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IŠ VISUR
Vasario 16 ir Illinois

Springfield. — Illinois valst. se 
natas, sausio 23 d. savo įvestąja 
Rezoliucija nr. 14 pagerbė artė
jančią Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 51-ją sukaktį.

Rezoliucijoje pažymėta, kad 
lietuvių tauta, nors ir pavergta, 
tačiau sovietų priespaudos nėra 
palaužta. Amerikiečiai, būdami 
laisvi, kaip nurodoma, turėtų 
drauge su lietuvių kilmės žmo
nėmis pareikšti viltį, “kad jų 
tėvų kraštas vėl atgautų lais
vę”.
Lietuvos gyventoja atsparumas

nepalūžęs
Rezoliucijoje dar iškelta, kad 

lietuviai okupuotame krašte te
betęsia pasipriešinimo kovą ir iš 
laisvojo pasaulio laukia, savo 
laisvės byloje, moralinės, apčiuo
piamos paramos. JAV-bėms tebe- 
remiant kiekvieno krašto, dide
lio ar mažo, laisvę bei nepriklau
somybę, Illinois senatas savo re
zoliucija sveikina visus lietuvius, 
gi lietuvių tautą už jos drąsą ko
vojant dėl laisvės. Reiškiama 
viltis, kad Lietuva vėl pati lais
vai galės tvarkytis.

Šilti šen. J. J. Lanigan žodžiai

Amerikietis karys Vietname

Įtampa Prahoje, grėsmė režimui
Prahoje tebevyksta susidūrimai su policija — Naujas bandymas susideginti — Par
tija pripažįsta esant įtampos padėčiai krašte — Maskvos šalininkai siekia karių ir 
milicijos paramos.

Maržuette parke gyvenąs Illi
nois šen. J. J. Lanigan “Drau
gui” pranešė: “Didžiuojuos, ga-! 
lįs pagerbti Jūsų nepriklausomy
bės šventę. Turiu vilties, kad su
lauksite nepriklausomybės.”

N. Zelandija už Baltijos 
kraštų laisvę

Lankėsi pas N. Zelandijos ir 
Anglijos delegatus

New York. — BATUN orga
nizacijos (ji kelia Baltijos kraš
tų bylą J. Tautose) delegatai, 
lietuvis K. Miklas ir latvis A. 
Dzirkalis šiomis dienomis lan
kėsi pas N. Zelandijos ir D. Bri
tanijos delegatus J. Tautose.

N. Zelandijos atstovas J. Tau
tose, Christopher D. Beeby abu 
delegatus patikino, jog N. Zelan 
dija nepamiršta, kuriuo būdu 
Baltijos kraštai pateko į Sovietų 
S-gos sąstatą ir kaip joms buvo 
atimta laisvo apsisprendimo tei
sė, įrašyta J. Tautų Chartoje. 
Baltijos kraštų laisvės, religinės, 
bei kitų laisvių netekimas juo la
biau apgailėtinas, turint galvo 
je sovietų vadų pareiškimus apie 
“imperialistų agresiją” iš tų kraš 
tų pusės, kurie kaip tik deda pas
tangas suteikti nepriklausomybę 
kraštams, jos neturėjusiems.

N. Zelandijos atstovas dar pa
žymėjo, kad Estija, Latvija ir Lie
tuva turinčios laisvo apsisprendi
mo teisę ir kad N. Zelandijos vy
riausybė kiekviena proga J. Tau-

Vietname
žuvo 300 priešo karių

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
vadovybės žiniomis, P. Vietna
mo kariai, remiami JAV avia
cijos ir artilerijos, 18 m. atstu 
nuo Laoso, nukovė apie 300 
priešo karių.

Komunistai, Paryžiuje prasi
dėjus pasitarimams, pasienio 
srityse sutelkė tūkstančius ka
rių.

Kautynės su priešu dar vyko 
netoli Kambodijos sienos ir 54 
mylios į šiaurės vakarus nuo 
Sa’gono.

—o—
Kinai skelbia Nixono 

kalbą
Neįprastas įvykis Kinijoje

TOKIO. — Oficialus Kinijos 
kom. partijos organas — dien
raštis vakar paskelbė ištisą, iš
verstą į kinų kalbą naujojo pre 
ridento R. Nixono įvesdinimo 
kalbų VVashingtone. Japonijoje 
spėjama, kad tas neįprastas ki
nų žyg:s turįs tikslo Kinijos gy
ventojams padaryti įspūdžio, at 
sfcleidus JAV-bių sunkumus tiek 
krašto viduje, tiek tarptautinė
je plotmėje. Be to, siekiama nu
rodyti į JAV-se esamus prieš
taravimus.

Šalia kalbos, paskelbta Nixo- 
no nuotrauka, laikraščio redak
torių komentarai bei “pesimisti
niai” pranešimai apie “prieš vy
riausybe įvykusias demonstra
cijas JAV-se”, be to, vieno A- 
merilkos laikraščio spėliojimai 
apie naujos vyriausybės Wa- 
shingtone ateitį.

Įtampos nuotaikos neatslūgo
PRAHA. — Čekoslovakijos 

sostinėje vakar tebevyravo į- 
tampos nuotaikos. Jas kėlė nau
jas bandymas susideginti ir ga

ilimą politinė kova politiniuose 
sluoksniuose. Manoma, kad pa
čioje komunistų partijoje vyks
ta grumtynės dėl valdžios. Ko
munistai — konservatoriai sie
kia didesnės paramos krašte ir 
linkę išstumti liberalinius poli
tikus.

Vis susidūrimai šv. Vaclovo 
aikštėje

Nuo sekmadienio, šv. Vaclo
vo aikštėje, sostinės centre, te
bevyksta jaunimo susidūrimai 
su policija. Buvo žinių, kad da
liai policijos palaikant maištau
jantį jaunimą, teko iškviesti po
licininkų iš kitų krašto vietų. 
Dabar gautomis žiniomis, sek
madienį buvo suimta apie 200 
studentų.

Minia vis renkasi ties ta vie
ta, kur sausio 16 d. susidegino, 
vėliau iškilmingai palaidotas J. 
Palach ir jo atmintį gerbia de
gančiomis žvakėmis. Policija, 
savo ruožtu, jas šalina.

Bandė susideginti 17 metų 
jaunuolis

Pirmadienį bandė viešai susi
deginti 17 m. amžiaus jaunuo
lis. Tai įvyko Cheb miestely, vi
sai netoli Vak. Vokietijos sie

nos. Jis gana smarkokai apde
gė, nors tikimasi jo gyvybę iš
gelbėti.
Kova dėl įsigalėjimo partijoje

Senieji, kietosios krypties, ko
munistai šiuo metu siekia įsigy
ti daugiau paramos krašte. Ži
noma, jie pasitiki apie 100.000 
sovietų karių krašte parama. 
Dabar jiems rūpi į savo pusę 
patraukti vietos karius ir kraš
to milicijos dalinius.

Tačiau liberalius, pažangiuo-

Demonstracija Londone: 2000 mi
nia reikalauja laisvės Čekoslovaki
jai

sius, laisvėjimo šalininkus tvir
tai remia ne tik studentija, bet 
ir darbininkų profesinės sąjun
gos ir įvairios kultūros organi
zacijos. Vis dėlto, prisibijoma 
senųjų, maskvinių komunistų 
griežtesnės kovos.

Komunistų partijos prezidiu- 
•mas užvakar pripažino, kad “vi
suomenėje vis dar įsigalėjusi į- 
tampa ir laukiama, iš prieš so
cializmą kovojančių, naujų ne
ramumų ar provokacijų”.
Mašininiai šaukiasi milicijos 

talkos
L. Strugal, prezidiume atsto

vaująs Maskvos šalininkus, mi
licijos pareigūnų suvažiavime 
kvietė; “Nesvyruoti ir visomis 
pastangomis pasipriešinti kraš- 
tutiniųjų, ypač dešiniųjų jėgų 
veiksmams”.

Prieš neramumus pasisakė ir 
slovakų komunistų vadas, G. 
Husak. Jis kaltina opoziciją, ku
ri apsunkinanti vykdyti dar pa
vasarį partijos numatytas re
formas. Prezidiumas studentų 
veiksmus laiko “chuliganų, prieš 
socializmą nukreiptų grupių iš
puoliais”.

A. Dubčekas vis tebeserga 
Bratislavoje, tariamai gripu. 
Prezidiumas jam pasiuntė “nuo
širdžius sveikinimus” pasveikti 
ir toliau eiti pareigas.

TRUMPAI

Izraelis: mums nebereikės 
paramos 1

tose ar už jų ribų kels tos apsi
sprendimo teisės reikalą.

Protestavo dėl Baltijos au/cso
BATUN delegacija lankėsi ir 

D. Britanijos misijoje J. Tau
tose. Pateikta atitinkama medžią 
ga.

Be to, delegatai prašė perduo
ti Londonui protestą, ryšium su 
Britų vyriausybės įvykdytu Balti
jos kraštų aukso konfiskavimu.

Nauj. Zelandijos atstovas J. Tautose Chr. D. Beeby patikino lietuvių 
ir latvių BATUN atstovus: “N. Zelandijos vyriausybė nepamiršo Bal
tijos kraštų likimo”. Nuotraukoje zelandietis Beeby ir lietuvių atstovas 
K. Miklas (kairėje).

• JERUZALE. — Ryšium su 
.Izraelio gyventojų pykčiu ir ne
rimu, Prancūzijai sustabdžius 
ginklų tiekimą, Izraelio gyny
bos, mokslo įstaigos pastaruo
ju metu viešai skelbia duome
nis apie tai, kad kraštas pats 
pakankamai gaminąs ginklų bei 
įvairios karinės medžiagos.

Y. Ironi, karinės pramonės 
vadovas, pareiškė, kad jo žinioje 
esanti pramonė gaminanti visus 
ginklus bei medžiagas, reika
lingus Izraelio aviacijai. Ga
ilinama visi lengvieji, sausumos 
kariuomenei skirti ginklai, di
delė dalis artilerijos, visos tan
kų patrankos ir dauguma elek
troninių įrengimų. Ironi žo
džiais, “mes šiuo metu artėja
me prie tokios padėties, kad 
mums neteks būti priklauso
mais nuo kitų kraštij paramos.

“Mes galūne paremti ir 
prancūzus...”

Dabartinė padėtis įgalinti 
į ginklus eksportuoti ir į užsienį. 
Net ir Prancūzija esanti kraš
tas, galįs įsivežti Izraelio gink
lus. Ypatingai plečiama aviaci
jos pramonė. Izraelis tikisi, kad 
po kelerių metų jis galėsiąs ga
mintis ir lėktuvų - naikintuvų 
motorus.

Daug dėmesio moksliniams 
1 tyrinėjimams

Izraelio gynybos žinybos ski
na daug dėmesio moksliniams 
,tyrinėjimams. Pats svarbiau
sias mokslo atstovas gynybos 
^pramonėje, Efraim Kačalski, šio 
mis dienomis Tel Avive paskel
bė, kad 1967 m. kare lemiamąjį 
vaidmenį, nugalint arabus, su
vaidino moksliniai tyrinėjimai 
bei tos srities 3ėkniė.

dariusi daugiausia pažangos. 
Kaip teigia Ironi, dėl to neten
ka stebėtis, nes toje Izraelio 
gynybos pramonėje dirba “ge
riausi pasaulio specialistai ry-

Maskva kaltina JAV-bes
MASKVA. — Sovietų vyriau

sybė sausio 28 d. pareiškė, kad 
JAV-bių “įsikišimas Laos val
stybėje gali apsunkinti taikos 
viltis Paryžiaus pasitarimuose”. 
Tass žiniomis, užsienio reikalų 
ministeris A. Gramyko kaltina 
JAV-bes — jos savo oriniais 
(puolimais pažeidžiančios Laoso

šių, elektronikos, sprogstamų-, neutralumą”. Esą, tai gali vers-
jų medžiagų ir komputerių pa
naudojimo srityse”.

Jis iškėlė mintį: krašto galia 
nepriklauso nuo ginklų skai
čiaus, bet žymiai daugiau nuo 
elektroninių komputerių bei pra 
monėje naudojamo mokslininkų 
personalo.

Eilinis vaizdas Vietname: suren
kami žuvę priešo kariai

• 10-sis “oro piratų” žygis. 
“National” keleivinis lėktuvas, 
su 35 keleiviais ir įgula, skri
dęs iš Houston į Floridą, vakar 
buvo nukreiptas į Kuibą. Vienas 
“oro piratų” grasino su revol
veriu, kitas su kažkuo panašiu 
į bombą.

• R. Nixonas susirūpinęs su
stiprinti sostinės Washingtono 
saugumą jo gatvėse.

• Pakistano kariniai daliniai 
iškviešti tramdyti prieš vyriau-

Pati gynybos pramonė yra pa sybę nukreiptas riaušes.

ti išplėsti karinius veiksmus 
kaimyniniuose kraštuose. Pa
gal Gromyką, amerikiečiai sie
kią Laosą panaudoti “agresijos 
politikai Indokinijos atžvilgiu”.

Washingtone pabrėžiama, kad 
komunistai Laosą naudoja sa
vo karių permetimams. Dėl to 
JAV aviacija puola kelią, ku
riuo gabenami priešo kariai.

U Thant siūlo 4 žygius 
Art. Rytų klausimu

J. TAUTOS. — Gen. sekreto
rius U Thant vakar pasiūlė: ke
turios didžiosios valstybės tu
rinčios savarankiškai tartis dėl 
padėties Art. Rytuose ir tik vė
liau kreiptis į J. Tautų Saugu
mo Tarybą. U Thant pritarė 
prez. R. Nixono sausio 7 d. 
spaudos pasikalbėjime pareikš
tai minčiai, kad Art. Rytuose 
padėčiai pablogėjus, ten gali at
sirasti atominių ginklų panau
dojimo grėsmė.

• R. Nixonas vakar tarėsi su 
Kongreso demokratų ir respub
likonų vadais. Šiandien jis lan
kosi valst. departamento rū
muose, be to, dar kartą šią sa
vaitę lankysis Pentagone.

• Naujojo prezidento pareiš
kimus spaudai teigiamai verti
na ir demokratai, pvz. daugu
mos vadas senate Mansfield. 
Paskutinėmis žiniomis, spaudos 
konferencijoje dalyvavo daugiau 
kain 450 spaudos, radijo bei 
TV atstovų.

• Liūčių nuostoliai Kalifor
nijoje siekia 35 mil. dolerių. Los 
Angeles mieste — 15 mil.

Grėsmei Art. Rytuose kylant: sovietai remia arabus, JAV — Izraelį... 
vejasi gi įtampa... (Iš JAV spaudos)

Po Irako žygio-įtempta padėtis 
Art. Rytuose

Irako žygis ,smerkiamas
BAGDADAS. — Art. Rytuo

se tebėra įtempta padėtis. Ją 
kelia Irako sluoksnių paskelb
ta žinia apie tai, kad numatoma 
teisti dar 65 asmenis, įtariamus 
šnipinėjimu Izraelio naudai. Iz
raelio atstovas J. Tautose, Bar- 
romi, apie tai informavo J. Tau
tų gen. sekretorių U Thant’ą.

“Osservatore Romano”, Vati
kano organas, smerkė Irako žy
gį (dviejuose Irako miestuose 
pakorus 14 įtariamų šnipinėji
mu), tai laikydamas priešingu 
Žmoniškumui veiksmu. U Thant 
nuomone, pakorimai galį apsun
kinti J. Tautų pastangas Art. 
Rytuose pasiekti taikos. Irako 
žygį dar pasmerkė JAV valst. 
sekretorius Rogers ir visa eilė 
žymiųjų žydų veikėjų Ameriko
je. Nors, Rogers nuomone, įvy
kis “kelia JAV rūpestį”, tačiau 
kraštui su Iraku nepalaikant 
diplomatinių ryšių, jam sunku 
pasisakyti dėl “visų Irako bylo
je iškeltų aplinkybių ar faktų”. 
1-500 žydų demonstravo Romoj

ROMA. — Apie 1.500 žydų 
kilmės gyventojų vakar demon
stravo ties Irako pasiuntinybe 
Romoje. Jie šūkavo: “Žudikai, 
korikai” ir pan.

• Gerbia J. Palacho atmintį.
Vakar aštuoni čekai, karo ve
teranai, su medaliais, atsistojo 
sargyboje toje vietoje, kurioje 
susidegino J. Palach.

• Maskvoje pirmadienį mirė 
šoferis, gabenęs sovietų kosmo
nautus. Jį mirtinai sužeidęs jau
nuolis esąs tardomas nervų li- 

,gų klinikoje, teigiama Maskvos 
šaltinių.

• Sovietų pareigūnas, V. Kli- 
menko, pirmadienį Chicagoje 
rastas negyvas Bismarlck vieš
bučio kambary. Jis buvo atvy
kęs su sovietų transporto parei
gūnų delegacija.

Washingtonas įspėja

Izraelį: nekeršykite
WASHINGTON. — Valsty

bės sekretorius W. Rogers va
kar JAV vyriausybės vardu į- 
spėjo Izraelį nevykdyti prieš 
Iraką nukreiptų atkirčio ar ker 
što veiksmų. JAV vyriausybė 
tokios pažiūros laikosi nuo se
niau.

Pats prez. R. Nixon šiuo me
tu susipažįsta su pastarojo me
to įvykiais Art. Rytuose ir su
silaiko nuo naujų pasiūlymų. 
Padėtis numatoma pagrindinai 
apsvarstyti šį šeštadienį kvie
čiamame krašto Saugumo Ta
rybos posėdyje B. Rūmuose.

Kodėl Izraelis susilaiko nuo 
savo atkirčio?

TEL AVIV, KAIRAS. — Iz
raely reiškiama nuomonė, kad 
Izraelis, keršydamas už 9 žy
dų pakorimą Irake, galįs smog
ti į 15.000 Irako karių, sutelk
tų šiaurės Jordane arba pulti 
Irako aviacijos bazes bei Bas- 
ros uosto įrengimus. Tačiau, 
prieš puolant, Izraelio aviacija 
turėtų įvykdyti žvalgybinius, 
dviejų dienų, skridimus.

3-000 žydų Irake
Vienintelė priežastis (JAV 

vyriausybės įspėjimo neskai
tant) , kuri Izraelį sulaikytų nuo 
atkirčio, yra 3.000 žydų, gyve
nančių Irake. Izraelio puolimo 
atveju, manoma, tie žydai tu
rėtų nukentėti.

• J. J. Bachuno mirtį, laido
tuves ir jo veiklą lietuvių tarpe 
trumpai paminėjo du Chicagos 
dienraščiai: “Sun - Times” ir 
“Daily News”.

KALENDORIUS
Sausio 29 d.: šv. Pranciškus 

Sal., šv. Flora, Girkantas, Ban
guolė.

Sausio 30 d.: šv. Ipolitas, šv. 
Martyna m. k., Milgaudas, Zi- 
foonė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šalčiau, galimas snie 
gas, temp. sieks 30 ir daugiau 
1. F., ryt — kiek šilčiau, gali
mas sniegas ar lietus.

Saulė teka 7:06, ledižias 5:01.
Anne ir Charles, britų karalienės 
Elžbietos II vaikai
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SKflUTYBES

Redeguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, Illinois 60629 
Telef. — 476 - 7089

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

KELIAVOME Į AUSTRALIJOS TAUTINE 
STOVYKLĄ

Keliavome tikrai 1 Iš dangaus 
žydrynės stebėjome koralų salas, 
paskui dangenomės geltonais Au 
stralijos laukais, eglynų ir gumos 
medžių giraitėmis, kol pasiekėme 
tolimojo krašto lietuvių skautų- 
čių penktąją Tautinę stovyklą, į- 
sikūrusią sausio 3-13 d.d. netoli 
Adelaidės. Mūsų būrys nemažas, 
o vadovas — brolijos vyr. skaut.
V. Vijeikis. Įrudęs jis nuo austra
liškos saulės, lūpos žeria dar šil
tus įspūdžius, o mes, ausis pasta
tę, sekame ekraną, kuriame mir
ga kengūrų žemės vaizdai, paun- 
ksmės, rikiuojasi palapinių eilės, 
žygiuoja sesės — broliai...

