. Raudonieji kapitalistai 
yra toli gražu nuo tos lygybės, 
kurią skelbė Marksas ar Leninas. 
Kiekvienas namas yra sujungtas 
su labai gerai įruoštomis slėptu
vėmis nuo bombų. Jie yra padeng 
ti 60 pėdų cemento ir 30 pėdų 
plieno lubomis. Prekių nusipirki
mui miestelyje yra amerikietiško 
stiliaus krautuvė. Kada Rytų 
Berlyno vokietė turi lankytis de
šimtyje krautuvių ir stovėti eilė
se, kol gauna pieno, mėsos ar 
morkų, raudonieji buržujai visą 
gali įsigyti vienoj krautuvėj. Rau
donųjų milijonierių krautuvėse 
yra šveicariško šokolado, Vaka
rų Vokietijos kumpio, itališkų fy- 
gų, prancūziško šampano, ven
griškų vynuogių, rusiškos ikros. 
Specialios laboratorijos patikrina 
ar kas nesiruošia raudonųjų iš
naudotojų nunuodyti ir todėl 
maistą patikrina. Netoli nuo mie 
stelio Klosterfelde yra aerodro
mas, kad reikalui esant dikta
toriai galėtų pabėgti. Apie mies
tą apvesta akmens siena. Tai visa 
labai panašu į Hitlerio laikų 
bunkerį. Automašinas taiso spe
cialūs mašinistai, kai tuo tarpu 
traktoriai laukuose stovi ilgai 
nesulaukdami mechaniko.

Komunistai parazitai

Wandlitzo miestelis pastatytas 
1962 m. Nuo to laiko po trupu
tį miestelio paslaptis pradėjo at
siskleisti. Raudonieji kapitalis
tai pradėjo parodyti savo mies
telį komunistų vadams iš Lenki
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos. 
Šias žinias pateikęs žurnalistas 
Csewitt teigia, kad Rytų Vokie
tijoj vyksta taip, kaip aprašė apie 
naujuosius buržujus jugoslavų 
rašytojas Djilas knygoje “Nau-

• Amerikoje apklausinėjus 
eilę rašytojų ir visuomenininkų 
kokią metų knygą laiko geriau
sia, ne vienas atsakė, kad Sol
ženycino “Pirmajame rate”.

• Astronautas . Armstrong, 
pirmas mėnulyje vaikščiojęs 
žmogus, Paryžiuje apdovanotas 
1889 m. medaliu, skirtu tam, 
kas toliausia pakils į erdves.

• Dade apskrityje, Fla., pra
vedamas įstatymas, kad nebus 
galima demonstruoti reezidenci- 
jų rajonuose.

• Apollo 12 astronautai da
lyvaus Pasadena, Cal., Rožių pa 
radę Naujų Metų dieną.

• Amerikoje, kaip skelbia 
Gallup institutas, 25% gyvento
jų yra visai neįsirašę rinkėjais, 
tai yra 29 mil. žmonių.

• Vakarų Vokietijoj dirba 1, 
500,000 svetimšalių. Yra 787, 
000 darbų pasiūlymų.

Šoviniai amerikiečių 
šautuvui

PRAHA. — Čekoslovakija ga
mina šovinius, tinkančius ame
rikiečių automatiniam šautuvui 
M-16. Manoma, kad tie šovi
niai eis į Vietnamą komunistam, 
kad jie galėtų panaudoti pagrob 
tus amerikiečių šautuvus.
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POVILUI DIRKIUI 80 METŲ

KAUPAS UOGINTUSmniETTurv©®

ŠIŲ METŲ

Ir vėl vyčių organizacijos nar- 
riai dosniai suaukavo stipendijų 
Fondui, ir vėl keletas jaunų lietu
vių gavus taip labai reikalingą 
jiems paramą siekiant aukštojo 
mokslo.

Stipendijas paskelbė aStipen- 
dijų komiteto pirmininkas, ir 
kartu centro valdybos pirminin
kas, dr. Jokūbas Stukas per puo
tą seimą užbaigiant. Jo paaiški
nimai ir pastabos apie stipendi- 
antų kvalifikacijas šitaip skam
bėjo.

Lietuvos vyčių stipendijų Fon
do globėjų taryba džiaugiasi šį 
vakarą galėdama paskirti 12-tą- 
ją metinę stipendiją trims jos ver
tiems organizacijos nariams. Sun
ku buvo parinkti kandidatus šiais 
metais, nes buvo jų daug su aukš
tomis kvalifikacijomis. Į parinki
mo komitetą įėjau ir aš, kaip 
pirmininkas, kun. Jonas Jutkevi- 
čius iš Worcęsterio, prel. Jonas 
Balkūnas iš Maspetho ir Valteris 
Svekla iš Philadeiphijos. Buvo 
plačiai ir nuodugniai ištirta ir 
apsvarstyta prašytojų pažanga 
moksle, finansinė padėtis, charak
teris, religingumas, darbas orga
nizacijoje ir pasišventimas Lietu
vos vyčių principams.

Mūsų, Fondo globėjų, sprendi
mas turėtų padėti vertiems ir už
sitarnavusiems vyčiams ir vy- 
tėms siekti aukštojo mokslo. Šiais 
metais stipendijų bendra suma su 
daro 1000 dolerių ir bus ji iš
mokėta. dalimis, po pusę prieš 
kiekvieno semestro pradžią. Mū
sų nuoširdžiausi sveikinimai 
trims laimėtojams.

Pirmoji stipendija, 500 dolerių, 
atitenka Birutei Baškauskaitei, 
112-tos kuopos narei Chicagoje. 
Birutė ruošiasi stoti į Ravens- 
wood gailestingųjų seserų mokyk
lą Chicagoje, daug dirba padėda
ma telkti lėšas lietuvių televizi
jai, yra tautinių šokių grupės 
mokytoja, yra veikli vyčių choro 
narė ir yra Illinois -Indianos a- 
pygardos sekretorė. Apie Birutę 
Baškauskaitę jos mokytoja sesuo 
Pulcherija šitaip pasakė: “Ji turi 
didelį troškimą padėti kitiems. 
Ji pasirinko gailestingosios sesers 
profesiją, nes nori padėti ken
čiantiems ir vargstantiems. Ji yra 
garbė vyčiams”. Stipendijų komi
tetas ypatingai džiaugiasi, galė
damas skirti Birutei šią stipendi
ją, kadangi jai labai reikia pini
gų. Visos informacijos apie ją sa
ko, kad jai labiausiai reikia mū
sų pagalbos.

Du Juozai, Lietuvos vyčių organi
zacijos garbės nariai: Sadauskas 
ir Bolevičius, prie Maironio pa-
aūnklo ___

STIPENDIJOS

Birutė Baškau&'kaitė

Dar dvi stipendijos šiais metais 
atitenka sekantiems kandida
tams: 300 dolerių paskirta Val- 
teriui Hryszko, 90-tos Kearny 
kuopos jaunučių vicepirminin
kui. Jis sportininkas, vadovavęs 
Mažosios lygos komandai. Jis y- 
ra Nęvvarko arkivyskupijos jauni
mo komiteto narys ir labai veik
lus savoje parapijoje. Jo mokyto

Valteris J. Hryszko

Kostas Skruodys

jas De Maio apie jį šitaip sako: 
“Kolegos studentai gerbia jį kaip 
vadą”. Valteris yra priimtas į 
Maryland valstybinį universite
tą, kur žada studijuoti Farmaci
ją. Jis pats savo prašyme rašo: 
“Dalyvaudamas Newmano klu
be ir kitose universiteto organi
zacijose tikiuosi išvystyti savyje 
pajėgumą vadovauti, kad galė
čiau paskui būti naudingas ben
druomenei ir Bažnyčiai”.

200 dolerių paskirta Kostui 
Skruodžiui iš Jersey City, 29 -tos 
Newarko kuopos nariui. Jis yra 
skautas ir dalyvauja kitoje lietu
viškoje veikloje, įskaitant ir Lie
tuvos vyčių organizaciją. Dr. Be- 
nassi, jo mokytojas Šv. Petro Ko
legijoje Jersey City mieste, ran
da jį esant “geru studentu, pasto
vaus charakterio, patikimu, 
daug dirbančiu ir lengvai sukal
bamu”. Kostas šiuo metu studi
juoja komercijos vadovavimo 
mokslus Fętro kolegijoje fe ti-

NAUJA GARDNER, MASS 
VALDYBA

Šio mėnesio 28 d. čiikaigiečiai 
ruošiasi paminėti visuomeninin
ko Povilo Dir'kio dvigubą jubi- 
liąjų: 80 metų amžiaus ir 60 
metų visuomeninės bei publicis
tinės veiklos sukaktį.

P. Dirkis gimė Vilkapievių k., 
Piniavos vis. Jo tėvai — Kazys 
ir Izabelė Burbulytė Dičkiai (bu
vo tautiškai susipratę ir pasitu
rį ūkininkai. Povilas gimė 1889. 
XII. 21. Pradinį mokslą gavo 
pas “daraktorių”. Paskui, dėdės 
klebono rūpesčiu baigęs Baga
slaviškio mokyklą, įstojo į Vil
niaus gimnaziją. Būdamas V kia 
sėje Bagaslaviškyje buvo nu
tvertas bedalinąs D. Vilniaus 
seimo atsišaukimus, bet dėdė 
klebonas iš uriadninko jį išva
davo. Vis dėlto iš gimnazijos 
jis buvo pašalintas ir mokėsi 
Kauno Platovo gimnazijoje.

, Gyvendamas Kaune įsirašė į liet. 
organizacijas ir reiškėsi ano 
meto lietuvių spaudoje.

1909 m. buvo įstojęs į Kaimo 
dvasinę seminariją, bet 1910 m. 
iš jos išstojo, nuvyko į Kijevą, 
kur pradėjo mediciną studijuo
ti. Studijas nutraukė, nes 1912 
m. buvo pašauktas karinės prie
volės atlikti. Tarnavo 65-oje 
Kaukazo kalnų šaulių divizijo
je, 162 pulko mokomoje koman 
doje. 1913 m. dalyvavo baudžia 
mojoje ekspedicijoje kalnuose 
sukilusių “kunkukų” malšinti. 
1914 m. baigė Tiflizo karo mo- 
kytkllą ir gavo karininko laipsnį 
ir buvo išsiųstas Vakarų fron
tam čia buvo sužeistas ir pate
ko vokiečių nelaisvėn, buvo iš
siųstas į Vokietiją, kur dirbo 
vieno vok. generolo dvare.

1918 m. grįžo į Lietuvą, nu
vyko į Vilnių ir užsiregistravo 
Apsaugos komisijoje. Pradėjus 
kurti Lietuvos kariuomenę, bu
vo priskirtas prie štabo virši
ninko. Dirbdamas drauge su ka
rininkais J. Kubilium ir V. Na
gevičium, daug prisidėjo prie 
mūsų pirmųjų savanorių aprū
pinimo ir ginklų iš volkiečių pir
kimo. Drauge stengėsi išaiškin
ti asmenis, kenkusius kuriamai 
Lietuvai. Kiek vėliau, kaip 
Kauno komendantūros karinin
kas, daug prisidėjo prie lenkų 
karinės or-jos POW išaiškinimo 
o taip pat prie “Vandžiogalos 
lenkų resp.” sudrausminimo.

Iš mūsų kariuomenės buvo 
{atleistas kapitono laipsnyje jo 
paties prašymu. IStojo Vidaus 

I reikailų ministerijos tarnybon ir 
bandė studijuota teisę. Tačiau 
neįstengė, nes buvo paskirtas 
Telšių apskrities milicijos vadu. 
Gyvendamas Telšiuose įkūrė 
“Telšių žinias”, kurioms daug 
rašė ir telkė bendradarbius. 
Drauge su vietos šauliais daly
vavo Klaipėdos atvadavimo žy
gyje. Vėliau ilgesnį laiką tarna
vo Lietuvos vidaus ir pasienio

kiši būti firmos vadovu, kai 
baigs karinę tarnybą. V.

KALIFORNIJOS APYGARDA
Mūsų Califomijos apygarda 

susideda iš Los Angeles senjorų 
ir 133-čios Los Angeles kuopos. 
Jaunučių grupė nustojo egzista
vusi, pirmiausia dėl to, kad dau
guma jos narių pasiekė tokio am
žiaus, kad galj jau priklausyti re
guliariai kuopai. Pastangos yra 
daromos ją perorganizuoti. V.

Povilas Dirkis

policijoje, dažnai kilnodamasis 
iš vienos vietos į (kitą. Lietuvos 
vyriausybės buvo apdovano
tas’ keliais pasižymėjimo ženk
lais. Uoliai dirbo Šaulių sąjun
goje; kurį laiką buvo rinktinės 
vadu.

Bolševikams okupavus Lietu
vą dirbo Kauno miesto savi
valdybėje; buvo areštuotas, su
imtas, tardytas, kankintas. Bet 
čia lydėjo laimė — nebuvo iš
tremtas.

Vokiečių okupacijos metu 
buvo I-jo gen. tarėjo kancelia
rijos viršininkas ir asmeninis 
gen. P. Kubiliūno sekretorius; 
drauge veikė ir pogrindyje.

1944 m. pasitraukė į Austriją 
ir apsigyveno Grąže. Vėliau per 
sikėlė į Bucihenwaldo ir Kemp- 
teno stovyklas, kur dirbo jų 
administracijoje.

1949 m. su šeima atvyko į 
JAV-bes ir įsikūrė Chicagoje. 
Nebodamas savo amžiaus, (ta
da 60 metų) dirbo fizinį darbą 
fabrikuose, o drauge aktyviai 
dirbo lietuviškoje veikloje. Ak- 

( tyviai reiškėsi šiose organiza
cijose: Lietuvos kar. savanorių 
kūrėjų sąjungoje (valdybos nar 

, rys), Liet. karių veteranų Ra
movėje (Chicagos skyr. pirm.), 
Buv. Liet. policijos tarnautojų 
“Krivūlėje” (valdybos pirm., 
dabar garbės narys), Lietuvių 
tremtinių pensininkų draugijo
je (pirm.), Lietuvos gimimo 
sąjūdyje, Vilniaus krašto liet.

) s-goje, Lietuvos istorijos dr- 
j joje, Liet. žurnalistų s-gos Clhi- 
jcagos skyriuje (vicepirm.) Uo
liai dirba su Lietuvos vyčiais, 
Alvude, skaito paskaitas visuo
meninio gyvenimo temomis, 
bendradarbiauja spaudoje ir kt.

Šeimyniniame gyvenime išau
gino tris sūnus ir dukrą. Visi 
vaikai baigė aukštuosius moks
lus ir uoliai reiškiasi liet. darbe.

Šiandieną juftffiiatas, nors 80 
metų amžiaus pasiekęs, tebėra 
veiklus, judrus, tvirtas, lanko 

S lietuviškus parengimus, rašo 
spaudai.

Be eilės rašinių mūsų periodi
koje, yra paruošęs ar teberuo- 
šia šias knygas: Studiją apie mi
nisterį pirm. A. Voldemarą, 
knygą apie generolą Kubiliūną, 
bando redaguoti buv. Lietuvos 
policijos tarnautojų atsimini
mus, dirba “Ramotvėno” redak
cijoje ir atlieka kitus naudin
gus darbus.

Nuoširdžiai sveikiname jubi
liatą Povilą Dirkį, sulaukusį 
brandaus amžiaus. Linkime jam 
sveikų ir darbingų metų.

Atholo — Gardnerio vyčių kuo
pa turėjo metinį susirinkimą, ku
riame buvo išrinkta nauja val
dyba: pirm. Howard Beaudette, 
vicep. Charles Genaitis, prot. rašt. 
Mary Gauronsky, kasin. Nellie 
Melaika, fin. sekr. Leonard Da- 
vidonis, koresp. Vincas Višniaus- 
kas, dvasios vadas kun. Albinas 
Yankauskas.

Susirinkimas įvyko pirm. Be
audette namuose. Jis iškėlė pui
kias vaišes, po susirinkimo nariai
gavs kaiedmia dovanu

Mūsų kolonijose
Union Pier, Mich.
VASARVIETĖ ŽIEMOS METU 

Po vasaros gražaus laikotar
pio Union Piere gyventojų ju- 

' dėjimas sumažėjo. Kai kurie na 
mų savininkai, ilgiau čia už
trukę, sniegui ir šalčiui pasiro
džius apleido Union Pierą. 

Lietuvių namų savininkų nau
joji vaidybą įvykdė riguot&o

susirinkimo nutarimą įmokėda
ma po 25 dol. “Draugo”, “Nau
jienų” redakcijoms ir liet. televi 
zijos valandėlės programai pa
remti.

