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Vlikas seka tarptautinius 
pasikeitimus

Vliko tarybos posėdis

BENGALIJOS ŠEICHAS LANKĖSI 
LONDONE, GRĮŽTA Į DACCA

Yahya Khan jį liepęs pakarti

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 
mo Komiteto tarybos posėdis į- 
vyko 1971 gruodžio 28 d. New 
Yorke. Posėdi pradedant pagerb
ti trys, neseniai mirę, žymūs lie
tuviai: 1971 m. gruodžio 13 d. 
Vokietijoj, Miunchene miręs ad
vokatas Kazys Oleka, buvęs nepr. 
Lietuvos seimo narys ir vidaus 
reikalų ministeris, 1971m. gruo
džio 24 d. Vokietijoj, Bonnoje 
miręs profesorius dr. Zenonas 
Ivinskis, buvęs Vliko ir jo Vykdo
mosios tarybos nąrys ir 1971m. 
gruodžio 28 d. New Yorke miręs 
inžinierius, kūrėjas - savanoris, 
pik. Itn. Antanas Novickis, bu
vęs Lietuvos Laikinosios vyriau
sybės susisiekimo ministeris ir 
Vliko Vykdomosios tarybos na
rys.

Vliko pirmininkas dr. J.K. Va
liūnas painformavo apie valdy
bos ruošą Vliko seimui Detroite, 
Vliko reagavimą dėl kunigų 
Zdebskio ir Bubnio nuteisimo o- 
kupuotoje Lietuvoje, Simo Kudir
kos tragedijos metinių atžymėji- 
mą, pasikalbėjimus su Ukrainos 
prezidentu Livickiu, padėką JAV 
Kongreso Atst. rūmų nariui E. 
Dervvinskiui už Lietuvos padė
ties priminimą Jungtinių Tautų 
komisijos posėdyje, svetimųjų 
spaudos sekimą ir apie pasitrau
kimą iš Vliko valdybos jos nario 
dr. B. Nemieko.

Valdybos vicepirmininkas Juo
zas Audėnas painformavo apie 
Vliko seimą ir jo nutarimus. Jo 
pranešimą papildė Bronius Bie- 
liukas ir Juozas Pažemėnas.

Diskusijose dėl tarptautinės pa 
dėties ir jos poveikio Lietuvos 
laisvinimui pasisakė Vaitiekū
nas, Valaitis, Pažemėnas, Sidzi
kauskas, Radzivanas, Bieliukas, 
Banelis, Audėnas, Virbickas, Ne- 
mickas.Diskusijų išvadoje taryba 
sutarė, kad Vliko valdyba sudary 
tų  ad hoc komisiją, kuri, atsi
žvelgdama į šiuo metu vykstan
čius tarptautinės padėties dina
miškus pasikeitimus ir i  Europos 
padėties stabilizavimąsi status 
quo pagrindų, pateiktu Vlikui 
konkrečių siūlymų dėl laisvini
mo veiklos turinio, metodų ir

Romoje 9,500 kunigu
ROMA. — Romos vyskupija 

išleido 700 psl. Metraštį, kuria
me pateikiamos žinios apie Ro
mos miesto ir vyskupijos sielo
vadą. Romos mieste ir vyskupi
joje šiuo metu gyvena ir dir
ba 38 kardinolai ir 84'vyskupai 
bei arkivyskupai, kurie priklau
so Romos kurijai ir vadovauja 
įvairiems bažnytiniams institu
tams. Romoje veikia 247 kata
likų parapijos, kuriose tiesiogi
nį sielovados darbą dirba 1,115 
kunigai. Jiems darbe padeda 
Romoje gyveną, studijuoją ar 
kitas pareigas einą 1,219 įvai
rių tautų kunigų ir 7435 vie
nuoliai kunigai, kurie gyvena 
centrinėse įvairių vienuolynų, 
ordinų bei kongregacijų įstaigo
se. Taip iš viso Romos vysku
pijoje ir gausiuose vienuolynuo
se gyvena apie 9,500 kunigų.

Iš viso Romoje veikia 463 
vyrų ir 579 moterų vienuolynai. 
Seserų vienuolių yra apie 20,- 
000, kurios priklauso įvairioms 
pasaulio tautoms. Romoje visų 
vienuolijų centrai, studijų na
mai ir universitetai, kolegijos ir 
kitos mokykols, kurios rengia 
misionierius iir mokytojus, D i-

priemonių.
Vyt. Vaitiekūnui atkreipus ta

rybos dėmesį, kad 1970 m. gruo
džio 18 d. taryba yra nustačiusi 
savo komisijoms trejų metų ka
denciją ir kad tarybos komisijos 
yra sudarytos kai kurios jau 1965, 
kai kurios gi 1968 metais, todėl 
yra klausimas, ar nereikia tary
bai komisijų perrinkti, ir komisi
jų atstovams pareiškus, kad komi 
sijos yra atsistatydinusios, tary
ba sutarė pavesti tarybos pirmi
ninkui išsiaiškinti su tarybos na
riais būsimų komisijų sudėtį.

Kadangi iki naujų sąmatos me 
tų valdyba nesuspėjo sąmatos 
projekto paruošti, valdybos vice
pirmininkas J. Audėnas prašė ta
rybos nutarti leisti valdybai dary 
ti mėnesines išlaidas 1.12 praė
jusiųjų metų sąmatos ribose. Pa
sikeitus nuomonėmis, Audėno 
prašymas tarybos priimtas su pa
pildymu, kad 1972 metų sąmatos 
projektą valdyba pateiktų tary
bai tvirtinti ne vėliau kaip 1972 
m. sausio 31 d.

Vliko tarybos posėdžiui pirmi
ninkavo dr. Bronius Radzivanas, 
Lietuvių fronto bičiulių atstovas, 
sekretoriavo Vytautas Vaitiekū
nas, Lietuvių krikščionių darbi
ninkų sąjungos atstovas. Posėdy 
dalyvavo PLB atstovas Balys Rau
gas ir svečias prof. Bronius Kas
ias. (E.)

Povvell ir Renųuist 
jau teisėjai

Washingtonas. — Sausio 7 iš
kilmingai prisiekė ir pradėjo eiti 
Aukščiausiojo teismo teisėjų pa
reigas William Rehnųuist ir Le- 
wis Povvell. Neabejotinai abu yra 
nuosaikūs konservatoriai, tokie, 
kokių norėjo Nixonas. Nixonui 
paskyrus jau keturis teisėjus, 
teismo veidas pasikeitė ir libera
lai jau nedominuos. Renhųuist, 
manoma, užims tą vietą teisme, 
kokią turėjo neseniai miręs teisė
jas Harlan.

įvesdinimo ceremonijos buvo 
trumpos, truko tik 10 minučių. 
Teismo pirm. Burger vadovavo 
priesaikai. Priesaikos žodžiuos tei
sėjai pažadėjo, “remti ir ginti A- 
merikos Konstituciją nuo užsienio 
ir vidaus priešų”.

KIEK OK. LIETUVOJ PLENTU
Vilnius. — Žiniomis iš ok. Lie

tuvos, praėjusiais metais buvo 
baigtas tiesti ir išasfaltuotas plen
tas iš Šaulių per Pakruojį į Pasva
lį. Kaip rašo Tiesa (XII.22), da
bar ok. Lietuvoj yra 6 tūkstan
čiai (3.6 tūkstančiai mylių) ki
lometrų asfaltuotų plentų, o taip 
pat remontuojamas ir asfaltuoja
mas nepriklausomos Lietuvos lai
kais nutiestas Kėdainių — Pane
vėžio, Ukmergės Utenos plentai 
bei Kėdainių — Šeduvos, Kauno 
— Gardino, Vilniaus — Molėtų 
keliai. Per metus išliejama 40, 
000 tonų asfalto. Asfaltas atgabe
namas iš Novopolocko, Ufos, Ki- 
rišio, Jaroslavlio naftos perdirbi-

deliam dvasininkų skaičiui ati
tinka ir nepaprastai išaugęs Ro
mos miesto gyventojų skaičius. 
1900 metais Romoje gyveno 
400,000 žmonių, gi 1970 Romos 
gyventojų skaičius jau pasie
kė 2.750,000.

Belfasto, š. Airijoj, vaikai juokauja ir nežino, kai kasdien mieste sprogsta bombos.

OKINAWA GRĮŽTA JAPONIJAI 
GEGUŽES 15

San elemente. — Prez. Nixono 
ir Japonijos premjero Šato dviejų 
dienų konferencijai pasibaigus, 
buvo paskelbtas komunikatas, ku
riame sakoma, kad Amerikos ir 
Japonijos draugystė “yra negin
čijamas faktorius išlaikyti taiką ir 
pastovumą Azijoj”. Dar sakoma, 
kad abu vadai sutarė Okinawos 
grąžinimo datą: gegužės 15. Iki 
to laiko Amerika išveš atominius 
ginklus, o biologiniai jau buvo 
anksčiau ištraukti.

Jokio prekybinio susitarimo ne
buvo padaryta, tačiau buvo kal
bama ir tuo reikalu ir sutarti bū
dai, kaip galima būtų pagerinti 
prekių pasikeitimą.

Kanados -  Kinijos 
sportinis bendravimas

Pekingas. — Komunistinė Ki
nija ir Kanada susitarė pasikeisji 
sportininkais. Komunistai, be to, 
įprašė Kanados pritarimo, kad iš 
1972 metų olimpiados būtų paša
linti Tautinės Kinijos sportinin
kai, o būtų leista dalyvauti Pekin- 
go atletams. Vieni ir kiti daly
vauti negali. Komunistinės Kini
jos sportininkai olimpiadoj neda
lyvauja nuo 1956.

mo įmonių.
Vilniaus Kauno autostradą bu

vo pradėjusi tiesti Lietuva karo 
metu, vokiečių okupacijos lai
kais, o užbaigta tik prieš metus, 
vadinas ruožas neturįs nei 60 my
lių buvo statomas 30 metų. Da
bar, kaip rašo ta pati Tiesa, Lie
tuvos statybininkai, įgiję patyri
mą, pradėjo tiesti autostradą, ja 
paversti Žemaičių plentą tarp 
Kauno ir Klaipėdos ir Vilniaus 
Ukmergės. Darbai vyksta abiejuo 
se Žemaičių plento galuose — 
—30 km atstumu nuo Kauno i- 
ki Cinkiškių ir 26 km nuo Klai
pėdos iki Vėžaičių, o nuo Vil
niaus į Ukmergės pusę pasistū
mėta 23 km.

Kad Maskva leidžia tiesti ke
lius, juos gerinti, asfaltuoti ir net 
paversti autostradomis, tai daro 
pirmoj eilėj turėdama ne ūkinius, 
bet strateginius tikslus. Juk labai 
panašiai darė ir carai anais lai
kais, Kauno ir Gardino tvirtoves 
su pasieniu sujungę plentais.

Šato, išvykdamas namo turėjo 
dvi spaudos konferencipas. Vieną 
jų japonų spaudai ir buvo perduo
ta satelito pagalba j Japonija, ki
ta konferencija buvo Amerikos 
laikraščiams. Jose jis padėkojo 
Amerikai už šiltą priėmimą ir. Ja
ponijos reikalų supratimą. Pakar
tojo, jog prezidentas pažadėjo ne- 
sitarti ir nutarti Pekinge ar Mask
voj, kas liestų Japonijos reikalus. 
Šato labai norėjo, ir Nixonas pri
tarė, kad būtų įrengta “karštoji li
nija” tarp Washigtono ir Toki
jo, ir ja naudosis abu kraštai iški
lus skubiam ir svarbiam reikalui. 
Panašios linijos jau veikia tarp 
Washingtono ir Maskvos ir 
Washingtono Londono.

Japonai bus atominė 
galybė

Tokijo. — Ekspertai sako, kad 
Japonija, norėdama, per vienus 
metus gali pasidaryti atominius 
ginklus. Mokslinių ir technikinių 
sunkumų japonai tam neturi. 
Amerikos ambasada Tokijoj įspė

jo Washingtoną, kad jei Amerika 
padarys kokių nuolaidų Pekinge 
ir jatponai matys iš to sau pavojų, 
pradės gaminti atomines bombas. 
Kad Japonija nepasidarytų atomi
ne galybe, rūpinasi Amerika, o dar 
daugiau Kinija, nors japonų žino
vai tvirtina, kad atominis ginklas 
būtų pritaikytas tik apsigynimui.

Nikko, Japonija. — Japonijos 
sosto įpėdinio žmona princesė Mi- 
či'ko buvo užpulta gatvėje, kai vie
nas vyras norėjo į ją mesti porą 
fejerverkų. Palydovai spėjo sulai
kyti užpuolėją ir princesė nebuvo 
sužeista.

r*Kinijos sostinėje Pekinge dainai šaukiami prieš sovietus nukreipti mi
tingai, gatvės iškabinėtos priešniBiškais plakatais

Kosygino užpuolėjui 
3 mėti. kalėjimo

Ottavva. — Vengras Gezą Mat- 
rai politinis emigrantas, kuris bu
vo užpuolęs Kosyginą ir ji gero
kai supurtęs, teisme gavo tris mė
nesius kalėjimo ir porą metų ban
domojo laiko. Laike tų dviejų me
tų Matrai negali priartėti prie jo
kios svetimos ambasados arba už
sieniečio valstybės vyro.

Vėl pasikėsinimas 
prieš Mao

New Delhi. — The Current 
Weekly laikraštis rašo, kad pabė
gėliai iš komunistinės Kinijos į 
Indiją sako, o tokių pabėgėlių nie
kad netrūksta, jog Mao Tse-tun- 
gas paskutiniuoju metu labai sau
gojamas, labiau nei pirmiau. 
Jiems yra žinoma, kad neseniai 
vėl buvo pora mėginimų jį nužu
dyti. Vieną kartą, kai buvo rasta 
bomba po Mao kėde, kur turėjo 
būti komunistų susirinkimas, ki
tas atsitikimas, kai tokia pat bom
ba buvo padėta į automobilį, ku
riuo turėjo Mao važiuoti.

Likviduojama aviacijos 
bazė

Londonas. — Amerika likviduo
ja vieną aviacijos bazę Britanijoj 
ir jos štabo personalą iš Londono 
priemiesčio išskirstys į kitas Bri
tanijos arba Europos bazes.

Britanijoj operuoja apie 22,500 
amerikiečių aviacijos personalo. 
Ten laikoma 70 F - l l l ,  220 F-4 
Phantom lėktuvų penkiuose ae
rodromuose. Su lakūnais gyvena 
ir jų šeimos. Šeimos narių priskai
toma 32,000.

Londonas. — Bengalijos šeichas 
netikėtai buvo paleistas ir pir
miausia atsirado Londone. Jis tik 
atskridęs apsilankė 10 Dovvning 
Street, pas ministerį pirmininką 
Edward Heath ir jam padėkojo už 
britų santūrią laikyseną karo me
tu ir paprašė Bengalijos valstybės 
pripažinimo. Paskui turėjo spau
dos konferenciją ir ta proga padė
kojo pirmoj eilėj Indijai, paskui 
Sovietų Sąjungai, Britanijai, 
Prancūzijai ir Lenkijai. Tos vals
tybės nebalsavo už karo sustabdy
mą Saugumo Taryboje ir leido In
dijai užimti visą Bengaliją, ją at
skirti nuo Pakistano.

Pasveikino ir padėkojo bengalų 
partizanams, tik apgailėjo, kad 
dėl to turėjo žūti net milijonai ge
rų piliečių. “Jokia kita tauta ne
paklojo tiek gyvybių, nėra tiek iš- 
ikentėjusi, net Hitleris dėl to su
sigėstų”.

Bengalų aficialūs žmonės Lon
done sako, kad Yahya Khan gruo
džio 15 buvo liepęs Mujibur Rah- 
maną pakarti. Tada Indijos ka
riuomenė buvo apsupusi Daccą. 
Mujibur išgelbėjo kalėjimo pri- 
žiūdėtojas, jį paslėpęs savo priva
čiam kampely, o šalia šeicho celės 
buvo iškirsta cemente duobė, bu
vo sudaryti netikri dokumentai, 
kad jis pakartas dar spalio gale. 
Taip sako bengalai.

