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Lietuvių šauksmas iš Gudijos

Lietuviams neleidžiama 
vadintis lietuviu

Lietuviai laikomi ne pilnateisiais piliečiais, prieš jų valią 
užrašomi gudais arba lenkais

WASHENGTONAS. — Kon
gresas nekreipia dėmesio į nau
ją sovietų piktą pareiškimą, kad 
prekybinės lengvatos, kokios 
bus teikiamos ir jiems, yra už 
leidimą didesnės emigracijos. 
Maskva sako, kad tokių pažadų 
nebuvo davusi, o tai, kas iki šiol 
Amerikoje skelbiama, yra “no
ras kištis į jų vidaus reikalus”. 
Tass dar sakė, kad Gromyko sa
vo laiške Kissingerlui buvo net 
minėjęs, jog ateity emigracija 
gali būti prilaikyta, ne padidin
ta.

Šen. Henry Jaicksonas, kuris 
labiausiai ir rūpinasi, kad sovle-

SOVIETAI PALENGVINTI 
EMIGRACIJOS NEŽADĖJO
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(Tęsinys iš vakar dienos)
Gervėčių ir Rodūnės - Pelesos 

lietuviai nasuntė Leonidui Brež
nevui pareiškimą ir skundžiasi, 
kad neleidžiama veikti net len
kų laikais veikusioms mokyk
loms, negalima užsisakyti reto
riškų laikraščių ir knygų iš Lie
tuvos.

* * *

Vykdant visuotinį gyventojų 
surašymą 1959, pastebėjome, kad 
surašinėtojai ne pilnai užpildo 
rašalu surašinėjimo lapus. Jei pi
lietis pareikšdavo esąs lietuvis, 
tai surašinėtojas Jo tautybę įrašy 
davo paprastu pieštuku, o jei len 
kas ar baltarusis — tai įrašydavo 
rašalu.

Paklausti, kodėl taip daro. su
rašinėtojai atsakė, jog tokį nuro
dymą gavo ir rajono pareigūnų, 
Varanavo rajone įvairių įstaigų 
darbuotojai visaip stengėsi įkal
bėti lietuvius, kad jie neužsirašy
tų lietuviais.

...Po gyventojų surašymo 1959 
vietiniai pareigūnai rodė mums 
laikraščiuose surašymo duome
nis, kad juodu ant balto buvo ats 
^ausdinta, jog Baltarusijos TSR

Gervėčių lietuvių bažnytinis choras 
tais su kleb. kun. Ambr. Jakovaniu

lietuvių tautybės gyventojų nėra. 
J ...Mes ne kartą kreipėmės į ra
jono, respublikos ir centrinius or 
ganus, reikalaudami patenkinti 
mūsų teisėtus prašymus. Bet mū
sų prašymai buvo atmesti.

Iš to, kas pasakyta, peršasi to
kios išvados:

1. Susidaro įspūdis, kad lietu
viai Baltarusijoje yra nepilnatei- 
siai piliečiai;

2. Baltarusijos TSR lietuviai 
neturi galimybės naudotis Kons
titucijos garantuota teise moky
tis savo gimtąja kalba;
& 3. Vietiniai BTSR pareigūnai 
ne tik nepadeda, bet dažnai truk 
do kultūriniam mūsų (bendradar
biavimui su Lietuvos TSR gy
ventojais; 4. Vietiniai pareigū
nai' ne tik nepadeda, bet dažnai 
kliudo Baltarusijos lietuviams ap 
sirūpinti spauda ir knygomis, lėi 
džiamomis Lietuvos TSR-je;

5. Vietiniai BTSR organai ne
leidžia lietuviams užimti ne tik 
vadovaujančias, bet ir antraeiles 
tarnybas kolūkiuose, kaimo tary
bose bei kitose įstaigose;

6. 1959 visuotinis gyventojų su 
rašymas buvo įvykdytas žiauriai 
pažeidžiant lietuvių teises. Lietu
viams atimta galimybė laisvai

nustatyti savo tautybę: lietuviai 
prieš savo valią buvo užrašomi 
baltarusiais arba lenkais.

Remdamiesi tuo, kas aukščiau 
išdėstyta, labai prašome išspręs
ti šiuos klausimus:

1. atidaryti lietuviškas mokyk
las — pradines, aštuonmetes ir 
vidurines, - tose vietovėse, kurio
se gyvena lietuvių dauguma;

2. pašalinti kliūtis kultūriniam 
- švietimo darbui lietuvių kalba 
tarp gyventojų.

3. duoti mums galimybę skai
tyti knygas,! žurnalus ir laikraš
čius savo gimtąja kalba;

4. aprūpinti bibliotekas ir klu
bus - skaityklas lietuviška litera
tūra, išleista Lietuvos TSR-je.

5. nurodyti vietinės BTSR val
džios pareigūnams, kad jie trak
tuotų lietuvius kaip lygiateisius 
piliečius;

6. užtikrinti laisvą tarpusavį 
bendradarbiavimą Baltarusijos T 
SR lietuviams su Lietuvos TSR 
gyventojais;

7. labai įprašome Jus apsaugo
ti mus nuo vietinių pareigūnų 
grasinimų ir represijų, kurių gali
ma susilaukti dėl padavimo šio 
parelškiiuo, nes tokie pareigūnų 
veiksmai buvo praeityje, pada
vus pareiškimus.

lenkų okupacijos laikais. 1928 rae-
(Iš Br. Kviklio archyvo)

Praėjo jau 18 metų, kaip mes 
duodame pareiškimus reikalau
dami savo teisių. Tebūnie tai pas
kutinis pareiškimas su patenki
namais rezultatais. Mes tikimės 
sulaukti dėmesio aukščiausios ta 
irybinės valdžios organo. 1963 
lapkričio mėn.

(810 parašų)
,Nežinome, kaip vietinės val
džios pareigūnai reagavo į šį pa
reiškimą. Grasinimų ir represijų, 
gal būt, ir nebuvo, bet rezultatų 
teigiamų jokių. Baltarusijos Įtė
viai nesulaukė drg. Brežnevo dė
mesio. (E.)

Nieko sau 
temperatūra:

— 72 laipsniai F.
MASKVA. — Verchojanske, 

nedideliam šiaurės Sibiro mies
tely, trečiadienį temperatūra pa
siekė minus 72 laipsnius Toji 
vieta laikoma pati šalčiausia 
šiauriniam Žemės pusrutuly, bet 
tokio šalčio irgi neatmenama. 
Tass sako, kad nežiūrint to vi
so, “gyvenimas eina normaliai”.

Jūros bangos atneša šventraščio ištraukas. Odessoje, Sovietų Sąjungoje, į paplūdimį bangos išplauna Šven
tojo Rašto lankus, sudėtus j neperšlampamus plastiki nius maišelius. Žmonės ištraukia ir skaito. Nuotrauka 
padaryta slapta vieno tų, kurie šventraščius ir buvo atgabenę į Rusijos pakrantes.

(Iš “Jesus to the Communlat World” 11/1974)

KALĖDŲ IŠVAKARĖSE PRASIDĖS 
ŠVENTIEJI METAI

Roma. — Centrinio Šventųjų 
Metų komiteto generalinis sekre
torius prelatas Mazza spaudos 
konferencijoje painformavo žur- 

i nalistus apie '1975 metais prasi- 
1 dedančius jubiliejinius Šventuo
sius metus. Šventuosius Metus pra
dės Paulius VI Kalėdų išvakarėse, 
gruodžio 24 dieną švento Petro 
bazilikoje atidarydamas vadina
mąsias Šventąsias Duris. Tuoj po 
to jis aukos Kalėdų nakties šv. 
Mišias. Apeigas radijas ir televi- 
zija perduos visam pasauliui.

Šventaisiais Metais popiežius du 
kartu iper savaitę — trečiadie
niais ir sekmadieniais — bendro
se audiencijose susitiks su maldi
ninkais iš viso pasaulio. Ypatin
gos ekumeninės Šventųjų Metų pa 
maldos įvyks sausio 18-25 dieno
mis Krikščionių vienybės savai
tėje ir Jėzaus paaukojimo Bažny
čioje šventės proga vasario 2 die
ną. Verbų sekmadienį Šventųjų 
Metų proga šv Petro aikštėje į- 

vyks didinga jaunimo manifes
tacija, kurioje dalyvaus jaunimo 
grupės iš viso pasaulio kraštų. 
Sv. Juozapo Darbininko šventės 
proga, gegužės 1 dieną, šv. Petro 
bazilikoje darbininkai Iš viso pa
saulio kraštų dalyvaus specialio
se iškilmėse.

Atskiri popiežiaus susitikimai 
numatyti su sportininkais, me
nininkais ir kitais kultūros dar
buotojais bei su įvairių pašauki -

Nieko gero 
nepranašauja

PARYŽIUS. — Ekonominio 
kooperavimo ir plėtimo organč- 
zaicija pranašauja, kad 1975 pa
baigoje Amerikoj bus 8 procen
tai bedarbių. Ekonominės pro
blemos kamuos ne vien Ameri
ką, 'bet bus ir viso pasaulio bė
da. Infliacija dar labiau didės, 
ir bus neįmanoma sulaikyt' kai
nų ir atlyginimo lenktyniavimo.

WASHINGTONAS. — Brita
nijos ministeris pirmininkas Ha- 
rold Wilsonas sausio 30 atvyks 
į Washingtoną.

Trečiadienį Baltuosiuose rū
muose lankėsi ir valandą šne
kėjosi buvusi Izraelio premjerė 
Goldą Meir.

mų grupėmis. Pasaulinės Misijų 
dienos proga Paulius VI paskelbs 
naujus katalikų Bažnyčios palai
mintuosius ir šventuosius. Šven
čiausios Mergelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo šventėje, gruodžio 
8 dieną, dalyvaujant viso pasau
lio vyskupų atstovams, šv. Petro 
bazilikoje bus paminėtos dešim
tosios II-jo Vatikano Susirinkimo 
užbaigimo metinės.

Šventieji Metai bus užbaigti 19- 
75 gruodžio 24 Šventųjų Durų už 
darymo apeigomis.

Biudžetas pasauliui 
mulkinti

MASKVA. — Sovietų vyr. 
planuotojau Nikolai Baibakov 
ir finansų ministeris Vasili Gar- 
buzov vėl tvirtina, kad ir 1975 
biudžetas kariniams reikalams 
bus sumažintas 200 mil. rublių 
(276 mil. dol.) Čr sieks tik 17.4 
bil. rublių (24.3 bil. dol.). Sutau
pyti pinigai bus skirti “žmonių 
gerovei”.

Vakarai seniai žino, kad so
vietų biudžetas yra. valstybinė 
paslaptis, žinoma tik nedauge
liui išrinktųjų, o skelbiami skai
čiai skirti propagandai ir pasau
liui mulkinti. Aukščiausiasis So
vietas sesijų metu paprastai gau 
na parengtus skaičius esamoms 
ir nesamoms pozicijoms ir netu- 
damas teisės, nei galimybės 
patikrinti, “vienbalsiai” priima. 
Nei pareigos, nei atsakomybės. 
Daugiausia, kas būna tose se
sijose, tai du ar trys atstovai 
perskaito jiems pateiktas kal
bas, kuriose pagiriamas biudže
tas.

MASKVA. — Sovietai minė
jo savo ūkines bėdas ir trūku
mus. Net 10 milijonų tonų grū
dų trūksta iki suplanuoto gauti 
kiekio.

WAStHTNGTONAS. — Sena
tas 67:27 balsais leido keliuose 
naudoti sunkesnius sunkveži
mius. Iki šiol riba buvo 73,280 
svarų vieno vežimo, dabar pa
didino iki 80,000. Prieš svorio 
padidinimą buvo pasisakęs Ame
rikos automobilių klubas. Įsta
tymą dar turės priimti ir Atsto
vų rūmai

Norėjo papeikti 
prancūzų 

prezidentą

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
parlamente kairysis sparnas bu
vo pasiūlęs papeikimą preziden
tui Giscard, bet tai nepraėjo. 
Balsuojant iš 490 atstovų, prieš 
Giscard pasisakė tik 183, arba 
trūko 63 iki daugumos. Norėjo 
papeikti prezidentą dėl jo vi
daus ekonominės ir socialinės 
politikos. Buvo pasiūlęs socialis
tų vadas, pats kandidatavęs į 
prezidentus, Francols Mitterand.

Fulbrighto
atsisveikinimo

kalba
IVASHINGTONAS. — gan. 

Wūllam Fulbright po 30 naštų 
Kongrese ir pirmininkavęs la
bai įtakingam Užsienio reikalų 
komitetui, pasitraukia į ramų 
gyvenimą. Kalbėdamas spaudos 
klube, minėjo, kad komunlkacl- 
jos priemonės per daug užsiė- 
musios tais, kurie blogai elgia
si, per daug domisi asmenų mo
ralės klausimais, o par maža tn- 
formuoja, kas yra svarbu Žino
ti. Leido suprasti, kad nereikia 
per daug smerkti nei Nlicono, 
nereikia jo sunaikinti: “Mažai 
kas mūsų užbaigia dianą, nepa
daręs vienos ar kelių klaidų”.

Senatoriaus mėgiamiausias 
prezidentas buvęs Eisenhovverla,

William Fulbright

nes jis atsisakęs kištis į Vietna
mo karą. Kissingeris esąs pats 
tinkamiausias žmogus savo pa
reigose, kokį Amerika turėjo po 
II pasaulinio karo, bet jis ir su
siduria su pačiom sunkiausiom 
kliūtim,

KALENDORIUS
Gruodžio 20: šv. Julius, iv. 

Atala, Sigitas, Grožvilė.
Gruodžio 21: šv. Tomas ap., 

šv. Edburga, Norgaudas, Girė
ne.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:22. 

ORAS
Dalinai saulėta, šaltoka, apie 

J 32 laipsniai

Tass: sovietų-kinų 
susišaudymo 

nebuvo
MASKVA. — Sovietų Tass 

vakar paneigė žinias apie so
vietų ir kinų kariuomenės susi
kirtimą. Londono “Daily Tels- 
grapih” buvo parašęs, kad Mon
golijos ir Kinijos pasieny susi
šaudė sovietų ir kinų kariai. 
Tass visą tą itsoriją pavadino 
“melagyste ir noru Įkaitinti at
mosferą”. . .

Nslaon A Rockefeller, nuo vakar
dienos perėmęs vakuojančią Ame
rikos viceprezidento vietą

P. Afrika pasitrauks 
iš J. Tautų

NEW YORK. — Pietų Afrika 
sako, kad ji visai pasitrauks iš 
Jungtinių Tautų. Iš šios sesijos 
darbų ji buvo išskirta, suspen
duota.

Vienas Iš paskutiniųjų Jungti
nių Tautų asamblėjos nutarimų 
buvo savo tarnautojams pakel
ti atlyginimus 6 proc. Tam prie
šinosi Amerika ir Sovietų Są
junga. JT tarnautojai ir taip 
gauna daug didesnes algas, .nei 
tą patį darbą dirbą amerikiečių 
įstaigų tarnautojai.

Nuteisti vyno 
padirbinėtojai

DORDEAUX. — Aštuoni 
prancūzų fabrikantai, kurie par
davinėjo netikrą, padirbtą vy
ną ir pakenkė geram, Bordeaux 
vyno vardui, buvo nuteisti. Vie
nas jų, kuris tvirtino, kad jie 
taip visados elgėsi ir šiek tiek 
falsifikavo, nuteistas vieniems 
metams kalėjimo ir 6,000 dole
rių. Kiti gavo mažesnes baus
mes. Yvan et Lionei Crase fir
ma, kuri tą vyną platino, tvirti
na, kad padirbtas vynas nebuvo 

eksportuojamas.

tai daugiau išleistų žydų ir kitų 
mažumų, rusų protestą pavadi
no noru savo veidą pridengti. 
Valstybės departamente mano
ma, kad sovietai rado reikalą 
atsiliepti, greičiausiai, dėl šen. 
Jacksono kalbos, pasakytos pra
ėjusią savaitę per Voice of A- 
merica. Kalba buvusi kieta, ne
labai maloni rusams.

Kissingeris niekada nėra mi
nėjęs, kad su rusais yra sutar
tas skaičius emigrantų, o 60,000, 
kuriuos minėjo Jackaonas, jis 
vienas, Jacksonas, tik ir žino, 
iš kur tą skaičių paėmė.

Kongreso atitinkamas komite
tas ir toliau rudšia detales jau 
priimtam įstatymo projektui 
vykdyti. Kongreso sluoksniuose 
manoma, kad rusams nepatogu 
prieš pasaulį prisipažinti, kad 
jie buvo labai reikalingi palan
kios prekybos su Amerika ir <161 
to padarė didelių nuolaidų.

Fordas 
reorganizuoja 
savo štabą

IVASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas reorganizuoja savo šta
bą. Jo žinioje dirbs 500 žmonių, 
arba 10 proc. mažiau, nei bu
vo anksčiau. Visi tarnautojai 
paskirstyti į devynis skyrius; 
kiekvienas turės savo va
dovą. Keturi jo pagelbininkai ga 
lės domėtis kiekvieno skyriaus 
darbais ir apie tad informuoti jį 
patį, Fordą. Tie keturi svarbiau. 
sieji; štabo viršininkas arba ko
ordinatorius Donald Rumsfeld 
ir patarėjai _ Philip Buiehen, 
John Marsh, Robert Hartmann. 
Kai kurias pareigas ir darbus 
iš Baltųjų rūmų Fordas perke
lia atitinkamiems departamen
tams.

Šen. Percy 
programa

WASHTNGTONAS. — Šen. 
Percy, sakydamas, kad admi
nistracija per daug lėtai rūpi
nasi energijos krizės pašalini
mu, kongrese pasiūlė savo pro
jektą. Tarp kitų punktų senato
rius siūlo; gazolino galionui pri
dėti 10 c. taksų 1975 ir 20 c. 
1976; didesnius mokesčius dau
giau gazolino auvartojančioms 
mašinoms; 55 mylių greičio ri
bą įvesti federaliniu mastu ir 
griežtai vykdyti. Kai toks po
tvarkis buvo pradėtas taikinti, 
plentuose bent 10,000 žmonių 
mažiau buvo užmuštų, ir ateity 
bus sutaupyta per metus 73 mi
lijonai statinių alyvos.

NEW YORK. — New Yorko 
apsipirkimo centruose cukraus 
kaina krito. 5 svarų maišelis 
praėjusią savaitę kainavo 3.49 
dol., o šią savaitę jau 2.79 doL 
Manoma, kad New Yorku pa
seks ir kiti miestan
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LIETUVIŠKIEJI KŪČIŲ PAPROČIAI
P. BLIUMAS

Kūčių vakarą lietuviai laikė 
ripities, susikaupimo Švente. Tai 
dienai jie rengdavosi visu rim
tumu ir rūpestingumu. Į Kū
čias stengdavosi susirinkti visi 
šeimos nariai. Šeimos dažnai 
kviesdavosi į Kūčių vakarienę 
tuos asmenis, kurie neturėjo kas 
jiems paruošia Kūčių vakarienę.

Kūčių vakarienė

Kūčių vakarienę pradėdavo 
valgyti apie 7 vai. vakaro. Visa 
šeima susirinkdavo prie gražiai 
papuošto ir valgiais apdėto sta
lo. Pirmiausia prie stalo sėsda
vo šeimos galva, tėvas ar moti 
na, o paskui visa šeima, šeimi
ninkas tardavo kelis žodžius ir 
pasakydavo, kokias maldas kal
bės. Visa šeima atsistodavo prie 
stalo ir pamaldžiai melsdavosi. 
Pasimeldus tėvas ar motina im
davo plotkelę, atsilauždavo jos 
gabalėlį sau ir duodavo paeiliui 
visiems laužti, linkėdamas kiek
vienas sveikatos, laimės ir gra
žios ateities. Dažnai sakydavo: 
“Duok, Dieve, kad ir kitais me
tais visi drauge Kūčias švęstu- 
riie”.