Šį rudenį Union Piere ir apy
linkėje keliolika lietuvių šeimų 
vėl įsigijo nuosavybes ir dar 
nemažas skaičius ieško pirkinių. 
Už poros metų Union Pier apy
linkė bus daug didesnė ir akty
vesnė. Bus sujungtas 94 greit
kelis, kas duos galimybę grei
čiau ir pigiau pasiekti Chicagą. 
New Bulffale bus statomi du 
nauji metalo fabrikai. Berry 
Metai Co. ir Clhesapeake - Ohio 
Raihvay. Be to, pradės veikti 
atomu varoma elektros stotis. 
Tikimasi sulaukti daug turistų, 
bent 100 automobilių kasdien. 
Apylinkėje reiks daugiau val
gyklų, krautuvių, viešbučių ir 
kitų užeigų. Kai kurie biznieriai 
jau pirkinėją patogius sklypus 
ar biznio namus.

Vien tik šiais metais Union 
Pier apylinkėje atsirado naujų 
gyventojų, nes numatytas ir ne 
tikėtas skaičius — apie 270 
naujų mokinių įsiregistravo į 
mokyklas. Ant. Kl.

— Woodrow Wilson, 28-tas 
Amerikos prezidentas, gimė 
1856 m., gruodžio 28 d.

Tinkamos Kalėdų 
Dovanos

★

“ATSIMINIMAI 1$ BALFO 
VEIKLOS”

Šioj knygoj yra 404 pusi., 
įskaitant apie 15 0 foto 
iš BALFo veiklos Amerikoj ir 
iš gyvenimo tremtinių visoj Eu
ropoj. Labai būtų gražu, jei 
buvusieji tremtiniai įteiktų šią 
knygą savo sponzoriams. Da
bar eina išpardavimas bemaž
už pusę kainos _  su kietais
viršeliais po $4.00 ir su minkš
tais po $3.00.

“VYTAUTAS THE GREAT”
Istorinis, įdomus veikalas — 

211 pusi. Graži dovana mokslo 
jaunimui ir amerikiečiams, šio
ji knyga nušviečia didingą Lie
tuvos laikotarpį 14 -15 šimt. 
Su kietais viršeliais $3.00 ir su 
minkštais $2.00.

Abiejų knygų autorius: prel. 
dr. J. B. Končius. Gaunamos 
“Drauge”.
■«iiiiuwiiiiiihiiiiuhiuiiiiiiiiuiuiw

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Prtilma ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street 
Kampas 63-čios lr Califernia 

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

Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 888-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir fiešt. tik , 
susitarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- , 

niais 2—9 v., Šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimų.
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• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
o:30 — 12:00.
• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie

I
=

niais — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinėta parfimS
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

TEL. GR 0-2400
Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir 

ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; Sefitad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0440 So. Pulaski Romi 
Valandos pagal susiturima

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezld. — PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad., kevirt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 6 iki 8 
vai. vak. šefitad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
fiešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—-4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir šefitad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
ir fiefitad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šefitad. 12-2 vai. p. d., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., fiefitad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. teL 230-2010

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso tel PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv. 6—8 vai., 

antrad. ir penkt 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimų

PIRKITB APSAUGOS BONUS

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 0-0801
DR. 1. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—r-8 v. v. 

Seštad. 9 v. r, — 2 v, popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses“.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 025-7007 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų 

Trtčiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad. antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šefitad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso teL 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, DI. 
Kabineto tel. 087-2020 

Namu tel. 830-1071
Vizitai pagal susitarimų

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelbUI 0-0017 

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

tr vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 025-8200 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šefitad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2052 W. 50th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šefitad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-010*
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečlad. Ir Sefitad uždaryta

Tel. PRospect 0-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. Ir fiefitad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimų

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir fiefitad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 707-2141 Namu 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v„ ketvlrt. 6-8 v. vakare, 
Sefitadienlals 11 -1 vai. popiet.
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Vliko poseiminės

NUOTAIKOS IR RYŽTAS
POLITINIS NETIKRUMAS ITALIJOJ

Vyriausybė, neturėdama parlamento daugumos, yra nuolat spaudžiama

POLITINIS JAPONUOS ATBUDIMAS
Japonijos atsakomybė už Azijos ateitį

Nuotaikas ir naują ryžtą 
kelti Lietuvos laisvės bylai ga
lima suprasti iš Vyriausio Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto sei 
me pasakytų kalbų, pateiktų 
pianų ir naujų minčių. Ateities 
veikla ryškėja iš paties seimo 
eigos ir jame vykusių disku
sijų. Verta dar kartą atkreip
ti dėmesį į šio įvykio reikšmę 
ir tolimesnius darbus.

Svarstant Vliko pirm. dr. J. 
Valiūno pare'žkimus ir ryšius 
su įvairiais valstybių vyriau
sybių pareigūnais, įsižiūrint 
ir tarptautinę politinę padėtį, 
nuo kurios priklauso ir mūsų 
tautos likimas, kreipiant žvilgs 
nį į pasiūlytą ateities veiklos 
planą, ryškėja, kad nepriartė
jo nei mūsų tikslai, nepasikei
tė nei politinė situacija mums 
palankesne kryptimi. Dar rei
kės daug darbo ir pastangų, di 
dėlės kantrybės ir sutelktinių 
jėgų, nepalaužiamo ryžto ir 
nuolatinio beldimosi, kad mūsų 
tautai okupacijos padaryta ne
teisybė bent liktų vieša tarp
tautinė laisvojo pasaulio opa. 
Tiems darbams reikia pajėgių 
naujų darbininkų, nes palikti 
juos tik būreliui žmonių reikš
tų nesidomėjiną pagrindiniu 
visos tautos — šiapus ir ana
pus — tikslu.

Padėčiai nei tautinėje, nei 
tarptautinėje plotmėje nesikei- 
keičiant, aišku kiekvienam, 
kad reikia daugiau jėgų pasi
telkti tam pačiam tikslui siek
ti. Nereikia b'bti veiklos de
centralizacijos, o kaip tik ska
tinti, kad tiet darbi} našta, 
tiek atsakomybė už išlaisvini
mo pastangas būtų sudėta ant 
daugiau pečių. Nėra tokio veik 
snio, kuris pajėgtų apimti vi
sas sritis ir informuoti bei pa
lenkti politines viršūnes pats 
vienas. Nėra tokių vadų, ku
rie sugebėtų viską patys ap
rėpti. Dėlto šiuo metu darbai 
skirstytini visiems pajėgiems 
asmenims ir visiems organizuo 
tiems vienetams, kad jie savais 
būdais ir savoje srityje atlik
tų tai, ko nega'i atlikti pa
grindinis tautos laisvinimo 
veiksnys.

*
Vyriausio Lietuvos išlaisvi

nimo komiteto uždavinys yra 
patirti ir kitiems perduoti da
barties tarptautinės politikos 
pasikeitimus, vergijos įteisini
mo pavojus ir paveikiausias 
priemones prieiti prie laisvo
jo pasaulio centrinių organi
zacijų ir politinių vadovų. Jam 
tai lengviau, nes jis savo veik
lą atremia į politinę tikrovę 
ir galimus politinius pasikeiti
mus. Jam lengviau parinkti ir 
veiklos būdus, kuriais sėkmin
giau galėtų tautinių ir politi
nių tikslų siekti net ir paski
ros įvairių kraštų lietuviškos 
visuomeninės ar politinės or
ganizacijos. Tuos būdus nuro
dyti ir yra Vliko pareiga, nes 
jis vadovauja laisvės sieki
mams.

Decentralizuoti veiklą reikia 
dėl nepaprastos ir plačios jos 
apimties. Bet tai nereiškia, kad 
turėtų būti decentralizuota ir 
vadovybė. Vadovauti turi tik 
vienas veiksnys, kuris ne tik 
nurodytų, bet ir skatintų ki
tus veikti, kuris ne tik ieškotų 
naujų veiklos metodų, bet ir 
gera valia juos priimtų, ką ki
ti laisvės siekimui padaro, ir 
net konkrečiai nurodytų, ko
kių priemonių imtis. O kad

AFRIKOS DVASINIS 
ATSINAUJINIMAS

Popiežius Paulius VI-sis gra
žiausių vilčių skiria Afrikos 
tautoms, kurios daugumoje tik 
po II-jo pasaulinio karo atgavu
sios nepriklausomybę, nepapras
tu uolumu savarankiškai siekia 
ne tik ūkinės bei socialinės pa
žangos, bet nepalaužiamu pa
tvarumu ištikimai siekia dvasi
nio atsinaujinimo Kristaus evan

mas.
Ji buvo vėliau gausiai komen- 

gelŲoa šviesoje. Tai pareiškė tuojama.

tai galėtų atlikti, bent Vliko 
valdybos ar ir tarybos nariai 
turėtų gerai susipažinti su į- 
vairių kraštų politinėmis nuo
taikomis, su galimybėmis per 
politines partijas ar net vy
riausybes iškelti Lietuvos o- 
kupacijos ir jai laisvės grąžini
mo reikalą. Smulkesni kraštų 
vienetai turėtų dėti visas pas
tangas, kad Lietuvos reikalai 
ir skriaudos niekur nebūtų už
mirštos.

Vadovauti — tai nereiškia 
d'ktuoti, kas reikia ir kaip rei
kia padaryti, — diktatūrų lais 
vės krašte niekas nemėgsta. 
Bet pripažinti laisvai pagrindi
nio veiksnio vadovybę reiškia 
susiklausyti ir įsitikinti, kad 
tikslas yra visų vienas, tik 
jam siekti yra skirtingų prie
monių. Vlikas negali nusileisti 
į smulkmenas, — tai sudary
tų pavojų juose paskęsti, bet 
turi vadovauti esminiuose sie
kimuose, atremtuose laisvės 
atstatymo principu.

*
Vyriausias Lietuvos išlais

vinimo komitetas išreiškia vi
sų pagrindinį troškimą — tau
tos laisvės atgavimą. Ir tai ne 
tik išeivijos, bet ir pavergta
me krašte pasilikusiųjų. Tai 
yra veiksnys, kuriame sukon
centruota visų siekimo mintis 
ir pastangų telkinys. Tai ne
reiškia, kad visi aklai turi pri
imti visas jo ar k’tos organi
zacijos panaudojamas priemo
nes ar visus propagandinius 
būdus. Bet tai yra noras, kad 
jame būtų realizuoti mūsų vi
sų tikslai. Sugestijos, pagei
davimai ir tikrove atremti pa- 
s'ū’ymai turėtų būti visų no
riai priimti, nes tik bendru 
darini ir talka te galima da
bai tinėse sąlygose ko nors pa
siekt i.

Tačiau mūsų ne’.emtis, kad 
daugeliu atvejų irickvienas 
veiksnys ar net kiekviena or
ganizacija mėgina ieškoti sa
vo kelio ir savo tikslų. Jei jie 
derinasi prie bendrųjų sieki
mų. tai yra gera ir tokia veik
la, bet, jeigu jie sklaido mūsų 
jėgas tai stokojame bendra- 
d-rbiavimo ir tikrovės supra
tome. Užtat ne kas kita, o tik 
\ :kas turi koordinuoti visų 
iciksnių V3-’:'a ka' ja siek ą 
ma laisvės bylos išjudinimo. 
Aišku, jis negali įtaigoti to
kiai veiklai, kuri yra tik kul
tūrinio ir visuomeninio pobū
džio, nes tai skirtinga sritis. 
Tačiau ir šiuo atveju jis turi 
būti tarpininkas, kad bent di
džiosios organizacijos ir viene
tai savo veikla nesikryžiuotų, 
vieni kitiems nekenktų ir, u- 
žuot pagelbėję, nesilpnintų tau 
tinių apraiškų, kurios kelia 
Lietuvos ir lietuvių vardą.

Vlikas, stengdamasis lietu
višką veiklą išeivijoje koordi
nuoti, turi nurodyti silpnąsias 
priešo vietas, kurias reikia iš
naudoti, ir sukoncentruoti stio 
resnes pajėgas, kai reikia pul
ti priešo tvirtoves. Dabartis 
jau labai jautriai kelia reikalą 
vison mūsų veiklon, ypač poli
tinėm įtraukti jaunesnių ir in
telektualesnių jėgų pratęsti ir 
sustiprinti mūsų užmojams pa
laikyti gyvą Lietuvos laisvės 
atstatymo idėją. Tik tuo bus 
pažadintas ryžtas laisvinimo 
bylai duoti dar stipresnį ir lai
mėjimą laibiau laiduojantį pa
grindą. Pr. Gr.

Popiežius privačioje audiencijo
je, priimdamas Cotonou arki
vyskupą Gantin, iš Dahomey 
respublikos, atvykusį į Romą. 
Arkivyskupas Gantin Romoje, 
prancūzų ambasados surengta
me simpoziume skaitė didelio 
dėmesio susilaukusią paskaitą 
apie katalikų Bažnyčios Afriko
je padėtį ir dabarties proble

Praėjusią vasarą, socialdemo
kratams pasitraukus iš vyriau
sybės, įvyko rimtas politinis pa
krikimas, nieko gero nežadąs 
ateičiai. Kodėl Italija šiandien 
pergyvena politinį netikrumą?

Jį lemia politinių partijų pa
krikimas, silpna vyriausybė, ne
turinti daugumos parlamente, 
pasimetimas parlamente, politi
niai neramumai ir streikai. Vy
riausybė svarbiausius klausi
mus atideda, nes neturi jėgos 
parlamente jiems spręsti. Su
glaustai tarus, italai gyvena lai
kinumu, puoselėdami viltis atei
čiai, tačiau nepasiruošę sutikti 
dabarties smūgių.

Politinių partijų pakrikimas
Italai nemėgsta drausmės.

Padrikumas ypač ryškus politi
nėje srityje. Democrazia Chris- 
tiana — krikščionių demokratų 
visą pokarį valdanti partija su
skilo į sambūrius. Krikščionys 
demokratai beveik vienu balsu 
išrinko dešinės krypties atsto
vą Arnaldo Forlani partijos sek
retorium, tačiau jis bejėgis pa
šalinti susiskaldymą partijoje.

Socialdemokratų partijai su
skilus praėjusį liepos mėn., šiuo 
metu vyksta aštresni savybės 
ginčai už priešiškų partijų puo
limą.

Respublikonai drausmingesni 
bet krašte neįtakingi.

Liberalai, atstovaują pramo
nininkams, nepaisant jų pastan
gų, nepavyko surasti są’yčio 
tarp pramonės ir darbininkų.
Juos skiria skirtinga socialinė 
samprata.

Kai nuosaikesnės politinės 
partijos yra pakrikusios, užsi
plieskė kova tarp kraštutinių 
partijų. Taip buvo Weimaro Vo
kietijoje, ne kitaip dedasi ir nū
dienėje Italijoje. Komunistai ir 
naujieji fašistai jau pradėjo ne
paprastai aštrią žodinę kovą, ku 
ri gali nuvesti į jėgos išbandy
mą.

Kova Milane
Lapkričio 19 d. buvo mirtinai 

sužeistas jaunas policininkas 
malšinęs Mao pasekėjus Mila
ne. Trys kairiosios darbininkų 
sąjungos įvykio įspūdžiui nu
stelbti paskelbė 24 vai. visuo
tinį streiką reikalauti, kad bū
tų statomi namai, kurių butai 
būtų darbininkams išnuoniuo- 
jami už žemesnę nuomą.

Lapkričio 21 d., kai policinin
kas buvo laidojamas, savo jėgą pjįe gu prang p Vietname vyko smarkūs mūšiai. Iš abiejų pusių buvo panaudota daug, šaudmenų ir kitos karinės 
parodė naujieji fašistai, šaukda- medžiagos. Čia matome krūvą tuščių 105 mm sviedinių gilzų. Jų šovinius į priešą paleido JAV artilerija.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Lengva pastebėti, kad realusis gyvenimas šito
kioje galvosenoje nėra pati didžioji vertybė. Negana 
to, jis yra tampriai susijęs su blogiu. “Kai asmuo 
gema, priimdamas savo kūną, jis yra sujungiamas su 
visokiu blogiu. Kai jis išeina ir miršta, visą tą blo
gį jis palieka už savęs” (91).

Nors sapnas yra tik tarpinė žmogaus būklė, ta
čiau jis yra labai veiksmingas. Būdamas miego sto
vyje žmogus kuria realybę. “Nors šioje būklėje nė
ra nei realių vežimų, nei arklių, nei kelių, tačiau jis 
pats kuria vežimus, arklius ir kelius. Čia nėra nei 
palaimos, nei laimės nei džiaugsmų, tačiau jis pats 
kuria palaimas, laimes ir džiaugsmus. Čia nėra nei 
tvenkinių, nei ežerų, nei upių. Jis tikrai visa tai pa
daro” 91).

Iš šios ištraukos galima susidaryti vaizdą, kaip 
daug sapnas reiškė upanišadų mąstytojui. Jis yra tik
ra asmeninė realybė. Jis yra nemirtingumo apraiška. 
Sapne “nemirtingasis eina, kur jis nori, tas auksinis 
asmuo, vienišas paukštis” (92). Turint tai prieš akis 
lengviau yra suprasti ir visą upanišadų filosofiją bei 
teologiją. Kai upanišadininkai sako, kad jie kuria pa
saulį ir dievus, tai atrodo, kad jie sapno realybę per
kelia į realų gyvenimą.