Šeichas sako, kad Pakistano 
prezidentas Bhutto prašęs jo Ben
galiją palikti bendros valstybės 
dalimi su plačia autonomija, ko
kios jis, Mujib, nori. Šeichas at
sakęs, kad jis negalįs padaryti 
Šiandien, reikia apie tai pasitarti 
su tauta.

Iscenizuotam teisme jis buvo 
nuteistas pakarti. Dvasiniai jis 
tam buvo pasiruošęs. Jį kankinusi 
kalėjimo vienatvė, celė buvusi 
labai ankšta, bet fiziniai jo niekas

Kaltinimai Bukovskiui 
buvo sufabrikuoti

Maskva. — James Yuenger, 
Chicago Tribūne Maskvos biuro 
vedėjas, praneša smulkiau apie 
Vladimiro Bukovskio teismą. 
Tas rusų filologas gavo 12 metų 
kalėjimo ir ištrėmimo. Yuenger 
cituoja Bukovskio paskutinį žodį 
teisme.

“Sufabrikuotais kaltinimais prieš 
mane bandė jie įbauginti tuos, 
kurie nori pasauliui pasakyti visą 
teisybę apie jų (valdančiųjų) nu
sikaltimus. Mūsų visuomenė vis 
dar negali atsipeikėti ir įeiti į nor
malų gyvenimą, bijodama, kad 
vėl gali grįžti Stalino laikai...
Bet visuomenė vis labiau pradeda 
pabusti ir suprasti tikrą padėtį ir 
nuo to nesulaikys jokie pančiai. 
Aš daug sykių sėdėjau kalėjime ir 
aš niekad neatšauksiu to, ką esu 
pareiškęs. Kovosiu už teisę ir tei
singumą”.

Bukovskis tik apgailėjo, kad per 
savo trumpą laisvės laiką tiek ne
daug yra padaręs. Dar jis pridėjo, 
kad kaltinamajame akte prieš jį 
33 kartus pasakyta, kad jis “šmei- 
žęs Sovietų Sąjungą” ir 18 kartų, 
“prieš ją veikęs, jog bet tik to
kiom bendrybėm ir baigėsi, nie
kad konkrečiai nenurodyta, kaip 
jis ją šmeižęs ar kuo kenkęs. Jis 
nėra davęs jokiam užsienio kores
pondentui šmeižiančios medžia
gos, nėra platinęs jokios antiso- 
vietinės literatūros. Pagaliau ne
buvo prileistas joks liudininkas, 
kurį jis norėjo teismui pristatyti.

nekankinęs. Niekas jo neinforma
vęs, kas darosi, bet iš to, kad mies
tas buvęs aptemdytas, supratęs, 
jog karas prasidėjo.

Apie jo atskraidymą į Londoną, 
Pakistanas britams pranešė šeš
tadienio rytą tik valandą prieš 
tai. Iš aerodromo policija ji pir
miausia atvežė į viešbutį. Jo pa
klausė laikraštininkai, kodėl jis 
atvyko į Londoną, o ne j Daccą. 
Jis atsakė: “Buvau kalinys, kur 
viešpačiai norėjo, ten mane vežė”, 
nors Bhutto sakė, kad šeichas 
pats norėjo į neseną istoriją pa
žiūrėtu iš toliau, objektyviau. Dip
lomatai mano, jog jis norėjęs di
desnio, iškilmingesnio grįžimo į 
Daccą, leidęs bengalams pasi
ruošti. Šeichai mėgsta triumfali- 
nes scenas. Iš Daccos ateina ži
nios, kad tenai milijonas susi
rinks žmonių vien j aerodromą 
sutikti savo vado.

Vakar šeichas iš Londono iš
skrido į Daccą, pakelėj sustojo 
Nevv Delhi ir padėkojo Indirai 
Gandhi už pagalbą.

Amerika padėkojo ir pagyrė 
Bhutto, kad jis su šeichu pasielgė 
garbingai.

Yahya Khan suimtas
Karachi. — Pakistano preziden

tas Ali Bhutto liepęs suimti buvu
sį prezidentą Yahya Khan ir bu
vusį armijos vyriausiojo štabo vir
šininką gen. Abdul Hamid Khan. 
Per televiziją buvo paaiškinta, 
kad jiedu labiausiai kalti dėl to 
kas įvyko, dėl Rytų Pakistano ne
tekimo, žiaurumų.

Kaltina Amerika
s Daeca. — Buvęs Rytų Pakista
no armijos vadas gen. Amir Niazi 
Khan, dabar belaisvių stovyklo
je, davė pasikalbėjimą Torino, 
Italijoj, laikraščiui L’Europeo ir 
sako, kad dėl Daocos kritimo kal
ta Amerika. Jie tikėjosi, jog į Ben
galijos vandenis atplaukiąs Ame
rikos lėktuvnešis ir 7-jo laivyno 
dalinys jiems padės, bet to nebu
vo. Panašiai pasielgė ir Kinija: 
daug kalbų ir žodžių, bet jokio 
veiksmo. Kas kita buvo sovietai 
— ką Indijai pažadėjo, tą ir pa
darė. Jis netiki, kad jei Amerika 
ir Kinija būtų stojusios ginti Pa
kistaną būtų prasidėjęs III pasau
linis karas, kad sovietai būtų iš
drįsę pradėti karą prieš Ameriką 
ir Kiniją.

Dacca. — Dinajpur mieste su
sprogo namas, kuriame buvo su
krauti iš Pakistano kareivių su
rinkti sprogmenys, ir žuvo 52 as
menys.

KALENDORIUS

Sausio 10: šv. Vilimas, šv. Juta, 
Gražulis, Ragailė.

Sausio 11: šv. Higinas, šv. Ve
ronika, Audris, Vilnė.

Saulė teka 7:17, leidžias 4:38. 

ORAS

Dalinai apsiniaukę, vėjuota 
bet šilta, temperatūra viri 40 
laipsniu.
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2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

N A U JŲ  M E TŲ  U Ž D A V IN IA I
Pirmasis Direktorių tarybos 

uždavinys Naujuosius metus 
pradedant yra: paruošti praei
tų metų smulkią apyskaitą (fi
nansinę, narių padėties ir meti
nės LRKSA veiklos) ir ją su 
pirmininko, sekretoriaus ir iždi
ninkės parašais įteikti apdrau- 
dos departamentams tų valstijų, 
kuriose mūsų organizacija yra 
įregistruota kaip legalus viene
tas, turiįs teisę jose operuoti, 
veikti ir prirašinėti naujus na
rius. Tokią apyskaitą bei rapor
tą turi pasirašyti ir oficialus 
organizacijos aktuaras (apdrau- 
dos reikalų specialistas). Ra
portas valstijoms turi būti įteik 
tas prieš kovo 1 d.

Kitas organizacijos vyriau
sias uždavinys yra sudaryti visų 
metų veiklos planus ir juos per
teikti kuopų vadovybėms. Ka
dangi šiemet įvyksta LRKSA 
eeimas, Direktorių taryba ir sei 
mui turi paruošti detalius pra
nešimus apie organizacijos sto
vį ir savo veiklą per trejus me
tus, nes seimai susirenka kas 
treji metai. Centrinė būstinė pa
ruošia ir išsiuntinėja kuopoms 
visas su seimu susijusias infor
macijas bei direktyvas, taip pat 
aprūpina jas išrinktiems atsto
vams reikalingais blankais ect.

Pirmoje eilėje centro vadovy
bė laukia, kąd .visos kuopos be 
išimties atlaikytų vadinamuo 
sius metinius susirinkimus, iš
rinktų valdybas ir apie savo 
veiklą su valdybų narių vardais 
ir adresais pasiųsti centro būs
tinei į Wilkes Barre, Pa. šį už
davinį kuopų vadovai būtinai 
privalo atlikti, nes centrui yra 
reikalinga žinoti, kas vyksta 
kuopose ir kas joms vadovauja.

Kuopoms ii' seimo reikalai 
privalo rūpėti. Nuo jų labiau
siai pareina seimų pasisekimas. 
Jos pareiga ne tik atstovą* ar 
atstovus išrinkti į seimą, bet 
aprūpinti jį ar juos sumany
mais bei pasiūlymais organiza
cijos veiklos pagyvinimui ir jos 
tvirtesnei ateičiai užtikrinti. 
Kiekviena kuopa į seimą turi at
eiti (per savo atstovus) su 
rimtu įnašu susivienijimo gero
vei kelti. Svarbu ir tai, kad kuo 
pų sumanymai laiku būtų pa
siųsti Statutų komisijai peržiū
rėti ir juos pateikti seimui. 
Svarbu ir atstovus išrinkti kiek 
galima anksčiau, nelaukiant 
paskutiniųjų prieš seimą dienų.

Metų pradžioje ir kitas užda- 
nys laukia kuopų. Ir jos, kaip 
ir paties centro vadovybė, neš

dama atsakomybę ne tik už kuo 
pos veiklos gyvumą ir pasiseki
mus!, bet ir už visos organizaci
jos gerovę, planuoja visų metų 
darbus, susijusius su artimo 
meilės ugdymu bei fratemaliz- 
mo dvasios plėtimu, su naujų 
narių prirašinėjimu, su įsijungi
mu į bendruosius Amerikos lie
tuvių katalikų sąjūdžius ir, su
prantama, į Lietuvos išlaisvini- 
nimo pastangas, kurioms vado 
vauja Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kuriai priklauso (nuo pat 
jos įsikūrimo pradžios) ir mūsų 
organizacija.

Tiek kuopų vadovybės, tiek ir 
atskiri nariai neprivalo užmirš
ti, kad šiuo metu yra vedamas 
narių prirašinėjimo vajus ir kad 
jis tęsis iki seimo, būsiančio 
Chicagoje liepos mėnesio pabai
goje ir rugpiūčio pradžioje.

Chicagos apskričiui bei prie 
jos priklausančioms kuopoms 
šiemet prisideda dar vienas la
bai svarbus uždavinys — seimo 
surengimo darbai. Rengimo pla
nai jau netrukus turės būti at
skleisti, kad apie juos sužinotų 
visa mūsų visuomenė.

Ir Direktorių tarybai, ir ap
skritims, ir kuopoms, ir visiems 
paskiriems nariams linkėtina 
geriausių sėkmių savo uždavi
nius ir pareigas įvykdyti su 
nauda savai organizacijai ir per 
ją lietuvių visuomenei ir visai 
lietuvių tautai.

L. Simutis

METINĮ APSKRITIES 
SUSIRINKIMĄ PLANUOJANT

Pagal Susivienijimo įstatus 
Apskrities valdyba yra grynai 
patariamasis organas. Praktiš
kai Apskrities valdyba yra la
bai reikšmingas veiksnys Susi
vienijimo gyvenime. Apskrities 
valdyba padeda kuopoms orga
nizuoti narius, remia jų veiklą 
ir organizuoja bendruosius pa
rengimus, kurių atskiros kuo
pos gal ir nepajėgtų.

Chicagos Apskrities valdyba 
per paskutiniųjų eilę metų buvo 
veikli, gal viena iš veikliausių 
valdybų visame Susivienijime. 
Chicagos Apskričiui priklauso 
daugiau kaip 13 kuopų su dau
giau kaip tūkstančiu narių. Gi 
visoje Illinois valstijoje yra 29 
kuopos su daugiau kaip 1300 
narių. Bendra apdraudų suma 
siekia virš milijono dolerių.

Be bendrųjų reikalų — padė
ti kuopoms gyviau veikti, šiais 
metais Chicagos Apskrities val-

dybai yra prieš akis specialus 
uždavinys — priimti Susivieni
jimo seįmą Chicagoje. Kas pa
našius seimus organizavo, tas 
žino, kiek daug darbo ir pasi
šventimo reikia, kad seimas pa
sisektų, kad seimo atstovai bū
tų patenkinti ir kad Chicagos 
visuomenei būtų parodytas Su
sivienijimo gyvumas, kultūrinis 
ir finansinis pajėgumas ir ap
skritai geros nuotaikos.

Apskrities metinis susirinki
mas yra šaukiamas, sausio 23 d. 
3 vai. Amerikos Lietuvių Tary
bos patalpose. Susirinkimo die
notvarkėje yra valdybos veiklos 
apyskaita ir naujos valdybos 
rinkimai. Reikia spėti, kad su
sirinkimas bus gausus, kad 
kiekviena kuopa atsiųs savo at
stovus ir siūlys kandidatus į 
naują valdybą. Tai atrodo natū
ralus kelias gerai veiklai garan
tuoti, bet kartais būna ir kitaip. 
Būna atsitikimų, kad į metinį 
apskrities susirinkimą kai ku
rios kuopos neatsiunčia nė vie
no atstovo. Toks kuopos valdy
bos elgesys nėra pateisinamas 
ir silpnina apskrities veiklą. Rei 
kia spėti, kad kuopos,, žinoda
mos, kokie svarbūs uždaviniai 
yra prieš akis šiais metais Ap
skrities valdybai, gauusiai daly
vaus šiame susirinkime.

Kitas nevisai geras reiškinys, 
kuris yra bendras visiemsi, tai 
vengimas apsiimti pareigų. Vi
sokių pasiteisinimų surandama, 
kad tik išvengtų bet kokio vi
suomeninio darbo. Tam išven
gimui nurodoma daug visokių 
priežasčių, įskaitant ir savo 
sveikatos stovį. Mums atrodo, 
kad organizacijos nariui vengi
mas darbo savo organizacijoje 
sunkiai gali būti pateisinamas. 
Ypaš fratemalinėje organizaci
joje. Juk jeigu vienas vengia 
dirbti, tai kitas už jį turi pada
ryti. O ar nebūtų gražu, kad 
visi dirbtume, tai ir darbas 
kiekvienam būtų malonesnis^ ir 
draugiškumas būtų didesnis ir 
broliškumas būtų stipresnis.

V. S.

DAUGIAU KLAUSI — 
MAŽIAU KLYSI

AR AM A20NĖS TIK MITOLO
GINES BŪTYBES?

Amazonės — karingos mote
rys raitininkėS — graikų mito
logijoje, atrodo, nėra vien tik 
poetų prasimanymas, kaip ma
no rusų archeologai. Amazonės 
tikrai buvusios ir prie Uralo, 
tarp Europos ir Azijos, būk tai 
buvusi jų moterų valdoma vals
tybė. Į pietus nuo Uralo kalnų, 
Morsko apylinkėje, rusų arche
ologai atkasė apie 25 šimtme
čius senumo kapą, kur rado pa
laidotą moterį vadovę priklau
susią sarmatų genčiai. Kapas 
buvo brangiai įrengtas; velio
nės palaikai1 turėjo brangius 
auskarus ir puošnius karolius iš 
brangakmenių.

Tos moterų valdomos valsty
bės gyventojai nešiojo ginklus 
durtuvus ir iš lanko šaunamas 
strėles. Sarmatai buvo klajoklių 
tauta ir gyveno stepėse į rytus 
nuo Dono. Pagal senus met
raščius jų moterys galėdavusios 
tekėti tik tada kai buvo nuko
vusios bent vieną priešą. Filolo
gų tvirtinimu sarmatų kalbos 
žymės dar dandamos pas oseti
nus, gyvenančius Sov. Sąjungo
je. A. T-nas

kyti, kad reikia pasirinkti žino
mą ir gerai suprantantį asmenį 
ir saugotis išnaudojimo. Kaip 
žinia iš pereitų metų, tie, kurie 
skelbiasi “Drauge”, yra kompe- 
tetingi padėti.

V. S.

Nuvertinus dolerį labai pagyvėjo 
akcijų rinka, nes jų kursas ėmė 
kilti. Atvaizde matome New Yorko 
vertybės popierių biržą.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ht 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10— 12 vai. ir 7— 9 v 
vak. šeštadieniais 10— t vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniui priimami susitarus 

Ofiso telefonas: P R  8-3220 
Rez. telef. WAIbrook 5-5078

Rezld. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA  
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-644(
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 37 4-81)12

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 68-čios Ir Californijos 

Valandos pagal susitarim ą:
Plrmad.. antrad., ketvirtad. nuo 

6 Ik! 7:30 vai. vakaro.
šeštad. nuo 2 iki 2:80 vai. 

Trečlad. ir penktad. uždaryta
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. YVAIbrook 5-3048

inimiiiiimnifliiiiiiiiimiiiiiMimv
MILIJONAI LAUKIA PAVELDĖTOJŲ
Lietuvių Katalikų Susivienijimas 

skelbia nauių narių vajų ir siūlo gy
vybės draudimą nuo naujagimio iki 
65 m. amžiaus. Šeši planai suaugu
siems ir trys—  mažamečiams.