Senieji skaičiuodavo kelintas 
Kūčias jie valgo šiais metais. 
Ta proga prisimindavo ir miru
sius, o ypač tuos, kurie šių Kū
čių' nebesulaukė.

Kai gyvulėliai kalbėdavę

Kūčių vakarą visų širdys su
minkštėdavo — nebebuvę pyk
čio, keršto, neapykantos, žmo
nės daręsi gailestingesni ne tik 
žmonėms, bet gyvulėliams, pauk 
šėiams ir net vabzdžiams. Gy
vuliai Kūčiose buvę vaišinami 
geresniu pašaru, paukšteliams 
įberiami grūdai, o bitelėms duo
dama plotkelė, saldyti kviečiai 
ir dar kai ko (Ukmergės apyl.).

Beveik visoje Lietuvoje nuo 
Kūčių stalo nuimtu šienu ir li
kusiu maistu apdalindavo gy
vulėlius ir paukštelius. Kūčių 
valgių tik neduodavę arkliams, 
nes jie nešildę gimusio Kristaus 
'(Pabaisko apyl.). Vabaininkė- 
nai Kūčių vakarą ir Kalėdų ry
tą geriau šerdavę gyvulius, nes 
tą naktį gyvulėliai pavargdavę 
beklūpodami per visą naktį.

Daugumoje Lietuvos vietų 
žmonės sakydavę', kad Kūčių 
naktį gyvulėliai kalbasi, tik jų 
kalbos žmonės negalį suprasti, o 
jei kas jų kalbą suprastų — 
tuoj mirti turėtų. Visi žinome, 
kad žvirblelis tik šokinėdamas 
bėga pirmyn, o Kūčių vakarą ir 
jis galįs tris žingsnius žengti, 
nes tuo jis pagerbiąs gimstantį 
Kristų (pasakojama Ramygalos 
parapijoje).

Kūčių vakarą šeimininkas ei
davęs į tvartą, apžiūrėdavęs vi
sus gyvulėlius, juos peržegno
davęs, maistu apdalindavęs. Kai 
kada apeidavęs poteriaudamas 
visus savo laukus, juos žegno
davęs ir prašydavęs Dievą, kad 
jo laukus nuo audrų saugotų 
ir derlių laimintų.

Vanduo paverstas vynu

Beveik visoje Lietuvoje žmo
nės sakydavo, kad Kūčių naktį 
šuliniuose vanduo vynu pavirs
tus. Bet tai tranką tik vreną mi-

nutę, todėl retai kas galįs jo 
paragauti. Vienas rokiškėnas, 
esą, Kūčių naktį norėjęs para
gauti vynu pavirtusio vandens, 
pasistatęs dubenį su vandeniu 
ir įmerkęs į jį burną laukęs, ka
da vanduo vynu pavirsiąs. Bet 
rytą radę jį nebegyvą.

Joniškėlio apylinkėje bitinin
kai turėję paprotį Kūčiose neš
ti neturtingiesiems dovanų me
dų, kad jų bitėms ateinančią 
vasarą geriau sektųsi medų rink 
ti.

Ramygalos apylinkių bitinin
kai Kūčių dieną medų tarp sa
vęs dalindavęsi, kad bitės jiems 
daugiau medaus prineštų.

Vabalninku apylinkės lietu
viai Kūčių vakare ant stalo sta
tydavę kryželį, kurį per naktį 
ten laikę, o rytą visi jį bučiuo
davę, tuo pagerbdami gimusį 
Kristų. Jie ir į durų slenkstį pa
kaitinta geležimi įdegindavę kry 
želius.

Krekenavos apylinkėje Kūčių 
stalą apdengus šienu, likusįjį 
šieną sudėdavę po stalu, ant ku
rio naktį maži vaikai miegodavę. 
Taip darydavę todėl, kad ki
tais metais vaikai sveiki būtų.

Daugailių apylinkėje (Utenos 
apskr.) Kūčių naktį krepšį šie
no dėdavo po stalu, tikėdami 
Dievo Avinėlį ateinantį naktį į 
jį miegoti.

Daugumoje Lietuvos vietų, 
Kūčių vakarienę pavalgę, trauk
davo iš po staltiesės šieno žo
leles. Kas ištraukdavęs ilgiau
sią, tas ilgiau ir gyvensiąs. Mer
gaitės nešdavusios į trobą glė
belius malkų ir skaitydavusios 
pagalius poromis: jei rasdavo 
po porą — ištekės, o jei ne — 
liks netekėjusi.
Be to, eidavusios į kiemą klau

syti šunų lojimo. Jš kurios pu
sės išg'irsdavusios šunį lojant, 
iš tos pusės piršliai atvažiuosią. 

Kalėdų rytas
Kalėdų rytą visi keldavosi 

anksti. Vieni eidavę naktį į Ber
nelių mišias, kiti apžiūrėdavę 
gyvulius. Rytą visi susirinkę gie 
dodavę kalėdines giesmeles, val
gydavę mėsą, kad jų gyvulėliai 
geriau augtų ir gerdavę šer
mukšninę, kad jų sodai derėtų 
(rokiškėnai).

Kalėdose būdavę ir tam tikrų 
vaidinimų. Berniukai, apsirengę 
įvairiais drabužiais, pakiemiais 
eidavę. Rokiškėnai, atėjus Ka
lėdų dieną tokiems svečiams, jų 
neįsileisdavę, bet klausdavę jų 
vardų. Svečiai turėdavę atsa
kyti giedodami kalėdinę giesme
lę, o jei jie nesusiprasdavę to 
padaryti, jų visai neįsileisdavę 
į namus.

— Visose Austrijos katalikų 
bažnyčiose buvo pravesta spe
ciali rinkliava alkį kenčiantiem 
trečiojo pasaulio žmonėm. Rink
liavą organizavo Austrijos ka
talikų pagalbos organizacija Ca
ritas. Ta proga Caritas vadovy
bė pranešė, kad 1973 metais 
Austrijos katalikai įvairių kraš
tų žmonių pagalbai suaukojo 
daugiau negu 240 milijonų aust
rų šilingų.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

IR
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488 Madison Avenue, New York, N. Y. 10022

sveikina visus savo klijentus 
SU ŠVENTĖMIS 

IR

NAUJAIS METAIS 
ir linki visiems viso geriausio.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Racine, Wisc.

minėjimas

Gruodžio 1 d. DLK Kęstučio 
šaulių kuopa suruošė Lietuvos 
ginkluotų pajėgų atstatymo 56 
metų minėjimą. Jį atidarė kuo
pos pirm. P. Petrušaitis. Buvo 
pristatyti minėjime dalyvavę 
savanoriai kūrėjai: pik. J. šve
das, pik. J. Kazitėnas, Br. Jaras, 
Stp. įSatkūnas ir Adolfas Vadei- 
ša. Susikaupimo minute pagerb
ti žuvusieji dėl Lietuvos laisvės.

Po trumpą sveikinimo žodį 
tarė pik. J. Švedas, LK Sav. 
Kūrėjų S-gos c. v. pirm. ir K. 
Milkovaitis, “Klaipėdos” jūrų 
šaulių kuopos pirmininkas.

Minėjime dalyvavo neseniai iš 
Lietuvos pasitraukęs muzikas 
Aloyzas Jurgutis. Pradėdamas 
savo žodį priminė, kad tai pir
moji šventė, kurioje jis dalyvau
ja, kur minima Lietuvos kariuo
menė ir kur yra šaulių vėliava. 
Jam neteko matyti Lietuvos ka
riuomenės (gim. 1939). Dabar 
tokios ir nėra. Lietuviai tarnau
ja sovietų ginkluotose pajėgose. 
Beveik visi siunčiami karinei 
tarnybai kitur į Rusiją, Sibirą, 
Mongoliją.

Galima okupuoti kraštą, bet 
sunku palaužti jo gyventojų 
dvasią, jei okupantas žemesnės 
kultūros. Toks reiškinys vyksta 
dabartinėje Lietuvoje. Okupan
tai naikina istorinius ir kultūri
nius paminklus, varžo religijos 
laisvę, stengiasi įvesti naujų pa
pročių, kurie naikintų lietuvių 
dvasią.

Raudonoji armija galinga, tu
ri gausybę gerų ginklų, bet ar 
ji bus veiksminga didelio karo 
atveju, tenka suabejoti. Ji dau
gelio tautų mišinys, kuriame 
pirmuoju smuiku groja didžia
rusiai. Vengrijos, Čekoslovaki
jos įvykiai aiškiai parodė sate
litų neištikimybę Rusijos komu
nistams. Tiki, kad Lietuva atsi- 
kurs kaip laisva valstybė ir tu
rės vėl savo kariuomenę.

Po to atsakinėjo į dalyvių iš
keltus klausimus, liečiančius da
bartinę pavergtų lietuvių padė
tį. Taip pat prašė, kad Ameri
kos lietuviai padėtų jam atsi

kviesti iš Lietuvos žmoną Mari
ją ir 11 metų dukterį Dainą. 
Žmona, kad padavė prašymą iš
vykti pas jį į JAV, buvo atleis
ta iš darbo, yra milicijos perse
kiojama ir tardoma.

Meninę programos dalį atliko 
moterų sekstetas “Viltis”, vad. 
Reginos Ditkienės. Moterys pa
dainavo penkias dainas ir dar 
dvi bisui.

Minėjimas užbaigtas Lietuvos 
himnu. Jį pravedė Z. Lukaus- 
kas.

Po programos svečiai, kurie

rektorius atsiuntė Racine Altos 
skyriaus pirm. Viktorui Kaže- 
mėkaičiui sveikinimą Padėkos 
dienos proga.

Racine Altos skyrius yra už
sakęs to universiteto bibliotekai 
Lietuvių Enciklopediją anglų 
kalba ir dovanojo eilę leidinių, 
liečiančių Lietuvos kultūrą bei 
dabartinę padėti. Jurgis Milas

NESAUGU MIESTO CENTRE
Iš Californijos atvykusi mote

ris Auna R. Jonės, 29 m., buvo 
rasta pasmaugta Chicagos mies
to garaže 176 W. Lake. Atrodo, 
kad piktadarybė padaryta api- 

per minėjimą sėdėjo prie bend-į Plėšimo tikslais.
rai paruošto stalo, buvo pavai
Sinti. Pobūvis 
valandas.

užsitęsė kelias

REKTORIAUS SVEIKINIMAS

Werner A. Baum, Wisconsi- 
no universiteto Milvvaukee, Wis.,

DR. RAIMUNDAS BLAŽYS
DANTISTAS 

1007 Ourtiss Street 
Dotvnera Grove, 111. 60515 
Vala ndos pagal susitari ma- 

Tel. — 968-0045

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKI

SOPHIE BARČUS
ŠEIMOS RADIO

ALDONA ir dukra SOFIJA DAUKAI 

7159 S. Maplewood Avė. Tel. HE. 4-2413 
CHICAGO 29. ILLINOIS

SOPHIE BARČUS RADIO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 11:00 vai. ryto. 

SeStadieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA. 1490 kil. AM

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
linkime

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Julija B i £ 1 5 n i e n 5 ,

3236 So. Halsted St. Tel. DA 6-9837

Linksmu 
Šventu 
J(aiėdu .

First National Bankof Evergreen Park
3101 VVEST 95th. STREET • GAZ-6700 • PR9-6700
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OR. YL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

asot Wm aard atrae* 
Kampas Bl-filo. ir California 

VaL: plrmad., antrad. Ir ketvirtad 
8 lkl T:S8 vaL vakaro 

štotad. nuo 1 lkl 1:88 vaL 
Pagal vjeltarlm*

Ofiso talef. 478-4041 
Rasld. taL WAlbrook 6-*648

P* 8-8229

DR. ARHA BALIUNAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
2*88 Weet *8r* Btreei

▼alandoa pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerijų ir motery Ilgo. 

UUnekologlnfl Chirurgija 
*449 Ko. Pulasld Road (Oravrford 
Medical Bnlldlag) TeL LU 5-6446 
Priima ligonine pagal susitarimą. 
Jei neatsiUepla, skambinti *74-8011

DR. a K. BOBELIS
IMK8TŲ IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIROROIJA
m — sm-ms*

FOK VALLBT MKDIGAL CKNTBDR

Mante M Elgin, Ultnoto

TaL ofiso HE 4-B849. rea. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71»t Street
Vai. pirm., ketv. 1 Iki T popiet, 

antrad., peakt. 1-6. treč. tr tekt. tik 
eualtarua

Or. Ant. Rudoko kabinot* perUtmš
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
87*9 Wsat likt Street

TKi- OR e-M0e »
Vai. pagal susitarimą: plrmad. lf 

' ketv. 1—4 lr 7—t: antrad. lr penk 
tad. 18—A Defltad. 18—* vai.

Ofs. tel. 785-4477 Rea. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR ' H1RPRO* 

SpeolalyM — N»rvų Ir 
emocinės Ligos

oRAvrroRn mhdical nurijimo 
«44* ao. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą 

RmML teL — GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
*182 So., Kedzie Ava. WA 6-2670
Valandos pagal •tMitarlmą. Jei ne
atsiliepta, skambinti: MI l-OOOl.

TaL — BE 8-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 VVest lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220

JANINA JAKŠEVIČIUS
» O K • a

VAIKŲ LIGOS*
2856 VVest 63rd Btoeat

Plrmad., antrad., ketvirtad. lr penkt 
nuo 12 lkl B ' vaL lr nuo t lkl 8 
vai. vak.. AeStad. nuo 1 lkl 8 vaL

DB.

Ofs PO 7-6006 Rea. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2844 Waat «8rd Street
Vai.: kasdien ano 1—4 p. p. 

« lkl 8 v. Tredlod lr teMad UAdai
U 

ryto

▼tol telefonai 052-1881

DR. P. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ooart, Cloero
VaL kasdien 18-11 tr 8-7 TVetHad h 
BeBtad. Uk tarti*

TaL ofiso Ir buto OLympio 2-4159
DR. P. KISIELIUS

EYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 *•■ Mth Aveaae, Cicero

Kasdien t-B vai. Ir D-B vai. —.a 
Iiskyme tre«adl«alna 

Btadlealal. 11 tu 8 vai penia*

Tel. BEliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUM
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street ■ ■ W4EVai.: plrmad., antrad., ketvirtad. u 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 8-1 
vaL vak. šeštad. 12-2 vai. p. p. e 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KCDIKIV IR VAIKŲ LIGŲ 

KPECIAllSTl 
BŠOCDICAL BUILDING 

71*6 South Weetorn Avenue 
Valandos: Kasdien nuo lt vai. ryto
lkl 1 vai. popiet.

Ofiso telef. RJB 7-11SS 
Iter.ld. telef. **•-*•!•

Ofiso HE 4-1018. Rea FR B-DHO1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 71st Street 

(71-oa ir Campbell Avė. kampae) - 
Vai.: plrmad., antrad., ketv. lr penkt 

nuo I lkl 7 vaL p. p.
Tik susitarus 

TeL Z 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU 0008 — CHIRURGIJA 

ofisai:
111 N. WABASH AVA 

4*00 N. CENTRAL AVA ? " 
Valandos pagal susitarimą .

DB. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

(Kalba lietuviškai)
2628 W. 71at St. — TeL 787-6149 

Tikrina akla. Pritaiko akintus Ir 
“contaet lenaes’*.

Vai. pagal sualtarlm*. Uždaryta trefl.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

(Mtoo^teL 776-2880; rea. 448-654*

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4265 W. 68rd Street 

Ofiso tol. BE 8-4410 
St«dd. GB a-O«lf

Valandoa: pirm. ir ketv. nuo 1 vai 
lkl 8 vai. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak

V- »antr. Ir penkt. 
tr vakarais

nuo 1-1 vai. 
pagal eusltarimg.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir moterų llgoa
Ofisas Ir rea. 8661 W. &*tb 88. 

Tel. PRospect 8-1*9*
Ofiso vai.: Pirm., antr. trefl. tr 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 8 lkl 8 
v v. SeStad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal sualtarlmą.

Ofiso tel. HE 4-aia*. Niunq GI 8-B1M

DR. V. TUMASOMIS
chirurgas

2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir 

2-B ir g-7 n anksto eusltarua

Tel. PRoapect 8-P4OO

DR. ONA VAšKEVIAIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA ir chirurge 
6648 So. Albany

rT’nT’u1* v- «ntrad
B.^penktad. Ir AeBtad. 1-4 p. p. 

cm tik ekublu reikale

Vai.:
2-8 p.
Kitom 
•neitame

Trt- Oftao pR 6-6448

F. C. WINSKONAS
gydytojas ir chirurgas 

8107 Weat 71*t Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet

Treg. ir AcAtad. pagąi euMtartm*

ŪR. PETRAS ZLIOBA
gydytojas ir chirurgas 

6449 So. PolMkl Road 
Ofiso teL 767-2141; nam, 636-4860

• : pirm. antr. ketv. 2-6 lr 8-(. 
vnktad. 2-6. Seflt. pagal mm,mrlm»



1KV kongresas sujudo —

GINA PAVERGTŲJŲ TEISES
Prigyvenome keistus laikus: bės žmonės dar rodė kai kurių 

va s ybės, kurios daugiausiai a- svyravimų, tai kongreso aiški 
pie laisvę kalba, yra politinės dauguma pasisakė už žmonių 
ir not ekonominės bei visuome- laisvę.
ninės vergijos atgaivintojos. Ta: ... . .......
ry*šku Sovietų Sąjungoje kitaip tvirta; laikantis JAV

Užtat su dideliu pasitenkini- senatui ir atstovų Arnams, pa
iri sutinkame kiekvieną atvirą galiau spalio 18 d* SovietlJ s4- 
ir drąsią pastangą tai vergijai junga linko Sąlyg^ priimtL 
pasipriešinti. Vienas tokių reiš
kinių yra senatorius Henry M.
Jacksono pastangos JAV kon-

Kissingeris savo laišku kongre
są painformavo, kad Sovietų Są
junga įsipareigojo nesiimti gąs-

grėsė. Jau prieš dvejus metus dinim^ ar baudimU norintiems 
jis įnešė peticiją į prekybos su- ^Sruo\ Specialiai Jacksono 
tartį su Sovietų Sąjunga, kad kalboj kad Sovietų
bet kokios nuolaidos Sbvietų Ru- Pareiskusių norą emi
sijai galimos daryti tik tada kai gruoti neatleis lš tarnyblb ne- 
ji pagerbs teisę emigruoti. O ^*”^34 pareigose, neapsun 
tai juk tik viena
svarbiausia — žmogaus teisių.
Jacksono ir kitų senatorių bei 
kongresmanų pastangos atnešė 
vaisių. Kongrese įsivyravo min- *
tis, kad ta emigracinės laisvės „ . . . , .
pataisa tun būti pridėta kaip . . . , , • 4. .bn+ina v,™/ senatoriam reiekalaujant, buvo

priminta, kad neturės nukentėti 
nei jų šeimos nariai, nebus nei 
keliama kokių nors kriminalinių 
bylų, kurios būtų sudarytos vien 
dėl pareikšto noro emigruoti. 
Šen. Jacksonas pabrėžia, jog tie 
dalykai yra ir iš kongreso pu
sės sąlyga JAV vyriausybei, kad

. + j *-• kins jų viešais ar kitokiais kal- įr tai ne pati .. . .tinimais. Taigi nesiims nei gąs
dinimo, nei represinių priemo
nių.

