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R. Nixon, 

atgarsiai, 
sveikinimai

Naujojo prezidento R. Nixonoj 
prisaikdinimo kalba, kurioje jis 
atkreipė dėmesį į taikos, vienin 
gurno reikalą, buvo palankiai ver 
tinama tiek Kongreso sluoksniuo 
se, tiek, su viena kita išimtimi, ir 
pasauly.

Popiežius: prašome Dievo jus 
ginti

Vatikanas. — Popiežius Pau
lius VI R. Nixoną pasveikino te
legrama, kurioje pažymėta. “Mes 
prašome Dievo jus ginti ir jums 
vadovauti, kad jus lydėtų sėkmė 
taikos ir vienybės siekiant.”

Šen. Muskie: tai esanti gera 
pradžia...

Šen. Muskie, buvęs demokratų 
partijos viceprezidentiniu, pralai
mėjusiu kandidatu, vertindamas 
37-jo JAV prezidento kalbą, nu
rodė — “svarbiausias dalykas, tai 
sukelti krašto pasitikėjimą. Tai 
reikalinga kiekvienam naujam 
krašto prezidentui, bet iš Nixono 
dar daugiau reikalaujama, nes 
jis gavęs 42 proc. visų rinkikų bai 
sų, be to, pats kraštas yra suski
lęs. Tačiau jo kalba teikianti ge
ros pradžios viltį. Naujasis prezi
dentas padarė gerą įspūdį.”
Ateity laukiama mažiau žodžių,

daugiau veiksmų
Senato daugumos vadas, demo 

kratas šen. M. Mansfield, pareiš
kė, tikįs, kad ateity iš naujojo 
prezidento bus laukiama mažiau 
žodžių bei kalbų, bet daugiau sėk 
mės ir ypač per sekančius mėne
sius taikos pasauly siekiant Šen. 
McCarthy, buvęs prezidentinis 
kandidatas, trumpai pasisakė — 
tai gera kalba, tinkama įvesdini
mo iškilmėms. Kitas demokratas, 
šen. E. Kennedy, pasitenkino pa 
žymėjęs: “Svarbiausia, kad buvo 
iškeltas taikos pasauly reikalas.”

Vienas negrų vadų nusivylęs...
Vienas JAV negrų vadų, nužu

dyto dr. King įpėdinis, kun. R. 
D. Abemathy nurodė, kad nau
jojo prezidento kalba nepasižymė 
jo “jautrumu opiausiems klausi
mams krašte — bado, skurdo ir 
rasiniams klausimams.”

Sveikino du Kremliaus vadai

Maskva. — Kremliaus du trijų 
lės vadai, A. Tarybos prezidiu
mo pirm. N. Podgomyj ir min. 
pirm. A. Kosyginas reiškė būsimo 
bendradarbiavimo viltis: esą, a- 
biejų kraštų vadai turį siekti ge
rinti abipusius santykius. Jie tei
gė: “Bendromis pastangomis rei
kia siekti išspręsti pribrendusius 
tarptautinius klausimus.”

H. Wilson — viltis pasauliui

Naujojo JAV prezidento žodis 
sausio 20 d. vertinamas palan

Taip atrodė sausio 20 d. pareigas pradėjusio eiti nau jojo prezidento R. Nixono šeima (su vienu busimuo
ju...). jai apsilankius vakare vykusiuose šešiuose baliuose VVashingtone. Dešinėje prezidentas su žmona, 

iš kairės: David Eisenbower, prez. dukra Julie, D. Rogers (busimasis žentas?), kita duktė Tricia.

JAV-bėms ir toliau teks sunkus 
vaidmuo — vadovauti pasauliui

Vietname
Vietnamo klausimu nebūsią 

permainų
SAIGONAJS. — R. Nbcono pa

siųstas, pirmasis aukštųjų pa
reigūnų, diplomatas U. A. John
son Saigone pareiškė, kad “JAV 
politika Vietname — naudinga, 
neša pelną”, todėl, jo nuomone, 
jis nesiūlęs keisti krašto įsipa
reigojimų Vietnamo atžvilgiu.

Paklaustas, ar jis dabar 
pritariąs JAV dalinių atitrau
kimui, Johnson atsisakė pareikš 
ti savo nuomonę.
Padėtis pagerėjusi pastaraisiais 

metais
U. A. JohnBon dar pridūrė, 

kad per pastaruosius metus pa
dėtis Vietname žymiai pagerė
jusi. Jis grįžta į Washingtoną 
ir apie padėtį Vietname praneš 
prezidentui R. Nbconui.

kiai Vakarų pasaulio sostinėse. 
D. Britanijos min. pirmininkas 
H. Wilson spaudai pareiškė, kad 
tą kalbą galima laikyti įžangą į 
vilčių kupiną pasaulį.

Hanojus prisiminė buvusį 
prezidentą

Hanojus. — Š. Vietnamo Ha
nojaus radijas, Hong Konge gau 
tais pranešimais, neminėjo tiesio
giai naujojo prezidento, bet ver
tino buvusio prez. Johnsono veik
lą. Esą, jis privedęs JAV-bes prie 
padėties, kai krašte įsivyravęs pyk 
tis, susiskaldymas, gi užsieny jis 
nepaprastai nekenčiamas. Radi
jas pridūrė: “tegul Johnsono ne
sėkmė būna pamoka kitiems”. 
Nixon kinams — reakcionierius

Pekinas. — Kom. Kinijos 
spaudos agentūra gyventojams 
kreipė dėmesį: VVashingtone, nau 
jojo prezidento įvesdinimo iškil
mėse dalyvavo 10,000 amerikie
čių, protestavusių prieš JAV im
perializmą (ištikrųjų šis skaičius 
perdėtas — Red.) ir čia pat įspė
jo: tai liudyja, kad amerikiečių 
tauta skubiai atbunda ir tai reiš
kia, kad naujasis prezidentas tu
rės daugiau sunkumų už L. B. 
Johnsoną.

Esą, Nbconas — reakcijos at
stovas.

Čekų vadai įspėja: nesideginkite
Čekoslovakijos prezidentas Svoboda įspėjo: rusai galėtų pakeisti vietos valdžią - 

Užvakar bandė susideginti jaunas Pilzeno gyventojas, be to, jaunuolis Budepešte 
Tūkstančiai Prahos gyventojų žygiavo miesto gatvėmis - Nuotaikos krašte tebėra 
įtemptos.

Įtampos nuotaikos įsivyrauja 
krašte

PRAHA. — Čekų jaunimui 
dar vis gedint sekmadienį mi
rusio susideginusio studento 
Jan Palacho, pats prezidentas
L. Svoboda pirmadienį gyven
tojams paskelbė apie antrąjį į- 
vykį — šį kartą bandė suside
ginti Pilzeno įmesto gyvento
jas, Josef Hlavaty, alaus daryk
los darbininkas. Vakar paskelb
ta žinia ir apie vieno jaunuolio 
panašų žygį Budapešte, Ven
grijoje.

Įtampos nuotaikos buvo ypa
tingai palietusios krašto jauni
mą, studentus. Vakar jie nu
žygiavo prie sovietų ambasados 
rūmų ir skelbė nepalankius Mas
kvai šūkius. Pranešimais iš Šve
dijos ( jie dar nebuvo patvirtin
ti), gausūs sovietų kariniai da
liniai atvykę į Prahą.

Krašto valdovai pergyveną 
antrąją krizę

Pirmadienį, penkioms die
noms po Palacho žygio praslin
kus, Pilzene, 48 m. atstu nuo 
Prahos, bandė susideginti J. 
Hlavaty, 25 m. amžiaus, išsi
skyręs ir dviejų vaikų tėvas. 
Prahos radijo žiniomis, Hlavaty 
apsipylė degamąja medžiaga 8 
vai. vak. Pilzeno Dūkia aikštė-

Pirmoji darbo diena B. Rūmuose
Daiyvavo taut. saugumo 

tarybos posėdy
WASHINGTON. — Po sau

sio 20 d. iškilmių, naująjį pre
zidentą įvesdinant, vakar jau 
buvo pirmoji R. Nbcono — 37-jo 
JAV prezidento darbo diena. 
Dar naktį prieš tai jis skyrė 
keturias valandas aplankyti vi
sus šešis balius, visur tarda
mas, dažnai humoru atmieštus 
sveikinimo žodžius. Į Balt. Rū
mus su žmona tik 1,15 vai. ry
tą grįžęs, R. Nixonas 7,30 vai. 
vakar rytą jau ėjo krašto šei
mininko pareigas.

Pirmasis pareigūnas, su ku- 
Iriuo jis tarėsi, buvo dr. H. Kis
singer. Kalbėtasi apie Krašto 
taut. saugumo tarybos darbą 
— jos posėdis, R. Nbconui pir
mininkaujant, įvyko vakar.

šiandien prisaikdinami 
vyriausybės nariai

Senatui vienbalsiai patvirti
nus 11 R. Nixono vyriausybės 
narių, šiandien jie B. Rūmuo
se prisaikdinami. Dar vieno, vi
daus reik. sekretoriaus, Hickel,

je. Liepsnos palietė 66% jo kū
no. Esą, jei nebūtų sutrikimų, 
Hlavaty gyvybė dar galinti bū
ti išgelbėta.

Jaunuolis žudėsi Budapešte 
su hipių rūbais

Pirmadienį antrasis panašus 
žygis buvo Budapešte — čia, 
ties Vengrijos Tautinio muzie
jaus rūmais benzinu apsipylė 
ir uždegęs degtuką liepsnose 
paskendo nežinomas jaunuolis. 
Jis dėvėjo hipių rūbus ir buvo 
nugabentas į ligoninę. Apie jo 
žygio priežastis valdžia tyli,

Prez. L. Svcif la prieš rusų 
grėsmę

i prisaikdinimas atidėtas savai- 
! tės pabaigai. Tai įvyko dėl kai 
kurių senatorių keliamų nuomo 
nių. Vis dėlto manoma, kad 
Hickel bus patvirtintas.

37-sis JAV prezidentas R. Nixon, 
savo sunkiąsias pareigas pradėjęs, 
pirmąją dieną nešykštėjo šypsenos

R. Nixono sprendimu, darbo 
dieną jis kasdien pradėsiąs 7,30 
vai. ryto. Jis numatė dirbti ne
B. Rūmuose, bet šalia esančiuo
se vyriausybės rūmuose. B. Rū
mai, daugiau bus skiriami priė
mimams bei šiaip reprezenta
cijai.

Naujasis viceprezidentas S. 
Agnew vakar pirmininkavo Se
nato posėdžiui.

15 minučių be prezidento
VVASHINGTON. — Sausio 20 

d. JAV-bės 15 minučių neturėjo 
prezidento... Pagal 20-jį kon
stitucijos papildymą ligšiolinis 
prezidentas su viceprezidentu 
savo pareigas baigė sausio 20 
d. 12 vai. dieną.

Tuo tarpu, R. Nixonas nau
juoju prezidentu buvo prisaik
dintas 12,15 vai., taigi, penkio
likai minučių praslinkus.

R. NLvonaa vakar priėmė gen. 
štabo viršininką gen. E. Whee- 
lerį

betgi neabejojama, kad ir čia 
lėmė protestas prieš krašto ko
munistinį režimą bei laisvės sto
ką.
L. Svoboda: dideliam gaisrui 

pakanka vienos kibirkšties
PRAHA. — Čekoslovakijos 

prezidentas gen. L. Svoboda už
vakar krašto gyventojams kal
bėjo per radijus ir televiziją. 
Tai buvo įspėjimo ir galimos 
grėsmės žodžiai.

Jis kalbėjo: “Jūsų tėvų, jū
sų krašto, mano ir visos žmo
nijos vardu, aš jūsų prašau — 
liaukitės vykdę šiuos baisius žy
gius. Supraskite pavojų — juk 
dideliam gaisrui sukelti pakan
ka mažos kibirkšties ir tai su
keltų pavojų tūkstančiams gy
vybių”.

Svoboda mirusį Palachą ver
tino kaip vyrą, turėjusį “kil
nių tikslų”. Prezidentas šaukė
si rimties ir įspėjo, kad, prie
šingai, kraštas galėtų atsidurti 
anarchijos padėty.

Svoboda dar nurodė, kad ne
ramumams nesiliaujant, “kas 
nors kitas galėtų užimti mūsų 
vyriausybės vietą”. Šioji užuo
mina reiškė: rusai, būdami jaut 
rūs viešajai pasaulio nuomonei, 
galėtų vykdyti spaudimą Pra
hos politiniams vadams, reika
laudami — palaužti visas pasi
priešinimo nuotaikas, o jei tai 
nebūtų įvykdyta, jie galėtų siek 
ti nakeisti Prahos vadus.

Įtampa sostinėje, Vakarų ste
bėtojų nuomone, šiuo metu di
desnė kaip invazijos metu.

Tūkstančiai žygiavo em 
vėliavomis

Pirmadienio miglotą rytą 
Prahos gatvėse vėl žygiavo tūks 
tančiai, kai kuriais šaltiniais 
dalyvių įkaičius siekęs 150.000. 
Jie žygiavo pagerbdami sekma
dienį mirusį Palachą ir . nešė di
džiulę, gedulo juosta perjuostą, 
Palacho nuotrauką, tautines vė
liavas. Minia pradžioje buvo su
sirinkusi šv. Vaclovo aikštėje, 
vėliau nužygiavo prie universi
teto, filosofijos fakulteto, kur 
studijavo Palach. Žygio šūkis 
buvo: “Mes esame ištikimi”.

Universiteto languose degė 
šimtai žvakių. Radijo žiniomis, 
panašios didelio masto demon
stracijos vyko ir kituose Čeko
slovakijos miestuose.

Maskva šaukia: 
tai provokacija...

MASKVA. — Vakar, antra
dienį, į susideginimo įvykius re
agavo ir Maskva. “Pravda” pa
skelbė, kad Palacho žygis reiš
kiąs “prieš komunizmą nukreip
tą provokaciją”. Dar pridurta, 
kad čeko studento žygį skatino 
“prieš socializmą nukreiptos jė
gos” Čekoslovakijoje.
Krašto politiniai vadai tariasi

PRAHA. — Kom. partijos 
sekretoriatas kreipėsi į savo na
rius, kviesdamas išlaikyti rim
tį. Esą, reikia siekti sukurti at
mosferą, kurioje būtų galimas 
“taikingas darbas”. Čekų kraš
to vyriausybė savo posėdyje 
svarstė padėtį ir būdus, kurie 
įgalintų tvirtinti krašto “politi
nį ir ūkinį gyvenimą”.

• Meksikos gyventojų skai
čius siekia 47 mil. Labai pakilęs 
gimimų skaičius. Šiais metais 

'laukiama 2.040,000 gimimų.

Kariniai veiksmai Mekongo deltoje Vietname

Reikalauja: bausti riaušių kaltininkus
Demonstracijas išnaudoja 

komunistai
VVASHINGTON. — Pasitvir

tino spėjimai: “karo priešinin
kų”, hipių ir vad. Nauj. Kairės 
demonstracijos buvo naudingos 
komunistų propagandai. Pirmie
ji tuos išpuolius, ypač naujajam 
prezidentui R. Nbconui keliavus 
iš Kapitoliaus į Balt. Rūmus, 
išnaudojo Pekino komunistai. 
Tai, greičiausia, paseks Mask
va ir kiti komunistiniai kraštai.

Demonstracijos buvo pirmos 
naująjį prezidentą įvesdinant. 
Dėl to turėjo nemaža darbo 
Washingtono policininkai. Tvar 
kos žiūrėjo apie 5.000 policinin
kų ir tautinės gvardijos vyrų, 
be to, buvo iškviesti, iš Fort 
Bragg bazės, 82-sios divizijos 
parašiutininkai.

Plytas, bonkas mėtė 
} prezidento automobilį

Prez. Nbcono šarvuotam au
tomobiliui lėtai, saugumo agen
tų apsuptam, riedėjus Baltųjų 
Rūmų kryptimi, policija bent 
dviejose Pennsylvania gatvės 
vietose tramdė apie 2.000 de
monstrantų — jie iškėlę šūkius 
(pvz. “Bilijonieriai išnaudoja 
karių kraują” ir pan.), dar ban
dė prasiveržti prie automobilių 
vilkstinės, mėtė akmenis, ply
tas, tuščius alaus butelius. Pri
artėjus automobiliui su R. Nbc- 
onu, jaunieji, daugiausia ilga
plaukiai demonstrantai bandė 
pataikyti ir į krašto vado ma
šiną, tačiau jai išvysčius grei
tį, tai nepavyko.

PARYŽIUS. — Į Paryžių at
vykęs JAV delegacijos naujasis 
pirm. H. C. Lodge pareiškė, kad, 
susitarus su komunistais, nau
jasis pasitarimų posėdis kvie
čiamas šį šeštadienį. Būsią svar 
stomi esminiai klausimai

Čekai su slovakais nuo sausio 1 d. gyvena federacinėje santvarkoje, 
bet kas jų vidury ir ar jie savarankiški? (iš olandų spaudos)

Suimta apie 90 demonstrantų
Triukšmautojai buvo vado

vaujami tų pačių (Dellinger, 
Davis), Skatinusių riaušes per
nai Chicagoje. Vakar paaiškė
jo, kad policijai teko suimti 90 
riaušininkų. Buvo sužeisti du 
policininkai — kaip ir Chica
goje, ir šį kartą jų adresu skli 
do jaunuolių šauksmai: esate 
kiaulės ir pan.

Reikalaus bausti protesto 
reiškėjus

VVASHINGTON. _ Illinois 
valst. delegacija Kongrese, pa
sipiktinusi sausio 20 d. triukš
mautojų išpuoliais, vakar pas
kelbė: ji reikalaus tuos pro
testo reiškėjus bausti įstaty
mais pasirėmus. Demokratai ir 
respublikonai, Kongreso nariai, 
numato kreiptis į naująjį teisin
gumo žinybos viršininką, Mit
chell, ir bausti chuliganus.

Atst. Rūmų naryB iš Illinois 
valst., R. Pucinski, pirmasis rei
kalauja griežtai bausti riaušių 
kėlėjus, juo labiau, kad esama 
pakankamai duomenų tai vykdy 
ti įstatymo keliu. Jo nuomone, 
dabar jau visi įsitikino, kad 
Chicagos policija buvusi teisi, 
praėj. metų vasarą griežtai tram 
džiusi riaušes. Kas įvyktų, jei 
būtų buvę kitaip elgiamasi? — 
buvo klausiama.

KALENDORIUS

Sausio 22 d.: šv. Anastazas, 
šv. Blesilė, AušryB, Nautė.

Sausio 23 d.: šv. Raimundas, 
šv. Akvilė, Gailys, Taultvilė.

ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimas lietus, be di
desnių pakitimų temperatūroje, 
ryt — galimas lietus.

Saulė teka 7:12, leidžias 4:52.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

LIETUVIŲ ŠUOLIS į ERDVĘ
Liėtuvių pastangos pakilti į erd 

vę he tokios jau jaunutės, kaip 
kuriant mflsų broliui atrodo. Jau 
apie 1850 mėtiis, taigi prieš 119 
mėttį, žemaitis Aleksandras Hriš- 
kevičius buvo sukonstrUavęs gar
lėkį (garo mašina varomą apara
tą) lf išbandęs Kaune vieną pre- 
kytnetj. Pasibaidę arkliai net iš
lakstė fitib to “lėktuvo”, o varg
šas konstruktorius beveik atsidū
rė Sibire.

Tačiau mūsų tikros ir savaran
kiškos aviacijos pradžia rišasi su 
Lietuvos nepriklausomos kariuo
menės kūrimusi. 1919 m. sausio 
30 d. buvo sudarytas inžinerijos 
kuopos aviacijos būrys ir tada gi
mė Lietuvos aviacija. Būrys išau
ga į kuopą ir tų pačių metų ko
vo mėn. tapo aviacijos dalimi. 
Pirmas kovos lėktuvas, paimtas 
prie Jiezno kaip karo grobis iš bol 
ševikų, ir 8 lėktuvai, nupirkti Vo
kietijoje, sudarė mūsų aviacijos 
branduol|. Bolševikams puolant, 
tik susikūrusi aviacija tuoj įsijun 
gė Lietuvos laisvės tarnybon: da
lyvauja kautynėse su bolševikais 
ir sudavė smūgius priešui ties 
Ukmerge, persekiojo besitrau
kiantį priešą už Lietuvos ribų.