Lietuvių Katalikų Susivienijimas 
jau 85 metai tarnauja savo narių ge
rovei ir lietuvybės išlaikymui.

L duoda paskolas namams įsigyti,
2. moka nariams dividendus,
3. leidžia nariams laikraštį,
4. užjaučia ir šelpia vargan pateku

sius,
5. stipriai remia lietuvių kultūrines 

pastangas,
6. ryžtingai dalyvauja laisvinimo 

darbe.
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•  Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
mals — 8:30 — 12:00.

•  Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik ii anksto susite 
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimu 
-, ešymus.

•  Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:?3, šeštadie- 
8:30 — 12:00.

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON

INKSTŲ IR  SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

POX VALLEY MEDICAL OENTEB 
860 Summlt Street 

Route 58 —  Elgtn, m inais

Tel. ofiso H E 4-5849, rez. 388-22S*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv.. 1 iki 7 popiet; 
ant r., penkt., 1 5 ,  treė. Ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant Rudoko kabinetą perBm*

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad. Ii 
ketv. 1— 4 Ir 7— 9; antrad. Ir penk 
tad. 10— 4; šeštad. 10— 2 vai.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71st Street 
Telef. HDmlock 6-3546
(Oflao Ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarim ą

Ofiso H E 4-1818 Rez. P R  6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 YVest 71st Street 
. . (71st Ir Campbell Avė. k a m p a s) ..
Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Ketvirtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryto 

Iki 11 vai. ryto —  tik  susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-6149
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“oontact lensee”.
Vai. pagal susitarim ą. Uždaryta trefl

Naujųjų Metų dovanos

Klausimas: Ar socialinis - 
fraternalinis skyrius “Drauge” 
duos šiais metais plačius paaiš
kinimus, kaip tiksliai ir teisin
gai užpildyti federalinius ir Vals 
tijos pajamų mokesčių pareiški
mus, kokios yra bendros taisyk
lės, kas šiais metais yra naujo 
ir kur, sakysime, Chicagoje ga
lima kreiptis pagalbai gauti?

Susirūpinęs
Atsakymas: Socialinis - fra- 

temalinis skyrius “Drauge” vi
sados stengiasi atsakinėti į 
skaitytojų paklausimus, liečian
čius socialinį gyvenimą ir teisę, 
tačiau apsiriboja tik tokiais 
klausimais, kurie yra įdomūs ne 
vienam skaitytojui. Taigi paja
mų mokesčių klausimai yra 
įdomūs ne vienam skaitytojui. 
Taigi pajamų mokesčių klausi
mai yra įdomūs visiems, kurie 
turi vienokių ar kitokių paja
mų ir už jas turi mokėti mokes
čius. Negalėsime atsakyti, kaip 
tiksliai ir teisingai užpildyti pa
reiškimus, kadangi tai yra kiek
vieno mokesčių mokėtojo asme
ninė privilegija, paremta jo as
meniniais duomenimis, bet duo
sime pavyzdžių, kurie galės bū
ti nurodymais daugeliui skai
tytojų.

Kiekvienas mokesčių mokėto
jas gauna iš Intemal Revenue 
Service pareiškimo blankus su 
plačiais paaiškinimais, kaip 
juos užpildyti. Reikia juos stro
piai perskaityti. Tai yra pagrin
dinė informacija, kuria turi 
naudotis kiekvienas mokesčių 
mokėtojas. Žinoma, toje infor
macijoje yra įvairių terminų, 
kuriuos nevisada yra lengva su
prasti. Terminų paaiškinimų 
esame pasiryžę duoti daug.

Konkrečiai, kur kreiptis pa 
galbos gauti, mes nenurodi- 
nėsime. Tai priklauso kiekvie
nam mokesčių mokėtojui indi
vidualiai. Dėl pagalbos, kaip 
užpildyti mokestinius pareiški
mus, viena tik galėtume pasa-

įrašyti tavo vaikai bus tos organi
zacijos paveldėtojai, būk apsidraudęs 
pas savus ir jauskis saugus.

Kuopa atstovai Chiraąoi?'
J. Litvinas, 4610 S. Wood St.
H. Malinauskas. 2230 W . 50 St.
K. D. Rubinas, 10503 S. Ed- 

brooke Avė.
I. Sakalas, 7356 S. Campbell Avė 
S. Šarauskas, 3839 W . 65 St.
A. Šatas, 5727 W ; Certnak Rd.
S. Semėnienė, 6507 So. Troy St, 
F. Sereičikas, 4525 S. Rockwe!l St. 
M. Šrupšieiiė, 6733 S. Campbell

Avė.
A. Zailskas, 1819 So. 48 Ct. Ci

cero.
A, Kareiva, 7030 S. Rockwell St. 
A. Povilaitis, Aps, pir., 7019 S.

Maplewood Avė.
Dr. V, Šimaitis, rajon. org.,

2951 W . 63 St, Tel. 436-7878.

OfS. 735-4477 Res. PR  8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAffFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezld. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR  MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA  
6132 So. Kedzle Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
viską perka pas Lieponįl 

U EPO N IS

L IE T U V IŲ  P R E K Y B O S  N A M A I
F U R N 1 T U R E  C E R T E R ,  IN C .  

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
BUO 9 Iki 6 vaL vakaro — Sekmad. atdara 12 v. iki 5 v. p. p. 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom

N u o
1 9 1 4  M ė t y

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi Ir ateityje. 
Sąskaitos apdraustos Iki

$20,000.00

s%

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
6159 South Damen Avenue

feL Ofiso PR  6-78OO; Nam ų 925-7691
Valandos tik pagal BUBltarimą. 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS lllGOS  

2745 YVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijot
Priima Ilgonlns tiktai susitarus 

(B y appolntroent)

Ofiso tel. P R  8-2220 
Namų —  rezld. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

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

Plrmad., an trad , ketvirtad. Ir penkt 
nuo l t  Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostatų 

CHIRURGIJA
2656 YVest 68rd Street 

Vai. antrad. nuo 1 - 4  popiet 
ir ketvirtad. nuo 6 - 7  vakare

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5546

O f s . PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
VAL,: kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO  

SPECIALYBE
6540 South Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas; 4255 W. 63 r d Street 

Ofiso tel. R E lianee 5-4410  
Rez. GRovehlU 6-0617

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p. p ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
Ir vakarais pagal susitarim ą.

DR. P. STRIM AITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgiją  
Ofisas 2750 W. 71st Street

T elefonas 925-8296
Valandos: 2— g v. v. penktad. 10— 12 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 v. vak. Treč. ir sekm ad. uždaryta. 

Rezld. tel. WA 5-3000

AND LOAN A88OCIATIOM 

4 M  ARCHER AVENUC
CHICA60, ILLINOIS 

PHONEi 2M-4478

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So, 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Tel. R Elianee 5-1811

DR.WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 YVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6— 8 
vai. vak., šeštad. 12— 2 vai. p. p. Ir 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

---------------BTE

Ali accounts com- 
pounded dally — 
Pnssbook Savings

paid auarterly.

Years Savings 
Certificatee

6%
( Minim um $5,0001

SPECIALI Sr 
MEDICAL BUILDING  

7156 South W estern A venų, 
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nne 
6— 8 vai. vakare. Trečlad. nu#
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad  

11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p. 
Ofiso telef. R E  7-1168 

Rez. teL 239-2919

Perskaitę "Draugą", duo

kite kitiems pasiskaityti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoi 
Ofisas Ir rez., 2652 W. 62th St. 

Tel. PR ospect 8-1223
Oflao vai.: Pirm., antr., trefl. U 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki I 
v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarim ą

Of. Tel. H E  4-2123. Nam ų GI 8-6195

V. P. TUMASONIS. M.D., S.C.
C H I R U R G A S  
2454 YVest 71st Street

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

Trečlad. ir šeštad. uždaryta.

Tel. P R ospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6648 South Aibany Avenue

Vai.: pirm., antrad., kstv. 6— 8 vai. 
vak., p en k t Ir šeštad. 2— 4 poplel 

tr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel ofiso PR 0-644«

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 YVest 71sf Street
Valandos: I — 6 vai. popiet 

Treč tr šeštad nagai susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namu 638-4855
Vai.: pirm., antr., ketv. 3— 5 tr 6—3 
oeokt t — l  š e š t ------ ■ 1 '■ * "
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Lietuvos istorija

AR LIKS NEPARAŠYTA
SENESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ PROBLEMA

Ar J. Tautos pasirūpins senais žmonėmis?

Lietuvių tauta gali pagrįstai 
didžiuotis savo sena ir garbin
ga praeitimi, septynių šimtme
čių valstybingumo tradicija, dau 
gybe amžių bėgyje patirtų gra
žių ir šiurpių įvykių. Tačiau ten
ka apgailėti, kad niekas ligi mū- 
sų dienų nėra parašęs išsamios 
ir objektyvios Lietuvos istori
jos.

Lietuvos istorijos klausimais 
daug rašė ir daugybę studijų 
paskelbė lenkų, vokiečių, rusų 
ir kitų tautų istorikai. Tačiau 
nė vienas jų nepateikė mums 
visais atžvilgiais tinkamos stu
dijos.

Žemaitis Simonas Daukantas 
buvo pirmutinis iš lietuvių pa
rašęs platesnės apimties dvito
mę Lietuvos istoriją, šis apie 
1850 m. rašytas veikalas pasau
lio šviesą išvydo tiktai 1893 — 
1897 metais. Jis buvo išleistas 
“kasztu ir Spaustuvėje Juozo 
Paukszcio, Plymouthe, Pa.” Tai
gi Amerikos lietuviai gali di
džiuotis dovanoję Lietuvai 1015 
puslapių apimties istorinį veika
lą.

*
Kita platesnė Lietuvos istori

ja buvo paruošta ir išleista Švie
timo ministerijos rūpesčiu tik 
1936 m. Ją parašė istorikai — 
A. Šapoka, J. Jakštas, Z. Ivins
kis, P. Šležas, P. Klimas. Reda
gavo A. Šapoka, šis 688 pusi. 
veikalas, nepriklausomybės me
tais išleistas dviemis laidomis, 
buvo 1950 m. pakartotas Vak. 
Vokietijoj, Patrijos (J. Lenktai- 
čio) leidyklos rūpesčiu. Tai bu
vo geriausia ir išsamiausia Lie
tuvos istorija iš ligi tol išleistų. 
Per ištisus 35 metus buvo ge
riausias veikalas Lietuvos pra
eičiai pažinti. Tačiau ir jis ne
galėjo atstoti tokios Lietuvos 
istorijos, kokios mums reikia.

1956 m. Tėvynės mylėtojų 
draugija Chicagoje išleido dr. 
V. Sruogienės paruoštą Lietu
vos istoriją, ši knyga, antrine 
antrašte Lietuva amžių sūkury, 
daugiau priskirtina prie mūsų 
istorijos skaitinių literatūros.

*
Okupantai, užėmę Lietuvą ir 

sumanę “perauklėti” jos žmo
nes, užgynė jiems skaityti vi
sas tas knygas, kurios kelia se
nosios Lietuvos valstybės garbę 
ir didybę, kurios teisingu būdu 
atvaizduoja mūsų krašto praei
tį. Lietuvos istorijos dalykas 
mokyklose buvo panaikintas. 
Lietuvos istorija turėjo būti 
vaizduojama kaip “didžiojo bro
lio” istorijos atšaka, šiam rei
kalui Mokslų akademijos Isto
rijos institutas, Juozui Žiugždai 
vadovaujant, paruošė ir 1957 — 
1965 m. išleido naują tritomę 
1392 pusi. apimties sovietinės 
Lietuvos istoriją, šiame plačios 
apimties veikale Lietuva apra
šyta nuo jos seniausių archeolo
ginių laikų ligi paskutinių so
vietinių įvykių. Tačiau ši knyga 
nėra Lietuvos ar lietuvių tautos 
istorija. Tai tik būtų ir nebūtų 
klasių kovų, revoliucinių įvykių, 
komunistų partijos istorija. Di
džiuma faktų ir aprašomų įvy
kių falsifikuoti rusams bei ko
munistams naudinga prasme, 
nuvertinant visus žymesniuosius 
istorinės Lietuvos įvykius, ypač 
jos didžiuosius kunigaikščius, 
nepriklausomos Lietuvos laikus. 
Taigi “Lietuvos TSR istorija” 
nėra ir niekada negalės būti 
tikrąja Lietuvos istorija.

*
Nesant galimybės savame 

krašte paruošti ir išleisti Lie

Spaudoje ir gyvenime

DALIS KAUNIEČIŲ BE VANDENS
Okupantų kontrolėje leidžia

ma “Tiesa” Nr. 297 gruodžio 23 
d. pripažįsta, kad dalis kaimie
čių neaprūpinti net būtiniausiuo
se kasdienio gyvenimo poreikiuo
se:

“Kauno miesto Ratnyčios gat
vės gyventojai jau seniai gyvena 
be vandens. N et tolokai esanti

tuvos istorijos, šio darbo ėmėsi 
kai kurie mūsų istorikai išeivi
joje. Iš jų visų ypatingu būdu 
išsiskyrė šviesaus atminimo pro
fesorius dr. Zenonas Ivinskis. 
Jis ištisus 30 metų, gyvenda
mas Italijoje ir Vokietijoje, rin
ko Lietuvos istorijos medžiagą 
Romoje, Vatikane, Vak. Vokie
tijos ir kitų šalių archyvuose, 
bibliotekose, šiam reikalui jis 
perfotografavo daugybę svarbių 
dokumentų, jų rinkinių, sutel
kė tūkstančius fotostatinių bei 
mikrofilminių kopijų, parašė ir 
paskelbė daugybę mažesnės ap
imties istorinių studijų.

Raitoki esame ir mes visi lie
tuviai išeiviai, savo laiku nesu
darę mūsų iškiliajam istorikui 
tinkamo materialinio pagrindo, 
kad jis galėtų atsidėti tiktai 
Lietuvos istorijos rašymo dar
bui. Mūsų istorikas turėjo sau 
duoną pelnyti dėstydamas baltų 
ir slavų istorijos dalykus Bon- 
nos universitete. Tiktai pasku
tiniu laiku Lietuvių Fondas sten 
gėsi sudaryti jam palankesnes 
darbo sąlygas ir sudarė su juo 
sutartį parašyti tritomę Lietu
vos istoriją.

Istorikas Z. Ivinskis mirė per
eitų metų Kūčių vakarą, palik
damas gal tiktai pirmojo Lie
tuvos istorijos tomo rankraštį 
ir visą reikalingą medžiagą ki
tiems dviem ar daugiau Lietu
vos istorijos tomams.

Lietuvos istorija liko nebaig
ta. Tokią antraštę (Litauen — 
Geschichte blieb unvollendet) 
uždėjo ir Bonnos dienraštis “Ge
neral — Anzeiger” gruodžio 29 
d., skelbdamas žinią apie mū
sų tarptautinio istoriko mirtį.

*
Žinoma, dr. Z. Ivinskio per- 

ankstyva mirtis yra labai skau
dus smūgis Lietuvos istorijos 
mokslui, o tuo pačiu ir visai 
tautai. Tuo tarpu nematyti to
kio žmogaus, kuris galėtų per
imti velionio įpusėtą darbą ir 
Lietuvos istoriją užbaigti ra 
šyti.

Tačiau nebūtų gerai ir sudė
jus rankas dejuoti. Jeigu nėra 
vieno istoriko, kuris įstengtų šį 
darbą užbaigti, tai ar negalėtų 
tai padaryti keletas tebegyve
nančių mūsų istorikų?