Įdomi skaidrių kelionė, kurio
je ir mes, čikagiečiai, išgyvena
me kartu australiškąją Tautinę, 
susipažįstame su broliais, kurių 
tik vardus kažkada esame girdė
ję, pasidžiaugiame svetimo pašau 
lio vaizdu, visai skirtingu nuo čia 
įprastojo. Brolis Vijeikis — geras 
pasakotojas, jam niekad nestoko
ja skautiško humoro, tad po šio 
pašnekesio Jaunimo centre išsi
nešame įspūdį, tartum patys bū
tume grįžę iš linksmos skautiškos 
iškytes į aną tolimąjį pasaulio 
kampą. Iš brolio Vlado sužino
jome, kad buvo puikiai stovyk
lauta, nors ir be įmantrių stovyk
linių pastatų, be telefonų (kaip 
mes čia įpratę), kad vanduo ten 
beveik aukso brangumo ir kad 
laužai buvę liepsningi savo nuo
taika, bet šalti fiziniai (dėl gais
rų pavojaus).

'Račiau stovyklą nulemia ne 
patogumai, ne skaičiai, bet nuo
taika. O mūsų “australų” sesių- 
brolių atveju, visa jų Tautinės 
stovyklos eiga buvo atausta skau
tiškos nuotaikos pyne. Gi su ge
ra nuotaika nugalimi nepatogu
mai, ištirpsta nepritekliai, mažė
ja nuotoliai ir auga nuotaika a- 
teites žygiams. Tokia, brolio Vi- 
jeikio žodžiais, buvo ir šioji sto
vykla.

Ta pačia proga iškelta, kad va
dovai, nors ir daug sunkesnėse 
sąlygose, nuoširdžiai ir puikiai di

rba lietuviškoje — skautiškoje cĮir 
voje.

Panaši nuotaika ir vadovių at
sidavimas paukštyčių — vilkiukų 
stovykloje, įvykusioje tuo pat lai
ku prie Sidnėjaus nuosavoje sto
vyklavietėje. Nors ir negausi skai 
čiumi, bet miela lietuviška širdi
mi.

Baigiasi skaidrės. Vyriausias 
skautininkas tolsta vėl nūo ančia 
snapių žemės, o mes jį užgula
me nauja klausimų banga: ką 
ten medyje koala daro, kas per 
vieni tie brolio Jakaičio draugai^ 
kaip ana plačialapė palmė bro
lio Žalio kieme atsidūrė, kas sto
vyklos vartus “subūdavojo”? Bro 
lis Vijeikis atsakinėja, jam pade
da buvę “australai1” skautininkai 
Statkai, Kučas. Ir vėl išsilukštena 
linksmas skautiškos šeimos pašne 
kesys.

— Kelionė Australijon padarė 
neužmirštamą įspūdį, — sako 
vyr. skautininkas. — Gaila tik, 
kad taip trumpai truko: tiek ne
išsakytų reikalų ir per trumpos 
atnaujintosios bei naujai užmegz 
tosios pažintys. Tačiau atsivežto
ji lietuviška šiluma karštesnė už 
pačią Australijos saulę, jos užteks 
dar ilgiems metams!

brolis Zū

NETEKOME NUOŠIRDAUS 
BIČIULIO

Chicagos skautai-tės buvo gi
liai sukrėsti žinios, kad sausio 23 
d., Beriton Efarbor, Mich., ligoni
nėje su šiuo pasauliu staiga atsis
kyrė dar vienas lietuvis,, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirm. J. 
Bachunas. Su visa lietuviška šei
ma giliai liūdi ir skautai-tės, ne
tekę lietuvio visuomenininko ir 
skautų bičiulio.

O juk dar pernykštėje Tauti
nėje stovykloje jis buvo mūsų 
brangus svečias, džiaugęsis skau
tišku išmoningumu, linkėjęs lie
tuviško ryžto ir parėmęs mus fi
nansiniai. Stiprinęs žodžiu ir pa-

Balzeko Lietuvių kultūros muziejų puošia šis ps. dr. R. Povilaičio su
kurtas kryžius. Panašių meno kūrinių išvysime Lituanicos tunto darbų 
parodoje ir šių metų Kaziuko mugėje. Iš kairės: S. Balzekas ir Litu- 
ąnicos tunto jaunieji vadavai Andrius- Markulis ir Linas Baalavi&uu.

Vyr. skaut. Vladas Vijeikis stovykloje užsiėmęs skautiškais darbais. 
Nuotraukos gilumoje ps. Vladas ir Romas Rupinskai.

Nuotr. G. Plačo

rama yra jis lietuvius skautus ir 
praeityje ir už Amerikos ribų (ir 
Australijos skautų stovyklavietės 
statybos metu)’.

Sukaktuvinių metų proga p. 
Juozas Bachunas Tautinėje sto
vykloje buvo apdovanotas aukš
tu skautišku žymeniu — Padėkos 
ordinu.

Su jo mirtimi netekome dide
lio patrioto, dirbusio dėl lietuvių 
vienybės, kurios mes neretai pri- 
trūkstame.

Liūdesio prislėgtą a.a. Juozo 
Bachuno žmoną ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia Chicagos 
skautai ir skautės.’

L. It. Algimanfo’ laivo 'vadas jurų 
budys v. valt. J. JOvaraUskas — 
šių metų Chicagos skautų mugės 
komendantas.

VILKIUKŲ KONKURSAS
Lituanicos tunto vilkiukai nie

kuo nenori užsileisti savo vyres
niems broliams skautams. Skau
tams paskelbus konkursą, subruz 
do ir vilkiukai, praėjusį sekmadie 
nį paskelbdami įr įsijungdami į 
savo plačios apimties konkursą, 
kuris pasibaigs prieš prasidedant 
Šių mėtų vasaros stovyklai. Bro
liai skautai, pasitempkit! Vilkiu
kai pasiryžę uoliai atlikti visus 
konkurso reikalavimus ir jau da
bar skaičiuoja keliais šimtais taŠ- 
kd pralenkti vyresniuosius bro
li!įus.

MUGEI ARTĖJANT
Vos keletas savaitgalių beliko 

iki Kaziuko muges, b to dhrbo-i 
darbelio dar Ištisos marios. ‘Vyr. 
skdut. Vlado Vijerkio spaustuvė 
je, 'kuri šiūO mėto paversta Litu
anicos tunto Kaziuko mugės dar
bų dirbtume, 'kiekvieną trėčiadie 
hį ir penktadienį šviesos užgęsta 
tik paryčiais. Lituanicos tunto 
dievdirbiai, menininkai ir įvai
raus ūgio ir amžiaus jų padėjė
jai praleidžia ilgas valandas' savo

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidimai 
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELĖS TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.90
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — Vi Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu job pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaudamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

llllllllllllllilIlIlIllIlIlIlIlIlilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllUIKHIIIIlinillIlIlIlIlIlMHUHIKIIII
Xun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga 

tinkamą paguodos, patarimų ar pamokymų žodį- Dalis jo rašytų 
knygų dar neišparduota ir galima gauti DRAUGE:
AUKŠTYN ŠIRDI5S (pavyzdžių ir gražių minčių rinkinys) 

u ' $1.0®
METAI SU DIEVU,

(patrauklūs pasiskaitymai) $1.00

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.)

$130
AUŠROS VARTAI. (Vilniaus šventovės istorija) ........

$0.40
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kūrybos darbais norėdami užtik
rinti Kaziuko mugės pasisekimą 
ir įgalinti piniginę paramą toli-! 
mesnei tunto veiklai plėtoti. Skau ‘ 
tų tėveliai ir mamytės yra kvie
čianti įsijungti į Šias pastangas sa 
vo talka. Kas galite, paaukokite 
bent vieną vakarą. Informacijų 
šiuo reikalu gausite telefonuoda- 
mf p. Lietuvninkui WA*

KERNAVĖS TUNTE
Kernavės tunto. Vaivos būrelis 

darbštus! Sausio 14 d. būrelio na
rės buvo susirinkusios p; Kelp
šienės brite aptarti Kaziuko friu- 
gės darbtiš. Tai tikrai darbščios

' i*U i T- J •” -

yra apsiėmusios pagarbinti 'mais
tą Kaziuko mugės valgyklai. Pa- 
sidalinuSiOš darbais, tert pat at
šventė sesės Danos Kurauskienės 
(ji būrelio vadovė), gimtadihnį 
{teikdamos dovanėlę ir sūdai* 
nuodathds “Ilgiausių metų”. To
liau seSės vaišinosi kavute ir se
sės Dftnos gimtadienio tortu.

Į būrelio sueigą buvo pakviea- 
ta ir tuntininkė ps. jfeita Kere- 
lienė. Būreliui priklauso šfos dar- 
bščibs tunte ihamytės: Dana Mu
rauskienė, Dana Kelpšienė, Aldo 
na Maėi’ukevičienė, Aldona Čer
niauskienė, Valė Krasauskienė, 
Gražina Varnaitienė ir Birutė Li
ntakienė.

V. sk. B. Kronienė ir v. sk.
N. Pupienė ir šiais metais suti
ko tvarkyti ir pravesti loteriją Ka 
ziuko mugėje.

Kernavės tunto paukštytės 
smarkiai dirba besiruošdamos UI 
ir II patyrimų egzaminams, gi 
paukštyčių šventė jau čia pat — 
vasario 9 d. Po savo šventės ir 
jos turį užplanavusios mugei dar 
helius.

Skautės, besiruošdamos patyri
mo laipsniams, taip pat pradėjo

GARBAGE DRUMS
WITH COVBfeŠ AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free deliveiy

5622 Sa. Baciafr, 434-1113

IIIHIimHIHMtlIHIHitmimmHItlINNNNH

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAM IKAAGKU8 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
! Tnrfe-np ir Motorų Remontas

5759 So. Western
Rampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8-9533
llllllllllllllllllllllllIflIilIlIlIlIlIUIHinillih
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Kaziuko mugei darbelius: vienos 
varsto pagalves, kitos daro ver
bas ir gėles, degina medį bei pa
gelbsti savo tėveliam medžio dar 
heliuose.

RUOŠIASI DALYVAUTI 
PARODOJE

Lituanicos tunto ruošiamoje 
meniškų darbų parodoje, kuri į- 
yyks vasario 16 d. Jaunimo cen
tre, aktingai ruošiasi dalyvauti su 
savo paveikslais ps. dr. R. Povi
laitis. Brolio Romo paveikslai su 
kurti iš natūralioje gamtoje ran
damų medžiagų ir yra tikrai ver
ti netik meno, bet ir gamtos mė
gėjų dėmesio. Parodos laukia ir 
norintieji pamatyti, kokius me
niškus darbus- šiai Kaziuko mu
gei sukūrė Lituanicos tuntas.

JLGUtSLAVIJOJK IŠLEISTAS 
ŠV. RAŠTAS

Jugoslavijos valstybinės lei
dyklos “Svtarnost - Tikrovė” 
direktorius Ivan Kosutie nau
jai išleistą mokslinę Bibliją lai
ko viena svarbiausia jugoslavų 
literatūros krypties pasikeiti
mo apraiška. Biblijos parengi
me artimai bendradarbiavo ka
talikų teologai su ateistais spe
cialistais. Švento Rašto kai ku
rių tekstų aiškinimuose buvo 
sąmoningai siekiama grynai 
mokslinio charakterio, nors sa
vaime aišku nebuvo galima iš
vengti fi" tam tikrų teologinių 
išsireiškimų _  pareiškė Jugos
lavijos valstybinės leidyklos di
rektorius-. Nežiūrint palygina
mai aukštos kainos, pirmoji 
Biblijos laida (60,000 egzem- 
pfiorių)' jau visa išparduota ir 
rengiamasi išleisti naują 40.000 
egzempliorių laidą. Pirmieji Ju
goslavijos Biblijos egzemplio
riai buvo įteikti popiežiui Pau
liui VI-jam ir Jugoslavijos prez. 
Tito.

Heating Contractor
įrengtu naujos lr perstatau se
ms vtau rMUu asine apšildymo
sss s
rtsss (ruttere). vandens Šildy
mui tauerius. Turtu leidimus 
dirbti mieste lr utmleefiiuose. •
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DOKAS BUKAUSKAS Į
METAL

•.m

Ofisą* W«*it 83rd Htreet
TeL; PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 W«»t 88th Place
Tel.: REimbUe 7-78(18

DR. S. BIEŽIS
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; tze- 
čtadleniaia uždaryte- Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl a vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street
Ktunpaa 83-čios lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 3—-4 vai.

Trečiad. lr Ritu laiku pagal susitar.
Ofiso telef. 478-4042 

-------<*>'• WA»»-oek 5-3048
Rezid, Telef. 238-4683

Df. IC. 6. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GTtfEKOLOGDffi CHlRURGUA 
6449 S. Pulaski Road (Crawfoi 
Medical Building) Tel. LU 5-644

Priima ligonius pasai susitarimu 
Jei’ neatsiliepia, skambinti HU 8-32!

0B. ABBA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2838 Weet 63ni Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vaje, šeštadieniais to—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus;

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
telef. YVAIbrnok 5-5070

DR. C, K. BOBELIS
Inkstų tr šlapumo takų chirurgi 

Tet 6964)583 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin, Ulinola

Tel. ofiso HL 4-5649, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHJRURGAi

2434 VVest Tlst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-
antr.. penktad, 1-5, treč. Ir šešt. S

Oflao — Hi: 4-5758.

DR. S, ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais. neimta^ 

uitis t-‘9 v., šeštadieniais ro-l p 
i .tAvniaa priimami ~‘"“1
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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; šeštad. 10—2 vai.

Ote. 785-4477. Rez. PR 8-0960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SP1TIAI.YBC — NERVTT TR 

KMOCTNftS LIGOS 
Crawford Medical Building 

8449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr moten, l!go«

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
I r '
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso HE 4t-llll. Rez. RE 7-08(17
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 W. 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 

Vai. kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštad. 12—3 vai. poplot. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo B Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Of8. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai: kasdien nuo 6 Iki 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 

lkl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

VaL kasdien 10-12. ir 4-7. Trečiad.
I ir šeštad. tik susitarus.I ---------------------------------------

Tel. — REUanoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad- 
ųždaflytft.
TeL ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KtPIKLP^re^VAJKĮP LIGV

MEDICAL BUILDINO 
7156 South Westem Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vai lkl 1 vai. p, p, lr nuo 
6 — 8 vai vakare, Trečiad. nuo 
11 vai ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

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

OR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street ’
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr reBtdencljbs) • 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Prlimlnfija tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 V. v. 
Šeštad. 9 v. r. — -S r. poplot

I

* Redakcija 
8:30 — 4:30, 
8:30 — 12:00.

dirba kasdien 
šeštadieniais

* Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 3 
niais — 8:30 — 12:00. 3

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DB. FBAMK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., OR 6-7044 

Tikrina akla Pritaiko akinius lr 
"oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DB. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. n 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. b 
Šeštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DB. ZIGMAS BUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dGl d akta 

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

VaL: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 0—8 vakaro 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

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

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas; 4255 W. OSrd Street

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GRovehlll 6-0617

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vaL 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vaJt.: 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p>p, 
lr vakarais pagal susitarimą.

DB. P. STBIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7Ist Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta

 Rezld. tel. WA 5-3099

DB. VYT. TAUBAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS f J' t r.T

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospeot 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vaL popiet tr kita 
laiku pagal susitarimą.

Of. tol. HE 4-2123, Namu GI 8-6196

DB. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PrUmlnėja ligonius tik susitarus 
VaL: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Trečlad, lr šeštad, uždaryta
Telefonas — GRovehUl 6-2823
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR
MOTERŲ LIGOS ” 

2524 VVeat 69th Street
Valandos: 1 IRI 4 ir 6 lkl 8 v. vak 

Šeštadieniais t lkl 4 vai, 
Trečiadieniais uždaryta. 

Tet PRospeet 6-9400 “
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS) ? 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

.. . 6648 So. Albany Avenne 
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Didžiojo generolo .

ŽAIDIMAS SU RUSAIS KINIJOS POSOKIS MOSU JAUNIMO SKAITYBA
Kai tuojau po II pasaulinio 

karo tarp vakarinių sąjungi
ninkų ir Sovietų Sąjungos iš
kilo eilė nesutarimų bei prie
šingumų, 1949 m. VVashingto
ne 12 Europos kraštų pasirašė 
Šiaurės Atlanto kraštų (NA 
TO) sąjungos sutarti, kuriai 
nuo 1955 m. priklausė jau 15 
kraštų.

Per eilę motų NATO sukū
rė stiprią karinę organizaci
ją su eile karinių bazių. Ge
ra jų dalis, kaip ir pats NATO 
centras, buvo Prancūziioie. 
Ne kas kitas, o -tik NATO su
stabdė sovietų tolimesni ver
žimąsi. Jei nebūtų buvę NA 
TO. Europą jau valdytų ko
munistai.

Tačiau veikiai iškilo priešin
gumai NATO narių tarpe ir 
prieš porą metų Praneūziia, 
kuriai nepavyko gauti aukš
čiausio NATO karinio vadovo 
posto, apsisprendė iš šios or
ganizacijos išeiti. Sprendimą 
šia kryptimi padarė preziden
tas gen. de Gardie, jau iš se
niau sergąs didybe ir neany- 
kanta Amerikai. Šis politikas 
sumanė nusigręžti nuo vakarų 
kraštų ir sukurti “trečiąia jė
gą” — Europą nuo Atlanto 
ligi Uralo. Pagal jo planus į 
šią organizaciją turėtų įeiti 
visi Europos kraštai, įskai
tant Rusiją su jos satelitais.

Tačiau vakarų ir rytų Eu
ropa skyrė didelė bedugnė. Ge 
nerolas sumanė statyti per ją 
tiltus ir ieškoti veiksnių, ku
rie tuos kraštus jungtų. Lai
kydamas Jugoslaviją vykusiu 
pavyzdžiu, jis įžvelgė, kad jos 
keliu gali pasukti Rumunija, 
Čekoslovakija, Lenkija, o vė
liau ir kiti kraštai. Prancū
zijos išėjimas iš NATO, kurio 
taip nemėgsta Sovietai, de 
Gaulle nuomone turėtų tuodu 
kraštu suartinti ir labai įskau
dinti amerikiečius. NATO ka
rinės bazės, kaip jo vyriausias 
štabas, turėjo apleisti Pran
cūzijos teritoriją. Šis persitvar 
kyrnas atnešė NATO kraštams 
milžiniškus materialinius ir ne
mažesnes strateginius nuosto
lius. Naujas gynybos tinklas 
ir šiuo metu nėra kaip rei
kiant suorganizuotas.