1920 m. kovėsi su antru priešu 
- lenkais. Čia mūsų aviacija akty 
viai dalyvavo kautynėse ir krito 
pirmos aukos. Bepuolant lenkų 
laikomą mūsų šarvuotą traukinį 
“Gediminą” Varėnoje, vienas lėk
tuvas lenkų pašautas ir ltn. Kum 
pis, pakliuvęs lenkų belaisvėn, 
mirė nuo susižeidimo.

Sunkus buvo mūsų aviacijos 
kūrimosi laikas, neturint prityru
sių žmonių ir trūkstant aviacinių 
medžiagų. Tačiau kliūtys buvo 
nugalėtos mūsų lakūnų ištverme 
ir pasišventimu. Praslinkus karo 
audrai, aviacija tuojau įkinkoma 
gabenti karo paštą į tolimesnes

Toronto Šatrijos ir Rambyno tuntų vadovai ir vadovės bendrose kū- 
čiose džiaugsmingai dalinasi plotkele. Nuotr. S. Dapkaus

GRAŽUS PASIRODYMAS 
TELEVIZIJOJE.

“Lietuviai Televizijoje” progra 
mos dėka, daugumas Chicagoje 
ir apylinkėse gyvenančių lietuvių 
turėjo progos nors iš dalies išvys
ti Algimanto laivo jūrų skautų, 
Nidos laivo jūrų skaučių ir jūrų 
budžių bendrąją Klaipėdos atva
davimo minėjimo sueigą, įvyku
sią prieš dvi savaites Jaunimo 
centre.

Įvadinį šion programon žodį 
tarė televizijos studijon atsilan
kęs LS brolijos jūrų skautų sky
riaus vedėjas v. j. s. Bronius Juo
delis. Nidos laivo vadovė Rima 
Briedytė, jūrų budžių įgulos vad. 
ps. Alf. Alčiauskas, Algitnanto 
laivo vadas vyr. valt. Jonas Jo- 
varauskas ir v. js. Bronius Juode
lis pristatė žiūrovams atskiras su
eigos filmo ištraukas.

Filme buvo parodyta sueigos 
iškilmingosios dalies fragmentas, 
Nidos laivo sesės gitaromis prita
riant jūrų budžių kandidatams 
broliams Čekanavičiui ir Leipui 
darniai sudainavo “Prie gintaro 
jūros” ir išraiškinio baleto forma 
vienai sesių deklamuojant, grakš 
čiai atvaizdavo Maironio baladę

Lietuvos viėtoves. Atsirado lakū- 
nai-konstruktoriąi, kurie patys 
konstruavo lėktuvus.

Štai, ltn. inž. J. Dobkevičius 
statė Dobi I, II ir III —labai 
greitus lėktuvus. Bebandydariias 
Dobi III, Dobkevičius nukritęs už 
si mušė. Vyr. ltn. inž. A. Gustaitis 
pradėjo su Anbo I; labai judriu 
lėktuvu, šį sekė kiti Anbo moko
mieji ir kovos lėktuvai, plačiai 
naudojami mūsų aviacijoje.

1934 m. (jau pulkininko) Gus 
taičio vedama eskadrilė skrido ap 
link Europą, garsindama Lietu
vos vardą Europos sostinėse. O 
gal labiausiai Lietuvos vardą iš
garsino visame pasaulyje tai Da
riaus-Girėno žygis per Atlantą.

įsisteigus Lietuvos aero klubui, 
daug jaunimo pradėjo skraidyti 
bei sklandyti ir tarptautinėse var 
žybose laimėjo daug pirmaujan
čių vietų. Kas metai visuomenei 
buvo rengiama aviacijos diena, 
dalyvaujant karo aviacijai ir ae
ro klubui.

Šuolis į erdvę, lakūnų drąsa už
degė skautiškas gretas ir 1938 m. 
Kaune įsisteigė oro skautų Da
riaus-Girėno draugovė, o ją pa
sekė ir kitos Lietuvos vietovės. O- 
ro skautai nepasitenkino vien tik 
modelių statymu, bet pradėjo 
sklandyti bei jungėsi į Lietuvos 
aviacijos eiles. Atsikūrę tremtyje, 
oro skautai tampa vienintelė or 
ganizacija, jungiančia oreivybe 
besidominčius jaunuolius.

Kviečiu visus laisvojo pasau
lio oro skautų vienetus šią Lietu
vos aviacijos auksinę sukaktį ati
tinkamai paminėti, pasisemti’drą 
šių užsimojimų bei ryžto iš mū
sų lakūnų žygių ir per Skautišką 
oreivybę garsinti sparnuotos Lie
tuvos vardą1

J. Gierštikas
Brolijos oro skautų skyr. vedėjas

“Jūratė ir Kastytis”. Jūrų budžiai 
sudainavo “Drąsiai, broleliai”, o 
Algimanto laivo artistai parodė 
vaizdelį kaip narsūs žemaičiai gy 
nė mūsų pajūrį nuo jį užpuldi
nėjusių vikingų. Apie penkioliką 
minučių tęsėsi jūrų skautų-čių su 
eigos filmas. Baigėsi bendra visų 
joje dalyvavusių daina.

Minėtą televizijos programą ste 
bėjo daug lietuviško jaunimo, o 
taip pat ir nemažas skaičius jų 
mokslo draugų amerikiečių. Po 
programos teko išgirsti daug pa
lankių atsiliepimų apie šį jūrų 
skautų-čių pasirodymą, o taip 
pat buvo reiškiama pageidavimų 
dažniau juos televizijoje išvysti.

“Gero vėjo” broliams, sesėms 
ir jų vadovams tolimesnėje veik
loje.

PAUKŠTYTES!
Visos Aušros Vartų tunto jaun. 

skautės sausio 26 d. renkasi Jau
nimo centre. 10 vai. ryto daly
vaujame šv. Mišiose, tėvų jėzuitų 
koplyčioje. 11 vai. ryto renkamės 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
bendron iškilmingon sueigon. Pa 
kvieskite tėvelius ir draugus į šią 
jūsų šventę atsilankyti.

Jaunesniųj ų skaučių vadovės

Seseriškas pasidalinimas plotkele. Šatrijos tunto sesės iš k. valt. D. 
Stulgytė, si. I. Kryževičiūtė ir ps. R. Augustinavičiūtė.

Nuotr. S. Dapkaus

KAZIUKO MUGĖS DARBAI

Lituanicos tunto Kaziuko mu
gei pasiruošiamieji darbai vyksta 
pilnu tempu. Pastaruoju laiku tai 
kininkai šių darbų dirbtuvėn, ku 
ri yra įsisteigusi v. s. Vlado Vi- 
jeikio spaustuvėje, renkasi du kar 
tu savaitėje — trečiadieniais ir 
penktadieniais. I darbus labiau
siai įsijungę yra tunto vadovai, 
skautai ir būrys uolių vilkiukų, 
kuriems nuoširdžiai talkon atei
ną ir būrelis tėvelių. Dirbama 
nuoširdžiai ir sparčiai, bet darbo 
rankų dar tebetrūksta. Tėvų ko
mitetas stengiesi sutelkti didesnę 
tėvų talką. Skautų mamytės ir tė 
vėliai kviečiami įsijungti į tun
to pastangas, kad Kaziuko mugė 
būtų sėkminga.

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
ŽINIOS

1968. XII. 14 įvyko tunto nau
jai išrinktų tėvų komitetų susirin 
kimas, kuriam pirmininkavo tun 
to tėvūnas E. Nakutis. Tuntinin- 
kė s. D. Eidukienė pateikė tun
to piniginę apyskaitą ir metų vei

Rambyno tunto skautai susimąstę ragauja kūčių patiekalus.
Nuotr. S. Dapkaus

PATIKSLINIMAS
LS seserijos ir brolijos bendras 

vadovų-ių suvažiavimas įvyks ba 
landžio 19-20 d. Dainavos stovyk 
loję. Ankstyvesni ame šiuo reika
lu pranešime buvo pasitaikiusi 
klaida.

Vadovai-vės apie suvažiavimą, 
jo dienotvarkę ir kt. bus infor
muojami laiškais ir bendraraš- 
Čiais. ■ A T' ’i
PASKAITA APIE

AUSTRALIJOS LIETUVIUS
Vyr. skaut. Vladas Vijeikis, 

laimingai grįžęs iš Australijos, at
sivežė daugybę gražių įspūdžių ir 
dar puikesniu skaidrių. Ketvirta
dienį (sausio 23 d.) 7,30 vai, vak. 
Jaunimo centre jis pasidalins ke
lionės įspūdžiais, papasakos apie 
lietuvių gyvenimą Australijoje, 
hušvies lietuvių skautų veiklą, jų 
darbus, pailiustruodamas ekrane. 
Visi skautai-ės, jų tėvai ir šiaip 
jau bičiuliai kviečiami dalyvauti, 
įėjimas laisvas.

IŠPILDĖ PAŽADA
Australijoje gyvenančiam v. s. 

A. Krausui lankantis Chicagoje, 
buvę “australiečiai” skautininkai 
v. s. Reginos ir ps. Viktoro Ku
čų namuose, buvo suruošę nuo
širdų priėmimą. Diskutuojant į* 
vairias skautiškas problemas, bu
vo paliestas ir LSS 50 metų veiklą 
vaizduojančios foto parodos Aus
tralijon nuvežimo išlaidų reika
las. Šiame suėjime dalyvavę skau 
tininkai pasižadėjo savo asmeniš
komis aukomis minimas išlaidas 
apmokėti. Pasiekus žiniai, kad pa 
rodą laimingai atkeliavo Austrą 
lijon, ps. A. Alčiauskas, v. valt. J. 
jovarauskas, ps. V. Kučas, s. I. 
Laisvėnaitė, v. s. V. Statkus, v.s.
S. Statkienė, ps. Stelmokas ir ps.
V. Užubalis, savo pažadą išpildė 
ir susidariusias išlaidas tuoj pat 
apmokėjo.

klą; padėkojo tėvams už visoke
riopą tuntui paramą. Tėvūno pa 
vaduotojas J. Gvildys pasidžiau
gė gražia tėvų talka paruošiamuo 
siuose darbuose tautinei stovyk
lai. Vienbalsiai buvo perrinkta E. 
Nakutis ir J. Gvildys sekantiems 
metams. Ps. R. Jautokienė visus 
susirinkusius pavaišino kava ir 
pyragu.

ĮDOMI PARODA

Vasario 16 d. Jaunimo centre 
įvyks įdomi meniškų Lituanicos 
tunto rankdarbių ir paveikslų pa 
rodą. Parodoje išstatyti paveikslai 
bus sukurti, iš natūralios gamti-į 
nės medžiagos. Aplankykite ir kil 
tus paraginkite aplankyti šią re
tą skautiško kūrybingumo ir na
gingumo parodą.

Draugovėse darbai verda: ruo
šiamasi patyrimams, specialy
bėms, įžodžiui. Švenčių laikotar
pyje buvo suruoštos Kalėdinės su 
eigos su ploteklių laužymu, pa
pročių paaiškinirttais ir giesmė
mis.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų 
rūSių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprasto*, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuve Marąuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Naraų tel. — PR 6-1063

APDRAUDŲ AGENTCRA 
Namų, rrtrbOa, 

automoblUų, 
sveikatom. Ma
nio. ,, ,
Patogios ifial- 
mokėjlmo sąty-

j. bacevTcius
6455 S, Kedzie Avė., PB 8-2253 1

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
komerciniai, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2467 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

L V I L I IVI A S
82S VVEST 34th PLACE 

Telef. — FBontier 6-1882

Žemaitės dr-vę aplankė Kalė
dų Senelis SU dovartbmis. Sueigo
je dalyvavo tuntininkė ir tėve
liai.

Birutės dr-vė turėjo savo tradi 
cines Kūčias, kurias kasmet ruo
šia su skautų dr-ve.

Jūratės dr-vė Tėviškės parapi
jos ruoštoje eglutėje dalyvavo su 
pasirodymu.
Gabija turėjo specialią kandida 

čilj priėmimo sueigą, kurioje daly 
vavo dr. Variakojytė su skaidrė
mis iš kelionių po Indiją. Pasi
vaišinus kavute, pasikeista dova
nėlėmis.

Ruošia draugovių iškylas į pri- 
snigtus miškus — Neringa ir į šil 
tus muziejus — Aušrinė bei Ne
ringa.

Čia pat jau tradicinė tunto 
paukštyčių šventė, o vasario mėn. 
— iškilminga skaučių sueiga.

*
Šie metai ;— tunto sukaktuvi

niai. Spalio 26 d. tuntas iškilmin 
ga sueiga paminės savo dvide
šimtmetį. Dabar tunte yra 115 
skaučių, 74 jaun. skautės, 50 vyr. 
skaučių ir 13 skautininkių. Tun
tą sudaro 11 vienetų. Draugo
vėms jau dabar yra užduoti dar
bai: parašyti savo dr-vės istoriją, 
sužinoti, kodėl tuo vardu dr-vė 
buvo pavadinta ir t. t.

*
Šiuo metu didžiausias tunto rū 

pestis, tai Kaziuko mugė. Kun. 
Gražinos, Mirgos ir Partiza
nės Vaidilutės vyr. skaučių būre
liai ruošia eksponatus: “Tammy 
virsta lietuvaite, medis — tulpė
mis. Kaišomos pagalvėlės, medi- 
hės lėkštės ir dėžutės išdegina- 
fnoą įvairiais raštais.

Visų mugės darbų priežiūra 
šiais metais sutiko rūpintis Parti 
zanės Vaidilutės vyr. sk. būrelio 
Vadovė vyr. sk. N. Balzarienė. 
Pernai šiam darbui sėkmingai va 
dovavo Kun. Gražinos vyr. sk. 
būrelio sesė vyr. si. Aid. Kamins
kienė.

t Nukelta f 5 psl )

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
it kitun ktu*tua .

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

»O% — 20% — 80% pigiau mokesti 
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pm

FRANK ZAPOLIS
8208 H VVest 96th Street 

Chicago, Illinois
Tet CA 4-8654 lr GR 0-4880

Rezid. Telef. 889-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA Iri MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi chirurgija 

6449 S, Pulaski Road (Cravvford 
Mędical BuUding) Tel. LU 5-6446

Pritink. ligonius pagal susitarimą: 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 1—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni* uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Ofisas 3148 VVest 68rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Plaoe 
Tel.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
C H I R U R O A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 68rd Street
Kampos 63-Slęs ir Callfornla 

Z®..' kasdlMt “
Šeštai 

Had. ir kit
RrtKS.’

fieštad. 2—4 vai.
Trečlad. įp kitu laitku pagal susltar. 

telef. 476-4042 
VVAlbrook 5-3018

DB. C. K. BOBELIS
Inkstų lr šlapumo takų chirurgija 

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

Roiite 25, Elgin, Ullnois

Tel. oflao Hp. 4-5849, rez. 388-2283

DB, PETEB T. BBAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vid.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr.. penktad. 1-5, treč. ir šešt. tok 
susitarus.

Oflao — HE 4-5758.

DB. k it M. BUDBYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradte.nia.ia, penktai le

nais 2—9 v., Sefitadleniais 10-1 p p. 
Llgx>nia4 priimami pagral susltarlma,.
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* Redakcija dirba kasdien g 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

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

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

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk

tad. 10—4; Seštad. 10—2 vai. • 

O6ą 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų Ilgos 
2454 VV. 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Seštad. 12—8 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo B iki 8 v.v. 
fieštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
tkl 8 vai. Trečlad. Ir Seštad. uždaryta.

Oflao lr buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REllanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Seštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.----------------------------------------------
Tel. ofiso lr buto OIjymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vol. lr 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečladlenlua 
fieštadieniaia 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Westem Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandoa: pirm., ketv., S—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

Prllmlnšja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai, kasdien 9—11 ryto tr 4—8 v. v. 
fieštad. 9 v. r. — iv. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DB. FBANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., G B 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko aklnlns Ir 
“'contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadleniaia

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VrtlAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 926-7697

5150 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadien)
' — 1 , ii

Telef. 423 - 2660

DB. E. BINOUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
Seštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dfil dakta

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71»t Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGftJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 889-lOtl 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 6Srd Street

Ofiso tet REllanoe 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617
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karo. Sekmad. tr trečlad. uždaryl
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LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 81 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Trefi. 
penkt nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 tkl 
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laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123, Namu OI 8-6199

DB. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street
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Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak.

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta 
Telefonas — GRovehlU 6-2823
DB. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALTBfi AKUŠERIJA Ht

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 tr 6 Utį S V. vak. 
fieštadieniaia 1 lkl 4 vai. 
Trečiadien lala uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVI6IUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 poplot 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-815O

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 tkl B v. v, 

Treč. Ir fieštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-9141. Namų 636-4050

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antram, penktad. 1-4
lr 6-8 v. v„ ketvlrt. 6.8 v. «—----
fieštadieniaia 11-1 vai. popiet



Jaunimo demonstracijos —

AUTORITETO KRIZĖ
I

Kai šiuo metu daugiau in
formuojama apie studentų ir 
bendrai jaunimo demonstraci
jas, riaušes, sukilimus univer
sitetuose ir pasipriešinimą vie
šajai tvarkai, o mažiau apie 
tuos, kurie tinkamai atlieka 
savo pareigas tautai ir valsty
bei, tąi kelia susirūpinimą vi
soje visuomenėje. .Tuk tie. ku
rie padeda vykdyti nusikalti
mus ir juos reklamuoja, pri
sidedą prie viešosios tvarkos 
grjovjmo, prie valstybės pa
grindu ardymo. Ir tai ne tik 
Amerikoje bet visame laisva
jame pasaulyje, nes, kaip ge
rai atsimename, studentu ir 
kito jaunimo riaušės pereitais 
metais nusiaubė daugumą u- 
niversitetų.

Tačiau, jeigu keliamos riau
šės ir demonstruojama, tai y- 
ra kas nors netvarkoj. Kur 
nors yra silpna vieta, pro ku
rią pralenda nepastebėti ir ne
tvarkomi visokie nusikaltimai. 
Yra priežasčių, kurios gali bū
ti visiems žinomos ar tik spė
liojamos. bet yra priežasčių, 
kurių vyresnieji nemato ar tų 
sukilimų priežastimis nelaiko. 
Dėl to vyresniųjų abejingumo 
ir baimės prarasti ramybę kaip 
tik didėja studentų nepasiten
kinimas, o neapvaldomas jis 
graso universitetams, auklėto
jams ir valstyhės vairuoto
jams. O būtų laikas jau ne 
ranka moti j viską, kas dabar
ty vyksta, tarium tas suau
gusiųjų neliestų, bet paieškoti 
gilesnių priežasčių, kad būtų 
galima jas pašalinti ir praras
ta vyresniųjų autoritetą atsta
tyti. Kitaip energinga nepa
tenkintųjų mažuma turės ini
ciatyvą savo rankose ir pa
mažu pasidarvs viešosios nuo
monės viešpačiais.

Juo labiau susirūpinimą ke
lia, kada nėr prer‘dento parei
gų perėmimo iškilmėse demon
strantai taip jkyriai reklamųo- 
jami, Nora tam jaunimui va
dovauja gerai paruošti ir iš
dresiruoti vyresnieji, bet vistik 
jaunimas čia vaidina pagrin- 
dinj vaidmenį, net palikęs stu
dijų suolus.

*
Ieškant viešo nepasitenki

nimo priežasčių, reikia pirmiau 
šiai pažvelgti į auklėjimo trū
kumus. Išmokymo ir žinių su
teikimo jaunam žmogui nepa
kanka. Reikia dar ir tikro reli
ginio, humanistinio ir tautinio 
auklėjimo. Liečiant tik Ame
rikos jaunimą, galima pasa
kyti. kad čia tikrai stokojama 
auklėjimo sistemos ir net no
ro auklėti. Bet jaunimo, ypač 
studentijos demonstraciios ir 
nepasitenkinimas nėra tik A- 
merikos problema. Anot buvu
sio prezidento L. Johnsono, 
tai yra visų kraštų problema, 
kurią, ir spręsti tegalima tik 
bendromis, pastangomis. O tęs 
bendros pastangos ne taip 
lengvai sujungiamos, kai kiek
viena valstybė turi savus inte
resus rr tik jais tesirūpina.