Gruodžio 13 d. Detroito “Metropolitan”- aerodrome iš kilmingai sutiktas Simas Kudirka drauge su šeima ir 
palydove, L. B. Krašto valdybos vicepirmininke Aušra Zerr-Mačiulaityte. Nuotr. K. Sragausko

Naujas požiūris į ateities karą

VATIKANAS IR NUSIGINKLAVIMAS

Kaip kariai žiūri į ateitį ir savo paskirtį

būtina sąlyga prie prekybinės 
sutarties su Sovietų Sąjunga.
Šen. Jackson gruodžio 13 d. se
nate pasakė kalbą, kurioje pa
žymėjo; “Buvo susitarta nešti, 
palaimingą laisvę tiems ryžtin
giems vyrams ir moterims, ku
rie prašėsi galimybės rasti lais
vę naujame krašte. Mes veikė- , ... .. . . ,4.-, t... • • -4.-1 • • kongresas tik tiek tą sutarti pa-me visų tikybų, visų įsitikinimų , . . 7. . . T
žmonių labui: menininkų, dar- alkyB'. klek,'bus pn™t:l lr lal’ Jaunl 
bininkų, studentų, baleto Sokė- komasl ”“ostat«-
jų, išsimokslinusių ir paprastų Kissingeris, informuodamas 
darbo žmonių... šis susitarimas senatą apie susitarimo su Sov. 
turi užbaigti Sovietų Sąjungos Rusija turinį, savo rašte pažy- 
bąudžiamuosius veiksmus prieš mėjo, kad Sovietų Sąjungos į- 
asmenis, kurie nori emigruoti, statymai gali sulaikyti emigra- 
Susitarimas pramato, kad nebus ciją asmenų, kurie turi tamy- 
daroma neprotingų kliūčių no- bas saug’umo postuose, bet ir 
rintiems emigruoti asmenims, jie bus painformuoti, kada ga- 
Susitarimas nustato, kad prašy- lės emigruoti. Tačiau iš kitos 
mai emigruoti bus sprendžiami pusės Kissingeris savo informa- 
be diskriminacijos tautybės, re- ciniame laiške pažymėjo, kad 
ligijos, kilmės, profesijos ar gy- Sovietai pasižadėję nedaryti e- 
venamosios vietos atžvilgiu.... migracijai tokių kliūčių, kaip 
Susitarimas numato, kad įkalin- buvo daroma praeityje. Nuim
tieji asmenys, kurie prieš įka- tomą, kad jokia pozicija prie 
linimą pareiškė norą emigruoti, jautrių saugumo dalykų negalės 
tuoj po išleidimo greit susilauks ilgiau pratęsti emigracijai leidi- 
savo emigracijos išsprendimo, mo davimo, kaip trejus metus”. 
Susitarimas numato, kad bus *

P. GAUČYS

galima palankiai žiūrėti į tų ne
laimingųjų asmenų išleidimą”. Šen. Jackson pažymėjo, kad 

* dabar pagal susitarimo dvasią
„ , . , ... turi būti kasmet išleidžiama

tekstas nenaskelbtas tai šios tiek kiek Pareiks nor^tCKald-s IltLcLi SIUS __._____.X1_ i______________ •
šen. Jacksono informacijos apie 
susitarimo dvasią mums yra 
svarbios. Valstybės sekretorius 
Kissingeris savo laiške pranešė, 
kad pagal susitarimą leidimų 
skaičius emigruoti pradės gau
sėti nuo pat 1975 metų. Leidi
mai daugės
prašymų daugėjimą. Pagal šen,

emigruoti. Laiške kongresui 
Kissingeris paaiškino, kad paga l 
susitarimą leidimai emigruoti 
turi būti duodami pagal eilę, 
kaip buvo paduoti prašymai 
gauti išvažiavimo vizai, nepai
sant prašančio gyvenamos vie-

Karinių mokslų specialistai 
nūdien stengiasi suvokti savo 
paskirtį labai pakitusioj strate
gijoj pasaulyje ir kartu ap
čiuopti nesikeičiančios Amerikos 
naują tapatybę. Ypač dabar 
santykių su Sovietais atšilimo 
laikotarpyje. Ne daug kas tiki, 
kad šis atšilimas ilgiau užtruks.

admirolai sako, kad ru
sams atšilimas esąs tik atsikvė 
pimas ilgoje dvikovoje su kapi
talistais. Sulaikymo politika, 
anksčiau buvusi JAV veiklos pa
grindas, nuo 1940 - 60 m. jau 
yra užmarštyje. Sovietų laivyno 
ir oro transporto išugdymas pa
siekė negirdėto dydžio. Dauge
lis karo specialistų tiki,, kad So
vietams santykių atšildymas su 
JAV esąs laiko laimėjimas su
tvarkyti sąskaitas su kom. Ki
nija. Jų įsitikinimu, JAV karas 
su kom. Kinija esąs atitolintas. 
Tuo tarpu rusų strategai gal
voja, kad kom. Kinija, JAV ir 
Japonija neišvengiamai susikibs 
dėl Pietryčių Azijos ūkinio do
minavimo.

Žaliavų stoka

Amerikiečių jaunieji karinin
kai JAV laiko žaliavų stokojan
čiu kraštu ir tai sudaro jiems 
įkyrių rūpesčių. JAV gyvybiniai 
interesai dabar labai išplito. 
Persijos įlankoje pastovumas 
yra svarbus jų tautinei gyvybei 
išlaikyti, kaip savo laiku buvo 
svarbūs Anglijos uostai ir aero
dromai. Dienos, kada Pentago
nui reikėjo tik paprašyti ir kon
gresas tuoj viską duodavo, jau

rių pagrindu sudaryta kariuo
menė suryja labai didelę dalį 
gynybos biudžeto. Panašiai ir 
laivyno bei aviacijos nauji pro 
jektai, kaip Tridento atominis 
povandeninis laivas, kainuosiąs 
1,3 bil. ir V-l bombonešis reika
lauja milžiniškų sumų.

Daugelis karinių specialistų 
įsitikinę, kad bus dar vienas ka
ras. Tačiau jie nesutaria dėl ka
ro pobūdžio. Senesnieji karinin
kai, dalyvavę H pas. ir Korėjos 
karuose, tiki, kad karas bus su 
Sovietais. Jaunesnieji karinin
kai įsitikinę, kad ateityje tebus 
tik nedideli karai, panašūs į 
Vietnamo. Jie tvirtina, kad ru
sams Vietnamas atnešęs laimė
jimus; pašalintas JAV prezi
dentas, tauta suskaldyta, ūkis 
susilpnintas. Tie laimėjimai to
kie dideli, kad rusai stengsis su
kelti kitus mažesnio pobūdžio 
karus.

Mažuma jų įsitikinę, kad iš 
viso nebebus nei didelių, nei ma
žų karų. Jie remiasi tuo, kad 
tarp rungtyniaujančių tautų ū- 
kinių ryšių glaudumas prieina 
tokį tašką, jog tradicinės karų 
priežastys, kaip tautinės ir eko
nominės varžybos, baigs išnyk
ti. Ta grupė tiki, kad kariuome
nė, laivynas ir aviacija ateityje 
tevaidins tik policijos vaidmenį.

sideda ginčai dėl strategijos, 
taktikos ir ginklų pobūdžio. Per 
25 metus JAV kariuomenė bu
vo ruošiama karui su Sovietais 
Europoje. Bet jaunesnieji kari
ninkai kritikuoja šią pažiūrą ir 
busimojo karo pobūdį. Jie tvir
tina, kad negali būti atominio 
karo, nes Maskva ir Washingto- 
nas gerai supranta, jog nė vie
na pusė neištiktų. Užtat sąlygos 
bus palankios ribotiems karams, 
kaip Korėjos. Taip pat gali būti 
“klijentų” karų, kaip Sovietų 
remiamo Irako prieš Iraną, dau
giausia JAV ginkluojamo, JAV 
sąjungininkas Izraelis Vid. Ry
tuose gali vėl būti užpultas rusų 
remiamų arabų.

Tautinio išsilaisvinimo” ka
rai gali priversti JAV įsikišti. 
Du tokie karai dabar vyksta ko
munistinės Kinijos remiamoje 
Burmoje ir Tailande. Nė viena 
ta valstybė neturi JAV gyvybi
nės reikšmės. Tačiau sąlygos 
greit keičiasi. Prieš 50 metų I- 
ranas, Saudi Arabija ir Kuwai- 
tas buvo nedidelės dėmės žemė
lapyje. Dabar jie labai svarbūs 
JAV. Venecuelos kalnuose vei
kia šimtai partizanų. Jei Sovie
tai pasiryžtų juos apginkluoti ir 
paruošti, ką JAV darytų? Vene
cuelos nafta joms labai reikalin
ga. Anksčiau nepajudinamos ka
rinės doktrinos dabar pagrįstai 
jaunųjų kritikuojamos ir ribotų

Nusiginklavimo problema yra 
viena svarbiausių dabarties pro
blemų. Nuo jos sprendimo prik
lauso žmonijos ateitis. Tai pažy
mėjo Apaštalų Sosto delegacijos 
Jungtinių Tautų generalinėje 
asamblėjoje narys kunigas Gio- 
vanni Lucal, kalbėdamas Jung
tinių Tautų specialioje nusigink
lavimo komisijoje. Priminęs 
Apaštalų Sosto pastangas įgyve- 
dinti pasaulyje teisingumu ir vi
sų tautų bendradarbiavimu pa
grįstą taiką, kunigas Lucal pa
žymėjo, jog Apaštalų Sostas jau 
čia moralinę pareigą prisidėti ir 
prie nusiginklavimo problemos 
sprendimo, Tokioje dvasioje 
Apaštalų Sostas 1971 metais pa 
sirašė branduolinio ginklo apri
bojimo sutartį. Iš visų pasaulio 
kūrinių žmogus yra brangiau
sias. Ir tas žmogus, kentėdamas 
neturtą ir infliacijos pasėkas, tu 
ri mokėti ginklavimosi varžybų 
išlaidas, jis žūsta nuo ginklų ar 
napalmo bombų, jis gyvena nuo
latinėje žmonijos visuotinio su
naikinimo grėsmėje. Tai visos 
žmonijos istorijos didžiausios be 
protybės momentas, pažymėjo 
Apaštalų Sosto delegacijos Jung 
tinių Tautų generalinėje asamb
lėjoje narys kunigas Lucal kal

bėdamas nusiginklavimo komisi
joje. / .

“Tarp evangelizacijos ir žmo- 
nijos pažangos nėra jokio prieš
taravimo; evangelizacija ir žmo
nijos pažanga veda prie to pa
ties tikslo — žmogaus gerovės 
ir jo išgelbėjimo.” Tai pažymėjo 
popiežius Paulius VI, priimda
mas naūją Filipinų ambasadorių 
prie Apaštalų Sosto, kuris įtei
kė savo skiriamuosius raštus. 
Paulius VI priminė, jog glaudų 
ryšį tarp evangelizacijos ir žrno- 
nijos pažangos yra įsakmiai pa
brėžęs savo baigiamajame pa
reiškime taip pat pasaulio vys
kupų sinodas. Toliau Paulius VI 
prisiminė savo istorihę kelionę 
1970 metais į Manilą. Filipinų 
tautai — pareiškė Paulius VI — 
tenka didelė atsakomybė gyvu 
pasisavintos Evangelijos pavyz
džiu šviesti Azijos tautoms, kar
tu skleidžiant krikščioniškąsias 
vertybes —4 socialinę lygybę, 
laisvę, teisingumą, tiesą ir tai
ką.

— Tragedija gyvenime yra ne 
mirtis, bet kai miršta žmogaus 
širdyje ryžtas ir viltis.

N. Cousins

sutarta? Ar Izraelio išlikimas sipriešinimui. To nepaisant, kon

, . . . tos rases, tikybos, tautines kil- .. , .pagal emigracinių .’ .. ' praėjo. Kongreso nenoras skir
x»oXni ann mes, profesijos. Kongreso finan

sų komitetas yra pareikalavęs,
Jacksono skelbiamas žinias, jau R*d klekTjaMS komunistinis 
dabar fiovietų biurokratų jstat- kurjg dan) JAy
gose yra susinn usių apie , prekybinę sutartį, turi pa-
000 įirasymų enugruo , o nauji sjžack,įį teikti emigraoiios laės- 
praStmai itakiatm kasdien, tat- pasiadėjimų bu-
gt papil susitarimų leidimų skai dariusi 'sPyiet
čius išvažiuoti is Sovietų Rusi- Remdamasia š)uo 3usitarimu, 
jos tun aug 1. Jacksonas ir pareikalavo lais-

Seh. Jacksonas primena, kad vės emigruoti vilnietei F. Valan- 
susitarimas neleidžia emigruo- čienei ir M. Jurgutienei su duk- 
jantiems uždėti kokių mokesčių ra, o taip pat dar penkiems ki- 
ar pabaudų, kaip sąlygą gauti tų tautybių žmonėms. Šen. Jack- 
išvykimo vizą. Šen. Jacksonas sonas pabrėžė, kad kongresas 
savo kalboje pažymėjo, kad jau stebės, ar Sovietų Sąjunga lai- 
1972 m. spalio 4 d. net 76 sena- kosi šio susitarimo ir pagal tai 
toriai pareikalavo, jog šitokia bus sprendžiamas prekybinių 
emigracinės laisvės pataisa bū- santykių su Sov. Rusija likimas, 
tų prijungta prie prekybinės su- a sm Jaokaono kalba _ 
tarties su Sovietų Sąjunga. sitarimo su Sov. Rusija aiškini-

ti lėšų kariniams niekalams 
tolydžio didėja. Spauda smulkiai 
išnagrinėja gynybos išlaidas, kel 
dama abejones dėl reikalo turė
ti taikos metu labai brangiai 
kainuojančius ginklus. Savano- į

Tuo tarpu tikintieji 1 karo neis- , ... ......... r . ,. . .karų pažiūra pradeda įsigalėti.vengiamumą pasaulio dabartine-
Sutarčių vykdymas

Prez. Nixonas buvo paskelbęs 
doktriną, kad visos JAV pasi
rašytos sutartys bus vykdomos. 
Dabartinėse sąlygose negalima 
abejoti, kad NATO sutaitį JAV 
gerbs. Tačiau ar po Vietnamo 
JAV siųs savo karius ginti pvz. 
Tailando? Ar JAV gins Filipi
nus ir atominiais ginklais, kaip

je būklėje mato iškylant naujas 
konfliktų priežastis. Anot jų, 
valstybė negali toleruoti, maty
dama kitą pasiglemžiant visiems 
būtinas žaliavas, kaip pvz. naf
ta. Jie įsitikinę, kad dėl tos ar 
kitos priežasties karas neišven
giamas.

Naujo karo strategija 
Tačiau, koks karas? Čia prar

JAV gyvybiškai svarbus, jei ka
rinis jų įsikišimas būtų susijęs 
su naftos Vid. Rytuose prara
dimu? Tokius klausomus kariai 
kelia ryšium su Nixono doktri
na, tvirtindami, kad, kas buvo 
reikalinga ir naudinga 1970 m., 
gali būti žalinga ir neįvykdoma 
1975 m.

Ar gali įprastiniai karai būti 
sulaikyti ar laimėti laivyno ir 
aviacijos pagalba? Jaunesnieji 
karininkai įrodinėja, kad tokie 
karai tegali būti laimėti ar pra
laimėti tik kariuomenės. Klijen
tų valstybės gali duoti savo vy
rus, ibet reikia ilgų metų jiems 
paruošti ir daugelio milijonų 
jiems apginkluoti, kad jie būtų 
veiksmingi. Netikrumas dėl bū
simo karo pobūdžio sukėlė netik
rumą dėl ginklų. Vienokie gink
lai reikalingi Vietname, kitokie 
Europoje. Ar divizijos turi būti 
apginkluotos tankais ir sunkią
ja artilerija? Ar negeriau pasi
ruošti partizaniniam karui su 
lengvais ginklais? Ar reikia di
džiųjų bombonešių ir lėktuvne
šių? Ar negeriau turėti gausų 
laivyną, galintį saugiai lydėti 
prekinius laivus ir tanklaivius, 
nes be naftos JAV negali kovoti.

JAV kariai Europoje
Trečdalis JAV kariuomenės 

stovi Europoje, pasiruošus ka
rui su Sovietais, kurio niekada 
nebus. Specialistų manymu, tų 
divizijų ten permaža rimtam pa-

gresas reikalauja ir jas suma
žinti. Tačiau didesnio kiekio ati
traukimas galėtų sudaryti dide
lį pavojų ir Sovietus paskatinti 
išnaudoti padėtį ir uždėti savo 
leteną Danijai, Norvegijai, Grai
kijai ir Turkijai. O tai smarkiai 
pažeistų pasitikėjimą JAV ir jų 
pačių būkle.

Vietnamo karas sumažino JA 
Valstybių karių prestižą ir su
kėlė abejones dėl jų sugebėjimų. 
Bet kariai kaltina politikus ne- 
ryžtumu, nenusimanymu, da
rant sprendimus karinėje srity
je, kur tik kariai specialistai tu
ri spręsti. Bet ir jie prisipažįs
ta padarę daug klaidų ir nepa
rodę reikiamo ryžto Vietname. 
Ten jie turėjo saugią padangę. 
Karo Europoje atveju padėtis 
būtų kitokia. Vietname buvo j- 
gyta puiki patirtis, pritaikyti 
nauji elektroniniai išradimai, 
televizijos pagalba vairuojamos 
bombos tiksliai metamos į tai
kinį. Naujas buvo ir plačiu mas
tu helikopterių panaudojimas. 
Tačiau būsimam kare abejotina, 
ar helikopteriai įstengs atlikti 
tokį vaidmenį fronte, kai veiks 
stipri priešo aviacija.

Kaip matome, daug yra ne
tikrumo ir abejojimų. Bet ame
rikiečiai su būdingu optimizmu 
tiki, kad jie sugebės paruošti 
naują strategiją ir savo įsipa
reigojimus įvykdys su mažes
niais ištekliais ir mažesniais 
nuostoliais.

Toks didelis procentas senatorių 
imasi šį kartą ginti Sovietų Są
jungos pavergtų žmonių teises.

Kai šis klausimas atsidūrė at
stovų rūmuose, už tokios emi
gracinės kliauzulės prie preky

mai — buvo per radiją perduo
ti ;S0v. Rusijos žmonėms. Mask
vos tironai po tos kalbos pirma
dienį posėdžiavo, ir trečiadienį 
buvo Maskvos paskelbtas pra
nešimas, kad ji tokių emigraci-

binės sutarties prijungimą bal- nių lengvatų nežadanti. Tai ži 
savo 319 atstovų rūmų narių, nomas susitarimų nepaisymas iš 
To jie nesivaržė daryti, nors to- (Kremliaus pusės, daromas gal 
kie reikalavimai galėjo išstatyti ir su arabų spaudimu prieš žy- 
pavojun pačią prekybinę sutar- dų emigraciją. JAV vyriausybė 
tį. Kartu su senatoriais apie 400 ir kongresas nenusilenkia tiems 
kongreso žmonių parodė, kad Maskvos atsimetimams, 
jiems pavargtų žmonių laisvės Kongrese šiandien numatytas 
reikalai yra svarbesni, negu ga- suįarįjes patvirtinimo balsavi- 
limybė prekyboje su Sov. Rusija mas -^es tikime, kad kongresas
uždirbti. Tai buvo laisvosios A- 
merikos atstovų ryškus parody
mas, kad jiems principai svar. 
besni už pinigus. Jei vyriausy-

ir JAV vyriausybė griežtai lai
kysis emigracijos laisvės reika
lavimų. J. Pr.

