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Pranašaujamas Sovietų
— Kinijos karas
Abiejų kraštų santykiai blogėja. — Stiprinamas gink
lavimasis ir propaganda. — 90 milijonų kinų armija.

Baigiant irti Pekine sovietų — ki
nų deryboms sienos klausimais ir
komunistinei Kinijai pradėjus vis
labiau domėtis jų diplomatų ve
damais pasikalbėjimais su JAV
ambasada Varšuvoje, tiek Rytų,
tiek Vakarų kraštų spauda pilna
aliarmuojančių žinių apie galimą
Rusijos — Kinijos karą ir jam
pasiruošimus. Šiuo kartu
mus
daugiau domina kiniečių pasi
ruošimai, apie kuriuos daug ži
nių suteikia vokiečių “Der Spie
gei” 1970. II. 2.

gyba jos agentus greitai iššifra
vo ir beprasidedantį reikštis po
grindžio judėjimą likvidavo.Drau
ge suimti ir kiti rusų agentai, o
Sovietų pasiuntinybės veikla Pe
kine taip apribota, Rad ji prak
tiškai yra nuo kiniečių atskirta ir
jos gausus personalas nieko nega
li sužinoti, kas dabar Kinijoje
vyksta.
Tas pats “Der Spiegei” skelbia
ir abiejų šalių kariuomenės skai
čių. Visa ilgoji 7000 km siena
esanti iš abiejų pusių vis dau
giau stiprinama. Vien tik Sinkiango provincijoje rusai sutrau
kę 220,000 kareivių prieš 130,000
kiniečių; Mongolijon jie naujai
atvežę 120,000 vyrų, priešais ta
me ruože esančius 290,000 kinie
čių. Prie Mandžiurijos sienos ru
sai laiką 260,000 savo karių prieš
480,000 Mao vyrų. Neslepiama
sovietų techniškoji persvara, ta
čiau nenutylimas faktas, kad ki
niečiai karo atveju galį sumobili
zuoti 90 milijonų vyrų, prieš ku
riuos sovietai būtų bejėgiai net
tuo atveju, jeigu jiems pavyktų
Kiniją užimti.

Prieš sovietus nukreipta kinų
veikla siekia jau visą dešimtme
tį, t.y. tiek laiko, kaip senas kinų
— sovietų ideologinis konfliktas.
Tačiau intensyvus kiniečių ap
ginklavimas ir apmokymas karui
prieš rusus pradėtas nuo pereitų
metų kovo mėnesio po garsaus
susišaudymo prie Ussąrio upės,
kurio metu krito apie 100 kiniečių
ir 60 rusų karių. Šį incidentą sekė
kiti, kad ir kiek mažiau kruvini.
Tačiau nuo pereitų metų rugsė
jo 11 dienos susišaudymų nebu
vo: sutartos abiejų šalių derybos,
kurios, kaip žinome baigėsi ne
Rusai apie kinų karinį ruošimąsi
sėkmingai.

»

Iš Kinijos atvykstantieji negau
sūs keleiviai pasakoja, kad Kini
joje karinė ruoša vykdoma vie
šai ir pilnu tempu. Niekas nes
lepia, kad ji prieš sovietus nu
kreipta ir kad artimas Rusijos —
Kinijos karas būsiąs atominis.
Tai nekartą yra pareiškęs ir Mao
gynybos ministeris ir galimas jo
įpėdinis Lin Piao.

Slėptuvės ir nauji šūkiai
Pekine, kaip praneša
“Der
Spiegei”, auga požeminis mies
tas. Kariuomenei padedant sku
biai statomas požeminis tunelis
miesto susisiekimo reikalams, ku
ris karo atveju būtų naudojamas
ir kaip priešatominė slėptuvė.
Šetčano provincijoje, O-mei kal
nų srityje, įruošiamas milžiniš
kas priešatominis bunkeris, kuria
me karo atveju būtų įkurdinta
vyriausioji karinė vadovybė. Ir
kitur kfesamos slėptuvės, tranšė
jos.
Kinojos uostuose esantieji kitų
valstybių laivai gauną nurody
mus ką daryti, jeigu ištiktų stai
gus lėktuvų puolimas. Spaudoje
skelbiami šūkiai: “Taupyti grū
dus karo atvejuil” Kinijos komu
nistų partijos organas “Raudono
ji žvaigždė” rašo: “Jeigu JAV im
perializmas ar sovietinis socialim.perializmas primestų
Liaudies
Kinijai karą, mūsų įmonės, dar
bininkai ir valstiečiai turi būti
pakankamai tvirti šį karą pakel
ti ir jį prie pergalės atvesti”.