Būdamas laisvas nuo išorinio pasaulio sapnuojan
tis žmogus yra laisvas nuo blogio. Tai Yajnavalkya 
pabrėžia keletą kartų. “Sapne vagis nėra vagis, žmog
žudys nėra žmogžudys” (93).

Nepaisant sapno pranašumų, žmogus yra linkęs 
grįžti į budėjimo būklę. “Asmuo, pasidžiaugęs sapno 
būkle ir matęs gėrį ir blogį bei judėjęs tarp jų, sku
ba vėl atgal į tą vietą, iš kurios jis išėjo, būtent į 
budėjimo būklę.” Tačiau Yajnavalkya budėjimo būk
lės nelaiko didele vertybe. Ji yra “kaip sunkiai pri
krautas vežimas, kuris juda girgždėdmas. Tais yra 3U.

Kodėl toks išsamus įrodinėjimas sapnuojančio 
Aš? Iš to gali pasidaryti atitinkamas išvadas Jungo 
ar Freudo psichologijos šalininkas. Jam tai bus kelias 
į gelmių arba pasąmonės psichologiją. Iš to gali pa
sidaryti išvadą ir krikščionis. Jam tai bus sugestija, 
kad žmogus ne visas miršta. Bet kokią išvadą iš to 
padarys bramanas? Jo išvada yra, norėta ar ne, kad 
sapne yra daugiau realybės negu realiame gyvenime.

Netenka stebėtis, kad tai yra giliai priešinga žy
diškai — krikščioniškai žmogaus sampratai. Nors šios 
religijos ne mažiau realiai suvokia žmogaus dvasin
gumą negu indiškoji, tačiau ne Senojo Testamento 
Dievas nevilioja žmogaus dvasios iš kūno, nei juo la
biau Kristus, priimdamas žmogaus prigimtį'. Dievas, 
norėdamas santykių su Abraomu, nevilioja jo į sap
nų karalystę, bet į kitą žemę — Kanaano. O Kristus 
neatėjo vaduoti žmogaus iš kūno naštos, bet pats pa
siėmė kūno naštą iki paskutinių jos pasėkų.

'Dar stabtelkime prie klausimo, kame glūdi Yaj- 
navalkyos įrodinėjimo apie veikėją sapne spraga. At
rodo, ji glūdi nepilnoje veikėjo sampratoje. Miegan
tis veikėjas, nors yra veikėjas tam tikra prasme, ta
čiau jam trūksta kai kurių pagrindinių veikėjo savy
bių. Jis negali savo veikimo kontroliuoti. Taigi jis nėra 
atsakingas veikėjas. Bet dėl tos pačios priežasties jis 
nėra ir laisvas veikėjas. Yajnavalkya, įrodinėdamas 
veikėją sapne, yra nepriėjęs iki pilnai sąmoningo vei
kėjo supratimo realiame gyvenime.

9. DIEVAS IR REALUS ŽMOGUS

Yajnavalkya, prieš išeidamas į miškus atgailoto
jo gyvenimui, atsisveikino su savo dviem žmonom, 
palikdmas joms savo žemes. Pirmoji jų Maitreyi bu
vo filosofė ir jo paklausė: “Jei visa žemė, pilna tu
rto, priklausytų man, ar aš būčiau nemirtinga ar ne?” 
(99).

(Bus daugiau)

GEDIMINAS GALVA

mi “Tegyvuoja Italija, tegyvuo
ja ginkluota policija, mirtis po
licininko žudikui”. Tūkstančiai 
milaniečių pasipylė į gatves pa
rodyti, kad jie nepritaria kraštu 
tinės kairės siautėjimui ir vy
riausybės sustingimui viešai 
tvarkai palaikyti.

Abu kraštutiniai sparnai gra
so. Kairė atvirai šneka apie re
voliuciją Italijoje, dešinė šau
kia, kad jau išmušė valanda 
perversmui daryti.

Žaidimas parlamente

Krikščionių demokratų vy
riausybė daugiau rūpinasi žaidi
mu parlamente, kaip reformo
mis. Palazzo Chigi — vyriausy
bė ar parlamentas — Menteci- 
torio tegali tik svarbiausius 
klausimus rytdienai atidėti Ad
ministracijos, mokyklų, mokes
čių reformog ir kiti įstatymai 
tebeguli stalčiuose. Tštisus mė
nesius partijos ginčijosi dėl sky
rybų įstatymo. Socialistas For
tūna ir liberalas Baslint spyrė 
įstatymą priimti, o krikščionys 
demokratai stengės klausimą a- 

. tidėti.
Skyrimų įstatymas surikiavo 

partijas į du frontus. Už įstaty 
mą balsavo dešinieji — libera
lai, respublikonai, visos socia
listų partijos ir komunistų par
tija. Krikščionys demokratai te

kūniškuoju Patim, kuris, užsėstas suprantančiojo Pa
ties, juda girgždėdamas, kai žmogus rengiasi mirti” 
(95).

Žmogaus jausmai yra tarsi policininkai, valdinin
kai, interesantai ir valdytojai, kurie su duona ir gė
rimu laukia grįžtant karaliaus. Jie visi būna susirin
kę ir tada, kai Pats išvyksta, būtent, kai žmogus 
miršta (95).

Čia mes turime upanišadų žmogaus gyvenimo pa
saulėžiūrą, kuri yra atremta sapno realybe. Sapnas 
padeda išaiškinti žmogaus nemirtingumą. Einant 
šiuo mokslu mirtis yra tik išsilaisvinimas iš gyveni
mo naštų, o ne tikra gyvenimo katastrofa. Teisingai 
dėl to kai kurie induizmo tyrinėtojai sako, kad šio
je kultūroje yra nesiskaitoma su mirties realumu. Mir
tis čia nepripažįstama pilnoje jos galioje.

Būtų pusė bėdos, jeigu čia būtų nesiskaitoma su 
mirtimi, tačiau tas nesiskaitymas atsikeršina realiam 
gyvenimui. Kai mirtis suvokiama kaip nereali, pasi- 
gaunant sapno, tai sapnas nejučiomis pasidaro reales
nis dalykas už konkretų žmogaus gyvenimą.

Psichologiškai galima suprasti šitokio mokslo su
sidarymą. Reikia sutikti, kad sapnas pirmoje eilėje 
pasipiršo žmogui suvokti save net tada, kai žmogus 
nieko neveikia, kai jis miega. Žmogus gyvena net ta
da, kai jis miega.

Tačiau Yajnavalkya nesutinka su mūsų pažiūra, 
kad sapne žmogus nieko neveikia. Jam sapne žmogus 
yra “pats save apšviečiantis”. Dėlto sapnas yra iš
laisvinantis.

Jis ilgai pavyzdžiais įrodinėja karaliui, kad žmo
gus sapne yra veikiantis. Jo įrodinėjimas yra šitoks: 
jei yra veiksmas, tai turi būti ir veikėjas. Jei yra 
uostymas, tai turi būti ir uostytojas. Jei sapne yra 
ragavimas, tai turi būti ir ragautojas. Jei čia yra kal
bėjimas, tai turi būti ir kalbėtojas. Jei čia yra gir- 
jimas, tai turi būti ir girdėtojas. Jei čia yra mąs
tymas, tai turi būti ir mąstytojas. Jei čia yra palytė
jimas, tai turi būti ir lytėtojas. Jei čia yra pažini
mas. tai turi būti ir pažinajas.

sulaukė paramos iš naujųjų fa
šistų ir mOiiarchistų.

Krikščionys demokratai 
pralaimi

Lapkričio 23 d skyrybų įsta
tymui pritarta 325 balsais, prieš 
283 krikščionių demokratų ir 
talkininkų balsus.

Krikščionys demokratai pas
kelbė toliau vesią kovą prieš 
naująjį skyrybų "įstatymą, kuris 
prieštaraupąs 1929 m. sudary
tam konkordatui su Vatikanu. 
Šiuo klausimu numatomas tau
tos atsiklausytas ir trukdymas 
teismuose remtis naujuoju sky
rybų įstatymu.

Nėra abejonės, kad kairiosios 
partijos ir liberalai sutarė iš
bandyti jėgas krikščionių de
mokratų saldymo sunkiausiame 
tarpsnyje.
Darbininkų sąjungos streikais 

siekia ne tik socialinių reformų, 
bet ir politinių tikslų. Jiems į 
talką ateina studentai ir jauni
mas. Kritiškuoju metu ir deši
nieji socialistai pakėlė rankas 
prieš krikščionis demokratus, 
nepaisydami tylaus įsipareigoji
mo juos remti. Socialistai, pri
tardami krikščionims demokra
tams, tegalėjo politinį netikru
mą pratęsti, bet ne jų galioje 
išjudinti Italiją iš politinio su
stingimo.

Po karšto politinio rudens ga
li sekti ne geresnė žiema. Da
bartinė vyriausybė, ' patekusi 
tarp girnų, tegalės varganas die 
nas stumti* k.’i anarchistai, Ma-

V. LITAS

“Dvidešimts penkerių metų 
gana. Okinavos žmonės ir ja
ponų tauta nori Okinavos su
grįžimo”. Šitaip pasisakė buvęs 
užsienio reikalų min. Miki. Oki- 
nava ir Rijukiju salvno grandi
nė užgauna japonų tautinę di
dybę.

Šita problema drumsčia japo
nų politinį klimatą. Šato, Jipc- 
nijos min. pirmininką? ligi šių 
metų pabaigos šitais klausimais 
turi pasiekti laimėjimų. Tas be
veik pavyko: tarp Šato ir Nixo- 
no yra pasiekiąs bent dalinis 
susitarimas. Okinava bus sugra 
žinta.

Atominių ginklų kiaiumaa
Kitaip atrodo \mcrikus kari 

nių bazių klaus'.mas. Karinės 
bazės ir atominiai ginklai yra 
Japonijos ir visos Azijos apsau
gai. Bet Japonija pasisako prieš 
atominių ginklų laikymą. Ame
rikiečiai savo atominius gink
lus turi iškraustyti. Bet šitaip 
gali susidaryti saugumo spn-

o pasekėjai komunistai ir jau
nimo revoliucinės atskalos kal
bina darbininkus pradėti revo
liucinį sąjūdį. Ar vyriausybė dc 
mokratinėm s priemonėmis pa
jėgs atsispirti.'

Šiuo metu tyla grėsmingas 
klausimas. Ar Italijos vyriau
sybė, parl anie it a s, nuosaiki tį
sios politinės partijos norės ir 
pajėga ginti Italijos demokra
tinę santvarką7

ga. Klausimas, ar japonai pa
jėgs šią spragą užpildyti. Miki 
šitaip sako; “Mes kelsime sa
vo gynybos jėgą”

Jaiponai artimiausiu laiku ne
mano pasirašyti atominių gink
lų neplatinimo sutarties. Pasi
rašymas gali sutrukdyti ato
minės energijos tyrimus ir nau
dojimą taikos reikalams. Dabar
tinis užsienio reikalų ministeris 
Kiichi Aichi sako, kad sutarties 
tekstas nepaiso Japonijos rei
kalavimų. Tie reikalavimai, gal 
būt, nėra paprasti: Japonija no
ri laimėti laiko. Japonija, atsi
žvelgdama į smarkų komunisti
nės Kinijos atominio ginklavi
mosi augimą, nenori susirišti 
rankų. Japonai pasitiki tik sa
vo atom. bombom JAV ato
minės bombos neužtikrina Ja
ponijos saugumo.

Jūros kelių užtikrinimas
Tarp Amerikos ir Japonijos 

yra sudaryta saugumo sutartis. 
Miki sako: “Saugumo sutartis 
bus pratęsta”. Bet opozicija ma 
no visai kitaip: kitiems metams 
ji pranašauja karštą ir audrin
gą vasarą. Bet ir opozicija ne
gali užginčyti, kad Japonija, 
kaip prekybinė galybė, turi im
portuoti žaliavas, todėl gyvybi
nis klausimas yra jūros kelių 
užsitikrinimas.

Pokarinė Japonijos užsienio 
politika buvo ne kas kita, kaip 
ūkinių interesų funkcija. Japo
nija dengėsi Amerikos apsau
ga ir savo saugumui neišleido 
beveik nė vieno cento. Visa e- 
nergija buvo sukoncentruota į 
gamybą ir prekybą. Japonija 
greit išaugo į ūkinį milžiną. Bet 
ji pasiliko politinis nykštukas. 
Politinis nykštukas jautėsi labai 
gerai. Bet dabar pripažįstama, 
kad šita padėtis negali ilgai tęs
tis. Anglai traukiasi nuo Sueso. 
Amerikiečiai kalba apie “poviet- 
naminę erą”. Kaip japonai tu
rės suprasti savo būsimą rolę 
Azijoje?

Japonai už Aziją
Min. Aichi sako: “Ūkinis 

Japonijos išsivystymas mus į- 
pareigoja suprasti ir įvertinti 
visą mūsų atsakingumą. Mes tu 
rime remti neišsivysčiusius kraš 
tus. Japonų konstitucija drau
džia karinį bendradarbiavimą 
su kitais kraštais. Kitiems kraš 
tams mes duosime finansinės 
ir techniškos pagalbos, šituo bū

(Nukelta į 4 pusi.)
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BENEDIKTO BABRAUSKO KELI 
GYVENIMO BRUOŽAI

Tolimi jaunystes prisiminimai jo mirties metinių proga 

PRANAS RAZMINAS

Benediktui Babrauskui mirus, 
buvo išspausdinti keli straips
niai, kuriuose buvo trumpai pa
žymėti jo šviesios asmenybės 
bruožai. O tie jo šviesieji gyve
nimo ratilai mums įsidėmėtini 
ir sektini: maža teturėti ir būti 
laimingu, daug dirbti, aukotis 
ir nepavargti, aukščiau visko 
laikyti dvasios galių ugdymą. 
Jis mylėjo žmones, kuriančius 
kultūrą. Kiekvienas jų laimėji
mas buvo tarsi jo paties laimė ' 
j'mas.

Gimtinė' ■■ l‘f
Atrodo keista, kai mes, bū

dami labai artimi kaimynai, c.’e- 
kada jaunystės metais nesame 
susitikę ir vienas kito nepažinę. 
Akeeb-kę (Kurtuvėnų parap.) 
nuo piano gimtinės teskyrė tik 
gaidžio balso atstumas. Leng
viausia jo gimtinės vietą nusa
kyti. atsivertus Lietuvių en- 
cikk pedijos XXXI tomo 447 
psl., kur yra įdėta St. Dirmanto 
sudaryta Lietuvos trianguliaci
jos schema. B. B. gimtinė prie 
86 nr., Dūkstkalnio papėdėje, 
apie vieną klm. j pietryčius nuo 
šios aukštumos.

Tai gražios gamtos ir neder
lingos žemės priešingybė. Ten 
buvo mėgstama sakyti: miško 
— nors sudek, vandens — nors 
prigerk, prisivok, ko Trūksta, 
ir galį gyventi. Ožka ant bamb- 
kalnio — ženklas skurdžios že
mės ir skurdaus gyvenimo, nors 
ir 100 ha turėtumei. Palypėjus 
į minėtą trianguliacijos bokštą 
atsiverdavo nuostabūs Žemaiti
jos reginiai: garsioji Šatrija, 
Medvėgalis, Girnikai, Kurtuvė
nų-Šaukėnų girios, 30-40 klm. 
spinduliu galėjai gr'ožėtis visu 
tuo, kas driekėsi po tavo kojo
mis.

Netoli Akseliškės vėl truputį 
į pietryčius, tiesiog kaimynystė
je, Kumpiškės viensėdyje gimė 
ir augo prof. dr. Steponas Stan
kus, miręs 1960 m. Chicagoje. 
Su juo teko kartu lankyti ir 
baigti Gardų pradžios mokyk
lą.

Iš to mažučio trikampio vi
sus tris likimas atbloškė į Chi
cagą. Nežinau, kaip a. a. Bene
diktas aplenkė Gardų pradžios 
mokyklą, kurią Stankus ir aš 
lankėm ir baigėm. Manau, kad 
jį kas nors privačiai parengė, 
ir taip jis įstojo tiesiog į Šiau
lių gimnaziją. Tais laikais apie 
1920 m.) Šiaulių gimnazija bu
vo perpildyta. Mudu su Stan
kum buvome metais praaugę, 
neturėjome reikalingų pažinčių, 
tad ten ir nepakliuvome. Jis į- 
stojo į mokytojų seminariją, o 
aš nuėjau kitais keliais. 

Lietuvybės ugdymas
B. Babrausko santykiai su 

kaimu buvo silpni. Jo nebuvo 
matyti organizuoto kaimo jau
nimo gretose. Jis jam nesiro-

POLITINIS JAPONUOS 
ATBUDIMAS 

(Atkelta iš 3 pusi.)
du iš dalies mes atsversime A- 
merikos ir Anglijos įsipareigoji
mus”.