Laisves netekus
Atsiminimai iš komunistų kalėjimo ir Sibiro

BENEDIKTAS BUTKUS
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Kalinys Riauba storu balsu pradeda Icikovičių 
kritikuoti:

— Koks tu, Ickeli, komunistas? Kapeiką tekaš- 
tuoji? Tavo broliai rusų armijoj, kaip liūtai, prieš 
vokiečių fricus kibirais kraują lieja, o tu čia su viso
kiais fašistais važiuoji nuo karo pasislėpti? Ar gerai 
darai, ar tau nesarmata?

— Kad ir dabar man palieptų, tuoj eičiau tėvy
nę ir komunizmą nuo priešų ginti, paskutinio kraujo 
lašo nesigailėčiau, —- iš vietos pašokęs, “pasiryžo” Ici- 
kovičius su komunizmo priešais kovoti.

— Vyrai, tik gerai paklausykit, kąip Ickelis pra
deda gudravoti. Jis jau pilną kibirą kraujo prieš vo
kiečius nežada palieti, o tik vieną kitą lašelį savo rau
donojo kraujo paaukoti, — kritikuoja Ickelį kalinys 
Vėgėlaitis.

— Žinoma, mūsų Ickelis vienas neis prieš vokie
čius kariauti, jis kartu su savim ir rusus į mūšį vesis, 
— tvirtina kalinys Sakalas. — Kai priešą pamatys, 
mūsų Ickelis rusų kareiviams įsakys: “Imkit štikus, 
pikus ir pulkit vokiečius — jūs pirma eikit, o aš pas
kui. Karą laimėję, grįšim į tėvynę ir įsirašysim į kol
chozą. Aš būsiu pirmininkas, o mano žmona Šori bu
halteris. Ką aš sakysiu, tą mano žmona už darbą už
rašys: man rublis, tau rublis, o kas liks — kapeikos 
tegul bus valstybei.

Mūsų Ickelis, gal būt, susižavėjęs kalinio Sakalo 
planu, kaip reiktų su vokiečiais kariauti, tvirtai, drū
tai šūktelėjo:

— Aš vokiečių visai nebijau. Galiu tuojau į karių 
eiles stoti.

— Palauk, Ickeli, neskubėk ir nesikarščiuok! Kas 
tave iš vagono išleis? — ramina Ickelį kalinys Riau
ba. — Gal būtų geriau, Ickeli, palydovų paprašyti, 
kad jie, kokią dešimtį vokiečių pagavę, atvestų čia į 
vagoną, prie tų sienose kablių, prie kurių bulius ve
žant pririšdavo, visus pririštų — tai tu juos, Ickeli, 
visus į smulkius miltus sumaltum ar taip sušaudytum, 
kad iš jų nieko neliktų. Tik, žinoma, jei mušami vo
kiečiai nepradėtų bliauti, tavęs neišgąsdintų?

Vienoje nedidelėje gelžkelio stotelėje, traukiniui 
stabtelėjus, kriminaliniai vagišiai Ickelį gundo:

— Ickeli, žodžiais kailinių nepasiųsi. Narsumą — 
tėvynę ir komunizmą nuo priešų ginti — reikia veiks
mu įrodyti. Traukinys sustojo, dabar į kariuomenę 
savanoriu gali drąsiai žygiuoti...

— Neišleis per duris, — abejoja Ickelis.
— Kaip tai į karą neišleis? Už Stalino motinėlę 

partiją su priešais kovoti žmones iš visų pašalių su
renka, o tave, kaip komunistą, išskėtę rankas priims.

Vagišiai mandagiai paima Ickelį už parankių, pri
veda prie vagono durų ir pradeda smarkiai belsti. Ne
trukus atsidaro vagono durys ir du vagono palydovai, 
per praviras duris atkišę durtuvus, klausia:

— Ko norite?
— Piliečiai viršininkėliai, štai, vienas mūsų drau

ge važiuojančių, tėvynės ir partijos mylėtojas, vago
ne nenurimsta. Prašo jį iš vagono išleisti su vokiečių 
fašistais grumtis, paskutinį kraujo lašelį aut tėvynės

aukuro išlieti, — aiškina palydovams kalinys Riauba.
— Taip, tikrai, viršininkėliai, mūsų Icikovičius 

pasiryžęs pulko virtuvę, bulves beskusdamas ir į pirš- 
nas į kitą žiūrim ir nežinom, ką daryti: ar verkti ar 
juoktis, nes mes jau ne į žmones panašūs. Visų vei
dai išbalę, akys paraudusios, visi nuo komunistinės 
teroro taurės pasigėrę. Į sanitarinės komisijos klausi
nėjimus, visi šaukėme:

— Būkite šiek tiek žmonės, o ne žvėrys! Trokš
tame, duokite vandens nors po lašelį! Leiskite miru
sius iš vagono išnešti!..

Pakeliui į Stalino “pilaitę”

Iš Saratovo stoties komunistinio košmaro mūsų 
traukinio ratai pradėjo riedėti pirmyn. Kiek pavažia
vęs, pakosėjęs, šnypštelėjęs, traukinys pradėjo lėtinti 
greitį. Nevienas, gal būt, pagalvojom ir nudžiugom, 
kad jau bus mūsų kelionės pabaiga, kad iš šio judan
čio kalėjimo nuves į ramesnę, nejudančią “mūro tvir
tovę”, kurioje ant narų bus galima laisviau atsigulti, 
pailsėti, arba iš šio gyvulinio narvo išleis pamiškės 
pievele basiems pavaikščioti, tyrame ore atsigaivinti. 
Tai tik prabėgančios mintys, svajonės, kuriomis iš su
žvėrėjusio žmogaus nagų neištrūksi.

Štai ir Rusijos upelių motina Volga — plati, gili, 
galinga, žmonių dainose apdainuota. Per vagono lan
go vielų plyšelius pamatom, kad mūsų traukinys pa
lengva atsargiai ritasi per Volgos upės medinio tilto 
pakibyklus, lyg bijodamas juos sutraiškyti, pačiam 
į Volgos vandenį pasinerti. Per Volgos upę ir “liep
telis” gana ilgokas — per abiejose pusėse lankas ir 
upės vandenį mūsų traukiniui tilto nugara reikėjo apie 
septynis kilometrus kelio perrėplioti.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

KALĖDINIS POBŪVIS

Gruodžio 7 d. Moterų sąjun- 
8OS 5"ta kp. po vakarinių šv. 
Mišių, kuriose dalyvavo daug 
sąjungiečių, sukvietė susirinki
mą, po to buvo kalėdinis pobū
vis.

Stalai buvo apdėti įvairiau
siais valgiais. Kiekviena narė, o 
jų buvo apie 75, parodė savo 
kulinarinius sugebėjimus. Vyra
vo šeimyniška nuotaika ir šv. 
Kalėdų dvasia, kurią dar labiau 
išryškino giedojimas šv. Kalėdų 
giesmių, nes sąjungietės yra ge
ros giesmininkės.

Dalyvavo dvasios vadas kle
bonas kun. A. Miciūnas, MIC, 
kuriam pirmininkė J. Mack kuo
pos vardu įteikė dovanėlę, o taip 
pat ir visai valdybai.

Kun. J. Budzeika pasidžiaugė 
gražiu sąjungiečių darbu, gau
siu narių skaičiumi, linkėjo ir 
toliau taip gražiai dirbti. Džiau
gėmės, kad atsilankė šv. Kazi
miero seselės, mokyklos vedėja 
seselė M. Kornelija ir seselė M. 
Ignata. Linkėdamos viena kitai 
laimingai sulaukti Kūdikėlio Jė
zaus Gimimo ir Naujųjų Metų 
švenčių, skirstėmės į namus.

MAIRONIO PARKO 
ATIDARYMAS

Gruodžio 8 d. po pietų 1 vai. 
įvyko oficialus Maironio Parko 
atidarymas. Atidaromąjį žodį 
tarė šios dienos programos ren
gimo komiteto pirm. V. židžiū- 
nas ir pasveikino visus susirin
kusius prie Maironio Parko pa
statų. Padėkoti Aukščiausiam, 
kad mes vėl galėsime tęsti toliau 
lietuvišką darbą, sukalbėti mal
dą pakvietė Sv. Kazimiero pa
rapijos kleboną kun. A. Miciū- 
ną, MIC. Lietuvių Labd. Mairo
nio Parko drauagijos pirm. K. 
Adomavičius ir vūcepirm. J. Pi
piras giedant Amerikos himną, 
iškėlė Amerikos vėliavą. Giedant 
Lietuvos himną iškeliama mūsų 
trispalvė.

Sveikino Shrewsbury miesto 
valdžios atstovas L. B. Flynn. 
Jis perkirpo kaspiną prie pa
grindinių durų. Visų džiaugsmui 
Maironio Parkas atidarytas. 
Pirmininkas K. Adomavičius 
stovėdamas prie durų visus pri
ėmė ir palydėjo j vidų. Gausi 
minia išsiskirstė naujuose pa
statuose. Buvo daug ir ilš aplin
kinių kolonijų. Skaniai kvepėjo 
valgiai, pagaminti prityrusios 
šeimininkės E. Kauševičienės su 
padėjėjoms. Visi vaišinosi ir 
džiaugėsi.

Svečių tarpe buvo Marijos 
Nek. Prasidėjimo seselės su vy
riausia vadove Margarita iš Put
nam, Conn. Jos buvo pirmosios 
aukotojos, kada sudegė Mairo
nio Parkas. Su jomis atvyko it 
prelatas V. Balčiūnas. Taip pat 
dalyvavo šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. V. Martinkus 
iš Providence, R. I., Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC ir asistentas kun.
J. Budzeika, Aušros Vartų pa
rapijos klebonas kun. A. Volun- 
gis, šv. Stepono parapijos kle
bonas kun. A. Yankauskas, visi 
iš Worcesterio. Bostono LB a- 
pygardos pirm. Skudzinskas. šv. 
Kazimiero seselės prisiuntė svei
kinimus. Dalyvavo ir miesto vi- 
cemajorė B. Sinnot, lietuvė. Pro
gramai vadovavo statybos ko
miteto narys R. Jakubauskas.

Pirmieji sveikino JAV jūri
ninkų rezervo 1 - 31L divizijos 
atstovai, šios divizijos centras 
buvo Worcester, Mass. Pulk. lei
tenantas R. W. Colter ir Įeit. R. 
Stanley buvo geri Maironio Par
ko draugai ir lietuvių bičiuliai. 
Puskarininkai Martyllotta ir Mc 
Manus buvo visų jūrininkų re
zervo parengimų Maironio Par
ke organizatoriai per 12 metų. 
Visa jų karinė vadovybė buvo 
labai patenkinti šio parko patal
pomis, maloniu vaišingumu ir

vadovybės nuoširdumu, šie jū
rininkai Maironio Parkui buvo 
įteikę gražų laivą — kaip jūri
ninkų simbolį, kuris puošė salės 
sienas iki gaisras sunaikino. 
Taip pat jie buvo pakvietę Mai
ronio Parko pirm. K .Adomavi
čių ir reikalų vedėją A. Kauše- 
vičių į JAV jūrininkų rezervo 
apmokymo centrą Worcester, 
Mass. Juos priėmė jūrininkų ap
mokymo admirol. E. Rosenberg 
ir įteikė pirmininkui K. Adoma
vičiui ir reikalų vedėjui A. Kau- 
Ševičiui garbės pažymėjimus. 
Juos taip pat gaisras sunaikino. 
Šiandien šios divizijos atstovai 
vėl pirmininkui K. Adomavičiui 
įteikė laivą ir garbės pažymėji
mus., kurie vėl puoš Maironio 
Parko salių sienas.

Bostono LB apygardos pirm. 
Skudzinskas sveikinimo žodyje 
linkėjo: džiaukimės, dėkokime 
Dievui, kad turime vėl lietuviš
ką židinį.
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R. Jakubauskas perskaitė sta
tybos komiteto narių sąrašą, ku
rį sudarė Maironio Parko val
dyba ir direktorių taryba. Ją su
daro pirm. K. Adomavičius, vi
cepirm. J. Pipiras, protokolų 
rašt. J. Miliauskas, fin. rašt. O. 
Keršienė, ižd. M. Scigla, kasos 
globėjos K. Kuzmiskienė ir A. 
Lozoraitienė. Revizijos komisi
ja: Š. Valinskas ir R. Jakubaus
kas, tvarkos prižiūrėtoja I. 
Thompsonienė, direktorių tary
bos nariai: A. Glodas, V. Ivaš
ka, A. Kauševičius, W. Karytis, 
»E. Grigaitis, V. Roževičius, V. 
židžiūnas.

Sunkiausią statybos naštą ant 
savo pečių nešė draugijos pirm. 
ir statybos komiteto pirm. K. 
Adomavičius. Daug teko jam pa
kelti skaudžių ir džiugių dienų 
dėl įvairių nuomonių skirtumo.

Maironio Parko statybos pla- 
ns paruošė ir statybą prižiūrėjo 
labai rūpestingai draugijos na
rys arch. B. Naras. Statybą 
gražiai vykdė Cuttler b - vė.

Pirmininkas savo trumpame 
žodyje padėkojo visiems už pri
sidėjimą prie Maironio Parko 
atstatymo. Tai padarė ne ko

mitetas, bet visų širdys, sudė
tos į šį pastatą. Ypatingai kvie
tė jaunimą nestovėti gatvių kam 
puošė, bet ateiti ir naudotis šio 
parko patalpomis.

Meninę dalį atliko tautinių 
šokių grupė iš Bostono, kuriai 
vadovauja daugelį metų nepa
vargstanti vadovė O. Ivaškienė. 
Po programos galėjo šokti visi, 
kurie tik norėjo, nes grojo The 
Ken Jordan Trio. Taip pat ga
lėjo ir toliau vaišintis Maironio 
Parko šeimininkės E. Kauševi
čienės su padėjėjomis pagamin
tu puikiu lietuvišku maistu ir 
troškulį nuraminti gaivinančiais 
gėrimais, nes barai veikė. Mai
ronio Parko vidaus įrengimas 
dar galutinai neužbaigtas, bet 
kultūrinis darbas pradėtas nuo 
šios dienos. Salės užsakytos iki 
1976 metų.

Pagrindinis atidarymas įvyks 
1975 m. balandžio mėnesio pra
džioje, kaip buvo kelis kartus 
minėta spaudoje. Artimiausiu 
laiku tikimasi užbaigti visus 
vidaus įrengimus ir sutvarkyti 
iiš lauko pusės aplink pastatą^ 
kad gražiai atrodytų.
Maironio Parko pastatų at

statymas kainavo 550,000 dol. 
Dalyvavo laikraščio “Worcester 
Telegram” reporteris, kuris su 
seniausiu ir vienu iš pirmųjų 
draugijos narių Petru Alavo- 
šium, turinčiu 90 metų amžiaus, 
turėjo ilgą pasikalbėjimą. Se
kančios dienos rytą straipsnis 
buvo patalpintas minėtam mies
to laikrašty, viskas plačiai ap
rašyta.

P. Alavošius tarė: “Aš ne
galiu tikėti, kad iš pelenų, ku
rie liko iš buvusio Maironio 
Parko per praėjusias Kalėdas, 
po 11 mėnesių vėl turėsime gra
žiausius pastatus. Aš niekada 
to nesitikėjau”, . šypsodamasis 
90 metų sulaukęs linksmai kal
bėjo P. Alavošius, kuris dabar 
gyvena pas Nek. Marijos Pra
sidėjimo seseles Vila Maria poil
sio namuose, Thompson, Conn., 
kur gyvenąs kaip rojuje — se
selių globoje.

ĮRAŠĖ Į LIETUVIŲ FONDĄ

Inž. Jonas Pauliukonis įrašė į 
Lietuvių fondo narius dėdę a. a. 
inžinierių Petrą Pauliukonį, į- 
teikdamas 100 dol. , J. M.

Adomo Bremeniečio pranešimas, Baltijos jūreivystes kuria Urp kitko pažymi apie
istorijos prekybinius ryšius su vakariniais

slavais ir skandinavais. Jame mini-
Rašoma, kad Baltijos gyventojus mas švedų uostas Birka, kuriame, 

pirmiausia paminėjo Romos istori- be normanų ir slavų, lankydavosi 
kas Tacitas. Labiausiai jį domino taip pat ir sembų laivai, 
gintaras, kuris aplinkiniais keliais & Naugardo kronika mi.
pakliūdavo į Romos imperiją ir bu- 123Q m miegte veikė lietu_
vo ten labai vertinamas. Tacitas ko:ntora. Matyt, mūsų
mini, jog baltai naudojosi nedide- ¥ P kųelionėa j Sį žymų šiaurės 
bais irkliniais laivais ir tai jiern neP . Eų 0£} prekybo3 centrą bu- 
kiek nekliudė plaukioti skersai
tijos jūrą. . . Diatūs. kad prireikė pastoviai vei-

Antroji žinute pažymi, kad jauP 
X amžiaus pradžioje keliautojas k1811
Wulfstanas mini vakarinių lietuvių pasak Livonijos kronikos, XII a. 
ir prūsų genčių apgyvendintas že_ pabaigoje lietuviai pirkliai lankyda- 
mes. Jis pažymėjo klestinčią preky- vo jatvių prekybinį centrą Diuna- 
bą šiame krašte ir nurodo jūrinės mjundę netoli dabartinės Rygos, ir 
prekybos centrus. Tai miestai tuo-Į^auguVOS upe pasiekdavo krašto 
metiniame baltiškų ir lenkiškų gen_ gilumą. Mšlt.
čių pasienyje: Truso, Jumnas ir
Giedrainys.

O kad mūsų protėviai darė užjū- __  „ Chicagos j Washingto-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems savo klientams ir draugams.

ANTANAS ir ANTANINA VILIMAI
PERRRAUSTYMAI ARTI IR. TOLIMU DISTANCIJŲ

823 W. 34th Place, Chicago, Illinois 
Tel. FRontier 6-1882

% ■, ............................- _________________________ ________________________

■■ ------------------------

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linki draugams ir pacientams

DR. S. IR M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 West Slst Street 
Tel. ofiso HE 4-5758 — Res. Hl 5*3225

- - —..--------------------- - —......... , ,
— . ........... .. ............

Sveikiname ir linkime
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Gerb. Kunigams, Seselėms ir visiems kitiems musų 
klientams.

W A T R A
CATHOLIC CENTER

Bažnytinių ir religinių reikmenų krautuvė
2848-50 W. Cermak Rd. BIshop 7-2425

■ ...
t? ........ J......... ........ -... ......................... - ..

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
— linki —

DOCTOR WALTER SWlATEK
OPTOMETRIST 

2209 West Cermak Rd. Tel. Vlrginia 7-6592

CHIGAGO, ILLINOIS, 60608

----- ----------------------
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linki savo draugams, klientams ir pažįstamiems

DELTA LO U N G E
5640 W. 87th St., Oak Lawn, Illinois

TERESE ir JUOZAS KASPERAVIČIAI, savininkai



mūsų kol o n i j o s e
Beverly Shores, Ind.

3. pradedant birželio pirmu sek
madieniu, kiekvieno mėnesio pir 
mą sekmadienį.

LIETUVIAI TELEVIZIJOJ 
Jei kas, ypač iš Beverly Shores,

MĘ™IS LIET. klubo 
narių SUSIRINKIMAS

Metinis Liet. klubo narių susi-
Bartkn Sna^Vy^° ®ruocįž*° 6 d.' turėsit galimybės, tai gruodžio 
mimitp pruose. Susikaupimo 28 d. 6:30 vai. užsukit antrą te-
Bainžvc Pllslmintas a.a. Stasys levizijos stotį. Programoje “two 
JSaipšys. Platų pranešimą apie on 2 
Lituanicos parką, iš parkų v-bos' matysit jums pažįstamus, 

vienus jau subrendusius, kitus dar 
bręstančius veidus.