Moksleivių ir darbininkų
paruošimas

Pavojaus iš Kinijos pusės nes
lepia ir Maskva, dažnai apie jį
rašydama ir kitu būdu informuodama.Šiuo reikalu mums įdo
mus dienraščio “Komsomolskaja
pravda” bendradarbio A. Tabakovo rašinys “Kinų jaunimo są
monės militarizavimas”, iš kurio
pateiksime keletą ištraukų:
“Nebijoti kančių, nebijoti mir
ties! — rėkia didžiuliai kinų hie
roglifai nuo sienų. — Ruoštis ka
rui, ilgam ir dideliam karui! Tra
tant būgnams, į kaimus žengia ypatingieji armijos būriai, kurie
atima iš valstiečių ‘maisto pertek
lių’. Aidint būgnams, kareiviai
užima savo vietas traukiniuose,
važiuojančiuose į šiaurę. Būgnų
tratėjimas palydi filmų ‘Minų
karas’ ir ‘Požeminis karas’ titrus.”
Toliau A. Tabakovas nurodo,
kad kinai kalbą apie tariamąjį
Rusijos - JAV suokalbį, nukreiptą
prieš kiniečius. Labai išaugusi ki
nų “antitarybinė isterija”. Kinų
jaunuolis fabrikuose, mokyklose
ir visur kitur turįs “jaustis būrio,
kuopos batalijono dalimi. Visas
jo gyvenimas sukarintas, griežtai
reglamentuotas”. Savo rašinį so
vietinis laikraštininkas baigia žo
džiais, pagal kuriuos kinai norį
“paversti žmones bukais robotais
ir fanatikais, laikančiais taiką
tik trumpu periodu, kurį reikia
panaudoti karui paruošti — štai
ko nori Pekinas”.
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Kaip atrodo 1971
metų biudžetas
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lietuvius
Vasario 16 gimnazijoje, Vokie
tijoje, Romuvoje, surengta tradi
cinė Kalėdų eglutė, dalyvaujant
ne tik lietuvių, bet ir vokiečių
bei amerikiečių atstovams, ir šį
kartą, 15-jį iš eilės, atkreipė vo
kiečių spaudos dėmesį.
Apie iškilmes lietuvių gimna
zijoje, vienintelėje laisvajame pa
saulyje, plačiai rašė netolimų vie
tovių: Weinheimo,Mannheimo,
ir Frankfurto dienraščiai. “Wein
heimer Nachrichten” ir “Frank
furter Neue Presse” pabrėžė gim
nazijos direktoriaus, V. Natkevi
čiaus žodžius, kad šių dienų jau
nimui ne tik tenka išlaikyti lietu
viškumą, bet ir būti tarpininku
tarp Rytų ir Vakarų, atlikti sinte
zės vaidmenį.
Iškilmėms gimnazijoje vadova
vo ilgametis jų rengėjas, mok.
Fr. Skėrys, evangelikas, talkinin
kaujamas katalikų jaunimo ka
peliono kun. St. Šileikos. Skėrys
pasveikino gausiai atvykusius sve
čius.
Tradicinėje eglutėje, pagausė
jus gripo susirgimams ir mokinių
tarpe, šį kartą teko atsisakyti
nuo vaidinimo. Tačiau meninė
je daly vykusiai pasirodė gimna
zijos choras, mok. K. Motgabio
vadovaujamas, gi moksleiviai de
klamavo ne tik lietuvių, bet ir
vokiečių bei anglų kalbomis.
Sol. M. Simaniukštytė-Panse
išpildė Humperdinck operos “Ha
ensel u. Gretel” arijas, Gounod
“Avė Maria” ir J. Gruodžio “Lop
šinę”. Kaip ir kasmet, ir šį kar
tą, daugiausia Fr.Skėrio dėka, vo
kiečių dienraščiai teigė: reikia
girti lietuvius, jie sugeba išryš
kinti kalėdines nuotaikas... (E.)

Susitars su tautine Kinija?

Sovietus gąsdina neseniai pas
klidusi žinia, kad netrukus Tau
tinės Kinijos valdžią Formozoj
perimsiąs Čankaišeko sūnus, kuris
galįs susitarti su komunistine Ki
nija dėl galimo bendradarbiavi
mo prieš rusus. b.kv.
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Vokiečiai gina

Mokyklose ir fabrikuose susti
printas karinis paruošimas. At
skirose krašto srityse gyventojai
ir ypač partiečiai ruošiami parti
zaniniam karui. Visur iškeliami
Mao pasakytieji žodžiai: “Kiek
PRAHA. — Čekoslovakijos
vienas kinietis turi būti kareivis”.
Propagandinė akcija stiprinama šachmatų didmeisteris Ludak
prieš rusus nukreiptais filmais, Pachman, kuris nuo 1969 m.
rugtpiūčio yra kalėjime, pagul
sukuriamos naujos dainos.
dytas kalėjimo ligoninėje. Jo
Kinai likvidavo sovietų agentus galva sudaužyta, įlaužti kaulai,
Sovietinių rusų planai suorga sulaužyti šonkauliai. Prieš ku
nizuoti pačioje Kinijoje prieš da rį laiką jis buvo paskelbęs ba
bartinę vyriausybę nukreiptą ju do streiką. Suimtas laike ne
dėjimą nuėjo niekais. Kaip žino ramumų, kai buvo minima Če
ma, rusai, panaudodami pas juos koslovakijos okupacijos pirmų
atbėgusio kinų komunisto Wang jų metų sukaktis. Jo draugai
Ming pagalbą, buvo bandę su nežino, kokiu būdu jis buvo
kurti Rusijos exilinę kom. Kini taip sunkiai sužeistas. Jam ke
jos vyriausybe, tačiau kinų žval liama byla ir jis bus teisiamas. I

Kiniečių tankai, tankistai ir rytinis apmąstymas su Mao

300,000 amerikiečių
liks Vietname
WASHINGTONAS. — New
Yorko senatorius respublikonas
Goodel susijaudinęs, kad Ame
rikos kariuomenės Vietname
skaičius šių metų gale sieks ne
mažiau kaip 300,000. Jis norė
tų, kad ilki to laiko būtų atitrau
kti visi. Dabar jis tvirtina, kad
kitų, t. y,' 1971 metų gale irgi
dar liks 250,000 amerikiečių.

Senatorius nežino, ką kalba

Amerikos vyriausybė nėra
paskelbusi savo planų ir tvar
karaščio, kada ir kiek bus ati
traukta, tai senatoriaus žinios
yra surinktos iš gaddų ir kito
kių neaiškių šaltinių ir, jas skel

bdamas, iš anksto nori įtikti
masėms prieš ateinančius rin
kimus. Jis dar yra ir tokių da
lykų pareiškęs, kurie,labai pa
tinka Šiaurės Vietnamui: “kad
didžioji dauguma vietnamieičių
nori taikos, bet jie valdomi ka
rinės valdžios, kuri nori karo,
tai jie bejėgiai”. Vadinas, dėl
karo kalti Thieu, Pietų Vietna
mas ir Amerika.
Sunku patikėti, kad taip kal
ba Amerikos senatorius ir res
publikonas.
Goodel senatorium paskyrė
gubernatorius Rockefelleris, po
Robert Kennedy nušovimo. Jo
paskyrimas buvo apsirikimas.