Romoje turime labai tyirtą 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijas židinį, kuriame yra susi
telkę nemaža rimtų istorikų, pa
rašiusių ir paskelbusių pažymė
tinų mokslo darbų ir iš Lietu
vos istorijos. Pačiose JAV-bėse 
turime net dvi Lietuvos istori
jos draugijas. Nors jos ligi šiol 
savo didesniais mokslo darbais 
nepasižymėjo, tai vis dėlto kai 
kurie jų nariai galėtų pasispaus
ti ir šį tą padaryti. Turime ir į 
draugijas neįsijungusių istorikų 
ar rašančių Lietuvos istorijos 
temomis.

Taigi padėtis nėra beviltiška, 
nes, kiek yra žinoma, velionis 
dr. Z. Ivinskis yra palikęs pui
kų jo surinktos medžiagos ar
chyvą, kurio medžiaga galėtų 
būti panaudota jo pradėtai ra
šyti istorijai.

Pagaliau šiuo metu nesame 
jau tiek neturtingi, kad neįsteng 
tumėm ir finansiškai rašantiems 
padėti, sudarydami sąlygas, kad 
kai kurie asmenys galėtų tik 
Lietuvos istorijos rašymui at
sidėti. Reikia tik visų gero no
ro, greitos iniciatyvos, geros or
ganizacijos. Lietuvos istorijos 
paruošimas sutelktinėmis pas
tangomis galėtų ir turėtų būti 
užbaigtas. b. kv.

vandens kolonėlė neveikia. Nesu
tvarkyta ir šios gatvės namų nu
meracija, todėl spauda ir kores
pondencijos ilgai keliauja, kartais 
nepasiekia adresato. Negana to,
rudenį ir žiemą būna tiek purvo, 
kad sunku išbristi.”

Į. Žvllb.

Kai gimė tie, kurie dabar per
žengė 65 m. amžiaus ribą, žmo
nės dirbdavo 70 valandų per sa
vaitę ir mirdavo, bendrai imant, 
tesulaukę 40 metų. Nūdien žmo
gus dirba tik 40 valandų per 
savaitę ir vidutiniškai išgyvena 
70 metų. Dar vsai neseniai pa
sitraukimo į pensiją, kaip atski
ro gyvenimo laikotarpio, visai 
nebuvo, nes beveik visada dar
bo pabaiga sutapdavo su darbi
ninko mirtimi daug anksčiau, 
negu jis susilaukdavo 65 metų. 
Dabar tas trečiasis laikotarpis, 
vadinamas pasitraukimu ar išė
jimu į pensiją, sudaro ramią re
voliuciją, kuri senatvę visuome
ne primeta kaip naują proble
mą, turinčią gilią reikšmę se
niems ir jauniems.

Seniai Ir visuomenė

Išėjimas į pensiją dažnai ri- 
šasi ne tik su pragyvenimo sun
kumais, bet ir visuomenės nei
giama laikysena senų žmonių 
atžvilgiu. Visuomenės pažiūros į 
darbą ir į laisvalaikį, taip pat 
ir į jaunatvę, pagrįstos dabarti
ne kultūros raida, senesnį žmo
gaus amžių padarė netikru, ne
naudingu ir nekenčiamu. Laimė, 
nūdien visuomenės pažiūros į 
laisvalaikį keičiasi. Ir vis tik, 
nepaisant, kad daugelis senų 
žmonių savo veikla įrodė, jog 
ir senatvėje gyvenimas gali bū
ti naudingas, vertingas ir teigia
mas, daug kas užsispyrę laiko 
senatvę suirimu, žalinga institu
cija ir mirtimi.

Gerėjant higienos sąlygoms ir 
medicinai vis sėkmingiau kovo
jant su ligomis, žmonių amžius 
ilgėja ir senų žmonių skaičius 
vis didėja. Taip senų žmonių iš
laikymas ir jų gydymas sunkia 
našta slegia kiekvieną valstybę. 
Neseniai Maltos ambasadorius 
prie J. Tautų dr. Pardo seno 
amžiaus žmonių problemą iškėlė 
tarptautiniu mastu. Anot jo, ne
ilgai teks laukti, kol pasaulis 
sulaužys amžiaus ribą. Būtų ge
riau, kad pasaulis jau dabar ką 
padarytų senųjų žmonių pro
blemai sutvarkyti, negu bus su
sidurta su milžiniška problema, 
kurią tas amžiaus ribos sulaužy
mas iškels.

Pensijos — pemažos
Dr. Pardo manymu dabarti

niu metu seniesiems skiriamos 
sumos esančios tokios menkos, 
kad tas skurdas gali ketvirčiui 
amžiaus sulaikyti tai, kas gali 
būti atlikta per daug trumpesnį 
laiką, atimant iš šimtų milijonų 
žmonių galimybę džiaugtis pas
toviu stiprumu, o ne kentėti se
nėjimo proceso niokojimą.

Modernioji civilizacija nei ū-

RUDENI PER SKANDINAVIJA 
IR SUOMIJA

R. RA8LAVIČIENS
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Pagaliau numoju ranka — viena pilim mažiau, 
tiek to.

Saulutė maloniai šildo. Būtų gera kur lauko kavi
nėje pasėdėti. Bet įeinu į siaurų gatvių, didelio judėji
mo prekybini rajoną, ir kavinių čia nėra. Darbininkai 
ant seno namo pagrindų stato naują, bet,saulutės su
vilioti, meta darbą, sėda ant skersinės lentos, šildosi 
ir skaito laikraštį

Toje suspaustoje aplinkoje stovi Šv. Trejybės baž
nyčia ir Apskritasis bokštas. Gatvėje stovint, kad ir už
vertus galvą, sunku ką įžiūrėti, taip mažai čia vietos. 
Iš apskritojo bokšto matyti visa Kopenhaga. Lipu spira
liniu taku į viršų. Einu, einu ratu, o galo dar vis nė
ra. Žemyn atkaukši kažkieno kulnys, o šiaip jokios 
gyvybės. Kai jau akyse ratai pradea suktis, pasiekiu vir
šų. Pro siauras duris išlendu į apskritą platformą ir 
— po kojomis guli Kopenhaga. Ne veltui ji vadinama 
bokštų miestu — aplinkui vien tik smaigaliai ir ky
šo, o tarp jų aukšti, raudoni namai.

Iš Chicagos atsivežiau adresą vienos danės, kurią 
pažadėjau aplankyti. Taksiu važiuoju į kitą miesto ga
lą. Ji gyvena dideliam, apartamentiniame, visą ameri
kietišką bloką užimančiame name.

Ponia Svendsen pasitinka mane, kaip seną pažįs
tamą, nors matomės pirmą kartą. Ji kalba puikiai ang
liškai ir vokiškai ir artimai bendrauja su lietuviais* ku

P. GAUČYS

kiniu, nei socialiniu požiūriais 
neboja senesnio amžiaus žmo
nių. Nustatytu laiku pasitrau
kimas (išėjimas į pensiją), yra 
moderniosios pramonės reikala
vimas, skirtas senuosius visuo
menės narius išmesti į šiukšly
ną, nepaisant jų pajėgumo ir 
sugebėjimų. Netgi keturias de
šimtis ar penkias dešimtis sulau
kusiems vyrams vis sunkiau ir 
sunkiau surasti darbą dėl senes
nio amžiaus prietaro.

Socialinė blogybė
Socialiniu požiūriu ši būklė 

blogėja, nes pradedama nebe- 
gierbti ir tinkamai nebesirūpin
ti senesniaisiais visuomenės na
riais. Netgi ir rytuose, kur se
nesnieji žmonės buvo laikomi 
labai didelėje pagarboje, ši lai
kysena ima keistis, šiuo klausi
mu parašyta daug knygų ir stu
dijų, nes sociologai ir valstybi
ninkai pradeda bijoti, kad vis 
didėjąs senesnio amžiaus gy
ventojų skaičius ateityje gali 
pakeisti politinės valdžios kryp
tį ir valstybinių politinių institu
cijų laikyseną.

Visuomenei pirmiausia rūpi 
gamyba, o ne laisvalaikis. Tau
tos pasisekimo mastu laikoma 
visos tautos gamybos augimas 
ir jos dydis, o ne jos kokybė. 
Kaip vienoje Sveikatos depar
tamento apžvalgoje pažymima, 
ilgai metų eilei gyvenimo pra
tęsimas 1,400,000 našlių, pašal
pom išlaikomų, kad jos šiaip 
taip galėtų gyventi, laikytinas 
didelio žiaurumo, iš kitos pusės, 
jeigu žmogaus gyvenimas ir jė- 
g’os pratęsiami, jam nėra reika
lo savo gyvenimo metu grieb
tis kelių profesijų. Taip pat su
sikaups kūrybingų protų tiek 
daug, kaip niekada anksčiau 
žmonijos istorijoje. Jeigu bus 
galima Einšteino, Schweizerio, 
Churchillio, Toscaninio, Aden
auerio, Pijaus XU talentus Iš
laikyti ir panašaus dydžio kitus 
pridėti, laikui bėgant, aukščiau
sių protų sambūris žmonijos tar 
nyboje būtų milžiniškas.

Būtų gera, kad įsivyrautų 
lankstesnis gyvenimo būdas, ku
riame išėjimo į pensiją metai 
būtų paskirstyti per žmogaus 
dirbantį gyvenimą ilgesnių ato
stogų pavidalu taip, kad jis ga
lėtų mokytis visą gyvenimą, o 
ne iš karto jį baigti savo gy
venimo pradžioje. Toks gyveni
mo tvarkymas žmogui būtų tiks 
lesnis ir naudingesnis.

Reiktų panaudoti talentus
Dr. Pardo nežiūri vien į atei

tį. Jis apgailestauja senesnių

žmonių talentų neišnaudojimą 
ir dabar. Jis tvirtina, kad gre
ta čia suminėtų problemų rei
kalas pilnai ir platesniu mastu 
integruoti senesnio amžiaus žmo 
nes j tautinį gyvenimą yra pa
saulinė problema. Jis siūlo Jung 
tinių Tautų pilnačiai pavesti ge
neraliniam sekretoriui parinkto
se šalyse išstudijuoti dabartinę 
senesnio amžiaus žmonių būklę 
ir kitai sesijai paruošti prane
šimą: apie medicinos priemo
nes, galinčias nutęsti senėjimą, 
ir su tuo susijusius socialinės 
politikos klausimus; apie gali
mybę panaudoti senesnio am
žiaus žmonių sugebėjimus ir pa
tyrimą įvairių socialinių siste
mų kontekste; apie šioje sri
tyje pageidaujamus tarptauti
nio bendradarbiavimo būdus, 
kartu su senesniems duodamos 
pagalbos minimumo nustatymu.

Neteko girdėti, kad J .Tautos 
jau būtų pradėjusios šią proble
mą studijuoti. Neseniai kelių 
kraštų, ypač Norvegijos, vyriau 
sybės kreipėsi į J. Tautas, pra
šydamos pągreitinti senesnių 
žmonių problemos svarstymą ir 
sprendimą, nes ji esanti svarbi 
ir skubi. Atsižvelgiant į tai, kad 
J. Tautos didesnę sesijos laiko 
dalį sunaudojo Kinijos priėmi
mo kalboms, matyti, nebeliko 
laiko kitiems klausimams svars
tyti ir spręsti. Reikia tikėtis, 
kad iš būsimų J. Tautų diskusi
jų patirsime, ar pasaulis galės 
sulaužyti psichologines užtva
ras pirmiau, negu bus sulaužy
ta žmogaus amžiaus riba.

NEFERO MUMIJA
Netoil Kairo, Sakaro rajone, ar

cheologai aptiko muziko Nefero, 
mirusio prieš 4,5 tūkstančius me 
tų, mumiją.' Tai pati seniausia 
iš visų iki šiol archeologų surastų 
mumijų. Sarkofagas ir Nefero pa
laikai labai gerai išsilaikę.

Viso pasaulio katalikai gerina savo 
Šventąjį Tėvą Paulių VI ir jj įvai
riomis progomis sveikina.

rių čia nemažai atbėgo per karą. Dabar vos keli beliko. 
Dauguma išemigravo į kitus kraštus.

Malonioji danė vaišina mane ir siūlosi aprodyti 
Kopenhagą. Jai 76 metai ir bijau nuvarginti, bet, kai 
išeiname laukan ir pasileidžiame gatve, vos galiu su 
ja suspėti.

Važiuojame į Grundtvigs bažnyčią, neseniai pasta
tytą vieno liuteronų pastoriaus, čia dirbusio ir parašiu
sio daug himnų, prisiminimui.

Tai sumoderninta danų viduramžių bažnyčių ar
chitektūra, šviesių plytų, nepaprastai aukšta ir, iš prie
kio žiūrint, primenanti vargonus. Viduje taip šviesu ir 
gelsva, kad atrodo esi nežemiškoje karalystėje. Visas 
grožis statyboje ir plytų išdėstyme, nes jokių kitų de
koracijų nėra. Visos linijos skliautais kyla į lubas taip 
aukštai, kad net sunku įsivaizduoti,- kaip ji gali išsi
laikyti. Bažnyčia labai ilga, nuo durų žiūrint vos gali 
įžiūrėti altorių.

Iš čia autobusu važiuojame į universiteto zoolo
gijos muziejų. Čia paukščių, žvėrių ir net varlių iš
kamšos ar modeliai, jų gyvenamoje aplinkoje, čirškia, 
mauroja ir kurkia lyg gyvi, taip vykusiai užrekorduo- 
ta jų “kalba”. Tikrai gyvas tiktai skruzdėlynas po stik
lu. Darbščios skruzdėlės ir čia triūsia, tik be jokio gar
so. Muziejus dar nepabaigtas, bet jau dabar matyti, 
kad bus ko pasižiūrėti.

Jau vakaras. Nusiperkam bilietus į Karališką teat
rą. Programoje baletas “Napol”. Nors savaitės vidurys, 
bet žmonių prisirenka pilnas teatras. Visi gražiai, bet 
paprastai apsirengę, sėdi raudono pliušo kėdėse ir val
go šokoladą. Atrodo, kad žmonės čia labai mėgsta sal
dumynus.

Teatras nedidelis, išdekoruotom lubom, balkonais, 
o vestibiulyje artistų, režisierių, balerinų ir kitų scenos 
asmenybių biustai, paveikslai ir nuotraukos.

POPIEŽIUS PAULIUS VI APIE BAŽNYČIA
Popiežius Paulius VI svarstė 

klausimą, kas yra Bažnyčia. Ne
galėdami per trumpą laiką pil
nai išsemti šio klausimo, paste
bėjo popiežius, pasitenkinsime 
iškeldami pagrindinius Bažny
čios aptarimui priklausančius 
elementus. ,

Bažnyčia yra bendruomenė, 
religinė bendruomenė. Tai yra 
savaime aišku. Jau vien prisimi
nus šj esminį Bažnyčios bruožą, 
galima daryti išvadą, kad mes 
negalime priklausyti Bažnyčiai, 
negalime išpažinti Bažnyčios at
stovaujamo tikėjimo, tai yra ne
galime būti tikri krikščionys, 
nebūdami nariais tos bendruo
menės, kuri vadinasi Bažnyčia. 
Krikščionybė yra socialinis fak
tas. Krikščionybė nėra kokia i- 
deologinė srovė, kuri leistų kiek
vienam ją suvokti savu būdu ir 
saugoti savo sąžinės gelmėje. 
Bažnyčios išpažįstama religija 
sudaro bendruomenę, visus su
jungia , į minties bei gyvenimo 
bendriją. Iš religijos, kurią iš
pažįsta Bažnyčia, gimsta tauta, 
Dievui priklausanti tauta. Vien 
dvasinės, nematomos, vidinės, 
viršiniu būdu nepasireiškiančios 
Bažnyčios sąvoka negali išreikš
ti visos krikščioniškosios tikro
vės. Bažnyčia nėra tiktai “sie
la”, Bažnyčia yra ir “kūnas”. 
Ir tie krikščionys, kurie atsisky
rė nuo Bažnyčios, manydami, 
kad ją galima suvokti kaip dva
sinę ir nematomą, nevaržomą 
jokiais socialiniais ryšiais, ne
saistomą jokiais išviršiniais au
toriteto bei teisės santykiais, 
net ir tie atsiskyrušieji krikš
čionys pastebi, kad yra peržen
gę Kristaus įsteigtosios religi
jos ribas. Jie mėgina sudaryti 
savas “bažnyčias” su regimo
mis socialinėmis struktūromis, 
kurios kaip žmogiškas organiz
mas reikalauja vienybės.