Klubo korespondentas
posėdžio, padarė Danguolė Bart- 
kuvienė. Po jos pranešimo Litu- 
arneos parko administravimo pa- 

etis, kiek tai liečia lietuvius, pa
sidarė aiški. Susirinkimas vien
balsiai nutarė prašyti J. Dagį ats
tovauti lietuvių (interesus parkų 
v-boje. J. Dagis sutiko ir nuo šiol 
ten lietuviai turės savo atstovą.

Klubo pirm. p. J. Eigelis pada
re pranešimą iš metinės klubo
veiklos. Kasininkė M. Kulienė pa-' tuvių studentų suvažiavime da- 
V ?rn?.avo aP‘e kasos stovį, o L.' lyvavo devyni klubo nariai. Jie 
t a įulis perskaitė patikėtinių re- papasakojo savo patirtus įspūdžius

Detroit, Michigan

IS MICHIGAN UNIVERSITE
TO — DEARBORN VEIKLOS

Gruodžio 12 ir <13 dienomis į- 
vyko lietuvių studentų klubo su
sirinkimai. Šiaurės Amerikos Lie-

Naujoji Beverly Shores, Ind., Lietuvių klubo valdyba. Iš k.: Jaunutis 
I-^Sys, Jonas Eigelis ir Irena Norkienė.

i-?® j
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vizijos aktą. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad daug nuveikia, tiek klu
bo, tiek liet. bendruomenės, tiek 
tarptautiniuose reikaluose.

Susirinkimui plojimais dėko
jant už nuveiktus darbus, klubo 
v-ba susidėjusi iš pirm. J. Eiigelio, 
sekretorės D. Baktienės ir kasi
ninkės M. Kulienės atsistatydino. 
I naują 1975 m. v-bą išrinkti 
pirm. J. Eigelis, sekretorė I. Ne- 
kienė ir kasininku J. Dagys. Pa
tikėtiniu pririnktas K. Žukauskas.

Prie klubo veikia šalpos rate
lis. Apie jo veiklą ir bėdas, pra
nešimą padarė pirm. Pulkauni- 
kienė. Ratelis įsisteigė susilikvida- 
vus Balfo skyriui, kai šis nepajė
gė išpildyti Balfo bylos advoka
tų reikalavimų t. y. duoti septy
nių narių vardus, pavardes ir ant 
rašus. Skyriui suradus tik du no
rinčius rizikuoti, prisiėjo susilik- 
viduoti. Ratelis renka aukas, rū
bais ir pinigais ir siunčia siunti
nius vargstantiems lietuviams, 
daugiausia į Suvalkų trikampį. 
Ratelis norėdamas, kad siuntiniai 
adresatus pasiektų dar prieš Ka
lėdas siuntinio išlaidoms pasida
rė per 100 dol. skolos, kurią susi
rinkimas nutarė apmokėti iš klu
bo kasos. Taip pat iš klubo kasos 
nutarta paremti — Gary Litua
nistikos mokyklą 300 dol., vietos 
ugniagesius 25 dol., Vasario 16- 
os gimnaziją 25 dol. ir Lituanus 
žurnalą 15 dol.

Po susirinkimo, jo dalyviai 
•Bartkų vaišinami, dar ilgokai pa
sisvečiavo ir pasišnekučiavo. Klu 
bo korespondentas ar ne bus tik 
vaišingus Bartkų namus aplei
dęs paskutinis.

ŠALPOS RATELIO PIETOS

Toronte.

Universiteto bibliotekos vado-

kais buvo atvykęs Amerikon ko
voti už laisvę.

L.B. Hartfordo apylinkės pir
mininkas Steponas Zabulis, svei 
kindamas atvykusį didvyrį, pa
žymėjo, kad, pasak poeto, “Pa
gimdys vargai galiūnus, ugnimi 
uždegs krūtinę’’. O kreipdama
sis į S. Kudirką pasakė: “Tu 
uždegei mūsų krūtinę, lietuvy
bės, laisvės ir Lietuvos nepamir
šai. Mes didžiuojamės tavim!”

Birutė Zdanytė, anų laikų 
protesto prieš S. Kudirkos grą
žinimą organizatorė, taip pat 
karštai didvyrį sveikino ir pri
minė, kaip prieš 4 metus buvo 
nešiojamas per naktį juodas 
grabas ir vedžiojamas juodas 
šuo su parašu, kad Amerikoj 
šuo labiau gerbiamas, negu žmo
gus. Tas parašas daug kam ati
darė akis, o grabas priminė ru
sų vergiją.

Sveikino latvių atstovas Ar- 
vidas Kulik ir ukrainiečų ati- 
stovas inž. Petras Shahai. Abu 
linkėjo S. Kudirkai stiprybės, 
o Lietuvai bei pavergtoms tau
toms laisvės.

Dar sveikino L.B. vardu Gin
tas Žemaitaitis, Moterų Federa
cijos vardu Stefa Ciurlienė, ra
movėnų vardu Petras Simanaus- 
kas, skautų vardu Audronė 
Pakštienė, Amerikos Veteranų 
Sabonio Posto vardu Antanas 
Mazalas ir pagaliau visų vardu 
Zita Dapkienė.

Paskui kalbėjo Simas Kudir
ka. Kalbėjo jaudindamasis, o 
kai “Aido” choras sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus, jo a- 
kys žibėjo ir buvo ašakose pa
sruvusios. Jaudinosi ir ašaras 
šluostė ir žmonės.

Simas priminė tą rusišką pra-

T A ŪTOS PREMIJA 
PROF. P. KUNDZINŠUI

Pasaulinė latvių federacija 
Latvijos 56 metų įsikūrimo su
kakties proga paskyrė 1974 m. 
PBLA tautos premiją prof. dr. 
arch. P. Kundzinšui.

Paskyrimas padarytas atsi
žvelgiant į prof. Kundzinš nu
veiktus svarbius darbus latvių 
tautos gerovei Latvijos nepri
klausomybės laikais ir vėliau iš
eivijoje. Profesorius yra žymus 
latvių mokslininkas daug rašęs 
svetimomis kalbomis apie latvių

architektūrą, dalyvavęs tarptau
tiniuose kongresuose ir, bendrau 
damas su kitų kraštų mokslinin
kais bei vyriausybės atstovais, 
yra išgarsinęs latvių kultūrą 
tarp kitų tautų.
Prof. Kundzinš yra ištyręs lat

vių etnografinę ir istorinę sta
tybą, pagrįstą tautos tradicijo
mis ir nustatęs latvių architek
tūrą mokslo pagrindais. Laure
atas labai nusipelnė ne vien Lat
vijos universitete ir vėliau Pa
baltijo universitete Vokietijoje, 
bet ir puoselėdamas latvišką 
dvasią tarpe išeivijoje studijuo
jančio jaunimo. Profesoriaus 
mokiniai - architektai išeivijoje 
yra architektūros dėstytojai į- 
vairių valstybių aukštosiose mo-
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Kundzinš naujausias darbas 
yra knyga — Latvių kiemas. 
Premija 1000 dolerių įteikta lau
reatui Latvijos valstybės pa
skelbimo prisiminimo — lapkri
čio 18 dieną Kanadoje kartu su 
meniškai paruoštu diplomu.

A. T.

vybė pranešė, kad “Encyklopedia Sar4. kuriame jam teko ken- 
LLtuanica” jau gauta iš leidėjo ir!tėtl- dėk°J° ^tuviams ir ame- 
neužilgo bus galima naudoti.

Klubas kartu su Dievo Apvaiz
dos parapijos jaunimo komitetų 
ruošia studentų kalėdinius šokius. 
Susirinkimuose buvo aptarta va
karo programa ir pasiskirstyta 
darbais. Šokiai įvyks Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūriniame

rikiečiams už jo išlaisvinimą. 
Prašė skaldyti uždangą, atskleis 
ti rusų despotizmą, klastą, skelb 
ti pasauliui apie Rusijoje ir pa
vergtuose kraštuose siaučiantį 
baisų tautų kalėjimą. Ragino 
kovoti dėl laisvės, kuri yra Die
vo dovana. Prašė rašyti laiškus 

sveikinimus kenčiantiems lie-
centre. Pradžia 7:30 v.v. įėjimas tuviams koncentracijos stovyk- 
1.50 dol. asmeniui. Detroito apy-: jose, kolchozuose ir kitur; ken- 
linkės jaunimas turės progos pa- Į kautiems tai — džiaugsmas.
matyti įdomią studentišką prog
ramą ir pasišokti prie smagios 
muzikos. J. V. Dunčia

Hartford. Conn.

KUDIRKOJ PRIĖMIMAS
Gruodžio 8 d. L.A.P. klube 

buvo sutiktas Simas Kudirka ir 
širdingai priimtas pilnos salės 
žmonių.

Šį priėmimą atidarė Alg. Dra- 
gunevičius, pasveikindamas Si
mą (Kudirką ir palinkėdamas 
jam ištvermės taip ir toliau ko
voti dėl Lietuvos laisvės. Ka
dangi priėmime buvo ir ameri
kiečių, tai mūsų didvyrį S. Ku
dirką angliškai pasveikino Ste
ponas Zabulis.

Priminė ir mirusius. Rusai 
nerašo kalinio pavardės, tik nu
merį, nes bijo minėti pavardę 
to žmogaus, kurį nukankino. 
Ant tos vietos, kur palaidotas 
kalinys, įkala tik kuolelį — nei 
kokio paminklo, nei kokio kry
žiaus.

Baigiant šį priėmimą, viena 
mergytė prisegė S. Kudirkai prie 
krūtinės baltą gėlę, o apie 50 
mergaičių ir berniukų jam įtei
kė po gėlytę, kaip jaunų širdžių 
meilės simbolius. Iš tų gėlyčių 
susidarė didoka puokštė.

Reikia pažymėti, kad Hart
fordo Organizacijų sanbūria Si
mą Kudirką priėmė ir pasvei
kino labai puikiai. Net ir atvy
kusieji į šį susirinkimą mielų 
ponių dėka buvo pavaišinti tor-

Susirinkimą pravedė Zita Dap- p 
kienė. Ji pažymėjo, kad kova 
Simui Kudirkai išlaisvinti jau 
laimėta, bet dar toli Baltijos 
jūra, toli Vilnius, Lietuvos ke
liai, sodybos... “Aido” choras 
sugiedojo “Apsaugok, Aukščiau
sias”.

Ratelio v-ba, talkininkaujant 
visiems nariams, tiek gėrybėmis, 
tiek darbu, tiek pinigais gruodžio 
8 d. suruošė puikų pietų pobūvį 
Nekų namuose. Kaip paprastai, 
daugumoje patys nariai gėrybes 
sunešė, patys pagamino ir patys 
nupirko. Rezultate, palieka pasi
tenkinimas, žinant, kad kur nors, 
kam nors tuo bus pagelbėta. Ra
telio v-ba visiems prisidėjusiems
ir dalyvavusiems nuoširdžiai dė- me 
koja. k°J°

LIET. PAMALDŲ REIKALU

Paskui buvo sveikinimai. Kle
bonas kun. J. Matutis sveikin
damas pasakė, kad prieš ketve
rius metus mūsų širdys verkė, 
kai Simas Kudirka buvo netei
sėtai grąžintas rusams. Bet a- 
tėjo laikas — jis čia. Ragino 
dirbti kudirkiškai.

Sv. Onos bažnyčioje Liet. pa
maldos 12 vai. dieną bus: 1. prieš 
Kalėdas gruodžio 22 d.. 2. prieš 
Velykas — Verbų sekmadienį ir

tais ir skania kava.
Pirmadienį S. Kudirka aplan

kė merą, gubernatorių, turėjo 
spaudos konferenciją ir kalbė- kyklose ir svarbių statybų pro- 
jo per radiją. Jonas Bernotas jektuotojai bei statytojai. Prof.

CHICAGOS MED2IOTOJŲ- 
MESKERIOTOJŲ KLUBAS

-Linki-
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
medžiotojams, meškeriotojams ir 

visiems lietuviams.

<4r

Mūslį maloniems klijentams linkime
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

S. IR J. JAZBUČIAI
MARY ANNETTE MOTEI

8910 COLLINS AVĖ., MIAMI BEACH, FLA. 83154 

PHONE — 865-9258 lr 865-2678

-unnunuuuuunnununuunnuunuui':

2 LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ E 
E NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINA- E 
E ME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS IR E
S LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS. E
zs —
— X
E PACKAGE EKPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC. E
-Mt ” '

1776 Broadway, New York, N. Y. E
TnnuffUHunHHinnntHuununfuumHfr

GERIAUSIU LINKĖJIMŲ VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS 
Linkime linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

LIETUVIU TAUTINIU KAPINIŲ DIREKTORIAI IR VALDYBA:
WALTER R. SLENCH — pirmininkas 
ALFRED DARGIS — iždininkas 
PETER G. DAPSER 
JOHN JOKUBONIS

ANTHONY J. P0WELL - vicepirm. 
MATT BATUS — sekretorius 
MARTIN GUDELIS 
ALGIRD MICKEVIČIUS 
JOHN ZALATORIS

Karštai sveikino didvyrį Simą 
dr. Alf. Stankaitis, primindamas 
Simo Kudirkos šauksmą teis- 

Laisvės Lietuvai”, pade
gimui už pasiaukojimą.

Priminė latvį Briezę, kuris ati
darė pasauliui akis, kad Simas 
Kudirka grąžintas rusams.

Pranas Mončiūnas, teisėjas, H 
sveikindamas S. Kudirką, pri- ® 
minė Kosciušką, kuris anais lai- į w

STANLEY R. KASLAS — ūkvedys (Superintendent). 
8201 So. Kean Avė., WILL0W SPRINGS, ILL. 60480 

Telefonas GLobe 8-0638

DAUG SERGANČIŲ 
ŠIRDIES LIGOMIS

Vakarų Vokietijoje iš 10,000 
gyventojų 2000 serga širdies li
gomis, iš kurių kiekvienais me
tais 17 miršta. Nuo džiovos iš 
2000 sergančiųjų į metus te
miršta 4 žmonės. jrn

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS

PETRAS KAZANAUSKAS
Mutual Federal Bendrovės — Prezidentas

2212 W. Cermak Rd., Chicago, Iii, 63608

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

linkime mūšy klientams, draugams ir 

pažįstamiems.

★

MARQUETTE PHOTO 

SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS IR MĖGĖJAMS

3314 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629 Tel. PR 6-8998

R E C 
I. a I. PHARMACt 

*587 W 69th Street 

Telef PR h 436

F
P T A I

STfeEPLES PHARMAC' 
2434 W Tlst Street

Fel 7371112 iei ur 
daryta tel 776-436?

PHIflTATTUAB R B M OKAMAI
• atluojarno. kBdAn rementat Ir Irt trankiai pirkti ar nuomoti Impor 
uotl odokolonal. Kvepalai tr Fun.n$ May naldalntal
' pntrūplnkltp vitaminai* apHlnauffOtl ano perslAaldymų ir tlrdlaa miatlp 

tnlmut Vitaminą B Ir kt Turime lr gydomų tolių
Nemokamai «upakno|amr dovana*

A Ir »VTFVW PIRKIAI aavtn

PASSBOOK
SAVINGS...
the best way to savęųegulariyl

51/4 %

and
Compounded 

Quarterly 

OUR SAVINOS
CERTIFICATES 

EARN UP TO

see us for 

financing. 
11 AT OUR L0W RATES

VVITH HEPAYM6NT 
TO FIT YOUR INCOME

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNOIS 6060S
Pkter Kazanavskak. Pre.ū/ent Phouei Virginia 7«7747 

HOURS1 Mon.Tue.Pri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905



DRAUGAIS, periktadicuis, rii, fflUuažiu 20 į.

BALIUS. DAVĘS 31.000 DOL. PELNO

Lietuvių fondo valdybos pirm. pinigų, bet net prarado. Minimų 
dr, A. Razma gruodžio 10 d. va- skaičių tikrumą patvirtino LF 
kare į Šarkos restoraną vakarie- iždo sekr. ekonomistas iP. Želvys, 
nei pasikvietė eilę asmenų, kurie Ateinančių metų balandžio 12 
organizavo ir pravedė lapkričio d. Jaunimo centre Chicagoje šau 
23 d. Jaunimo centre įvykusį didį- kiamas visuotinas LF narių su- 
jį Lietuvių Fondo balių milijonui važiavimas, kur kiekvienas narys 
užbaigti. Vakarienėje dalyvavo gaus smulkias apyskaitas apie 
baliaus rengimo k-to pirm. Mari- fondo piniginį stovį, apie inves- 
ja Remienė su savo talkininkė- tzvimus ir t.t. Po to šeštadienio, 
mis Zuzana Pupiene, Marija balandžio 12 d. vakare Marti- 
Grėbliūnierie, (Kazimiera Leonai- nique restorano pokylių salėje į- 
tfene, Salomėja Endrijoniene, Jad vyks didysis banketas — stogo už 
vyga Dočkiene, Jone Bobiniene,1 dėjimas milijonui. Tad bus jau ne 
Ona Venclovienė, Prane ir Juozu;vien Chicagos, bet visos Ameri- 
Masilioniiais, Danute Varaneokie-; kos lietuvių šventė, nes suva- 
ne; taip pat šalia dr. A. Razmos
dalyvavo v-bos vicepirm. A. Rėk
laitis, sekr. K. Girvilas, finansų 
sekretorius P Želvys, v-bos narys 
informacijos reikalams VI. Būtė-1 tas bus ne fondo turtinimo, bet 
nas, žurn. J. Janušaitis ir didįjį įdžiaugsmo Šventė. Kadangi M 
balių pravedusi L Pemkienė.

Vakarienės metu didžiausia pa 
dėka buvo išreikšta banketo ren
gėjų komiteto pirmininkei Mari
jai Remienei ir jos šaunioms tal
kininkėms bei talkininkams, ku
rios ir kurie, dr. A. Razmos tar
tais žodžiais, taip remia ir talki
ninkauja pirmajam išeivijos re
voliuciniam kūriniui — (Lietuvių 
fondui. ’'L-?--:

'Baliaus rengimo komiteto ižd.

žiuoš nemažai LF narių ir jų at
stovų iŠ viso krašto. Ta proga jau 
nebebus primygtinai prašoma į- 
našų, nes Suvažiavimas lir banke

Remienė su talkininkėmis ruošda
mos lapkričio 23 d. balių taip 
nuoširdžiai ir įvykusiai pasidarba 
vo, be abejo, visi jas norės matyti 
ir balandžio 12 d. grandiozinio 
banketo rengėjų komitete.

Kaip augo milijonas
LF v-bos vicepirm. A. Rėklai

tis turi paruošęs smulkią statisti
ką, kaip milijonas dolerių artėjo 
prie pabaigos. Vasarą dr. A. Raz- 

M. Grėbliūnienės susirinkusiems ma savo lėšomis ir triūsu pasiun 
pateikta baliaus apyskaita gal tė 3,065 LF nariams asmeniškus 
nebuvo perdaug imponuojanti. Į laiškus. Į juos atsiliepė 117 as- 
Pajamų turėta 2,627 dol., išlaidų menų, kas sudarė 3.8 proc. visų 
2,368 dol., tad gryno pelno iš išsiųstų laiškų. Atsiliepę 117 na
tos kasos, kuria oepravo baliaus (rių LF atsiuntė 13,650 dol. Po to 
rengėjos, teliko tik 259 dol. Tuo sekė antrasis dr. A. Razmos as-
tarpu kitą, šviesiąją medalio pu
sę savo žodyje atskleidė vajaus 
vedėjas ir v-bos vicepirm. A. Rėk
laitis. Jo žodžiais, milijonui už
baigti Vajus Sr ta proga įvykęs 
balius LF nejudamąjį kapitalą 
padidino 31,000 dol. Asmenys, į- 
nešę 100 ar daugiau dolerių į 
fondą, baliun gavo nemokamus
Kvietimus. Taigi pavienių bilietų 895 dol.

meniškas laiškas. Į šį fališką jau 
atsiliępė 468 asmenys, 15.19 proc. 
išsiųstų laiškų. To išdavoje į LF 
vėl įplaukė 50,268 dol. Tada dr. 
A. Razma išsiuntė asmeniškus 
laiškus 655 lietuviams gydyto
jams. Iki gruodžio 8 d, atsiliepė 
tik 41 gydytojas arba 6.25 proc. 
visų išsiųstų laiškų, ir gauta 8,-

mažai, teteko pardavinėti, o 
baliaus faktines pajamas daugu
moje davė baras Sr laimėjimai.