Nelaimingajai Jaltai
25 metai

Nasserio režimas
pavojuje?
PARYŽIUS. — Politiniuose
sluoksniuose daug spėliojimų
ir prieštaraujančių žinių Vid.
Rytų reikalu. Yra žinių, kad
Nasseris ir jo vyriausybė pa
vojuje, ir tas labai jaudina so
vietus. Sovietų ambasadorius
Zorin turėjo skubų ir labai svar
bų pasimatymą su prezidentu
Pompidou Vid. Rytų reikalu.
Toki pat skubų pasimatymą pas
Wilsoną išsiprašė ir sovietų am
basadorius Londone Smimovsk'y. Oficialiai sovietai tvirtina,
karo atveju jie atvirai stos ara
bų pusėj.
Rusai karo nenorėtų

Politikai mano, kad rusai ne
nori karo Viduriniuose Rytuo
se. Jie gerai žino, kad be jų
tiesioginės pagalbos Nasseris
prieš Izraelį neatsilaikys ir su
Egiptu bus baigta. Gal dėl to
jie rodo daugiau noro tais klau
simais kalbėtis su Washingtonu ir Londonu.
Po antro radaro stočių už
puolimo ir pagrobimo Nasseris
visokiais būdais šaukias dides
nės Maskvos pagalbos. Buvo
net žinių, kai sovietų ambasa-

Šiandieną sueina 25 metai,
kai prasidėjo garsioji tarp Roosevelto, Čuroilio ir Stalino Jal
tos konferencija. Ją sukviesti
sumanė prez. Rooseveltas, no
rėdamas kaip nors į karą prieš
Japoniją įtraukti ir Sovietų Są
jungą. Tarp kitų savrbiausių
nutarimų buvo: besąlyginis Vo
kietijos kapituliavimas, keturių
didžiųjų Vokietijos okupacija,
sutarimas įkurti Jungtinių Tau
tų organizaciją, su didžiųjų ve
to teise. Tačiau pikčiausias rei
kalas, tai suteikimas daug kon
cesijų sovietams už jų įnašą į
karo mašiną. Dėl tų nuolaidų
Izraelio biudžetas
ir nesugebėjimo suprasti sovie
tų
veidmainiškos politikos, šian
su deficitu
dien vergauja visa Rytų ir Vi
JERUZALE. — Izraelio eko durio Europa, o Jaltos vardas
nomistai siūlo, kad jų piniginis reiškia kultūringų tautų parda
__
vienetas, svaras, turėtų būti nu vimas barbarams.
vertintas, bet finansų ministe
Kasė duobę kitam,
ris Sapir tam priešinasi.
Izraelio aukso ir svetimos
pats įkrito
valiutos atsargos 1969 m. gale
smarkiai sumažėjo ir sieikia
SAIGONAS. — Vietkongui
382,000,000 dolerių. Valstybės tarnaujanti mergina bandė pa
biudžetas fiskaliniams metams, sidaryti naminę bombą, kurią
kurie prasidės balandžio 1 d., turėjo padėti po sėdine į ameri
numatytas 2.7 bil. dolerių su kiečio daktaro džipą, kai ta
210,0000 dol. deficito.
bomba sprogo ir jai nutraukė
abi rankas. Pirmąją pagalbą
VENECIJA. — Architektai iš
kaip tik ir. suteikė tas daktaras,
visos Italijos susirinko Veneci
kuris nuo jos rankų turėjo žūti.
joje tartis, kaip galima apsau
Atgavusi
sąmonę mergina tą is
goti ir išgelbėti šį miestą nuo
toriją pati papasakojo. Įdomus
sunykimo ir nugrimzdimo.
ir neužmirštamas sutapimas.
dorius Kaire Vinogradov nega
KALENDORIUS
lėjo duoti patenkinamų pažadų,
Vasario 4 d.: šv. Andriejus,
nats Nasseris slaptai buvo nu
skridęs i Maskvą prašyti pagal šv. Verburga, Vydimantas, Art
bos. Kairas tuos gandus panei vilė.
Vasario 5 d.: šv. Avitas, šv.
gė. Nasseris nori g>auti sovie
tų MIG-23, tolimojo skridimo Agota, Gaudvinas, Birutė.
Saulė teka 7:00, leidžias 5:10.
bombonešius - naikintuvus
ir
jais užpulti Izraelio miestus.
ORAS
Atsakymo dar niekas nežino,
Šilčiau, temperatūra apie 20
bet manoma,, kad sovietai tokių
laipsnių, galimas sniegas.
lėktuvų neduos.

VVASHINGTONAS. — 1971
metų biudžetas kongresui jau
pateiktas. Jo dydis 200.8 bilijo
nai dolerių. Svarbesnės jo pozi
cijos trumpai:
Taksai. Prezidentas rekomen
duoja, kad socialinio draudimo
mokesčiai būtų išskaitomi iš
gaunamųjų pajamų už pirmuo
sius 9,000 doledių. ilki šiol buvo
7,800 dol. Taip pat siūlo palikti
dabartinius mokesčius 1% nau
jiems automobiliams ir 10% te
lefonų sąskaitoms. Anksčiau
buvo norėta juos sumažinti iki
5%.

mil. dol. daugiau nei 1970 m.
Namų statybai 3.8 bil. dol.,
t. y. 735 mil. dol. daugiau.
Labdarybė. Numatyta, kad
pagalbos reikalingų asmenų
skaičius pakils iki 11 milijonų,
vietoj dabar dešimties, tai ski
riama 4.6 bil. dol., arba 600 mil.
dol. daugiau, o nemokamai mais
to programai dar pridedama
2.3 bil. dol.
Pirmą kartą nuo Korėjos ka
ro visokiems gerovės reikalams
skiriamos sumos yra didesnės
nei krašto gynimui.