*
Tačiau Varšuvos pakto kraš 

tų karinių dalinių įžygiavimas 
į Čekoslovakiją de Gaulle pla
nus pavertė niekais. Sovietų 
paskelbta socialistinių kraštų 
aprėžto solidarumo doktrina, 
paklupdžiusi Čekoslovakiją, pa 
vertė niekais ir de Gaulle pla
nus bei tendencijas. Nėra abe
jonės, kad okupacijos momen
tu, jei būtų buvęs stipresnis 
ir vieningesnis NATO, politi
niai ir kariniai dalykai būtų

Spaudoj ir gyvenime

LAIŠKAS IŠ
Kanadoje leidžiami “Tėviškės Ži 

būriai” Nr. 3 saudio 16 d. paskelbė 
įsidėmėtiną laišką iš Lietuvos, kur 
jaučiama baisi okupantų priespau
da ir jų atnešta demoralizacija. 
Laiške sakoma:

“Dabar visi geriu — seni ir jau
ni. Ir kas suskaitys nelaimes dėl gir 
tuokliavimo? Kiek žūsta nuo neblai 
vumol Tik nuo pereito pavasario a- 
pie mus žuvo krūva vyrų. Žūstu po 
du ar tris auto, daugiausia moto
ciklų nelaimėse arba susipešę vie
nas kitą užmuša. Taip neseniai įvy
ko netoliese — kirvį paėmęs davė į 
galvą ir ant syk gatavas. O kiek šei
mų išsiskiria! Net baisu ir pagalvo
ti, kur nuves lietuvius čerka.. O 
pereitą vasarą kiek lietuvių vyrų 
paguldė galvas Čekoslovakijoj! X. Y. 
sūnų parvežė iš Čekoslovakijos ne
gyva su karstu. Ne jį vieną nužudė. 
Kai vadavo Čekoslovakiją, tai buvo 
labai daug vyrų paimta ir iš Lie
tuvos į kariuomenę. Nesvarbu, kad 
jie nebuvo apmokyti. Pirmon eilėn 
statė pavergtųjų tautų vyrus. Su
grįžę jie pasakojo kokį vargą pergy
veno. Dabar ir pas mus žmonės 
pergyvena vargą, nes savose sodybo 
se nėra vietos «■ varo j gyvenvie-

pakrypę kita linkme.
Tuojau po rusų invazijos ne 

tik prancūzų kariniai vadovai, 
'bet ir gera dalis gaullistų pa
matė reikalą bendrauti arčiau 
su NATO ir, gal būt, į jį su
grįžti, kitaip tariant, laikytis 
ne prie rusų, bet arčiau Va
karų kraštų, arčiau Amerikos.

Tačiau dabartinis Prancūzi
jos režimas iš esmės vadistinis 
ir vadas padarė kitoki savo 
sprendimą: pasuko dar arti
mesnio bendravimo su Rusiia 
kryptimi, lyg nebūtų buvę Če
koslovakijos okupacijos.

*
De Gaulle apsisprendė su

eiti į dar glaudesnius ryšius 
su Rusija, pirmoje eilėie stip
rinant su ja prekybinius ry
šius. Iki šio laiko prekių apy
varta tarp abiejų kraštu bu
vo silpna ir tesudarė tik 3 
procentus visos Prancūziios 
užsienio prekybos. Rusai Pran 
eūriioin nirko batus, gatavus 
drabužius (ypač apsiaustus), 
kai kurias mašinas. Pereitų 
metų gale abudu kraštai su
tarė prekybine apvvarta ligi 
1969 m. pabaigos padvigubin
ti. Pagal nauią susitarimą. 
Prancūzija teiks rusams su
dėtingas mašinas, parts t vs sal 
dvtuvu (500.000 vienetu me
tinė gamvba), celiuliozės, gli
cerino fabrikus, parduos che
mijos produktų gamybai rei
kalingus įrengimus, teiks au
tomobiliu dalis, statys laivuB 
ir kt. Maskva mainais duos 
prancūzams įvairias žaliavas, 
sunkvežimius, degamąsias du
jas ir kt.

Vokiečiu spauda (Der Spie
gei. 19691.20) teigia, kad ru
sų - prancūzų sutarta bendro
mis jėgomis paleisti i erdves 
žinių bei televizijos programų 
perdavimo reikalams paskintą 
dirbtini satelitą, kad tuo bū
du ir šioie srityje “būtų su
laužytas amerikiečiu laikomas 
monopolis”. K^ek vėliau būtų 
pasikeista ir branduolinių tyri
mu žiniomis bei atitinkamais 
įrengimais.

Kad dar lab;au supykinus 
amerikiečius. Prancūzija stai
ga nutraukė Amerikos sąiun- 
gininkui Izraeliui jau parduo
tų lėktuvų bei jų dalių teikimą.

Šie Prancūzijos žygiai su
kėlė nemažą nerimą vak. Eu
ropos kraštuose, ypač V. Vo
kietijoje. Šveicarų spauda (Die 
Weltwoche, 1969.1.24) nuogąs
tauja. kad prancūzų - rusų nau 
ii susitarimai gali būti pada
ryti Vak. Vokietijos sąskaiton 
ir, kad “didžiojo generolo” žai 
dimas su rusais gali atnešti 
Europai ir Amerikai naujų di
desnių rūpesčių. b. kv.
~~ 1 .....

LIETUVOS
tęs, neklausia, ar tu nori, ar ne; 
tavęs nežiūri, tik viską sukainoja— 
trobesius, sodą, išmoka pinigus ir 
“raus” iš savo brangios vietelės. Dar 
mūsų kol kas neliečia, bet gal ne
užilgo bus tas pats. Jau daugelis 
išsikėlė... Dabar kur..., ten 30 gy
ventojų surašė. Ir taip daro kiekvie 
name kolūkyje. Žmonės baisiai be ū- 
po, nusiminę, kiti nori net nusižu
dyti... Už ką tokia nelaimė mūsų 
brangiai tėvynei Lietuvai? Brangini, 
mielas drauge, savo kraštą per laiš
ką. Ir aš savo laiku branginau, o 
dabar vilgau ašarom šį laišką rašy 
dama. Mylėjau tėvynę, jos ilgėjausi, 
bet visa, kas kilnu, dora ir šventa, 
sunaikinta. Visur tik melas ir melas. 
Ar tu laikraštį paimsi, ar knygą, ar 
radiją, visur melas. Dar rašei, drau
ge, pernai laiške kokie ten buvo ap
lankę Lietuvą ir nepeikė. Tai kodėl 
jie negrįžta? Čia visuomet vartai vi 
sur atviri. Ką pavalgęs, apsirengęs, 
tai neviskas. Žmogui reikia laisvės, 
o čia jos nėra, tik melas ir išnau
dojimas.” J. Žvilb.

__ Amerikoje duotas leidimas
statyti pirmas keleivinis trauki
nys 1827 vasario 28 d.

Kinai, didžiausia tauta pa
saulyje, turi savišką galvoseną 
ir skirtingą vertybių supratimą. 
Ir šiandieną kinai neperžengia
mos sienos skiriami nuo kitų 
tautų ir vakarų pasaulio. Va
kariečiai, ilgai Kinijoje gyvenę, 
daug ką suprato, tačiau nepa
jėgė išryškinti kinų likiminio 
prieštaringumo.
Prieš 2 metus prasidėjus “kul

tūrinė” revoliucija, kurstymas 
.tvaikų ir jaunimo griauti praei
ties palikimą, nutraukti saitus 
su išoriniu pasauliu, sunaikinti 
vienintelę organizaciją — kom
partiją. sujaukti administraci- 

i įą. pažeisti pramonės ir žemės 
ūkio gamybą, galop jaunimo 
siautėjimas drausminti ir viską 
krašte sujaukus iššaukti anar
chiją, pakrikimą, kai Pekino 
valdžia kovoja prieš sričių val
džią, o komunos ir įvairūs re
voliuciniai komitetai dažnai
eina skirtingais keliais. 

Sąmoningai iššauktas sukrė
timas gali ilgai užsitęsti. Šiuo 
metu Mao Tse-tungas kursto

, revoliucinį sąjūdį atsikratyti na 
krypimų Tik jo vieno galvose
na, artimesnė Staline diktatū
rai, kaip Marksui ir Leninui, 
esanti teisingą. Kur kiniet;ėka 
rov'-Jiucija nukryps Mao mirus? 
Jei .kariuomenė neįsikiš revoliu-
c.jąi tramdyti, ji gali iššaukti 
kraujo srūvį.

Kova prieš visus
Mao pasirinko kovą prieš vi

sus. Jis nušalino eilę atsakingų 
partijos pareigūnų, kurie nepri
tarė jo linkmei. 1956 m. kinų 
kompartijos programos vykdy
tojas. valstybinio teisėtumo sau 
gotojas, Kinijos vyriausias pa
reigūnas, valstybės galva Liu 
Siao Chi priverstas pasitraukti. 
Paskelbiamas kompartijos pro
gramos sumanymas, kuriame j 
aukštybes iškeliamas Mao, jo 
pavaduotojas krašto apsaugos 
vadovas Lin Piao, numatomas 
visų kompartijos narių pertoj- 
Šimas ir nepatikimųjų pašalini
mas. Iš esmės kuriama nauja 
kompartija, kurioje svarbiausią 
žodi turės ne žemdirbiai, bet 
darbininkai ir biednieji žemdir
biai. Naujoje programoje pri
pažįstamas marksizmas, leniniz
mas tačiau svarbiausias užda
vinys pažinti Mao mokymą.

Kinų kompartija yra tautinė, 
nors taktikos sumetimais skel
bia komunizmo tarptautiškumą 
svetur Kinijos įtakai stiprinti 
ir revoliucijoms kurstyti. Bend
ravimas su kitų pasaulėžiūrų 
valstybėmis, taikos sambūvis, 
pripažįstamas laikinu tikslu.

Per pastaruosius dvejus me
tus užsieniečių lankymasis Ki
nijoje buvo varžomas, o gavę 
leidimą turėjo didelį vargą ste-

*

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

I 9
Tai*) buvo 1945 metai. Antrasis Pasaulinis karas 

ridenosi per Europą. Buvo ankstyvas pavasaris, pasku
tinės kovo mėnesio dienos Vakarų Vokietijoje.

Iš už didelio storo rūko palengva kilo aušra.
Leit. Donald Wood, JAV oro pajėgų pilotas, varė 

savo naikintuvą į priekį, kiek tik galėjo, norėdamas 
pasiekti pirmąsias amerikiečių kovos linijas. Tačiau 
tai buvo beviltiška. Jo lėktuvas buvo sunkiai sužalotas 
ir lakūnas skrido rtervuodamasis. - ’ "

Tą ankstyvą rytą lėktuvų junginys bombardavo 
svarbų geležinkelių mazgą kur tai Reino — Maino sri
tyje. Lėktuvai, tik ką išmetę bombas, grįžo atgal į savo 
bazę, kai staiga pasirodę vokiečių naikintuvai užbloka
vo kelią. Užvirė ore kova tarp šių dviejų priešų dali
nių. Sį ūkanotą rytą vokiečių naikintuvai taikliai puo
lė JAV lėktuvus ir keletas amerikiečių lėktuvų nukrito 
degdami ir sprogo.

J Donaldo Wood lėktuvą buvo pataikyta taip 
pat. Lakūnas pajuto, kad lėktuvo motoras pradėjo už
springt!. Lakūno veidai jraudo, įtampa buvo didelė. 
Atrodė, kad kitoje kūno dalyje nebeliko nė lašo krau
jo, išskyrus galvą.

Aukštas, jaunas vyras su įtampą ir baime pailga-

*) Romanas, kaip autorius paliktame rašte teigia, bu
vo parašytas tiesiog anglų kalba.

me veide stengėsi kiek tik galėjo. Jo siela ir kūnas buvo 
įsitempę kaip styga.

— Pirmyn, pirmyn, — jis ragino motorą iš visos 
širdies, tačiau pasiekti amerikiečių bazę jau buvo ne
beįmanoma. Greičio rodyklė siūbavo pačiame aukš
čiausiame taške. Bet, tai buvo beviltiška. Vokiečių nai
kintuvai artėjo ir artėjo.

— Pirmyn, pirmyn, — drebėjo jo lūpos. Jo kakta 
ir veidas buvo iškaitę ir drėgni.

Vienu momentu pajuto, kad kažkas vėl stuktelėjo 
į lėktuvo uodegą. Visas lėktuvo motoras pradėjo dre
bėti ir užsikirsti. Dabar Donaldas Wood užuodė dūmų 
kvapą. Jis buvo kaip sušalusi statula ir bandė vėl for
suoti motorą pirmyn ir pirmyn.

Ne, tai buvo beviltiška.
Donaldas Wood pastebėjo, kad greičio rodyklė pra

dėjo regimai kristi. Jis pajuto, kad jo lėktuvas vis la
biau ir labiau pavargsta ir išsenka.

Staiga lakūnas pastebėjo, kad erdvėje jis liko vie
nas. Jo draugai nulėkė bazių link, vejami vokiečių 
naikintuvų:

Sunkus dūmų kvapas ūžtelėjo vėl lakūnui į nosį. 
Jis atsigręžė ir akimirksniu pamatė lėktuvo uodegoje 
liepsną. Lakūnas pradėjo žvelgti į žemę. Per debesų 
tarpus jis galėjo matyti namus ir pastatus po savo ko
jom. Jis suprato, kad, jei apačioj buvo didelis miestas, 
tai buvo pavojinga virš jo šokti iš lėktuvo. Jis patikrino 
parašiutą ir laukė. Buvo sunku bekvėpuoti, nes kabina 
buvo pilna dūmų.

Lėktuvas stabtelėjo vėl ir pradėjo suktis žemyn. 
Donaldas Wood ilgiau nebelaukė. Jis nusiėmė radijo 
ausines ir atidarė lėktuvo dangtį. Stiprus vėjas mušė jam 
į veidą.

Vyras iššoko.
Jis krito žemyn užmerkęs akis, veidą ir bumą už

dengęs delnais, saugodamasis nuo aštraus vėjo. Lakū

1 GEDIMINAS GALVA

bėti tenykštį gyvenimą ir iš
vykti. Mao, apsitvarkęs su vi
daus priešais, kiek plačiau pra
vėrė duris užsieniečiams.

Kinijos nesėkmės
1949 m. kinų kompartijos re

voliucija įgyvendinta. Stalinas 
pateikė sąskaitas kinų kompar
tijai už ūkinę ir karinę pagalbą. 
Sovietai sutiko kinams teikti pa 
ramą naujoms pramonės įmo
nėms statyti, bet nesutiko su
pažindinti su branduolinių gink 
lų gamyba. Tarp kinų ir rusų 
prasidėjo nesutarimai dėl sie
nų, ideologinės vadovybės komu 
cistiniam pasauliui, laikysenos 
Vietnamo kare ir įtakos sričių. 
Šie nesutarimai pastūmėjo Chm 
ščiovą 1959 m. pradėti Camp 
Davide šnektas su prezidentu 
D. Eisenhoweriu. Per ištisą de- 

i šimtmetį tarp Kinijos ir Sovie
tų vyko aštri kova, tarpusavio 
niekinimasis.

Kinijai nepavyko įsigalėti Af
rikoje. Jos ištikimieji talkinin
kai Ben Bella ir Nkrumah nu
šalinti. Indoneziioje kinų orga
nizuotas perversmas iššaukė jė
gas. kurios sunaikino vietos kom 
partiją. Afrikos ir Azijos kom
partijos tebesvyruoja prisijung
ti nrie Maskvos ar Pekino.

Kinų kompartijai per dvide
šimtmetį pavyko išvengti di
desnių badmečių, išlyginti soda 
linius kraštutinumus, tačiau ji 
nepa jėgė pakelti žemės ūkio na
šumo, padėti rimtus pagrindus 
pramonei kurti, sutelkti dides
ni kapitalą krašte ar gauti už
sienio paskolas ūkiui spartinti. 
Biedna Kinija pajėgė pasiekti 
vienintelį laimikį 1— branduoli
niu ginklu artimo nuotolio ra
ketų gamybą.

Kinijos naujas posūkis
Pastaruoju metu ji padarė žy

gius užmegzti Santykiams su 
Azijos, Afrikos valstybėms, ė- 
me stiprinti santykius su Pa
kistanu ir pasiūlė labiausiai ne

Komunistinės Kinijos diktatorius Maotsetungas (kairėj), kaip skel
biama iš Hong Kongo, sergąs. Dešinėje matyti Chou En-lai, kuris pa
keisiąs diktatorių.

apkenčiamoms JAV atnaujinti 
pasitarimus.

JAV ir Kinija be pertraukos 
vedė bergždžius pasitarimus 
Varšuvoje. Anksčiau Kinija rei
kalavo Taivaną (Formozą) jai 
pripažinti, dabar tik atitraufleti 
JAV dalinius iš salos. JAV ir 
Kinijos atstovai susitiko 135 
kartą svarstyti naujo reikalavi
mo.

1968.XI.26 Kinijos siūlymas 
atnaujinti pasitarimams netei
kia daug vilčių susitarti. Kinai 
ir dabar tebenaudoja aštrius 
žodžius aptarti JAV politikai 
Taivane.

Kinijos nereikšmingas mostas 
rado atgarsį Sovietuose. Šiuo 
klausimu jie ypač susidomėjo. 
Sovietų politinėje spaudoje vėl 
rado vietos niekinamoji Kinija. 
Kai kurie pareiškimai gana ašt
rūs : amerikiečių - kinų taikos 
sambūvis nukreiptas prieš Mas
kvą. JAV prekybininkai vėl do
misi Kinijos rinka, kurioje įsi
galėjo vokiečiai ir dalinai pran
cūzai.

Sovietai ryšium su JAV - Ki
nijos pokalbiu rodo norą vėl 
suartėti su Pekinu. JAV kai ku
rie politikai siūlo pakeisti tak
tiką, peržiūrėti Washingtono - 
Pekino santykius, nes kinai gali 
turėti nemažos įtakos ir į pa
sitarimų sėkmę Paryžiuje.

8 V. TĖVAS IR ASTRONAUTAI
Popiežius Paulius VI-sis as

meniškai stebėjo televizijoje 
Amerikos astronautų laimingą 
nusileidimą Ramiajame vande
nyne po nuostabios kelionės 
aplink mėnulį. Ta proga pasiųs
toje sveikinimo telegramoje 
JAV-ių prezidentui Lyndon 
Johnson ui Šv. Tėvas pareiškė: 
“Dėkojame Dievui už laimingai 
pasisekusią Apollo 8-jo misiją 
ir sveikiname Jus, visą JAV-ių 
tautą ir ypatingai drąsiuosius 
astronautus. Meldžiame dan
gaus palaimos visiems kurie 
prisidėjo prie šio taip didžio 
laimėjimo...

Vaikams išsiuntinėtos anketos daviniai 

L. TAMOŠAUSKAS

'jiems arčiau širdies, bet jau.1967 m. pabaigoje trijų di
džiųjų miestų didžiosioms litu
anistinėms mokykloms ir trijų 
provincijų negausioms mokyk
loms Kanadoje buvo išsiuntinė
ta 400 anketų apie mūsų moki
nių skaitybą, prašant duoti tas 
anketas mokiniams mokykloje 
užpildyti ir, nepasirašius savo 
pavardės ir vardo, grąžinti. De
ja, KLB švietimo komisijai grą
žino tik tos trys stambiosios 
mokyklos ir tai beveik tik pu
sę anketų. Mokinių iki 12 metų 
amžiaus imtinai užpildytų anke
tų grąžinta 48. o virš 12 metų 
amžiaus — 125 anketos.
Iš 48 jaunesniųjų grupės į 

klausimą, ar skaito lietuviškas 
knygas, 32 atsakė skaitą. Per
skaitytų 1967 m. knygų kie
kis daugiausia įvairuoja nuo 
2 iki 5. bet keletas buvo per
skaičiusių ir apie 30. Iš jų tik 
12 atsakė, kad neskaito: 6 to
dėl, kad nemėgsta, neįdomios 
knygos, kad nesupranta, nežino 
žodžių ir 2, kad neturi laiko. 
Vienas sako, kad patiktų, jei 
tėveliai skaitytų. Tuo tarpu vy
resnieji (virš 12 metų amž.) iš 
125 atsakiusių pasisakė skaitą 
lietuviškas knygas tik 30 ir tie 
patys tik po 1 - 2 knygas 1967 
m. perskaitę. Neskaitantieji ne- 
škaitymo priežastis nurodė 
taip: 41 neranda įdomių patin
kamų knygų, 31 — per daug 
nesuprantamų žodžių, per ilgai 
tenka skaityti, 20 — neturi lai
ko, kai kurie paaiškindami, kad 
lietuviškai skaityti užima daug 
laiko, 3 — per vaikiškos kny
gos. Likusieji 20 nieko neatsa
kė.