Nebūtų galima paneigti, kad 
antroji visuotinė priežastis, 
kuri leidžia viešai savo nepasi
tenkinimą nelegaliomis priemo 
nėmis reikšti, yra bendras au
toriteto smukimas. Ir tai ne
nuostabu. Po pereito karo da
bartinis jaunimas prisimena 
tik skurdą ir nepriteklius, tik 
valdžių keitimąsi ir partijų 
tarpusaves kovas. Prancūzų, 
vokiečių, švedų ar italų stu

Spaudoj ir gyvenime
besirūpinant televizijos

RROGRAMA
Labai plačiai naudojamas televi- 

ijos programą duodantis žurna
lu "TV Prevue“ sausio 5-11 d. nu- 
įęcyje išspausdino Paul Molloy 
traipsnį, kuriame perspausdina- 
įas General Telephone and Elec- 
ronicą bendrovės,, vienas skelbi- 
įas. Jame buvo pakartoti kai ku- 
ie televizijoj matomi prievartos 
aizdai ir bendrovės apgailestau- 
i, kad jos aparatais1 matomos to

dentų viešuose pareiškimuose 
kaip tik galima pastebėti tą 
nepasitikėjimą vyresniaisiais, 
kurie vieni kitus jau anksčiau 
susiniekino. To neišvengia ir 
Amerika, prieš rinkimus kriti
kuodama svetimos partijos pa 
reigūnųs iki visiško supiekini- 
jno, Vyresnieji tai. priima tik 
sąlyginai, o jaunimas įžiūri, 
kad čia nėra nieko pastovaus 

vertingo, taigi nėra autori
teto, kuri reiktų gerbti.

Nčra be kaltės ir tėvų bei
vvresniųjų išpūstas jaunimo 
kėlimas į pirmąsias vietas, ku
rios jiems dar nepriklauso. Y- 
pač nusikalsta turtingesnieii, 
kurie mano, kad vaikas neturi 
pratintis sunkiai dirbti ir nu
galėti aplinką ir darbu susikur
ti savo ateitį. Kai tėvai, anot 
šveicarų Die Weltwoche žur
nalo, pasidaro vaikų tarnai ar 
net vergai, tai paaugusiems 
vaikams turi tarnauti ir tau
ta, ir valstybė ir net mokyk
los, kuriose jie mokosi. Kartu 
jis primena, kad ta padėtis 
nėra tik Amerikoje, bet jau 
ir Vokietijoje, ir Prancūziioie 
ir Šveicarijoje. Ieškoti naujų 
kelių ir čia reikia bendromis 
pastangomis.

*
Europos auklėjimas prieš 

nirmąii karą dar vis rėmėsi 
lyg-ir karalių autoritetu. Prieš 
antrąjį karą karaliai jau bu
vo nuo sostų nuversti, bet jų 
vieton atėjo diktatoriai, dar 
didesni autoritetinio režimo 
puoselėtojai. Po šio karo visi 
ieškoio demokratijos net iki 
jos išsigimimo, iki tautų 3U- 
masėiimo ir tapimo pilkuoju 
miniažmogiu. Sugrąžinti vals
tybės vairuotojų autoritetą ir 
įdiegti patriotizmą nėra taip 
lengva, kada jis ilgą laiką bu
vo dirbtiniu būdu iškeltas ir 
prievarta reikalaujama jam 
aklo paklusnumo.

Nejžvalgu būtų demonstraci
jas teisinti tik komunistine 
propaganda. Tai būtų kišimas 
eralvos i smėli. Reikia ieškoti 
būdų atnauiinti auklėjimui šei 
mose, mokyklose ir visose tau
tose. Kad komunistai šią ne
patenkintųjų masę išnaudoja 
ir paverčia įrankiu svetimuose 
kraštuose siekti savo įtakos, 
tai aišku be didelių tyrinėji
mų. Tačiau medžiagą komunis
tam paruošia pačius laisvųjų 
Vakarų mokyklos, nesąmonin
gai ir tėvai, kurie nesirūpina 
savo vaikų paruošimu gyveni
mo tikrovei. Tam kaip tik dir
vą paruošia tie, kurie, pasiten
kinę savo ramybe ir susirūpi
nę tik savo krašto interesais, 
nesidomi nei mokslo lygio pa
kėlimu, nei tinkamos mokymo 
sistemos įvedimu, nei juo la
biau auklėjimo metodų pritai
kymu. O juk tie, kurie dabar 
kelia nepasitenkinimą ir ne
tvarką, greitai patys paims 
mokyklas, politiką ir viešąją 
tvarką į savo rankas.

Galima laukti, kad naujas 
prezidentas šituos visus sun
kumus mato ir laikysis paža
dų juos taisyti. Tačiau niekas 
jų nepataisys vienas, jei nepri 
sidės Visi — pirmoj eilėj šei
mos, turinčios savo prieauglio. 
Čia iš dalies ir mūsų visų pa
reiga, nes šiame krašte gyve
name ir tik šiame krašte gali
me vesti kovą už pavergtos 
tautos laisvę. Ir čia mes gali
me būti geriausi tikros lais
vės liudininkai. P. S.

kios neigiamybės. Toliau skelbi
me pažymi, kad televizijos žiūrė
tojų laiškai turi įtakos. į progra
mos kryptį. Pataria, kai tik kas 
matys neskoningą programą, gar
sinančią prievartos veiksmus, pa
rašyti laišką ir, televizijos stočiai, 
ir tos programos užsakytojui 
(sponsoriui). Tai turi įtakos ir tai 
padės ateityje turėti švaresnę te
levizijos programą.

Prez. Nixoną prisaikdina aukščiausio teismo teisėjas Earl VVarren. Buvęs prez. Johnson, kairėje, viduryje 
matyti viceprez. Spiro Agnevv, buvęs viceprez. Humphrey matyti už prez. Nixono.

AKCIJŲ RINKOS ĮVAIRYBES

Penkių savaičių laikotarpyje 
trys iš eilės palūkaninio nuo
šimčio pakėlimai akcijų rinkai 
tikrai nepatiko. Akcijų kainos 
smarkiai krito ir bene linku
sios ir toliau kristi. Atgijo kal
bos, kad ERS papiaus ūkį, kaip 
ir 1966 m. Aukštos palūkanos 
ir per daug suvaržytai gaųna- 

; mos paskolos iš tikrųjų gali pri
laikyti įmonių plėtimąsi, gyve
namųjų namų statybą. Aišku, 
tai turėtų lėtinti ir ūki apskri
tai. Daugiausia gali nukentėti 
pianinų, statybinių medžiagų 
pramonė, statybą finansuojan
tieji bankai, bankai apskritai. 
Kodėl ir bankai? Dėlto, kad jų 
prekės, — pinigai dabar ir jiems 
sunkiau prieinami. O juo ma
žiau prekių apyvartos, juo ma
žiau pelno. Pėlto bankai ir lin
kę už pinigus daugiau mokėti, 
na, turi ir patys daugiau skai
tyti, žinoma, jei tik gali juos 
parduoti. O su tuo pardavimu 
gali visaip būti. Vieni, kol par
davimai nemažėja, gali pakelti 
ir aukščiausias palūkanas, o ki
li — pradeda apsigalvoti, štai, 
kad ir namų statyboje, jei už 
įkaitinęs paskolas teks mokėti, 
kaip kalbama ,net 8% palūkanų, 
tai nevienam ir teks apsigalvo
ti : statyti ar nestatyti.

Neužmirština ir kita medalio 
pusė — infliacija, stabdoma in-

Laikraštis pažymi, jog yra išleis 
ta knygutė su 400 žymesnių tele
vizijos programų užsakytojų 
fsponsorių) vardais; ir adresais. 
Už> 75 centus tą knygutę galima 
gauti kreipiantis adresu: Natio-

1 nai Television Advertisers, 3245 
Wisconsin Av. Berwyn, III. 60402.

J. Daugi.

ZARASŲ KRAŠTO 
EŽERAI IR UPĖS

PETRAS MATEKŪNAS

Smalvų ežeras turi 325 ha, 4,88 klm. ilgio ir 1J33 
klm. pločio.Nuo jūros paviršiaus yra pakilęs 144,5 m. 
Jame yra dąug įlankėlių, iškyšulių ir vidury 15 ha dy
džio sala, apaugusi medžiais. į jį įteka Dulvė, Karą- 
ciunka ir vienas upelis be pavadinimo, o išteka Smal- 
vą. Jo krautai .yra aukšti, sausi ir apaugę spygliuo
tis, medžiais. Jį supa 2-3 klm. spinduliu virš 40 dides
nių įr mažesnių,.ežerėlių. Per Smalvų ežero vidurį ėjo 
demarkacijos linija,

SrpalvykšČjo ežeras turi- 90 ha. Nuo jūros, paviršiaus 
yra pakjlfįs 144,6 metrų. Turi tik vieną intaką, kuris 
vad. Skaidys, p Kįeįęą Dulvė, kuriįos pertaka yra labai 
u^žėluąi.yąnclens žolėmis. Jo rytiniame krapte. stovi Vit- 
kįinų piliakalnis, puo kurio viršaus gražiai matyti Smal
vų, Smalvykščio, Arklįnės ir Gilučio ežerai. Čia susikry
žiuoja Dūkšto — Smalvos vieškeliai.

Tarp Luodžio jr Smalvykščio ežerų, Dauguvos ir 
Nemuno upių baseino takoskyros viduryje yra Švinto e- 
žeras, kuris pasižymi vandens skaidrumu. Jis toks skai
drus, kąd giliausioje jo vietoje, kurio gylis siekia 20,8 
metrų, matyti net jo dųgpaą Jun 470 Jiaf. Jo, ilgis. 3,24 
ir plotis 2,11 klm. Jokių intakų jr ištakų neturi. Aplin
kui apsuptas gražiais miškais. Krantai aukšti ir sausi, 
kuriuose yra gerų maudymosi vietų. ..........

Švinto ežeras įdomus ir istorine praeitimi. Šioje apy
linkėje, kaip Ispanijoje ar Anglijoje, yįduramžių laikais 
siautė inkvizicija, apie kurią net ir dabar vietos gyven
tojai pasakoja. 1615 m, gegužės mėn. vidury teismas,

Akcijas vargeliai apipuolė

LEONARDAS DARGIS

fliajeija aukštomis palūkanomis. 
Tai ugnies alyva gesinimas. 
Daugeliui akcininkų tokia vaiz
ba miegoti neduoda ir dėlto jie 
ir laksto su savomis akcijomis 
šen ir ten, kaip neramios dva
sios.

Ką kalba rodikliai?
1966 m. istorija buvo tokia: 

D - J pramoninis rodiklis nuo 
995 krito iki 745. Dabar rodik
lio kritimas prasidėjo nuo 985. 
1969.1.13 rinka užsidarė su 923 
taškais. Sekančias tris dienas 
rinka iš naujo buvo pusėtinai 
stipri. Kainų dabartinis kriti
mas dar nebaisus. 10-15% ak
cijų kainų kritimas skaitomas 
nesunkiai pakeliamas. Jei ne
bus didesnių staigmenų, kalba
ma, akcijos galinčios nukristi 
iki apie 850 taškų. Iš akių betgi 
neišleistina ta ąpTinkybė, kad 
akcijų rinka įnoringiausia iš 
įnoringiausių rinkų. Iš anksto 
ji mažiausiai pramatoma, Ilga
laikis jos nusakymas kiek dau
giau galimas, bet ir tas geru 
vėju pamuštas.

Akcijų sąvininkų nųotąiką 
gerokai pagerino paskelbimas, 
kad priediniai mokesčiai ir 1969 
m. nebus panaikinti. Tai gerai, 
nes mokesčiai tikresnis inflia
cijos stabdis. Tačiau tuo lėti
namas ūkis. Dėlto ir rinkos dėl 
tos priežasties atsigavimas var 
gu begalį, būti visiškas.

Psichologiškai veikiama, ak
cijų rinką gali atsigauti ir dėl 
prezidentų pasikeitimo.. Juo la
biau dabar, nes iš Nixono lau
kiama racionalesnės ūkį pašlo

vinančios politikos. Ūkio pa
matų sųtyįytėjimas grąžina juo 
pasitikėjimą, o tuo pačiu ir ak
cininkus apramina.

Kiti veiksniai
Ūkis tyčia lėtinamas. Jo lė

tinimas reikalingas. Pastoviai 
'norimu greičiu jį auginti dar 
neišmokome. Nuosekliai galvo
jant, tą lėtinimą turėtų pasek
ti ir akcijų kainos. Kaip gi to 
išvengti, kai žinome, kati ne
darbas kils, o bendrovių pelnai 
kris? Nusiraminimui pridurti- 
na, kati ūkio greičio nesiekia
ma mažinti daugiau 1-2%. Va
dinasi, ūkis ir toliau augs, tik 
jau apvaldomiau. Bendrinės tau 
tos pajamos, atskaičius kainų 
pakilimus, 1969 m. vistiek dar 
galinčios paaugti 3,25%, o be 
atskaitymų — 6,5%. 1968 m. 
atitinkami įkaičiai dar neap
skaičiuoti. Spėjama betgi būsią 
4,5% ir 9%.

Kyląųt palūkaniniąm nuošim
čiui, piniguočiam^ kartais dau
giau apsimoka pinigus laikyti 
paskolose beį lakštuose. Tai irgi 
mažina akcijų paklausą ir spau
džia jų kainas žemyn.

Europiečiai ir vėl palaiko A- 
merikos akcijų rinkos kainas. 
Sustiprėjus doleriui, jie čia dau 
giau investuoja. Dabar tas in
vestavimas galįs siekti 2-3 biL 
dolerių per metus.

Taip pat, kol infliacinis nuo
šimtis didelis, kaip dabar, jis 
neišvengiamai žmones traukia 
akcijų rinkon ir kelia akcijų 
kainas, nes taip geriausia gel
bėti santaupas nuo jų menkėji
mo.Ju ott MtmeoaųmoiMn

kurį sudarė Drūkšių seniūnas A. Godęjevskis, Breslau 
jos paseniūnis A. Komorqvski$, Dysno urednikas A. 
Ciskovskis ir xkitį .bajorai,..putęisė Zęfiją Jurgelienę — 
Sūnenienę, jos sūnų Gasiulį ir Tumelį Daradundeną 
iš Magūnų kaimo, esantį pietiniame Gulbinų ežerėlio 
pakrašty, už ragan.ąvimą sudeginti Juos apskundė baž
nyčiai vietos bajorai, pęs jie gaipipo “yąistus” ir jais 
nuodijo apylinkės kaimų ir įiąjprų gyvulius. Zofiją Jur- 
gelienę — Sūnepienę ir jos.^ūpų Gasiulį už raganavimą 
norėjo Švinto ežere paskandinti. Nors jie buvo į Švinto 
ežerą įmestį su surištomis rankomis, .bet nė vienas iš jų 
gi eitai neskępdo. Juopjeį juos ištraukė iš ežero ir kar
tu $u Tumuliu ,Qarandenų, kuris irgi už raganavimą 
buvo nuteistas, sudegino apt IaujĮo.

Zarasų apskrities ežeruose ir upėse veisėsi įvairios rū
šies žuvų. Žųyipgais ežerais buyo skaitomi Dysnos, Čiči- 
rio, Švinto, Avilių,, Ąuslo,, Luodžio, ir Ilgio ežerai. Juo
se sugaunamą lydekų, šamų, ęšfifįų, karosų, seliavų ir 
kitos rūšies žųvų. Taip pat sugaunama nemažai ungu
rių, kurie, kaip ir karpiai, mėgsta dumbliną dugną. Tai 
yra įdomi žuvis, kurį savo gyvenimo būdu bei išvaizda 
išsiskiria iš ,kitų. Jų mėsa riebi, skani ir valgoma tik rū
kyta. Mėgsta vęistis upėse. Daugiausia nepriklausomy
bės metais ungurių sugaudavo Dusetų apylinkės esan
čiuose ežeruose.

20 šimt, pradžioje Zarasų, apskrities, kaip pasakoja 
žmonės, ežerai buvo labiau žuyingi negu nepriklauso
mybės metais. Yra daug spėliojimų bei išvedžiojimų. 
Vienį sako, kad jų žuvingumas sumažėjo dėl čili salie
tros ar kitų pųnętąlinių trąšų, kurias, ūkininkai išbarsty- 
davo savo laukuose,,,norėdami pąkęlti jayų derlių. Čili 
salietra, anot jų, esant staigiam lietui, nesusigeria į že
mę, bet lietaus nuplaunama. Ji patenką į upes ar ežerus 
ir užteršia vandenį. Žuvys nuo to suserga ir išnyksta. 
O kiti aiškina, kad jas išnaikino įvairios ligos.

KĄ MAČIAU ISPANIJOS 
KALĖJIME

Kalėjmas be metalinių tvorų ir be sargybų 
KUN. KAZ. PATALAVIČIUS

Per du šimtus kilometrų nuo 
Madrido į pietus yra Herrera 
de la Mancha žemės ūkis kali
niams, kur gyvena per 100 vy
rų. Tai vienas iš tobuliausiai 
sutvarkytų Europos kalėjimų. 
Kartu galimą jį pavadinti “lais
viausiu” Ispanijos kalėjimu. 
Taį, pąvyzdingas žemės ūkis — 
kalėjimas, kur vienintelė sar
gyba — kiekvieno jo nąrio są
žinė., Kaip sakėme, 100 vyrų 
čįa.ątlieka savo bausmę be ge
ležinių pančių, be grotų, ir vien 
tik pačia patogiausia kaliniams 
sistema ■— gal pačia tobuliau
sia visoje Europoje.

Įvažiuojamuosius vartus žen
klina dvi milžiniškos statinės 
su, užrašu: “Pataisos ūkis, tei
singumo ministerijos žinioje, 
kur sargai neturi ginklų ir ka
liniai gyvepa lyg laisvi”. Vi
sas ‘‘Pataisos ūkis” apima per 
544 hektarus žemės, pačių kali
nių prižiūrimos įr dirbamos. Ką 
ūkis duoda, veik viską suvar
toja. tpn suvalytieji vyrai. Ten 
njačiaų. vįsokių “amatų” žmo
nių : ūkininkų, mūrininkų, ta- 
pytojų,; šaltkalvių, turtingų ir 
neturtingų, ir t. t. Visi ten ran
da sau darbo.

Nemaža įr pastatų: vienuose 
gyvena patys kaliniai, kituose 
jų “angelai sargai”. Visi na
mai, atrodo, nepertiideli ir nu
baltinti, tipiška statyba Pietų 
Ispanijoje. Celės, arba gyvena
mieji kambariukai visą dieną 
būna atidaryti ir sargai retkar
čiais per juos pereina, ar tik 
į juos pažvelgia, nesibijodami

Tačiau ir staigmenų gali 
netrūkti

Tiek Vietnamas, tiek A. Ry
tai. ir toliau pasilieka gerais 
'staigmenų židiniais, 1969.1.16 
akcijų, kainų stipresnis kilimas 
rodo, ko galime laukti ryšy su 
Vietnamu. Akcijos tą dieną ki
lo tik dėl to, kati taikos dery
bų žinios iš naujo buvo geros. 
Vadinasi, taikos atveju akci
jos būtų tiesiog girtos. Žinoma, 
'po to sektų pagiriojįmas, nes ir 
taika ūkiui neša painiavų. Jis 
■turi persirikįuoti taikos gamy
bai, o persirikiavįuias pasilieka 
persiri'kiavimu ir tos rūšies 3ąs- 
kąitos irgi turi būti keno nors 
apmokamos.

Visgi, ką bekalbėtume, Viet
namo karas šiuo metu ir toliau 
pasilieka pagrindiniu akcijų rin
ką. Jemenčiu veiksniu. Nuo jo 
pareina lr FRS politika, pasko
lų palūkanų aukštis,

Taip pat Zarasų apskr. ežeruose sumažėjo ir vėžiai. 
Jų dar galima sugauti Čičirio, Kamariškės ir Padvarinės 
ežeruose. Kai kuriuose ežeruose vėžiai visai išnyko, pvz. 
Zarasų ežere. Greičiausiai vėžius kaip ir žuvis, išnaiki
no kokios ligų epidemijos.

Žuvis Zarasų apskrity gaudydavo tinklais, vadina
mais bradiniais, bučiais ir žiemos metu ar anksti pava
sarį, kai tik nuo ežerų nueidavo ledai, ypatingai lyde
kas, nudurdavo žeberklais,. Bet ši gaudymo priemonė į- 
statymais buvo griežtai draudžiama.