Gynimas. Krašto gynimo rei

kalams skiriama 73.6 bil. dole
rių, 5.8 bil. dol. mažiau nei pra
ėjusiais metais.
Erdvės tyrimas 3.4 bil. dol.,
arba 486 mil. mažiau.
Kova su nusikaltimais. Fede
ralinė valdžia tam reikalui ski
ria 1.3 bil. dol.,, arba 310 mil.
dol. daugiau, nei 1970 ir dvigu
bai kaip 1969 m.
Užteršimas, kovai su nešva
rumais pradžiai skiriama 1.1
bil. dolerių.
Sveikatos reikalai. Tam rei
kės 15 bil. dolerių, arba 1.7 bil.
dol. daugiau nei 1970 m. 78%
tos sumos bus sunaudota medicare, medicininės pagalbos,
reikalams.
Švietimui 5.4 bil. dolerių. 136

Saigonas laukia
puolimų
SAIGONAS. — Amerikie
čiam kariam, kuriems nereikia
būti tarnybiniais reikalais Saigone, įsakyta iš miesto pasitraulkti. Laukiama, kad po Tet,
arba jų naujųjų metų, Vietkongas gali pradėti puolimus.
Vietkongas paskelbė, kad jie
laikysis keturių dienų paliau
bų, bet Pietų Vietnamas nesu
tinka taip ilgai ir nutrauks ko
vas tik vienai dienai. Komunis
tai paprastai paliaubas panau
doja savo jėgų pergrupavimui
ir naujų infiltravimui, už tai jie
ir nori ilgesnės pertraukos.
Bombardavo priešo kelius

“Juodųjų panterų”
teismas New Yorke

B-52 bombonešiai smarkiai
bombardavo kelius, kuriais nau
dojasi Š. Vietnamo vežimai, ga
bendami pastiprinimus. 30 bom
bonešių numetė 900 tonų bom
bų paliai Laoso ir Kambodijos
sieną.
Tet paliaubos prasideda ket
virtadienį, vasario 4 d.

NEW YORK. — Čia prasidė
jo 13 “juodųjų panterų” teis
mas, kuriame jie kaltinami spro
gdinimais ir kitokiais “darbe
liais”. Teismas jau pirmą dieną
turėjo būti pertrauktas, kai teis
TOKIJO. — Pernai Japonija
mo salėje kaltinamiej pradėjo pagamino 254,446 pianinus ir
'šūkauti ir triukšmauti.
pasiekė pasaulinį rekordą. AMASKVA. — Spėliojama, kad merikos produkcija siekė 220,
sovietų viršūnėse vyksta rūgi 000 pianinų.
mas. Priežasčių tam yra daug,
AMMAN. — Amerika Jorda
o pačios naujausios, tai ūkiniai
nui skolina daugiau kaip 5 mi
negalavimai,
kuriuos norėta
lijonus dolerių telefonų patobu
kaip nors nuslėpti ir apdailinti
linimui.
nuo pasaulio akių, bet nepavy
ko. Lauktina, kad gali būti ko
BUENOS AIRES. — Argen
kių nors didesnių reformų toj tinos traukinių susidūrime jau
srity, o taip pat gali būti ir tam priskaičiuota 236 žuvę ir 350
tikrų pakeitimų valdžioj.
sužeistų, kai kurie jų sunkiai.

MIRĖ FILOSOFAS IR

PACIFISTAS RUSSELL
LONDONAS. — Britų filoso
fas, rašytojas, matematikas, po
litikas - teoretikas Bertrand Russell, sulaukęs 97 metų, mirė
Wales provincijoj. Paskutiniuo
ju metu buvo pasidaręs kontro
versine figūra dėl savo priešiš
ko nusistatymo prieš Ameriką
ir jos vedamą karą prieš ko
munistų hordas Vietname.
Organizavo teismą Amerikai

Russell 1950 m. buvo laimė
jęs Nobelio literatūros premi
ją. Buvo britų darbiečių parti
jos narys, bet kai partija prita
rė Amerikos rolei Vietname, de
monstratyviai sudraskė partijos
kortelę. 1966 m. prisidėjo prie
organizavimo tribunolo, kuris
teistų Ameriką už “karo veiks
mus Vietname”. Teismas turėjo
būti Šveicarijoje, bet ten vy
riausybė to neleido, tada orga
nizavo Prancūzijoje, bet de
Gaulle juos irgi išvarė. Paga
liau su savo tribunolu rado
prieglobstį Švedijoje. Sakėsi,
kad kovojąs už taiką, bet tai-

Filosoifas Bertrand Russell

kos arba kapituliavimo reikala
vo tik iš demokratinių Vakarų,
visus agresyvinius komunistų
atvirus puolimus ir karus pa
teisino arba jų nematė,

lindamog juos dovanėlėmis, pra
džiugindamos sveikinimais ir
jaunatvišku šypsniu.
Tunto suruoštose bendrose
Kūčiose Gilandos būrelio sesės
atliko dalį programos, pačios
parinkdamos tikrai gražius ei
lėraščius: juose tiek daug mei
lės tėvynei, senoms, brangioms
mūsų tradicijoms. Nuoširdžiai
jie buvo padeklamuoti; dar nuo
širdžiau plaukė jų giedamos
giesmės, kurias dvi sesės paly
dėjo gitaromis. Jų atlikta pro
gramos dalis visus sužavėjo —
jau vien jaunimo pastangos vy(Nukelta į 6 psl.)