Į klausimą, kas lietuviškose 
knygose nepatinka, dauguma 
bent vyresnių nieko neatsakė, 
bet atsakiusių vyresniųjų 12 nu
rodė, kad neįdomios temos, 4, 
kad vaikiškos, 11 norėtų nuo
tykių, “mvstery”. Į klausimą, 
kas lietuviškose knygose patin
ka, iš jaunesniųjų tik 9 nuro
dė, kad patinka pasakos, 6 — 
paveikslai, 3 — nuotykiai, vy
resniųjų vos vienas kitas nuro
dė, kad patinka aprašymai apie 
Lietuvą, karų pasakos, istori
nės, nuotykiai, bet daugufna nie 
ko neatsakė arba kartojo tą 
patį, kad neįdomios.

Knygos, kurios patinka
Įdomu, kokios skaitytos lie

tuviškos knygos mūsų jaunimui 
patiko. Buvo duota ir toks klau
simas. Vyresniųjų atsakyma’ 
gal ir nesudarys teisihgo vaiz
do, nes, kaip jau minėjau, jie 
tais metais vos po vieną kitą 
knygą tebuvo skaitę, nors gal 
ir pasirinkdami šiek tiek, kas

nas pradėjo skaičiuoti:
— Vienas tūkstantis — vienas, vienas tūkstantis 

— du...
Dabar jis patraukė parašiuto virvę, jo kūnas staiga 

atsitrenkė ir vyras pasijuto kabąs ore. Lakūnas buvo 
laimingas ir pravėrė akis. Jis pamatė, kad lėktuvas bai
gė kristi žemėn, lydimas ilgos dūmų juostos. Po kelių 
sekundžių jis atsimušė į žemę ir virš jo pakilo apvalus 
dūmų grybas

Donaldas Wood krito pro nestorus debesis. Jis ga
lėjo matyti namus išsimėčiusios dideliame lauke. Tai 
buvo nedidelis kaimas.

Vėjas nešė jį tolyn į vieną pusę. Nepaisant to, 
vyro akys stebėjo žemę ir jis krito žemyn ir žemyn. 
Jis matė žemėje daiktus, artėjančius labai greit. Stogai 
ir namai skubiai didėjo ir didėjo. Miškas ir krūmai au
go vis arčiau ir arčiau.

Ir dabar tebuvo tik įtemptas laukimas. Praėjo keli 
akimirksniai, jis palietė žemę ir nuo atsitrenkimo kele
tą kartų apsivertė. Čia nebuvo nei vėjo, nei jo pikto 
ūžimo.

Lakūnas pašoko nuo žemės ir nuskubėjo prie pa
rašiuto. Jis traukė jj į priešingą pusę ir aukšta pūslė 
subliūško. Tada jis nutvėrė parašiutą ir nubėgo krūmų 
link. Jis ropojo i juos giliau ir giliau ir pagaliau su
stojo. Jis dabar pirmą kartą laisvai atsikvėpė. Tačiau 
širdis mušė, rodos, norėdama iššokti.

Lakūnas laukė krūmuose, kol saulėtekis pasirodė 
virš kaimelio. Po to jis išslinko į krūmų pakraštį ir 
vėl pradėjo žvilgsniu tirti apylinkę. Jis buvo pilnai įsi
tikinęs, kad jo niekas nematė iššokant iš lėktuvo. Taip, 
apie jį ant didelio lauko nebuvo jokių įtartinų gar
sų. Jis matė daugybę pumpurų ant krūmų šakų ir atža
lų ir bijojo iš jų išeiti.

(Bus daugiau) . .

nesniųjų, manau, sudarys apy
tikrį vaizdą, kadangi jie dides
niais kiekiais knygų yra per
skaitę. Štai jaunesniųjįj nurody
tos kaip patinkamos knygos: 
Brolių Grimų pasakos šešių, An
dersono pasakos 4, Gatvės ber
niuko nuotykiai 3, Aukso kir
vis, Karalaitės Gintarėlės il
gesys, Meškiukas Rudnosiukas, 
Pelenė surinko po du mėgėjus 
ir po vieną mėgėją šioms kny
goms; Daktaras Aiskauda, Bal
tasis Stumbras, Trys Sakalai, 
Kiškučio vardinės, Svirplio mu
zikanto nuotykiai, Viltrakių Vai
vai, Eglė žalčių karalienė, Mo
derni mergaitė, Mėlyni karve
liai, Saulės vestuvės, Skruzdėlės 
greitutės nuotykiai.

Žinoma, vertinant, kas jiems 
patinka, reikia imti dėmesin, 
kad čia yra nurodyta knygų, 
kurios ne išeivijoj leistos ir to
dėl vos viena kita pas mus yra. 
Reikia manyti, kad vyresnieji 
maždaug orientuojasi, kokios 
knygos jiems yra išleistos ir, 
jei imasi kokią knygą skaityti, 
tai greičiausiai pagal savo sko
nį. Todėl įdomu, kokias knygas 
jie pasirenka, kokias skaito. 
Štai kokios knygos po kiek taš
kų surinko: Moderni mergaitė 
8. Viešnia iš šiaurės 5, Murkys, 
Tvanas ir Gatvės berniuko nuo
tykiai po 2, Loreta, Kryžiai, 
Princas ir Elgeta, Maironio po
ezija, Putino eilėraščiai, Dvy
nukės, Veidu prie žemės, Mo
tulė paviliojo, Kelionė į Tilžę, 
Palik ašaras Maskvoje, Vytau
tas Didysis, Partizanai, Vincas 
Kudirka, Grunvaldo kova po vie 
ną. Kaip matom, vyresnieji skai 
to gana rimtų, rodos, suaugu
siems skirtų knygų.

Ar jaunieji nori knygų
Į klausimą, ar norėtų, kad 

tėveliai jiems nupirktų lietuviš
kų knygų, ir ar skaitytų, iš 
jaunesniųjų 29 atsakė, kad taip, 
4 norėtų, jei jos būtų modemiš
kos, įdomios, 3, jei jiems tėve
liai skaitytų ir 14, kad nenorė
tų ir neskaitytų, kai kurie pa
aiškindami, kad neturi laiko. Jų 
tarpe 5 pasisakė, kad tėveliai 
jiems nuperka. Taigi, kaip ma
tome, labai daug, apie 42% jau 
nesniųjų moksleivių norėtų, kad 
jiems tėvai nupirktų lietuviškų 
knygų ir, kad tik 10% tėvų 
jiems perka. Iš vyresniųjų tik 
21, taigi apie 17% į tą patį 
klausimą be sąlygų atsakė taip, 
23, — jei būtų įdomios arba 
lengvos skaityti ir 60 (48%) 
atsakė ne. Penkiolika (taigi 12 
%) pasakė, kad jų namuose

(Nukelta i 4 psl.)

i



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. sausio mėn. 29 d.

SUKAKTIS IR LEIDINYS
Šių metų rudenį sukaks jau 

25 metai, kai, bolševikinei la
vai slenkant j vakarus, daugelis 
tūkstančių lietuvių buvo nublok 
šti į Vokietiją. Po nuolatiniu 
bombų lietum metus praleidę, 
kai sulaukė D. Britanijos, Jung
tinių Amerikos Valstybių ar 
Prancūzijos kariuomenių, buvo 
sukoncentruoti st< vykiose, ku
riose teko išgyventi keletą me
tų. šiose stovyklose gražiausias 
lietuvių kultūrinio gyvenimo 
pasireiškimas buvo švietimo dar 
bas. Iniciatyva kilo ne iš kurios 
nors vadovybės, bet iš stovyk
lose atsiradusių šviesuolių. Jie 
ėmėsi kurti vaikų darželius, pra 
dines mokyklas, progimnazija-, 
gimnazijas ir specialias mokyk
las bei universitetą.

Vyresnieji puikiai atsimena, 
kokiose sąlygose tas visas dar
bas vyko. Jie daug parodė pa
sišventimo. Mokyklos pririšo 
daug vaikų ir jaunuolių prie 
naudingo darbo, kurie vėliau iš
emigravę tęsė mokslą. Dauge
lio tvirtinimu, tai didžiausias 
darbas, padarytas stovyklinio 
gyvenimo metu.

Nieko nežinome apie 1915 — 
1918 m. buvusias lietuvių mo
kyklas Vokieti jos stovyklose. Ne 
daug težinome ir apie Rusijoje 
tuo pačiu metu buvusias mokyk 
las. Šias žinias laikas, mirtys 
ir užsimiršimas uždengė nuo 
mūsų. Tas pats įvyks ir su Vo
kietijoje atliktu švietimo darbu 
po H-jo pasaulinio karo, jei lai
ku nebus griebtasi priemonių. 
O vis dėlto gaila būtų leist? 
užnešti laiko dulkėms veikusiu 
61 vaikų darželio, 79 pradinių 
mokyklų, 37 progimnazijų — 
gimnazijų, gausybės kursų ir 
net universitetų nuveiktų dar
bų atminimus.

Kad tas milžiniškas darba- 
nenueitų užmarštin, kad išlik
tų lietuvių tautos istorijai kaip 
vienas gražiųjų perlų, rašąs šias 
eilutes yra surinkęs ir sureda
gavęs veikusių švietimo įstaigų 
istorijas -— “Lietuvių švietimas 
Vokietijoje 1945 — 1949 n£” 
Rankraštyje telpa 26 vaikų dar 
želių, 49 pradinių mokyklų, 34 
progimnazijų — gimnazijų, 72 
specialių mokyklų, dvasinės ku
nigų seminarijos, DP universi
teto ir daugybės įvairiausių kur 
sų veiklos apžvalgos. Visos mo
kyklų istorijos parašytos direk
torių, vedėjų ar kitų kompeten
tingų asmenų. Surinktoji me
džiaga, jei žūtų, nebebūtų at 
kartojama.

Paruoštą darbą sutiko kleis
ti Kultūrai remti draugija. Ta
čiau leidėjas nori žinoti nors 
minima ų skaičių asmenų, ku
rie ryžtasi išėjusį veikalą pirk
ti. Knyga, atrado, bus arti 609 
puslapių, kuriuos puoš apie šim
tas fotografijų. Kainos leidėjas 
dar negali nustatyti, nes ji pri
klausys nuo užsisakiusiųjų skai
čiaus ir tiražo. Todėl, kurie gal 
voja knygą pirkti, dabar tesiun
čia tik pranešimą, kad žada pirk 
ti, bet pinigų nereikia siųsti 
Pinigus teks nusiųsti, kai bus 
išspausdinta knyga. Pranešimą 
rašyti: Kultūrai Remti Draugi
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Veronica Lake, buvusi garsi aktorė 1940 m., (dešinėj) demonstruoja savo šukuoseną Londone, kuri atsirado 
itsitiktinai, nes sprogus krosniai apdegė jos veidas ir nudegė plaukai. Plaukai dabar jos tėra tik trijų colių 
ilgio. Londone ji pasirodo televizijoj.

ja, 7026 So. Claremont Avė., 
Chicago III. 60636.

Kitais (1970) metais suKaks 
25 metai nuo minėto švietimo 
darbo organizavimo pradžios. 
Šiuo leid niu ta proga pagerb
tume tų idealistų atliktą darną. 
Kurie tuo metu mokytojavo ar 
mokėsi atgaivintume gražius 
prisiminimus ir paliktume savo 
vaikams puikaus darbo liudiji
mą. Norinčių įsigyti minėtą lei
dinį turėtų būti tikrai didelis 
skaičius, nes vien vaikų darže
liuose dirbo 115 auklėtojų, pra
dinėse mokyklose 296 ir gim
nazijose — progimnazijose 615 
mokytojų, kurių sąrašai tilps 
šioje knygoje. O mokinių vai
kų darželiuose buvo 1935, pra
dinėse mokyklose 3,961 ir gim
nazijos? — progimnazijose 2. 
858. Baigė lietuvių gimnazijas 
apie 1,200 abiturientų, kurių 
sąrašai b gi bus leidinyje. Ap
žvalgos? daug kur minimi ir 
stovykhi komitetai, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu dalyva
vo mokyklų gyvavimo istorijo
se. Trumpai tariant, knyga pa
tartina įsigyti kiekvienam lie
tuviui. Tą darbą dirbę ras savo 
pavardes, fotografijas ar atlik
tus darbus. Kas buvo atok’au 
nuo ro darbo, sužinos, kaip žmo 
nės dirbo savo tautos labui.

Vincas Lhilevičhis

Nors Amerikoje pasauly aukščiau
sias gyvenimo standartas, tačiau 
yra žmonių, kurie sunkiau gyvena 
ir nėra pakankamai pavalgę. To
kius dr. WaĮter Unglaųb, Tulane 
universiteto profesorius, pataria 
traktuoti kaip sergančius kokia 
užkrečiama liga, kam Amerikoje 
lėšų negailima.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me
džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvtnimo:

MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
(Šv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys .............  $1.50
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa ..............$1.00
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, vysk. V. Brizgys .... $1.50 
(gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC ....... ................... .$2.00
(apreiškimų pasakojimai)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC ..................... $2.00
(Marijos apsireiškimai Lietuvoje ir Europoje)

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Prez. Nixonas kariuomenės aukščiausiais pareigūnais parinko: John 
Chafee, laivyno sekretorius, Stanley Resor, armijos sekretorius, ir 
Robert Seamans, oro pajėgų sekretorius.

JAUNIMO SKAITYBA
(Atkelta iš 3 psl.) 

knygų yra arba kad jiems nu
perka.

Nuomonės apie Eglutę
Eglutę skaitančių 1967 m. 

jaunesniųjų buvo apie 56% 
(27). Likusieji atsakė, kad ne
skaito (nežinia, ar jie tik ne
skaito ar ir negauna), 12 iš jų 
(taigi 25%) pažymėdami, kad 
jos negauna. Nesikaitančiųjų 
pusė pasisakė, norėtų, kad tė
veliai jiems užprenumeruotų, 
pusė, kad nenorėtų, trys iš 
pastarųjų (visi trys dvylikame
čiai) pažymėdami, kad ji per 
vaikiška.

Į klausimą, kas Eglutėje pa
tinka, iš 27 skaitančių 15-kai 
Puputis, 11-kai Norvydo nuo
tykiai, 10-čiai galvosūkiai, 5- 
kiems Linksmiau, dviems eilė
raščiai ir trims viskas. Iš vy
resniųjų Eglutę skaitė tik 22 
(17%) ir 97 neskaitė, o 6 nie
ko nepažymėjo. Aštuoniems 
patiko Puputis, 6-iems galvo
sūkiai. 31 atsakė, kad ji per 
va’kiška, tik mažiems vaikams, 
o likusieji arba nieko į tą klau
simą neatsakė arba, kad jie jos 
nėra Skaitę. Į klausimą, ar no
rėtų, kad tėveliai užprenume
ruotų, iei negauna, 98 (taigi 
78%) atsakė, kad nenorėtų, kai 
kurie pridėdami dar ir šauktu
ką, 8, kad norėtų ir 7, kad ją 
gauna.

Kiti jaunųjų žurnalai
Į klausimą, ar skaito Ateitį, 

Skautų Aidą ar kokį kitą jau
nimo laikraštį jaunesniųjų 2 
atsakė, kad skaito Ateitį, du, 
kad gauna Ateitį, bet neskaito,

5, kad skaito Skautų Aidą, vie
nas skaito abu, kiti, kad skai
to Tėviškės Žiburių vaikų sky
rių arba nieko neatsakė, o 13 
pažymėjo, kad tų laikraščių ne
gauna. Vyresniųjų tik 27 atsa
kė, kad skaito Ateitį ir 25 Skau
tų Aidą, bet du pažymėjo, kad 
gauna Ateitį, bet neskaito. Li
kusi didelė dauguma atsakė, kad 
tų laikraščių neskaito, bet ne
aišku, ar juos gauna ir neskai
to, ar neskaito dėl to, kad ne
gauna. Tik 12 pažymėjo, kad 
neskaito, nes negauna. Kai ku
rie iš vyresniųjų pažymėjo, jog 
neskaito dėl to, kad jiems lie
tuviškai skaityti sunku arba, 
kad laiko neturi, kad angliški 
laikraščiai įdomesni. Kas jiems 
tuose laikraščiuose patinka ir 
kas nepatinka, negalima susida
ryti vaizdo, nes nedaugelis į tai 
atsakė ir, be to, labai įvairuoja 
atsakymai. Vieno charakterin
gas toks atsakymas: “Jie labai 
dažnai “seni” savo pažiūromis, 
nors ir vadinasi jaunimo laik
raščiais. Ateitis perdaug atei- 
tiuinkiška, o Skautų Aidas per 
daug skautiškas”.

{Skaito kitus laikraščius
Pagaliau buvo vienas klausi

mas, ar įkaito Tėviškės Žibu
riuose ir Drauge jaunimo sky
rių. Tačiau tiesiogiai tik į šį 
klausimą pe daug mokinių at
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College
Make sure when he’s ready for if 

you'li be ready. too. ____
College costs are high. They’ll be 
higher by the time this young man gets 
there. Būt you can be ready for them if 
you start your savings fund now and 
stiek with it.
U.S. Savings Bonds are ideal for the 
purpose—safe, guaranteed, with an as- 
sured rate of 4.25% when held to 
maturity and an automatic extension 
privilege after maturity. Būt perhaps 
even more important, they offer tax sav
ings that can substantially inerease the 
value of your education fund.
If you pay statė or local ineome taxes 
where you live, there’s an automatic 
saving, because Savings Bonds interest 
is exempt. And even Federal tax can 
be saved if the Bonds are bought in 
your child’s name and a tax return filed 
for him to declare interest on an annual 
basis.

The details of this plan are important 
—so consult the special folder, “Sav
ings Bonds for Education” for partien- 
lars. Request a free copy from: U.S. 
Savings Bonds Division, The Depart
ment of the Treasury, Washington, 
D.C. 20226.
Do it today. And wbile you’re in the 
writing mood, sign an application for 
automatic Bond purchases through Pay
roll Savings where you work or the 
Bond-a-Month Plan where you bank. 
Make sure when Junior’s ready for 
college you’li be ready, too.

US. Savings Bonds, 
new Freedom Shares

The U.S. Government doee not pay for thie aėtvertieement. tt ie preeented ae a pnbtio ; 
tervice in cooperation with The Department of the Treaenrp and The hdvertiring Couneit. Į
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sakė. Dauguma čia pažymėjo, ką 
jie iš viso tuose laikraščiuose 
skaito. Jaunesnių j atsakymai 
tokie: jaunimo skyrių skaito 
9 (20%), žinias (gal tai supras
ti kronikas) 6, kronikas 3, vis
ką peržiūri 4, ateitininkų sky
rių 3, skautų skyrių 1. Kiti at
sakė arba, kad tų laikraščių 
negauna arba, kad neskaito, 
kad neįdomu. Vyresnieji atsa
kė šitaip: jaunimo skyrių skai
to 17 (apie 13%), nedaug skai
to arba kartais — 19, kronikas 
— 15, sporto skyrių — 14, atei
tininkų žinias — 7, skautų ži
nias — 7, viską arba beveik 
viską — 6, kas atsitinka pas 
aulyje ■— 4, pirmą puslapį — 4, 
parapijos Žinias — 4, nori žino
ti kas dedasi pas lietuvius, 
Lietuvoj — 3. Kiti atsakė, 
kad tų laikraščių negauna 
arba, kad neskaito arba, kad 
neturi laiko skaityti, šiaip ar 
taip tas rodo, kad daug mūsų 
jaunimo skaito suaugusių laik
raščius, dauguma, žinoma, pa
sirinkdami sau artimas ir gana 
įvairias sritis. Viena charakte
ringa, kad kiekvienos kolonijos 
mokiniai daugiausiai Skaito ži
nias apie savo koloniją, taip 
pvz. Hamiltono mokiniai dau
giau apie Hamiltoną, o Mont
realio, kur leidžiama Nepriklau
soma Lietuva, žinias iš Mont
realio gyvenimo, iš Nepriklau
somos Lietuvos — tą laikraštį 
įsakmiai nurodydami, nors an
ketoje jis ir nebuvo minimas.