Žiūrėdami į ' atskirai paruoštą 
lietuvių 'gydytojų — LF narių 
statistiką, matome, kad LF na-

Tai pasisekimas, kokio iki šiol, riais yra 222 gydytojai, ijų LF su- 
T jF istorijoje beveik nėra buvę.' dėta viso 178,015 dol. ir tai su- 
Štai dėl ko ir buvo netikėtai greit daro 17.5 proc. viso pagrindinio 
pasiektas milijonas dolerių dar LF kapitalo. Statistika rodo, kad 
šiems metams nepasibaigus. dar 433 lietuviai gydytojai, gyve-

Antrasis milijonas taip pat au- ną laisvajame pasaulyje, nėra L 
ga, nes gruodžio 10 d. LF neju- F nariai. Stambiausi gydytojų į- 
domojo kapitalo buvo 1,021,000 našai maždaug šie: a.a. K. Rn

daitytė — 6,709 dol. Razmų šei
ma — 6,010 dol., Sidrių — 3,900 
dol., Balukų —3-425 dol., Sla
vinskų, Kaunu — 3,000 dol., ir t. 
t. Tikėkime, kad ateityje A. Reklai 
tis paruoš ir kitų LF narių sąra
šus. Tada pamatysime, kiek ko
kių profesijų asmenų yra LF na
rių tarpe ir palyginsime jų įna
šo bendrąją sumą. Pirmąjį tnlili- 
joną užbaigus, įdomu ir statisti
kas pagvildenti.

VI. Rmjs.

dol. Pernai per visus metus į LF 
įplaukė 102,000 dol., gi šiuo sun 
koku ekonominiu laiku iki gruo
džio 10 d. jau buvo įplaukę 124,- 
000 dol. Štai dėl ko, matydamas 
tokius skaičius, žurn. J. Janušai- 
tis primygtinai siūlė, kad milijo
ną peršokęs LF efektingesnėmis 
sumomis paremtų tuos lietuviš
kus laikraščius ir radijo valandė
les, kurie be perstogės propaguo
ja LF-dą. Tokius klausimus, ku
riuos kėlė J. Janušaitis, turėtų rim 
■tai pasvarstyti LF taryba ir skirs
tymo komisija, nes tai priklauso 
jų kompetencijai.

šių metų pelnas
LF valdyba tuo tarpu operuo

ja tarybos nustatytu 18-000 dol. 
metiniu biudžetu. Iš to biudžeto 
išmokamos labai kuklios algos 
raštinės tarnautojams, patalpų 
nuoma, paštas, telefonas, perka
mi raštinės reikmenys, apmoka
mi įvairūs skelbimai ir dar vie
nas kitas doleris retkarčiais paski
riamas spaudai ar kuriai radijo 
valandėlei. Vakarienės metu taip 
pat buvo pranešta, kad tik ką 
skirstymo komisija paskirstė 35,- 
000 dol. pelno. Prie tų 35,000 
dol. dar pridėjus 18,000 dol. iš
leidžiamų administracijai, aiš
kiai matomę, kad ir šiais metais 
iT F investacijos bei bankuose lai
komi pinigai atnešė 53,000 dol. 
gryno pelno. Tai kartu yra aki
vaizdus atsakymas tiems, kurie 
šaukia, kad LF ne tik neuždirbo, karo metais žuvo.

VOKIEČIAI KARĄ PRADĖJO 
SU 57 LAIVAIS

Tik po karo buvo sužinota, 
kad 1939 metais Vokietija karą 
pradėjo turėdama tik 57 povan
deninius laivus. Tačiau karo me
tu jie pastatė L153 naujus po
vandeninius laivus. Karo pabai
goje vokiečiai buvo pradėję se
rijiniu būdu gaminti elektra 
varomus laivus, kurie pasižymė
jo nepaprastai dideliu greičiu ir 
ilgai galėjo išbūti po vandeniu. 
219 tokių laivų karo paliaubų 
paskelbimo dieną buvo paskan
dinti jų komendantų įsakymais, 
gi 154 laivai buvo perduoti nu
galėtojams. Vokiečių povande
niniai laivai karo metais nu
skandino apie 3,000 priešo laivų, 
kurių bendras tonažas siekia 15 
milijonų tonų. Vokiečiai turėjo 
40,000 jūrininkų, iš kurių 20,000 

Mšk.

A MERKY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR TO OUR 
MANY FRIENDS AND PATRONS.

richards barber shop
4410 W. 63rd St., Chicago 29, III., Tol, 767 • 4658

B. J. RAŽAS, Prop.

St. Petersburgo, Fla. 
lietuviai,

Vasario 16-tos gimnazijai, vad. rateliui 
3l I. Valauskienei ir B. Zelbienei, 
1974 m. parėmė:

Natkus V. — $23.
Po $12: V. Jacobsoh-Jokubiėnienė 

P. Zelba, A. Pupelė, J. Valauskas, St. 
Viskantienė, K. Palčauskas, K. Klei
va, P. Vasijauskas, O. Meškūnienė. A. 
Stuikys, O. Lesnickas, A. Karnius, 
Dr. A. Miliauskas.

PYKT1S — LIGŲ PRIEŽASTIS

Medicinos žinovai aiškina, kad 
pyktis ir pavydas neigiamai at
siliepia į žmogaus organizmą ir 
tampa fizinių negalavimų prie
žastimi. Girdi, nesivaldantieji 
pyktyje ir pavyde, pirmiausia 
pajunta kepenų ir vidurių nega
lavimą. jm

i,

REAL E 8 T A T E

NAUJAS ŽVILGSNIS
Octagon niūrai. 6 Kamb. pllua 8 

gražūs kamb. sausam beismente. Ga- 
Riznieriams apsimoka skelbtis *u šildymas. 2 auto. garažas. Apie 

r ! 50 p. lotas. Marąuette Pke. $22,000.
Liuksus 8 hutų, 16 metų mūras. 

Arti Chicago Lawn Ir Kedzie. Čia 
pinigas saugus ateičiai Ir naudingas. 

I $74.400. . ; •
Didelis 5 kamb. 2-jų aukštų, 80 

Į metų mūras. 1U vonios. Sausas pu
šinis belsmentaa Blokas Į pietus nuo 
Marąuette pko. Ir Kedzie. $22,960.

Jaukus 4 kamb. mūras. Tik 19 me- 
i tų. 2 auto garažas. Arti Margučio. 

$14,000
2-Jų aukštų mūras pinigams rinkti, 

i Marąuette Pke. Dabar duoda pajamų 
apie $8,000 metams. Viena senute

31 rėmėjų ratelio vadovės dienrašty je “Drauge”.

SVEIKINAME SAVO TAUTIEČIUS
ŠU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 

ir linkime laimingų Naujųjų Metų
ALEKSAS LAURAITIS 
VLADAS RASK - RAŠČIAUSKAS 
JOSEPHINE MILLER 
LAIMA LUNECKAS 
VILIGAILe LENDRAITIS

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. VVestern Avė., Chicago, Illinois 60648

Telef. — 238-9787

1975 metais yra užplanuota 10 ekskursijų Lietuvon. 
Darome giminių iškvietimus iš Lietuvos. 

Ruošiame ekskursijas ir sutvarkome pavienių asmenų 
keliones į visus pasaulio kraštus. 

Registruokitės iš anksto, kad galėtumėt 
patekti j norimą grupę.

NAUJI LIETUVIŲ FONDO NAMAI
(Tąsa, žiūr. Draugo gruodžio 13 d. laidą)

James Stevens ir Arilda Klorai, Čikaga, $200, įrašė ir aukojo Barbora Bre
delis; Liuda Klora, Čikaga, $200, įrašė ir aukojo Barbora Bredelis; Povilas ir 
Ona Norvilai, Čikaga, $100; Gytis Aloyzas Juodakis, East S. Louis, IL, $100; 
Chicagos Lietuvių Golfo Klubas $100; Jonas Gliaudelis, D.VJ/I., So. Holland, 
IL, $100; Jadvyga Urbanavičiūtė, M.D., Spring Valley, N.Y, $100; Julius ir 
Natalija Karsas. Čikagai, $100; Jadvygos Budrevičienės atni. jn., Cleveland, 
OH, $100, įrašė ir aukojo E. I.; Vytautas, Julė ir Vidas Klimaičiai, Cleveland, 
OH, $100; Vladas ir Marcelė Matulioniai, Cleveland, OH, $100; Dr. Kazimieras- 
Mindaugas ir Diana Čampė, $100, įrašė ir aukojo Adolfas čampė, Waterbury, 
CT; Liudas Sagys, Lyndhurst, OH, $100; Remigijaus Juozo Valaičio atm. įn. 
$100, įrašė ir aukojo Andrius ir Eugenija Daugirdai, Čikaga; Jairo Rico A. 
Victoria Slotkus de Rico, Colombią, S.A.,$100; Dr. Antano Didžiulio atm. įn. 
$100, įrašė ir aukojo Algirdas A. Didžiulis, Cicero, IL; Teodora? ir Ritonė Ru
daičiai, Oak Lawn, IL, $100; Dr. Julius A. ir Ingrida Ramonai, Orland Park, 
IL, $200; Juozas Pivoriūnas, Cleveland, OH, $100; Telšių Gimnazijos III laidą 
baigusiųjų 50 metų sukakčiai paminėti įnašas $125, aukojo tą laidą baigusie
ji; Bronius ir Gražina Juodeliai, Downers Grove, IL, $100; A, V: Klupšas, Ka
nada, $100, įrašė ir aukojo motina Eugenija Klupšfenė, Credfh Ridge, NJ; Ro
man J. ir Raimonda Bartuška, Čikaga, $100; Petronėlė Daugelytė-Vosylius, 
Sao Paulo, Brazilija, $100, įrašė ir aukojo Magdalena Galdikienė, Putnam, CT, 
Kazys Kazlauskas, Baltimore, MD, $100; Dr. Jurgis ir Petronėlė Starkus, Či
kaga, $1000; Antanas ir Eleonora Matukai, Čikaga, $200; Juozas Jurevičius, 
Čikaga, $100; Bronius Basiulis, Long Beach, CA $100; Vladas ir Nijolė Palu
binskai, Cleveland, OH, $100; Onos Genčiuvienės atm. įn. $500, įrašė ir au
kojo Jurgis Genčius, Čikaga; Stasys ir Estera Alsėnai, Brecksville, OH, $100; 
Kazys ir Ona Raliai, Cleveland, OH, $100; Antanas Alkaitis, Cleveland, OH, 
$100; Kęstutis P. Sušinskas, Cleveland, OH, $100; X (pavardės rašė neskelbti). 
Cicero, IL, $500; Philomena Glovik, Grand Rapids, MI, $100, įrašė ir aukojo 
jos motina Marija Medelinskienė; Epgelbertas Bliudnikas, Grand Rapids, MI, 
$100; Stasys ir Uršulė Astrai, Grand Rapids, MI, $100; Valerijos Gasiūnie. 
nės atm. įn. $1000, įrašė ir aukojo vyras Adolfas Gasiūnas, Čikaga; Leonas ir 
Valentina Gūdis, Čikaga, $100; Žiną Mackevičius, Čikaga, $100; Pranas ir 
Konstancija Mažrimai, Čikaga, $100; Anna Papievis, Čikaga, $100; Petro Mei
laus atm. įn. $100, įrašė ir aukojo Grasiliįa Meiluvięnė, Čikaga; Grasilija Meilu- 
vienė, Čikaga, $100; Petro Kuniučio atm. įn. $200, įrašė ip aukojo Veronika 
Kriščiūnas, Čikaga; Edwardas Bubnys, Čikaga, $100; Algis ir Jūra Bubniai, 
Kanada, $100; Liucija Treškaitė, Grand Rapids, MI, $100, įrašė ir aukojo tė
vai Jonas ir Ona Traškai. Atitaisoma korektūros klaida, būtent: Draugo 13 d. 
laidoje vietoje Pranciškus Linas Narušis ir Irena Narušis, turi būti Pranciš
kus Linas Norušis ir Irena Norušis. Bus daugiau.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS
Plauname tr vaškuojame 

visų rfifiių grindis 
f. BUBNYS — Tel. BU 7-5168

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems mūšy klientams, giminėms, 

draugams ir pažįstamiems.

PARAMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE

2534 West 69th St. Tel. RE 7-3332 
Sav. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

£iiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiimiiiiiimimriiiiimiiiiiiiiiiiiL:
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Dainuokime Vilniaus dainas!
Mūsų dėmesys Vilniui turi pasireikšti ir mūsų pasl- 5 

linksminimuose. Tam tikslui gera priemonė yra 5
Gražinos Krivicldenės - Gustaitytės 

rinkinys

VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE |
Jame yra kaikurių dainų gaidos. Kalba peržiūrėta Pr. | 

Skardžiaus, aplankas Marijos Biržiškaitės - Žymantienės. 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 384 psl., kaina 5 doL------------ ----- -... 1,
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CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

I ■ irr.’ji ■ Bn$B8awowūWHfto NEED RELIABLE VVOMAN
BU D'S REALTY ! to care-for two chlldren a-ges 2 &. 4.

i OA j. _ 4 n "1*. 1 i r, YVClgklf in IY1V

NAMŲ PIRKIMAS BEI 
PARDAVIMAS 

BUTŲ NUOMAVIMAS
BALYS BUDRAITIS 

1369 So. .Archer Avenue 
lei. -r. 254-5551

Gražus mūr. bungalow. 6 kamb. su 
valgomuoju Platus sklypas 68 Ir 
Wblpple

I iį aukšto, 9 butai po 6 kamb.,
įruoštas skiepas Gerai užlaikytas 72 
Ir Campbell.

S butai Ir biznis. Pulkus namss 
Platus sklypas. Brighton Parke

4 bntų mūrinis Mūr garažas Mar 
ąuette Parke Reto gerumo pirkinys

5H kamb. mūr. s miegamieji. 15 
metų senumo, atrodo kaip naujas 
7 R Ir Artealan

Notariatas — Draudimai 
Inoome Tas

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. — 436-7878

M. A. š I M K U S
RFAL KRTATE. NOTARY PUBIjIC 

INCOME TAX SERVICE 
4250 8. Maplevvood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ IŠKVIETIMAI, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai.

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

IŠNUOM. 4 kamb. butas Marąuette 
Pke. 2-me aukšte. Skambint nuo 9 
y. r. iki 1 vai. popiet 778-5987

Išnuomojamas 4 kambarių butas I 
aukšte. Apžiūrėti bus galima nuo 
Bausio 3 d. 7136 S. Mozart

IEŠKO Nlj O M O T I

Reikalingas 6 kamb. butas švariai, 
ramiai šeimai su 3 mokyklinio amžiaus * 
vaikais. Marąuette Parko rajone. Ge
ros rekomendacijos. Vyras sutinka pa
dėti prie namo. Skambint 471-5128.

MIŠO E L A N E O U S

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus tr (dedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau, taipgi alyvinius 
perdirbu dėl dujų. (dedu vandens Šil
dytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — 447-8806

30 to 40 hours per week, days in iris 
home. $65.00 gįiaranteed, for flrat 
30 Uouj’s or less per week. $2*00 for 
each' bour over 30 hours. Epgll?h 

‘ noęeasary, .^refereoces, Northeašt 
Evapstou Near CTAQ S6C-OO37,

, į v i ;'Rč j. - ■

D ® M E 8’ V’o V

negali prižiūrėti Ir atiduoda už 
$40,000.

1)4 aukšto. 2 butai Ir 8 auto mū
ro garažaa. Fantastiškai rami vieta 
prie pąt Marąuette pko. šeimos ski- 
ryboa verčia atiduoti už $22,600.

Puošnus S-Jų butų, 15 metų mūras. 
2 auto mūro garažas. Arti mūsų ofiso. 
$48,000.

2 butų mūras ir 3 kamb. base- 
mente. Garažas. Arti ofiso $28,500.00.

2 butų, 18 metų mūr. Tviska iš lau
ko Ir viduj. Arti Maria H. S. $34,000.

S butų "oetogon” originalas. Mo
dom. viduj. 3 auto garažas. Gražiam 
Marąuette Pke. $46,500.

10 butų mūr. 2 auto mūno gara
žas. Naujas gazo šildymas. Alumln. 
langai. 60 p. lotas. Arti mūsų. 
$77,000.

3 butų mūr. t r 2 auto garažas. Arti 
vienuolyno. Tik $30,000.

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

EVANSTON, ILLINOIS 
GERAS INVESTAVIMAS 

12 apartmentų mūras. Kaina 4^ kar
tų metinių pajamų. Savininkas sutinka 
duoti paskolą. Suinteresuoti prašomi
skambint

Riek arba Bud 
BUD’S REAL ESTATE 

254-5551

Maža lietuviška dovana
Visuose lietuvlSRUose namuo

se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rąžo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
“Draugo” administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose.

Tokios vėliavos kainuoja po 
$1.25, (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Illinois 
valstybėje). Užsakymus siųski
te “DRAUGAS”, 4545 W 63rd 
Street Chicago III 60620

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas Pardavimas — 

Valdymas
Draudimai — Income Tax . 

Notariatas Vertimai

BELL REALTY
d. B A O E V I O 1 U 8 

6455 8. Kedzie Avė. 778-2288

MISCELLANEOUS

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA RAINA

Taisau Ir naujai Įrengiu vonias, 
virtuves Ir naujas lubas (rengiu 
kambarius rūsy Dažau ; į
Zigmas, tel. 651-9625 ar 778-08314

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudą ouo ugnies ir autorno 
biito pas

FRANK ZAPOLIS
K208>4 West »5tb Street 

Chicago, UUuola 
Tel. GA 4-S0M

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do
lerių certifikatal. maistas, akordeonai 
2008 W. HOth St. Chicago, m. 60Ū20. 

TELEF. — WA 5-2787.

M O V I N G
8ERENAS perkrausto baldus Ir ki
tus daiktus. Ir U toli miesto leidi- 
aoai 1 (pilna apdrauda.

TEL. — WA 5-8063

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste tr užmiesty naujus

tr perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, alr oonditioning 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
1444 So. Western Are. 

Chicago, III. 00000 
Tel VI 7-4447

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 40 Archer Avė. 
Chicago, I1L 60632, teL VA 7-5980

'N- g'*.-* t-'

TELEVIZIJOS
Spa tvotos Ir paprastos 

Radijai
Stereo Ir oro vėsintuvai 

Pardavimas Ir taisymas

MIGLINAS TV
2340 W. 69tb St — Tel. 776-1486

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kazio Barausko
U Draugo R1MOES VALANDELfiS 

parinkti pamokslai* 
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONES
A. a. kun. Kazimieras Barauskas pa

raše kelia šimtus pamokslų populia
riam "Draugo” skyriui. Jo atminimui 
kun. P. Padabos rūpesčiu Aloyzas Ba
ronas atrinko aktualiuosius. V. Bag
donavičius, laidojant velionj, sake, kad 
“jokio straipsnio rašymas velionio taip 
nedomino kaip religinio. Jis juos. ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai susikau
pęs".