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. vasario mnė. 4 d.
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LS SESERIJOS VYR. SKAUTININKBS
PRANEŠIMAS
Šios kadencijos įmetu (1966. done, Wastoiington D. C., Chica
XI. 20. iki 1969. X. 1.) seseri goje, Tortante. Aplankytas kar
jos vadija turėjo 19 posėdžių. dinolas Samore ir Vasario 16Toliau gyvenančios vadijos na tosios gimnazija Vokietijoje.
rės beveik visos dalyvaudavo
Rajonų vadeivės palaiko la
posėdžiuose raštu, atsakydamos bai glaudų ryšį su rajonų viene
į svarbesniuosius klausimus.
tais bei jų ’ vadovėmis. Atlanto
Buvo sušaukti &ie suvažiavi ir Kanados rajonuose kartu su
mai ir stovyklos:
brolija šaukiami rajoniniai su
1967 m. gegužės 6-7 d. vado važiavimai, kuriuose labai ak
vių suvažiavimas St. Cathari- tyviai dalyvauja skautės. At
nep, Kanadoje.
lanto rajonas išleido knygą
1967 m. rugpiūčio 19-27 d. va “Tautiniai rūbai ir juostų raš
dovių lavinimo stovykla Rako tai”.
Vadeivė s. L. Milukienė
stovyklavietėje, Custer, Michi- leidžia informacinį leidinį “Gai
gan..
rės”. Vidurio rajone, Clevelan
1969 m. balandžio 19-20 d. de, buvo suruošti draugininkių
kairiu su Brolija vadovių ir va kursai. Vadeivės s. B. Kožiciedovų suvažiavimas Dainavoje.. nės iniciatyva 1968 m. įvyko
Seserijos vaidija ir stovyklos dainų konkursas, apimąs visus
vadovybės kruopščiai ruošėsi rajonus.
1968 m. įvykusiai Tautinei sto
Seserijos veikla gyva. Vado
vyklai..
vės, kiek sąlygos leido, savo
Seserija 1968 m. pravedė var darbą atliko sėkmingai. Visoms
žybas pavyzdingiausiam vienie-1 nuoširdi padėka.
tui kiekvienoje vietovėje išrink- Į Tolimesnė seserijos ir visos
ti.
sąjungos ateitis priklausys nuo
Atskirų vietovių vadovėms to, kaip ir kiek vadovės suge
pageidaujant, buvo siuntinėja bės save tobulinti ir kaip atliks
mi paruošti sueigų pavyzdžiai, savo pareigas.
pasirlodymai prie laužo, monNuoširdžiausia mano padėka
tažėliai, medžiagą vyr. skau seserikės dvasios vadovams, vičių sueigoms ir kt. 'Siųsta visur, slotms vadijos narėms ir vado
iš kur tik buvo gauta vienoki vėms už nuoširdų darbą. Dė
ar kitoki pageidavimai.
koju LSS tarybos pirm. v. s.
Užvesta seserijos narių kar A. Saulaičiui ir piranijos na
toteka, pradedant pakeltosio riams, Lį?IB vyr. skautininkui
mis į aukštesnius laipsnius ir v. s. VI. Vijeikiui ir vadovams
apdovanotomis LSS gaubės žy už darnų bendradarbiavimą,
menimis.
skaučių tėveliams ir visuome
Seserijos socialinis skyrius nei už paramą ir pasitikėjimą
šelpė pagalbos reikalingas se- skaučių vadovybe.
seses siuntiniais. Suteikta para
Linkiu Lietuvių skaučių se
ma Vokietijoje ir Anglijoje eserijai augti ir stiprėti!
sančioms skautėms ir jų sto
Budėkime.
vykloms.
-v. s. Malvina Jonikienė
Su kitų tautybių skautėmis
LS Seserijos Vyriausioji Skau
ryšiai buvo palaikomi dalyvau
tininke.
jant jų sueigose.

Vienetai buvo gan tvarkingai
aprūpinami skautiškais reik
menimis, literatūra ir LSS gar
bės žymenimis. Prieš kadenci
jos pabaigą tiekimo skyrius pa
pildytas kai kuriais reikmeni
mis, kad naujai seserijos vado
vybei būtų lengvesnė pradžia.
Kadencijos metu buvo išleis
ta 10 “Gabijos” numerių. “Re
liginė programa” (kartu su
brolija) ir “Jaunesioji Skautė.”
Ruošiama
išleisti
“Lietuvių
skaučių seserija” ir dainorėlis
su gaidomis (kartu su brolija).
Aplankyta Atlanta rajone 10
vienetų, Kanados — 7, Ramio
jo Vandenyno — 1, Vidurio —
5. Vyr. skautininfcės pavaduo
toja v. s. k. Kodatienė ir kitos
vadijos narės, progai pasitai
kius, tai vienur irgi lankydavo
vienetus..
Turėjau
progos dalyvauti
Anglijos ir Vokietijos skaučių
bendroje stovykloje. Taip pat
aplankyta Lietuvos atstovybės
ir konsulatai — Romoje, Lon
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų
turinį neatsako; Skelbimų
kainos prisiunčiamos gavus
prašymus

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

POILSIS ANT LAIPTŲ
Dr. Ant. Rudoko kabinėta perBm?