Japonai tyliai ir atsargiai kal
ba, kokiu būdu perimti Ameri
kos ir Anglijos rolę Tolimuose 
Rytuose. Bet iš to gali kilti ne
išvengiamas s įsidūrimas su ki
nais. Aichi šitaip sako: ‘‘Aš ti
kiu, kad raud. Kinija yra Ja
ponijos užsienio politikos cent 
re. Santykiai neturi likti tokie, 
kokie dabar yra. Dabai- mes tu
rim linkėti, kad kinai užimtų 
lankstesnę poziciją ir pasidary
tų vertingu tarptautinės bend
ruomenės nariu. Kinai turi su
prasti, kad ja j in u neturi prieš 
kinus priešiško nusistatymo”.

dė ir jam nevadovavo. Augda
mas šeimoje vartoja lenkų kal
bą. Tačiau jau Šiaulių gimna
zija j gimnazistą Babrauską vei
kė labai stipriai. Kai motina su
grįžusį atostogų bandė kalbinti 
lenkiškai, Beniukas jai atsaki
nėjo lietuviškai (ar ne atvirkš
čia lietuvių tėvų padėtis Ame
rikoje?). Tai aš prisimenu iš 
savo motinos pasakojimų. Ji, 
kur praeidama, nevengdavo už
sukti ir pas Babrauskus į Ak- 
seliškę. Tačiau Benediktas, kur 
reikėjo, ir lenkiškai! prakalbė
davo. Taip jis savo giminėms, 
dar būdamas gimnazistas, per 
krikštynas yra drožęs prakalbą 
lenkiškai (lenkiškai kalbančioje 
šeimoje). Tai aš pats esu gir
dėjęs iš lenkiškos kultūros ir 
lenkiškai kalbančios inteligentės 
(muzikos mokytojos Sofijos 
Gimbutienės), kuri pati toje 
puotoje yra dalyvavusi.

Tačiau Babrauskui tai buvo 
gyvas reikalas. O jis jau ir ta
da mėgo kalbėti. Jis, būdamas 
žemaitis, nepaveldėjo iš šeimos 
ir žemaičių tarmės. Tam tikra 
prasme Babrauskas jaunas su- 
miesčionėjo, beieškodamas sa
vo dvasios polėkiam erdvės ir 
gilumos. Kartą prie Paw Paw 
ežero jis A. P. Bagdoną ir ma
ne užsipuolė, kad Kražiai (esam 
abu baigę ten gimnaziją) neturė 
ję tinkamų sąlygų jaunimui kul 
tūriškai bręsti. Žinoma, mes at
sikirtom.

Nesuaugęs su kaimu, jis grei
tai atsisakė ir nuo savo gražios, 
bet skurdžios gimtinės. Tėvui 
anksti mirus, mažą derlių te- 
nešant laukeliams, prakiurus 
stogams ir motinai nepajėgiant 
ūkininkauti (pusininkai tik nu
sigyventi), BaJbrauskai pardavė 
ūkį, nusipirko namelį Kaune ir 
ten visa šeima apsigyveno vi
są laiką.

Gyvenimas Kaune
B. Babrausko dinamiškas cha 

rakteris kaip ir nesiderino su 
gamtos idilija, melancholija. O 
jis nebuvo nei svajotojas, nei 
romantiškas. Tad jam nebuvo 
sunku ir su gimtuoju kampeliu 
atsiskirti. Jį labiau viliojo dva
sinis pasaulis, dvasiniai horizon
tai. Gal būt, mažiau sugebėda
mas džiaugtis gamtos grožiu, 
puikiai mokėjo išgyventi kiek
vieno dvasinius laimėjimus.

Kiekviena vertingesne litera
tūrine bei kultūrine apraiška 
iis iš širdies džiaugėsi, tarsi tai 
būtų ir jo paties laimėjimas. 
Kas neprisimena jo entuziastin
gų “Draugo” literatūros lau
reatų vertinimų. Jis ir nelaimė
jusiems rasdavo gerą paskati
nantį žodį. šiuo atžvilgiu jis 
buvo tarsi antrasis Vaižgantas.

Tik Kaune teko jo dvasinį pa
saulį iš arčiau pažinti ir jį daž
niau pamatyti — tai meiliai šne
kučiuojantis su būsima gyveni
mo drauge Gražina ( dažniausiai 
Laisvės alėjoje), tai Šatrijos 
korporacijos susirinkime. Jau
nas truputį blaškėsi, beieškoda
mas gyvenimui ir savo kūrybi
niam žodžiui originalios for
mos. Ak, tas neužmirštamas 
Teologijos - Filosofijos fakulte
to auditorijoje įvykęs susirin
kimas, tie jo paskaityti eilėraš
čiai iš “Eilėraščių krautuvės”. 
Niekas į iuos tada stipriai ne
reagavo. Rinkinys jau buvo pa
rengtas spaudai. Tačiau leidi
nys užkliuvo už cenzūros. Kiek 
prisimenu, nieko ten, dabartinė
mis akimis žiūrint, baisaus ne
buvo. Daug kas panašiai buvo 
bandę, naujumo ir išraiškos be
ieškodami. Babrauskas turėjo 
laikinai nuo Šatrijos atsiskirti.

Po ano nesusipratimo B. prie 
poezijos nebesugrįžo, ir jo kul
tūrinė veikla išsišakojo kitomis

Benediktas Bafcrauskas

šakomis, o apie aną nepasise
kimą jis vengdavo ir kalbėti.

Pervertino sa vo jėgas
Būdamas nepaprastai stiprios 

sveikatos, dirbo dienas ir nak
tis. Paskendęs knygose ir žur
naluose, užmiršęs net ir savo 
artimą aplinką, kartais užmir
šęs ir savo išorę, skaitė, rašė, 
taisė, redagavo, o ir šeimai rei
kėjo duoną uždirbti. Tad a. a. 
Benys laiko tikrai neturėjo. Įvai 
rūs posėdžiai, mokyklos, apsi
vertęs, kaip sakoma, darbais 
iki ausų, nežinojo, kas yra ato
stogos ,kurių jam tikrai rei
kėjo.

B. Babrauskas, gyvas būda
mas, tiek daug gražių žodžių 
mums prisakė ir. prirašė, kad 
jis tikrai užsitarnauja būti mi
nimas su pagarba. Ne daug to
kių idealistų teturime, tik ant 
rankos pirštų suskaitoma. Jo į- 
sigyti nameliai žvilgsnio nepa
traukė, tačiau jų viduje buvo 
sukrauti tokie turtai, kurių ne
užtinkame puošniose rezidenci
jose su visais patogumais. Bab
rauskas buvo tikrosios kultū
ros atstovas — švyturys ir, kai 
iis užgeso, pastebimai visa ap
linka patamsėjo. Tuojau jo pa
sigedo kultūriniai susirinkimai, 
dairosi komisijos, spauda ir mo
kyklos.

Mėgo svečiuotis ir vaišintis 
ir buvo nepamainomas pokal
bininkas, tačiau nuoširdus ir 
atrandąs kiekvienam tinkamą 
žodį. Vis skubąs, vis neturįs lai
ko, prisiekęs posėdininkas. Gin
če karštas, tačiau neužsispyręs, 
kad nusispręstų palikti posėdį.

Aukštos moralės, gilaus tikė
jimo, didžiai mylįs savo šeimą. 
Ypatingai didžiavosi savo sū
naus moksliniais gabumais. Ne
žinau, ar sūnus tai savo laiku 
įvertino ir savo tėvą tinkamai 
suprato

Babrauskas nemėgo nekūry- 
bingo darbo, sakysim, protoko
lų rašymo Bent mokytoj / po
sėdžiuose visomis keturio.r 
krtėsi, nurodydamas ir kitas 
priežastis, tačiau man karią pa
šnibždėjo, kad nemėgstąs tik 
dėl paties darbo mechaniškumo.

Užmuštas nesėkmingas i?biu

Lietuvos laisvinimo programa 
ateinantiems metams

Juozo Audėno, Vliko vicepirmininko, pranešimo seime 
ryškiosios mintys

| veiklai tarptautiniuose santy
kiuose.

Laisvinimas — tautos 
uždavinys

Sukankant 30-čiai metų nuo į 
Lietuvos okupacijos, Lietuvos i 
laisvinimo reikalas lebera visos I

lietuvių tautos uždavinys. Vy
riausias Lietuvos išlaisvinimo 
komitetas yra kovojančios tau
tos sukurtas veiksnys, o ne už
daras savanaudžių telkinys, 
kaip kartais nori nuvertinti ar

(Nu/kelta į 7 pusi.)

Ateinančiais metais bus 30-ji 
sovietinės okupacijos metai. Ši ’ 
sovietinė okupacija yra žiauriau 
šia iš visų, kokių Lietuva yra, 
turėjusi daugelio šimtmečių bė
gyje. Prieš trisdešimt metų ta
pusi dviejų savo kaimynų (Ru
sijos - Vokietijos) agresijos au
ka, Lietuva neteko ne tik ne
priklausomybės, bet ir daugiau 
kaip milijono savo krašto gy
ventojų, nekalbant apie mate
rialinį skurdą, kurį okupantas 
atnešė mūsų tautai. Todėl tiek 
laisvojo pasaulio lietuvių, tiek 
ir darbai visos tautos, gyvenan
čios krašte, skiriamos lietuvių 
tautos laisvei atgauti ir valsty
bės nepriklausomybei atstatyti. 
Lietuvių tauta negali nurimti

Lietuva turi būti lygiateisis 
tarptautinės bendruomenės na

tas B. Babrauską padarė gyve- 
nime atsargesniu ir pasuko jo 
dvasines jėgas labai reikalingos 
kultūrinės veiklos kryptimi. Jis 
tapo tikru lietuvišk jo ž >džio 
ieškotoju ir puoselėtoj • vado
vėlių autoriumi, antologijų re
daktoriumi, lietuvių kalbos ir 
literatūros žinovu, geru moky
toju, nepalenkiamu ir nepavargs 
tančiu kalbėtoju. Lietuviškas žo 
dis buvo jo gyvenimo didysis 
tikslas.

Nuvykęs prieš metus jau su 
mirusiu atsisveikinti, beveik ne
atpažinau, taip jo veidas buvo 
žmogiškų rankų perkeistas. Pri
simindamas savo artimą kaimy
ną, gal užkliudžiau ir tai, ko 
neturėjau kliudyti. Tačiau, ką 
pasakiau apie savo gimtojo kam 
pelio bičiulį, geidžiau pasakyti 
iš širdies.

Juozas Audėnas Vyr. Lietuvos išil. 
komiteto vicepirmininkas, seime 
gruodžio 6 d. skelbia veiklos pla
nus. Nuotr. V. Maželio

rys. Jai visur turi atstovauti 
jos pačios atstovai, o ne Krem
liaus, kuris neteisėtai užgrobė 
mūsų kraštą. Kol nebus pasiek
ta visiška laisvė ii atstatyta vai 
stybinė nepriklausomybė, tauta, 
kurios didžioji da'is gyvena tė
vynėje, dalis išblaškyta S biro 
platybėse ir gyvenanti laisvaja
me pasaulyje nenurims

Nors laisvieji lietuviai deia 
daug pastangų Lietuvos vardui 
visur išlaikyti, bet Vakarų pa
saulio moksli iėie ir informaci
nėje literatūroje Lietuva dažnai 
pažymima tik kaip Sovietų Ru
sijos teritorijos dalis. Mes tu
rime daryti žygių, kad Lietuvai 
būtų vietos pasaulio žemėlapiuo
se, visose enciklopedijose, mo
kyklų vadovėliuose, kad Lietu
va būtų žymima ne tik kaip 
geografinė vieta, bet ir kaip vai 
stybė. Lietuvos diplomatinia at 
stovai ir Vlikas tepalaiko ry
šius su daueiau kalu 60 valsty
bių. Tai kertinis akmuo mūsų

We Offer To Sovers

Por annunt

Passbook Savings 
Accounts

Savingi urdlicaut hniad 
for <ix month* or orto 
y.*r—ln minimom 
amount* of SS.OOO.OO. 
and th.r.aftar in 
multipl.* of $500.00. 
Earnlng* m paid at 
maturity.

Saving* cartfficatas iatued 
for imi months or on. 
yaar—in. minimum 
amount* of $10,000,00, 
and tharaaftar in 
multipla* of $1.000.00. 
Earnlng* am paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Coinputcd and Paid

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD.

— Chicago, III. 60608 
Vlrginia ~!-TIWPETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
I. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl #:80. kitom dienom nuo 
9 lkl t vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl B v. v.

SVAJONĖJE
AR TIKROVĖJE
Visada skaniausias ir geriausias

LENKIŠKAS KUMPIS
Tobulybės simbolis, vaisius il

go patyrimo bekonų auginime ir 

paruošimo būdo. Puikus viso

kioms progoms.

•GoodHousekee-
SUABAMTEES

Reikalaukite tikro, importuo
to, (kuris mūsų rinkoj yra ži
nomas pagal šią markę:

KRA KUS — ATALANTA — TALA

Chicago Savings
_ and Loan Assooiatioa

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

} Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
* Notary Public Service * Sėli & redeem

Savings * Free community rooms for * Two large free | 
ge Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kita
sment Loan» * Cash checks and pay ai) * Travelers Checki
b family bills witb our spec’l * Safe Deposit Bo
y Savings rnonej order checks

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757

HOURS Mon 12 P.M. to 8 P M.. Tuee 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30

INSURED
4640 South Ashland Avė. — Tel. YArds 7-1272

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

HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens Ir žiemos sezo
nu ui, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “500”, Phoenix ir
kt. naujausios mados.

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ, MARŠKINIŲ 
KITOKIOS APRANGOS.

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



ŠAUNIOS POLTERAITYTES IR 
LIAUGAUDO VESTUVES

Visuomet malonu rašyti, kai 
'’j-nūsų jaunimas sukuria lietuviš

ką šeimą, ypač apie tokią, kuri 
yra pati augusi susipratusių tė
vų šeimose ir auklėta lietuviš
koje dvasioje. Tokią šeimą lapkri
čio 22 d. sukūrė Danutė Polte- 
raitytė ir Algimantas Liaugau
das. Jaunuosius be meilės, dar 
suartino ir suvedė religija, papro
čiai, lietuvybė.

Abu jaunieji aktyvūs ateitinin- 
> kai ir lietuviškų stovyklų daly
viai. Ten jų ir pažintys užsimez
gė, gi Dainavos jaunimo stovyk-

Danutės Polteraitytės ir Algio Liaugaudo šliūbas lapkričio 22 d. Detroite Sv. Antano bažnyčioje.
Nuotr. G Naujokaičio

la ir šiuo kartu “kaltinama” kaip 
jaunųjų piršlys. i

Danutė priklausė studentų są
jungai ir buvo valdybos narė. 
Ypač veikli ateitininkuose, ten ė- 
jo įvairias pareigas ir buvo cen
tro valdyboje. Mary Grove kole
gijoje Detroite baigė biologiją ir 
labar dirba savo srityje - North- 

westem universitete (Chicagoje) 
tyrimo laboratorijoje. ”11 r

Algimantas bakalauro laipsnį 
iš elektros inžinerijos įsigijo Ne
tvarko inžinerijos kolegijoje ir 
magistro —Netv Yorko universi
tete. Dirba Naperville (Chica
gos priemiestyje) Bell Telepho- 
ne Laboratories kaip technikas 
(Member of Technical Staff). 
Algimantas, taip pat kaip ir Da
nutė, buvo studentų sąjungos vai 
dyboje, studentų ateitininkų cen
tro Valdyboje ir yra baigęs litu
anistinę mokyklą.

Abu jaunuoliai susipratusių 
šeimų vaikai. Jaunojo tėveliai 
Pranas ir Eugenija Liaugaudai 
Lietuvoje buvo stambūs prekybi
ninkai. Visuomeninkas Pranas ir 
Marija Polteraičiai plačiai žino
mi ir už Detroito ribų.

Danutės ir Algimanto mote
rystę Šv. Antano bažnyčioje pa
laimino ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. VI. Stanevičius. Įspū
dingai giedojo Danutės jaunys
tės draugė sol. Violeta Čižauskai- 
tė -Balčiūnienė, vargonais paly
dint muz. St. Sližiui. Mišių me
tu komentatorius buvo jaunosios 
pusbrolis dr. Kęstutis Keltys.

Jaunuosius prie altoriaus paly
dėjo penkios pajaunių poros: Lai
ma Kušlikytė (Chicaga), Daiva 
Bajorūnaitė, Aldona Čiunkaitė, 
Vyda Liaugaudaitė (New Yor- 
kas), Teresė Idzelytė (Clevelan- 
das), Edmundas Drukteinis 
(Dayton, Ohio), Aleksas Vaite
kūnas (Nevv Yorkas), Vytautas 
Polteraitis, Gintaras Barkauskas

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda ‘‘Plaater Board”. Visų rūšių

grindų Ir sienų plytelSs.
12737 Orandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 ▼. v. ĖST.

Patricia Bandža 
Algis Zaparackaa

tel. 278.3265 
tel. 649-1982

VedSJas—RALPH J. VALATKA
17090 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

TEL. 537-5550
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(Chicago), A. Tumas (New 
Jersey).