Knygos išleidimas sutampa .su Jo .7^ 
m gimimo ir 45 m. kunigystės sukak
timi.

Kaina $4-00. Gaunama “Drauge”, 
<545 W. 83rd St., Chicago, m. 60029. 
(Persiuntimas 25 centai, ir Illinois gy
ventojai prideda 20 centų mokesčių)
lllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII
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HERMANNO SUDERMANNO 

novelių rinkinys

Lietuvių apysakos
Pirmoji šio rinkinio novelė. 

“Kelionė į Tilžę” yra miima įrio- 
mi ne tik savo lietuvišku kolo
ritu, bet kartu yra vienas la
biausiai intriguojančių pasako* 
jimų literatūroje.

"Lietuvių apysakas” išvertė 
V. Volertas, knygai aplanką 
padarė Marija Ambrozaitienė. 
Lietuvių apysakų kainą yrą 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
GE ir pas platintojus. 
'||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiih

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie- 
tuvių dienraštis,. Qi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Jvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CEUTUTRATAI llt AUTOMOBILIAI

COSMOS PA&CELS EAPKESb
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

2501 W. OOth St., dUuagu, IU. 00020 
833S So. Halsted, Clileago, III. OOOOM 

TeL WA 5-2737; 254-5020
V, Valautlnas

DĖMESIO 1

FRANK'S TV and RADIO. INC.
5240 80, HALSTED STREET TEI. —. 5-7
Radijo ir stereo aparatų pardavimas ir taisvma'h
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATU

SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymaa 
Įvairių atstumų 

828 WEST S4th FLACE 
Tel. FBontier 6-1882

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ODOSPt-AUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Instituto SSSh- 
Ocrlausla dovana Jūsų giminėms, pažįstamiems Ir sau. 

0Z-’ 16 savalel1 vartojimui. jq3u užsakynru^siusti au
$6.00 apmokėjimu — JIR LABORATORY, 1437 So 4»«h 
Cicero, IU. 00G50. JI B Atetovybč, 2408 Da.Jrall (d U' mlsnr Hvrss i ■sS’rSS

KT’ ”” ”•

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.



nelini^1,0*0 ŽUrnaliat’» Poetės dalyvių klauso muz. A. Jurgučio pra- 

Nuotr. K. Sragausko

ŠIAURĖS AMERIKOS JAUNIMO 
ANTRASIS SUVAŽIAVIMAS

karą penktadienį, vakarinių pro
gramų įėjimo bilietus, ir Naujų 
Metų baliaus įėjimą ir bufetą. 
Naujų Metų balius ruošiamas 
kartu su Rochesterio LB. Numa
tytos vakarinės programos: šeš
tadienio vakare — Leono Ba
rausko su sūnum Andriumi 
spektaklis, seks smagūs šokiai. 
Sekmadienio vakare — Simo 
Kudirkos priėmimas; pirmadie
nio vakare — filmas; antradie
nio vakare — Naujų Metų ba
lius.

Suvažiavimas bei vakarinės 
programos įvyks Šv. Jurgio pa
rapijos salėje, 555 Hudson Ave
nue. Atvykusiems penktadienį, 
bus ruošiamas susipažinimo ba
liukas Krokiiį namuose.

Ruošos komisijai priklauso: 
Aleksas Gečas — patarėjas, Jū
ratė Krokytė—pirmininkė, Juo
zas Laukaitis — registracijos 
bei finansų vedėjas, Danutė 
Staškevičiūtė — vietos paruoši
mo vedėja, Elzbieta Choromans- 
kytė — maisto luošos vedėja, 
Rūta Ilgūnaitė ir Kristina Saba
lytė — nakvynių bei transpor- 
tacijos vedėjos. Taip pat, talki
ninkauja visas Rochesterio jau
nimas. Dėl tolimesnių žinių seki
te spaudą arba kreipkitės į 
Jūratę Krokytę, 69 Fem Castle 
Drive, Rochester, N. Y. 14611 
(716) 544-3468.

Rochesterio jaunimas jūsų 
laukia! Komisija

Rochesterio jaunimas juda. 
Jau seniai ruošiamasi II-jam 
Šiaurės Amerikos Lietuvių jau
nimo sąjungos suvažiavmui, ku
ris įvyks Rochesteryje gruodžio 
28-31 dienomis. Į Šiaurės Ame
rikos Lietuvių jaunimo sąjungos 
suvažiavimą kviečiame visą lie
tuvių jaunimą: ypač sąjungų at
stovai iš Kanados ir JAV, ir 
bendrai jaunimas susidomėjęs 
lietuvių veikla Šiaurės Ameriko
je ir ateinančiu III Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongresu, įvyks
tančiu Pietų Amerikoje. Suva
žiavimo tikslas: sustiprinti Jau
nimo sąjungos mintį tiek Kana
doje, tiek Jungtinėse Valstybė
se ir pradėti sąmoningai ruoš
tis artėjančiam III PLJK Pietų 
Amerikoje kitų metų pabaigoje.

Suvažiavimo registracijos an
ketos jau išsiųstos atstovams ir 
kitam jaunimui. Negavus anke
tos, galima prisiųsti laiškelį ar
ba paskambinti duodant svar
biausią informaciją: vardą, pa
vardę, adresą, telefono numerį, 
atvykimo datą, atvykimo prie
monę. Jeigu atvyktute lėktuvu 
ir aūtbbusu ir norite būti pasi- 
iktas, autobuso laiką, lėktuvo 
skrydžio numerį ir taipogi norą 
Juti aprūpintam nakvyne, priva
liai ar viešbutyje. Jeigu norėsi- 
e nakvoti privačiai, prašome at- 
iivežtii<Jmiegmaišius. Skambin
ate ar rašykite registracijos 
iomisįjai: Juozui Laukaičiui, 88 
tęqųą Street, Rochester, N. Y. 
4621 (716) 266-6782. Anketą 
•rašome išsiųsti » galimai grei- 
iau, ifeęnt iki gruodžio 22-tros. 
"aipogi, Su anketa prašome siųs 
i registracijos mokestį ($25), 
ekiu arba pinigine perlaida, 
•uvažiavimo registracijos mo- 
estis ($25) parūpins lengvus 
usryėius ir karštus pietus ke- 
urioro dienom, susipažinimo va-

S. KUDIRKA ATVYKS 
CHICAGON

Simas Kudirka sausio 19 d. 
vėl atvyks į Chicagą. Jį kviečia 
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus, kuris jį šiemet paskelbė 
garsiausiu šių metų Amerikos 
lietuviu. Apie tą išrinkimą tele
fonu I. Balzekienė pranešė pa
čiam S. Kudirkai. Maloniai pri
ėmęs tą žinią, jis pasidžiaugė, 
kad pirmame jo apsilankyme 
Chicagoje buvo labiau pabrėžta 
Lietuvos tragedija, ne tiek kon
centruojantis į jo asmenį.

S. Kudirkai pagerbti Marti- 
niųue restorane sausio 19 d. 5 
vai. Balzeko muziejus ruošia 
banketą, kurio pelnas bus ski
riamas stipendijų fondui Kudir
kos vaikams mokytis ir Balzeko 
muziejaus statybos fondui. Ban- 
teto rengimo komiteto pirmi
ninkė — L. Dargienė.

Kudirką susirinkusiems ban
kete pristatys gen. kons. J. 
Daužvardienė. Tikimasi, kad da
lyvaus ir gen. kons. A. Simutis. 
Pagerbimo garbės pirmininkas 
yra Chicagos majoras R. Daley, 
nariai — vysk. V. Brizgys, gen. 
kons. J. Daužvardienė, gen. 
kons. A. Simutis, šen. Ch. Percy. 
šen. A. Stevenson, Cook apskr. 
tarybos prez. G. W. Dunne, 
Mokslo ir pramonės muziejaus 
prez. D. M. MacMaster, Chica
gos bibl. prezidentas R. G. New- 
man.

Banketo bilietai bus Vaznelio 
ir Marginių krautuvėse ir mu
ziejuje. S. Kudirka bankete bus 
pagerbtas kaip Lietuvos laisvės 
simbolis. Jo vaikų mokslui eiti 
bus įteikta bent po 1.000 dol.

Pažymėtina, kad Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus daug 
pasitarnauja lietuvių meno, is
torijos ir apskritai mūsų kultū
ros reikalams. J. Daugailis

“GRANDIS” RYTINIAME 
PAKRAŠTYJE

“Grandis” lapkričio 14-16 d. 
lankėsi Washingtone, D. C., ir 
Baltimorėj.

Pirmas autobusas, pripildytas 
jaunesniųjų šokėjų, iš Chicagos 
išvažiavo lapkričio 14 d. vakare.

A. f A.

DR. STASIUI BAUBLIUI mirus,
GIMINĖMS ir draugams reiškiame gilią užuo
jautą.

Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga

LRDVEJE JAUČIAMA DIEVO 
DIDYBE

Bendrojoje audiencijoje daly- 
avo ir Jungtinių Amerikos 
’alstybių astronautas J ohn 
(cDevitt. Popiežius Paulius VI 
tskirai pasveikino astronautą 
(cDevitt ir su juo ilgiau pasi- 
ilbėjo. Po audiencijos, Vatika- 
3 radijo bendradarbio paklaus
ia, kokį įspūdį jam padarė su
tikimas su šventuoju Tėvu, 
čDevitt atsakė, “Susitikimas 
l Popiežium, kuris yra Kris
tus Viešpaties atstovas žemėj, 
ekvienam katalikui yra nepa
rastos reikšmės įvykis. Taigi 

man šis susitikimas buvo
ikšmingas ir paliko neišdildo- 
ą įspūdį. Paklaustas, ką jis, 
ūp religingas žmogus, galvoja 
>ie žmogaus susitikimą su be
dike -kūrinijos erdve, astro- 
tutas McDevitt atsakė: “Kos- 
inėje erdvėje labiau negu bet 
ir kitur, yra jaučiama Dievo 
lybė ir mūsų menkystė. Iš to- 
žiūrint į musų gyvenamąsias 

jtas, į' mūsų miestus, į mūsų 
aštą Ir. visą mūsų žemę, bega
lė jjtosminė erdvė, kuri mus 
pa,, atsiskleidžia visu savo di- 
igumu. Tokioje padėtyje žmo- 
.1 tikrai nesunku suprasti, 
ip didis yra Dievas — Visa-

I
A. f A.

Dipl. Teisininkui Stasiui Jakubauskui
netikėtai mirus, mielus jo ŠEIMOS NARIUS Kaliforni
joje giliai užjaučiame.

Jonas ir Tomas Markvaldai su šeimomis 
Kristina Bloškė su šeima

A. t A. PULCHERIJAI REKLAITIENEI mirus,
jos vyrui pulk. R. RĖKLAIČIUI, dukrai VIDAI ir PAU

LIUI JURKAMS, sūnui VYTAUTUI ir gen. M. RĖKLAI

ČIUI gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Pranas ir Ada Sutkai

A. t A. adv. JULIUI SMETONAI mirus,
žmoną BIRUTĘ, sūnus ANTANĄ, JUOZĄ jr VYTAUTĄ, se
serį MARIJĄ ir ALOYZĄ VALUŠIUS, tetą JADVYGĄ T0- 
BELIENĘ su dukra MARIJA KULMAN IeNE užjaučiame, 
dalinamės JŪSŲ liūdesiu.

Janina Narūnė-PakŠtienė ir 
duktė Danutė iVertalkienč su šeima

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
Penktadienio rytą jau išvydome 
greitkelio užrašą; Washington, 
D. C. — 20 miles. Prieš išva- 

įžiuojant į Amerikos sostinę ap
sistojome kuriam laikui pas lat
vius, kad galėtumėme atsigauti 
ir “Grandies” uniformomis apsi
rengti.

Washingtonas mane keistai 
paveikė. Esu buvusi Detroite, 
Kansas City, Toronte, tačiau vi
si tie miestai nesiskiria dydžio 
atžvilgiu, kai tuo tarpu Wa- 
shingtone jaučiausi ne didmies
ty, esanti, o gražiai suplanuota
me istorinių pastatų miestely
je.

Stabtelėjome prie Baltųjų Rū
mų. Kongresmano Derwinski ir 
Schumano rūpesčiu, perėjome 
Baltuosius Rūmus ir Kapitolių 
kaipo atskira, privati grupė. 
Apžiūrėjome žinomus apkalbė
tus raudoną, mėlyną, geltoną 
kambarius ir pavalgėme pože
myje.

Po pietų mūsų laukė Arling- 
ton kapinės ir Lincoln Memorial. 
Vienas kitą fotografavome, 
viens (kitam skundėmės, kad jau 
pavargę, kojas skauda.

Laikas atsisveikinti su dr. J. 
Geniu, kuris mums mielai apro
dė Washingtono žymiąsias vie
tas.

Laikas į Baltimorę, į motelį.

Tačiau privažiavę nakvynę atgi- 
jome. Nuovargis dingo.

šeštadienį kėlėmės anksti ar 
vėlai, kaip kas norėjome. Auto
busas atvažiavo, bet dar nesu
kome salės link, o nukeliavome 
apžiūrėti Fort McHenry.

Vėliau salėje mus pasitiko at
važiavę vyresnieji “Grandie- 
čiai”. čia repeticijos ir pats pa
statymas.

Įsismaginome. Nors scena bu
vo neperdidelė, tilpome. “Vestu
vių fragmentas” taip pasisekė, 
kad bešokant pakeltkojį vienam 
“grandiečiuį” vos nenukrito 
drabužiai. O Baltimorės publika 
juokėsi ir plojo.

Per greit pasibaigė pasilinks
minimai po pastatymo, per greit 
pasibaigė išvyka, per greit par
važiavome namo. Nuoširdus 
ačiū Baltimorės lietuviams už 
gražų priėmimą. Dabar laukia
me naujų išvykų, tolimesnių ke
lionių.

Rima Janulevičiūtė

— Kachebere kunigų semina
rijoje Mala vi krašte, Afrikoje, 
šiemet kunigystės pašaukimui 
rengiasi 87 studentai, kurių 29 
įstojo šiais metais . Seminarijai 
vadovauja vietinės kilmės kuni
gai. Dauguma profesorių taip 
pat yra afrikiečiai kunigai.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linki Taupytojams ir Skolintojams

- SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

2555 West 47th Street Chicago, III. 60632 

Phone — LA 3-1083 
E. Pietkewicz, President

A. t A. MARIJAI ALMINIENEI mirus,
jos vyrą dr. KAZIMIERA ALMINA, sūnų MINDAUGĄ, 
dukterį AUDRONĘ ŽEMAITIENĘ, velionės seseris ir 
mūsų nares: ANTANINA LUKŠIENĘ ir EMILIJA GRUO
DIENĘ ir jų šeimas , broįį ALBERTA VYČIŲ nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Lietuvos Dukterų Dr-jos Seses 
Los Angeles ir Chicagoje ir 
Kun, Feliksas Gųreckas

Buvusiai Vilkaviškio “Žiburio” gimnazijos mokytojai 
Sibiro kankinei PETRONĖLEI ČESNAITEI- VATTKEVI- 
ČIENEI gruodžio 8 d. Kretingoje mirus, jos dukrai Graži
nai Stanulienei su šeima, ok. Lietuvoje sūnui ir giminaitei 
Onai Mickevčenei su šeima reiškiame gilią užuojautą bu
vę gimnazijos auklėtiniai:

AGR. V. BAČINSKAS 
DR.“ K? DABRILA > 

’p“kasulaitis 
INŽ. J. KIZLAITIS

U. LIPCIENE 
O. PAVILČIENE

K. POVILAITIS 
T. RADVILIENĖ 
J. SAKAS 
DR. V. TAURAS

U. VINGILYTĖ

DRAUGAIS, pehirtathenis, 1974 m. gruodžio 20 4.

Kolegai Česlovui Mickūnui, 
jo brangiam broliui EDVARDUI staiga mirus, reiškia

me gilią užuojautą.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos 
Bostono Skyriaus Vaidyba

NELLIE TUMILTY
Gyveno 2318 S. Leavitt Street, Chicago, Illinois.
Mirė gruod. 18 d., 1974, 3 vai. popiet, sulaukus 75 m. amž
Gimė New Jerse.v,
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Nellie Violet, anūkės 

Diane ir Jenny Sue, 2 seserys Adelė Juška ir Ann jocobson 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktad., 3 vai. popiet, Lack La- 
ckawicz koplyčioje, 2314 W. 23 Place. Laidotuvės įvyks šeštad., 
gruod. 21 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta j Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Queen of Heaven kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, anūkai ir seserys.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672

Laidotuvių Direktoriai

6843 SOUTH WESTERN AVENUE 

AIR-OONDITIONED KOPLYČIOS 

TRYS MODERNIŠKOS 
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8601

E U D E I K I S
Laidotuvių Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 South Califomia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

PETKUS
MARQUETTE FUNEBAL HOME

—TIPAI IR SOROS —
TBY1 MODE&NUKO6 KOPLYČIOM

2533 West 7lai St. —Talei. GRovehlll 6-2345-4 
1410 S. 60th Avon Cicere T0wnhall 8-2108-00

AJOUTK AUTOMOBILIAI** STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
MOT a UTUANICA AVB. Trl. VArd. 7-S40.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
£314 H. 28rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
3*24 W. 89th STREET TeL BEpublle 7-1213
11023 Southweat Hlghway, Palos Hllls, UL TeL 974-441C

PETRAS BIELIŪNAS
<348 B. OALJRORN1A AVĖ TeL LAfayette 3-3372

POVILAS L RIDIKAS
s. HAijrncn stbeet TeL Y Arda 7-161 i

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-89

VASAITIS — BUTKUS
1446 3. MHh AVB. CICERO, ILL. Tat OLymple 2-1008

i
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X Filisterių skautų,-čių meti
nė sueiga šaukiama gruodžio 
22 d., šį sekmadienį, 5:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Aloyzas 
Jurgutis kalbės apie pavergtos 
lietuvių tautos gyvenimą. Bus 
aptarti einamieji reikalai. Visi 
kviečiami dalyvauti.

X Nijolės Jankutės vaizdelis 
“Stebuklų naktį” bus suvaidin
tas Cicero lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutės metu šį sek
madienį, 4 v. p. p. parap. salėj.

X Ekumeninė savaitė šią žie
mą bus nuo sausio 19 iki 26 die
nos. Jos šūkis yra Visa, kas yra 
danguje ir žemėje, suvienyti Jė
zuje Kristuje. (Efez. 1,10).

X Aldona ir Vytautas Ka
mantai iš Darien, Illinois, vieto
je kalėdinių sveikinimų savo 
draugams ir pažįstamiems pa
aukojo “Draugui” ir kitai lietu
viškai spaudai.

X Algirdas ir Sofija Palioniai
sveikina visus savo draugus ir 
prietelius šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga. Vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja spaudai paremti.

X Marija ir Jokūbas Valiu- 
kevičiai iš Sun City, Calif., 
Sveikina savo artimuosius drau
gus ir pažįstamus Kalėdų šven
tėse ir linki laimingų Naujųjų 
Metų. Vietoj Kalėdinių kortelių 
spaudai paremti siunčia 10 dole
rių.

x Stasys Geštautas, negalė
damas pasiųsti asmeniškai svei
kinimų, savo draugus ir pažįsta
mus sveikina per laikraštį linkė
damas džiaugsmo šv. Kalėdose 
ir laimės naujuose metuose.

Ta proga paaukojo laikrašr 
člui paremti $25.00.