VYTAUTAS KAROSAS
Naujas liuksusinis poezijos lei
dinys, didelio formato, K. Vesel
Perimdamas Lituanicos tunto tuntininko pareigas, s. v. s. Zigmas Jaunius kos pieštu tituliniu puslapiu, kie
(dešinėje) priima tunto vėliavą iš s. v. ps. Vytauto Petrausko — vieno iš tais viršeliais. Kaina 4.00 dol.
pirmųjų tunto narių ir tuntininkų, iškilmingoje tunto sueigoje.
..
•
Nuotr. G. Plačo

iki šiol buvo labai sėkmingai
vykdoma. Trys sesės: Birutė
Zdanytė, Laima Dapkutė ir Rū
ta Jurkevičiūtė įsijungė į šėštadieninę mokyklą ir kas šeš
tadienis uoliai pažadą vykdo.
Regina Aleksandravičiūtė pasi
ėmė paukštytes paruošti įžo
džiui. Liucė Zdanytė, gavus
motinų pritarimą,
susirinko
berniukus iki 6 mt. ir su jais
sėkmingai dirba, ruošdama kan
didatus vilkiukams. Virginijos
Aleksandravičiūtės rūpesčiu su
daryta skaučių bažnytinis chorelis, -kuris kas antras sekmadieni s gieda per. liet pamal
das F. Strolios giesmes. Rūta
Jurkevičiūtė su šokėju grupe
aplankė kelias ligonines. Virg.
Aleksandravičiūtė, Vida Kovai
tė ir Karia Liutermozaitė dar
belių kursuose Bostone išmoku
sios naujų darbelių, sėkmingai
vadovauja pasiruošimui Kaziu
ko mugei, kuri įvyks kovo 8 d.
Naujosios Anglijos amerikiečių
skaučių suvažiavime šatrijietės
pasirodys su lietuviškomis tra
dicijomis, lietuvaičių skaučių
programa, dainomis ir šokiais.
Pavasarį numatomai daugiau
pasirodymų svetimiesiems.
Kiekvieną šeštadienį kandi
datės vyr. skautės praveda pa
vyzdines sueigas (kiekviena po
4) paukštytėms ir skautėms.
Kitas sueigas turi du kartus sa
vaitėje vakarais. Visuose sesių
darbuose budi ir padeda vado
Hartford, Conn.
vės: ps. Gražina Aleksandravi
Šatrijos vietininkijai 20 metų! čienė, s. Danguolė Banevičienė,
ps. Bronė Zdanienė ir ps. Aldo
1949-50 m. Lietuvoje išaugu na Saimininkienė.
sių sesių suburta I-ji skiltis
Savęs pažinimo - subrendimo
Vaidilutės. Kaistai tėvynę my programai vadovauja v.' s. K
linčių įžiebta liepsnelė keliavo Marijošienė. Sesės gauna išstu
per vis naujų sesių rankas, kol dijuoti kokią temą ar perskai
pagaliau pateko į steigėjų duk tyti knygą. Pasiruošusios refe
terų rankas, kurios šiuo metu ruoja skautėms, kurios ižCdausudaro daugumą. Per visą tą siusios reiškia savo nuomonę
laiką, būdama Šatrijoj, su kelia klausimus ir tuo būdu gi
džiaugsmu galiu liudyti, kad liau susipažįsta. Siu dideliu susi
prieš 20 metų įžiebta liepsnelė domėjimu buvo nagrinėtos šiof
šiuo metu skaidriai tebešvyti, knygos: Rūkienės — “Vergijos
patraukdama vis naujų “vaidi kryžkeliuose,” Armcnienės —
lučių” į savo židinį.
“Palik ašaras Maskvoj,” Dau
Jubiliejinius metus pradėjo baro — “Uždangai nusileidus,”
me rudenį šūkiu —:
“Duonos beieškant” ir Pulkele*
1. Sese, stropiau budėk tėvy vielutės — “8-ni lapai.” Ne tik
nei ir skautybei, skirdama jai tas knygas skaičiusioms, 'bet ir
daugiau savo laisvalaikio.
klausytojoms paaiškėjo laiko
2. Sese, pažink save ir susi tarpis, kai tėvai atskilo nuo tė
rask sau kelią dviejų kultųrų vynės, kodėl tiek daug lietuvių
sankryžoje.
svetimuose kraštuose; kaip at
Šūkiui priimta, šiems me sirado partizanai ir ką reiškir
tams įtempta programa, kuri “geležinė uždanga.” Pastudija

Knyga išleista po autoriaus
mirties. J. Strolia įvade rašo, kad
vusios šį liūdnąjį laikotarpį, autoriui kūryba buvo siekimas
šioje metų pusėje svarstysime amžinųjų žmonijos idealų: gro
Skautės asmenį liečiančiais te žio, gėrio ir tiesos.
mas. Vasario mėnesyje kun. St.
Ta nuotaika dvelkia Ir visa V.
Yla pasižadėjo atvykti. Tikimės Karoso poezija, kurioje gyvenimo
ir daugiau prelegentų.
džiaugsmas, nors ir perpintas
Taigi švenčiame 20-tubsius kančia, niekada neleidžia praras
metus.
1
ti vilties, nes nemirtinga žmo
Iškilmingas jubiliejinis minė gaus siela skirta amžinybei.
jimais numatomas balandžio 4-5
Patrauklus savo išvaizda, pa
d. laike skaučių ir skautų su
kiliai nuotaikingas savo turiniu
važiavimo Hartforde. Būtų la
ir maloniai muzikalus savo poe
bai malonu, kad atvyktų visos
tine forma leidinys tinka kaip
ir visi skautavę; iš kurių perė dovana bet kokia proga.
mėme tą žėrinčią lietuviškos
Gaunama Drauge. Illinois gy
skautybės liepsnelę.
ventojai prie knygos kainos pra
v. s. K. Marijošienė šomi pridėti 5 proc. mokesčiams

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susltarlma: Pirmad. k
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. h- penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.
Ofs. 735-4477.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
kampas)
8 p. p.
11 v. r.
r. Iki 12 d.