Vestuvių vaišės vyko Šv. Kon
stantino ir Elenos salėje, kur su
sirinko gausi abiejų šeimų gimi
nė, artimieji, draugai ir jauni
mas, iš visos Amerikos, viso a- 
pie 350 asmenų. Vaišėms vado
vavo ir gražiai programą prave
dė Danutės pusbrolis architektas 
Algimantas Bublys iš Clevelan
do. Svečiai jauniesiems sugiedo
jo Ilgiausių Metų.

, Vaišių metu kalbėjo, ir jau
nuosius pasveikino abieji tė-

vai Pr. Polteraitis ir Pr. Liaugau- bei ginčų, savos nuomonės kitiem
das. Be to, Pr. Polteraitis dėko
jo p. Liaugaudams, kad užaugi
no ir išauklėjo susipratusį jau
nuolį Algimantą, gi Pr. Liau
gaudas tokią pat padėką reiškė 
p. Polteraičiams. Jaunojo dėdė 
dr. Edmundas Drukteinis, pasvei
kinęs jaunuosius, dėkojo abiem 
šeimom ir statė jas pavyzdžiu 
kitiems. Dar jaunuosius sveikino 
Algimanto tetėnas Simonas Kont
rimas.

Šauniam “Zorios” orkestrui gro 
jant jaunieji pradėjo valsą, juos 
pasekė palyda, tėveliai, giminės 
ir visi svečiai. Vaišių metu mez
gėsi naujos pažintys, nes didelė 
dalis svečių ir giminių buvo atvy
kę iš kitų kolonijų.

Svečių tarpe buvo Danutės dė
dienė dr. Aldona Lukienė su vy
ru, teta K. Keblinskienė ir Pr. 
Keblinskas, krikšto tėvas dr. Vla
das Bublys ir teta St. Bublienė, 
pusbrolis (leitenantas) Gedimi
nas Naujokaitis. Iš Algimanto 
pusės buvo atvykę: pusbrolis dr.
Ričardas Kontrimas, pusbrolis 
Albertas Drukteinis su žmona,. kuose. Kaip akių specialistas, aiš- 
dėdienė agr. Stasė Liaugaudienė, į-u, jjs to vjsko galėjo turėti. Jis 
Gudaičiai ir kiti. naujuosius ateivius aptarnauda-

Algimantas Bublys perskaitė vo pjgjai ir neretai nieko neim- 
sveikinimus raštu, tarp jų buvo davo I§ kitos pusės jis buvo dos.

nūs aukotojas ir parėmė kiekvie
ną lietuvišką užsimojimą.

telegramų ir iš pavergtos tėvy 
nės.

Linkime Danutei ir Algiman
tui Liaugaudams ir toliau likti 
aktyviais lietuviškoje veikloje.

VI. Selenis

— A. a. Stasys Bačkaitis mirė 
lapkričio 29 d. staiga, tik 90 mi
nučių išgyvenęs Mount Carmel 
ligoninėje po ištikto širdies smū
gio sulaukęs 70 metų amžiaus. 
Buvo pašarvotas Vai. Baužos lai- 

! dotuvių koplyčioje ir gruodžio 2 
d. iš Dievo Apvaizdos bažnyčios 
palaidotas Holy Sepulchre kapi
nių mauzoliejuje. Liko žmona 
Marija, brolis Juozas (Australi
joje), sūnūs Stasys ir Algis su šei
momis.

Dalis detroitiškių dr. J. Sims penkerių metų mirties sukakties minėjimo metu. Nuotr. J. Gaižučio

GRAŽ3AI PAMINĖTAS DR. J.
SIMS - ŠIMOLIŪNAS

L. O - tautinės sąjungos Detroi
to skyrius lapkričio 30 d. suruo
šė visuomeninko ir tautinės są
jungos garbės nario dr. Jono 
Sims —Šimoliūno penkerių me
tų mirties sukakties paminėjimą. 
Gedulingos pamaldos už velionį 
buvo atlaikytos Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje.

Akademija įvyko Lietuvių na
muose, dalyvaujant apie 100 ve
lionies draugų, bendraamžių ir 
tautinės sąjungos narių. Pravedė 
Jonas Švoba. Turininką paskaitą, 
atskleisdamas velionies gyvenimą 
ir jo didelę visuomeninę veiklą, 
skaitė teisininkas Stasys Šimoliū- 
nas.

St. Šimoliūnas kruopščiai pa
ruoštoje paskaitoje apie velionį 
kalbėjo: "... išviršiniai stambios 

' išvaizdos, gilios šenktos, maža
kalbis, visada besišypsąs. Nuolan 
kus klausytojas kitų karštų kalbų

neiperšantis, bet pastovus jai ir 
gal ją gyvenąs. Tikras savo gim
tojo krašto — Lietuvos mylėto-, 
jas, šimtaprocentinis lietuvis ■— 
patriotas, tėvų žemei atsidavęs, 
vaizdžiai tariant, — kūnu ir sie
la”.

Papasakojo St. Šimoliūnas, kaip 
prieš du dešimtmečius Simsų na 
mai buvo pasidarę lyg ir Detroi
to kultūrinis centras. Ten vyko 
daugybė posėdžių, pasitarimų, su 
sirinkimų ir įvairių kultūrinių 
pasireiškimų. Jie sudarė 30 sutar
čių, atsikviesdami naujuosius a- 
teivius iš d.p. stovyklų, o kai ku
riuos iš jų net savo namuose 
priglaudė.

Dr. J. Sims buvo baigęs Valpa- 
raiso universitete osteopediją, 
bet vėliau studijavo, baigė, gavo 
daktaro diplomą iš optometri- 
jos ir visą gyvenimą vertėsi kaip 
okulistas. Paskaitininkas pažy
mėjo, jog dr. J. Sims nesiekė tur
tų, mirdamas nepaliko nei puoš
nių i rezidencijų, nei ištaigingų 

Į vilų, nei stambių sąskaitų ban-

Gražius atsiminimus apie velio 
nį dr. J. Sims papasakojo jo ben- 
draamžininkai Feliksas Motuzas 
ir Augustas Rinktinas.

Velionio našle, poetė Marija 
Sims, skaitė savo velioniui vyrui 
dedikuotą eilėraštį. Kitą jos pa
rašytą eilėraštį labai gražiai de
klamavo Birutė Kutkutė.

Po minėjimo buvo kavutė, ku
rią suruošė tautinės sąjungos sky
riaus ponios. Šio minėjimo proga 

I dr. Jono Sims — Šimoliūno var- 
1 do įamžinimui į Lietuvių Fondą 
įnešė Gediminas Balanda 30 
dol., Pranė Balandienė 20 dol., 
Petras Vedeika 10 dol. ir velionies

RUOŠIAMA KALĖDŲ
EGLUTĖ

Gruodžio 14 d 3 vai. p.p. “Au
šros” mokykla, Lietuvių namuo
se ruošia Kalėdų eglutę.

Programoje svečiai iš Lietu
vos” (Trijų paveikslų Kalėdinis 
vaizdelis). Autorė mok. Stefanija 
Kaunelienė. Išpildo Aušros mo
kyklos mokiniai. Tėveliai su vai
kučiais prašomi gausiai dalyvau
ti.

Kalėdų Senelis dalins dovanė
les.

Svečiams skanūs suneštiniai.
Bilietai gaunami prie įėjimo ir 

“Neringos” krautuvėje. Kaina tik 
2 dol. Vaikučiams nemokamai.

Tėvų komitetas

TRUMPAI

—Dainavos jaunimo stovyklos 
. tradicinis rudens balius lapkri
čio 29 d. St. Clemens salėje, da
lyvaujant daugiau kaip 200 sve
čių, praėjo linksmoje ir pakilioje 
nuotaikoje. Jauna šokėja Vilija 
Ivanauskaitė išpildė baleto pro
gramą atlikdama solo keletą šo
kių. Buvo konkursinis valsas, 
kurį laimėjo Edvardas Skiotys su 
Dana Mičiūnienė. Dr. Edmun
das Drukteinis iš Dayton (O- 
hio) įvertindamas jaunimo sto
vyklos vaidmenį lietuvybės išlai
kyme, paskyrė Dainavai 1000 
dol. auką. Dr. E. Drukteinis 
džiaugiasi, kad jo sūnus ir du gi
minaičiai Dainavoje suspažinę 
sukūrė lietuviškas šeimas: Alber
tas Drukteinis su Jūrate Garsyte, 
dr. Richardas Kontrimas su Rai
monda Binkyte ir Algimantas 
Liaugaudas su Danute Polterai- 
tyte.

—Kun. Pranas Geisčiūnas, 
Balfo reikalų vedėjas, atvykęs į 
Balfo 75 skyriaus 25 metų veik
los paminėjimą, ta pačia proga 
davė įdomų pasikalbėjimą apie 
Balfą radio bangomis per Liet. 
Balso radijo valandą. Pasikalbė
jimą pravedė skyriaus vicepirm. 
Rožė Ražauskienė.

— Broliai Bacevičiai, Aido į- 
monės savininkai, L. namų ba
liuje buvo laimėję televizijos a- 
paratą arba 150 dolerių. Šiomis 
dienomis br. Bacevičiai čekį sugrą 
žino ir laimėtus 150 dpi. paauko
jo L. namų reikalams, r,

—Ruošiasi debiutančių baliui, 
jau gražia tradicija virstąs debiu
tančių — abiturientų balius, a- 
teinančiais metais įvyks balan
džio 25 d. Lietuvių namuose. 
Ruošia'Gabijos ir Baltijos tuntų 
tėvų komitetai, parengimo koor
dinatorė Dana Arlauskienė.

Mokslo ir kūrybos suvažiavi
me Chicagoje dalyvavo detroitie- 
čiai: rašytojas Vytautas Alan-

KAZIMIEROS IR POVILO
V A L AM INI PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojaone Detroi
to Stasio Butkaus šaulių kuo
pai, vadovaujamai Vinco Tamo
šiūno, už suruošimą, mūsų 50 
metų' vedybinių sutuoktuvių ir 
50 metų šaulio narystės minėji
mo.

Be to dėkojame visiems trims 
kunigams, komentatoriui ir so
listui už ta proga taip iškilmin
gas pamaldas Šv. Antano baž
nyčioje, visiems meninės pro
gramos išpildytojiams, vaišių 
paruošėjams, žurnalistams ir 
fotografams.

Taipgii dėkojame už dovanas 
Detroito Stasio Butkaus šaulių 
kuopai, Šaulių Centro Valdybai, 
“Aušros” šeštadieninei mokyk
lai ir visiems asmeniškai įteiku
siems bei mus sveikinusiems.

Galiausiai ir nuoširdžiausiai 
dėkojame visiems atsilankiu
siems į mūsų auksinio jubilie
jaus paminėjimą.

Jūsų, Kazimiera ir Povilas 
Valantnai

F. Motuzas, žinomas Detroito liet. 
veikėjas, kalba dr. J. Sims penke
rių .metų mirties sukakties minė
jimo metu. Nuotr. J. Gaižučio

tas, dr. Adolfas Damušis, 
dr. Justinas Piktinas, Algis 
Rugienius ir muz. St. Sližys.

Akademikų skautų sąjūdžio, 
suvažiavime Chicagoje dalyvavo 
Liuda Rugienienė, Jurgis Šenber- 
gas ir Algis Zaparackas.

Studentų sąjungos suvažiavi
me Chicagoje dalyvavo Rimas 
Bulota, Vytas Rėklys ir Valenti
na Hotraitė. (sln)

— Dar apie Balfo 76 skyriaus 
25 metų minėjimą. Akademinę 
dalį atidarė ir gražų įžanginį žo
dį pasakė skyriaus pirmininkas 
Kazys Ražauskas. Minėjimo pro
gramą gražiai ir įspūdingai pra
vedė Pranas Zaranka. Ypač jis 
labai įspūdingai pravedė mirų-' 
šių Balfo veikėjų prisiminimą:1 
grojo lengva liūdna muzika ir 
buvo skaitomos mirusiųjų pa-1 
vardės. Prie garbės stalo progra
mos vedėjo buvo pakviesti: M. 
Stankienė, kun. K. Simaitis, K. 
Ražauskas, E. Paurazienė, Balfo 
reikalų vedėjas kun. P. Geisčiū
nas, E. Molienė, P. Medonienė, 
Petras Medonis, gen. J. Černius ir 
V. Černiuvienė.

—“Svečiai iš tėvynės”, mok. 
St. Kaunelienės parašytas vaizde
lis, bus mokinių suvaidintas per 
“Aušros” lituanistinės mokyklos 
kalėdų eglutę, gruodžio 14 d. 3 
vai. L. namuose. Be “Svečių iš

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1069 m. gruodžio 11 d. B

tėvynės” bus ir kitas labai toli
mas svečias - kalėdų senelis.

— Toronte lapkričio 28 -29 
d. buvo paminėta kariuomenės 
šventė ir vietos VI. Putvio šau
lių kuopos 15 metų veiklos sukak
tis. Ten Detroito šaulius atsto
vavo: St. Butkaus kuopos -pirm. 
V. Tamošiūnas, M. Snapštys,

Švyturio - pirm. M. Vitkus, St. 
Lungis, A. Kriščiūnas ir Vytas 
Bauža.

— Kalėdų naktį (iš gruodžio 
24 į 25 d.) 12 vai. Šv. Antano 
bažnyčioje giedos jaunimo cho
ras vadovaujamas muz. St. Sli
žio. Šv. Mišias atnašaus kun. VI.

(Nukelta j 6 pal.)
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ŪKIO PRODUKTAI
Įvairūs vaisiai ir daržoves tiesiai iš farmy

MICHIGAN RED DELICIOUS, GOLDEN DELICIOUS, 
McKINTOSH ir BOSC kriaušės .. svaras 1 5 et.

JONATHAN, WINESAPS, RED ROME
obuoliai...................................................svaras “| O d-

SPECIALIAI šią SAVAITĘ:

GOLDEN ir RED DELICIOUS ir WINESAP
obuoliai . . ....................................... bušelis $2-90

McINTOSH obuolai .... ..................bušelis $3.98

Nr. 1 IDAH0 BULVES .. . .............. 100 svarų $0.95

SVOGŪNAI .............................. .............. 50 svarų $3-50

VYNUOGES ......................... ................. svaras 29 ct-
APELSINAI (valgymui) 72 size . . tuzinas "79 et.

APELSINAI (sultims) . . . .............. tuzinas 39 ct-
TAN2ERINAI.......................... . . . . tuzinas 49 et.

RAUSVI GRAPEFRUIT'AI . . .. 4 (keturi) 50 ct.
RIEŠUTAI: FILBERTS, WALNUTS, BRAZIL 

ir M,AIŠYTI........................................3 svarai $1-79

PECAN'S RIEŠUTAI .... .................3 svarai $“| .98

KAŠTONAI (valgymui) . ................svaras 59 ct.

Atdara: Kasdien nuo 8 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

SEKMAD. NUO 9 VAL RYTO IKI 4 VAL. VAKARO

EGG STORE 1924 West 59th Str.

Tel. — 471-1700
' • ' I ” ■ • k 1. • ■ , • '

8430 South Hateted Street, Chlcago, HHnois 60608 
Pitono 523-2900 - Aibert J. Autore, Presldent

“Six montih savings certi
ficates” pelno 5>4% įme
tus. Visos taupynio sąs
kaitos pas Union Federal 
pelno aukščiausius nuo
šimčius.

Įsteigta 1897 m. saugiam, 
pelningam taunvmui. Uni
on Federal didžiuojasi iki 
š’ol nepakeitus! savo li
nijos.

5 gabalų nerūdyjančio plieno peilių setą, paga
mintą žymios Ekco Co. firmos, gausit dovanų, kai taupysit pas 
Uniom Federal. Atidarykit taupymo sąskaitą su $200.00 arba dau
giau, arba tokią sumą įdėkit į jau turimą sąskaitą ir Ekco peilių 
setas bus jūsų . . . NEMOKAMAI. Pasiūlymas galioja nuo gruodžio 
13 d. ir baigiasi sausio 17 d., 1970. Viena dovana sąskaitai- paštu 
nesiunčiauna.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gruodžio 11 d.

Birutė Kutkutė deklamuoja Detroite, dr. J. Siaus penkerių metų mir
ties sukakties minėjimo metu. Nuotr. J. Gaižučio

DIDŽIAUSIA DOVANA

6

Artinasi Kalėdų šventės ir 
mums dažnai kyla mintis, ką 
geriausio vaikams padovanoti. 
Vienos dovanos greitai sunyks
ta, o kitos, skirtos asmenybei 
formuoti, lieka visam gyveni
mui.

Sv. Antano gimnazija gražio
je Atlanto pakrantėje tryliką 
metų mokė mūsų jaunuo’ius bū
ti ištikimus tėvų tikėjimui ir lie
tuvių tautai. &j pavasarį mo
kykla dėl mokinių trūkumo už
sidarė, bet patalpų dar niekam 
neužleido: laukdama vis tebelai
ko jas atdaras lietuviškajam 
jaunimui. Patalpos pu’kios, mok 
slo lygis toks, kad mokiniai be 
sunkumų stoja i kolegijas bei 
universitetus, apl’nka graži, Ben 
drabužiai geri, bet negana to — 
projektuojama pastatyti visai 
naują modernišką bendrabutį, 
jei tik lietuviškoji visuomenė 
gimnazija domėsis.