Tokia yra įsikūnijimo logika. 
Jau šv. Augustinas ketvirtąją 
me šimtmetyje religingiems, bet 
šios logikos nepaisantiems Ma 
dauros žmonėms rašė: “Jūs be 
abejonės matote, kad daugelis 
yra atitrūkę nuo krikščioniško
sios bendruomenės kamieno, ku
ris pro apaštalų sostą ir nenu
trūkstamą eilę vyskupų naujo
mis atžalomis skleidžiasi pasau
lyje...” “Kristus, primena šv. 
Tomas Akvinietis, kaip Dievas 
ir žmogus, atliko žmonijos išga
nymo darbą; kaip žmogus jis 
kentėjo mus atpirkdamas, kaip 
Dievas, jis šiai kančiai davė die
viškos, išganančios vertės”. Tai
gi, jei norime būti išganyti, jei 
norime pasiekti savp gyvenimo 
tikslą, turime Bažnyčioje rasti 
Kristų, kuris kaip tarpininkas 
ir vadovas mus veda į Dievą.

Čia iškyla skirtumas tarp Baž 
nyčios ir civilinės žmonių bend
ruomenės. Kiekvienas žmogus

“Napol” šokėjai myli, pavydi ir kerštauja. Viskas 
išsisprendžia gera pabaiga. Gražios, natūralios dekora
cijos, grakštūs ir išraiškingi judesiai, ausiai maloni 
Niels W. Gade muzika nuteikia labai gerai, džiaugiuo
si savo šnekia kaimyne, kurią viskas domina.

Staiga visi sustoja.
— Karalius atėjo, —šnabžda mano kaimynė.
Mes sėdim balkone, virš jo ložės ir, žinoma, ka

raliaus nematome. Bet negi praleisi tokią progą krašto 
centrinę asmenybę pamatyti. Einu į kitą balkono pusę. 
Durininkas sulaiko. Bet kai pasakau, ko noriu, jis nu
veda mane į kampą, iš kurio matau karalių ir jo žen
tą. Žinoma, be karūnos karalius atrodo kaip ir visi kiti, 
o gatvėje sutikus nė nepažinčiau. Bet faktas lieka fak
tu — mačiau.

Po baleto j viešbutį grįžtu pėsčia per Stroget — 
vaikščiojimo gatvę. Tamsa ne visus išbaidė. Kai kas dar 
sėdi ant suolelių, vaikštinėja, būriuojasi, o iš kavinių 
sklinda muzikos garsai ir viliojantys kvapai.

Hillerod
Danijoje sunkiausia yra ne su kalba — čia daug 

kas kalba angliškai ar vokiškai, bet su pavadinimais. 
Važiuoju traukiniu į Hillerod, o įsėdu j Hillerup šaką, 
ir vien tpdėl, kad man tie abu vardai vienodai pras
kambėjo. Tik už dviejų stočių atsitiktinai žemėlapyje 
pastebiu, kad kažkas netvarkoj. Visa laimė, kad trau
kinių čia daug, ir išlipus, net bilieto niekam nepa
tikrinus, už poros minučių grįžtu j Kopenhagą.

Pagaliau, jau gera kryptimi, važiuoju į Hillerod. 
Purškia smulkus lietus ir sklaidosi aplinkui tiršti rū
kai. Pro traukinio langą matau ežerus, miškus, namus 
su balkonais ir gėlėmis, mažus nameliukus su vaisme- 
dių sodais, bet viskas lyg pienuota. Kuo toliau, tuo 
blogiau.

(Bus daugiau)

gimdamas tampą civilinės žmo. 
nių bendruomenės nariu. Tuo 
tarpu Bažnyčios nariu jis tampa 
savo laisvu apsisprendimu, lais
vai išreikštu tikėjimo aktu. Žmo 
nėmis mes gimstame, krikščio
nimis tampame. Dėlto Bažnyčia 
yra ne bet kokia bendruomenė, 
o laisva, laisvų žmonių bendruo
menė. Be laisvo apsisprendimo 
nėra ir negali būti tikėjimo, štai 
dėl ko žmogaus religinis tikėji
mas, jo priklausymas Bažny
čiai yra viena iš pačių pirmųjų, 
neliečiamų, šventų žmogaus tei
sių. Dar daugiau, religinis žmo
gaus tikėjimas, jo priklausy
mas Bažnyčiai yra nepaprastai, 
dramatiškai svambus kiekvienam 
asmeniui ir visai žmonijai, nes 
ne kur kitur, o žmonių bend
ruomenėje praktiškai realizuo
jasi asmens religinė laisvė, ap- 
spręsdama jo amžinąjį likimą.

Taigi Bažnyčia yra bendruo
menė, kurioje žmogaus laisvė pa 
siekia aukščiausią išsipildymą. 
Niekas čia negali varžyti ir kliu
dyti žmogaus tikėjimo, jo san
tykio su Dievu.

Čia susiduriame su kitu, as
mens laisvę papildančiu, bruo
žu, kuris labai ryškiai atsispin
di Bažnyčios veide. Tas bruožas 
— tai atsakomybė. Laisvė ir 
atsakomybė tai yra būdingiausi 
ir giliausi Bažnyčios narių bruo
žai.

Niekur kitur mes nerasimo 
taip tvirtai pagrįstos žmogaus 
asmeninės atsakomybės, kaip 
mūsų religijoje. Atsakomybė y- 
ra budriausias kiekvienos sąži
nės apsisprendimo žadintojas. 
Bažnyčia remiasi šiuo vidiniu 
atsakomybės nujautimu, kuris 
kyla iš jos laisvo tikėjimo ir 
teikia jėgų veikti su meile, su 
kūrybiniu užsidegimu ir nepa
laužiama ištverme.

Bažnyčia taigi yra religinė 
bendruomenė, pačiame aukščiau 
šiame laipsnyje laisva ir atsa
kinga. Mėginkime šį Bažnyčios 
aptarimą pritaikyti kiekvienas 
savo gyvenime, nes mes visi e- 
same Bažnyčios nariai. Kzl.

VAŽINFSIME UPIŲ 
IR JŪRŲ DUGNE

Vokiečiai sugalvojo pastatyti 
greitkelius upių ir jūrą dugne. 
Šis projektas jau yra pradėtas 
vykdyti Elbės upėj. Čia dabar 
tiesiamas po upės dugnu auto
mobiliams greitkelis, kuris eina 
išilgai Vokietijos ir pasieks 
Švediją. Dabar Elbės dugne yra 
statomi metaliniai kanalai, ku
rių kiekvienas sveria 46,000 to
nų, yra 123 m. ilgio, 41 m. plo
čio ir 9 metrų aukščio. Tokius 
kanalus nuleis į Elbės dugną ir 
juos sujungs. Tuo būdu Elbės 
dugne bus pastatytas ilgas ka
nalas, kuriame bus automobi
liams važiuoti keturi keliai.



DRAUGAS, pirmudieuto, 1972 m, sausio mte. 10 3. 

L IE T U V IŲ  KALBOS STUDIJOS UNIVERSITETE

Mūsų lietuviškajai visuomenei 
mažai yra žinomas Kento ir 
Kent State universiteto vardas. 
Tai milžiniška mokslo institu
cija, kurioje mokslo šviesos se
miasi 20 tūkstančių jaunimo. 
Jų tarpe yra maža grupė lietu
vių, kurie yra susibūrę į Lietu
vių Studentų sąjungų. Tos gru
pės iniciatorius ir viso veikimo 
širdis yra amerikietis John Cad- 
zow. Tas jaunas mokslininkas, 
dirbąs universitete, ruošia dak
taratą iš Lietuvos istorijos.

Beveik vieno John Cadzow 
pastangomis išrūpintas leidimas

STANDARD FEDERAL OFFERS A VARIETY OF SAVINGS PLANS 
THAT OFFER ABSOLUTE SAFETY AND EARN M AXIM UM  LEGAL 
INTEREST RATES. WE GIVE EACH TRANSACTION OUR 
PERSONAL ATTENTION AND OUR BUSINESS HOURS ARE 
DESIGNED FOR YOUR CONVENIENCE.

PASSBOOK ACCOUNTS
s

R e g u la r  p a s s b o o k  a c c o u n ts  a r e  c o n v e n ie n t a n d  e a r n  

th e  h ig h  ra te  o f  5 %  p e r  y e a r .  T h e y  a r e  g o o d  to  

ūse fo r  th o se  p e r io d ic  d e p o s its  y o u  m a k e  fo r  

g e n e r a l p u rp o s e  ū se. D e p o s it  a n y  a m o u n t a t  

a n y  tim e , w ith d r a w  a n y  tim e . Y o u  e a rn  

in te re st fro m  d a t e  o f  d e p o s it  to  d a te  

o f  w it h d r a w a l.  Y o u  c a n  m a k e  a

w it h d r a w a l a n y  tim e  a n d  štili 

e a r n  in te re st f o r  e v e ry  d a y  th e  

m o n e y  is o n  d e p o s it .

CERTIF1CATE
ACCOUNTS

In te re st is c re d ite d  

q u a r t e r ly  o n  b a la n c e s  

o f  $ 1 0  o r  m o re .

C e rt if ic a te s  a r e  issu e d  in  m in - 

im um  a m o u n ts  o f  $ 1 0 0 0  a n d  

$ 5 0 0 0 ,  e a r n  5 ! 4 %  to  6 %  p e r  

y e a r ,  a n d  a r e  issu e d  f o r  te rm s o f  9 0

d a y s  to  2  y e a r s , d e p e n d in g  o n  th e  c la s s  

o f a c c o u n t. A s  re q u ire d  b y  la w , e a r ly  

w ith d ra w a ls  a r e  su b je c t to  a  re d u ctio n  in  

e a r n in g s .

R e ce ive  in terest b y  c h e c k  m o n th ly , q u a r t e r ly  o r  

a c c u m u la te  in c e rt if ic a te  a c c o u n t.

D e p o sits  to  c e rt if ic a te  a c c o u n ts  re c e iv e d  b y  th e  lO th  o f  

a n y  m onth e a r n  fro m  th e  first  o f  th a t  m o n th . D e p o s its  

re ce iv e d  a ft e r  th e  1 Oth e a rn  fro m  d a te  o f  d e p o sit.- 

In te re st is c o m p o u n d e d  d a i ly  o n  a l l  S t a n d a r d  F e d e ra I a c c o u n ts . .

TANDARD
EDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

OFFICE HOURS: M o n d a y , Tuesday, Thursday and  Friday, 9  a .m . to  8  p .m .;
S a tu rd a y  9  a .m . to  12  N o o n ; W e d n e s d a y , no Business transacted .

nuo 1972 m. pavasario ketvirčio 
Kento universitete dėstyti lie
tuvių kalbą. Už lietuvių kalbą 
bus duodami kreditai, kaip ir už 
kitas svetimas kalbas. Universi
tetas sutiko su tokio kurso įve
dimu su sąlyga, jei bus parū
pinta 520 dolerių mokymo prie
monėms įsigyti. Ta suma būtų 
vienkartinė, ją gavus kitų išlai
dų nebus ir lietuvių kalbos dės
tymas bus garantuotas ateičiai.

Kaip tuos pinigus gauti? Vie
nintelė viltis — aukos iš mūsų 
susipratusios lietuviškosios vi
suomenės, kuriai rūpi lietuvių

kalbos išlaikymas iv iškėlimas 
į mokslo aukštumas. Jei jaunas
amerikietis sugebėjo išgauti lei
dimą tokioms studijoms, jei a- 
merikiečių universitetas sutiko, 
tai ar nebūtų mūsų pareiga pa
remti pinigais? Todėl Kento lie
tuviai studentai kreipiasi į visus 
lietuvius ir lietuviškas organi
zacijas, prašydami paaukoti 
šiam reikalui. Kiekviena auka, 
maža ar didelė bebūtų, bus lau
kiama ir labai vertinama.

Aukas prašoma siųsti: Baltic 
Room, Kent State University 
Library, Kent, Ohio 44240. Jei 
kas norėtų daugiau informacijų 
tuo reikalu, prašoma Chicagoje 
skambinti Vyteniui Kuraičiui, 
tel. RE 5 - 5232.

V A L O M E  
KILIMUS IR BALDUS

Plaunam e ir vaškuojam e visų 
rūšių grindis

BUBNYS, Tel. RE 7-5168J.

Aloyzo Barono
I Š D Ž I Ū V U S I

L A N K A
Niekas taip giliai ir nevienpusiš- 

kai nesupranta įvykio, net ir ne* 
laimingo, kaip Baronas.

Ir jis moka tai papasakoti
Knyga 233 psL, kainuoja 4.50 

dol. Galima gauti DRAUGE ir pas 
platintojus.

4192 Archer Avenue at Sacramento 
Chicago, III. 60632 * 847-1140

ASSETSOVER $160,000,000.00 
RESERVESOVER $15,000,000.00

C L A S S I F I E D  G U I D E
M I S C E L L  A N E O U  8

10% — 20% — »•% Pkdau inokftdt
už apdraudę nuo ujrnlea Ir autom o
bilio paa

F R A N K  Z A P O L I S
3208% W«rt »5th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8854 tr GR 8-4888

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Gerų prekių dldelta pasirinkimas Au
tomobiliai, Šaldytuvai, tel e vizijos, do- 
ler. certlflkatal. maistas, akordeonai. 
2808 W. «»th 8fc, Chicago, III. 80888 

TELEF. WA 5-2787

R E A L E S T A T E

LAIMINGI NAMAI
Avlesua 2 butų, 11 metų mūras. 

Naujas garažas su elektr. dūriui. 
Ąžuolo medis, alumln. langai, nauji 
karpetai. 2 radiunt šildymai. Sveiki 
oro vSsintuvai. Sausas aukštas beis- 
mentas. Prie pat Marųuette pko. 
$44,900.

Didelis Ii knmb. mūras iv m oder
nus 2 auto garažas. Kabinetų vlrtu- 
vš, guzų šildymas. Pulkus nam as gy 
venti. Marųuette pke. $22,500.

8 kamb. mūras. Liuksus Jrengta 
virtuve ir vonia. Nauji karpetai. 
Puošnus beiRmentas. Garažas. Arti 
parko. Priim s rimtų pasiūlymų.

2 butų mūras. Arti bažnyčios ir 
mokykit). 3 kamb. sausam betsmente. 
2 auto garažas. $29,000

ZemPs — 30 p., su garažu. Prie 
pat parko. $10,400.

8 kamb. mūras. Moderni vonia, 
kabinetų vtrtuvS, naujos gazu šildy
mas. garažas. Arti mūsų. $19,000.

4 butų gražus m ūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazu šildymas. 
Alumln. langai. Prie Marta High. 
$42,700.

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

Įvair. draudimai butų nuomavimas
BUD’S REAL ESTATE

BALYS BUDRAITIS 
4307 So. Kedzie Avė., Chicago 

TEL. — 254-5551

BUTŲ) NUOMAVIMAS 
Namų valdymas — Income Tax

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDĘ AGENTŪRA

B E LL R E A LTY
J. B A C E V I Č I U S  

8455 So. Kedzie Avė, PR 8-2233

2 po 4 kamb. mflr. Skiepas ir pa
stoge Central, šild. GaražaH. Brlgh- 
ton pko centre.

2 po 5 kamb. m edinis ir šalia tuš
čias sklypas. Central, šild. 41 ir 
Campbell.

PuikiiH bungalow. Įrengtas sk ie
pas, garažas.

Tuoj galim a užimti. Gera vieta 
7T-ta prie Califarnia.

Maisto km  u t u v? ir 2 butai. Brigh
ton pke.

3 butai Ir biznio patalpa. Marųuette 
pke.

Valgykla su namu ir visais Įrengi
mais. Judri vieta.