DR. E. DECKYS

DR. FRANK PLECKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

SPECIALYBĖ — NERVU IR
EMOOINftS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologine Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670

Tikrina akis. Pritaiko nLinlus lr
“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namu 025-7697

5159 South Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

Valandos tik pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų-rezld. — PRospeet 8-9081

Telef. — 423-2660

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A
VAIKU LIGOS
Pirmad., antrad., kevlrt. Ir penkt.
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 Iki 8
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR, ANNA BALIUNAS

REZ. PR 6-9801

(71-os Ir Campbell Avė.
Pirm. Ir penkt. 2 —
Antrad. lr ketv. 9 —
Rez. PR 8-6960 lr 4 — 8 p. p. šeštad. 9 v.

2656 VVest 63rd Street

GRAŽIAI DIRBA GILANDOS
VYR. SKAUČIŲ BŪRELIS

D R.

E. RINGUS

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad., ketvlrtad. lr
penktad. 8 v r. iki 9 v v. Treč. lr
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS

Ofs. FR 6-6022
Rez. PR 8-6960
Kernavės skaučių tunte 1969
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS
GERKLES LIGOS
m. rugsėjo 21 d. įsisteigė vyr.
DR.
E.
JATULIS
2745 VVest 69th Street
PRITAIKO AKINIUS
Skaučių
būrelis, pasivadinęs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Bendra praktika
Gilandos vardu; jį sudaro 12 Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.
Priima ligonius tiktai susitarus —
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad.
(By appointment)
2815
VVest 71st Street
vyr. Skaučių. Visos jo® bebai vak.
uždaryta. I.igoniai priimami susitarus
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v.,
giančios aukšt. mokyklą, gi vyr.
Ofiso telefonas: PR 8-8229
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
DR. LEONAS SEIBUTIS
Rez. telef. WAlbrook 5-5076
rus.
skautės įžodį davusios praėju
Inkstų, Pūslės ir Prostata
Rezid. Telef. 239-4683
sią vasarą.. Keletas šių sesių
Chirurgija
Ofs. PO 7-6000
Rez. GA 3-7?78
DR. K. G. BALUKAS
eina pareigas tunte, k. a.: Ž.
Ofisas 2454 W. 71st Street
IR MOTERŲ EIGOS
Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet,
Barmutė, R. Butikaitė, J. Kup- AKUŠERIJA
DR. A. JENKINS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.
cikevičiūtė, A. Pavilčiūtė, Gr. 6449 So. Pulaski Road (Cravvford GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545
Vindašiūtė. Būreliui vadovauja Medical Building) Tel. LU 5-6446
8844 VVest 63rd Street
ps. I. Kerelienė.
Priima ligonius
pagal
susitarimą,
DR. ALDONA ŠIMKUS
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012 Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6
Iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta
Kas mėnesį jos renkasi į su
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS
eigas, kuriose, pačios pasirin
Ofiso ir bato tel. OLympic 2-1381
15542 So. Cicero, Oak Forest, 111
DR. C. K. BOBELIS
kusios kurią ners aktualią šian
DR. F. V. KAUNAS
Kabineto tel. 687-2020
Inkstų ir šlapumo Takų
dieninio gyvenimo tem”, “ap
Namu tel. 839-1071
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vizitai pagal susitarimą
Chirurgija
valiojo stalo” disku-ijų princi
1407 So. 49th Court, Cicero
Tel. 695-0533 — Elgin
pu ją nagrinėja, pvz. “moratoDR. J. J. SIMONAITIS
425
No.
Liberty
Street
Vai.
kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad
rium’* temą. Tokios diskusijos
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
lr
šeštad.
tik
susitarus.
Route 25, Elgin, Illinois
lavina jas dvejopai: skatina
Adresas: 4255 W. 63rd Street
domėtis, sekti gyvenimo įvy
Ofiso tel. REUanoe 5-4410
DR. ALG KAVALIŪNAS
DR. VL. BLAŽYS
Rez. GRovelhUI 6-0017
5540 S. Pulaski Rd.
kius aplink mus ir padeda lie PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai.
VEDAUS LIGV IR KRAUJO
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 iki 8 v. vak.:
2801 West 63rd Street
tuviškam -minčių išsireiškimui.
SPECIALYBE
Kampas 63-čios lr Callfornia
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p.
Gilandos būrelio sesės labai ak Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak
Ir vakarais pagal susitarimą.
Valandos pagal susltarlma
2—4 vai.
tyvios ir kitoje lietuviškoje Trečiad.Šeštadieniais
Skambint
585-2525
ir kitu laiku pagal sutarti
Telef. veikla 24 vai.
DR. P. STRIMAITIS
/eiklioje; dažnai matomos įvai
Ofiso telef. 476-4042
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Rezid. tel. YVAlbrook 5-3048
kių parengimų talkoje; jos geTel. — REUanoe 5-1811
Bendra praktika tr chirurgija
a; susipažinusios su lietuviško Tel. ofiso HE 4-5849. rez. S88-22S3 DR. WALTER J. KIRSTUK
Ofisas 2750 W. 7lst Street
TELEFONAS 925-8296
gyvenimo reikalais ir rūpes
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. PETER T. BRAZIS
y. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
(Lietuvis gydytojas)
niais. • Praėjusių metų lapkričio
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925
W.
59
Street
Rezid. tel. WA 5-3099_______
mėn. įvykusiame Chicagoje tau
Vai.: pirmad.. antrad., ketvtrtad. lr
2434 VVest 71st Street
tybių festivalyje šio būrelio se
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8
DR. VYT. TAURAS
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9. vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p.,
te Laima Plačaitė buvo' išrink antr., penkt. 1-6. treč. tr šešt. tik trečiad.
uždaryta.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ta šventės karalaite. Jos išrin susitarus.
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
Ofiso tel. HE 4-5758
LIGOS
DR. IRENA KURAS
kimu visos būrelio sesės didžiaOfisas tr rez. 2652 W. 59th St.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
zosi.
Tel. PRospeet 8-1223
DR. M. BUDRYS
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
Kalėdų švenčių gerąjį darbe
SPECIALISTE
ALERGIJA
penkt.
nuo
2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8
MEDICAL BUILDING
y. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu
lį atlikdamos, kartu su Lietu
7156 South Western Avenue
2751 VVest 51st Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. laiku pagal susitarimą.
ms Dukterų dr-jos narėmis apValandos: antradieniais, penktadie nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo Of. Tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195
vakare.
Trečiad.
nuo
’ankė senelius,
gyvenančius niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 611—8vai.vai.
ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
Ligoniai priimami pagal susltarlma
DR. V. TUMASONIS
Oak Forest prieglaudoje, apda11 vai. ryto Iki 8 vai. p.p.
Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919
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ŠIĄ