X L 2VYNIENE IR D. KURAUS
KIENĖ, MARQUETTE DELIKATESŲ 
KRAUTUVES SAVININKES, 2553 W. 
71st St. Tel. PR 6-2717, yra pasiruo
šusios priimti užsakymus Kūčių sta
lui "ir šv. KaiSdoms ir aprūpinti pir
kėjus jų pageidaiijamais valgiais, 
kepsniais ir kitais skanumynais.

Valgių ir kepsnių pasirinkimas labai 
įvairus, patrauklus ir gausus.

Krautuvė bus atdara sekmad. ir pir
mad. nuo 8 vai. ryto iki 7 v. v. (sk.)

X Ona Konkulevičienė Ir Bronius 
Zahukas, “Ramunės” delikatesų ir 
importuoto maisto krautuvės savi
ninkai. (2547 West 69th <»t., tel. 
WA 5-4254), maloniai praneša, kad 
jūsų Kūčių ir Kalėdų švenčių sta
las bus prabangiai gausus ir tradi
ciniai lietuviškas, jei mums leisite 
jus aptarnauti pagal mūsų įgytą 
specialybę ir patirtį valgių gamy
boje. Čia kepami įvairiausi tortai, 
sausainiukai, kumpiai, roliadai ir 
silžikai. Pas mus galima gauti gry
bų, ausyčių, įvairiausių rūšių silkių 
salotų-vinigretų ir daug kitų deli
katesų, kas yra būtina šventiniam 
stalui. Mūsų tikslas aukšta maisto 
kokybė, prieinamos kainos ir sku
bus, malonus patarnavimas. Prašo
me su užsakymais neuždelsti. Čia 
atvykus, “Ramunės” restorane ga
lima skaniai pavalgyti. Atdara nuo 
8-vai. ryto iki 8 vai. vak. kiekvie
ną dieną išskyrus — pirmad. užda
ryta fnk 1

X KRIKŠČIONIS GYVENIME išlei
do naujai išverstą Lietuvoj PSAL
MYNĄ, kietais viršeliais, 264 psl., 
žavėtinai graži kalba. Kaina $3.50, 
imant nemažiau 10 egz. — po $2.50 
egz. Užsakymus siųsti: KRIKŠČIONIS 
GYVENIME, I.C.C. Putnam, Ct. 
06260. (sk.)

x “Lietuvos universitetas”, Pr. 
Čepėno redaguota ir Lietuvių Pro
fesorių dr-jos išleista vienkartinė 
istorinė knyga, — geriausia dova
na šventėm. Ji bus atgaiva skaityti 
vyresniems jr paskata siekti aukš
tojo mokslo mūsų jaunimui. Knyga 
pateikia visų Lietuvos aukštojo 
mokslo institucijų istoriją ir taip 
pat duoda jos santrauką anglų kal
boje. Lietuviai akademikai, dirbą 
ar studijuoją kolegijose - universi
tetuose galėtų padaryti gerą rek
lamą Lietuvat rekomenduodami šią 
knygą* savo institucijų bibliotekų 
“acąuisition” departmentams įsigy
ti. Užsakymui adr. — As&ociation 
of Lithuanian - American Profes- 
sors, c/o Balys Račkauskas, Presi- 
dent, 621 VVellington, Chicago, IU. 
60657. Chicagoje parduodama Mar
giniuose, Terroje ir Vaznelių pre
kyboje. Kaina $15.00 (sk.)

X Vanda Kulikauskienė su 
dukra Irena sveikina visus 
draugus ir pažįstamus, šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Vietoje atvirukų siunčia savo 
mėgiamiausiam dienr. “Drau
gui” auką 15 dol.

X Dailininkai Antanas ir 
Anastazija Tamošaičiai švenčių 
proga mums prisiuntė iš Kana
dos nuoširdžius sveikinimus ir 
pridėjo auką dienraščiui stip
rinti. Ačiū.

X Aleksandra Gylienė, Olym- 
pia, Wash.„ gavusi kalėdines 
korteles, prisiuntė 15 dolerių 
auką. Labai ačiū.

X Vincė Baužienė linki links
mų šv. Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų metų visiems savo drau
gams ir pažįstam'ems.

X Dr. Gedas ir Aldona Gri- 
niai, Flossmoor, III. Sveikina 
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų ir N. Metų proga ir vietoje 
sveikinimo kortelių aukoja dien
raščiui “Draugui”.

X Frances ir Otonas Kaptei- 
niai, Chicago Ridge, III., švenčių 
proga pasiuntė visiems “Drau
go” redaktoriams ir bendra
darbiams nuoširdžius sveikini
mus, o tap pat 10 dolerių auką. 
Dėkojame.

X Angelė Matulevičienė, ar
tėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1975 metų proga, sveikina visus 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus, linkėdama geriausios 
kloties gyvenime. Sveikinimo 
kortelių vietoje, skiriu auką 
“Draugui” paremti.

X Aukų prisiuntė: po 4 dol. 
— J. Jasiukaitis, J. Zauka, V. 
Tamulis; po 3 dol. — M. Galdi
kienė, B. V. Mačiuika, V. Palu- 
beckas, Irena Jurgilas; po 2 dol. 
—K. Kubaitis. Labai ačiū.

X R. ir V. Kondratal. Rich- 
mond Hill, N. Y., sveikina savo 

! draugus ir pažįstamus Kalėdų 
šventėse ir linki laimingi) Nau

dųjų Metų, • -
į x švenčių proga daugelis 
skaitytojų remia savo dienraštį. 

Aukų po 5 dolerius prisiuntė:
Giedra Gudauskienė, L. A.,
J. Butvilą ir J. R. Vaičaičiai,

Chicago,
K. Uknevičius, Woodhaven, 
Ant. Balukas, Brighton,
Juzefą Paulauskienė, Chica

go.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me.
X Juozas Puidokas sveikina 

gimines,, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų šventėse ir linki laimin
gų Naujųjų metų. Vietoje korte
lių skiria auką labdarai.

X šv. Kalėdų proga nuošir
džiai sveikiname draugus ir pa
žįstamus ir visiems linkime lai
mingų Naujų Metų. Kalėdinių 
atvirukų nesiuntinėjame ir jiems 
skirtas lėšas aukojame “Drau
gui ir Pasaulio Lietuviui.

Bronius ir Bronė Nainiai 
(pr.)

X A. M. Matuzai sveikina 
draugus ir pažįstamus Švenčių 
proga. Vietoje kalėdinių korte
lių aukoja 25 dol. Lietuvos Duk
terų dr-jai.

fpr)
X Emilija ir Antanas Gaškai 

ir Teodora ir Juozas Lapinskai 
vietoj kalėdinių sveikinimų au
koja Amerikos Lietuvių Tarybai 
$50.00

X Reikalinga moteris prižiū
rėti vaikus dienos metu, Brigh
ton Parko apyl. Skambint tel. 
247-3781. (sk.)

x Albinas Kurkulls, akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman and 
ttenshaw, Ine., patarnauja akci
jų, bonų, fondų bei kitų verty 
bių pirkime ir pardavime. Suši
lo mėję skambinkite 332-0560.

(sk.)
X Maloniai kviečiame į Nau

jųjų Metų sutikimą, šampanas, 
užkandžiai, smagi nuotaika ir 
linksma muzika. Playhouse sa
lėje, 2525 W. 69 St. Pradžia 8 v. 
vak. Staliukus rezerv. telef. 
436-5369 arba 434-8836. Asme
niui 10 dol. Rengia Santara- 
Šviesa. (pr,) į

Lietuvių veterinarijos gydytojų draugijos išeivijoje valdyba. Iš kairės 
į dešinę: dr. Leonas Kriaučeliūnas — sekr.., dr. Antanas Brizgys —- 
ižd.., dr. Konradas Kr^-naųskas — pirm., prof. dr. Stasys Jankauskas 
— valdybos narys apec. uždaviniams, dr. Kastytis Latoža — vicepirm.

Nuotr. P. Maletos

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Klevą Vidžiūnienė, Los An
geles, Calif., laimėjo “Moters” 
žurnalo novelės konkurse 1 vie
tą, gaudama 100 dol. premiją. 
Antrą vietą laimėjo Birutė Vy- 
tienė iš Delhi, Ont.

— Minnesotos universitetas 
skiria iš Rockefellerio fondo 
stipendijas tiems, kurie rašys 
darbus tema: “Imigracija ir et
ninis faktorius Amerikos istori
joje”. Besidomį tuo reikalu pra
šomi rašyti: Professor Rudolph 
J. Vecoli, Director Immigration 
History Research Center, Uni- 
versity of Minnesota, 826 Berry 
Street, St. Paul, Minnesota 
55114, tel. (612) 373-5581.

— Advokatas Valdas Duoba, 
ilgesnį laiką dirbęs federalinė j 
Prekybos komisijoj (FTC) New 
Yorke ir Squ:bb vaistų bendro
vėje New Jersey, pastaruoju 
metu persikėlė į naują darbovie
tę ir, bendradarbiaudamas su 
patyrusiu advokatu, buvusiu tei
sėju Mc Sherry, pradėjo verstis 
privačia advokatūros praktika. 
Tikimasi, kad jaunas, gabus ir 
jau patyręs advokatas bus gėras 
patarėjas New Yorko lietu
viams., turintiems teisinių prob
lemų. Jo adresas yra: 453 New 
York Avenue, Huntington, N. Y. 
11743, tel. (area code 516) 
427-3399.

— Linas Kojelis, JAV LB 
Santa Monikos apylinkės valdy
bos narys jaunimo reikalams, 
nigsėjo 25 d. oficialiu laišku

J. Stelmokas, Philadelphijos LB 
apyl. pirmininkas.

Nuotr. K. Cikoto

X Cicero jaunimas nuo 16 iki 
30 m. amžiaus kviečiamas į su
sirinkimą Šv. Antano parap. 
skautų būkle sekmad., gruod. 22 
d., 11:30 vai. išrinkti atstovus į 
Rochesteryje vykstantį Jauni
mo Suvažiavimą gruod. 28-311 
d. d. (pr.)

X TERROS DOVANŲ PRE
KYBA, 3235-37 W. 63 St., Chi
cago, III. 60629, tel. (312) 434- 
4660, atdara kasdien nuo 10 iki 
9 v. v., šeštadieniais — nuo 10 
iki 6 v. v., sekmadieniais nuo 12 
iki 4 v. V. (pr.)

kreipėsi į JAV atstovų rūmų na
rį Alphonzo Bell, prašydamas 
išaiškinti, ar JAV vyriausybė iš 
anksto žinojusi apie Australijos 
ketinimą pr pažinti Pabaltijo 
valstybių okupaciją. Užklausi
mas paryškintas Australijos 
vyriausybės pranešimu, kad 

jąpie padarytą žygi iš anksto 
buvo painformuotos “draugiš
kos valstybės”. Į L. Kojelio už
klausimą kongr. A. Bell atsakęs 
š. m. lapkrič o 19 d. laišku. Prie 
atsakymo prijungęs gautą iš 
valstybės sekretoriaus padėjėjo 
Linwood Holton laišką, kuriuo 
pasisakoma, kad “Australijos 
naujoji politika Pabaltijo vals- 
tyb ų atžvilgiu Australijos už
sienio tarnybos pareigūno buvo 
paskelbta 1974 m. rugpiūčio 5 
d. Pranešėjas pareiškęs, jog 
Australija niekada nepritarusi 
būdui, kuriuo šios valstybės bu
vo aneksuotos, tačiau prie pri
pažinimo priėjo, kaip jis apibū
dino, vedama esamos situacijos 
reališkumo, JAV nusistatymas 
nepripažinti jėgą įvykdytos Lie
tuvos, Estijos dr Latvijos inkor
poracijos į Soyįetų Sąjungą ne
perseniausiai buvo patvirtintas 
valstybės sekretoriaus padėjėjo 
Europos reikalams Arthur Hart- 
man š. m. rugpiūčio 17 d. laiške 
diplomatiniams šių valstybių 
atstovams”.

i KANADOJE
1 — KLK Moterų draugijos To
ronto skyriai gruodžio 8 d. pa
minėjo 25-rių metų sukaktį. Iš
kilmingos pamaldos atlaikytos 
Prisikėlimo par. šventovėje, da
lyvaujant abiejų skyrių vėlia
voms ir pilnai šventovei maldi
ninkų. Koncelebracines Mišias 
atnašavo kun. A. Prakapas, 
OFM, kun. Aug. Simanavičiaus, 
OFM, ir kun. Pr. Gaida. Pasta
rasis pasakė ir tai šventei skir
tą pamokslą. Lekciją skaitė 
KLK Moterų dr-jos centro val
dybos pirm. dr. O. Gustainienė. 
Giedojo parapijos choras, vad. 
E. Krikščiūno. Po pamaldų Pa
rodų salėje buvo suruoštos vai
šės ir sukakties minėjimas. Šią 
iškilmę pradėjo atidaromuoju 
žodžiu centro valdybos pirm. dr. 
O. Gustainienė, pakviesdama 
programos pranešėją R. Sirutie
nę. Invokaciją sukalbėjo dv. va
das l<un. A. Prakapas, OFM. Su
kaktuvininkes sveikino: gen. 
kons. dr. J. Žmuidzinas, KLB 
krašto valdybos pirm. J. R. Si
manavičius, Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų centro var
du — prof. Šlepety tė-Janačienė, 
KLK Centro — kun. Pr. Gaida, 
Išganytojo par. evangelikių mo
terų dr-jos — V. Anysienė, KLB 
Toronto apylinkės — jos pirm. 
M. Abromaitis, šalpos būrelio 
“Daina” ir L. Namų Moterų Bū
relio — p. Butienė, parapijų — 
kun. P. Ažubalis, kun. Aug. Si
manavičius.

— KLK Kultūros draugijos
“Žiburiai” metinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 4 d. “T2” patal
pose Anapilyje. Pirm. P. Bra- 
žukas susirinkimui pirmininkau
ti pakvietė A. Rinkūną, sekreto
riauti — St. Dargį, kuris surašė 
ir steigiamojo susirinkimo pro
tokolą prieš 25 metus. Praneši-

CHICAGOS
ŽINIOS

NEDUODA PINIGŲ

JAV apylinkės teismas įsakė, 
kad iš federalinio iždo numato
ma pajamų dalis Chicagai būtų 
sulaikyta, kol Chicaga atsisakys 
diskriminacijos tarnautojų sam
dyme. Sausio mėnesį Chicaga 
turėjo gauti 19 mil. dol., o visa
me Chicagos metiniame biudže
te tų pajamų netekimas gali 
siekti 76 mil. dol.

DRAUSMĖ MOKYKLOSE

Sudaroma speciali 25 žmonių 
komisija, kuri studijuos pašliju
sios drausmės klausimus Chica
gos miesto mokyklose.

CHICAGA 48-TOJ MĖTOJ

Rašytojas A. Louis, “Harper 
Magazine” redaktorius, paskel
bė sąrašą miestų pagal gerumą 
juose gyventi. Imamas dėmesin 
nusikaltimų gausumas, tarša, 
gyventojų tirštumas, mokslo ga
limybės, sve katinguma3, paja
mos, bibliotekos, kainos, viešbu
čiai ir kiti statistikos duomenys. 
Geriausiu miestu laikomas 
Seattle, blogiausi — St. Louis 
ir Nevvark, N. J. Chicaga yra 
48-je vietoje, trečia nuo galo.

KĄ DUODA MEDICAIRE
Nuo sausio 1 d. bus pakeiti

mų Medicare tvankoje. Pats pa
cientas turės ligoninėje užsimo
kėti pirmus 92 dol. (iki šiol bu
vo 84).

TIRS CHICAGOS VANDENĮ

Aplinkos apsaugos įstaiga iš
tirs Chicagos vandenį, ar jame 
nėra vėžį sukeliančių chemikalų. 
Be kitų, šiuo reikalu rūpinasi ir 
V. Adamkus, kurio pareiškimai 
skelbiami per Chicagos radiją.

SAUGO VANDENĮ

Illinois prokuroras W. J. 
Scott griebia Chicagos apylin
kės pramonės įmones, kurios 
cianidą ir kitus chemikalus lie
ja į vandenį ar į žemę, iš kur 
gali patekti į gėrimui naudoja
mą vandenį.

mus padarė — valdybos pirm. 
P. Bražukas, ižd. J. Andrulis ir 
rėd kun Pr. Gąida. Praėjusio 
metinio susirinkimo protokolą 
perskaitė kun. J. Staškus, to 
sus-mo sekretorius. Po praneši
mų buvo aptarti “T2” persikė
limo reikalai, praėjusios 25 m. 
sukakties minėjimas, priimta 
sąmata ateinantiems metams ir 
mestas žvilgsnis ateitin. Ry
šium su labai kylančiomis kai
nomis spaudos srityje pasisaky
ta už “T2” metinės prenumera
tos pakėlimą iki 10 dol.

AUSTRALIJOJE

— Melbournan atvykęs Veng
rijos kardinolas kankinys Mind- 
szenty priėmė Lietuvių Bendruo 
menės delegaciją, kurią sudarė 
apl. pirm. Albinas Pocius ir P. 
Aras.

ITALIJOJ
— Prel. Zenonas Ignatavičius 

ir prel. Jonas Bičiūnas yra ga
na stipriai susirgę ir paguldyti 
ligoninėje. Tikimasi, kad šven
tėms gal galės grįžti namo.

BRAZILIJOJE
— Lietuviai sportininkai, glo

bojami prel. P. Ragažinsko ir 
žaidžią seserų pranciškiečių 
gimnazijos aikštėje, laimėjo pir
mąjį Sao Paulo miesto pirmeny
bių žaidimą, bet antrąsias krep
šinio rungtynes pralaimėjo, iš- 
krisdami iš varžybų. Vienetas 
pavadintas “Šv. Mykolo Arkan- 
gelo” vardu.

— Lietuvos kariuomenės šven 
tė Sao Paulo minėta lapkričio 
24 Šv. Kazimiero salėje. PLB 
valdybos pirm. Algirdas Slieso- 
raitis tarė žodį, o meninėje pro
gramoje pasirodė “Rūtelė”, tau
tinius šokius šoką vaikai. Buvo 
pagerbti savanoriai J. Ciuvins- 
kas ir J. Lazdauskas. Dalyviai 
žiūrėjo pusvalandžio filmą, at
vežtą iš Venecuelos lietuvių 
veiklos Z. Pesliako.
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime mūsų parapijiečiams, rėmėjams, 
geradariams, bei pažįstamiems, kad visi 
bendrai galėtume sėkmingai darbuotis 
Gimimo Švenčiausios Panelės parapijos 
gerovei.

Klebenąs Kun. ANTANAS ZAKARAUSKAS

Kunigai:

Antanas C. PucJienski 
Kan. Vaclovas Zakarauskas

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
proga,

sveikiname visus mūsų parapiečius, gimines, 
rėmėjus, geradarius bei pažįstamus.

Linkime visiems pasisekimo ir dvasinių 
gėrybių.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS KUNIGAI:

Vito Mlkolaitls, Adolfas Statys 
Jonas Vyšniauskas
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Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės proga sveiki
name visą Aušros Vartų parapiją, parapijiečius ir 
visas draugijas. Tegul gimęs Jėzus suteikia Jums 
dangiškų malonių, palaimos ir didžių vilčių išsi
pildymo. Kalėdų šventės tesuteikia visiems tyro 
džiaugsmo ir skaidrios krikščioniškos nuotaikos.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KUNIGAI

Kun. Bonifacas Vaišnoras, M.I.G. 
Kun. Benjaminas Uždavinys, M.I.C.
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LINKSMŲ ŠVENTŲ 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

PROGA,
Sveikinu parapijiečius, draugus 

ir dienraštį “Draugą”.

KUN. IGNAS URBONAS 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary, Indiana 46401