Tėvų rūpestingumo stoka
Daugelis atsakymų buvo pla

tesni, su komentarais arba pa
brėžti, bet neįmanoma jų čia 
pakartoti, teko tik klasifikuoti 
atsakymus. Tačiau gaunasi į- 
spūdis, kad su jaunesniųjų iki 
12 metų amžiaus, lektūra pas 
mus nėra jau taip blogai. Tik 
viena bloga, kad tėvai jiems 
neįperka skaitymui, knygų ir per 
mažai prenumeruoja Eglutę, 
nors nesigaili jiems plastikinių 
šautuvų, kareivių, automobilių, 
indų, lėlių ir pan. Taip pat blo
gai, kad tėvai jiems nepaskaito 
arba nepadeda skaityti pasa
kaičių, o yra norinčių vaikų,

ORTODOKSAI GRĄŽINO 
KATALIKAMS BAŽNYČIĄ

Čekoslovakijos ortodoksų 
Bažnyčios metropolitas Dorotej 
parodė kilnų ekumeninį gestą, 
grąžindamas slavų apeigų ka
talikams jų buvusią Šv. Kle
menso bažnyčią Prahoje. 1950 
metais komunistiniam rėžimui 
panaikinus Čekoslovakijos ry- 

! tų apeigų katalikų Bažnyčią ir 
jėga verčiant ją prisijungti prie 
stačiatikių bažnyčios, šv. Kle
menso bažnyčia buvo perduota 

I ortodoksams. šiemet naująjai 
i Čekoslovakijos valdžiai vėl grą
žinus teises rytų apeigų kata
likams, kurių 300.000 tikinčių
jų iš naujo pareiškė savo iš
tikimybę Apaštalų Sostui, šis 
ortodoksų Bažnyčios metropoli
to žygis sukėlė didelio pasiten
kinimo katalikų tarpe ir daug 
prisidės prie abiejų Bažnyčių 
artimo bendradarbiavimo. Taip 
pat tikimąsi, kad tremtyje mi

kad jiems skaitytų. Visai kita 
padėtis su vyresniaisiais. Eg
lutė jiems visai nebeįdomi, di
džiulė dauguma šaukia, kad 
jos nenori, nes ji per vaikiš
ka. Kutus jaunimo laikraščius 
labai mažas skaičius skaito ir 
tai, matyt, nenoromis, jie jų 
netraukia. Lietuviškų knygų 
labai mažai skaito. Apie pusė iš 
jų lietuviškų knygų neskaito 
dėl to, kad neįdomios ir apie 
trečdalis dėl to, kad randa daug 
nesuprantamų žodžių. Labai 
daug lietuviškų knygų, taip pat 
ir jaunimo laikraščių neskaito 
ir dėl to, kad lietuviškai skai
tyti jiems užima daug laiko, 
reiškia jie yra mažai lietuviš
kai skaitę, neįpratę lietuviškai 
skaityti.

Didelę dalį jaunimo skaity
bos problemos, manau, išspręs- 
tumėm, apie pusę jaunimo pa- 
skatintumėm skaityti, padarius 
studijėlę, kas, kokios knygos 
jiems įdomu skaityti ir atatin
kamai pritaikius leidžiamus jau 
n:mo laikraščius bei išleidus ke
letą tokių knygų, gal net leidžia 
mų suaugusiems romanų sąs
kaitom

rusio rytų apeigų katalikų vys 
kupo Gojdic vietoje greitu lai 
ku Čekoslovakijos rytų apedgi 
katalikams bus paskirtas buvę, 
vyskupo Gojdic pagalbininkai 
vyskupas Vasilijus Hopko, ku 
ris po 13 metų tremties ir ka 
Įėjimų paskutiniu metu yra re 
habilituotas ir galėjo vykti , 
Romą, kur buvo priimtas Po 
piežiaus Pauliaus VI.

Loveladies, N. J., gyventojai Bur- 
į ness švenčia 70 m. laimingo vedy
binio gyvenimo sukaktį. Vyras yra 
90 m., žmona kiek jaunesnė.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas •

WA 5-9209 Chicago, Illinois

RICHMOND
\Siacloirį

SERVICE

Kampas Richmond ir OSrd St.
, Zaicuiuių ir vietinių automobiliu 
taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club Nelalmše atveju skambinkite 

(IR A-S1S4 arba OB S-88&8 
Sav. — Juozas įJoeJ Juraltla
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DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baidai valomi. 
Kreiptis į:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra “tuok- 
polntlng”. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

’CNEGĘsSTANTI 
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.

Įsigykite ir siųskite draugams 
bet kuria proga šį puikiai išleistą; 
iliustruotą leidinį

ŠVENTĄJĄ AUKĄ -
maldų vertimas Bruno Markalčlo,
S.J., fotografijos Algimanto Kezio, 
S. J. meninis apipavidalinimas Al
girdo Kurausko.

Kaina tik $6.00
Illinois Stato gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksi;.

Gaunama, DRAUGE, 4545 W. 
63rd St., Chicago, Dl. 60629
f W W*A‘ ‘A* *A* **** 382 tat ja*ieVe-T—"Y--v.-T.-T. »▼,



BOSTONO ŽINIOS DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m, sausio mėn. 29 d. 8

LAISVĖS KOVOS METŲ 
DARBŲ APŽVALGA

Pirmasis šių metų kultūrinis 
Subatvakaris, sausio 18 d., buvo 
skirtas, kaip rengėjų pakvietime 
rašoma: “Žvilgsnis į 1968 m. — 
į Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvinius ir Laisvės Kovų me
tus, į tų metų pasisekimus ir 
nesėkmės”.

Darbų apžvalgą padarė St. Sa 
ntvaras. Pinigų surinkta tik apie 
ketvirtadalį užsimotos sumos. To
dėl tur būt neišleisti ir numatyti 
leidiniai.

Diskusijose, nagrinėjant pasi
sekimus ir nesekmes, iškilo įvai
rių minčių. Kada užsimojama 
daugiau negu įmanoma padaryti, 
tada skaitome kad yra nesėkmė. na 
Jeigu būtų mažesni užsimojimai, 
jų pasisekimas atrodytų kitaip.
Gal kartais perdaug vaizduoja
mės, tada ir negalime atlikti už
sibrėžtų tikslų. Tremties, kaip 
priverstinos emigracijos ar kaip 
kitaip pavadinsime paskirtis yra 
kalbėti už tautą, kuri yra paverg
ta ir jai neleidžiama kalbėti. Iš 
to taško žiūrint, jeigu tik pakan
kamai informuojame pasaulio 
viešąją opiniją ir palaikome gy
vą Lietuvos bylos reikalą, dirba
ma gal ne taip jau blogai. Toks 
ir yra mūsų paskirties tikslas. Ta 
informacija neturi sustoti ir gal 
net reikėtų įsteigti informacijos 
įstaigą. Pinigai yra vienas pagrin 
dinių veiklos veiksnių. Be jų jo
kie darbai neįmanomi. Reikia ie
škoti būdų jų telkimui.

Kultūrinė sritis iki dabar nėra 
apleista ir joje dirbama.

Vasario 16-sios minėjimų rei 
kalu pasisakyta prieš ilgas kalbas, 
o ypatingai ilgus įvadus į minė
jimus ir jų programas. Prieš po
rą metų tuose minėjimuose sa
lės būdavo pilnos, o dabar beli
ko gal tik apie pusė tų dalyvių.
Tiek daug neišmirė, o prieaug

lis yra gal dar didesnis negu mi
rimai. Yra kitos priežastys nesi
lankymui, o jį)atingai jaunimo.
Juos gąsdina ilgos kalbos. Daugu-1 
ma pasisakė, kad reikia keisti mi
nėjimų pobūdį, kad nereikėtų 
klausytis ilgų kalbų, o taip pat 
paieškoti būdų, kaip patraukti 
daugiau jaunimo. Buvo pasisaky 
ta, kad prie miesto rotušių ar ki
tose viešose vietose pakeliant vė
liavas nereikia niekinti Lietuvos 
himno. Kai atėję keletas ar ke
liolika asmenų pradeda kiekvie
nas savo atskiru balsu giedoti, 
tai esą nemalonu klausytis.

Subatvakary pasidalinta min
timis ir panagrinėta svarbūs lie
tuviško gyvenimo reiškiniai. Jo
kių konkrečių pasiūlymų ar nu
tarimų nepadaryta, o viskas pra
vesta daugiau informacine pras
me.

PARODA IR
KRIKŠČIONIŠKOS SPAUDOS 

PRISTATYMAS

Vasario 23 d. Lietuvių pilie
čių d-jos auditorijoj So. Bostone 
įvyks lietuvių kalba krikščioniš
kos spaudos paroda ir naujų krik
ščioniškų veikalų pristatymas. 
Tų pristatomų veikalų serija pa
vadinta “Krikščionis gyvenime” 
numatyta išleisti apie 20 tomų.

M
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šie šuniukai taip pat gyvens Baltuose rūmuose VVashingtone. Tai prez. 
Nixon šunys, kurie čia matyti su rūmų elektriku Bryant.

kai būtų lyg ir tam tikra encik
lopedija. Jau yra išspausdinti II 
Vatikano susirinkimo dokumen
tų 1 ir 2-ra dalis. 3-čia dalis pa
sirodys vasario mėnesį. Toliau 
numatyta išleisti maždaug po tris 
knygas kasmet. “Šiluva žemai
čių istorijoj” — du tomai, “Gy
voji liturgija”, “Ieškau Tavo vei
do”, “Pasaulietis bažnyčioje”, to
liau — “Krikščionio Dievas”,
“Žvilgsnis knygų knygon”, “Die 
vas mumyse”, “Kryžiaus revoliu 
cija”, 3 tomai, “Marksizmo —
komunizmo kritika ekonominiu Walter w HeUer buvęs prMident0 
atžvilgiu ,, Krikščionybė ir ko- ūkio patarėjų tarybos pimrfnin- 
munizmas”, “Krikščionių vieny- ' kas: ‘‘žengiame j netikrą, ūkio at- 
bė”, “Religija”, “Medicina ir reli gio nelauktina.”
gija”, “Pašaukimas ir pašauki
mai”, “Didžiosios kelionės duo-

“Žymesnės krikščioniškos re 
ligi jos”, “Senosios krikščioniško
sios literatūros perlai” ir kitos. 
Serija leidžiama ne bizniui. Kiek 
vienai knygai ieškomas mecena
tas ar mecenatai (Apie $3,000 
vienam tomui). Knygų išleidi
mui reikalingi prenumeratoriai. 
Serijos leidėju yra “Krikščionio 
gyvenime” kolektyvas.

Kai šių dienų gyvenimo aprai 
škos tolsta nuo tiesos ir moralės 
dėsnių, kai Lietuvoje tokia spau
da nebespausdinama, gal ir ge
rai, kad atsiranda asmenų, besi
rūpinančių šiais klausimais.

Šios parodos ir to pristatymo 
rengėjai kviečia visus lietuvius at 
silankyti, pasižiūrėti ir pasiklau
syti.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mieli.

MOKYKLOS ŠVENTE
Grand Rapids lietuviškoji mo 

kyklą surengė Kalėdų eglutę 
Šv. Petro ii- Povilo parapijos . . ,
mokyklos didžiojoj s^j. Vai- į £
dinimą “Kalėdų naktis — ste
buklų naktis”, vieno veiksmo 
scenos vaizdelį, kurį surežisavo 
Janina Puodžiūnienė, išpildė mo 
kiniai. Svarbesniuosius vaidme
nis turėjo E. Turūtai'tė, A. Kuš- . ,
likis, L. TreSkaitė, R. Jasins- ; buVO 8ukurtas Kanl gC’
kaitė, P. Glovikas, R. Puodžiū
naitė, T. Alnevičius, J. Statnevi- 
čius. Kadangi mokykla nėra 
gausi, režisorė išsprendė klau
simą : visi mokiniai dalyvavo 
vaidinime pasakydami po vie
ną arba kelias frazes, arba da- 
1waėdami tai vienam, tai ki
tam šoky, kuriuos parengė re
žisorė. Muzikinį apipavidalinimą 
ir dainas bei giesmes tvarkė 
mokyklos vedėjas Pr. Turūta. 
Dekoracijos režisorės, apšvieti
mą ir garsiakalbius tvarkė V. 
Baniukaitis ir St. Glovikas.

Pagrind’niai vaidmenys buvo 
atlikti gerai, bet didelė proble
ma su salės akustika, reikėda
vo vaidintoiams gerokai pasi
tempti kalbėti nenatūraliai gar
šiai, kad paskutinėse eilėse bū- ’ Žvirblis, kun. Treška, seselės 
tų girdima. Šis klausimas bu- I mokytojos. L. B. Grand Rapids 
vo apvaldytas dėka sutvarkytų ’ apylinkės pirm. dr. St. Balys
garsintuvų ir kai kurių vaidin- 
etoių. žinančių situaciją.

Panašūs vaidinimai yra ge
riausia lietuvių kalbos pamoka,

SVETIMŲJŲ ATSILIEPIMAI
Kaip praeitą savaitę rašėme, 

sausio 12 d. Lietuvos vyčių pas
tangomis buvo transliuojamos šv. 
Mišios ir pamokslas per televizi
ją. Mišias laikė ir pamokslą sakė 
Naujosios Anglijos Lietuvos Vy
čių dvasios vadas kun. Albinas 
Janiūnas. Kun. klebonas Baltra
šūnas džiaugėsi, kad po tų mi
šių ir pamokslo daug amerikie
čių skambino į kleboniją ir 
džiaugės kun.Janiūno pamokslu, 
kuriuo jis supažindinęs su Lietu
va, jos šventovėmis, šventaisiais 
ir šių dienų pavergtų lietuvių var 
gaiš. Praeita savaitę rašėme, kad 
kun. Janiūno pamokslas buvo 
trumpa katališkiškos Lietuvos is
torija su jos kančiomis šiandien.

i nes vaikas išmoksta gražiu ta
rimu perduoti autoriaus mintis 
ir teisingai kirčiuoti, kad ir sun 
kesnius žodžius, nesančius va
dovėliuose. Antra, vaikas tėve
liams ir svečiams esant, išmoks

sirodyti — atlikti savo vaidme
nį ir kolektyviai būti drausmin
gu. Daugumas šių kliūčių bu
vo nugalėta dėka geros režisū
ros ir gero pastabumo mizan- 
scenavime. Žiemos scenovaizdis

ras.
Dainoms bei giesmėms akom

panavo muz. A. Kamsickaitė, 
snaigėms ir nykštukams — mo
kytoja N. Mahanienė-Girginai- 
tė.

Baigiant veikalėlį, į jo turinį 
buvo gana vykusiai įpinta ke
lios lietuviškos dainelės; Gin
taro kraštas, Išauš pavasaris. 
Gi pačioje pabaigoje pasirodė 
gyvasis paveikslas “Mergelė Ma 
rija ir angelas”, mokinių cho
ras sugiedojo Kalėdinę giesmę 
“Miega putinėlis”.

Publika gausiais aplodismen
tais palydėjo dainininkus ir vai
dintojus.

Kalėdinės programos atvyko 
pažiūrėti klebonas prel. W. Ju
de mokyklos geradaris kun. J.

ir daug svečių bei tėveliai.
Pasibaigus programai mokyk 

los vedėjas Pr. Turūta nuošir
džiai padėkojo kleb. Prel. kun. 
už nemokamą leidimą naudotis 
mokyklos patalpomis, seselėms 
už malonų bendradarbiavimą, 
mokytojams už pastangas ruo
šiant šį pasirodymą, už viso
keriopą paramą ponioms Gla- 
vikienei, Trumpauskienei, V. 
Paovienei, Sedekerskienei, A. 
Puodžiūnui, Glovikui, Baniulkai- 
čiui ir kit.

Kun. A. Treška klebono ir 
savo vardu padėkojo mokyto
jams ir mokiniams už rūpes
tingai ir gražiai paruoštą pro
gramą, gražų puoselėjimą lie
tuvių kalbos ne tik šioje vieto- 
ie. bet ir klasėie pamokų metu. 
Pasidžiaugė šio gražaus lietuviš 
ko židinėlio gražiais atsiektais 
vaisiais.

Mokyklos geradaris kun. J. 
Žvirblis savo kalboje priminė ir 
nalverino mokinius su obuolių 
sėklomis, mokytojus — sėklų 
daiginto.iais. Kaip gerai iš pri
žiūrimos sėklos išauga didelis 
medis, taip iš pasėtos lietuviš

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Rochester, N. Y.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas įvyks va
sario 16 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p. Pagrindinis Lietuvos lais
vės kovos klausimu pranešėjas 
prof. dr. Br. Nemickas, svečias 
iš New Yorko. Meninę progra
mą parengs poetė K. Miškinie
nė - Nerimą Narutė, pavadinda
ma “Baltijos šauksmas”. Reži
suoja mokyt. A. Cieminis.

— Juozas Jurkus ,ALT skyr. 
'pirmininkas, dalyvavo preziden- 

, to Nbcono inauguracinėse iš
kilmėse ir baliuje.

— L. Bendruomenės choras, 
vadovaujamas Jono Adomaičio, 
po ilgesnių atostogų vėl pradė
jo repeticijas, nori savo 20-čio 
veiklos sukaktuv’ų proga pa
rengti lietuvių liaudies dainų 
plokštelę.

— Labiausiai perkainos kny
gos ir plokštelės, šiuo metu la
biausiai perkama knyga Stefa- 
njios Rūkienės (Sibiro tremties 
atsiminimai “Vergijos kryžkelė
se” ir antroje vietoje, visų dė
mesio verta, — “Lietuvių litera- 

įtūra svetur” 1946 — 1967 m. 
Iš plokštelių: sol. J. Liustikai- 
tės “dainų ir arijų”. “Palangos 
Juzė” ir “Mano gimtinė”. Lietu
vių spaudos kioskas veikia sek
madieniais šv. Jurgio lietutvių 
parapiios žemut. salėje, 10 -12: 
30 vai. p. p.

Bridgeport, Conn.
Jungtinės Bridgeporto, Conn., 

Lietuvių organizacijos Lietuvos 
nepr. atstatymo iškilmingą pa
minėjimą rengia vasario 16 d., 
sekmadienį. 11 vai. ryto iškil
mingas šv. Mišias Šv. Jurgio 
bažnyčioje laikys ir pamokslą 
sakys kleb. kun. Pr. Pranokus.

3 vai. p. p. didžiojoje parapi

kos sėklos išaugs didelis lietu
viškas medis, sustiprins lietu
vį pakeleivį.

Apylinkės pirm. dr. Balys pa
sidžiaugė, kad ši mokykla yra 
jo apylinkės ribose ir taip gra
žiai tvarkoma patyrusių ir darb 
ščių jaunosios ir vyresniosios 
kartos mokytojų. Linkėjo ne
pailsti, nepavargti nešant šią 
sunkia bet garbingą naštą.

Užbaigiant programą tėvų 
k-to pirm. Sedekerškienė padė
kojo taip gausiai susirinkusiems 
programos klausytojams, šeimi
ninkams Kušlikienei, Baniukai- 
tienei, Glavikienei ir kitoms. Gi 
mokytojams ir programos vyk- 
dvtoiams ir dainų akompanato- 
rei įteikus dovanėles tėvų var
du: paprašė susirinkusius pasi
vaišinti kavute ir skanėstais.