Bendrabutinės mokyklos šia
me krašte gana populiarios. Lie 
tuviai tėvai turėtų atkreipti y- 
patingą dėmesį į šv. Antano 
gimnaziją, vienintelę aukštesnių 
ją mokyklą Amerikoje, kur pas 
kutiniu metu buvo oficialiai dės 
tomą lietuvių kalba. Joje moks
las kainuoja žymiai mažiau, ne
gu panašaus tipo amerikiečių 
mokvklose, o mokiniai gauna 
ir tai, ko nėra kitur — lietuviš
ką ugdymą.

Šv. Antano gimnazijos vado
vybė tėbelaukia ligi šių Kalėdų 
atsiliepiant tėvus, kurie norėtų 
1970 metų rudenį leisti savo sū
nus į minėtąją gim” ariją. Tai 
paskutinė proga turėti Ameri
koje lietuvišką gimnaziją, kuri 
daug’au nebepasikartos, nes nau 
ją atidaryti nematyti galimy
bių. Rašyti; Rev. Rector, St. 
Ąnthony High Sehool. Kenne- 
bunkport, Maine, 04046. Susi
darius iš JAV ir Kanados bent 
100 mokinių, mokykla vėl galė
tų pradėti veikti. Apsisprendę

1970 Plymouth-Duster

Plymouth Veliant Duster 2-Do6r Coupe

Kaina nuo $1,995-00
25 mylias su vienu galionu 

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD RUNNER,
G T X, FURY — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

■aaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

už Šv. Antano gimnaziją, tėvai 
ir lietuvišką gimnaziją atkurtų 
ir vaikui lietuvišką auklėjimą 
parūpintų. Tai būtų šiais lietu
vių švietimo ir šeimos metais 
didžiausia kalėdinė dovana vai
kui ir visai tautai.

Jonas Kavaliūnas, 
švietimo tarybos pirm.

Detroitas
(Atkelta iš 5 psl.)

Stanevičius. Muz. St. Sližys prieš 
Mišias išpildys improvizaciją, pa
remtą svetimų ir savų kalėdinių 
giesmių motyvais.

— Jaunimo choras giedos Šv. 
Antano bažnyčioje per 10:30 vai. 
Mišias gruodžio 28 d., sausio 4 
ir 11 d. Tėvai turėtų šias datas 
įsidėmėti ir jaunus choristus at
vežti į bažnyčią.

—Jaunimo choro tėvų susirin
kimas kviečiamas gruodžio 28 d.

1 11:30 vai. Šv. Antano mokyklos 
patalpose. Bus renkamas naujas 

, tėvų komitetas ir svarstomi kiti 
aktualūs choro reikalai. Šiuo me
tu tėvų komitetui pirmininkauja 
Jonas Bartkus.

— Najos šimtinės Liet. na
mams. Ir po L. namų baliaus, 
kuris įvyko lapkričio 15 d., plau
kia dar naujos šimtinės Lietuvių 
namų reikalams. Per pirm. dr. 
Milerį įmokėjo arba pasižadėjo 
tuojaus sumokėti po šimtinę: 
Juozas Sakai. J. ir M. Vaitkūnai, 
Rimgaudas Švoba, dr. Otonas Vai 
tas, Charlene Stanko, dr. Juozas 
Šidagis, Jadvyga Grinienė, Algir
das Vaitiekaitis, Juozas Gruzdąs, 
Vinęas Žebertavičius, Robertas 
Tamulionis, Antanas Barakaus- 
kas, Vladas Petrauskas, Bernardas 
Navickas, Stasys Petrauskas, dr. 
Silvestras Pragulba, dr. Petras 
Žemaitis. Tokiu būdu detroitie- 
čiai išsijudinę per L. namų ba
lių sudėjo jau arti 7,000 dol.

III8OBLL ANEOŪ8

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.

Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.

Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Alr-conditionera. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti VVA 5-3607 

P. Rudėnas K. Šimulis

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS FUt PRESS 

Ž50) W. <10 St. Tel. WA 5-2737
2(108 W. 60 St. 
.3333 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3321)

Didelis {vairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. tr V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių lr vietiniu auto taisymas 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR <1-3134 arbB GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Jnraitis.......................................................... .

■»!» ’ si-niiinr'inni'iniMiinmnnn-r’iniomn'ei,
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies lr automo 
Kilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 K West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 lr GR 0-433S
HlWllwcill.iliBi|lLln.„,uHWIH|,Hii t; | ■  HMM,

IVI O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUI 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
J RUDIS - Tel. Cl. 4-1050

Namų Apšildymas
HEATTNG SERVICE

Ždedu naujus pečius lr vandens 
lldytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvoe lr dujų (gas) pečius 

Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chloagnje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
1027 H 8. Anna Avė., Lyon. 
Illinois. Telef. 447-8800.

M O V I N G
Apdraustas per kraustymas 

(vairių atstumu

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef FRontler R-1SS2

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditlonlng — 
naujus lr senus namus. Storų 
rinas (grutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. AVestem. Chicago B. Rl.

Perskaitę “Draugą“, duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

CLASSIFIED GUIDE
RADIO PROGRAMA

D ft M E S I O !

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybes, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išs i mo
kėjimo sąlygos.

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

4. ABALL ROOFING C0.
{“teista prieš 49 metus 

Dengtame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius Da
žome ii lauko. Taisome mūrą '*tuok- 
polntiug”. Pilnai apsldrauds. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60682. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas lr taiayraa

1. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke.

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!sJ 8467 West 69th Street 

J Tel. HE 4-7482 I
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781
METALO IR 
STIKLO 
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

Platinkite “Draugę” 

Skelbkites “Drauge”.

REAL ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRHiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Memoera of M L.B
ALEK ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2283 
rnrtme šimtas namų Ciceroje, Bervryne, Riverside, La Grange Park 
ir kitnose vakarininose priemiesčiuose. Prašome nžsnbti Į mūsų įstaigą 
It išsirinkti iš katalogo.
llllllllllllililllllliiliiiillliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL 471 -0321

K t A L E S T A T E

By Otvner — Peterson Park
(1227 No. Ridgrivay Avė. Large 7% 
room Georgiam. 1 jį ba-ths. Tip top 
cond. Gas heat. Low tajces. New 
earpentlng. drapes, shutters. Flnished 
base. 8 appliances. Central air cond. 
Many extras prieed to sėli.

Tel. CO 7-3267 or CO 7-2672
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 modernių butų
mūras — S po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 lr Kedzie. 175,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

filldymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuSčlas 42 lr Roekvrell. 
*13.600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public
2787 W. 43 rd St — CL 4-2890

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Ta 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 

Niekur geriau
Pulkus 2-Ju aukštu mūras — 6 ir

, 8 kamb. Garažas. Arti mūsų. *19,900. 
Vertingas mūras. Naujas stogas, 

elektra, gazo šildymas lr garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. *26,950.

7 kamb. mūras, 4 mleg. Modern. 
virtuvS ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas (rengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Roekwell. 
$21,800.

2 butų bevelk naujas mūras. At
skiri gazu šildymai. Garažas. Blokas 

.nuo parko. $40,500.
z Pigus lotas dviem butam statyti. 

Marąuette pke.
2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 

mtnum langai, naujas šildymas, ka- 
i blnetu virtuve, arti mūsų 29.500

fttal 4 butu pulkus mūras Mar 
ąuette pke. 2 po 6 kamb. lr 2 ma 
žesnl butai. Gazu šildymas 8 auto 
mūro garažas $40,400.

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgtčlua galima perimti

i su 5-%,% 21,900.
Brighton Pke du namai, 6 bu-tal,

' geros pajamos. 13,900.
Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa 

talpa bizniui arba raštinei. Pigus 
$43.000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

5% kamb. 9 metų mūr. split-level. 
prie 111-tos lr Pulaski. 60 p. skly
pas. $24.500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 lr Tal
man. $27,600.

H kamb. švarus mūr bungalotv 
Marąuette pke. Tuščias Galima tuo| 
užimti. $19.600.

<1 kamb. (4 mleg.), 18 metu mūr. 
bungalow. prie 72 lr Callfornla 
*24.700

1)4 aukšto Svarus med prie 65 lr 
VVestern 6 Ir 4 kamb butai. 37 p, 
sklypas. Dvigubas garažas. *18,900

5 kamb.. 20 metu mūr. rezldencl, 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas 
319.6Š0.

11 botų, 10 metų, l-ju aukštų mfl.r 
namas prie 71 lr Callfornla. *162,800

21 p. tinkamas statybai sklypas
prie v* <r Mnnletvood * lO.kšo

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. — Tel. 925-6015

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 3 kamb. butas, patiems 
apšildyt gazu. $65.00 mėn. Kreiptis 
5958 S. Maplevvood Avė.

tel. 476-3834

ĮSIGYKITE DABAR 1

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, rrialdaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ
Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
, gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 

' Dievo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ^yra 
meniškai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Remkit tuos biznierius, kuru 
skelbiasi dienraštyje "Drauge’

DĖMESIO!

iiuiiHniiniiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiuio
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie

čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalbaM

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų—Lietuvių kalbų žodynas
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESARSKO — B. SVEGEVIC1AUS

Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas
(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)

Illinois State gyventojai prie kalno.-, ••iri pridėti 5% mokesčiu.

........................................................................................
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

$6.00

$7.00

$5.00

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTU, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiniiiiiniimiiimniiiiiiiiiiiiNiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiinniiiiiiiiiiiiii 
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 
— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku- 
j muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Sv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ •ENCIKLIKOS —svarbiausiais žmonijos.. 
viešojo gyvenimo klausimais — m.v.

Lv.

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 
apie masonus

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Sv. Tėvo Jono 23-ėiojo 

Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje
lllllllllllllllllllllllllllllliltllll*IIIHII»l>>

perskaitę Dranga, tokite kitiems pasiskaityti.

D e M E S I O I

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mafr 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis J: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

4 E I G U JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIŲ/, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

1545 VVest 63rd Street 
CHICAOO 29. ILLINOTS

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
uea jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPER. GENERAL OFFICE
Steno Helpful 

Ajpply
JOHN HANCOCK INSUR. CO. 

3207 Milvvaukee Avė.
Mr. J. Helm _ FE 6-5302

Dan Kuraitis, 2.00

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

3.00

1.00
3.00

3.50
4.ŪJ

0.50

1.50
>mm IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Kai 1970 m. gegužės 30 d. joniškiečiai susirinks švęsti savo gimnazijos penkiasdešimtmetį, ši nuotrauka bus 30 me
tų senumo. Tai Joniškio gimnazijos IV laida su juos išleidžiančiais mokytojais ir septintokais.

50 M. JONIŠKIO GIMNAZIJAI
JUOZAS MASILIONIS

Kurįant nepriklausomą Lietu- nazijos (tada dar progimnazijos) 
vą, dar netikram rytojui esant gyvavimo metus, 
ir ginklams tebežvangant, 1918 Suvažiavimui registruotis pas
ir labiausiai 1919 m. jau kūrėsi 
daugelyje vietų ir lietuviškosios 
gimnazijos. Nenuostabu, kad, 
pernai iškilmingai atšventus Lie
tuvos nepriklausomybės 50 metų 
sukaktį, šiais metais daugelis at
šventė, draugėn susirinkę, savo
sios gimnazijos auksinius jubilie
jus. Tarp kitų su pasisekimu to
kius jubiliejus atšventė švėkšniš
kiai, neseniai — alytiečiai.

Kai kas iš to pradeda šaipytis: 
ar ne perdaug jubiliejų? Man 
atrodo, kad tokių jubiliejų šven
timas yra prasmingas daugeliu 
atvejų: prisimenamas savasis 
kraštas, tėviškė, savoji švietimo į- 
staiga, jos istorija, susitinkama su 
seniai bematytais draugais ir t.t. 
Be to, žiūrėk, susivažiaVusių su
rinktas tūkstantis, ar "kiek ma-

LIET. LAISVINIMO 
PPROGRAMA

(Atkelta iš 4 pusi.)
suniekinti Vliko darbus jo prie
šai.

Vlikas visuomet vertina visu 
iniciatyvą, ir paremia vienokia 
ar kitokią specialią kitų veikla 
Lietuvos laisvės reikale. Tokiais 
atvejais Vlikui tenka atlikti tik 
atskirų specifinių veiksnių ko
ordinavimo darbą, kad būtų iš
vengta nereikalingų ir negeiati- 

32. Žinias siunčiantieji gali šiuo nų nukrypimų bei tarpusavio su 
adresu ir užsiregistruoti. sikirtimų.

Kad neliktų abejonių, kas šia-

buv. Joniškio gimn. mokinę Teo
dorą Lapinskienę (Gaškaitę): 
4540 S. Francisco Ave., Chicago, 
III. 60632, tel. VI 7-3680. Žinias 
apie Joniškio gimnaziją siųsti bu
vusiam Joniškio girtin. mokyto
jui Juozui Masilioniui, 4632 S. 
Keating Ave., Chicago, I1L 606

Visi j laisvinimo darbą
Vliko užmoiams vykdyti sei 

mui pateikta Lietuvos laisvini
mo programa siekiama Jtrauk-

me suvažiavime laukiamas, aiš
kiai atsakome: laukiami visi jo- 
niškieč'ai (ir -tės) su savo antro
mis pusėmis ir vaikais bei vaikų
vaikais, jei tie nėra per maži, kad' į] į darbą kiek gallnt daugjau 
domėtųsi tokiomis senienomis... organizaciių bei asmenų. Suma

nūs ir darbštūs asmenys visuo
met suras pozityvaus darbo.

Tik tada, kai viso laisvojo 
pasaulio lietuviai aktyviai reik
šis Lietuvos laisvinimo darbe, 
Lietuvos okupantui bus suduo
tas didelis smūgis. Visi ir visur

Laukiami ir tie, kurie abejoja, 
ar jie joniškiečiai, ar ne.

Kas gi yra joniškietis, šiaulietis 
ar panevėžietis? Ar tik tas, kuris 

žiau, ar kiek daugiau, Lietuvių ten gimė? Gali būti žmogus iš gim 
fondui, kuris čia, išeivijoje, kas- tosios vietos labai anksti kitur iš
kartą darosi vis stipresnis švieti- keliavęs, ir gimtinė maža jį teriš.

t . Antra, gali būti kitur gimęs, bet,s^viėidnę
SJa7? metais 5? su^° !r čla ]1g]au gyvenes lr sus.gyvenęs, ned b _ parodyV. kad Lietu

Joniškio gimnazijai. Jos sukaktis tai kodėl gi jo neskaityti joniškie- 
Lietuvoje, Joniškyje, buvo atšvęs- čiu?
ta gruodžio 5 d. Tai liudija ap
linkiniais keliais atėjęs nevardi- 
nis kvietimas “atsilankyti į Joniš 
kio pirmosios vidurinės mokyklos 
50-mečio jubiliejų”.

Kaip jie ten tos gimnazijos su
kaktį minėjo, šiuo tarpu dar ži
nių neturima. Bet jų minėjimas 
mums nekliudo, bet dar labiau 
paskatina prisiminti tas vietas, 

'-kur, Maironio žodžiais, prabėgo 
mūsų brangiausi jaunystės lai
kai.

Dar nežinant, kad Lietuvoje 
organizuojamas toks minėjimas, 
Chicagoje susidarė iniciatorių 
grupė sukviesti joniškiečių suva
žiavimą ir jame paminėti Joniš
kio gimnazijos penkiasdešimtme
tį. Iniciatorių grupėn įeina buv. 
mokytojai, buv. mokiniai ir šiaip 
joniškiečiai.

Suvažiavimas bus Chicagoje, 
Jaunimo centre, 1970 m, gegužės 
30 d., šeštadienį. Smulkesnė pro
grama bus sustatyta vėliau. No
rima sudaryti koncertinę dalį su 
joniškiečiais solistais, meno paro
dą su joniškiečiais dailininkais, 
literatūrinę dalį su savais rašyto
jais ir t. t. Organizacinis komite
tas žino vieną kitą joniškietį tų 
sričių menininką (ar meninin
kę), o norėtų įtraukti kuo dau
giau. Vienintelis kelias — viešas 
kreipimasis į visus joniškiečius: 
registruokitės, pažymėdami, ar 
norite ir ar galite tokiame suva
žiavime dalyvauti. Antra, nebū- 

V; kitę perdaug kuklūs, pasisakyki
te, jei esate kokios nors srities 
menininkas ir galėtumėte daly
vauti programoje. Atsiųskite savo 
draugų ar pažįstamų joniškiečių 
adresus, kad tiems, kurie patys 
neatsilieps, galėtume nusiųsti
laiškutį.