Visi ežerai, išskyrus tik keletą mažiukų, priklausė 
valdžiai. Bet ji ežerų neeksplotuodavo. Juos išnuomoda
vo žvejams, kurie per metus iš jų sugaudavo kelis tūk
stančius kg. žuvų bei vėžių. Neršto metu žuvis gaudyti 
tinklais buvo draudžiama. Sugauti, būdavo baudžia
mi. Žuvų ar vėžių prekyba vertėsi daugiausia žydai, ku
rie aprūpindavo žuvimis Kauną ir kitus Lietuvos mies
tus. . }Į

Nuo tikrų žvejų neatsiliko ir mėgėjai. Žuvis jie gau
dydavo su meškerėmis ir sugautas žuvis patys suvarto
davo. O tokių meškeriotojų netrūko nei nepriklauso
mybės metais, nei, aišku, dabar, kai Lietuva rusų oku
puota. Ypatingai tuo malonumu užsiimdavo pensinin
kai. Jie nuo ankstyvo ryto ligi vėlyvo vakaro, kai būda
vo gražūs orai, "įsistiprinę” kur nors su laiveliu nendry
ne meškeriodavo, visą dėmesį nukreipė į plūdę, ir kai 
ji pasinerdavo į gelmę su šypsančiu žvilgsniu veide iš
traukdavo kuoją, ešerį, kurių ypatingai yra daug Zara
sų ežeruose, ar kitą kokią nors žuvį. Kad vaizdžiau bū
tų, kaip tokios rūšies žvejai yra susidomėję gaudymu, į- 
dedu trumpą, bet charakteringą ištrauką iš laiško, bu
vusio pradžios mokyklos mokytojo, dabar pensininko, 
zarasiečio Broniaus Zydonio rašyto 1959 m. balandžio 
20 d. mokslo draugui, gyvenančiam New Yorke.

(Bus daugiau)

“praganyti” ten suvarytųjų. 
Patekti į šį “pakajų” reikia tu
rėti gero elgesio pažymėjimus 
iš ankstesnių kalėjimų, šiame 
“pataisos ūkyje” vyrai dirba, 
išmoksta ir ruošiasi naujai grįž 
ti laisvųjų piliečių visuomenėm 
Jie pamilsta savo dirbamus lau 
•kus, ir tiki, jog jie bus jų ge
resnio gyvenimo šaltiniais.

“Ar taip laisvai laikomi, — 
paklausiau kalėjimo direktorių, 
— kaliniai nepabėga?” Jis pa
aiškino, kad iš šimto čia esan
čių žmonių nei vienas nėra kri
minalinis, ar aršus kriminalinis 
nusikaltėlis. Kiekvienam jų pa
sitaikė tik pripuolamai nusi
žengti. Visoje “pataisos ūkio” 
istorijoje būta tik poros pabė
gimų: tai padarė du portugalai, 
kurie tuojaus buvo suimti. Tie
sa, vienas ispanas irgi pabėgo, 
bet “pasigailėjęs” sekančią die
ną sugrįžo atgal.

Visi kaliniai keliasi ankstų 
rytą, o gula vakare darbams 
pasibaigus. Naujiems nelaimin
giems patekus į “pataisos ūkį”, 
stengiamasi juos įtikinti, kad 
jie, lyginant su kitais kaliniais, 
yra patys patikimiausieji, jais 
pasitikima ir jie beveik laisvi. 
Tapiau praktiškai, kai ten nu
sikalsta, grąžinami į savo bu
vusį ankstesnį kalėjimą.

Pataisos ūkio aplinka gan 
jauki; į ją patekusieji jaučiasi 
jąukiai. Vienas kalinys man pa
sakė: “Nors ir galime, bet nei 
negalvojame pabėgti; jei būtų 
ir .kiti tokie kalėjimai, būtų iš
vengta tikrai daug nusikaltimų 
pasikartojimų, nes čia žmogus 
'išsiauklėji ir nebenori kitą kar
tą “uodegą kišti”, “Pataisos fl- 
kyje” yra žmonių, kurie ten 
kali 20 - 25 metus dėl vagysčių 
bei apgavysčių, tačiau daugiau
siai už peštynes ir pan. nusi
žengimus. Iš čia aišku “Patai
sos . ūkis” Ispanijoje ir visoje 
Europoje, yra laikomas laibai 
žmogišku ir “minkštu” centru. 
Tie žmonės kada nors ir vėl bus 
laisvi ir bendruomenės nariai. 
Jų veiduose nepamatysi to pyk
čio ar keršto, kuris galima pa
stebėti kitų kalėjimų vyrų ir 
moterų veiduose. Tiesa, juose 
pastebima ta nelaimė, kad pra
rado tikrąją laisvę ir, jog šiaip 
ar taip, tenka mokėti nusikal
timo kainą. Priešingai, jų aky
se spindi viltis, kad netrukus 
jų laisvė bus daug platesnė ne
gu tas keletas žemės hektarų; 
laisvė, kuri leis laisvai gyventi 
asmeninį ir visuomeninį gyve
nimą.



LIBANAS -VIDURINIŲJŲ RYTŲ OAZE
Ar sovietai neįsiverš į šią bazę

KITŲ NUODĖMĖMIS SAVęS 
NEISGANYSI

Libanas — nedidelė Viduri
nių rytų valstybė, iki šiol dauge
lio pamiršta. Tačiau pastaruoju 
metu, ryšyje su Izraelio — arabų 
kraštų konfliktu, jo vardas nuo
lat iškyla ir galimuose naujuose 
neramumuose gali turėti spren
džiamos reikšmės, nes io geografi 
nė padėtis ypatinga: yra tarp Iz
raelio, Sirijos, prie Viduržemio 
jūros.

Kraštas yra tik 4,015 kv. my
lių (10,400 dv. km.) ploto, bet 
2,5 mil. gyventojų. Sostinė Beifu 
tas (apie 300,000 gyv.). Pravar
tu ji pažinti ir mūsų skaityto
jams. Štai keletas jo geografinių, 
archeologinių, istorinių, etnogra
finių bruožų.

Senoviškas, bet modernus 
kraštas

Vienas libaniečių padavimas sa
ko, kad Dievas prieš tverdamas 
žemę, pirma padaręs Libaną kaip 
modelį o atlikęs tvėrimo darbą 
tą . modelį ir palikęs. Ir ištikrųjų, 
Libanas labai išsiskiria iš kitų Vi
durio Rytų kraštų.

Srityje, pasižyminčioje sausa 
dykuma, Libanas stovi lyg oazė 
su šaltais kalnais, aukštesniais 
kaip 10,000 pėdų, pakankamu 
kiekiu vandens, žaliais miškais ir 
tiek sniego, kad slidininkams ir 
kitiems lankytojams primena 
Šveicariją bei Rivierą.

Libaniečiai vadina save ara
bais, kalba arabiškai, bet istori
nėms žinioms, jie turi tik 5 proc. 
arabiško kraujo. Libanas yra vie
nintelė Vid. Rytų valstybė, kurio 
je dominuoja krikščionys (50 pro 
centų) prieš muzulmonus (34 
proc.).

Arabiškuose Vid. Rytuose Li
banas yra kultūringiausias kraš
tas. Jis yra daugiausia modemus 
ir progresyvus. Libano moterims 
pirmiausia buvo leista balsuoti; 
jos gali vaikščioti atidengtais vei 
dais, kuomet jų kaimynės dar ne 
gali to daryti. Kraštas turi gerus 
kelius ir modernius pastatus, ku
riais domisi net užsienio architek 
tai. Nors dar neseniai Libanas 
neturėjo tikros nepriklausomybės 
(maždaug nuo 1800 m. pr. Kr.), 
jo vakarietiška demokratija, neat 
sižvelgiant trumpo laiko, yra sėk
mingiausia arabų Vid. Rytuose.

Lyg kokia duonos riekė, apie 
120 mylių ilgumo ir 30 mylių 
platumo, su siaurėjančiais ruo
žais, mažasis Libanas nedaug di
desnis už Yellowstone National 
Park, guli Viduržemio jūros ryti
niame gale, kaip tik Izraelio šiau 
rėje. Pirmasis ruožas prie jūros 
su gera žeme yra vienos mylios, 
o kartais tik keletos yardų platu
mo; galbūt, nėra turtingesnės že
mės pasauly. Čia gyveno ainiai 
šių dienų libaniečių, istorinių 
žmonių, žinomų kaip kanaanie
čiai ir fenikiečiai. Čia iškilo jų 
miestai Tyras, Sidonas ir Byblo- 
sas.

Uolėtos aukštumos, kalnai, 
puikios dykumos Libanui sutei
kia gražų gamtovaizdį. Jo snie
gas davė Libanui vardą (iš semi
tiškos šaknies “laban”, reiškia 
baltas) ir todėl šių dienų libanie
čiai išdidžiai save vadina “kalnų 
žmonėmis”.

Kaino, Abelio ir Nojaus kraštas
Tarp kalnų yra stebuklingas 

slėnis, vadinamas Bekaa, garsus 
nuo pat istorijos pradžios. Sako 
čia yra gyvenę Kainas ir Abelis; 
čia, pagal libaniečių legendą, 
Nojaus Arka atrado poilsį ir žmo 
nės galį parodyti net Nojaus ka
pą.

Šiauriausiasis Libano ruožas 
mažiausia svarbus, bet per jį ei
na Libano siena su Sirija ir čia 
yra gimusi šventoji upė Jordanas.

Kalnai skiria istorišką Libaną 
nuo arabų dykumų, priverčia jį 
pasukt į vakarus religiniu, preky
bos, politikos atžvilgiais. Ant jo 
kalnų augo ir dabar auga tau
tos simbolis — garsusis kedras 
(cedras, tam tikra pušies rūšis), 
pirmas dalykas kurį senovės is
torikai paminėjo rašydami apie 
Libaną. Egiptiečių jeroglifuos Li 
banas minimas apie 2650 m. pr. 
Kr., kuomet Egipto faraonas už
sakė 40 kedro laivų.

JONAS VĖBRAS, Chicaga

Modemiška sostinė 

Libanas dabar yra pažangiau
sias kaip niekuomet anksčiau mo 
demiškais laikais ir jo sostinė Bei 
rūtas dabar nustelbė Kairą kaip 
“Vid. Rytų Paryžių”. Beiruto 
didžiulis modemiškas aerodro
mas, vienas iš didžiausio judėji
mo pasauly, yra naudojamas 55 
skirtingų oro linijų. Angliškai, 
prancūziškai ir arabiškai didžiu
lės neono šviesos kviečia: “Pra
šome į Libaną!” Paskutiniais me 
tais buvo apie 600,000 lankyto
jų. Mieste yrą daug moderniškų 
liuksusinių viešbučių, galima gau 
ti visokiausios rūšies maisto ir gė 
rimų.

Naujas, kainavęs šešis mil. dol. 
kasino atidarytas 1959 m. prie 
mažosios įlankos Beiruto šiaurė
je, suįdomina labai daug Beiruto 
lankytojų. Jis apie 50 proc. savo 
pelno atiduoda valstybės sociali
niams reikalams. Tačiau Libano 
įstatymas kontroliuoja įėjimą į 
jį: nė vienąs respublikos pilietis 
negali įeiti, jei jis neįrodo, kad 
yra sumokęjęs pajamų mokesčio 
mažiausiai. 5,000 dol. per metus.

Daugiausia kelionių į Šventą
ją Žemę prasideda Beirute ir Li
banas turistams siūlo savo di
džiausias tris įdomybes: garsiuo
sius kedrus, Baalbeko garsiąsias 
šventyklas ir Bybloso miesto griu 
vėsius.

Neatsižvelgiant pastangų ap
saugoti kedrus, jie buvo kertami 
nuo pat Libano istorijos pradžios. 
Didžiausias jų naikinimas buvo I 
Pasauliniame kare, kai turkai di 
delius šio brangaus medžio kie
kius, sudegino -kaip kurą kariš
kiems lokomotyvams. Todėl šian 
dien tėra tik apie 400 medžių. Iš 
jų gal tuzinas yra daugiau kaip 
1000 metų amžiaus, o du ar trys 
galėtų būti biblinių laikų. Likę 
medžiaį yra apie 80 pėdų aukš
čio, apie 40 pėdų skersmens, o 
šakų išsiplėtimas siekia arti 100 
pėdų.' Aihėrikos pagalba, Libano 
valdžia planuoja užveisti tūkstan 
čius naujų kedrų.

. Baalbeko pasakiškos šventyk
los liekanos, išdidžiai iškilusios 
iš Bekaa slėnio yra buvusi šven
ta vieta nuo priešistorinių laikų. 
Legenda sako, kad buvo pastaty
ta Kaino 133 m. po apgyvendini
mo krašto milžinais, kurių nuode 
mės iššaukusios tvaną. Grupė 
puikiųjų šventyklų (Jupiterio, 
Veneros ir Merkurijo) buvo pa
statytos romėnų imperatorių I- 
II a. po Kr. Tos šventyklos buvo 
vadinamos (truputį perdedant) 
"įspūdingiausios romėnų lieka
nos pasauly, įskaitant pačią Ro
mą”. Nuo 1955 m. prie didingo
sios šventyklos ruošiami metiniai 
Baalbeko festivaliai, sutraukia tū 
kstančius žmonių. Didieji Euro-

Pennsylvania avenue Washingto- 
ne, prez. Nixon inauguracijos me
tu, žygiuoja demonstrantai, įvairus 
gaivalas nusistatęs prieš preziden
tą ir Ameriką.

pos orkestrai, muzikos ir dramos 
trupės atlieka programas žavin
gai apšviestose šventyklose.

Biblijos tėviškė

Byblosas, dabar mažas jūros 
pakraščio miestas, sako esanti tir 
ščiausia apgyvendinta vieta pa
sauly. Archeologai, iškasę civili
zaciją po civilizacijos, išaiškino, 
kad pirmasis statytas čia pastatas, 
3200 pr. Kr. 'Iš šio vardo esąs ki
lęs Biblijos vardas. Byblosas bu
vęs garsus ir dėl eksportuojamo 
papyro. Graikai pradėjo vadinti 
betkokią papyro knygą “biblos” 
ir knyga pasivadino “Biblija”.

Senovės mokslo šalis
Mes esame gavę neįtikėtiną 

skaičių dovanų iš šio mažo jū
ros pakraščio ruožo. Fenikiečiai 
perdavė mums ilgio, pločio, jū
ros matus, parforo drabužius auk 
što rango asmenims ir gal augi
nimą alyvų bei vynuogių. Jie da
vė mums skaičiavimo sistemą, 
naudojant 12-os (vietoj 10) pa
grindą. Ir dabar egzistuoja jos 
pėdsakai 12 colių pėdai, 12 mėn. 
metams, 12 anglų penų Šilingui. 
Jie davė Europai vardą: Europa 
buvo mitiška fenikiečių princesė. 
Bet didžiausia dovana — tai al
fabetas.

Apie 800 pr. Kr. Fenikija — 
senovės Libanas — pradėjo lenk 
tis didesnėms jėgoms: Babilonui, 
Asirijai, Egiptui, Persijai. Alek
sandro graikai nukariavo Liba
ną (332 pr. Kr.) ir jo kultūrą 
pasisavino graikai, bet dar save 
vadino kanaaniečiais iki 500 m. 
po Kr. Pompėjos romėnai nuka
riavo jį (64 pr. Kr.) ir Beirutas 
pasidarė mėgiama romėnų kolo
nija. Penki romėnų imperatoriai 
turėjo šiek tiek libaniečių krau
jo.

Žemė, per kurią Kristus keliavo
Krikščionybė čia įsigalėjo anks 

ti. Jėzus buvo atkeliavęs į šiaurę 
ligi Sidono. Tyras turėjo pirmą 
organizuotą krikščionišką bend
ruomenę pasauly, aplankytą šv. 
Povilo.. Libanas yra davęs ketu
ris Šv. Tėvus, du iŠ jų šventuo
sius.

Septintame amž., kuomet di
dieji arabų nukariavimai nustū
mė Kryžių nuo Turkijos iki Mo- 
roko, Libano krikščionys rado 
prieglaudą savo neprieinamuose 
kalnuose. Čia, beveik pamiršti va 
karų, jie laikė ištikimybę tikėji
mu į Dievą. Kuomet pirm. Kry
žiaus karo dalyviai atsirado prie 
Libano krantų (1099 m.), tūks
tančiai vyresnio amžiaus žmonių 
ėjo iš kalnų, siūlydamiesi jiems 
padėti atsiimti Jeruzalę. Apie 30, 
000 libaniečių krikščionių tada 
tarnavo daugiausia kaip ietinin- 
kai ir vadovai. Šv. Liudvikas, 
Prancūzijos karalius, pavadino 
juos garbingaisiais prancūzais, iš 
čia jų ryšys su Prancūzija kelių 
šimtmečių būvyje.

Nepriklausomi po 2700 m. 
okupacijos

I Pasaulinio karo pabaigoj, Li 
banas, nemažai kentėjęs nuo Tur 
kijos, liko Prancūzijos mandatu 
daugiausiai dėl savo istorinės 
draugystės. Bet medaus mėnuo 
buvo neilgas. Greitai libaniečiai 
pareikalavo daugiau laisvių. 
Prancūzai priešinosi. Buvo suki
limai, streikai, areštai. Po II Pa
saulinio karo Amerika su Angli
ja privertė Prancūziją apleisti Li 
baną. Tikrai nepriklausomas 
nuo 1946 m., taigi po daugiau 
kaip 2700 metų svetimųjų valdy
mo.

Visus 4000 metų šio jūros pa
kraščio žmonės yra buvę gar
sūs prekybininkai. "Niekas, o nie 
kas”, kalbėjo Beirute gyvenantis 
amerikietis, — “negali sumušti 
libaniečių prekyboje’* Jie gali ne 
apkęsti ir bijoti savo kaimyno Iz
raelio dėl daugelio priežasčių, 
bet ne dėl prekybinės konkuren
cijos. Libaniečiai su pasitenkini
mu sako: “Žydas Beirute visuo
met eina palūžęs”.

Tikybų mišinys

“Mesk akmenį į Beiruto mi
nią,” sakoma, “ir tikrai pataiky
si į vyskupą”. Galbūt niekur nė
ra toks religijų, maldų ir sektų

VVashingtone, prez. Nixono inauguracijos parado metu, prieš kruvi
nąjį komunizmą pasisaką demonstrantai pasikeičia piktais žodžiais su 
barzdotais, antiamerikinius šūkius nešančiais gaivalais. Apačioje ma
tyti susirėmimas su policija. Plakate kviečiama kovoti prieš komuniz
mą ir jų išperas Amerikoje.

mišinys, kaip Libane.
Ten yra septynios didesnės ti

kybos (per 20,000 narių kiekvie
na) ir 100 mažesnių. Keletas jų 
turi savo hierarchiją, teismus, į- 
statymus vedybom ir skyrybom. 
Beirute yra daug prelatų, du kar 
dinolai (vienintelis miestas pa
saulyje, išskyrus Romą, turįs du 
kardinolu), arkivyskupų, patriar 
chų, etc.

Be ne didžiausia krikščioniška 
grupė yra maronitai (pasekėjai 
Šv. Maro, mirusio V a.). Nors 
jie ir pripažįsta Popiežių, kaip vy 
riausį dvasios vadą, bet jų prakti
ka skiriasi nuo vakariečių kata
likų. Kunigai gali vesti ir papras
tai veda. Maronitai turi savo 
šventuosius ir šventas dienas. Jų 
liturgija ne lotyniška, atliekama 
jau mirusia senovės Syrų kalba, 
kuri yra panaši į aramajišką, 
kuria Jėzus kalbėjo.

Krikščionys prarado valdžią

1957 m. pavasarį Libane buvo 
pirmieji ir gal vieninteliai bendri 
rinkimai arabų kraštuose. Išrink 
ta provakarietiška vyriausybė; 
Washingtonas laikė tai didele 
pergale.

Tačiau rinkiminė kova buvo 
aštri. Moslemo libaniečiai, sukur 
styti Egipto - Sirijos agentų pro
pagandos ir papirkti pinigais, pa
krypo į prieš vakarietišką neutra- 
lizmą. Krikščionys turėdami skai 
čiumi tik nedidelę daugumą, ir 
būdami provakariečiai, prarado 
dominavimą. Ypač dėlto, kad J- 
AV stipriai rėmė arabų priešą Iz 
raelį.

Pasireiškęs priešamerikietiškas 
jausmas buvo aštrus ir pritren
kiantis, kadangi Libano ryšiai su 
JAV yra buvę šilti ir stiprūs per 
visas generacijas, ką kai kurie 
amerikiečiai galėjo žinoti. Šiame 
krašte yra įsikūrę tūkstančiai li
baniečių. Jų kolonijos yra Det
roite, Bostone, Los Angeles, Lou
isville, Brooklyne, San Francis
co, Clevelande, Charlestone ir ki 
tur. Amerikonų misionieriai yra 
padarę gerų darbų Libane, pali
kę gerų prisiminimų, net musul
monų tarpe.