Insurance — Incom e T a i  
Notary Public

Š I M A I T I S  R E A L T Y
2951 W. 63rd S t .  436-7878

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
4258 8. Maplewood Av., CL 4-7450

Tvarkingai patarnauja visais Reni 
E state reikalais. Be to  čia veikia 
Notariatas, daromi ir llfldljaml ver
timai, užplĮdom} pilietybes pareiški
m ai ir įvairūs blankai.

Marųuette pke. 12 metų. 4*/ž ir 
4% kamb. Gražiai įrengtas rūsys.

Brighton pke. 20 metų. 4*/i ir 4 
kamb. 2 gazu šildymai.
LISKUS -  434-8786

MISCELLANEOUS

M O V I  N G
SERENAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna ap drauda.
2047 W . 67th Place -  W A 5-8063

tsasB
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, IU., 60632, tel. Y A 7-5980

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

stereo.
Krautuvė Marųuette Parke 

Pardavimas ir taisymas

M I G L I N A S  T V
2346 W. 69th S t — tel. 776-1486

OOSMOS PARCELS ENPRESS
SIUNTINIAI į LIETUVA

2501 W. 8»th S t , Chicago, UI. 80828 
8833 S. Hfti.ited, Chicago, IU. 80808 

Tel. WA 6-2737; 254-8320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, m aistas, doleriniai 
CEKTIITKATAl ir AUTOMOBILIAI

Y. Val&ntlnas
i — i *«w iriitaiM

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

Apdraustas perkraustymas 
— Įvairių atstumų —

823 WEST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882

HELP WANT!ED — VYRAI

Excellent Opening for

A-l MOLD MAKER
Expeiienced in In.įection Molds.
8TEADY JOB TOP WAGES. 
Wonderful Company benefits. 

Apply at once.
PARAMOUNT IJIE MOLI) CO. 

1757 N. Kimball Avė, Tel. 384-3737

BOYS
Ambitious, neat, courtecus. 

Age 12 to 14

Work after achool and Saturdays 
Guaranteed $30 per week.

Call MR. WEST0N 

Call m om ings
7 4 5 - 0 8 7 1

WANTE13 EXPER’D TAILOR
Mušt havo a. -car,. good salary, 

hospitalization & pnoifit sharing.
Apply at  

A L L E N ’S
1428 Lee Street 

Dės Plainos, Illinois 
Pbone 208-3333, ask for Mr. Allcn

HELP WANTED — MOTERYS

Eniąue Opportunity
FOR YOUNG WOMEN 18 to 35

W bo feel that their appearance is 
an asset, liavo car & can work 4 to 
g p.m. $20.00 per day guarantee.

CALL MB. TO BjnEB  
745-0871 or 745-0872

KITCHEN HELP
Man wanted to wonk on stearo 

tablo and do odd jobs. 5 dayw a  
week. Permanent. posltjon. —  Mušt 
speak som e English.

Apply in person
Comer House Restaurant
3818 S. HALST1.D STHEET

COMPTOMETER OPERATORS
im m edinte openings for vxpeiienced  
oom ptom eter operatovs. P leasant 
worklng eonriitions. Elm hurst area. 
Ertnge benefits.

CaU MR. TOM REAM BNYPER. 
279-1900

An eųual opportunity em ployer

GIRL FRIDAY
Loop Office. Typing & General 
Office Receptionist. Good op
portunity for a giri who is will- 
ing to learn. Tel. 2-1871.

VYRAI IR MOTERYS

WAITRESSES, BARTENDERS, 
DISmVASHERS 

E K P E R IE N C E D . —  DAYS.
Apply in Person 1 

IVANHOE RESTAURANT
985 Ogden Avė. Naperville, IU. 

Phone — 357-1200

DOUBLE YOUR PRESENT 
I N C O M E .

PART TIME W0RK
Earn $200 to $1,200 per month. 
Tel 338-4549 between 5-7 p.m.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. apstatytas 8-jų 
kamb. butas Marųuette parke. 
Skambint 776-7996.

S T A T Y B I N I N K A I  
BUILDING & REMODELINO

ATLIEKAME KAKPENTEKIO 
DARBUS; dedame grindų ply

teles; taisom stogus. RE .7-0425

Heating Contractor
įrengiu  naujus Ir peretatau se 
nus vleų rūšių nam o apšildym o  
pečius Ir a lr condltlonlng —  I 
naujua Ir eonus nam us. Stogų  

šUdy-(guttera), vandens! 
olTert

rlnae „ . ____
m ul boilerius. Turiu Ir leidim us 
dirbti m ieste bei užm iesčiuose. 
Darbas atliekam as greitai Ir są 
žiningai. Apskaičiavim as nemo-kgmfll

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A  SH E E T  ME7TAL 
8444 S. W estern, Chicago S, I1L

Telefonas VI 7-3447

Apsimoka skelbtis dlenr. “Drau
ge”, nes jo kainos visiems priei
namos, o skaitytojų skaičius yra 
toks didelis jog atneš geriausiu* 
rezultatus.

Remkite tuos oiznierius, ku
rie skelbiasi dienr. “Draugėj.



Mūšy KOlONUOSE
Linden, N. J.
ĮDOMI IR ĮVAIRI KULTŪRINĖ 

POPIETĖ

Sausio 29 d. 7 vai. vakare Lie
tuviu Laisvės parko salėje, 340 
Mitchell avė., LB Lindeno apy
linkė ruošia įdomią ir linksmą 
kultūrinę popietę su įvairia me
nine programa, šokiais ir vaka
riene su alkoholiniais gėrimais. 
Meninę programą atliks solistė 
Ona Zubavičienė, muzikas J. 
Stankūnas ir linksmieji broliai 
vadovaujami J. Veblaičio. Taip 
pat šiam vakarui parašytoje hu
moristinėje baladėje V. Tursa 
palies Lindeno ir apylinkės vei
kėjus iš linksmosios pusės. Visas 
vakaro pelnas skiriamas bendruo
menės švietimo ir kultūrinei veik
lai pagyvinti. Bilieto kaina tik 8 
dol.

Lietuvių bendruomenės Linde- 
no apylinkės valdyba kviečia visus 
New Jersey ir New Yorko lietu
vius šį kilnų sumanymą paremti 
savo atsilankymu.

Iš anksto bilietus galima įsigyti:
Pas J. Zubavičių, 6 Oak str., 

Clark, N. J., tel. 381-3198; pas V. 
Tursą, Linden, N. J.; ir pas J. 
Prapuolenį, Rahway, N. J.

V.T.

Philadelphia, Pa.
KŪČIŲ TRADICIJA TEBĖRA 

GYVA

Philadelphijos skautai ir skau
tės per eilę metų labai gražiai ir 
su dideliu pasisekimu suruošia 
tradicinę Kūčių vakarienę, paįvai
rintą atitinkama programa, per
pintą religine nuotaika ir lietu
viškai širdžiai artimu turiniu. 
Lietuvių šeimose visada buvo jau
čiama pareiga Kūčių vakarą pra
leisti savosios šeimos tarpe. Šia 
prasme ir Philadelphijos skautų- 
čių ruošiamos kūčios vietos lietu
vius veikia: noras kūčias savo 
tautiečių tarpe praleisti kasmet 
•labiau juntamas ir nemažas būrys 
fiiadelfijiečių stengiasi kūčias 
pabūti su skautais prie bendro sta
lo ir kartu pagyventi kalėdinėm 
nuotaikom.

Šįmet kūčios buvo surengtos 
gruodžio 19 d. šv. Andriejaus pa
rapijos salėje, kurioje šių metų kū- 
čioms paruoštoji eglutė buvo di
dinga šio vakaro puošmena.

Prie žvakių apšviestų ir gausiai 
pasninkiniais valgiais apkrautų 
stalų šįmet susirinko svečių dau
giau kaip kitais metais. Rengėjų 
vardu juos pasveikino trumpu žo
džiu vyrsenioji skautė A  Maša- 
laitienė, pakviesdama šiam vaka
rui vadovauti paskautininką G. 
Dragūną.

Programos pradžiai iš magne
tofono juostelės nuotaikingai nu
skambėjo dainos “Oi toli toli” 
garsai, kurie sudarė gražų foną 
vyr .skautės I. Majauskienės pui
kiai melodeklamacijai. Visų nuo
taikos buvo nukeltos į žiemos šal
čio sukaustytą ir sniegu padengtą 
Lietuvą.

Po to buvo specialiai Kūčioms 
skirti montažai Šventosios šeimos 
kelionė į Betliejų ir Jėzaus pasvei
kinimas prakartėje. Tai atliko 
jaunieji skautukai ir skautės.

Šv. Andriejaus parapijos vikaro 
kun. K. Sakalausko paruoštas žo
dis gražiai nusakė paplotėlio 
prasmę ir reikšmę.

Parapijos klebonui kun. J. De
gučiui sukalbėjus maldą ir pa
šventinus stalus, buvo suvalgyta 
Kūčių vakarienė, kuri šįmet buvo 
įvairiau kaip kitais metais paruoš
ta. Maisto buvo specialiai paga
minta daugiau, nes iš praktikos 
jau buvo žinoma, kad būna no
rinčių jo nusipirkti parsinešti na
mo.

Po vakarienės, vyr. skautei O. 
PliuŠkonienei vadovaujant, buvo 
pagiedota kalėdinių giesmių.

Kūčios paliko neabejotiną įspū
dį, kai Philadelphijos skautams 
ir skautėm yra būtina pareiga šios 
jų pradėtosios tradicijos neužmirš
ti ir ateityje.

PAVYKĘS N. METŲ 
SUTIKIMAS

Šiemetinis Naujų Metų sutiki
mas, kurį rengė Lietuvių Muzika
lio klubo valdyba, vadovaujama 
J. Melniko, pavyko labai gerai: 
susirinko N. Metų sutikti rekor
dinis lietuvių skaičius — du šim
tai žmonių. Tai Philadelphijos 
lietuvių gyvenime pirmas toks N. 
Metų sutikimas.

RENGIAMASI VASARIO 
16-TOSIOS MINĖJIMUI

Šiemetinis Vasario 16-tosios 
minėjimas įvyks vasario 20 d. 
Lietuvių Muzikalio klubo salė
je. Jame pagrindinę kalbą pasa
kys prof. dr. J. Stukas.

P. Lašas

Wickliffe, Ohio

GABI LIETUVAITE
Nancy Navarskaitė, Vytauto 

ir Adelės Navarskų dukrelė,

Nancy Novarskaitė
1955 m. su aukštais pažymėji
mais baigė Vilią Angelą katali
kišką aukšt. mokyklą ir tais pa
čiais metais išvyko į Dayton, 
Ohio, universitetą, kurį Nancy 
baigė 1969 m. su aukštais pa
žymiais, gaudama bakalaurą iš 
Eiementary Education. Nancy 
Navarskaitė, baigusi šį univer
sitetą, stojo Daytone į viešąją 
mokyklą mokytojauti. Vėliau 
gavo mokytojos darbą Chester- 
land, Ohio, šv. Anselm mokyk
loje. Bet ir šioje mokykloje ne
ilgai temokytojavo, nes mokyk
la pasiūlė N. Navarskaitei dvie
jų metų pilną stipendiją, kurią 
Nancy priėmė ir panaudojo ma
gistro laipsniui siekti Indianos 
valstijos universitete.

Gabioji lietuvaitė šį universi
tetą baigė 1971 m. pabaigoje. 
Dabar ji dėsto Indianos univer-

A. f  A.
ALOYZUI MULIOLIUI mirus, 

tėveliam s 'BALIUI ir ONAI MULIOLIAMS, broliui 
VYTAUTUI ir RUSTEIKIAMS giliausią užuojautą 
reiškia

Balys Ir Emilija Pakštai

A. -j- A.
STASEI VOLODKIENEI mirus, 

dukrą GABRIELĘ KORZONIENĘ, sūnus ČESLOVĄ ir 
dr. JURGĮ su šeimomis skausmo valandoje nuošir
džiai užjaučia

J. L  Grigalauskai 
E. A. Dovilai

Mūsų nuoširdžiam Prieteliui
A. -Į- A.

PROF. DR. ZENONUI IVINSKIUI
mirus, skausmo prislėgtai šeimai ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu su visa lietuvių tauta 
liūdime.

BIRUTE ir POVILAS ČEČKAI
Detroitas

ĮtABKAI DMU6UT {

VASARIO 16-S1OS 
MINĖJIMAI

Lietuvos valstybingumo 720 
metų ir nepriklausomybės atkū
rimo 54 metų sukakties minėji
mas tik už poros mėnesių. Pap
rastai sukakčių minėjimus ski
riame sau patiems, lyg bijoda
mi pristatyti savo garbingą is
toriją svetimiesiems. Visi lietu
viai savo tautos istoriją gerai 
žino ir ja didžiuojasi, jiems jos 
priminti nėra reikalo. Ir vėl su
lauksime spaudoje prieš Vasario 
16 — Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo šventės minėji
mus pranešimų, kad bus minima 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 54 metų sukaktis.

Kodėl rašantieji žmonės bijo 
pirmiausia pasakyti, kad bus 
minima Lietuvos valstybingumo 
(karalius Mindaugas 1253 m.) 
720 metų ir nepriklausomybės 
atkūrimo 54 metų sukaktis? 
šiais metais būtų nuostabu, jei 
korespondentai ar Vasario 16 
minėjimo komitetai skelbtų gi
lesnės praeities Lietuvos istori
jos priminimą.

Antras dalykas — minėjimai 
turėtų būti skirti ne saviems, 
bet svetimiems, štai Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles sky
riaus jaunimo sekcija yra išlei
dusi knygutę ‘ ‘200,000,000 ir 
Lietuva” — 200,000,000 and Li- 
thuania. Knygutė paruošta Al
girdo Gustaičio ir labai kruopš
čiai sudėtos dokumentais parem 
tos žinios iš Lietuvos istorijos 
nuo gilios senovės, kovų už lais
vę, apie nepriklausomybės lai
kų kultūros, švietimo laimėji
mus ir krašto žydėjimą. Kny
gutei įvadą parašė buvęs Ame
rikos pasiuntinys Lietuvoje O- 
wen J. C. Norem. Jaunimo sek
cija savo laiške rašo: “Autorius 
Algirdas Gustainis rankraštį pa
rengė nemokamai. Spausdinimo

sitete ir gal sieks daktarato 
laipsnio.

Tėveliai džiaugiasi, kad jų vy
riausioji dukrelė Nancy pasie
kė aukštojo mokslo ir laukia 
antros dukrelės — Marytės, ku
ri irgi už metų baigs Kent State 
universitetą. Marytė žada ten 
imti ir lietuvių kalbos pamokas, 
nes Kent State universitetas sa
vo didžiajam knygyne turi ir lie
tuviškų knygų didelį skyrių, ku
riame lietuviai studentai laisvai 
gali pasinaudoti, nes jį prižiūri 
prof. JonasCadzow. Navarskai 
dar turi ir sūnelį Vladą, kuris 
irgi lanko Dayton, Ohio, univer
sitetą. Senelis

išlaidų dftlj gavome aulų. Bei
teko ir pasiskolinti. Būtume la
bai dėkingi, jei savo auka pa
dėtumėte apmokėti išlaidas ir 
didesnį kiekį leidinėlio skaičių 
išspausdinti. Jei atliktų pinigų, 
juos naudotumėm dar ką ver
tingesnio išleisti”.

LB Los Angeles jaunimo sek
cijos leidinėlis labai gražiai iš
leistas anglų kalba ir tinkamas 
dalinti svetimtaučiams, kalban
tiems angliškai, arba lietuvių kil 
mės amerikiečiams, nekalban
tiems lietuviškai. Leidinėlį gali
ma užsisakyti arba gauti smul
kesnių informacijų: Lithuanian 
American Community, Ine., of 
Los Angeles Youth Council, ar
ba LB Los Angeles skyriaus 
jaunimo sekcija, Box 17687, Ca- 
lifornia 90017. Būtų malonu ir

Dainavos Ansamblio rėmėjus
O NĄ IR BALĮ M U L IO L IU S ,

liūdinčius dėl jy sūnaus a. a. ALOYZO mir
ties, nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Meno Ansamblis Dainava

I E V A  K E V I L A S
PAGAL TĖVUS DOBILAS

Mirė sausio mėn. 9 d., 1972 m . 5:00 vai. ryte.
Gimus Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys — Anne, Agnės Jor- 

dan, žentas William, Eilėn Pedrancosta, žentas Louis, 5 sūnūs —  
Petras ir marti Antoinette, Paul ir marti Eva, Bernard ir marti Bet. 
ty, Frank ir marti Anna. Canisius ir marti Martha, 20 anūkų, 10 
proanūkų ir daug kitų giminių, draugų it  pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 6:00 vai. vakare Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 12 dieną iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Ueka: Dukterys, žentai, sūnūs, marčios Ir visi kiti gi
minės.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, Tel. YA 7-3401.