Pr. V.

IOqf. — 20 d — 80% pbrfau mnkBsb 
ui apdrauda nuo nernim Ir automo 
billo paa

FRANK ZAPOLIS 
8909H Wem Mth Strapt 

Cbtoapo. IliinoG
TeL QA 4-8084 Ir OR 0-4888

flIlIlIlIlIlIlflIlIlIllIIHIlIlIlIlIlIlIlHlllltlII
JEIGU JUMS B E I R I A 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIU 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus 
tina tokius dalykėlius gražiai, grei 
‘ai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskit*
D R A U 9 A S 

4.545 West 63rd Street 
CHICAGO. H LINOIS 60629
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Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

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

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

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

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
Illlllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

jos salėje įvyks iškilmingas pa
minėjimas. Pagrindinę kalbą pa 
sakys dr. V. Mantautas, Alb. 
Magnus kolegijos profesorius. 
Minėjiman pakviesti kongr. Lo- 
well P. Weicker ir Bridgeporto 
miesto meras H. C. Curran bei 
kiti žymūs miesto atstovai. Nu
matyta įdomi meninė progra
ma.

Visus Bridgeporto ir apylin
kės lietuvius prašome dalyvauti 
š ame minėjime. Komitetas

VAKARDENfi

Sausio 11 d., A. Markevičie
nės iniciatyva sudarytas Put
namo seselių stovyklavietei rem 
ti komitetas. Visos susirinkime 
dalyvavusios moterys pritarė 
minčiai suruošti pobūvį lėšų tel
kimui.

Numatyti šokiai su menine 
programa ir vakariene. Jie į- 
vyks vasario 1 d., šeštadienį, 

’7 vai. vak., Jaunų vyrų klubo 
salėje Bridgeporte.

Vakaro meninę programą at
liks pačios Nekalto Prasidėjimo 
seselės iš Putnamo. Bus dovanų 
ir bufetas su pačių rengėjų pa- 
pelnas bus skiriamas naujosios 
ruoštais valgiais. Visas vakaro 
stovyklavietės statybai. <3. I. 

Racine Wis.

Racino Amerikos Lietuvių ta
rybos skyrius kviečia visus šios 
plačios apylinkės tautiečius da
lyvauti iškilmingame minėjime, 
kuris įvyks šį sekmadienį, va
kario 2. 3 vai., šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 815 Park Avė.,

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. MW?5 Archer Av 
Chicago. III 60662. Tel. VA 7-59P'

TELEVIZIJOS
Spalvoto" Ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W 69th Street 776-1486 
Neinu tel - PR 6-1063

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybSs, 

automobiliu, 
sveikatos, bls- 
nlo.
Patogios ISal- 
■nokfijinio saly- ‘ 
aoa

J. BACEVIČIUS
6458 8. Kedzie Avė., PR 8-2233

I REZIDENCINIAI, 
Mbkomerciniai,
M 1 MEDICINOS IR y j KITOKĮ PASTATAlIJ 2457 West 69th Street J TeL HE 4-7482

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų.

A. V I L I IVI A S
823 WEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Racine.
Visuomenininkas Petras In- 

dreika pasakys pagrindinę kal
bą, o šv. Baltramiejaus choras, 
vedamas muziko N. Kulio, at- 

'Vyksta iš Waukegano atlikti 
meninę programą. Šią iškilmin
gą dieną užbaigsime bičiulišku 
pobūviu, kuris įvyks tuoj po pro 
gramos.

Šv. Mišios žuvusių už Lietu
vos laisvę intencija bus aukoja
mos 8 vai. šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje. Visi kviečiami.

Rengėjai

Elizabeth, N. J.
Vasario 16-sios minėjimas į- 

vyksta sekmadienį, vasario 16 
dieną Lietuvių salėje (Liberty 
Hali) 269 Secono Street. Eli
zabeth. Jaunosios katros veikė
jas ir Laisvės Žiburio radio Va

landos vedėjas Romas Kezys iš 
New Yorko pasakys kalbą. Me-

Jiaou
VALOME 

KILIMUS IR RALOIJS
Plauname ir vaškuotame vist) 

rūšių grindis.
J. BTTRNVS — T'«l RF 7-5163

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS

Septynioliktąją “Draugo” pre
miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

4.75%

PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE 
DAUGIAU KAIP PUSfi ŠIMTMEČIO

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

5.25’|
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
PATARNAVIMŲ

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS
VISAD IŠMOKfiJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 

PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

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

Kas tik turi gerą skonį,

viskę perka pas Lieponį !

e

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Vedėjas J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

ninėje la’iyįe girdėsime solistę 
Ireną Stankūnaitę - Da Silva. Be 
to pašoks Balt. jos šokėjai ir 
programoje pasirodys Elizabeth 
lituanistinės mokyklos vaiku
čiai. Minėjimą ruošia Elizabeth 
LB apylinkė vasario 16 d., sek
madienį, 3 vai. p. p. K.

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių, rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
j realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai,, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai. .

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojau gali leng
vai atitrūkti nuo kąsęlienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas. • '

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

BA N G A
I V. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
5649 W 68rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudėnas R Šimulis

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAItQUETTE GIFT PARCEL SERV 
3808 691 ii St. Tel. VVA 5-3787
3501 iljlth St. Tel. VVA 5-3787
8333 ik) Halsted St. Tel. 254-3328

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu ifi Chl- 
•aRos tiesiai t Lietuvę.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų. Ital. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

eNfoSMMte
MOVING

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
limai ir pilna apdrauda.

2047 VV. 67th Place 'VA 5-806S



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. sausio mėn. 29 d.

PALIKIMAI IR TESTAMENTAI CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS HELP IVANTED — VYRAI

IjAFAYFTTE 
HOME HOSPITAL 

IN 1AFAYETTE, INDIANA

Mūg lietuviai, ypač ohieagie- 
čiai, niekad neužmiršta savo 
tėvus, brolius, seseris ir kt. gi
mines, likusius Lietuvoj. (Se
nieji ateiviai kartais testamen
tu palieka savo santaupas gi
minėms Lietuvoj. Kyla klausi
mas: Ar testamentas yra reika
lingas? Atsakome, kad nebūti
nai reikalingas, o labiausiai, tu
rintiems giminių Lietuvoje.

Pateikiame pavyzdį. Tie as
menys, kurie yra padarę testa
mentus ir neturi sudarę trusto 
sutarties, tai šiandien be trus
to toks testamentas yra pra
gaištingas.

Kitas pavyzdys. Kai žmogus 
miršta, dažniausiai jo testamen
tas turi pereiti per Probate teis
mą. Sovietų Rusija turi savo 
agentus, kurie kiekvieną dieną 
peržiūri “Chicago Law Bulletin”. 
Kai ten suranda mirusių lietu
vio ar kitų pavergtų tautų žmo
nių vardus, greitu laiku jie gau
na fotostatinę nuotrauką tes
tamentų iš teismo ir jie tada 
jaučiasi, kad jų žinioj yra tas 
turtas; jie kaip vanagai paukš
tį pagauna. Jie persiunčia į New 
Yorką Sovietų atstovams — ad
vokatams. Tie advokatai gauna 
iš Lietuvos “įgaliojimus” iš tų 
asmenų, kuriems turtas palik
tas.

teismai skaitosi su tais įgalio
jimais.

Neseniai mūsų įstaiga turėjo 
panašią bylą, kur 3 broliams 
ibuvo palikta po $5,000. Ir Sov. 
Rusijos agentai buvo prikibę, 
bet mes juos nugalėjome. Bet 
jis reikalavo $4,000 honoraro 
už jo trumpą “patarnavimą”. 
Jei jis būtų laimėjęs tą bylą, 
tai būtų gavęs $4,000, o liku
sią sumą būtų atsiuntęs į New 
Yorką, Sov. Rusijos advoka-, 
tam, o kiek jie būtų pasiėmę—į 
klaustukas. Mūsų senesnės kar-' 
tos tarpe nemaža yra padary-i 
ta testamentų, bet juose nėra 
trusto sutarties.

REAL ESTATE real estate PROGOS — OPPORTUNITIES

PIGIAI PARDUODAMI 4-IŲ
VIENETŲ APARTMENTAI

3624 E. Montecito, Chicago

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

Adv. Charles P. Kai

— o —

JONO XXIII LAIŠKŲ 
KNYGA

Popiežiaus Jono XXIII-jo 727 
asmeniški laiškai, rašyti 1901 
—62 metų laikotarpyje savo 
šeimos artimiesiems, šiomis die
nomis išleidžiami dviejuose to
muose. Veikalas, kurį parengė 
buvęs Popiežiaus sekretorius 
Chieti vysk. Capovilla, turės 
didelės svarbos Popiežiaus Jo
no 23 palaimintuoju paskelbi
mo byloje.

Vienas butas 2-jų megamųjų, 1 */2 v0" 
nos gu jdirbta elektr. virtuve, 3 butai 
po vieną miegamąjį, visi su virtuvė
mis, beržo kabinetais.

Apartmentai yra tik 4 blokai nuo 
krautuvių ir autobuso. Prmiau buvo 
prašoma 41,000.00. Dabar sumažinta 
iki 34,000.00. 400.00 mėnesiui pajamų. 
Mokėjimai 275.00. J ta įeina: pagrin
dinė suma, procentai, mokesčiai ir ap
drauda. Lieka mokėti — 16,542.00

Perkant galima mokėti pinigais iki 
pagrindinės sumos (cash to mortgage) 
arba 10.000.00 dabar, o likutį išmokė
tinai.
Rašyti savininkui: Mrs. S. Pudinas, 
3933 W. Pąlmaire Dr., Phoenix, Ariz. 
85021. Phone: Phoenlx 934-1835.

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

10 butu mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų- Savininkas 
duos paskolą 6% Kaina $68,000.

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

4 butu P° 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po 614 kamb. Ir 4 kamb, 
angliškam rūsyj. 12 metu mūr. na 
mas Marąuette Pk. 8 auto garažas.
$52.001

2 gražūs sklypai po 50x150 pėdu 
Beverly Shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

1 A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

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 VValter VVrobel.____________

Offers An Excellent Opportunity For 
ASCP - CHIEF MEDICAL 
TECHNOLOGIST (Nights)

Paid vacation, holidays and educa- 
tional benefits. Group life insurance. 
Excellent retirement program. 
Health and accldent insurance. An- 
nuify and income protection plan. 
Salary oommensurate with training 
and experience.

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5- Day Week 

TEL. - 726-6920

2 YOUNG MEN
A. LAURAITIS

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

Sąžiningas patarnavimas

72 lr Talman. Mūr. 1% aukšto. 2
! butai — 5 ir 4 k. Garažas. $21,900. 
| 71 ir Talnuin. Med. 4 karnb. bu
tas ir 2 kamb rūsy. Gazo šild. 
$13,500.

Mur. 5 kainb. bungalow. Geram 
: stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 lr Talman. Mūr. 2 po 5 kamb. 
ir butas rūsy. Garažas. $29,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St, EE 7-9515

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

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

HELP VVANTED — MOTERYS

LAFAYETTE 
HOME HOSPITAL 

IN LAFAYETTE, INDIANA
Offers An Excellent Opportunity J'or

DIETICIAN

FRANCHISE

TOPPERS 
STEAK HOU$£S

Contact Personel Department 
2400 South St.. lAfnvettc. Ind. 

Phone (317) 447-0811, Ext. 200
Monday Thru Friday. 8:00 To 4:30 

An Eąual Opportunity Employer

One for cable fabricating, one /*
for miscellaneous duties.

Is proud to announęe the following 
prlme locations are avallable for 
franchlse:

BALDWIN PARK
FOLSOM
FONTANĄ

LA CANADA
LOMPOC
ST PETERSBURG, FLA 
LOS ANGELES 
MONROVIA 
NAPA
PITTSBURG
ST. LOUIS, MO.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 
COLUMBUS. OHIO 
LAS VEGAS, NEVADA 
VVEST MEMPHIS, ARKANSAS

Many more ■‘CHOICE’' 
locations avallable

The above locations will be avall
able within the next 90 days. For 
our brochure or to arrange an ap
pointment, please contact us at:

TOPPER'S STEAK HOUSES ’
12825 S. Normandie 

Gardena, California 90249 
Phone: (213 ) 532-4405

HELP VVANTED — MOTERYS

Moteriai kambarys ir maistas už 
namų ruošos darbą, prie vienos 
moters. 1520 S. 50 Court, Cicero. 
TO 3-6949

Exper. Secretary
Shorthand & typing a neceseity. 

Full or Part Time 8:30 -5 P.M.
5 Days Week 1

APPLY IN PERSON
SHAVEX CORPORATION
1801 N. Central Pk. 278-8440

HELP VVANTED - VYRA!

SHIPPING AND VVAREHOUSE
MAN

Need Immediately For Publisher 
Young man for picking and packing 
orders. handllng return goods, etc. 
Five Day Week.

NORTH MICHIGAN AVENUE
CALL 664-8201

GRINDER HAND
Precision surface grinder

Carbide die experience prefered. 
Chicago’s finest tool shop.

Top pay, all benefits.

Ask for Bill Leino.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439*5510

GENERAL

OFFICE
FULL TIME 
PART TIME

Positions for full and part 
time ladies are available in our 
Osteopathic Clinics. Candidates 
should have own transportation.

A

Trečias pavyzdys. Jei asmuo 
mirs be testamento, palik
damas nejudomo turto ir turė
damas brolių ir seserų Ameri
koj ir Lietuvoj, tektų pristatyti 
giminių sąrašą ir parduoti nuo
savybę. Jei tame sąraše būtų 
išvardinti broliai ir seserys gy
veną Lietuvoj ir Amerikoj, tai 
reiktų gauti Lietuvoj esančių 
dokumentą, vad. “Quit Ola ims 
Deed”. Tokių atvejų pasitaiko 
gana daug.

Pakartosime, kad testamen
tai padaryti paskiriant dalį tur
to pasilikusioms Lietuvoj, be 
trusto sutarties yra dokumento 
darytojo norų nevykdymas, kuo 
pasinaudoja Sovietų agentai. 
JAV-ibių State dep-tas vėliau
siai pripažino Sov. Rusijos įga
liojimus (Power oif Attomey) ir

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

IŠNUOM. kamb. vyrui ar moteriai. | 
Galima naudotis virtuve. 2-<ne 
aukšte. Arti Švč. M. Marijos Gimi
mo bažn. 925-0776.

Mūr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa. 
stogSJfe lr 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. Ir krautuvė. 59 ir Rookwell.

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2737 VV. 43 St. — CL 4-2390
REAL ESTATE

Svarbu - paskaitykite
Rūta restoraiiaa — Lietuviui leng

vos sąlygos.
Modern. šviesus po 3 mieg. 2-jų 

butą namas. Įrengtas belamentas 
Atskiri šildymai. $19,900.

$14,200 pajamų iš apartmentlnlo 
mūro, 10 metu statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, air cond., geležinė tvora, 
36 p. sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-Jų butų 16 metų mū. 
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar- 
petat Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$43.000.

3-Jų butų mūras. 2 auto garažas, 
platus lotas, geležine tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28.500.

6 kamb. mūras. Kabinetų virtuvė, 
karpetai, naujas gazo šildymas ir 
garažas. Apie 61.California. $21,400.

Lotas dviem butam. 30 pėdu prie 
pat parko. Pigus.

Immediate opening for ąualified Dte. 
ticlan ADA. Registered oh ellgible 
for registratlon. Paid vacation, holi
days and educational benefits. Group 
life Insurance. Ekcellent retirement 
program. Health and accldent insur
ance. Annulty and income protection 
plan. Salary ooimmensurate with 
training and experience.

Contact Personel Department 
2400 South St., Iafayette, Ind. 
Phone (317) 447-6811. Ext. 206

Monday Thru Friday, 8:00 To 4:30 
An Eąual Opportunity Employer

Skelbkites “Drauge”. į help vvanted — vyrai

United
States
Steel

HARIG MFG. COMPANY 
5757 VV. Hoįvard St., N,E 1-5059

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street

Eik Grove Village, III. 
Tei. 439-5510

‘Live In Texas"

WE NEED 
WATCHMAKERS

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

SALARY OPEN 
FOR RIGHT MEN

If you are experienced and ąuali
fied on fine grade ivatches, ivrite, 
giving full particulars in first let- 
ter to:

Experience in general busi
ness activities preferred but not 
mandatory.

Attractive starting salary 
and fringe benefits.

Contact: Personnel Direetor

CHICAGO OSTEOPATIC 

CLINIC

5300 S. Ellls Avenue 

D0 3-6800 Ext. 457

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

Arti Maruuette Pko.
4 butų mflr. po 5 kamb. 50 p. 

sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

švarus 5*4 kanib. mūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsSmiino kontrolė. Garažas. Savi. 
ninkas duoda paskolą. $22,900. <

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Douglas Bravo, 32 m., Kubos dikta
toriaus Castro paskirtas partizani
niam karui organizuoti Pietų Ame
rikoje. Jis užima nušauto Ernesto 
Gu&vara vietą.

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

REALE STATE
9 po 6 kamb. mūr. Modernios vo- 

nls, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

3 no 5K kamb. lr 4 kamb. angliš
kam i usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos goru. alum. langai, kilimai. 
$46.600.

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

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos $18,900.

| 2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu
vand. šiluma gazu, Marąuette pke.
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. Teiraukitės.

12 butų l metų modernus 1 rturtln ■ 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukitSs.

Roomlng house. Pajamų $50,000 
metams. labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. TelraukitSs.

fl kamb. mur. "Bullt-lna”, kokli
uše plytelSs, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

t V4 aukšto mūr. 6 lr 5 kamb. 2 
'ėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 87 lr Oakley 010,600

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

SALES • MORTGAGES- MANAGEMENT

X R.EJS.3LT-3T
Member of M.L.S.

ALEX ŠATAS- REALTOR
Main offiee 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2283 

Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
lr Išsirinkti iš katalogo.

Gamybai
Reikalingi
Darbininkai
DABAR!

DIDŽIOJI GARY STEEL W0RKS 

ĮMONE GARY, INDIANA SIŪLO 

AUKŠČIAUSIA ATLYGINIMĄ.

Proga užsidirbti ir išmokti — 

su puikiais priedais...

Gary yra draugiškas miestas Michigan ežero pakrantėse, tik keletas mylių nuo 
Chicagos.

Ten rasite bažnyčių ir parapijų veikėjai padės jums susipažinti ir įeiti į socialinę 
veiklą. Ten yra klubų ir organizacijų, kurios padės jums įsijungti į vietinę bendruo
menę.

MES GALIME DUOT JUMS DARBO... kurio ieškote ir norite... pradėsite net nuo 
$2.64 į valandą. Mes turime normalią keturias dešimt valandų darbo savaitę, aštuo- 
nias valandas per dieną. 1

Atostogos, apmokamos šventės ir apmokamas draudimas. Pensijų planas ir daug 
kitų priedų.

ATVYKITE I GARY DABAR... ATSILANKYKITE I “BIG MILL’’ EMPLOYMENT 
OFFICE PRIE VIRGINIA STREET VARTŲ.

Atsiveškite šį skelbimą ir mes jums daugiau papasakosimų. JOKIO PATYRIMO 
NEREIKIA... Turime kelionės apmokėjimo planą ir padedame jums susirasti tinkamą 
vietą gyventi...

SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE DABAR..

EMPLOYMENT OFFICE 
GARY STEEL VVORKS 
I No. Virginia Street 
Gary, Indiana
Pbone: Area Code 210—944-4604

Gary Steel Works

@uui j oicci iivih9

United States Steel

AN IQUAL OPPORTUNITY IMPLOYCR,

Wagner’s Jewelers
809 TYLER

AMARILIAI. TEXAS 79101

SHIPPING AND GENERAL 
FACTORY HELP

for experlenced people. Excellcnt 
benefUą. health & welfare benefits, 
vacation, 5 paid holidays. Perma- 
nent positions. Win. Cooiper & Nep- 
bętvą, 1909 N. Clifton (nr. Ashland). 
327-3232 aak. for John. A nice 
place to work.