Tačiau, kadangi JAV-bės sim
patizuoja Izraeliui, Libano drau 
gystė Amerikai buvo prarasta. Li 
bano užs. reikalų ministeris Char 
les Malik, ilgą laiką buvęs vaka
riečių draugas, įspėjo JAV apie 
artėjančius sunkumus ir prašė ge 
riau suprasti arabus. Prezidentas 
Chamoun ir Malik jautė, kad jų 
ryšiai su Vakarais yra lyg sutuok
tuvės: santykiai gali pakilti ar at 
slūgti, bet niekuomet nenusileis 
taip žemai, kad įvyktų skyrybos.

Sovietai siūlo pagalbą
Sovietai išnaudoja kiekvieną 

progą, taigi ir arabų karštumą

bei jų neapykantą Izraeliui. Tuo 
metu, kai rusai pralaimėjusiems 
arabams siūlo savo pagalbą, jie 
ja naudojasi, nors ir žino, kad iš 
tiesų tai yra ant jų kaklo neria
ma kilpa. Tačiau Libano politi-r 
kos vadovai nesako, kad jie veda 
prokomunistišką politiką. Jie ta
riamai kovoja už neutralumą bei 
nepriklausomybę, tačiau pagal 
Egipto ir Sirijos iškarpą. Prezi
dentas Chamoun eina dar to
liau: “Šioje pasaulio dalyje neut
ralumas nėra galimas; tai yra tik 
politikų naudojamas priedangos 
žodis, kuris iš tiesų reiškia proko- 
munizmą. Mes turime pasirinkti 
arba vakarus arba tarptautinį ko 
munizmą ir mes esame pasirirt- 
kę Vakarus”.

Šie jo žodžiai buvo drąsūs, re
tai arabų pasaulyje girdimi ir jie 
kelia dabartiniam Libano reži
mui daugybę sunkumų.

Važiuojant per lėtai gali būti taip 
pat pavojinga kaip ir važiuojant 
pergreit. Apžiūrėk iš anksto ko
kiais keliais reiks važiuoti.

MODERNI
MERGAITE

STASYS YLA 

(antroji laida)

Vienintelė tos rūšies knyga lie
tuvių kalboje, kurioje keliamos 
12-19 metų amžiaus mergaitės 
problemos čia pat ieškant joms 
sprendimo. Psichologinis taškas, 
iš kurio autorius bando supras
ti bręstančios mergaitės svajones 
ir norus, yra naujas ir origina
lus: čia pasireiškia pati jaunuo
lė dėstydama savo mintis arba 
pokalbyje su autorium.

Kalba paprasta, sklandi, leng
vai suprantama jaunai skaityto
jai. Knyga įdomi ir suaugusiems, 
kuriems nesvetimas jaunimo pa 
saulis.

Išleido Immaculata Press.
Galima gauti “Drauge”, kai

na. $4.00.

Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.
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Bolševikų okupuotoje Lietuvoje 
sunki prievarta, teroras, pasikarto- 
jantieji areštai, gal tik kiek ma
žiau žudymų ir trėmimų.

Tačiau patiems okupantams da
rosi nejauku šitaip policinėmis 
prievartos priemonėmis valdant 
kraštą. Jie norėtų kaip nors tą 
krašto gyventojams daromą 
skriaudą užmaskuoti. Todėl savo 
kontroliuojamoje okupuotos Lietu
vos spaudoje ėmė skelbti serijas 
aprašymų, kaip tautininkų val
dymo laikais, o ir kitu nepriklau
somybės laikotarpiu, buvo teisia
mi, kalinami komunistai, net ir 
mirties bausme nubaudžiami. 
Šiais išpūstais tolimos praeities

LIETUVOS GENERALINIO 
PAIEŠKOMI ASMENYS:

BARTAS1US. Jonas. Simono sūnus, 
gim. EzeliŠldų km., Skaudvilės vi., 
Tauragės ąp. r

JUODIS. Juozas, Jono sūnus, apie 
80-85 m: ą., gim. Meškučių km., 
Šunskų-Kvietiškio vi., Marijampolės 
ap., į JAV-bes išvykęs 1903-1904 m.

LEKAVIČIUS, Kostantas, Kazio 
s., kil. i; Kairiškėilų km., Žiežmarių 
vl„ Trakų ap., iSąykęs prieš Pirmąjį 
Pas. karą, gyveno Kanadoje.

LEKAVIČIŪTĖ, Domicėlė. Kazio 
s., kil. iš Kairiškėlių km., Žiežmarių 
vi., Traki, ap., išvykusi prieš Pirmą
jį Pas. karą, gyveno Chicagoje.

MACKEVIČIUS {MOCKUS), 
Vytautas, iš Sedos, Mažeikių ap.

MISItįNIĖNĖ - UTYRAITĖ, Ja
nina', Kazio duktė', gim. 1921 m. Mo
kėsi Kaune “Aušros” gimnazijoje.

RIMKEVIČIUS, Kazys, Simo sū
nus, gim. 1912 m. Antaginėllų km., 
Babtų apylinkėje.

ROGALSKlS, Valerijonas, Jono 
Krekenavos vii,' Panevėžio ap. taip 
s., • gim. apie. 1891 m. Mėšlių km., 
pat paieškomos ir jo dvi seserys.

SURVILA, Antanas, tėvai Vincas 
ir Olė Survilai gyvenę Ukmergėje.

TIŠKUS, Anupras, Ignotas .ir Je
ronimas. Antano sūnus: •

VILKAUSKIENĖ - MACKEVI
ČIŪTĖ, Stefanija iš Sedos,, m., Ma
žeikių ap.

VIZGAUDIŠ, Benediktas, gyve
nęs Ludington. Mich,. arba jo vaikai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep-

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024.

------------------------- Įl J ■ ............. .. ■ ■ ■ . ................... .. I , Į -................................ . '
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Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jiš if norint pasitikrinti savo Žinias viena 
ar kita kalba.

• DRAUGEyr a žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną: • -

V. BARAVYKO
Anglą —r Lietuviu kalbų žodynas........... ...................... $6.00

(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)
V. PETERAIČIO

Lietuviškai angliškas žodynas ....... ....... .... $7.00
(Antra laida, kietuose apdaruose)

B. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS
Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ..........

(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)
Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 

žodynėlis .... ......$2.00

$5.00

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

PULGIO ANDRIULIO — RINKTINIAI RAŠTAI I tomas $5.00• -• , . * . • • .. -.v• - ’ .
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI 6 tomai, kiekvienas po .......... $5.50

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

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

NAUJAUSIOS LIETUVIŲ AUTORIŲ 
KNYGOS ANGLŲ KALBA

THE IHIRD WOMAN — A. Baronas (novel) 5.00
THE SONATA OP ICARUS — J. Gliaudą (novel) 5.00 
THE DELUGE — Mykolas Vaitkus (novel) 3.95
LrrHUANIANS IN CANADA — 8.00
11 LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALLA — 6.00
CYCLOPEDIA OF LITHUANIAN NUMISMATICS — 18.00 
LITHUANIAN READER FOR SELF INSTRUCTION —-1.00 
ENTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN — 7.00 
TIMELESS LITHUANIA — 4.00
THE SEaSONS — Kr. Donelaitis (poetry) kiet. virš. 4.00 

minkšt. virš. 3.00
Užsakymus siųsti "DRAUGUI”.
Ulinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos 

pridėti 5% mokesčiams.

aprašymais norima pridengti da
barties okupantų nusikaltimus 
prieš krašto gyventojus.

Tačiau svetimomis nuodėmėmis 
savęB neišganysi. Jokie praeities 
įvykiai, net jeigu jie ir būtų dau
giau ar mažiau tikri, nepataisins 
dabarties žiaurumų.

O šiuo atveju nei palyginimo 
negali būti. Nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybė baudė prieš 
krašto nepriklausomybę besikėsi
nančius asmenis, kurie Lietuvos 
laisvę norėjo atiduoti Maskvos 
kontrolei. Kiekvienas laisvas kraš
tas turi teisę ir net pareigą su
tramdyti išdavikus, bet joks oku
pantas neturi teisės naikinti kraš
to patriotų ar kokiais nors prie
vartos veiksmais skriausti krašto 
gyventojus. J. Žvilb.

— Pažvelkite į saulę. Ji vi
siems šviečia, visus šildo, ne
laukdama prašymo ir padėkos. 
Taip pat ir jūs nelaukite malda
vimo ir pagyrimo, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir būsi
te mylimi kaip saulė.

Epiktetas.

PRISIKĖLIMAS
ALĖ ROTA

Gerai skaitytojams žinoma au
torė išeina į literatūrinį pašaulį 
vėl su naują tema: vėžiu ser
gančio dailininko psachologinis 
gyvenimas paskutiniame žemiš
kos kelionės etape.

“Kur meilė, ten yra 'gyveni
mas” — mąsto ligonis gulėda
mas patale ir iš nevilties žen
gia į dvasinį prisikėlimą.

Knyga verčia susimąstyti, o 
vietomis net susigriaužti, kad gy
venimas toks gražus, o vistiek 
reikia jį palikti. Autorės žodžiai 
darosi savi, mintys artimos ir 
skaitytojas nejučiomis pradeda 
gyventi jos piešiamais vaizdais.

Knyga išleista “Nidos” klubo, 
GAUNAMA “Drauge”. Jos

kaina $2.50.
Illinois gyventojai turi pridėti 

prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.



BOSTONO ŽINIOS
IŠ PREZIDENTO SMETONOS 

MINĖJIMO

Lietuvių Tautinės s-gos sky
rius sausio 11 d. surengė pirmo
jo ir paskutiniojo Lietuvos respu
blikos prez. Antano Smetonos 
25 -rių metų mirties sukakties 
minėjimą. Minėjimą pradėjo skr. 
pirm. Rentelis, pakviesdamas ra
šyt. Stasį Santvarą vadovauti mi
nėjimo programai. Santvaras pri
minė, kad čia minimas lietuvis 
patriotas, valstybininkas, kalbi
ninkas, filosofas, teisininkas, do
centas, laikraštininkas, preziden 
tas Antanas Smetona. Lietuvos 
garbės konsulo Antano Shall- 
nos (jam sergant) vardu kalbė
jo jo žmona adv. Shallnienė. Ji 
davė pluoštą prisiminimų apie 
jos pažintį su Smetona, berods, 
1920 metais, kai ji lankėsi Lietu 
voj. Kalbėjo ir apie tai, kaip jis, 
pabėgęs rtuo komunizmo ir atvy
kęs į Ameriką, daugelio lietuvių 
buvęs ne tik ignoruojamas, bet 
tiesiog norimas grąžinti atgal. 
Šiame prieš Smetoną veikime su
tapę ir vienodai Birbę dvi kraš
tutinės — kairės ir dešinės žmo
nės. Amerikos žydai, kilę iš Lie
tuvos, šilčiau priėmę Smetoną, 
negu daugelis lietuvių. Worces- 
tery Smetona turėjęs kalbėti lie
tuvių susirinkiniė. Eilė lietuvių 
kreipėsi į vietos valdžią, kad ne
būtų leista. Tik kai kurių lietu
vių dėka, įsikišus aukštesnioms 
Amerikos valdžios institucijoms, 
buvęs atšauktas nutarimas neleis 
ti. Teis. Antanas Diržys iš New 
Yorko kalbėjo apie Antaną Sme
toną, kaip apie tėi'sininką, nuro
dydamas jo didžiuosius teisės dar 
bus ir principus. Atsikūrusios Lie 
tuvos dvi stipriausios politinės as
menybės buvusios Antanas Sme
tona ir prof. Aūgustinas Volde
maras. Tik tos asmenybės buvu
sios skirtingos. Vienas savo prin
cipus grindęs jėga, o antras teise.

Meninėj daly jaunuolis Sau
lius Cibas paskambino Chopino

KAM TEKO MENO KŪRINIAI ,
1968 m. gruodžio 29 d. Jungti

nis Finansų komitetas pravedė 
laimėjimus 30-ties meninių kūri
nių, kurie buvo paaukoti lietu
vių dailininkų.

Laimėjimai atiteko: L Dail. 
J. Paukštienės paveikslas “Moti 
na ir vaikas” — Vandai Sutkus 
iš Woodhaven, N. Y.. 2. dail. Vyt 
Igno mišri technika — Zenonui 
Jilriui iš Ketv Gardens, N. Y., 
Pi. Baltuonio skulptūra — Ber- 
tha Stock us ir Providence, R. I., 
dail. V. Vizgirdos “Žvejo prie
plauka” —G. Banienei iš Brook 
lyn, N. Y., dail Aneliunaitės 
“Griuvėsiai” —- Martin Stravins- 
ki iš Baltimore, Md., dail R. Vie
sulo “Braškės”—- Juozui Kali
nauskui iš Cicero, III., dail. E. 
Urbaitytės paveikslas —L. B-nės 
Brighton Park:n*apylinkei, dail.
C. Janušo “Jūrą” — laimėjo bi
lietas no. 24564, pavardė neaiš
ki, atrodo lyg S. Kremėnas, gyv. 
93-2686 rd., Woodhaven, N. Y., 
dail. V. K. Jonyno paveikslas—
L. B-nės Brighton Park apylin
kei4, dail. J. Juodžio “Tėvynės 
sargyboje” —L. B-nės Brighton 
Park apylinkei,.kųn. P. Brazaus
ko “Okupantai Lietuvoje” — Bro 
niui Markui iš Meirose Park, III.

Dail. K. Žoromskio paveikslas 
— Grigaliūnui iš Chicago, III., 
dail. J. Subačiaus “Marija su kū
dikiu” — laimėjo bilietas no. 
28033, pavardės nėra, dail. R. In- 
gelevičienės paveikslas — V. di
džiūnui iš Worcester, Mass, dail. 
Ad. Galdiko paveikslas — J. Že
maičiui iš Worcester, Mass., 
dail. N. Jasiukynaitės paveiks
las — L. B-nės Brighton Park, 
apylinkei, kun. P. Brazausko 
“Kristaus galva” — K. Butkui iš 
Woodhaven, N. Y., dail. J. Pau- 
tieniaus paveikslas — Vita iš Pa
terson, N. J. ,dail., J. Paukštienės 
“Gėlės” Domui Jasaičiui iš New 
Rochelle, New York, dail. Vyt. 
Igno grafika — L. B-nės Rock
ford apylinkei, dail. W. Vitkaus 
“Kaimo kelias” — A. Tamašaus 
kienei iš Elmhurst, Nevv. York., 
dail. J. Rutenio paveikslas — J.

polonezą, stud. Aldona Dabri- 
laitė irgi skambino Chopiną (Ci
bas ir Dabrilaitė yra muz. J. Gai 
delio mokiniai), o Benedik. Povi- 
lavičius, akompanuojant Juliui 
Gaideliui, padainavo iš “Pilėnų” 
operos ariją ir “Grįžtant į na
mus”.

Dalyvių buvo pilna salė, o už 
įėjimą surinkti pinigai paskirti 
laikraščio “Dirvos” palaikymui. 
“Vilties” draugijos vicepirm. inž. J 
Ed. Cibas dėkojo už spaudos prisi 
minimą ir auką jai. Spauda esan 
ti kovotoja už Lietuvą ir lietuviš
kus reikalus, o kiekviena kova e- 
santi reikalinga aukų.

ATLIKO KAČINSKO KŪRINĮ

Sausio 7 d. “New England Li-J 
fe” salėje įvyko Berklee muzikos 
mokyklos saksofonų kvarteto kon 
certas prof. J. Viola vadovauja
mas. Be kitų kūrinių buvo atlik
tas ir muziko Jeronimo Kačinsko; 
kvartetas . Minėtas ansamblis, 
kuris krašte plačiai garsėja, pa
rodė nepaprastą susigrojimą, ir 
virtuozinę techniką. Jeronimas 
Kačinskas dėsto toje mokykloje. 
BAŽNYTINIS KONCERTAS

Šv. Petro parapijos choras, va
dovaujamas muziko Jeronimo Ka 
činsko, ruošiasi bažnytiniam 
koncertui, kuris įvyks sekmadie
nį, kovo 23 d., Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bostone. 
Bus atliekamas Faure “Reąuiem” 
visas kūrinys.

CHORO PARENGIMAS

Kitas metinis choro parengi
mas įvyks sekmadienį, balandžio 
13 d.., Lietuvių Piliečių d-jos au 
ditorijoj So. Bostone. Tariamasi 
su aktorium Henriku Kačinsku 
dėl jo dalyvavimo parengime, ta
čiau tas priklausys nuo to, kiek 
jam leis laikas atsipalaidoti nuo 
pareigų Voice of America įstaigo
je. Programoje dalyvaus Naujo
sios Anglijos studentų stygų kvar 
tetas ir parapijos choras.

Liubinskui iš Chicago, III., dail. 
J. Bagdono paveikslas JuOzui 
Briedžiui iŠ Chicago, III'., dail. 
A. Elskaus paveikslas —- B. La- 
niui iš Elizabeth, N. J., dail. M. 
Stankūnienės stiklo mozaika — 
prel. K. Vasiui iš Worcester, 
Mass. 1 '

Dail. W. Vitkaus “Tvenkinys” 
— A. Koncei iš Woodhaven, N. 
Y., dail. J. Paukštienės “Kny
gų lentyna” — Vincui Kamai- 
čiui iš Milbury, Mass., Vyt. Ma
želio spalvota nuotrauka — L. B 
-nės Brighton Park apylinkei, 
dail. D. Aneliunaitės “Griuvė
siai” (tušas.) .— A. Bružui iš 
Brooklyn, N^ Y., dail. Balkuvie
nės skulptūra '— Aneki Belinie- 
nei iš Chicago, III. Laimėjusie
ji prašomi dėl kūrinių atsiėmi
mo" rašyti sekančiu adresu: Hen
ry Miklas, 10 Church. St. Great 
Neck, New York 11023. ...

Jungtinis Finansų komitetas

— Paskui nusikaltimą eina bai
mė ir ji yra bausmė.

-—Votaire Kun. Gražinos būrelis suruošė
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Brandeis universitete, Waltham, Mass., bibliotekos asistentas tvarko 
knygas ir rankraščius, kuriuos išmetė šešetas juodukių studenčių, ra

sinių riaušių metu.

Keturi mokslininkai, kurie surado būdą kaip pagaminti enzimus, turinčius labai didelės svarbos orga- 
tTvvpninip Tš kairės' dr. R. G. Denkwater, dr. R. F. Hirschmann, dr. B. Gutte ir prof. R. B.

Merrifield. Du pirmieji dirba Merck, Sharp & Dome laboratorijoje Rahway, N.J., o Gutte ir Merrifield 
dirba Rockefellerio universitete. Enzimai kontroliuoja biochemines reakcijas gyviuose. Jų būna net iki 
100.000 vienoj kūno ląstelėj.

I IUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ BUV^ fbezu»eotas 
į junuiinivitc-TUVIUS johnsonas katalikas

Brangūs broliai ir sesės,
Praėjusiais, 1968 m., minė

jome laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos 50 metų atstatymo 
sukaktį pagal 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Tarybos vienin
gu pareiškimu paskelbtu aktu.

Prabėgo metai ir vėl stovime 
ties atmintina lietuvių tautai 
diena — Vasario 16-ja. Sukan
ka 51 meta' kaip lietuvių tau
ta ntlsikračiusi caristinės Ru
sijos jungo, pareiškė pasauliui 
— gana svetimos vergijos, no
rime būti laisvi.

Ilgų metų pavergtos lietuvių 
tautos troškimas — būti lais
viems — išsipildė. Kuriant ne
priklausomą Lietuvos gyvenimą 
visomis savo jėgomis ir mora
lai ir materialiai įsijungė ir 
lietuviai amerikiečiai. Vieni lan
kė savo gimines, kiti grįžo gy
venti ir bendrai kurti gražią 
Lietuvos ateitį, treti pirko lais
vės bonus. Tačiau neilgai teko 
džiaugtis laisve ir kūrybiniais 
darbais.

1940 m. Sovietų Sąjunga, ca
ristinės Rusijos pakaitalas im
perialistinio grobiko sumeti
mais. pavergė ramią ir taikingą 
Lietuvos šalį. Sunaikino viską 
kas buvo kuriama, tūkstančius 
lietuvių patriotų suėmė, vieni 
žuvo kalėjimuose, kiti koncent
racijos stovyklose arba Sibiro 
šalčiuose. Nebėra dabar paslap
tis okupanto įvykdytų žiauru
mų — lietuvių tautos kančios 
vaizdingai nušviečiami likusių 
mūsų brolių bei seserų asme
niškų nupasakojimų. Vienam 
kitam pavyksta čia atvykti ir 
gyvu žodžiu pava’zduoti bar
bariškus okupanto veiksmus. 
Kiti. nuvykę aplankyti giminių 
ar mirusių kapus, atveža ne
mažiau skaudesnių žinių ir pa
vergtųjų šauksmą bei prašymą 
gelbėti.