DOVYDAS P. GAIDAS —  GERALDAS F. DAIMID 
L a I d o t u v i y D i r e k t o r i a i

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

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

Telefoias —  YArds 7-1741-2

JO NAS K A S P A R A IT IS
Gyveno 4111 South Rockwell Street, Chicago, Illinois.
Mirė sausio 7 d., 1972 m., 9:55 vai. vakare, sulaukęs 41 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Batakių parapijos, 

Osvičio kaimo. Amerikoje išgyveno 20 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ida; 2 dukterys Lalimutė ir 

Irena; motina Marė; uošvis Gottliebas Pohlis; švogeriai Edvinas Poh- 
lis ir Adolfas Pohlis su šeimomis; pusbroliai Jiuozas, Viktoras Fran
kas, Povilas ir Alfonsas Mieluliai su šelmomsi, ir Martynas, Jonas, 
Petras ir Povilas Kleinaičiai su šeimomis; pusseserės Marta Pauli- 
kienė ir Mėta Kikutienė su šeimomis; Lietuvoje teta Urtė Valutienė 
su šeima; ir daug kitų giminių, draugų ir pažę3tamų.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69th 
Street, o bus perkeltas pirmadienį 4 vai. popiet į Lietuvių Lute- 
ronų Ev. Tėviškės bažnyčią, 6641 South Troy Street. Budėtuvių 
pamaldos įvyks pirmadienį, 7 vai. vakare.

Laidotuvių pamaldos įvyks antradienį, sausio 11 dieną 10 vai. 
ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, dukterys ir motina.
Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs, Telef. — 

737.1213.

MARQUETTE FUNERAL HOME
—  T Ė V A S  I R  S Ū N U S  —

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRevehilI 6-2345-6 
1410 S, 50th Avė., Cicero TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2814 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Hightvay, Palos Illils, m . Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
Tel. LAfayette 3-35724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. YArds 7-34018307 S. LITUANICA AVĖ.

TeL YArds 7-19118354 S. HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS —  BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, ILL. Tel. OLympio 2-1008

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street South Holland

10821 South Mlchigan Avenue, Chicago 
TEL. —  CO 4-2228

A. f  A.

V Y T A U T A S  N O VIK A S
Gyveno 3012 West 53'rd Place, Chicago, Illinois.
Mirė sausio 8 d., 1972 m., 3:15 vai. popiet, sulaukęs 33 me

tų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 20 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Petronėlė, tėvas Vladas,

seserys Birutė ir Genė, švogeriai Edvardas Bielskis ir Antanas Sa
baliauskas su šeimomis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietu
voje ir Amerikoje.

Priklausė prie S.LA. 15-os kuopos. •
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st

St. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 12 d. iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Liet. šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, tėvas, seserys, švogeriai ir jų šeimos.

Laidotuvių direkt. Donald Petkus, Telef. — 476-2345.

Sartu tellfe Batu**
nhno paskatinimui kovai už Lie
tuvos laisvę, jei JAV LB sky
riai ar centro valdyba užsakytų 
leidinėlio didesnį kiekį šventės

RADIO PROGRAMA

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 Mag- 
dutės pasaka, šią programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Buitie Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas it 
dienraštis Draugas.

Per 
G Annum

DKATTGfA®, pUrinaUlMiSB, 1072 m. Mftudo mto. 10 a.

minėjimuose išdalinti angliškai 
skaitančiai visuomenei. Kadangi 
Vasario 16 d. minėjimus ruošia 
ir Amerikos Lietuvių Taryba, 
tai leidinėlį turėtų ji užsisakyti, 
išdalinti ir paskleisti. K. T.

G i  L Ė S
Vestuvėm*, banketams, laidotu venų 

Ir kitokioms progoms

BEVERLY MILLS GĖLINYČIA
2443 W. B3rd Street, Chloago, IllluoU 

TEL. PK 3-0833' — l’B  8-0834

HIGH RATES

5

5”
Passbook
Accounts

»» 
Per Annum  

$1000 or more 
Certificates 
1 year min.

P A I D  Q U A R T E R L Y  

—  A T  —

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue
Chicago, III. 60632
TEL. —  LA 3 - 8248

(W eet o f O allfom la Avenue)

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

Per Annum  
Investment 

Bonus 
Certificates



DRAUGAS, pirmadienis, J972 m, sausio toėh. 10 0.

X Chicago Savings ir Loan 
Assn. įstaigos tarnautojai a. a. 
Jono Pakel, Sr., atminimui su
dėjo aukų, kuriomis nupirktas 
gražus kielikas šv. Mišioms. Tas 
kielikas įteiktas tėvams mari
jonams, 6336 S. Kilbourn Avė., 
Chicago. Tėvai marijonai dėko
ja John Pakel, Sr., šeimai ir 
minėtos bendrovės tarnautojams 
už šį gražų gestą ir tokią ver
tingą dovaną.

X Pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventės rengimo komite
tas sausio 12 d. pirmininko dr. 
Leono Kriaučeliūno namuose 
kviečia informacinę spaudos ir 
radijo valandėlių konferenciją. 
Į konferenciją - pranešimą pa
kviesti laikraščių redaktoriai, 
korespandentai, radijų valandė
lių vadovai ir visas komitetas.

X Prel. Mykolo Krupavičiaus 
mirties metiniame minėjime 
sausio 16 dieną, kun. A. Kezys, 
J. S. pristatys gyvąjį Krupavi
čių iš filmos 12. Tai trumpas 
jaudinantis garbingojo prelato 
paskutinis viešas žodis, skirtas 
būsimoms lietuvių kartoms ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės klausimais.

X Lietuvių Prekybos rūmu 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 12 d., trečiadienį, 8 v. v. 
Dariaus - Girėno posto salėje.

X Cicero Šv. Antano parap. 
mokyklos vakaras įvyks Vasa
rio 12 d. parapijos salėj. Pelnas 
skiriamas parapijinės mokyklos 
palaikymui.

X LB Marąuettc Parko apy
linkės valdyba dar renka soli
darumo įnašus už praėjusius 
metus. Visi lietuviai, kurie dar 
solidarumo įnašo už 1971 metus 
nėra atidavę, prašomi atiduoti 
apylinkės iždininkui Vaclovui 
Pliopliui (7212 S. Talman Avė., 
Marginiuose, Ant. Tvero krau
tuvėje, vald. pirm. J. Jasaičiui 
(6922 So. Oakley) arba bet ku
riam valdybos nariui.

X A. a. Kazimieras Jonaitis- 
Žilvytis, buvęs žymus Vyčių or
ganizacijos veikėjas ir žunralo 
“Vytis” redaktorius, po širdies 
smūgio išgulėjęs Šv. Kryžiaus 
ligoninėje tris savaites, mirė 
sausio 5 d. ryte. Jis pašarvotas 
buvo Biliūno laidojimo koplyčio
je. Palaidotas šeštadienį, sausio 
S d., Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinėse. Velionis ilgus metus 
turėjo Brighton Parke vaistinę.

X Jonas Ivanskis, Chicago, 
III., įteikė 10 dol. auką “Drau
gui” paremti. Labai ačiū.

X Aukų po 5 dolerius pri
siuntė:

Kazys Dargis, Chicago,
Balys Lukas, Worth, UI.,
J. Punkris, Torontas,
S. Jaseliūnas, Torontas,
Balys Sebastijonas, Chicago,
Marta Klimas, Syosset, N. Y.,
C. Johnson, Brooklyn, N. Y.,
Magdalena Kudirka, Water- 

bury.
Visiems aukotojams esame 

dėkingi.
X “Ein Theater - Stueck”, 

naujas Dariaus Lapinsko muzi
kinis kūrinys bus atliktas Aldo
nos Stempužienės, sausio 15 d. 
(šeštadienį) 8 v. v. Jaunimo 
centre. Visuomenė yra malo
niai kviečiama dalyvauti. Bilie
tai gaunami Marginiuose. San
tara - Šviesa. (pr.)

X Pirmyn Choras stato 
Franz Leharo operetę “Links
moji našlė”, kovo 4 ir 5 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje. 
Bilietus jau galima įsigyti Mar
giniuose, pas Choro narius ir 
paštu. Bilietų kaina ta pati 
abiem dienom: parteris 6, 5, 4 
dol.; balkonas 6, 5, 4 dol. Įsi
gyti bilietus praštu užsakymai 
su čekiu ar money orderiu siun
čiami: Cliicago Litliuanian Cho
rus Pirmyn, 7646 S. Artesian 
Avė., Chicago, III. 60652.

X JAV LB Tarybos prezidiu
mas praėjusių metų pabaigoje 
išsiuntė visiems tarybos na
riams bendralaiškį Nr. 9, kuria
me pranešta apie vykusio ko-
respondencinio posėdžio rezulta-J 
tus, posėdžio dalyvius, patvir
tintus naujus c. v. narius P. Mi
talą ir V. Maciūną, ir visi pa
sveikinti švenčių proga. Prie 
bendralaiškio pridėti tarybos 
narių atsakymai į informacinę 
anketą, Tarybos narių pasisa
kymai dėl sekančios sesijos dar
botvarkės ir 17 puslapių Phila- 
delphijos sesijos protokolas. Ta
rybos bendralaiškiai siunčiami 
visoms apylinkėms, apygar
doms, spaudai, radijai ir kai ku
rioms lietuvių įstaigoms bei ins
titucijoms.

x Luebecko lietuviai, Vak. 
Vokietijoj, yra labai dėkingi, 
Kazimierui Rapševičiui, gyv. I 
Chicagoje už jo dosnumą, užsa
kymą “Draugo” dienraščio jau 
21 metams. Luebecko lietuviai 
džiaugiasi jo dosnumu, nes 
“Draugo” dienraštis teikia ži
nių ir rašinių iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo. Jeigu ne K. 
Rapševičius, buvęs savo laiku, 
taipgi Luebeck — Meesen lage
rio gyventojas, nebūtų atsižvel
gęs į likusio mažo būrelio sąly
gas, lietuviai būtų daug nuo ko 
atsilikę, nes nebūtų buvę gali
ma sekti' lietuvių gyvenimą.

X Mathevv Pollock, Chicago, 
UI., parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dol. auka. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X Ignas Slabšinskas, “Drau
go” skaitytojas ir rėmėjas, Ka
lėdų ir Naujų metų šventėse 
svečiavosi Kanadoje pas savo 
seserį ir svainį. Sugrįžęs į Chi- 
cagą ir čia apsitvarkęs, ketu
rioms savaitėms išvyko į Aca- 
pulco, Meksikoje, pas giminaiti 
J. Čepaitį iš Windsoro, kuris 
taip pat ten atostogauja. Kartu 
išvyko jo sesuo P. Gudaitienė 
su vyru ir kiti artimesni gimi
nės.

x Edvardas Mankus, Chica- 
gos Tribūne” foto reporteris, 
sausio 26 d., trečiadienį, 8 vai. 
vakaro Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje 4012 Archer Avė. 
demonstruos įvairių įdomių 
vaizdų nuotraukų filmų. Besi- 
domintifeji kviečiami atvykti pa
sižiūrėti. Įėjimas visiems lais
vas.

x Pedagoginiame Lituanisti
kos institute Chicagoje iš Kana
dos šiuo metu studijuoja kores- 
pondenciniu būdu 9 jaunuoliai: 
Kęstutis šeštokas, Danguolė 
Juozapavičiūtė, Dalia Grajaus 
kaitė, Vaidotė Riekutė, Aida 
Kezytė, Rita Urbonavičiūtė (vi
si 6 iš Hamiltono), Lydi ja Ke- 
raitė iš Londono, Ramūnė Sa- 
kalaitė iš Toronto ir Daiva 
Kerbelytė iš Montrealio. Kristi
na Parėštytė iš Hamiltono P. L. 
Institutą baigė šiais metais.

X LB Cicero apylinkės politi
nių reikalų komisiją sudaro 
jaunimas: A. Arštikytė, J. Ki
sieliūtė, S. Kuprys, R. Skorubs- 
kaitė ir E. Šumanas. Pastarasis 
yra šios komisijos laikinasis pir 
mininkas.

X Skaitytojai laiku atnauji
na savo dienraščio prenumera
tą ir šia proga aukų prisiunčia. 
Aukojo: po 3 dol. — V. Narke
vičius; po 2 dol. —> Albina Če- 
pėnienė, Ant. Beniušis, V. Kel
melis, V. Ramonas, L. Kerulis,
J. Liutkenis, V. Gylys, Paul ir 
Mary Masiokai, J. Sprainaitis.
V. Čižauskas, J. Mačėnas, J. Ka- 
žemėkas, P. Sejanas, J. Miliu- 
šas; po 1 dol. — J. Vinciūnas,
J. Lekas, dr. P. Stungys, O. 
Shats, J. Radavičius, Iz. Gata- 
veckas, P. Marcinkus, R. Šid
lauskas, A. V. Laniauskas. La
bai ačiū.

X Po 5 dol. “Draugui” auko
jo:

Auštr. Puzinas, San Mateo, 
Calif.

Z. Buinevičius, Burbank, III.,
Adomas Ūselis, Chicago,
Emilija Meškauskienė, Chica

go,
Stasys Mikolaitis, Oak Lawn,
E. H. Valuntis, Baltimore.
Nuoširdžiai dėkojame.

Skautai sveikina gimusį Kūdikėlį Jėzų. Scenos vaizdelis buvo atliktas skautų Kūčių metu Philadelphijoje, 
gruodžio 19 d. Nuotr. V. Gruzdžio

I $ A R T !  IR  T O L !
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Antanas ir Ona Čerš- 
kai atšventė savo Vedybinio gy
venimo 35 metų sukaktį pas sa
vo vaikus ir anūkus Detroite. 
Vaikai jiems suruošė puikią va-

LENKIJOJ
Lietuvių visuomeninė kul

tūros draugija yra vienintelė iš

valdžios oficialiai pripažinta ir 
įtaigojama, iuo metu jai' pri- 

karienę, kuri praėjo gražia nuo- klauso 1750 narių. Įvairiose
taika. Įvykis buvo paminėtas 
per Detroito lietuvių radijo va
landėlę. Sukaktuvininkai reiškė 
savo vaikams ir giminėms nuo
širdžią padėką už sveikinimus 
ir gražias dovanas.

— Kun. St. Yla, sunegalavęs 
širdimi, buvo kurį laiką ligoni
nėje. Dabar sveikata pasitaisė 
ir vėl grįžo į namus.

— Kun. Pranas Bulovas, prel. 
J. Balkūnui prašant, nūo sau
sio 1 d. vyskupo yra paskirtas t 
Atsimainymo liet. parapijos 
Maspeth, N. Y., administrato
rium. Jo pareigos — tvarkyti 
parapijos ekonominius reikalus. 
Klebonu ir toliau lieka prel. Jo
nas Balkūnas.

— Milda I^enkauskienė, PLB 
valdybos vicepirm. ir Jaunimo 
kongreso delegatų komisijos 
pirmininkė, padarys Los Ange
les pranešimą sausio 16 d. Šv. 
Kązimiero par. salėje.

— Marijonas Dambrauskas 
yra veiklus LB Poenixo apylin
kės pirmininkas. Jo vadovavimo 
metu lietuviškas gyvenimas 
šiam šiltam Arizonos mieste la
bai pagyvėjo.