Platinkite “Draugę

Designer

>5
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JEIGU JUMS KEIKIA 
U KAZIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
Kreipkitės j ‘Draugą , kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir pigiai

“DRAUGAS”
1645 VV «3rd Street. 

Chleago, IU. 60629 
Tel LU 5-9500

■itittiiiiiiittiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiintiiiitiii)

HELI’ MANTUI! VYRUI

DESIGNER
Electro - Mechanical 

S. E. FLORIDA
Top opportunity for Creative design engineer to join leading 

firm Demonstrated record of accomplishment reąuired in de
sign of low cost. high volume produets.

High capability for self direction. To arrange an intervieiv. 
mail ręsume including salary history to:

Personnel Direetor

UID ELECTRONICS CORP. 
4105 Pembroke Road 

Hollywood. Florida 33021
An Eąual Opportunity Employer

^2

DfiMESIO!
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Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi
džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir 
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Pupučio skėtis (spalvavimui) ....................0.75
Algis ir Alytė (spalvavimui) ....... ........ 0.50
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsryg ................... 1.00
Aukso kirvis, J. Švaistas .......................... 3.50
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka .... 1.35 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė
Iai bas rytas vovere, J. Minelga .........
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys ....
Mėlyni karveliai, A. Baronas .........
Murklys, A. Gjedrius ..........................
Trys Sakalai, A. Vambutas..........................3.00
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė...................3.60
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį,

D. Bindokienė .............  1.50

3.00
3.50
2.50
1.50 
.1.80

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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V iesulas nusiaubė Mississippi valstybę, kurio metu žuvo 29 asmenys.

į'HICAGOS LIETUVIAI ATSISVEIKINO 
SU A. A. J. BACHIUNU

Ir senieji ir naujieji ateiviai 
lietuviai vienodai gražiai myli 
žmones, kurie jiems vadovavo 
ir visą gyvenimą lietuviškam 
darbui skyrė. Kad tai yra tie
sa, gražiai įrodė Chicagos ir 
apylinkių lietuviai, atiduodami 
paskutinę pagarbą netikėtai mi
nusiam a. a. Juozui J. Bacdiu- 
nui (Bačiūnui), kuris daugiau 
kaip pusę šimtmečio lietuviškai 
visuomenei nepertraukiamai ir 
ištikimai tarnavo.

Velionio palaikus Evans kop
lyčioje sekmadienį ir pirmadie
nio rytą aplankė keli šimtai 
mūsų tautiečių. Pirmadienio va- 
j^are jie buvo parvežti į Jauni
mo centrą ir iškilmingai pašar
voti didžiojoje salėje. Prie kars
to nuolat budėjo jaunimo gar
bės sargybos: stovėjo skautai— 
skautės, ateitininkai, neolitua
nai ir kitų jaunimo organizaci
jų atstovai. Prie karsto buvo 
velionio žmona Marija, abudu 
broliai ir kiti giminės bei arti
mieji. Už jų daugybė šimtų se
nosios ir naujosios išeivijos lie
tuvių.

Iškilmingą atsisveikinimo aka
demiją pradėjo J. Borevičius, 
iSJ, sukalbėdamas maldą — 
paulinę. Nuaidėjus muzikos “O 
Skambink per amžius vaikams 
Lietuvos” garsams, lafctorius L. 
Barauskas jausmingai paskaitė 
šiam momentui labai pritikusią 
ištrauką iš poeto B. Sruogos kū
rybos.

Lietuvos diplomatijos vardu 
su velioniu atsisveikino gen. 
kons. dr. P. Daužvardis, iškel- 

Ifiamas velionį kaip pavyzdingą 
lietuvį, visą savo gyvenimą iš
tikimai Lietuvai tarnavusį, lie
tuvišką veiklą Amerikoje rėmu
sį, jai vadovavusį, kvietė tau
tiečius velionio pėdomis eiti, 
dirbti tautai ir Lietuvos vals
tybei.

Pasaulio Liet. bendruomenės 
vardu žodį tarė valdybos vice
pirm. St. Barzdukas, pabrėž
iamas, kad- velionis, svetur gy
vendamas, buvo nuostabiai gi
liai pamilęs savo bočių žemę. 
Rūpindamasis mūsų išeivija, jis 
darė viską, kad ji būtų vienin
ga, tuo pačiu ir stipri. Mūsų 
uždavinys esąs pratęsti jo dva
sinį darbų ir minčių palikimą, 
įprasminti mūsų veiklą, tuo 
pačiu išreiškiant velionio idėjų

M. Vaidila kalbėjo velionio 
senųjų bičiulių — bendradarbių 
vardu. Nusikeldamas į praeitį, 
iškėlė J. Bachųną, kaip stiprų 
prieškarinį veikėją, vieną iš pir
mųjų mūsų organizacijų, pir
mojo lietuviško choro kūrėją, 
vieną iš pirmosios liet. operos 
(M. Petrausko “Birutės”) or
ganizatorių.

Pasibaigus prasmingiems mū
sų centrinių or-jų atstovų žo
džiams, vėl nuaidėjo L. Baraus
ko deklamacijos žodžiai. Susi
rinkusieji, šluostydamieai aša
ras, jautriai sugiedojo tradici
nę giesmę “'Marija, Marija”, o 
atsisveikinimo akademija buvo 
baigta Tautos himnu.

Antradienio rytą velionio pa
laikai buvo iškilmingai palydėti 
į kapines, kur su velioniu visų 
vardu atsisveikino Valdas Adam 
kus. ,

Velionio palaikus priglaudė 
jam svetinga. Amerikos žemė, 
o jo darbai liks ilgam laikui vi
siems lietuviams pavyzdžiu, kaip 
reikia mylėti tėvų žemę, dėl 
jos dirbti, jai aukotis. b. kv.

Įrunijimą.

Amer. Liet. tarybos vardu 
itsisveikino pirm. E. Bartkus, 
škeldamas J. Bachuno nuopel
nas, surišant į bendrą darbą 
lėnuosius ir naujuosius išeivius.

T. Blinstrubas iškėlė velionį 
kaip Amer. Liet. tautinės s-gos 
zeikėją, pabrėždamas, kad ve- 
ionis Bachunas buvęs savo idė
jomis toks platus, kad į vienos 
srovės rėmus aiškiai netilpęs, 
šsiliedamas kuo plačiausiu 
judu.

SPORTO IR VASAROJIMO 

PARODA

Gal niekada International 
Amphitheatre Chicagoje neper
gyveno tokios spūsties kaip 
sekmadienį esant čia sporto ir 
atostogų parodai. Prie įėjimo 
grūdosi ilgos eilės.

Beveik visos vietos buvo už
pildytos kai buvo rodoma pro
grama. Ji buvo gana įvairi. 
Daugeliui buvo naujiena kai 
stipruoliai ritosi su stambiu 
lokiu. Akrobatė parodė ypatin
gą sugebėjimą, basonus kojo
mis eidama vielų virve ir pa
siekdama aukštas palubes, o 
paskiau kita viela pakibusi už 
kojos, žemyn galva nučiuoždama 
žemėn. Čia buvo grumtynės lai
veliuose, treniruotų šunų nu
meriai, šaudytoja lanku, taik
li meškerės metėja, garsų imi- 
tuotojas ir kt.

Pačioje parodoje daugybė lai
velių, vežiojamųjų atostoginių 
namukų ir palapinių, stovykla
vimo įtaisų, motorų, motorinių 
rogučių, o taip pat kitų reikme
nų, pvz. stalų ant rttukų, meš
keriojimo įrankių, žvejų ir va
sarotojų peilių, net ir apsiaus
tų, nertinių, puspalčių, ypač 
daug įvairių vasarviečių atsto
vybių.

Paroda užima tik šiaurinę 
Amphitheatro dalį ir areną bei 
balkoną, o didžioji pietinė pa
rodos salės dalis nepanaudota, 
todėl visur nemaža spūstis.

Paroda atdarą kasdien L yaL 
p. p. Tėsis iki vasario 2 <t u» 
tinai. J. Žvilb,

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. sausio mėn. 29 d;DEVINTOJI OPERA
Radijo stotis WGN vasario 

1 d. 1 vaL po piet gyvai iš Me- 
Du Page upei prie Charnaha tropolitan transliuoja devintą 
arti Jolieto, 18 šeimynų turėjo šio operą, populiarią
išsinešdinti. Donizetti

, moor.

CHICAGOS ŽINIOS
DOSNCS PROTESTANTAI
PRALENKIA KATALIKUS
Tautinė bažnyčių taryba iš 

Chicagos praneša, kad 1967 me 
tais 73-jų įvairių protestantų 
denominacijų parapiečiai savo 
bažnyčioms paaukojo 3.6 bil. 
dolerių. Pranešime paminėta, 
kad vidutiniai kiekvienas narys 
metų bėgyje sudėjo $73.95. 
Dosniausi aukotojai buvo Uni
ted Missionary bažnyčios na
riai, kurių kiekvienas per metus 
vidutiniai paaukojo po $369.50. 
MEŠKERIOTOJŲ LEIDIMAI

Illinois meškeriotojams žino
tina, kad 1968 metų leidimai 
baigiasi sausio 31 d. Nuo tos 
dienos jau reikia įsigyti 1969 
m. leidimus,

KONSULAIS IŠ MASKVOS
Buvęs Maskvoje Anglijos am

basados prekybiniams reikalams 
patarėjas Alan Rotdmie atvyks 
į Chicagą perimti generalinio 
konsulo pareigas vietoje ikitur 
iškeliamo dabartinio konsulo 
John Robey.

FRITRCKSTA FLUORIDO 
VANDENYJE

Miesto vandens svarinimo in
žinierius James Vaughan pra
neša, jog yra pavojus, kad gali 
pritrūkti geriamame vandeny
je įmaišomo fluorido, kuris ne
pagaminamas reikiamais kie
kiais. Chicagos vandens tieki
mo sistema, kuri parūpina van
denį ir 69 priemiesčiams, per 
savaitę sunaudoja 46 tonas 
fluorido. Nuo rugpiūčio mėne
sio trimis atvejais per savaitę 
laiko pritrūko fluorido, kuris 
mažina dantų gedimą.

PRAKASE ŽEMĘ KOLEGIJAI

Šiomis dienomis prakasta že
mė naujiems Chicago City ko
legijos pastatams 23 akrų skly
pe prie Damen ir Van Buren 
gatvių. Projektuota kolegiją 
galės priimti 10,000 studentų. 
Statybą kainuos apie 21 mil. 
dolerių.

TRŪKSTA VAIRUOTOJŲ

CTA susisiekimas praneša, 
kad trūksta apie 350 autobusų 
vairuotojų. Interesuoti vyrai 
turėtų kreiptis tučtuojau. Iš
dirbus vienerius metus, valan
dinis atlyginimas siekia $4.

IŠTUŠTINO SEIFUS

McCarthy automobilių parduo 
tuvės savininkas pranešė polici
jai, kad kas nors įsibrovė ir iš
tuštino 4 seifus. Paimta $10,- 
000 grynais ir čekiais. Įstaiga 
yra 6515 S. Westem avė. 

IŠSILIEJO UPES

Išsiliejus Dės Plaines upei 
prie Riverside Lawn priemies
čio, 10 šeimynų turėjo kitur 
ieškoti prieglaudos. Išsiliejus

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

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

■
RADIO PROGRAMA

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

Lucia di Lammer-

Suliepsnojo skausmu širdis ir nėra žodžių iš
reikšti užuojautai giminėms ir Lietuvai staigiai mi
rus P.L.B. Pirmininkui

A . "t" fl
JUOZUI BAČIŪNUI

Tik ryžtas sekti velionio lietuviškų ir žmogaus 
, idealų keliu tebūna užuojauta visiems, kurie liūdi.

A. L Inžinierių ir Architektų 
Detroito skyr.

Nuoširdžiam patriotui ir gerbiamam bendradar
biui, PLB Pirmininkui

A. -j- A.

JUOZUI BAČIŪNUI mirus, 
jo žmonai MARIJONAI, broliams ir kitiems gimi 
nėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Antanas ir Juzė Rinkūnai

Amerikos Lietuvių Susivienijimo Grand Rapids 
42-os kuopos ilgamečiui nariui 

A. + A.
JUOZUI BAČIŪNUI mirus, 

jo žmonai MARIJAI ir visiems giminėms bei artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

S. K. Balys, L Bartaska,
P. Seniūnienė, J. Rauba

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes pirmininkui, 
Melbourno Lietuvių Namų rėmėjui 

A. -Į- A.
JUOZUI BAČIŪNUI

mirus, žmoną ir artimuosius didžio skausmo prislėg
tus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Melbourno Lietuvių Klubas

A. -f- A.
Muz. MOTIEJUI BUDRIŪNUI 

Vokietijoje mirus, liūdintį brolį kompozitorių BRO
NIŲ BUDRIŪNĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Los Angeles šv. Kazimiero 
Parapijos Choras
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Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri
kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 

ar kita kalba.
DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

Augly — Lietuvių kalbų žodynas...............................................................$6.00

(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)
V. PETERAIČIO

Lietuviškai angliškas žodynui .......................................................... $7.00

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

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ............................... $5.00

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

žodynėlis..........................$2.00
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“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS — J. Gliaudą 2.50
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00 
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau
gą”

Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.

VIKTORUI MAKIEJUI
SU ŠEIMA,

jo mylimai motinai a. a. BRONEI MAKIEJIENEI mi

rus, gi’ią užuojautą reiškia

Alfonsas Telyčėnas,
Dalia Bekienė ir Vytenis Te! y cinas

Geriausios gėlės 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 SONUS V

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;

2533 VVest 7lst Street Tel. 47
f 410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-1

AVKOTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

MAZHKMANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Pacilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ii LR 3-985Z
4605 - 01 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1
M R . NELSON *

SAVININKO I

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 1 
Pasirinkimas Visame Mieste. (

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335,
Vienas blokas nuo kapinių.

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLAOE

LACKAVVICZ IR SONOS
Tel. REpubUc 7-1218 

Tel. Virginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

3807 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel YArds 7-346;

Tek YArds 7-1911
LEONARDAS F. BUKAUSKAS

16821 8. MICHIGAN AVĖ.___________ Tel. COmmodore 4-222*

8319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
CICERO, IUL« Tel. OLymplc 2-1008

LAVVN FUNERAL HOME 
Sigmund L Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAWN. DLL. TeL 686-2820

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti



8 DRAUGAS, treciadienia, 1969 m. sausio mėn. 29 d.

X “Draugo” atkarpoje šian
dien pradedame spausdinti St. 
Būdavo romaną “Rūkas ant 
vieškelio”. Romanas buvo pa
rašytas angliškai.

x Kun. Adolfas Stašys, Chi
cagos Lietuvių Tarybos vice
pirmininkas, Vasario 16-sios 
minėjimo reikalu šį trečiadienį 
(sausio mėn. 29 d.) kalbės Mar
gučio radio programoje. Vasa
rio 16-tosios minėjimą Chica
goje rengia Chicagos Lietuvių 
Taryba. Jai vadovauja Algirdas 
Pužauskas.

X Dr. Vyt. Tauras, Chica
go, III., apmokėdamas smulkias 
sąskaitas, pridėjo “Draugui” 
paremti 5 dol. auką. Labai ačiū.

x Teklė Narbutienė, Lietu
vos Vyčių pirmūnė ir labai ak
tyvi bei paslaugi narė, kurį lai
ką buvo iš Chicagos išsi
kėlus į provinciją, bet dabar 
grįžo ir apsigyveno 4239 So. 
Washtenaw Avė. Ji senųjų Vy
čių kuopos susirinkime yra iš
rinkta į valdybą.

x Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos generalinis konsulas, vasa
rio 2 d. atidarys Chicagos Lie
tuvių Jūrų skautijos ruošiamą 
Jaunimo centre Klaipėdos kraš
to mugę.

x Adv. dr. Algirdas Ostraus
kas, “Draugo” teisinis patarė
jas, ir jo žmona Regina susi
laukė sūnaus Ronaldo Algirdo. 
Ligi šiol jaunoji šeima augino 
dvi dukreles.

X A. a. Antanui Stelmokui
mirus, Rudmino koplyčioje bu
vo suruoštas atsisveikinimas 
sausio 13 d. Pagrindinę kalbą 
žurnalistų, karių ir policijos var 
du pasakė Povilas Dirkis, o 
Klaipėdos Pedagogikos institu
to vardu Petersonienė. Foto
grafų ir mokytojų vardu kal
bėjo mokyt. A. Cuilbinskas. At
sisveikinimą pravedė mokyto
jas Toliūnas. Velionis palaido
tas sausio 14 d. Sv. Kazimiero 
kapinėse.

X Aktorius Stasys Pilka
paruošia deklamatorius, 'kurie 
skaitys ištraukas iš Vydūno kū
rybos rašytojo minėjime vasa
rio 2 d. Gage parko salėje. Mi
nėjimą ruošia Akad. skautų 
sąjūdis ir Mažosios Lietuvos 
liet. draugija.

x “Džiaugsmo” spektaklis į- 
vyko Jaunimo centre sausio 19 
d. ir sutraukė daug žiūrovų.

X K. Bandzevičius, Los An
geles, Calif., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo 5 dol. 
aukų už kalendorių ir 5 dol. 
už kalėdines korteles. Labai 
ačiū.

X CHICAGOS ANGLUOS 
LIETUVIŲ KLUBO VALDY
BA kviečia visus į linksmą UŽ
GAVĖNIŲ BALIŲ, kuris įvyks 
Jaunimo Centre vasario mėn. 
8 d., šeštadienį, 7:30 vaL vaka
re. Meninę dalį atliks sol. A. 
Brazis, lydimas A. Vasaičio. Šo
kiams gros Neo-Lituanų orkest
ras, vadovaujamas Modestavi- 
čiaus, veiks bufetas ir bus do
vanų paskirstymas. Auka už 
įėjimą į šo/kius ir O. Norvilienės 
ruošiamą gerą vakarienę su Už
gavėnių blynais asmeniui $5.00. 
Bilietai gaunami pas visus Klu
bo V-bos narius ir B. Brazdžio
nio krautuvėje. Dėl stalų re
zervacijos skambinti dieną iki 
2 vai. B. Sebastijonui HE 6- 
4540, vakare po 6 vai. J. Šid
lauskui. 776-5927. (pr.)

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

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

X LB Marųuette Parko apy
linkės metinis narių susirinki
mas įvyks vasario 2 d. 12 vai. 
Don Varno Posto salėje, 6818 
So. Westem Avė. Bus renka
ma nauja valdyba ir aptariami 
svarbūs apylinkės reikalai. Kvie
čiami visi dalyvauti.

X Povilas Dirkis Alvude va
sario 1 d. 6:30 vai. Marąuette 
parko lietuvių parapijos salė
je pagerbiant didį pedagogą ir 
rašytoją dr. Justiną Tumėną, 
apie jo nuopelnus lietuvių pe
dagogikai ir literatūrai skaitys 
paskaitą, į kurią kviečiami at
silankyti jo buvę mokiniai ir 
artimieji. Įėjimas laisvas.