Okupantas stengiasi, panau
dodamas įvairias priemones — 
brukdamas savo leidinius, nau
dodamas čia esamų savo šalinin
kų leidžiamą spaudą, organizuo
damas menininkų ir kultūrinin
kų pasirodymus, braunasi į pat
riotinės lietuvių visuomenės dar 
bą ir stengiasi skaldyti mūsų 
vieningą nuristatymą — atsta
tyti nepriklausomą Lietuvą.

Būdami laisvajame pasauly
je, mes lietuvių kilmės ameri
kiečiai privalome eiti į pagalbą

pavergtiems savo tautiečiams. 
Tai yra mūsų šventa pareiga. 
Todėl minint Vasario 16 d. — 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 51 metų sukaktį. A- 
merikos Lietuvių taryba kvie
čia visus patriotus lietuvius da
lyvauti savo vietovėse rengia
muose minėjimuose ir reikšti 
protestus prieš barbarišką oku 
pantų elgesį pavergtoje Lietu
voje, prieš brukamą rusifikaci
ją lietuvių turi? nusavinimus 
ir kitus nusikaltimus.

Amerikos Lietuvių taryba, 
kaip vienintelė šios šalies lietu
vių politinė atstovybė, per eilę 
metų stovėjo ir stovi už Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mą. Tai kovai tęsei iki laimėji
mo reikalinga ir lėšų. Patrioti
nė lietuvių v;sumenė tą gerai 
sumauta ir remia mūsų darbą.

Šiais metais prašomi visi lie
tuviai taip pat paremti finan
siniai Lietuvos laisvinimo dar
bus ir savo gyvenamose vieto
vėse aukoti tam tikslui pagal
išgales. -

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBA

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

Kiekvieną antradienį grupė ma 
myčių renkasi darbo sueigoms, 

i kurioms vadovauja v. s. Br. Varia 
kojienė. Nuolatinai jau kelinti 
metai čia darbuojasi šios mamy
tės: Leipienė, Martinkienė, Zeiku 
vienė, Balčienė,1 Cepėnienė, Zub- 
rickienė, Kazlienė, Jovarauskie- 
nė, Sedaitienė, Balzarienė, Miku 
taitienė, Šatienė, Ramanauskie
nė, Kaminskienė ir Noreikienė. 
Kurios mamytės negali dalyvauti 
sueigose, mielai pasiima darbą į 
namus. Kviečiama prisidėti ir dau 
giau mamyčių, nes darbų daug, o 
rankų labai trūksta, Skambinti 
vs. Br. Variokojienei, PR 6-4013.

Neatsilieka ir Cicero. Pasitarta 
su tėvų komit., pasiskirstyta dar
bais, kurių talkininkės yra šios 
mamytės: Gabalienė, Barkaus
kienė, Baužienė, Markelienė, Ge
čienė.

Įsijungę darban ir tėveliai: Lei 
pus, Gabalis, Eidukas, Malinaus 
kas ir Noreika.

Irv Kupcinet savo vedamaja
me skyriuje Chicago Sun-Times 
dienraštyje praneša, kad buvęs 
prezidentas Lyndon Johnsonas, 
grįžęs į savo namus Texas vals
tijoje, paskelbs jog jis yra per
ėjęs j katalikybę. Jo duktė Lu- 
ci Nugent jau anksčiau tapo 
katalike.

MOVING
SERftNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
diniai ir pilna apdrauda.
2047 W. 87 th Place WA 6-8008

R. D. Smith, Eastem oro linijos 
kapitonas, aiškina, kaip asmuo, 
grasindamas granata privertė jj 
lėktuvą su 171 keleiviu nuskrai
dinti j Kubą. Šalia jo stovi patar
nautoja Pamela Gatės.

savo sesei vyr. si. Aldonai Ka
minskienei naujagimio “lietutį”, 
kuriame dalyvavo ir tuntininkė 
s. D. Eidukienė. Šioje sueigoje pa 
sikeitė būrelio vadovė ir padėjė- 
ar mirusių kapus, atveža ne
vy r. sk. Jūratė Jakaitienė ir pava
duotoja vyr. sk. Milda Povilaitie- 
nė.

Mirgos būrelio sueigoje su tun 
tininke buvo aptarta Kaziuko 
mugės laimėjimai, kuriais Mirgos 
sesės rūpinasi jau kelinti metai.

*
Aušros Vartų tuntas auga. Ele 

gijaus ir vyr. si. Aid. Kaninskų 
šeimon atskrido nauja paukštytė.

NEGĘSTANTI
ŠVIESA

PRANAS GARŠVA

Marijonų vienuolijos 50-ties 
metų sukakčiai atžymėti išleista 
marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings
nius šiame krašte.

Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padalinį.

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius ir intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoją pa
gauna ir visa istorija atsistoja 
prieš jo akis ne kaip sausa moks
linė praeities registracija, bet 
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas.

Patartina kiekvienam perskai
tyti Gaunama “Drauge”, kaina 
$3.50.

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

DRAUGAS, trpčiadienis, 1969 m. sausio mėn. 22 d. 5

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Gary, Ind.

Dr. Z. Danilevičius bus pa
grindinis kalbėtojas ir sol. Ja
nina Šalnienė dainuos E. Chica
gos - Gary Alto rengiamame 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime Vasario 16 d. Gary, Ind. 
Minėjimo pradžia 6 vai. vak. 
Gary liet. parap. salėje.

Linden, N. J.

Amerikos Lietuvių tarybos 
Lindeno skyr. ruošia iškilmin
gą Vasario 16-sios minėjimą 

'vasario 23 d. 4 vai. p. p., 340 
'Mitchell Avė., Lietuvių Laisvės 
Parko salėje.

Pajieškojimas
Ieškomas ANTANAS KULI

KAUSKAS (TONY KULIK), gi
męs Lietuvoje. Paduščio kaime, An
talieptės valsč.. Zarasų apskr. Prieš 
II-jį karą gyvenęs Buffalo. N. Y. Ieš
ko sesuo Lietuvoje Atsiliepti jo pus
sesere’.: Genė Avižonis (Vapsvaitė), 
2963 Thompson St., Philadelphia,Pa. 
19134.• ♦ « « . . * ♦ 4
GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

80 and 60 gal. Free delivery 

r'622 So Racine, 434-1113• *a« a a a • « I • • < • » • -

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARC EL SERV. 
2008 flBth St. Tel. WA 5-2787
2501 flftth St. Tel. WA 5-2737
3838 do. Halsted St. Tel. 254-8320

Lietuvių bendrove turinti teis® 
siuntinius siųsti savo vardu IS Chi
cagos tiesiai i Lietuva.

Didelia pasirinkimas Jvairių me
džiagų, Ital. lietpalčių tr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų ui-
sakymai.

E. tr V. Žukauskai

PARDUODAMI 
fš MODELINIŲ NAMŲ BALDA1
30% iki 503? nuolaida Galima
•’irkti dalimis ir išmokėtinai.
*OITHWF.ST FURNITURE CO.

•5200 S. VVestern. Tel. GR 6-4421

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 6-7262
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75 *
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

5.251
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP 

VISAD
PUSft ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD ISMOKftJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMU

AUKSCIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, UI. 60682 LA 8-8248

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

Jr

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 6211 S. Westem. PR 8-5875 

Vedėja* J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 6 POPIET.

Programoje dalyvauja kalbė
tojai, solistė ir moterų dainos 
ansamblis. Įėjimas visiems ne
mokamas.

Maloniai kviečiame visus lin- 
'deniečius minėjime dalyvauti ir 
tąja pat proga atlikti savo tau- 
tinę pareigą paaukojant Lietu
vos laisvinimo reikalams?

Valdyba

The world 
is wider 
than a window

The ųuarter of a million of 
our children bom each year 
with birth defects deserve 
more than mere existence on 
the fringes of a fast-moving 
world.

At more than 100 March of 
Dimes Birth Defects Centers 
aeross the nation, teams of 
medical experts strive to cor- 
rect or moderate nature’s 
mistakes to give these chil
dren their chance for useful, 
satisfying lives.

You can help birth defect chil
dren open their window to tha 
world by supporting March oš 
Dimes programs of research, 
medical care and education.

fiaht birth defects
fo*

MARCH
DIMES



LIŪDNA KASDIENYBE OKUPACIJOJE
Net okupantų kontrolėje Vii- žiemą, gruodžio 5 dieną, kelios 

niuje leidžiama “Tiesa” Nr. 9 sau >smulkmenos sugadino šventišką 
šio 11 d. skelbia tokius faktus a-1 nuotaiką.

CLASSIFIED GUIDE
Pie dabarties gyvenimą Lietuvoje: 

"Spalio pabaigoje Vilkaviškio
Lėktuvas “Vilnius. -r Palanga” 

nusileido Palangos aerouoste. Vel- R E A L ESTATE
miesto kuro kontoroje telefonu už,tųi dairėmės, autobuso, atvykusio _______ _____________________
sakėme toną anglių. Užsakymas i nuvežti keleivių iki miesto. Taksi 72 ,r Tnimnn. Mflr. i H anksto. 2 
btivo įvykdytas. Apžiūrėję krūvą,j taip pat nebuvo. Vieni nuėjo stab- butai — r. ir -4 R. Saraftas. $bi.9<»o. 
atvežtą'j mūsų kiemą, suabejo-, dyti pravažiuojančių mašinų, kiti ” lrir2’Va" b"' rib£
jąme., ar ten bus tona. Žmona, pas i kantriai ląukėme. Pagaliau su pa- $13.500.“
kambinusi į kontorą, išgirdo gru- lengvėjimu atsidusom, nes at- tMfirP5 *uun Gprarn
bų -atasakymą: “Nenori — neimk”, važiavo autobusas, kursuojantis 1 to ' ir T^to^'n-Mūr. 2 So'6 kamb. 
Dar keisčiau, kad, sugrįžę į namus, iš miesto iki aerouosto. Tačiau ir butas rūsy. Garažas, $29.3.00. 
anglių neradome. 1 konduktorė pareiškė, kad dabar

jiems pietūs ir į miestą važiuos tik
po valandos. Ne taip jau daug lėk- 2517 W. 71 st St., RE 7-9515 
tuvų žiemą atskrenda į Palangą, .
ir keista, kad pietaujama kaip tik ®9 Pulaski. Savininkas parduoda 
tuo laiku, kai atskrenda lėktuvas. metM seunmo, 8 butų pagal ūž

ia, Palangos turėjome vykti į sakymą statytą namą 585-5285
Kretingą. Laimė, stovėjo auto- --------------------------------
busas, kuris važiuoja be sustoji
mų, tad aš su vailtais iš karto įsė
dau, o vyras nubėgo į kasą bilie
tų. Ir vėl, deja... Kasa jau užda
ryta. Vairuotojas pasiėmė kelio
nės lapą, o autobusas be konduk- i

Jeigu Vilkaviškio kontora būtų 
privati,"gal ir galima būtų patei
sinti. Tarybinės prekybos normų 
toks pasielgimas neatitinka.

V. Žemaitis, 
Vilkavi6kv>”

VAINA REALTY

REAL ESTĄ T E 

Žingsnis į gerovę
Kutą re-tornna« — Lietuviui leiue- 

vom sąlygos.
H kamb. niūrus, 2 auto mūro gara. 

ža«. Prie Maria High Rimtas paslū 
lymas.

2 butų Dainas, modernios vonios. 
Kabinetu virtuves. $20.000 (mokėti
$(r,000-? .

S butų niūras. Beveik naujas. Kvėr- 
green rajone Virš $14,000 nuomos.
$87.000 j i, .

Didelis š butų, io metų mūrus Ir

HELP VVANTED — MOTERYS

Seimai be motinos 
REIKALINGA ŠEIMININKE,

3 mokyklinio amž. vaikai: 5. 11 ir 
14 metų. Gyventi vietoje. Geri 
namai. $50 į savaitę. Skambinti 
MU 1-4252.

-------------------------------------------------- Į....................................................... .....................

$100.00
GIRL FRIDAY

HELP VV ANTED — VYRAI

EMPLOYMENT
OPPORTY

Foundry Workers 
$2.57 — No Experience

Machine Operators
No Experienee

ENGINEER —
P0WER PLANT

(Third Class License)

HELP VVANTED — VYRAI

“Su žmona į Vilnių atvykome la
bai trumpam.- Suradę valandėlę 
laisvo laiko, žavėjomis naujais pas 
tatąjs, gražiais architektūriniais 
paminklais, žmonių nuoširdumu ir 
svetingumu. Bet mus labai sujaudi 
no toks faktas. Lapkr. 28 d. popie
tę Žirmūnuose įsėdome į autobusą, 
vykstantį 7-tuoju maršrutu. Netu
rėdami smulkių pinigų, priėjome 
prię vairuotojo ir paprašėme ta
lonų. Vairuotojas jų neturėjo.
Mums nieko kita neliko, kaip išlip 
ti iš autobuso. Tačiau važiavusios 
dvi kontrolierės mūsų neišleido, 
reikalaudamos sumokėti baudą.
Baudos nemokėjome, aiškindamie o-ėlyne 
si, kad nežinojome, kokia čia tvar- ° y 
ka su talonais, ir kad mes skuba
me labai svarbiu reikalu. Tačiau 
niekas nepadėjo. Skaudu buvo 
klausyti kontrolierių nepagrįstų 
įžeidinėjimų. Pravežė mus ir pro 
reikąlingą stotelę, nors miestą pa 
žįstame labai mažai. Ir išleido, kai 
gerokai buvome pavėlavę į mums 
skirtą labai svarbų gydytojo priė
mimą. (S,

V. Fulalovas”

torės, ir niekas čia bilietų nepar
duoda. Teko su vaikais išlipti iš 
pustuščio autobuso.

1. Rudienė”.

ORCHIDĖJŲ PARODA
Chicagos parkų distriktas 

sausio 24, 25 ir 26 d. ruošia or
chidėjų parodą Lincoln parko 

Įėjimas nemokamas.
Parodoje bus apie 5,000 orchi
dėjų. Viena nauja orchidėja pra 
minta naujojo prezidento Nbco
no žmonos Patricia vardu.

NEGRAS NEPAKĖLĖ 
BALTOJO ŠIRDIES

Trečiąs Chicagoje asmuo ga
vęs širdies persodinimą, negras

M l-K O-.E LLANEOUS

RICHMOND
\S/nc/ain

SERVICE

Kamptu Richmond lr 68rd St.
Užsieninių lr vietinių automobiUų 
Taisymas Briklauao Chicago Motor 
Club. Nelaimės atveju skambinkite 

OR fl-aiM arba OR ė-SSUS 
Sav. — Juozas (Joe J Juraltls

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

DEKORAVIMAS
Ift VIDAUS IR Ift LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis į:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050 
llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. ABALL ROOFING 00.
{steigta prieš 49 metu* 

Dengiame visų rūšių stogus. Talso- 
b arba dedame naujus kaminus, rl-

“Nežipau, kaip Palanga sutin
ka poilsiautojus vasarą, bet štai

Benjamin Evans, 49 metų, mi- nuUkamu<)-lu, vkmadsiua. Dažo

mūro garažaa. Apie 67 Ir California. * Speedy inerease for Kai whn ia adopt, 
$50.5(10. • • at handling ln-ooming phone callfi

•H aukšto. 15 rnetų pajamų inO- , and do uKht typing..
raa. 2 auto garažas Prie pal parko.! DorVt Dotav — A.pph Today. 
$26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

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

Iliuksus 7 kamb. mūras. Įrengtai- 
beismentas, garažas, daug priedų 
Gera vieta. $20,000. >

Švarutėlis, gražus 4 ų kamb. med j 
Platus lotas. Arti mūsų. $12.700.

Taendler Business Eųuipment 
203 N. Wabasl» — or pitone 726.14116

VVrite Call or VVire

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

CICERO. Mūr. 5 butų. Apyl. Cer
mak ir Lombard. Pajamų beveik 
$500 per mėn. Arti krautuvių, mo
kyklos, susisiekimo bažnyčios. 
$36,900. SVOBODA 2134 S. 61st. 
Ct., OL 2-6710 arba LA 1-7038.

Senesnio amžiaus žmonėB neturi 
atsįsakyti vairavimo .tačiau turi 
būtį labiau apdairus. Nuo saulės 
akiniai geri dienos metu, tačiau 
sutemtls ar naktį nereikia dėvėti 
jokių akinių, nes tai stato į pa
vojų. . - -------—

Vytautas the Great
Prel. <LB. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turį būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei, Tuo laiku, kai Kolumbas 
atrado Ameriką (1492 m.), Vy
tautas tapo didž. kunigaikščiu.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Didžiojo poeto Dan^s intymiuo 
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vi.enintęhs prozinis kū
rinys. paįvairintas nuostabaus gro 
žio eilėmis.

Naujasis Gyvenimas
. Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 
ruoUs. Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00 Gaunama DRAUGE lr 
pas knygų platintojus.
Blinois .State gvyentotjal prie kainos 

turi . prilipti 5% . takaij.

rė 4 valandas po operacijos Hi* 
nes veteranų ligoninėje. Jam 
buvo persodinta baltojo žmo
gaus širdis.

e1 >

me Iš lauke. Taisome mūra "tuck- 
polntlng**. Pilnai apsidraudė Visa* 
darbai garantuota.
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

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

8 kamb. mūr. bungalovv prie 71- 
os lr Rockwell. Gailina tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po 6 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja žiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46.000.

3 butai po' kamb. Ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marąnette Pk. 3 auto garažaa.
$52,000,

2 gražūs sklypai po 50x150 pėdų 
Beverly Shores, Ind. $7.900,

LEOMAS REAL ESTATE
rNOOME TAA. — NOTARIATAS - 

(MIGRACIJA
HM W 71st St. Tol. 925-6015

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

Write or call (collect), 
Personnel Director,

SAMARITAN HOSPITAL

Troy, New York 12180

DRAPER
DIVISION
North American 

Rockwell Corporation 

HOPEDALE, MASS.
An Bąual opportun'tv employer

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii

LATHE HAND
Some experience Steady full time 
job 45 hour week Good tvorking 
conditions. Paid hol days. vaca
tions and hospitalization insurance. 
No Saturdays or Sundays. Good 
starting rate.

ARTHUR HARRIS & C0. 

210 N. Aberdeen St.

M0 6-6832
liiitiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience. Top Commission 
5 Day Week.

'•’EL. — 726-6920

DĖMESIO 
TTWiiWW—r—;

GYVENIMO 
VINGIAIS

autobiografiniai atsiminimai 
Dr. P. Kalvaitytė —Karvelienė

Savo pačios padriktais žo
džiais autorė pasakoja apie gyve
nimo vingius, kuriais ji keliavo 
per vaikystės dienas Lietuvoje, 
mokslo metus svetur ir, pagaliau, 
kaip gydytoja rentgenologė, at
sidėjusi savo specialybės darbui 
bei visuomeninei veiklai. Okupa 
cijų laikotarpis buvo lyg. slenks
tis į naują, neramų tremtinio gy
venimą, užsibaigusį Šiapus At
lanto.

Asmeninių išgyvenimų švieso 
je matome Lietuvos atsikūrimą, 
jaunuomenės veržimąsi į moks
lus,. šviesuomenės pastangas iš
laikyti, tautišką dvasią, naujos 
valstybės kultūrinius bei moks
linius laimėjimus ir neigiamy
bes, kurios eina drauge su pa
žanga.
. Knyga yra ne tik. asmeninė, 
bet visos mūsų tautos .istorija.

I dalis išleista, Liet. knygos 
klubo, kaina $3.00. II dalis iš
leista Nidos, kaina $2.50.

Abi knygos,,, gaunamos Drau
ge. Illinois gyventojai prie kny
goj k.ainųę turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

N G A
TA’, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos, Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St, Tel. 434-0421 

VaharMbijdMMnbinti WA 5-3607 
P. Rudėnas R Šimulis

IIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlilIlIlIlIlIlI
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos. 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9583

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
d. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, IlUnois

Heating Contractor.,
{rungta naujus lr perstatau oe-J j 
aus visų rūšių namo apšildymo! 
paštas lr alr conditioning 
naujus lr senus namus Stog 
rinas (gutters), vandens šlldy-Jjj 
mul boilerius. Turtu leidimus, į 
dirbti iniente ti* v*™1Rgflluoo. V $ 
Darbas atliekamas greitai trr- 1 
Ciningai. Ą pelf . HU. vlma.1 mm 
komai.