Kitas prašymas. Norime suda
ryti Šiokią tokią Joniškio gimna
zijos istoriją. Nesant po ranka do 
kumentų, teks remtis gyvaisiais 
liudininkais. Maloniai prašome 
kiekvienas buv. Joniškio gimn. 
mokytojas arba ir mokinys para
šyti trumpų žinių iš savo laikų: 
kada mokeis, kas tuo laiku buvo 
direktorius, kokie mokytojai, ką 
jie dėstė, kiek maždaug tuo laiku 
buvo gimnazijoje mokinių ir t. t. 
Ypatingai prašomi parašyti tie, 
kurie žino apie pirmuosius gim- i

Trečia, argi neskaitysim joniš
kiečiais tų, kurie, atvažiavę iš 
Žagarės, Kruopių, Kriukų, Žei
melio, Pašvitinio, Skaisgirio, mo
kėsi Joniškio gimnazijoje, čia su
sipažino, susidraugavo? Nejoniš 
kiečiai? Tai ir aš nesu joniškie
tis. Kilme esu panevėžietis. Bet aš 
dirbau Joniškio gimnazijoje, 
nors, palyginus su amžinybe, ne 
taip jau ilgai, bet, kai tik išgirstu 
ką nors kalbant apie Joniškį, tuoj 
į tą pusę nukrypsta ausis...

Gerai, užtenka sentimentų. 
Perskaitysi šį straipsnelį ir užmir
ši. O joniškiečių suvažiavimas vis 
tiek bus. Po mėnesio kito atsimi-

va yra iš anksto suplanuoto so
vietinio imperializmo auka.

Spauda ir ios bendradarbiai 
turi populiari ti Lietuvos lais
vės idėją ir jos siekimo priemo
nes. Visuomenininkai — orga
nizuotai veikti savo aplinkoj, 
mokslininkai — nušviesti sveti
moje spaudoje Lietuvos laisves 
klausimą, dailioi > žodžio kūrė
jai — Maironio, Kudirkos ir ki-

tų didžiųjų Lietuvos laisvės ko
votojų šaukliai pamokslini n kai
— surišti su bolševikų perse
kiojama Bažnyčia Lietuvoje.

Pakartosiu prieš pusantrų 
metų iš L’etuvos pogrindžio 
mums prisiųstus reikalavimus, 
būtent:

1. Tikėkite ir jūs taip. kaip 
mes tėvynėje tikime, kad Lie
tuva vėl bus ’ai-’va ir nepriklau
soma;

2. Vyresiraja’ kartai nyks
tant, ruoškit laimimą, kad bū
tų lietuviškas, kad suprastų Lie 
tuvos reikalus ir juo3 gintų lais
vajame pasaulyje-1

3. Darykit, ką tik galit, pa
dėti mūsų sunkioje kovoje prieš 
okupantą.
Visų mūsų sudėtinės pastangos

Baigiantis trečiam Lietuvos 
okupacijos dešimtmečiui, Vliko 
seimas kviečia ir ragina visus 
lietuvius išeivijoje Lietuvos lais 
vinimo talkon. Lietuvos laisvė
— ne tik laisvirimo organizaci
jų, bet ir kiekvieno lietuvio rei
kalas.

Toliau šis Kvietimas kreipia
mas į visus dirbusius ar dir
bančius mokslinį bei mokomąjį 
darbą, gitą padėtis visuomenė
je yra įpareigojanti.

Seimas kreipiasi i lietuvių or
ganizacijas, sambūrius, komite
tus, padidinti savo darbą Lie
tuvos laisvės tikslui. Seimas 
kreipiasi į Miką sudarančias 
grupes ir ragina eiti į mūsų vi
suomenę, ieškoti, o ne laukti 
naujų jaunesnių talkininkų. Gru 
jpės laiduoja Vliko tęstinumą, 
bet kartu yra pasiėmusios ir 
didžiąją laisv nimo darbo atsa
komybės dalį.

Svarstytina 1970 m. veiklos 
programa

1. Rūpinamasi gauti kiek ga
lint daugiau audiencijų pas į- 
vairių kraštų vyriausybių ar 
valstybių galvas.

2. Rūpinamasi, kad Vliko įga
liotiniai ir vietinės organizacijos 
dėtų pastangas supajįjndinti sa
vo kraštų parlamentarus su Lie 
tuvos pavergimo byla, suteiktų 
jiems reikalingų informacijų,

kad jie savo viešose kalbose ir 
tarptautinėse konferencijose pa 
sisakytų prieš Sovietų Rusijos 
agresiją prieš Lietuvą. Iškelti- 
na komunistinio Rusijos impe
rializmo grėsmė visoms laisvo
jo pasaulio tautoms. Tariamasi 
su Lietuvos diplomatiniais atsto 
vais dėl bendrų žygių užsienio 
reikalų ministerijose.

4. Vliko valdyba įpareigoja
ma paruošti atitinkamą memo
randumą, kuris galėtų būti pri
taikytas bet kurio krašto vy
riausybei ir bet kuria ka'ba

5. Kreiptis į lietuvių organi
zacijas, dalyvaujančias tarptau 
tinėse organizacijose, kad jos 
pasmerktų Sovietų Sąjungos 
agresiją prieš Lietuvą, reika
lautų atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę ir tuos nutarimus 
įteiktų savo krašto vyriausy
bei.

6. Betarpiai kreiptis į pata
riamąją Europos tarybą, Dar
bininkų unijų centrą Gencvoje, 
JAV darbininkų unijų centrus 
ir kt.

7. Rūpintis, kad 1870 m. bū
tų išmistas bolševikų -nacių 
sąmokslo prieš Lietuvą doku
mentų rinkinys ir, kad lietu
vių visuomenė paremtų pinigais 
to rinkinio išleidimą.

8. Surengti Chicagoje politi
nį jaunimo seminarą paruošti 
iniciatoriams universitetuose su
rengti seminarus ar demonstra
cijas 30 metų Lietuvos okupa
cijos proga.

9. Vietovėse, kuriose yra so
vietinės atstovybes, konsulatai 
ir kokios nors sovietinės dele
gacijos, lietuviai vieni ar susi
tarę su kitais pabaltiečiais tu
rėtų suruošti viešas demonstra- 1 
cijas, reikalaujant pasitraukti 
iš Lietuvos.

10. Vliką sudarančių organi
zacijų nariai turi imtis iniciaty
vos aplankyti savo -vietos par
lamentarus, iškelti pavergtos 
Lietuvos reikalą vietos spau
doje, per radiją, televiziją įr ki
tais būdais. Ruošiant demon
stracijas, palaikyti glaudų ryšį 
su PLB, ALT ir kitomis orga-
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nizacijomis.
11. 1970 m. šaukiama veiks

nių konferencija.
12. Bus ieškoma būdų įtrauk

ti į Lietuvos laisvinimą kiek ga
lint daugiau naujų jėgų, ypač 
iš išsimokslinusios jaunesniosios 
kartos lietuvių tarpo.

Didelio liūdesio dienomis
A. + A.

Dailininkui ADOMUI GALDIKUI 
mirus, jo žmonai MAGDALENAI DRtAUGELYTEI - 
GALDIKIENEI bei kitiems giminėms reiškiame gilįos 
užuojautos žodžius ir kartu su jais liūdime.

čiulpomo GalerVos čarfsrio 
DIREKTORIATAS

Mūsų tautos didžiojo dlailininko 
A. "f- A.

ADOMO GALDIKO netekus, 
jo liūdinčiai žmonai ir artiniesiems giliausią 
užuojautą reiškia •

LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTAS

PETKUS

nęs norėsi užsiregistruoti, bet tas 
laikraščio numeris jau kažin kur. 
Dar paieškosi, bet neberasi. Kad 
taip neatsitiktų, iš šio straipsne
lio užsirašyk, mielas joniškieti, 
nors tuos du adresus.

A. f A. ERIKAS A. TORNAU
O^v. 6431 S. Fairfield Ave..

Chicago, Illinois
Mirė po ilgos, sunkios ligos 1969 m. gruodžio 9 dieną, 8:30 

vai. vakare.
Gimė Lietuvoje, 1898 m. vasario 19 dieną. Amerikoje išgy

veno 20 metų.
Pasiliko sūnus Eduardas ir šeima Lietuvoje, brolio vaikai 

Dagnė ir Aleksandras Tomau su šeimomis bei giminė Vilhelmi
na Radis Amerikoje.

Kūnas bus pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 
S. We&tern Ave., tel. RE 7-8600, ketv., gruodžio 11 d., 4 vai. 
popiet.

Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 13 d. Iš koplyčios 
10:30 vai. ryto bus nulydėtas į Bethania kapines.

Praneša GIMINES.

AIA
STANLEY KASPER

Gyveno 5357 West Otto Place., Oaklawn. III.
Mirė gruod. 9 d.. 1969. 11:50 val. ryto. sulaukęs 83 m, amž. 

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliaine nuliūdime draugai Hubert Fox su žmona ir 

brolis Lietuvoje.
Velionis buvo daugelį metų dirbęs Crane Co.
Kūnas pašarvotas McPhee koplyčioje. 7133 S. Western Ave.
Laidotuvės įvyks penktad.. gruodžio 12 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Liet. Tautines kapines.

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

Nuliūdę: DRAUGAI.
Laid. direkt. Joseph McPheę ir Sūnūs. Tel. PR 6-0777.

A. f A. VALENTINUI BAUŽAI 
netikėtai mirus, skausmo prislėgtus žmoną, dukre
les, tėvelius, sesutę NIJOLĘ ir brolį VIT# su šeimo
mis ir visus artimuosius giliai užjaučia ir liūdį

Pūdymaičiai 
E. Tamošaitienė

N. ir A. Tamošaičiai

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 VVest 7lst Street Tel. 476 2345
1410 Se. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 VVest lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių fe

A. A.
VERA PAULAUSKAS

YIDVTf
PAGAL PIRMĄ VYRĄ VISCOUNT

Gyveno 10800 W. First St. Dixon, Illinois.
Mirė gruodžio » d., 1900, 0 vai. ryto, tulaukns 79 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Frances Braekett, 

Marcella Gebąs, žentas Frank, ii- Bernice Višoount, 2 sūnūs: Fclix 
Vlseount, marti Aldona, ir Frank Višoount, mani Anna, 11 anū
kų, 21 proanūkas, ii- kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Liturginės pamaldos bus ketv. gruodžio 11 d., 8 vai. vak. Ma
žeikos - Evans koplyčioje, 0845 S. AVestem Ave.

laidotuvės įvyks penktad., gruodžio 12 d. iš koplyčios 10 vai. 
J'S'tn bus atlydėta i švč. M. Marijos Gimimo parapijos Iražnvčbi. 
kurioje įvyks gnlulingos i»amaldos už velionės .sielų. Po įuunaldu 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus b- pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. zisutmus
IR 8®NCS’ *EIfTAS. MARČIOS, ANCKAl'

Inidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8000.

L A Ž 3« r U V I U DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

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

MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKU8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmlsljoe, 

Tnne-up Ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
TeL — PRospect 8-9533 

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIII

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 
2448 W. OSrd Street. Chicago. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

RFMKTTK ‘DRAUGĄ-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS POVILAS J. RIDIKAS
(LA C®A WICZ)

2424 W. 69th Street Tel, REpublie 7-1218 
2314 VV. 23rd Place_______Tet Virginia 7-6872

PETRAS MELIONAS
4348 S. California Ave. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Ave. Tel. YArds 7-3401 J 1446 S. 50tb Ave., Cicero, UI. Tel. OL 2-1003

3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Ave. Tel. YA 7-1138-1139 
—------ ------------------------------------------------ —

VASAITIS - BUTKUS
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X Amerikos Lietuvių tary
bos paskirta komisija, kurią su 
darė ALT vaidybos nariai Emi« 
lija Vilimaitė, dr. Vladas Šimai
tis ir dr. Jonas Valaitis, daly
vaujant lietuvių tautos genoci
do parodai rengti komisijos na
riams dail. Z. Kolbai, J. Karkli
niui, L. Prapuoleniui ir J. Jasai 
čiui, patikrino ir perėmė ALT 
žinion genocido parodos ekspo
natus ir kitą inventorių. Geno
cido parodai rengti komisija 
(dail. Z. Kolba, prof. A. Varnas,
L. Prapuolenis, D. Valėnas, J. 
Karklinis, J. Skoruibskas ir J. 
Jasaitis) darbą užbaigė pareng
dami išstatymui. Parodos išsta
tymui amerikiečių ir lietuvių vi
suomenei rūpinasi Amerikos Lie 
tuvių tarybos valdyba.

x Lietuvos Vyčių sendraugių 
kuopos susirinkimas įvyks gruo 
džio 17 d. 8 vai. vak. Vyčių sa
lėje, 2451 W. 47 St. Susirinki
mas svarbus. Bus valdybos 1970 
metams rinkamas. Prašomi su
sirinkti visi nariai.

X Moterų sąjungos 21 kuopa 
Town of Lake turės svarbų su
sirinkimą šį sekmadienį gruo
dą o 14 d. 1 vai. popiet šv. Kry 
žiaus parapijos žemutinėje sve
tainėje. Visos sąjungietės melo 
nėkite skaitlingai atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

X švietimo tarybos pirminin
kas Jonas Kavaliūnas L'.et. mo
kytojų sąjungos susirinkime 
gruodžio 14 d. 2 vai. p.p. Jauni
mo centre pasisakys aktualiais 
švietimo reikalais.

X Bronislava Tautvilienė su
dukra Danute, žentu ir anūkė
liu Jurgėlais, paviešėję saulėtoj 
Calfomijoj ir grįždama į Wa- 
šhingtoną D. C. buvo sustoję 
Chicagoje ir aplankė savo arti
muosius, dalyvavo biretininkių 
koncerte — baliuje ‘kur susiti
ko eilę vyro draugų Ramovėnų 
ir seniai bematytų birut'.ninkių 
su kuriom aktyviai dirbo dar 
laisvos tėvynės laikais.

X Raymond W. Barkus, 32 
m., 6146 So. Fairfield Avė., 
braižytojas, žuvo nelaimingu 
būdu nukritęs iš Douglas Panko 
elevatoriaus priešais į Califor
nijos gatvės traukinį. Kol jo 
palaikai buvo paimti, linijos 
elektros srovė buvo išjungta 27 
minutėms. Velionis priklausė 
Lietuvos vyčių organizacijai, 
dainavo Vyčių chore.

x Lituanicos tunto skautų 
tėvų ir vadovų bendra sueiga 
šaukiama gruodžio 13 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. Vaičaičio sa
lėje, 4258 So. Maplewood Avė. 
Visi skautų tėveliai — mamytės 
kviečiami dalyvauti ir drauge 
pabendrauti.

X A. a. Benio Babrausko, ži
nomo mūsų literatūros kritiko 
if lituanisto, mirties metinės 
yra Išį šeštadienį, gruodžio 13 d. 
Tai bus paminėta penktadienio 
vakare “Margučio” radijo, o 
šeštadienį, 7:30 v. ryto Šv. An
tano bažnyčioje, Cicero; 7 v. r.
— tėvų marijonų koplyčioje, 
Chicagoje; 6:30 vai. ryto tėvų 
jėzuitų koplyčioje Chicagoje. Tą 
pačią dieną užprašytos šv. Mi
šios pas liet. pranciškonus Gree- 
ne (Maine), pas mūsų salezie
čius Romoje ir kitur. (pr.)

x Naujų Metų Balius. Skani 
vakarienė, gėrimai, smagūs šo
kiai, meninė programa. Kur?
— Korp! Giedros ruošiamam
Naujų metų surikime. Programą 
išpildys Izabelės Motekaitienės 
dainavimo studijos dalyvės, 
Dana Bajelytė ir Rita Burnei
kytė, akompanuojant muz. Ma- 
nigirdui Motekaičiui. Staliukų 
rezervacijoms kreipkitės tel. 
434-2090. (pr.)