X Roselande, Balfo 57 sk. 
valdybos, rev. komisijos ir au
kų rinkėjų, pasitarimas kvie
čiamas sekmadienį, vasario 2 
d. 4 vai. p. p., v-bos pirmininko 
(bute, kurio metu bus daroma 
nuotrauka reikalinga Balfo ju
biliejinei knygai. Vajaus metu 
surinkta 803 dol., aukas rinkti 
valdybai talkino Jadvyga Jan
kauskienė ir trys moksleiviai— 
Indrė Lazauskaitė, Jolanta Ūse- 
vičiūtė ir Algimantas Viktorą. 
Aukų rinkėjams bei aukotojams, 
Balfas šelpiamųjų vardu reiš
kia padėką.

x Geriau duoti kitiems kaip 
pačiam prašyti — sako senas 
mūsų priežodis. Pratęsdami pre
numeratą ar atsilygindami už 
kalėdines korteles bei ka
lendorius, aukų prisiuntė: 4,50 
dol. — V. Aušrotas; po 4 dol. 
— D. (Tijūnėlis, S. Girdvainis, 
Ona Kunstmanas; po 3 dol. J. 
Kizlauskas, Vyt. Lazauskas, J. 
Jakulis. Genė Avižienis, L. Bar
nius, P. Satulis, O. J. Gradins- 
kai, V. Ramonaitis, Pr. Atko
čaitis, Marija Vizgaitis, J. Kun- 
drot, J. Apanavičius, J. Jusi- 
kas, J. Zubavičius, J. Sadūnas, 
Dariaus - Girėno knygynas Wor 
cester, Mass. per G. Janulą, V. 
Norvilas, K. Kazlauskas, John 
Veselka, AI. Maskoliūnas, Jo
seph Petkus; 2.50 dol. — J. Sin
kus; po 2 dol., St. Slavinskas, 
J. Kriaučeliūnas, A. Rauckinas, 
Albina Uzis, Emilija Pasekelis, 
B. Prialgauskas, Pr. Pekarskas, 
G. Barsčiauskas, I. Itolems- 
kis, G. Alekna, iStp. žiupsnis, 
Valeška Art Studio, Antoinette 
Urban, John A. Kass, P. Gustas, 
Amelija Tararda, V. Kuprys, 
J. Jankūnas, D. Augienė, N. Ta
mošaitis. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

X Juozas Baltrušaitis, Ro- 
ohester, N. Y. parėmė mūsų 
dienraštį 5 dol. auka. Ačiū.

X Į Metinę Putnamiškių Se
selių Rėmėjų vakarienę vasario 
9 d. bilietus galite nusipirkti 
“Marginiuose” ir pas .rėmėjus.

(Pr.)
X Jūrų šaulių skyrius ir šiais 

metais talkininkauja Lietuvių 
Jūrų skautijai Klaipėdos uosto 
mugės parengime. Vytauto Di
džiojo, Gen. (T. Daukanto ir Klai
pėdos vardo kuopų šauliai, šei
mos ir svečiai kviečiami kuo 
gausiausiai atsilankyti Klaipėdos 
uosto mugėn vasario 2 d. 12 
vai. p. p. Jaunimo centre, įsi
gyti muginiukų, papietauti ir 
aplankyti Jūrų šaulių kampelį.

(Pr.)
X Tik fabriko remiama krau

tuvė gali duoti geriausią nuo
laidą išpardavimo metu. Įsiti- 
kinkit pas Gradinską, 2512 W. 
47th (St. FR 6-1998. (sk.)

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI 

IR TĖVYNEI

LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE 
ROMOJE

LAUKIA KIEKVIENO LIETUVIO
ATSILIEPIANT SAVA AUKA. 

LAIKO JAU NEDAUG 

Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND

2701 W. 68th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

(XI renefiniiftv sueiga- Brigh
ton Parko lietuvių parapijos 
klebono leidimu yra suorgani
zuota vietos pensininkų ir šiaip 
senyvo amžiaus vyrų ir mote
rų sueiga, kuri veikia trečiadie
niais nuo 1 vai. iki 4 vai., die
nos metu ir yra prisiglaudus pa
rapijoj buv. senoje bažnyčioje. 
Čia susirinkę šnekučiuojasi, lo
šia kortomis ir yra vaišinami 
kava. Kiti pageidauja į tas su- 
sueigas įvesti kultūrinio pobū
džio pasikalbėjimus, paskaitė 
les, nes vien žaidimai nepatei
sinami.

x Visų šventųjų parap. ku
nigai Pranas Lukošius, Anatol 
Stanevičius, Pranas Kelpšas ir 
Cesius Auglys, kaip praeityje, 
taip ir šiais metais, mielai au
kojo Balfui po penkinę. Balfo 
57 sk. valdyba yra dėkinga pa
rapijos klebonui, ir kunigams 
už paramą, informacijas Balfo 
reikalu bažnyčioje ir patalpas 
— parap. salę, kurioje vyksta 
Balfo susirinkimai nemokamai 
jau 25-ti metai. Roselando liet 
parapijos kunigų elgesys, yra 
gražus pavyzdys visiems kuni
gams, ypač Chicagoje esan
tiems.

J. A. VALSTYBĖSE

— Julius Veblaitis, gyvenąs 
Union, New Jersey, yra šiais 
mokslo metais pasiirtas vokie
čių mokyklos vedėju. Ši mo
kykla jau veikia penki metai ir 
vadinasi Deutsche Sprachschu- 
le von Plainfield. Ji yra privati, 
kurioje mokosi 162 vokiečių, 
austrų ir šveicarų kilmės vai
kai. Čia dirba 10 kvalifikuotų 
mokytojų ir mokslas vyksta 
šeštadieniais panašiai kaip ir 
lietuvių šeštadieninėse mokyk
lose. Julius Veblaitis taipgi mo
kytojauja John P. Sitevens Sen- 
ior High School Edisono mies
te ir yra New Jersey L. B. 
apygardos vaidybos narys.

— Lietuvių Meno darbuotojų 
Atvangos skelbtajam feljetono 
konkursui rankraščiams vertin
ti komisija sudaryta Clevelan
de: poetas Kęstutis Gaidžiūnas, 
rašyt. Viktoras Mariūnas ir 
rež. Petras 'Maželis. Konkurso 
terminas - 1969 m. vasario 15 
d. Tema laisva. Rankraščiai pa
sirašomi tik slapyvardžiu. Ne
reikia jokių slaptų vokų. Svar
bu pasilikti sau nuorašą. Pre
mijos : $250, $150 ir $100.
Rankraščius siusti: Lithua
nian Arts Club - Atvanga, P. 
O. Box 5178, Santa Monica, Ca
lifornia 90405. Iki šiol atsiųsti 
šie rankraščiai: Fricas nuo Ku
lių “Švento Jurgio išdaigos”, P. 
Linelis “Seksas ir maistas”, 
Kazys Pūslys “Priešakinis lie
tuvis”, Vainius Linksmuolis 
“Parengimas su nuostoliais”, 
Audė Svilkenis “Šimtadarbis 
bedarbis” ir Klaustukas “Pra
eities pagerbimas”. Iš pas’žadė- 
jusių paremti konkursą pinigus 
jau prisiuntė: J. ir V. Gašlūnai, 
Chicago; A. ir H. Bajaliai, Los 
Angeles; P. ir S. Keršiai, Los 
Angeles ir A. Markevičius, San
ta Monica. Prašome ir kitus pri
sidėti (v-ba)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— A. a. Juozas Namajūnas,

kaip pranešama iš Lietuvos, mi
rė lapkričio mėnesį. Velionis bu
vo gimęs apie 1910 m. Avyžių 
k., Dusetų valsčiuje. Rašinėjo 
mūsų spaudoje. Pokario metais 
buvo ištremtas. Sugrįžęs vėl 
gyveno Lietuvoje.

— A. a. kun, K. Kazakevi
čius, gimęs 1907 m., Išlaužo 
klebonas, mirė prieš Kalėdas 
Lietuvoje.

ŠVENTĖS AUSTRALUOSE
1968 metai — gruodžio 24 

diena, čia, jūsų raporteris iš 
Australijos, Edis Razma. Kū
čios šiame kontinente gerokai 
šiltos, apie 70 laipsnių. Sidnė
juje, kur aš dabar sustojęs, vi
si žmonės jau renkasi į namus 
švęsti Kūčių. Sidnėjuje gyvena 
keliolika lietuviškų šeimų, ir 
:tš nusprendžiau vieną jų ap
lankyti. Susirandu gatvę ir na
mą. Pasibeldžiu. Prasiveria 
durys. “Labas vakaras! Esu 
Edis Razma, raporteris iš Ame
rikos. Jeigu galima, norėčiau 
pamatyti, kaip lietuviai gyve- 
•įantieji Australijoje švenčia 
Kūčias”. Tarpduryje stovintis 
vyras staiga pradeda šypsotis.

“Labas! Prašom į vidų! Čia 
ai mums tikrai didelė garbė.”

Tik įžengęs į vidų pamatau, 
rad čia gyvena tikrai lietuviš
ka šeima. Kampe gyva, žaliuo- 
anti eglė papuošta gražiausiais 
iaudinukais. Stalas dailiai pa- 
lengtas su dvylika valgių. Vai
rai šokinėja po kambarį, o ma
na deda lėkštes ant stalo. Na
rių šeimininkas supažindina 
nane su savo žmona ir kviečia 
ėstis už stalo. Negalėdamas 
įtsispirti prašymams ir ska-1 
riems patiekalams — atsisėdu. į 
Tlotkedės jau išdalintos. Po 
Kūčių vakarienės prašo mane, 
kad pasilikčiau ilgiau. Tačiau 
Teturėdamas laiko, padėkoju, 
atsisveikinu ir išeinu į šiltą 
naktį. Įlipu į mašiną, užvedu 
motorą ir dingstu tamsoje.

Edis Razma, 6 kl. 
“Jaunystės Žaibas” — Lemonto 
Maironio Lituanistinės Mokyk
los laikr. 1969 m. sausio mėn.

, P'
ŽIEMOS ATOSTOGOS

Kalėdų atostogų metu aš nu
skridau į Salt Lake City, Utah, 
aplankyti savo brolį Algį. Pas 
jį aš gyvenau dvi savaites. Man 
labai patiko pirmą kartą skris
ti lėktuvu. Pradžioje bijojau, 
nes laibai aultštai turėjome 
skristi. Visą kelionės laiką aš 
žiūrėjau pro lėktuvo langą, nes 
iš aukštai viskas įdomiai atro
dė. Kelionė užtruko dvi valan
das.

Su Algiu kas antrą dieną 
eidavome į kalnus slidinėti. Man 
labai labai patinka slidinėti. Aš 
ten nusipirkau pašliūžas už pus
antro šimto dolerių. Slidinėji
mo vietos vadinosi Park City 
ir Brighton. Mano brolis moka 
gerai slidinėti, jis ir mane pa
mokė. Tie kalnai aplink miestą 
yra gražūs, aukšti, bet ir pa
vojingi.

Vieną dieną Algis man pa
rodė visą miestą. Aš ten tikrai 
norėčiau gyventi. Mian buvo la
bai smagu pas Algį. Atostogos 
greitai baigėsi, aš turėjau grįž
ti namo, nes tėveliai ir šuniu
kas manęs ja-u lauikė.

Rūta Žolynaltė,
Dariaus - Girėno Lit. m-los 

VU sk. mok.

MANO NORAS

Šeštadieniais aš lankau Mel
rose Parko Lit. mokyklą. Mo
kytis lietuviškai man labai pa
tinka. Aš esu lietuvaitė ir no
riu ja būti; nors čia gyvenu 
tarp svetimų, tuo labiau lietu
vių kalba ir lietuvių papročiai 
man gražūs ir savi.

Prieš Kalėdas mes mokiniai 
ruošėmės Kalėdų eglutės pro
gramai. Aš buvau angelėlis iš- 
pildant Kalėdų giesmę “Tylią
ją Naktį”, bet nelaimė_  susir
gau ir negalėjau su kitom drau
gėm, ir gi angelėliais, dalyvau
ti. Man buvo labai liūdna. Ma
no mamytė ibuvo pasiuvus la
bai gražius rūbelius ir uždėjo 
auksinius sparnelius. Mane jais 
apvilko namie prie Kalėdų eg
lutės, nes aš negalėjau daly
vauti programoj — sirgau. Tė
velis mane nufotografavo štai 
aš angelėlis rankeles sudėjęs, 
noriu pasirodyti ir Jums vi
siems. Toks mano noras.

Astra Alkevičiūtė,
Melrose Parko Lit. m-los mok.

Kalėdų angelas
Astra Alkevičiūtė

ŽIEMA
Vieną dieną buvo gan daug 

prisnigę. Prieš mano namo du
ris yra gėlinyčia. Atsikėliau ir 
žiūriu, ant gėlinyčios ledas, o 
ant to ledo krūvos paukščių o 
jie visi čiuožia. Atrodė, kad jie 
visi turėjo pačiūžas užsidėję. 
Buvo trupinėlių ant žemės. 
Buvo net ir kaimynų šuo atė
jęs-

Asta Baškauskaitė, 9 m. 
DOVANOS

Kelias dienas prieš Kalėdas, 
mes pažiūrėjom po eglute, bet 
dar nebuvo visai dovanų. Tai 
mes paklausėm mamytės, kodėl 
neturim jokių dovanų po eglu
te. Mamytė sakė, negalvoti apie 
dovanas, nes mes visko turim 
Ji prašė pagalvoti apie Dievu
lį ir tokius vaikučius, kurie nie
ko neturi. Tada mes atsiminėm, 
kai vasarojom prie ežero ir at
likom programą. Programoje 
dalyvavo: Vida Kazlauskaitė,
jos broliukas Algis, mano se
sutė Audronė, broliukas Juozu
kas ir aš. Mes deklamavom, dai

Atspėkite, kas toje skylėje gyvena! Piešė Rimas Karklys

navom ir skaliem. Susirinkę va
sarotojai mums davė pinigų. 
Mes surinkom penkiolika dole
rių, kuriuos ponia Kazlauskienė 
nuvežė vienai neturtingai lietu
vių šeimai, visi labai džiaugėsi. 
Per Kalėdas irgi būtų smagu 
kam nors gero padaryti.

Gintarė Kižytė,
Marųuette Parko Lit. M-los 

II sk. mok.
SENELES DIDELĖ BURNA

Vieną kartą gyveno senelis 
su senele. Senelis buvo geras 
žmogus, bet senelė vis pasako
davo negražias pasakas apie 
kitus žmones. Seneliui tos pa
sakos įkyrėjo iki gyvo kaulo, 
bet jis nieko negalėjo padaryti.

Vieną dieną senelė nuėjo pas 
kaimynę su nauja pasaka. Ta 
pasaka 'buvo apie šiaučiaus žmo
ną, kurios senelė nemėgo. Kai
mynė klausė ausis pastačius, 
nes ir ji nemėgo šiaučiaus žmo
nos ir jai atrodė, kad senelė ne
melavo. Tik senelei 'baigus keis
tas dalykas atsitiko: senelė ne
galėjo burnos užsičiaupti. Tik 
sėdėjo prie stalo ir akis vartė. 
O, kaip tai kaimynei buvo juo
kinga! Tuojau nuėjo pranešti 
savo kaimynėms ir tos kaimy
nės savo kaimynėms ir netrukus 
visas miestelis žinojo. Visi at
bėgo žiūrėti senelės. O, kaip tai 
senelei buvo gėda! Nuo to laiko 
ji daugiau pasakų nebepasako- 
davo ir dar tebevaikšto su at
dara burna.

Guoda Jelkmytė, Va kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Donel. 
m-los laikr. nr. 2 1968. XII. 14.

PAGALBA TĖVYNES 
ŽVAIGŽDUTEI

Iš Marųuette Parko apylin
kės Valdybos gauta 20 dol. 
“Tėvynės žvaigždutės” konkur
sams. Šie pinigai paskatins jau
nimą labiau domėtis .lietuviška 
spauda. Bendradarbių ir skai
tytojų vardu Marąuette Parko 
apylinkės valdybai lietuviškas 
ačiū.

Redaktorius

UŽBURTAS VEIDRODIS

Seniau žmonės tikėdavo bur
tais ir įvairiomis paslaptingo-! 
mis galiomis. Net ir veidrodžius 
tam panaudodavo. Buvo atras
tas vienas veidrodis, kuriame 
buvo įrašyti 4 archangelų var
dai, būrimo formulės ir magiš
ki kvadratai. Mergaitės, kurios 
žiūrėdavo į tokius veidrodžius, 
tikėdavo, kad išsipildo vienas 
slaptas noras paslėptas jų šir
dyse. Be to manydavo, kad 
tas veidrodis jas padaro gražes
nėmis.
TELEVIZMOS PROGRAMOJE

Programos vedėjas: — Kuris 
yra ilgiausias žodis šioje pro
gramoje?

Svečias: — šis “dabar pri
klauso žodis mūsų išlai'kytojui”. 

TUŠČIOS KIŠENĖS
Gimnazistė: — Mergaitės ma

nimi nesidomi. Aš pradėsiu 
draugauti su savo klasės 'ber-j 
raukais.

Gimnazistas: — Bet viena 
žinok, kad mūsų visų kišenės 
tuščios.

IŠVENGTI NELAIMĖS

Policininkas: — Koks reika
las važinėti mieste 80 mylių 
greičiu per valandą?

Nukentėjęs vairuotojas: — 
Aš neturiu stabdžių, todėl sku
bu parvažiuoti namo, kol dar 
neatsitiko nelaimė.

— Tik pasidaryk asilu, ir 
kiekvienas ant tavęs kraus 
maišus.

Vokiečių priežodis

I mokyklą skriskim

Patekėjo saulužėlė ..
Kelkimės vaikučiai,
Užsivilkę drabužėliais ,
J mokyklą bėkim.

Ir knygelę, ir pieštuką 
Tik mes pasiimkim,
Kaip rudenio vėjužėlis 
Į mokyklą Bkriskim.

Saugok mus, Dievuli, geras 
Šią šviesią dienelę,
Kad geri visi užaugtum — 
Lietuvos šalelei.

St. Slavinskienė

TARNAUTOJŲ TARPE

Pirmas: — Dabartinis tavo 
darbas tave padarė nepriklau
somu nė nuo ko.

Antras: — Visad teisingai. 
Aš galiu prieš 9 vai. ryto su
naudoti laiką, kaip aš noriu. 
Galiu palikti darbą po 5 vai. 
vakaro ir eiti kur noriu.

Mergaitė Piešė Rasa
Kamantaitė, 8 m. III sk. Vvest- 
moūt„ Iii.

GALVOSŪKIAI

I
Kuris žymus amerikietis, bū

damas jaunas, nukirto vyšnios 
medį?

(5 taškai).
H

Plakatuose matome nupieštą 
mešką su kelnėm ir skrybėle. 
Ji reklamuoja miškų apsaugą 
nuo gaisro. Kaip vadinama ta 
meška?

(5 taškai).
TTT

Iš šių skaitlinių (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9) sudarykite skai
čių. Iš to skaičiaus atimkite ki
tą skaičių, įkuriame būtų visos 
šios skaitlinės. Liekanoje turi
te gauti skaičių, į kurį įeitų vi
sos išvardytos skaitlinės. Nė 
viename skaičiuje skaitlinės ne
gali kartotis po .kelis kartus.

(5 taškai). >
Ats. Viktutė Jogaitė.

IV
Kas yra Piestupys? Kas tą 

apysaką parašė?
(5 taškai).

Ats. Ugnelė Stasaitė.
V

Iš žodžio “agurkas” raidžių 
sudarykite naujų žodžių, var
tojamų lietuvių kalboje. Nega
lima raidžių kartoti ir pridėti 
ženklų. Už kiekvieną naują žo
dį gausite po 1 tašką. 

Galvosūkių atsakymai
1) Balboa
2) Bendras Amerikos Lietu

vių Fondas. Sutrumpintai 
BALF’as.

3) Tigro upė prasidedia šiau
rėje nuo Diyarbakir’o miesto, 
rytų Turkijoje.

4) Jie gyveno Floridoje, kur 
pūgos nesiaučia.

5) Daktaras Dolittle.