DOMAS BUKAUSKAS 
HEATING * 8HEBT HEII 
4444 & Wee*erayCtda<£o •. ‘

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

UE IT VIŲ 1JAUDIES ŠOKIAI, V. Lingys

MUSŲ ŠOKIAI, P. Petrutis

————-

$2.00

$8.00

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR R T. REIKALAIS
4 & L INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
,A. LAURAITIS

1645 So. Ashland Avė., LA 8-8775 
rihuTency Exchange patalpose 

Sąžiningas patarnavimas

RADIO PROGRAMA
? -Vy. KZ-ftįk ... * - ' ’

Seniausią Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangoB, veikla sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, Pefduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių .bei dovanų krautuvė, ,502 L 
Broadvvay, Sq.,,Boston, tyaąą. .Tei. 
VN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 

dienraštis “Draugas”.. * • , •. * .-1*»*» * > -v •

Premijuotoji 
BRONIAUS ZUMERIO knyga

Dabarties sutemose
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygos 
įvade. Aloyzas Baronas rašo: “Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam, 
kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas. nuolatiniai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant vis 
didės iię» užsitikrinimo žeipėje.

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl., 
kaina 2 50 do}. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Galima įsigyti 
“Drauge" asmeniškai ar paštu.
HMdoIm State gyventojai prie Imtom 

i ^uri priuPtl 5% taksų,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll
Kepale Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

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

•. k ,? i • : “ t,’b-
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ............................................ $7-00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant .50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Jūlinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc, mokesčiams.

■Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllillll

Tvarkingas, teisingas ir greita.- 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
daromi ir? liudijami vertimai, t Tvar
komi pilietybės doKūmentai. pildo
mi Income Tax ir . atliekami kitoki 
patarnavimai " 1

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Mūr. 4 kiunb. su 4 kamb, butu pa. 
stogėje Ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kainb. lr krautuvė. 59 ir RockwelL

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — lnoome Tui 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390
NAMU PIRKIMAS

PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Martynas Jankus
Mažosios Lietuvos Patriarchas Pa
rašė Pranys Alšėnas. Daug nuo
traukų, dydis 6x 9 colius 394 pusi 
Kaina $3.00, popieriaus viršeliais, 
kietais. — $4 f)0, „

Gaunama Drauge, 4545 W. 63 rd 
St., Chicago, Illinois 60629., - - ... r į . —I-
Illinois State gvyentotjal prie kainos 

turi pr.id4tl, taksų.
Illllllllllllllllllillllllllllllillllllilllllllllli

PROOOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla ir kavinė. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis j Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815-485-8686. 
Klauskite Walter WrobeL

Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 

aos visiems prieinamos

REAL ESTATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,906.

2 no 534 kamb. Ir 4 kamb. angliš
kai. i-usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

14 butu, 2-Jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai. netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67.000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų J- 
stalgoa S18.C00.

1 1 11 i . ■
a po A kamb. 8 metų rūras, karštu 

Vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000. •.

50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$88,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Boomlng house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

O kamb. mūr. "Butlt-lna’’, kokli
nės plytelės karšto vandens šildymas 
gazu. Marų. pke. $20,600.

134 aukšto mflr. 6 lr 5 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražaa 67 lr Oakley gl*,500

HELP VVANTED — MOTERYS

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tol. 439-5510 

WANTED TYPIST
Will teach dictaphone also. Free 
insurance, hospitalization, profit 
sharing and other benefits,

PLIfeRICO COMPANY 
Tel. 549 - 7014
Ask for Mr. Matzer.

Immediate Openings

DESIGN
DRAFTSMEN

Work with project ęngiaeer. 
autom, cheese making eąuipmcnt 
& industrial washers.
Extensive vacation schedule, com
pany pfeid insurancė, eomplete 
ęonjpany contribution to pension 
plan.
Located in Kiel Wis., 2,500 po- 
pulation, on Hwy. 57. one hour 
drive north of Milwaukeę.
Send resume, including salary 
history, to:

DIRECTOR OF ENGINEERING

STOELTING BROS.

Kiel, Wisconsin 53042 

_Tel. (414) 894-2293

"Live In Texas"

WE NEED 
WATCHMAKERS

Oualified seasoned mechanics, ca
pable of fine ąuality work with 
good production for top fine in- 
dependently owned jewelry firm

SALARY OPEN 
FOR RIGHT MEN

If you are eotperienced and ąuali
fied on fine grade watohes, write, 
giving full particulars in first let- 
ter to:

PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN

5 YEARS EXPERIENCE 
FOR AUTOMATIC 

MACHINES

Day Shift 
Many Co. Benefits

"A Good Place to Work”

GUARDIAN 
ELECTRIC MFG. C0. 

1550 W. Carrol, CH 3-1100

2 YOUNG MEN
One for rable fabricating, one 

for miscellaneous duties.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439 -5510

GENERAL FACTORY
Packuglng, Shipping and Assist Fofe- 
man tor light inanufacturer. $2.50 to 
start. Go<xl futurei Age or llnrtted 
education no Caętor.

CONSTRUCTION RESEARCH 
CX1RP.

415 W. Superior St. 775-3800

Reikalingi
HORIZONTAL 
BORING MILL 
OPERATORŠ

Pradėti dirbti tuoj pat. 
Geriausias atlyginimas.

65 vai. darbo savaitė 
Dieninės ir naktinės pamainos 

Visi bendrovės priedai.

PRODUCTION TOOL CORP. 

1229 E. 74th Street 

Tel. 288-4400

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

SALES » MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicere, IU. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti | mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

Jewelers
809 TYLER

AMARILLO, TEXAS 79101

er’s

■iimiiiiiiiiiiimimmiiiiiiirmimiimiiiim
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei- 
ai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 68rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
Ollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP W4NTED VYRAI

ATTENTION: — We are looking for:

ELECTRICAL ENGINEERS and
AND

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

Rush confidential resume to;
De WILD, GRANT, RECKERT & ASSOC. C0.

315 First Avenue ROCK RAPIDS, Iowa 51246

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

— Nine Paid Holidays — Paid Vaeatlons
— Paid Life & Hosp. Plan — Paid Pension

Apply or Call
H. P. SMITH PAPER COMPANY

SubBidiary of Phillips Petroleum Co.
5001 W. OOth Street, Ohicago, Illinois 00638 Tel. 767-8000



Komunistinės vergijos trokštantieji Paryžiuje ant Notre Dame katedros bokšto iškėlė Siaurės Vietnamo 
vėliavą: Iškabintoja j bokštą užlipo naktį laiptais, gi ji nuimama helikopteriu, kaip matyti dešinėje.

SV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ 
SKLYPŲ SAVININKAI SVARSTYS

SVARBIAS PROBLEMAS
Sv. Kazimiero lietuvių kapi

nių sklypų savininkai svarstys 
svarbias problemas.

Jauna fiv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų drau
gija išaugo į vieną pajėgiausių 
visų kartų lietuvius apjungian
čią ir narių skaičiumi gausią 
organizaciją. Būdinga, kad į šios 
draugijos ruošiamus parengimus 
susirenka šimtai lietuvių, o su
sirinkimai būna laibai gausiai 
lankomi ir sprendžiamuose klau 
sūnuose aktyviai dalyvauja vi
si draugijos nariai.

Šios draugijos jsisteigimo 
reikalą padiktavo pats gyve
nimas. 'Kada prieis kiek laiko, 
be žmonių atsiklausimo ir jų 
sutikimo, buvo padaryti esmi
niai pakeitimai laidojime ir pa
naikintos tautinės ir religinės 
laidojimo tradicijos pačių lietu
vių Įkurtose Šv. Kazimiero ka
linėse, tada tikintieji lietuviai 
pakėlė balsą. Pakėlė balsą su 
pagrindu ir reikalavo arkidie- 
cezijos bei, vietinės kapinių Ad- 
infhfetracijos sugrąžinti visas 
laidojimo tradicijas ir rodyti 
pagarbos įnirusiems, ko, įvedus 
naują laidojimo būdą, dabar 
nebėra.

Pagaliau reikalas atsidūrė 
pas vyr. kapinių tvarkytoją ar- 
kldiecezijoje. Ilgos kalbos, dis
kusijos, ginčai nedavė reika
lingų rezultatų ir lietuvių teisės 
buvo ignoruojamos ir sprendi
mas nesurastas.

LB Komitetas Pasuliečių tei
sėms apsaugoti Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse atliko daug 
ir reikšmingų žygių problemų 
sprendimui surasti. Tačiau to ne 
pakako. Iniaciatyvos ir aktyvios 
veiklos ėmėsi lietuviai katalikai, 
turį Sklypus šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. Jie susiorgani
zavo į 1000 narių turinčią drau
giją, kuriai vadovauja energin
ga valdyba: pirm. - Lottie Gied 
raitienė, sekr. - Izabelė Ston
ienė, ižd. Mary Jakutienė, nar 
riai Petras Jasius. Fabijonas 
Valinskas, Balys Brazdžionis, J.

B Karazija ir Kazys Deveikis.

1 Ši draugija vedė plačią ir in
tensyvią akciją už sugrąžinimą 
lietuviams katalikams savose 
kapinėse laidojimo tradicijų, 
kėlė balsą prieš vietinę kapinių 
administraciją.

Lapkričio 10 d. praėjusiais me
tais draugija drauge su LB ko
miteto pasauliečių teisėms ap
saugoti Šv. Kazimiero lietuvių 

, kapinėse suruošė iškilmingą 65 
metų kapinių įsteigimo ir 50 
metų šių kapinių įsteigėjo kun. 
M. Kriaučiūno mirties minėjimą, 
kuriame dalyvavo tūkstančiai 
Chicagos lietuvių. Pamaldos 
vyko Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
kur šv. Mišias atnašavo Kuni
gų vienybės pirm. kun. E. Ab
romaitis, pamokslą dienai pritai
kytą pasakė iš St. Louis atvy
kęs Kunigų Vienybės vicepirm. 
prel. A . Deksnys. Gražios pa
maldos atlaikytos prie M. 
Kriaučiūno kapo, o vakare iš
kilminga akademija, kurioje da

lyvavo daug dvasiškių, visuo
menės veikėjų ir plačioji visuo
menė.

Draugija yra pasiryžusi savo 
veiklą tęsti ir savo teises savo
se kapinėse ginti visomis legalio 
mis priemonėmis. Tai turėtų 
gerai suprasti kapinių adminis
tracija ir ieškoti skubesnio ir 
tikslesnio visų lietuviams kata
likams rūpimų problemų spren
dimo.

Draugija turi daug naujų 
planų bei sumanymų. Tad jos 
valdyba nori visais sumanymais 
pasidalinti ir su savo nariais.

Tam tikslui, sausio 26 d. 2 v. 
p. p. Gage Park Fieldhbuse sa
lėje (prie 55 ir Westęm gatvių) 
yra šaukiamas visuotinis šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių skly 
pų savininkų draugijos narių 
metinis susirinkimas kuriame 
kviečiama dalyvauti ir plačioji 

lietuvių visuomenė. Čia pirmi
ninkė padarys platų veiklos 
pranešimą, bus pateikti tolimes
ni veiklos planai už savas tei
ses, girdėsime išsamų revizijos 
komisijos pranešimą ir bus ren

kama nauja draugijos valdyba.
Susirinkime girdėsime vėliau

sių pasitarimų su arkidiocezija 
išdavas bei sužinosime, kas yra 
daroma dabar, kad lietuvių pa
stangomis įgytos ir ilgus rae-

.JONAS NENORTAS

Gyveno 4414 S. Waahtenaw
Ave;

Mif‘S .sausio 21 d., 1 969. 1:10 
vai. ryto, sulaukęs senatvSn.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Sa
kiu apiiRrities. Jokubouilų kai- 
'iflo. Amerikoje išgyveno 14 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Emilija, (Seldertberg'a.1- 
t.6), ,3 sūnūs: Valentinos, mar. 
ti Johanna su šeima Lietuvo
je: imurdos, marti Vilma 
ir Šeima' lr Richard... duktė Rila 
Reheflk. . žentas Don- ir šeima 
gyv... CaltfprnijoJe, "\kiti gitui- 
rtSš.- -draugai th pažįšMmi.

Kūnas im-šaryotas Petro Rie. 
liūno' koplyčių 434S ’So. Ca-. 
llfornla Ave. - , ' j-

ba,hjotuvp« jvyks ketv;, sau
sio 23 d. iŠ koplyčios r 10:30 
v.al. ryto bus nulydėtas J Be. 
t h a. nia, kabinės.

•.Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines. J raugus lr pažįstamus 
dalyvauti ftidisš laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
tė. marčias, žentas ir anūkai..

Ijaldotu\-tų dlretetor.lus Pet
ras Bieliūnas. Tel. ŲA 3-3572.

A. -f- A.
Maj. JUOZUI VAIČIUI mirus, 

didelio skausmo prislėgtus žmoną MARCELĘ, sūnų 
KĘSTUTĮ su šeima bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Adele ir Ildefonsas Sadauskai su Seimą 
Roma ir Algis Gruzdžiai su Seimą

A. -f- A.
JUOZUI VAIČIUI

mirus, p. VAIČIENĘ ir sūnų KĘSTUTĮ su šeima gi

liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stefa ir Algirdas 
Grybauskai

A. f A. ANTANUI RAGAUSKUI 
mirus,

dukrai ALDONAI BEINORIENEI ir jos šeimai reiškia

me giliausią užuojautą.

Izabelė ir Pranas Jurai 
Birutė ir Antanas duriai

A.-Į-A. ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 
jo žmonai SOFIJAI, sūnui LEONIDUI, dukroms AL

DONAI ir IRENAI bei jų šeimoms reiškiame gilią 

užuojautą.

Dudėnų čalma

CHICAGOS ŽINIOS
IŠGELBĖJO POLICININK U
Keturi Bridgeporto jaunuo

liai išgelbėjo policininką Tho
mas O’Brien, 260 svarų, kai jo 
vairuojama mašina užsidegė, į 
ją įvažiavus greitai lenkiančiam 
kitam automobiliui. Jaunuolių 
tarpe buvo Ronaldas Laurinai
tis, 826 W. 33 Place.

SUDEGĖ SUNKVEŽIMIAI
Gaisras sunaikino 10 sunkve

žimių Chicago Northwestern

tus valdytos kapinės neatitektų 
kitiems ir Ikad būtų sugrąžintos 
tos gražios religinės ir tautinės 
tradicijos laidojant mūsų bran
gius asmenis. Todėl šas susirin
kimas ypač svarbus visiems lie
tuviams, besisidojantiems šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių rei
kalais. Jurgis Janušaitis

geležinkelio garaže Proviso prie 
miestyje. Nuostolių padaryta 
apie $100,000.

200 UŽSISAKO BILIETUS 
Į MĖNULĮ

Pan American oro linijos kon 
tora Chicagoje praneša, kad, 
200 asmenų jau užsisakė bilie-j 
tus pirmąjam komerciniam 
skridimui į mėnulį ir atgal į že
mę. Žinovai spėja, kad toks 

1 abipusis bilietas kainuotų apie 
$20,000.

SMETANOS MA VLAST
Chicagos simfonijos orkest

ras sausio 23 24 d. groja pilną 
Smetanos šešių simfoninių poe
mų kūrinį Ma Vlast— Mano tė
viškė. šis veikalas ankščiau tik 
vieną kartą buvo išpildytas Chi 
cagoje, ir tai buvo 1952 m. Di
riguoja Rafael Kubelik.

A. -Į- A.
BRONEI MAKIEJIENEI mirus, 

jos sūnui VIKTORUI su šeima reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Elena ir Zenonas Bagdonavičiai 
Dr. Vytautas ir Aldona Urba 
Irena ir Mykolas Rascjan

A. -f- A. Į
BRONEI MAKIEJIENEI mirus, 

sūnui VIKTORUI, jo žmonai ir artimiesiems reiškia 
gilią užuojautą

Marija Knystautienė 

Kantorių Seimo

Mūsų brangiam kaimynui ir geram
bičiuliui

A. + A.

JUOZUI VAIČIUI mirus,
reiškiame gilią užuojautą našlei MARCE
LEI, sūnui KEISTUČIUI ir visiems arti
miesiems.

K, M. Alminai
M. A. Dovoniai 
L GraužiniOflė
M. Lombertionė

Santa Monica, California

A. Lukšienė 
M. H. Poškai 
E. J. Sinkiai 
A. Sliupaitė

Al A
PETRAS VITKAUSKAS

Gyveno 3218 AV. lOllth Str.
Mirė sausio 20 d., 11H19, 6 vai. vak., sulaukęs 54 m. amžiaus.
<;imė Fhicago, UI. ...
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary. duktė lr Flizabeth, 

žentas Richard SWierk, 2 anūkai Michael lr Richard, duktė pia
ne. tėvai Aleksandras ir Ona (Ragclskaltė) Vitkauskai, broliai Juo
zas tr Antanas su šeimom is. seserys Stanislova Kludiins lr Morta 
Mažalka su šeimomis, giminaitis kun. Tjeonas Petkus, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Beverley Ridge Funeral Home koplyčioje, 
KMth St. lr Kedzie Ave.

Ijaidotuvės (.vyks ketvirtad., sausio 23 d. tš koplyčios 10:30 vaL 
ryto bus atlydėtas j fiv. Kristinos parapijos bažnyčių, kurtoje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velionies stelų. l*o pamaldų bus nulydėtas 
J St. Mary kapines. Nuoširdžiai Ikviečlamė visus: gimines, draugus 
Ir pažĮstaimis dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTERYS, ŽENTAI, ANCKAI. T«VAI, 
HROU.11 IR SESERYS.

Laidotuvių direktorius James Malka,. Tet PR D-4411.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. sausio mėn. 22 d.

Rašytojui - pedagogui

A. -f- A.
BENEDIKTUI BABRAUSKUI mirus, 

poetei GRAŽINAI TULAUSK,AITRI - BABRAUSKIENEI 
ir sūnui VYTENIUI gilią užuojautą reiškia

Marija ir Antanas Ramūnai 
Ottawa, Canada

KSgiMMu-4BKi - - - - NUKf '.. <1
Geriausios gėlos, dėl vestuvių, banketų, laidotuvių

ir kitų papuošimų.
Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, Iii.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;

2533 Wost 7Ist Street Tol. 476 - 2345
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2I08--09

AUKOTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

SMIELIAUSKIENEI,
netekus mylimos mamytes, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Kristijono Donelaičio 
Lituanistinės Mokyklos Mokytoju

Taryba Ir Tėvų Komitetas

ZHKA&EVANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Pacilities

6845 SOUTH WESTEHN AVE. REpubUe 70600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - OT South Hermitage Avenuo

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

i T Lt

§ KAMFinlS
ISO « -t

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1 
MR. M E L S 0 N

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Tolei. — CEdarcrest 3 -6335j
Vienas blokas nno kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 28rd PLACE Tel, VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
<M8 S. CALIFORNIA AVE.__________ Tek LAfayette 8-8672

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVE,_______________ Tek YArde 7-8*01

POVILAS J. RIDIKAS
8864 S. HALSTED STREET_______________Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVE.__________ Tek COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVE, Tel. YArda 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth Ave., CICERO, ILL._______Tel. OLympic 2-1608

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7900 STATE RD.. OAKLAWN, ILL. Tek 686-2820

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Kun. Juozas Dambraus
kas, tėvų marijonų viceprovin- 
cijolas ir Mihvaukee vienuoly
no vyresnysis, kun. Petras Ba- 
rauskis, noviciato vedėjas Ma- 
rianapolyje, ir kun. Petras Ci
nikas, Sv. Kazimiero par. kle- J 
bonas Racine, sausio 22 d. mi- Pop. Paulius VI konsekruoja vys- 
ni kunigystės 30-ties metų SU-' kūpą P. Marcinkų sausio 6 d. Sv. 
keiktis. į Petro bazilikoje, Romoje.

X Kapt. Audris Endrijonas, 
apie metus išbuvęs Vietname ir
ten už pasižymėjimus gavęs 
bronzos medalį, porą savaičių 
paatostogavęs pas savo tėvus 
Chicagoje, sausio 16 d. išvyko 
į naują paskyrimo vietą Fort 
Bliss, Tex. Ten kurį laiką eis 
specialius karinius kursus.

X Dail. Reginos Jautokaitės 
dailės kūrinių paroda “Drau
go’’ patalpose, visuomenei su
sidomėjus, pratęsta ligi šio šeš
tadienio. Galima aplankyti dar
bo valandomis.