X Teodoras Blinstrubas, ALT
valdybos vicepirmininkas, daly
vavo Vyriausio Lietuvos išlais
vinimo komiteto seime New 
Yorke, atstovaudamas ALT val
dybą. Šia proga T. Blinstrubas 
plačiau išsikalbėjo su Vliko vei
kėjais Liet. laisvinimo ir kitais 
Mausimais. T. Blinstrubas jau 
seniai dalyvauja ALT ir Lietu
vių bendruomenės veikloje, taip 
pat yra Lietuvių Tautinės sąjun 
gos pirmininkas ir JAV Lietu
vių bendruomenės tarybos na
rys.

x Jonas Pašukonis, buvęs 
mokytojas, šiuo metu dėl svei
katos gyvenąs iš pensijos ir pla
tinąs lietuviškas knygas New 
Yorke, buvo atsilankęs į Aly
taus gimnazijos auksinio jubi
liejaus minėjimą. Šia proga jis 
aplankė Draugo redakciją ir ad 
mdnistraciją. Buvo apsistojęs 
pas EI. ir VI. Baltrušaičius. 
Gruodžio 8 d. išvyko atgal į 
New Yorką.

x D. Velička, Ped. lit. insti
tuto direktorius, skaitys paskai
tą “Mokinių skaitybos klausi
mas

Giliai dėkingas lietuvių visuo
menei, kuri gyvai reagavo į 
mauo galimą kandidatavimą į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 

Chicagos Liet. mokytojų kongresą, skatinant, drąsinant
s-gos visuotiniame narių susi- įr žadant paramą, Illinois Res- 
rinikime gruodžio 14 d., sekma- publiikonų partijos vadovybei 
dienį, 2 vai. p. p. Jaunimo cen- pranešiau, kad pasiūlymo priim- 
tre. Kviečiami visi mokytojai, ti negaliu. Padėkojau už pasiti- 

X Akademinio skautų sąjū- kėjūmą, įvertinimą ir parodytą 
džio Chicagos skyriaus narių išskirtinį dėmesį. Noriu pridurti, 
susirinkimus įvyks sekmadienį kad šį nelengvą sprendimą tu- 
6:30 vai. v. Jaunimo centre. Bus rėjau padaryti dėl ankstyvesnių
aptarti žiemos stovyklos '.r kiti visuomeninių įsipareigojimų, „ , . ,. .... . T, , .
reikalai. Viai nartai kviečia™! kurie turi artimoje ™į P° s“eI« f*'•..**“» “m
,,___ .■ ... _ .... imta skautų tėvų komiteto, kur sų tautiečių tarpą žentu atėjusįdalyvauti. ateityje. Ulinois Respublikonų

X Dr. Jonas Valaitis, ALT partija paskelbs savąjį kandi- 
valdybos vicepirmininkas, pa- datą 3-čiame rinkiminiame dis-
rudšė projektą fondo Lietuvos trikte prieš gruodžio 15 d.
laisvinimo darbui lėšoms užtik
rinti. Dr. J. Valaitis, į ALT vai 
dyt':ą įsijungęs po dr. P. Grigai
čio mirtes, darbais ir sumany
mais aktyviai reiškiasi ALT 
veikloje.

X Vaižganto atminimui Pe
dagoginis lituanistikos institu
tas išleidžia specialiu 
niu jo apsakymą “Rimai ir Ne
rimtai”. Leidinio mecenatas — 
Lietuvių tautinės sąjungos Ci
cero (16) skyrius, kuriam va
dovauja J. Šulaitis (pirm.), P. 
Kašuba ir A. Trinka. “Rimams 
ir Nerimams” išleisti .paskyrė 
500 dol. Šis klasiko Vaižganto, įvyks gruodžo 20, 11 vai. iš ry-apsakymas bus uauAngas vau papko 55
taipsmą UetuvaSbosimus mokyk- WeaUm Programą attiks mo- 
oms u- visiems grozmes Utena. k Mos m{lktaiad. Po programos 

taros sta tytojams. "Runai, m ita5 taštl pOtūs.
nerrmar > isema XU. 27 T, die- kvfefiame
ną Jaunamo centro didžiojoje atsilankyti
salėje (bus ir Vaižganto ikūry-j x A> aiilakni8 g chicagos 
bos vakaras, racenonę programą, ėmė dienralštį 5 dol.
kunon lema Vaižganto “Dzido-
rius Artojas” ir “Paslapt ingojo 
žodžio ieškotojas”, atliks P. L.
instituto studentai. Režisuoja (^JoTdZ’Zaū.'
D. Juknevrciute - Simoburuerta, x Ona Stasiukicnė 
ir L. Barauskas Pradžia _ 7 5
vai. vak. (punktualia:!)

X Jonas Leita iš Philadelphi
jos mums prisiuntė 5 dol. auką. 
Dėkui.

X Jonas Mikeliūnas, E. Chi-
cago, Ind. už korteles atsiuntė mūsų spaudą. Atsilygindami
5 dol. Ačiū. už korteles ar pratęsdami pre-

X Feliksas Valaitis, Chicago, numeratą, aukų prisiuntė: 4 
III., užsakė daugiau kalėdinių — p- Domenas; po 3 dol
kortelių ir ta proga prisiuntė 
10 dol. Dėkojame. „

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

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

X Didžiausią lietuviškų 
plokštelių pasirinkimą rasite 
— Gifts International - Karve
lio Prekybos Namai, 2501 W. 
71 ISt. Chicago, III. 60629. Tel. 
471-1424. Gražiausia dovana 
mažiesiems B. Pukeievičiūtės 
nauja vaikų pasakų plokštelė 
“Antrieji Žirginėliai”. Taip pat 
pakartota ir pirmieji “Žirginė
liai”. Abi plokštelės Stereo—po 
$5.00 ir persiuntimo išlaidos. 
Nauja A. šabaniausko 12 šokių 
plokštelė $5.00. Plokštelių są
rašą siunčiame nemokamai.

(»k.)

Lituanistikos Instituto Iždo tarybos ir tikrųjų narių, gyv. Chicagoje, pasitarimo su naujuoju prezidentu 
dalyviai lapkr. 28 d. Iš k.: prof. J. Jakštas, J. Karvelis, Br. Kviklys, J. Račkauskas, St. Balzekas. K. 
Girvilas, dr. V. Maciūnas (prez.), K. Baltramaitis, J. Dainauskas, P. Gaučys, A. Baliūnas (Iždo tarybos 
pirm.). Nuotr. J. Kasakaičio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
VALDO V. ADAMKAUS 

PAREIŠKIMAS

Ta pačia proga noriu palin-

X Veronika Janušaitienė, 
Ona Jurgutienė, Danutė Kelp
šienė, Regina Lingienė, Marga
rita Momkienė, Bronė Maleckie- 
nė, Emilija iPaužuclienė ir Ži
butė Žiupsnienė yra sutikusios 

le'di- ' Chicagos aukšt. lituanisti
nės mokyklos šių mokslo metų 
klasių globėjomis. Taip pat vi
sos aktyviai įsijungė į tradicinio 
mokyklos vakaro ruošimą. Va
karas bus ateinanč/ų metų sau
sio 10 d. Jaunimo centre.

X Dariaus - Girėno lituanis
tinės mokyklos Kalėdų eglutė

x A. Baltrukėnas iš Akrono, 
Ohio, dėkodamas už korteles

iš Chi- 
dol.

auka. Dėkui.
X Danutė Aug’enė, žinoma 

visuomenės veikėja, prisiuntė 
5 dol. auką. Dėkojame.

X Nuoširdžds aukos stiprina

— A. Vengris, J. Jakštas, Mary

MOTELIAMS PERKA 40,000 
TELEVIZIJOS IMTUVŲ

dys yra viena mišri (šeima. Joa- j Holiday Inns (motelių) kor- 
Sūtkus, Ona Mažeika, R. Kavo- quin Soriano de Castro, gimęs poracija iš Chicagos Motorola
lis; 2,50 dol. — J. Mikulis; po
2 dol. _ A. Ramanauskienė, J.
Rapšys, S. Vaitekūniesnė, D.
Dirda, S. Wade, J. Mič'ūnas,
John Mažulis, Bronė Dobiliaus- 
kas, Vac. Sidzikauskas, J. Pas
kųs, J. Kvietkauskias, P. Kurpia,
Alf. Piragis, Č. Montvilas; po 
1 dol. — Bem. Žukauskas, Ed.
Abazorius, T. Danilevičienė. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

X Ieškoma darbininko, kuris 
nusimanytų ūkio darbuose. Pa
geidaujamas vyresnio amžiaus 
nevedęs arba našlys. Re iktų gy- | 
venti Beloit, Wis., apylinkėje.
Skambinti: tel. LU 2-1668.

(sk.)
X Birutė ir Antanas Novic- 

kiai, gyv. Ozone Park, N. Y. 
vietoje kalėdinių sve kinimų at- j
siuinite Balfui piniginę auką. Sesutės Miniotaitės — kanklininkės ir Alvudo vaikų teatro vaidintojos.

(PT-) Nuotr. Antano Bilitavičiaus
Parašas

kėti Kazimierui Oksui sėkmės, Ispanijoje, lankydamas Prancū- 
kuris apsisprendė kovota pirmi- zijos tautinę konservatoriją, ten 
niuose rinkimuose ir siekti norui susipažino su lietuvaite pianis- 
nacijos balsuotojų pagalia. te Beata Monstaivičiūte (dir. J.

Valdas V. Adamkus Monstaivičienės dukra) ir ją ve-
GRAŽIAI VEIKIA CICERO dė< Sc>rian° mažens pasižymė- 

LIET SKAUTAI gabumais muzikai, laimėda
mas visą eilę pirmaeilių tauti-

Į penktadienio vakaro sueigas nių ir tarptautinių premijų. Jis 
pas Cicero Skautus gruodžio 6 dabar vienas iš pirmaujančių 
dieną atsilankė naujasis Litua- pianistų Europoje.
nicos tunto tuntininkas šktn. Reikia pasidž augti, kad dr. 
Zigmas Jaunius, lydimas oro; Monstavičienės anūkas 5 rnete- 
skautų vadovo sktn. Juozo Šal- lių amžiaus, gražiai ir taisyklių 
čiūno. ISVečiai domėjosi sikautų gai kalba lietuviškai, ką pati, 
užs ėmimais ir sueigų pravedi- kalbėdama telefonu Ch cagoje,

prie kavutės skautininkai pasi
dalino įspūdžiais su komiteto 
nariais ir pažadėjo padėti išplės 
ti skautų veiklą Cicero apylin
kėj.

Šiais metais Cicero skautai 
! švenčia savo veiklos 20 metų 
sukaktį. Veikia dvi draugovės,

CHICAGOS ŽINIOS
$308,000 UŽ APDEGIMĄ televiz.j'os imtuvų gaminimo į-

I eismas pripažino George monės perka 40,000 spalvotų 
kurioms vadovauja jauni skau- , Schusteriui, 9615 Commercial imtuvų, kuriuos įmontuos visuo 
tai akademikai: Mindaugo d-vei avė., $308,000 atpildo už 1963 se Holiday moteliuose plačioje 
vadovauja sfcltri. s. v. Viktoras m. nelaimėje patirtą prie darbo Amerikoje. Šis užsakymas tik- 
Štuopys, o Kęstučio d-vei — apdegimą ir kitus luošinančius tai įžanginis. Nieko nepranešta 
skiltn. Vladas Žukauskas. Abu sužeidimus, jį padariusius visam apie šio užsakymo vertę, 
draugin'nkai subrendo Cicero gyvenimui1 nedarbingu. Anuo
skautų eilėse. metu jo operuojamas statybos

Pastogę savo būklą skau- kmnas 12 000 WattU
tai turi Šv. Antano parapijos ielektros laidą; Nelaimė įvyko 
patalpose ir už tai yra dėkingi prie ®ur^eY 112-tos. 
parapijos klebonui kun. Stahke-
v-čiui. Skautų darbą remia skau 
tų tėvų komitetas ir L. B. Ci
cero apylinkės valdyba. Iš pra- 212~7 ^ved
ėjusio rudens babąus pelnei^ 46 krovinys laik.

tams ir skautėms po 20 dolerių. ! 42>000 svarU( (feur-o yertė gieJda 
Skautų vadovai buvo pakviesti 2g^
baliaus svečiais. Cicero skautai 
yra dėkingi apylinkės L. B. val
dybai už paramą ir dėmesį jau
nimui.

(Sikautų sueigos vyksta kiek
vieną penktadienį: jaunesnieji 
skautai renkasi 6 vai., o skau
tai renkasi 7 vai. vakaro. Vy
resnieji skautai, — skautai vy
čiai kandidatai į sueigas vyksta 
Chicagon. A. M.

MIŠRIOS ŠEIMOS IR 
LIETUVYBĖ

Gerai, kai ir mišriose šeimo
se lietuvių kalba nenyksta. Tam 
faktui patvirtinti gražus pavyz

Sorianą išgirsti 
lietuviams.

koncertuojant
K. Leonaitienė

PAVOGĖ SUNKVEŽIMĮ IR 
LAIKRAŠTINĮ POPIERIŲ
Iš C & C kompanijos kiemo,

DOSNUS ŽYDAI
Chiicagos žydai nuo 1951 m. 

iki šių metų pabaigos yra iš- 
pirkę daugiau 100 mil. dolerių 
vertės Izraelio valstyb nių bonų. 
Visame pasaulyje žydai per tą 
laiką tokių bonų yra ošpirkę už 
bilijoną, 400 mil. dolerių.
ŽMOGŽUDYSTĖS DAUGĖJA

Šiemet iki šiol Chicagoje pa
pildytas rekordinis skaičius 
žmogžudysčių, net 665. Policija 
išaiškino tik 83 proc. šių krimi
nalų.

IŠ ART! IR TOL/
su Algimantu Norkevičium su
tuoktuvės bus ateinančių metų 
sausio 10 d. Šiluvos koplyčioje 
Medelline. Vaišės vyks tą patį 

, vakarą Nutibara viešbutyje, Me 
skaute dvejų sūnelių dvy mleste. Virginija Toto

J A. VALSTYBĖSE
— Inž. Bronius ir Jan ina Či- 

kotai, gyveną Albuquerque, N. 
Mex., (šių metų lapkričio 28 d.

nukų, kuriems krikšto metu su
teiks Jono Ginto ir Vaido Juo
zo vardus. B. ir J. Čikotai jau
augina vyresnj sūnų Tomukų. L Valstybėse, kur susi-
Inž. B Čikotas ten jau keletą Q su būsimuoju vynl.
metų dirba kaip specialistas Algimantas Norkevičius, Ago

tos ir Broniaus Norkevičių sū
nus, Su savo tėvais gyveno 
Waterfoury ir studijavo šiame

, krašte, tarnybiniais reikalaisrinė šiiimoimų Mamų konferen-, yažinėjo įr Kolumlbiją> Jauno. 
eija. Jo tema liečia numerimų gios brolig Razys Totorai>

prie tyrimų.
— Br. Jonas Bilėnas skaitys 

paskaitą Versailyje, Paryžiuje, 
kur rengiama ketvirtoji tarptaiu

Jo tema
metodų pritaikymą nelinearinių j ^7” gu 
problemų sprendimui.

KOLUMBIJOJ
— Virginijos Totoraitytės

Dr. G. Balukas kalba Alytaus 
gi n.nazijos 50 m1, sukaktuvinėse 
iškilmėse. Nuotr: V. Noreikos

UŽDAROMAS APDEGUSIŲ 
AUKŲ PAŠALPOS FONDAS

Prieš 11-ka metų Angelų Ka
ralienės parapinės mokyklos 
gaisre žuvo 92 vaikai ir trejos 
mokytojos vienuolės. Tuo metu 
Chicagos gyventojai suaukojo 
$530,649 specialiam fondui ap
degusių vaikų mediciniškomsuna. ižiaidoms padegt.. Buvusią vai
kų tėvams ir už kitų gydymą 
per tuos metus iki šiol išmokė
ta $374,573. Penki vaikai dar 
gauna pašalpos. Pagal fondo 
konstituciją, šių metų paskuti
nę dieną fondas turi būti likvi
duotas, ir likusieji pinigai — 
$256,812 turi būti perduoti 
Chicago Community Trestui.

DAVĖ DAUG PIENO 
Didžkė 1,800 svarų Brown

Swiss veislės karvė liko čempio
nė gyvulių parodoje užsibaigu- 
soje International amfiteatre. 
Karvė per metus davė 7,500 
kvortų pieno ir 650 svarų pie
ninių riebalų.

“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
KALĖDOMS 

Naudokitės šia patogia užsakymo forma.
Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam 

asmeniui:

Vardas, pavardė ..........................

Numeris ir gatvė ............................

Miestas ir valstybė..........................

Zip Code .............

Siunčiu .............. prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code ...................

raitytė yra dr. Petronėlės įr 
Jono Totoraičių duktė, studija* 
vusi Kolumbijoje ir Jungtinėse

ir dirbažmona gyvena 
-Springfielde, BĮ.

KANADOJ
— švenčiant lietuvių švieti

mo ir šeimos metus, Toronte 
Kanadoje įvyko lietuvių evan
gelikų suvažiavimas. Pagrindi
nes paskaitas suvažiavime skai
tė evangelikų kunigas A. Tra-( 
kis, Chicagos liet. metodistų 
kunigas K. Burbulis, dr. A. Tra 
kienė ir New Yorko universite
to studentė H. Lorencaitė. Su
važiavimo simpoziume ir priė
mime dalyvavo ir kalbas pasakė 
Lietuvos generalinis konsulas 
dr. J. Žmuidzinas ir PLB (švie
timo tarybos pirmininkas A.

, Rinkūnas. (Suvažiavimas buvo 
i baigtas religinėmis pamaldomis 
Toronto lietuvių evangelikų Iš
ganytojo Vardo bažnyčioje, da
lyvaujant taip pat ir katalikų 
Bažnyčios atstovams.

ARGENTINOJ
— Susivienijimas Lietuvių 

Argentinoje minėjo savo veik
los 55 metų sukaktį. Ta proga 
buvo suruoštas šaunus banke
tas. Svečiai suvalgę 86 keptus 
gaidžius. Meninę dalį išpildė so
listai Albertas Griška ir Zuza
na Valatkaitė. Gimtadienį šver • 
čiant Albertui Žalinkevičiui, ak
tyviam ansamblio nariui, buvo 
įteiktas aukso medalis.

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Su
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.