— Naujųjų JAV LB įstatų 
projektą referuos dr. E. Len
kauskas Vakarų Apygardos su
važiavime Los Angeles, sausio 
15 d. Pritaikinti besikeičian
čioms veiklos sąlygoms, naujie
ji LB įstatai bus galutinai pa
tvirtinti LB tarybos sesijoj, 
įvykstančioj Dainavoj, baland
žio mėn. pabaigoj.

Kun. J. Pakalniškis, Maspeth, N. 
Y., skautų brolijos dvasios vadas.

Nuotr. J. Venckaus, SJ

X Džiaugiamės, kad skaity
tojai įvertina Draugo leidėjų 
pastangas, savo dienraštį rem
dami. Aukojo: po 4 dol. — J. 
Česna, A. Nutautas, M. Šenfe- 
ras, St. Raštikis, V. Streitas, 
Olga Tilindis; po 3 dol. — J. 
Rūkas, S. Treigys, Br. Dapkus, 
J. Jankūnas, A. Šlapkauskas, 
kun. J. Lechavičius, K j Varpe
lis; po 2 dol. — H. Laucius, K. 
Balauskas, Antanina Starins- 
kas, A. Sereika, St. Taučytė, 
Alg. B. Žukauskas, K. Bertulis, 
Dan Liutikas, M. Šimkus, A. 
Čivas, S. Ramanauskienė, F. 
Paulikas P. Kaupas; 1 dol. — 
Liet. vyčiai, Willoughby. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

VOKIETIJOJ
— LB Osnabruecko apylinkės 

pirmininkas yra V. Žaliukas.
lietuvių organizacijų, Lenkijos Lietuviai gražiai sugyvena. So-

Lenkijos vietovėse draugija turi 
44 ratelius ir du skyrius. Į šį 
skaičių įeina ir Suvalkų Tri
kampio lietuviai.

SUVALKŲ TRIKAMPY
— Punske pereitais metais 

buvo suruoštas Seinų apskrities 
šachmatininkų turnyras, kuria
me aktyviai reiškėsi ir vietos 
lietuviai: I ,vietą laimėjo J. Ku
bilius, IH — J. Karčiauskas, IV 
V. Uzdila ir VI J. Pečiulis.

— Punsko vidurinę mokyklą 
baigė ir egzaminus į aukštąsias 
Lenkijos mokyklas išlaikė: V. 
Samulevičius, A. Žukauskas, J. 
Bliūdis, D. Goberaitė, Z. Jonuš- 
kaitė, V. Aleksaitė, T. Bansevi- 
čiūtė, A. Nevulytė, A. Abukaus- 
kaitė, J. Barauskas, B. Slavi- 
kauskas, V. Misiukonytė, J. De
gutis. Į Vilniaus universitetą iš
vyko studijuoti: K. ir T. Dapke- 
vičiūtės, J. Gavėnas, V. Mali
nauskaitė, O. šimelevičiūtė ir 
N. Žvirėnaitė.

— Juozas Vaina, punskietis, 
baigė Karo akademijos staty
bos skyrių ir išvyko dirbti1 į 
Ščetino vaivadiją.

OKUPUŪTOJ LIETUVOJ
— Vytautas Galinis Vilniaus 

universitete gavo filologijos 
mokslų daktaro laipsnį.

lidarumo įnašus apylinkės na
riai susimoka. Kartą per mėnesį 
lietuviai katalikai susirenka į 
pamaldas, kurias atlaiko kun. 
Šarka. Jis Vehrtėj atsilanko 
tautiečių laidotuvių, vestuvių 
bei krikštynų progomis.

— Muencheno vargo mokyk
los mokyt, yra A. Grinienė. Mo
ko 7 mokinius. 3 vaikai važiuo
ja į pamokas 70 km. Susirenka 
kas šeštadienį ir išbūna 2-3 va
landas. Patys pasigamino ilius
truotą dainorėlį. Visi vaikai kal
ba lietuviškai. Jie ypač mėgsta 
dainuoti, piešti, šokti ir vaidin
ti. Vaikai mokyklą noriai lanko 
ir prašo tėvų juos vežti.

— šv. Kalėdų šventės, o taip
gi ir Naujieji metai praėjo Šiau 
rėš Vokietijoje be jokių šalčių 
ir sniego. Visą laiką gamta at
rodo, kaip spalio mėnesį. Iki 
pat Kalėdų, visos statybos ir 
kiti lauko darbai vyko, kaip vi
durvasaryje. Tai buvo nepa
prastai gražus, ilgas ir šiltas 
ruduo.

— LB Zuischenahno vietovė
je gyvena 36 lietuviai, o LB pri
klauso tik 19. Vietos vokiečių 
vyriausybė remia lietuvišką 
veiklą. Iš jos gauta 250 DM 
renginiams, 130 DM laikraš
čiams, 100 DM knygoms. Apy
linkės pirmininkas P. Kazirskis 
išvyksta į JAV-bes, tad teks 
rinkti naują vadovybę.

CHICAGOS ŽINIOS
JAU PERKA ŽEMĘ NAUJAM 

GREITKELIUI

Gavus 40 mil. dolerių žemei 
išpirkti naujam greitkeliui palei 
Cicero Avė., jau nupirktos trys 
sunkiausiai įgijamos nuosavy
bės: daržovių sulčių fabrikas, 
4557 S. Knox, Pete’s Farm klu
bas, 4814 S. Cicero, ir Chicago 
Ainvays viešbutis, 5401 S. Ci
cero. Už tuos 40 milijonų dole
rių pirmiausia bus išpirktas 
ruožas nuo Stevenson greitkelio 
iki 67 gatvės, tuo būdu ir Mid- 
way aerodromas įsijungs į 
greitkelių sistemą. Šiame ruože 
mai, 97 komerciniai ir 30 pra
bus išpirkta 69 gyvenami na- 
moninių pastatų. Pagrindu de
ryboms imama nepriklausomų 
specialistų įkainavimas. Numa
toma, kad naujuoju greitkeliu 
galės per valandą pravažiuoti 
110,000 mašinų. Įvažiavimai į 
jį bus ties 47, 55 ir 63 gatvė
mis. Jo nutiesimas kainuos apie 
bilijoną dolerių, kurių 90%Š 
duos federalinė vyriausybė.

NEŠVARUS CHICAGOS 
ORAS

Oro tyrimų stotys randa, kad 
Chicagos oras yra žemiau nu
statytos saugumo ribos sveika
tai. Chicagoje tiriamas oras 22- 
je stočių. Vis dėlto pranešama, 
kad Chicagos oras eina švaryn, 
darosi geresnis, negu anksčiau.

JASAIČIO LAIŠKAS 
“SUN - TIME”

Dienraštis “Sun-Times” šeš
tadienį išspausdino J. Jasaičio 
laišką: “Kada Lietuva bus lais
vą?” Jame primenama, kad So
vietų Sąjungas labai rėmė Ben
galijos paskelbimą nepriklauso
ma valstybe, tačiau pati net nuo 
1940 m. sunkioj vergijoj laiko 
Lietuvą, Latviją, Estiją. Dabar, 
kai Bengalija paskelbta laisva, 
kyla. klausimas, kad Lietuva, 
Latvija ir kitos pavergtos tau
tos bus išlaisvintos iš Rusijos 
priespaudęs ?

STEVENSONAS REMS 
MUSKIE

Senatorius Adlai Stevenson 
apsisprendė remti senatorių Ed
mundą Muskie, kandidatuojantį 
į prezidentus.

CHICAGA PRARANDA 
20 MIL. DOLERIŲ

JAV butų ir urbanistikos de
partamentas pranešė, kad 20 
mil. dolerių, kurie buvo skirti 
Chicagai naujų butų statybai, 
dabar bus paskirstyti kitiems 
miestams, kadangi Chicaga ne
pravedė programos, pagal kurią 
pigių butų statyba būtų vykdo
ma visuose, ir baltųjų, rajonuo
se.

LIETUVIAI DIEVO
APVAIZDOS PARAPIJOJE

Dievo Apvaizdos parapijoje, 
kurioje yra seniausia Chicagos 
lietuvių bažnyčia, mažai beliko 
lietuvių. Tačiau naujai paskir
tas klebonas kun. John Har- 
rington, airių kilmės, teikia tam 
tikrą respektą lietuviams ir jų 
gimtajai kalbai. Sekmadieniais 
šv. Mišių metu lekcijas ir evan
geliją lietuviškai skaito seselė 
kazimierietė Joanetta. Šios mi
šios būna laikomos 7 vai. ryto. 
Jų išklausyti susirenka čia dar 
gyvenantieji lietuviai. Jie visi 
dėkingi klebonui. Pažymėtina, 
kad kun. J. Harringtonas yra 
Vietnamo karo veteranas ir la
bai palankus tautinėms Ameri
kos grupėms. Ir parapijos biule
tenyje yra įrašų lietuvių kalba.

J. G.
CICERO KOLONIJOJ

— SLA 301 kuopos metinis 
susirinkimas pirmas po Naujų
jų metų nebuvo gausus. Nelan
ką susirinkimų užmiršta savus 
reikalus, savo mokesčius. Fi
nansų sekretorius privalo iš
rinkti mokesčius iš vietos gy
ventojų, o toliau gyveną gali 
mokėti paštu.

— Raudonos Rožės klubo me
tinis susirinkimas buvo sėkmin
gas. Klubo pareigūnai gavo me
tinį užmokestį, tai pasižadėjo 
gerai veikti. Klubas yra likęs 
vienintelis vyrų vienetas, o bu
vo laikai, kai klubo vardas 
skambėjo labai plačiai.

— Lietuvių Namų savininkų 
draugijos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 11 d., antradienį, 
7:30 v. v., 1500 S. 49th Avė. 
Visi kviečiami atsilankyti, nes 
bus daug svarbių reikalų aptar
ti ir išrinkti valdybą ir komisi
jas. Nuo narių savininkų veik
los daug kas priklauso. Mums 
garbė turėti miesto pareigūną 
mūsų tautietį Kimbarką, palai
kantį ryšius su savo tautie
čiais. Visi stovėjome ir stovė
kime už Kimbarko kandidatūrą 
rinkimų metu, kurie jau ne už 
kalnų. Cicero, D.

MARQUETTE PARKO
LIETUVIŲ PARAP. CHORE
Marųuette Parko Liet. parap. 

choras sausio 5 d. susirinkime 
entuziastingai1 pradėjo naują 
1972 metų darbo sezoną. Ir 
šiais metais yra numatyta pa
minėti liūdnąsias mūsų tautos 
birželio mėn. dienas ir suruoš
ti religinės muzikos koncertą. 
Pasirinktajam kūriniui atlikti 
reikalinga žymiai daugiau bal
sų, tad pakviesti' maloniai suti
ko ir jau įsijungė į choro eiles 
visa eilė naujų choristų. Štai šie 
balsingi dainos ir giesmės puo
selėtojai': I. Dapkienė, A. Gas- 
nerienė, R. Graužinienė, S. La- 
žauskienė, A. Noreikienė, A. 
Kulys, V. Mažeika, J. Mockai- 
tie ir R. Sakalas. Choro vad. V.

ĮTARTINAS GAISRAS
Curtis Foster, kandidatuojan

čio į Illinois atstovų rūmus iš 
21 distrikto, Chicagoje, namuo
se trečiadienį kilo gaisras. Cur
tis duktė pasakoja, kad ji iš
girdo padaužiamą langą ir ta 
da kilo ugnis. Gaisras buvo 
greit užgesintas. Policija tiria, 
ar čia nebuvo padegėjo darbas 
ir ieško kaltininko.
STROPIAI IEŠKOMA BOMBŲ 

NEŠĖJŲ Į SEIFUS
Chicagoje policija rado bom

bas First National, Continental 
ir Northern Trust bankų seifuo
se. Kai kuriuos seifus teko, su 
nemažu pavojumi, atidaryti, iš- 
gręžiąnt užraktus, nes neturėta 
raktų. Išimtos -bombos nusiųs
tos į laboratorijas Washingtone 
ištirti. Įtariama, kad jas padė
jusieji turi ryšio su Weather- 
man teroristais, kurių visa eilė 
slapstosi nuo teisingumo įstai
gų. FBI labai rūpestingai pra
dėjo ieškoti kaltininkų. Dabar 
kai kuriuose Chicagos bankuose 
ateinantieji į seifų skyrių yra 
fotografuojami.

Baltrušaitis ir pirm. K. Barz- 
dūkas sveikina naujuosius cho
ristus ir kviečia dar daugiau 
tautiečių įsijungti į šį garbingą 
darbą. K.

KĘSTUTIS GAIGALAS — 
PASIŽYMĖJĘS KARYS

Vyr. seržantas Kęstutis An
tanas Gaigalas, Juozo ir Bar
boros Gaigalų sūnus, neseniai 
baigė karinės prievolės tarny
bą ir sugrįžo pas savo tėvus į 
Chicagą.

Vietname jis išbuvo ilgiau 
kaip vienerius metus. Tarnavo 
jis viename Amerikos artileri
jos dalinyje, kuris padėjo pietų 
vietnamiečiams kovoti prieš 
raudonuosius. Per savo tarny
bos laiką Kęstučiui teko ne tik
tai pačiam svaidyti ugnies svie
dinius, bet taip pat paragauti ir 
karštos priešo ugnies.

Kurį laiką jis buvo labai pa, 
vojingoje zonoje prie Kinų jū
ros, Plejku ir kitose srityse. 
Ant savo galvos patyrė skau
džių bombardavimų, tačiau vis
ką laimingai pakėlė ir buvo sa
vo karinės vadovybės apdova
notas trim medaliais.

Kęstutis dalį karinės tarny
bos praleido vienoje JAV kari
nėje bazėje Colorado ir Ameri
kos karinėse bazėse Azijoje.

Būdamas pavojingose srityse 
ir naudodamas puikų spalvotų 
filmų aparatą, jis padarė dau
gybę gerų ir įdomių nuotraukų, 
kurios buvo pervestos į skaid
res. Iš šių paveikslų galime ma
tyti įdomių Vietnamo vaizdų, 
vietnamiečių ūkininkų gyveni
mą, karo veiksmų nusiaubtas 
sritis ir kt. Šia medžiaga galėtų 
pasinaudoti visi lietuviai, ypač 
jaunimas ir Lietuvių foto ar
chyvas. Rašyti Kęstučiui, adre
su: 254 E. 121st PI., Chicago, 
III. 60628.

Kęstučio vyresnysis brolis 
Vytautas Gaigalas, JAV aviaci
jos seržantas, savo karinę prie
volę atliko JAV bazėse Japoni
joje. Abudu broliai yra baigę 
Dievo Apvaizdos parapijos mo
kyklos aštuonklasę. Vytautas 
su pasižymėjimais baigė Ameri
can Pilzen Legion, Las Šalie 
mokyklas, lankė universitetą ir 
buvo karinės vadovybės atžy
mėtas.

Abiejų pasižymėjusių karių 
tėvai gyvena Dievo Apvaizdos 
parapijos Chicagoje ribose.

V. Dn.
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AR REIKIA VIZITINIŲ  
KORTELIŲ ?

Vizitiniu kortelių naudojimas yrt 
gražus paprotys. Biznieriai Jas pla 
čial naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizitinei 
korteles.

"D rauge" galima gauti visokių vi
zitinių kortelių, atspausdintų Įvairiom 
raidėm. Kainos visiems prieinamos 
Greitai atliekamas užsakymas

Kreipkitės j "D raugo" spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Bosite pa 
tenkinti kiekvienų kprtų.
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JAUNOMS MARČIOMS 
GERIAUSIA DOVANA

Jei jūsų marti yra lietuvė ar 
kltoa kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga. 
Juzės Daužvardienės

Popular Lithuanian 
Recipes 

Penktoji laida

Si naujoji laida yra gerokai pa
tobulinta ir dailininko Jono Pili- 
paueko papuošta.

Visų įprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba 
surašyti, ir lengvai įvykdomi.

Kaina tik S3.00
Užsakymus siųskite:

D R A U G A S  
4545 W. 63rd Str. 

Chicago, III. 60629
Persiuntimo išlaidoms prašoma pri

dėti 25 et., o Illinois gyventojai pri
deda dar 16 ot. mokesčiams.