X Vytautas Saulius gavo iš 
okup. Lietuvos telegramą, kad 
sausio 18 m. mirė jo motina 
Stasė Šaulienė, sulaukusi 80 
metų amžiaus. Gyveno ir mirė 
Varniuose, kur ir palaidota su 
katalikiškomis apeigomis.

X Vytas A Vilčiauskas, New 
York, N. Y., uolus mūsų skai
tytojas, prisiuntė 10 dol. auką 
spaudai paremti. Nuoširdus 
ačiū.

x “Už vėžį baisesnė liga — 
ir kas ji tokia,” 261 Alvudo 
radijo paskaita šį ketvirtadienį, 
sausio 23 d., 10 v. r. Barčus ra
dijo šeimos valandoj.

X Maruuette Parko Namų
savininkų organizacijos metinis 
narių susirinkimas įvyko sau
sio 18 d. parapijos salėje. Da
lyvavo apie 150 narių. Jį pra
vedė pirm. Jz. Skeivys. Buvo 
patvirtinta naujai išrinktoji vai 
dyba, perskaitytas revizijos ko
misijos aktas, ir aptarti ikiti or
ganizaciniai reikalai. Vėliau bu 
vo metinės tradicinės vaišės. 
Įstojo keliolika naujų narių ir 
buvo pagerbti visi mirusieji 
1968 m. K. Stankus, K. Alėk- 
siūnas, Katinas, Pr. Bakšinskas, 
J. Jack a, Žemedkas, V. Bart- 
kuvienė, J. Antanavičius, Jz. 
Lesevičius ir Antanavičienė.

X Liet. Gailestingųjų seserų 
draugijos tradicinis balius į- 
vyks vasario 8 d., B. Pakšto sa
lėje. Staliukus galima iš anksto 
rezervuotis tel.: 925-2221 arba 
GR 6-2984 (pr.)

x Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti į šokių Vaka
rą, vasario 1 dieną, Marąuette 
Salėje, 6908 So. Western avė. 
Šokiams gros linksmas K. Ra
manausko Orkestras. Pradžia 
7:30 v. v. Įžanga 1 doleris.

(pr.)
X Operos Lėšų Telkimo Ko

miteto ruošiamas teatrinis pa
rengimas įvyks šio mėn. 26 d., 
sekmadienyje, Drury Lane The- 
atre, 2500 W. 94th PI., Ever-

X Josefma Mileriūtė, buv. 
muz. A. Stephens moterų cho
ro dainininkė ir ilgai dalyva
vusi Sophie Barčus radijo šei
mos valandoj, šiuo metu dirba 
W. Rask kelionių biure. Pa
kviesta — sutiko prisidėti prie 
Operos lėšų telkimo komiteto 
veiklos.

X Vladas Vijeikis, vyriausias 
skautininkas, neseniai grįžęs 
iš Australijos, šį ketvirtadienį 
7:30 vai. po p. padarys prane
šimą apie Australijos lietuvių 
gyvenimą ir spalvotomis skaid
rėmis parodys atitinkamus vaiz 
dus. Liet. skautų brolija kvie
čia visus dalyvauti. Įėjimas 
laisvas. Vieta — Jaun. centras.

X S. Kontrimas, Invington, 
N. J., džiaugdamasis “Drau
go’’ kalendorium prisiuntė 5 
dol. auką. Dėkojame.

x Malvina Barch, ilgametė 
Šv. Jurgio parapietė Bridge
porte, sausio 11 d. palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse. Jau anks
čiau negalavo širdimi; mirė 
užėjus priepuoliui bekasant snie
gą. Tai buvo skaudus smūgis 
jos seseriai Frances Vaišvilie
nei (kurios vyras a. a. Jonas 
Vaišvilas yra buvęs Dariaus- 
Girėno parašiutininkas aviaci
jos dienose JAV-se) ir antrai 
seseriai Oathrine Pocienei (žmo 
nai a. a. kompozitoriaus Antano 
Pociaus). Velionės broliai: Be
nediktas, Jurgis ir Juozas Ga- 

rucfcai taip pat gyvena Bridge
porte. Velionė paliko sūnų Da
nielių ir dukterį Palmirą, kurie 
abudu jau yra sukūrę savas 
šeimas.

X Lietuvių Istorijos draugi

jos visuotinis susirinkimas į- 
vyks 1969 m. sausio 26 d., 3 
vai. p. p., Alicijos Rūgytės bu
te, 6547 iSk>. Washtenaw Avė. 
L. I. D. nariai kviečiami daly-, 
vauti.

X Juodkrantės Jūrų Skaučių 

Tunto Tuntininkės j. psk. Da
Uos Bylaitienės vadovaujamos 
jūrų skautės jau ištisi metai 
ruošiasi Klaipėdos Uosto Mu
gei. Lietuvių visuomenė kvie
čiama vasario mėn. 2 d., 12 v. 
v., Jaunimo centre apžiūrėti, į- 
vertinti ir įsigyti jaunimo ran
komis sukurtus rankdarbius — 
muginukus. L. J. S. (pr.)

x Dar yra keletą vietų sli
dinėjimo išvykai į Boyne Moun- 
tain, Mich., su (Slidinėjimo klu
bu šj savaitgalį. Rezervuoti vie
toms skambinti Algiui Vosy
liui, tel. 776-2113. (sk.)

X Noriu pirkti vartotų pia-
green Park. Programoje: “Star- njną. Skambinti tel. 776-4310. 
Spangled Giri”, su žinomu
Hollywood aktorium Edd BYR- 
NES. Pradžia: 3:30 vai. po pie
tų. Po vaidinimo ten pat, Mar- 
tiniąue restorane, — pietūs ir ... . ....
šokiai. Bilietai gaunami pas k-to ’ ’^l paderino

nares, operos v-bos narius ir LIETUVOS KANKINIU
“Marginiuose”, 2511 W. 69th
Str., Chicago. Telef.: PR 8-4585. VANDA ĮAMŽINTI

{pr,) paminklinėje lietuvių kop 
X Mečys Šimkus, teisininkas,1 ly čioje ŠV. Petro bazilikoje

tiksliai, tvarkingai ir greitai už- Romoje. Laiko jau nedaug.
pildo (vairius income tax Neatidėliokite įrašyti save 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- • • , , į. , -wood, CL 4-1450 arba YA “ “VU0S1US koplyčios ku-

(Sk.)

7-2046. (sk.)
X Dr. VL Šimaitis apskai

čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St... 
GL 4-2890. (sk.).;

rėjų tarpe.
Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL COMMITTEE

2701 VV. 68th Street 
Chicago. Illinois 60629

X Antanas Gintneris, Balfo | 

Ohicagos apskrities valdybos I 
pirmininkas ir rudens va jaus j

reikalų vedėjas, praneša, kad 
visi Balfo rinkliavos vykdytojai 
turi atsiskaityti vėliausiai iki 
vasario 1 d. su apskrities valdy
bos ižd. K. Čepaičiu. Vajų pil
nai užbaigti ir grąžinti nesu
naudotas kvitų knygeles ir au
kotojų sąrašus. Balfo vadovybė 
visiems nuoširdžiai dėkoja, kaip 
aukotojams ir rinkėjams, 'kurie 
suprato ir įvertino šalpos dar
bus.

x Algirdas Pesys, Detroit,

Žvaigždutė
INMImNSbmJL "* 3« Įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk

Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Dl. 60636

TALKA T. ŽVAIGŽDUTEI Ad LIETUVIŲ VAIKAS

♦ .. I Aš einu į lituanistinę mokykla B. Bnghton Parko apylm- , , ., . . .. „,±5 nes rnail*-> tėvai mane siun-Mich., pratęsdamas prenumera- Y^dyba atsiuntė Tėvynės aait lietuvių vaikas
k<^TT\ ir turiu ’“■« «n« «-

iTsz? h-
ti. Ačiū. I du tariu nuoširdų ačiū už pa-

x Balfo 25 metų jubil. sei-1 skatinimą jaunimo spaudos dar- gai Nuvažiavęs susitinku su Į
mui rengti spaudos komisija tu- tai. ...” Etaaktorius savo senais dreugate Mokyk- 
rėjo poAų »usio 15 d. komite-! _ oje itaotalu da^; dalykų. Mo
to pirm. Alb. Dzirvono bute.I KAS YRA KALĖDOS i , L‘«luvo® ‘sto"Ja, geogra- 
Dalyvavo spaudos ir radijo at-; * «•<« <Wkų. Man
stovai. Buvo aptarti koncerto, ! kmmu diena pilna linksmu- kbitasnn juitmka dainavimas 
banketo ir seimo įvykiai bei mų, džiaugsmų ir dovanų. Die-
suderinta akcija spaudoje ir ną prieš Kalėdas valgome Kū- 
per radijo. Visi dalyviai mielai cias, po kūčių traukiame šieną 
pritarė. Balfo 25 metų jubil. įį po baltos staltiesės. Šienas

Gytis Petkus,

Dariaus - Girėno Lituanistinės 
m-los VU sk. mok.

seimo komitetas šaukia savo 
posėdį sausio 24 d., penktadie
nį, “L. L.” patalpose, 2618 W. 
71 st., V. Šimkaus namuose. 
Iki šiol dirba komisijos, kurias 
tvarko: koncerto — Dalia Bo- 
belienė, banketo — Antanas 
Gintneris, leidinio — kun. A. 
Trakis, spaudos ir radijo — Al
girdas Pužauskas.

X Olga Kasperskls, Chica
go, Dl., dėkodama už kalėdines 
korteles ir kalendorius, prisiun
tė 5 dol. auką. Labai ačiū.

KALĖDOS
Gruodžio 25 d., prieš daug 

metų, gimė Jėzulis. Tą dieną ir 
švenčiame Kalėdas. Prieš Kalė
das puošiame eglutę. Mes vai
kai daug džiaugsmo turime 
puošdami eglutę. Kalėdų rytą 
žmonės eina į bažnyčią. Dalis 
žmonių eina naktį. Tos Mišios 
vadinasi Bernelių Mišios. Vaka
re prieš Kalėdas visi renkasi 
prie stalo ir valgo Kūčių vaka
rienę. Po valgių visi dalinasi 
dovanomis. Per Kalėdas dažnai 

(sninga. Medžiai ir žemė pasi-
Kūčių vakarą vtei švenčia' pUO&a baltai tai didelei šventei. 

Kristaus gimimą. l2 vai. naktį, Danutė Kuprėnaitė,
einame į naktines mišias. Ma- į Marąuette P. Lit. M. IV sk. m. 
Žiūkams vaikučiams Kalėdos la-j
blausiai patinka, aes Kalėdų BIRUTĖS GRAŽI DOVANA 

Senelis atneša daug dovanų. Pa

reiškia, kad Jėzus gimė ant 
šieno.

Kalėdų rytą vaikai bėga prie 
eglutės, galvodami, ką jie gavo, 
ką jiems senelis atnešė.

Kalėdos yra džiaugsmo die

na.

Liucija Rimavičiūtė, Vb kl.

“Pirmieji žingsniai’’ K. Done
laičio Lit. m-los mok. lalkr. 

nr. 2. 1968. XH. 14.

KALĖDOS

augę jau nelabai juo tikime, Vieną, rytą, kai Birutė pabu-
bet vitiek įdomu gauti doval d«',? Į“?™* k
neles matė, kad baltas sniegas visur.

Sniegas buvo ant medžių, na- 
Per Kalėdų atostogas, jeigu mų stogų, gėlių, krūmų ir ša- 

yra sniego, labai smagu rogu-, hgatvių. Ji nubėgo prikelti ma
rėmis važinėtas ir čiuožti ant mytę. Mama pamatė sniegą, 
ledo. r ’ Tada mama ir Birutė apsiren

gė. Jos nuėjo valgyti pusryčių. 
Kol Birutė valgė, ji paklausė 
mamos : “Mama, kada bus Ka-

Rasa Grigalavičiūtė, VU kl. 
“Pirmieji Žingsniai’’ K. Done
laičio Lit. m-los mok. laikr. 

nr. 2 1968. XH. 14.

MANO KALĖDŲ ATOSTOGOS

Aš praleidau Kalėdų atosto
gas žaisdamas sniege. Ėjau 

Califomijoj šilta, tačiau New Yorke I diuofžti ant ledo ir važiuoti nuo
ar Chicagoj, kad būtų šilta, tenka 
šiltai apsirengti.

Nuotr. Vyt. Maželio
X Lietuvių suvalkiečių dr- 

jos knygų patikrinimas įvyko 
sausio 14 d. J. Sadauskienės bu
te. Dalyvavo visa valdyba, išsk. 
serg. O. Švirmiekienę, ir komi
sija: P. Bellens, J. Pakudaitis 
ir A. Jusas. Rasta pinigai ir 
dokumentai pilnoje tvarkoje. 
Draugijos turtas vėl gražiai pa
augo, bet mirė daug narių. Ska
nių vaišių pokalbyje buvo ap
tarti ir kiti organizaciniai reika
lai.

x Savosios spaudos išlaiky

mas — viena kilniausių lietu
viškų pareigų. Atsilygindami 
už kalėdines korteles, kalendo
rius ar pratęsdami prenumera
tą “Draugui” aukojo po 4 dol
_  V. Mikutis, A. Virkutis; po
3 dol. — A. Sprindys, K. Rim
kus, J. J. Lekys, Janina TaJJat 
Kelpša, J. Jurkšas, A. J. Cana- 
deo, Irena Raila, V. Morkūnas, 
Z. Samuolis; po 2 dol. — Nik. 
Reikalas, Jane Serapinas, Alb. 
Statuievičius, J. Mikalonis, St. 
Stankewicz, Paul. Kesilis, Elena 
Gimbutienė, B. Andriukaitis, A. 
G. Bražėnas, Vacį. Feiferis, Alf. 
Mūrelis, J. Paštukas, Pr. Jau
čiukas, J. Stanuiis, J. Mikonis; 
po 1 dol. — K. Gludą, Aug. Po
cius, Petr. Ablomienė, John 
Abromaitis, O. Rekašienė, J. 
Brazys, Fr. Norbutas, V. Zat- 
kevičius, P. Endzelis, kun. A. 
Vaikiška, D. Mekišius. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

x Linksmas Vakaras B. 
Pakšto salėje ruošiamas Da
riaus - Girėno Lit. mokyklai pa
remti įvyks vasario 1 d.., 7:30 
vai. vak. Staliukus užsakyti tel. 
KE 7-5750 ir WA 8-4784. (pr.),

kalno su rogutėmis parke. Man 
labai nepatiko, kada pradėjo 
snigti, aš turėjau kasti sniegą 
nuo mūsų ar kaimynės šaligat
vio. Vieną dieną sniegas buvo 
minkštas ir galėjom statyti 
sniego senį. Aš su broliuku ka- 
sėm sniegą, o tėvelis su se
sute statė senį. Sniego senis 
atrodė 'labai gražiai, turėjo la
bai ilgą nosį, juodas akis, bur
ną ir sagas. Yra labai smagu 
atostogų metu, bet jau baigia
si ir reikės eiti atgal į mo
kyklą.

Vytenis lietuvninkas, 

Marąuette Parko Lituanistinės 
mokyklos 4 sk. mokinys

lėdos?” Mama atsakė: “Už dvie-
I jų savaičių?’ Toliau jos kalbė
josi apie tai, ką Birutė norėjo 
gauti Kalėdom. Birutė norėjo 
gauti Kalėdom ružavus batu
kus, kad tiktų prie jos naujos 
ružavos suknelės. Kai Birutė 
pavalgė, ji nubėgo į lauką žais
ti; Tuoj diena pasibaigė. Biru
tė įMpo į lovą ir užmigo. Kelios 
dienos praėjo ir vis Birutė kal
bėjo apie Kalėdas. Pagaliau atė
jo Kūčios. Vakare ji vėl nuėjo 
miegoti ir labai greitai užmi
go. Iš ryto Birutė pabudo anks
ti. Ji žinojo, kad buvo Kalėdos. 
Birutė greitai pabudino mamą 
ir jos abidvi nubėgo į apačią 
prie mažos eglės. “Kalėdos yra 
didelė šventė,” sakė mama. 
“Kalėdos yra Jėzulio gimtadie
nis”. Tada ji atidarė savo vie
na dovanėlę. Birutė labai apsi
džiaugė, kai ji pamatė ružavus 
batukus. Ji žinojo, kad geras

Kalėdų naktis. Piešė Vytenis Senuta, 10 Brockton

Sniego Benis. Piešė Eglutė Zikaraitė, 7 m., Maironio
Lit. m-los Brooklyne II sk. mokinė

senelis atnešė jai tą dovaną ir 
tą dieną visi buvo laimingi.

Rūta Staniškytė, 8 m.,
Clevelando Šv. Kazimiero 
lit. mok-los 4 sk. mokinė 

GRAŽI EGLUTĖ

Mūsų eglutė labai graži. Aš 
su savo mamyte einu pirkti 
dovanų prieš Kalėdas, man ta
da būna labai linksma ir į- 
domu. Kūčių naktį mes valgom 
dvylika valgių. Man skaniausia 
tai žuvis. Kai visi pabaigia val
gyti, tuoj aš klausiu mamytę, 
ar galim eiti prie dovanų! Aš 
su savo broliu Algimantu pa
duodant dovanas kiekvienam ir 
atidarom.

Kalėdų rytą mes einame į 
bažnyčią pasimelsti ir pasvei
kinti gimusį Jėzulį. Kalėdos — 
tai Jėzaus užgimimo šventė. 
Man labai gražu žiūrėti į Pra
kartėlėje gulintį Jėzulį. Dievo 
Mamytę, šventą Juozapą, Tris 
Karalius, piemenėlius, avytes 
ir kitus gyvulėlius.

Vytenis ISienuta, 10 m., 

Brocktonas.
PBETZEL ISTORIJA

Daugiau, nei prieš 11 šimtme
čių (742-814), Frankų karalius 
Karolis Didysis, pirmasis šven
tosios Romos Imperijos impe
ratorius, užkariavo pagonis sak
aus. Jis vertė saksų kepėjus 
kepti kepsnius: duoną, pyragą 
ir kitus skanumynus, kryžiaus 
formos, kai jie atsivertė krikš- 
čionybėn. Tuo laiku atsirado 
pretzel. Vardą ir formą gavo 
Italijoje. Pavidalas — sukry
žiuotos žmogaus rankos. Ilgiau
siai už visus kitus kepsnius pre
tzel išsilaikė iki mašinų am
žiaus. Iki to laiko buvo lanks
tomas rankomis. Vėliau tą dar
bą atliko plieniniai mašinų pirš
tai. Šiandien pretzel gaminamas 
masiniu būdu. Kaip vadinamas 
pretzel lietuviškai?

GALVOSŪKIAI

vande-Kas atrado Ramųjį 
nyną (Pacific Ocean) ?

(5 taškai) 
n

Kaip vadinasi didžioji lietu
vių šalpos organizacija, kuri 
rūpinasi bėdon patekusiais lie
tuviais.

(5 taškai)
UI

Kur prasideda Tigro upė? 
(5 taškai)

Rasa ir Saigūnas Degu-Ats
čiai.

IV
Jonas ir Petras ruošėsi eiti į 

vieną JAV ežerą maudytis. Laiš
kanešys atnešė laikraštį. Ten 
buvo parašyta “Amerikoje siau
čia didelės sniego pūgos”. Per
skaitę nubėgo maudytis. Kaip 
tai atsitiko?

(5 taškai)
Ats. Violeta Matukaitė.

V
Kaip vadinasi tas daktaras, 

kuris gydė gyvulius ir buvo jų 
didelis draugas? (Dabar rodo
mas filmas).

(5 taškai)

Galvosūkių atsakymai

1) Žiūrėkite brėžinį.

n

1

2) Žuvis.
3) Du obuolius.
4) Kražių bažnyčią.
5) Varlė.

SAULĖLEIDIS
Saulė nusileido,
ir visa žemė
juodai aptemo.
Juodoje pastogėje
tūkstančiai didingų
žvaigždžių spindėjo.

Netikėtai vėjas pūst pradėjo.
Jis išblaškė tamsios nakties tylą 
ir pabudino Dievo sutvertuosius.

A. Kananavičiūtė, 
Philadelphijos Vinco 
Krėvės lit. m-los 
VD sk. mokinė

TRYS KALINIAI

Komunistinės Rusijos kalė
jime kalbasi tarpusavy trys 
kaliniai:

Pirmas: — Aš čia patekau, 
kad pavėlavau į darbą.

Antras: — Aš atvykau per 
anksti į darbą, buvau areštuo
tas už šnipinėjimą.

Trečias: — Aš atvykau lai
ku, bet buvau kaltinamas, kad 
nešioju ant rankos gautą iš 
Amerikos laikrodėlį.