VASARĄ

| TRYS EKSKURSIJOS
|
Į LIETUVĄ

Į

!
|

Gegužės 28 d., liepos 14 d- ir
rugpiūčio 31 d.
1

KIEKVIENA KELIONE TĘSIS 21 DIENĄ.

Išrūpiname leidimą ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje.
Paruoštu dokumentus atsikviesti Gimines į Ameriką.

TEL.

238-9787—8

Tel. ofiso lr bato OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak
išskyrus trečiadienius
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
2817 VVest 71st Street

|

Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

1
Ofiso tel. FR 8-7775. Rez. PR 6-4732

E

Kreipkitės į Walter Rask-Raščiauską

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Avė., Chicago, Illinois 60643

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 j. p. lr 6—8 vai. vak.
Trečiad. ir šeštad. uždaryta
Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet

Vietų skaičius ribotas. Registruokitės tuojau.

LS seserijos vyr. skautininke v. s. Malvina Jonikienė (dešinėje) sveikina šiemet veiklos dvidešimtmetį švenčiančias
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Maskvos ekonomika

KEBLIOJE BŪKLĖJE
Jau kuris laikas Sovietų Są
jungos komunistų partijos va
dovybė slaptuose posėdžiuose
diskutuoja savo krašto eko
nominius klausimus. Pereitų
metų gale šiam reikalui buvo
sušauktas ir specialus komu
nistų partijos centrinio komi
teto posėdis, kuriame L. Brež
nevas pasakė ekonominiais
klausimais svarbią kalbą, pa
siūlydamas dideles reformas.
Tačiau jo kalba niekur nebu
vo paskelbta. Vis dėlto pamažu
jos turinys sužinomas, nes so
vietų spauda, rašydama eko4 nominiais klausimais, jos min
timis vadovaujasi.
Ypatingai daug šiais klau
simais rašo Maskvoje leidžia
mas “Komunisto” žurnalas.
Ekonominės reformos pra
monės bei gamybos srityje So
vietuose pradėtos 1965 m. Ta
da, po ilgų ginčų bei diskusijų,
buvo atleisti iš viršaus įvairūs
% varžtai ir leista reikštis ini
ciatyvai iš apačios. Konkrečiau
tariant, fabrikams bei įmonėm
buvo leista daug laisviau tvar
kytis, gaminti tokios rūšies
gaminius, kokių pageidauja
vartotojai. Įmonių vedėjams
duota teisė pakelti darbinin
kams algas, savo nuožiūra pre
mijuoti greitai ir gerai dirban
čius darbininkus pagerinti jų
darbo sąlygas, »pirmoje eilėje
aprūpinti butais, baldais, rei
kalingomis prekėmis

*
Nors įvairūs Maskvos planai
ir kiti suvaržymai ir trukdė
įmonių vedėjų darbą, vis dėlta
daugelyje vietų “naujoji eko
nominė politika”, kad ir toli
gražu ne visose įmonėse pra
vesta, davė gerus rezultaus.
> Jau po metų kitų paaiškėjo,
kad visose tose įmonėse, kurių
vedėjai griežtai resilaikė Mask
vos primestų planų, buvo gau
ti geri rezultatai: pakilo ga
myba, sumažėjo biurokratiš
kumas, pagerėjo prekių koky
bė ir daug kur sumažėjo ar
d;r.go brokas. Vartotojai ėmė
greičiau gauti jiems reikalin
gas aukštesnės kokybės pre
kes. Vadinasi, kapitalistinių
♦ kraštų patyrimą įsisavinus,
kiek daugiau nutolus nuo ko
munizmo, ir sovietinės įmonės
ėmė darytis našesnės.
Tačiau naujoji ekonominė
s’stema sovietų vadams sutei
kė daug rūpesčių. Kaip vienas
Maskvos ekonominis laikraštis
rašo, tokiuose fabrikuose dar
bininkų atlyginimas gerokai
peržengęs nustatytas algų ri
bas ir daug kur pa lidėjęs 50
procentų. Aukštesni atlygini
mai ėmę vilioti darbininkus
iš kitų gretimų fabrikų perei
ti į tuos, kur darbininkas ge
riau atlyginamas. Pirmuosiuo
se ėmęs atsirasti darbininkų
perteklius, antruosiuose nepri
teklius. Sovietiniai darbo jė
gos paskirstymo planai ėmę
netekti pųsiusvyros ir dar la
biau griauti “planingą” eko
nominį gyvenimą.
Išaiškėję, kad kai kurių įmonių vadovai, norėdami pa
kelti savo įmonėse darbo na
šumą, atleisdavę iš darbo blo
4 gesnius darbininkus, o jų gau
tą atlyginimą paskirsty lavę
likusiems. Rezultate įmonė su

mažesniu darbininkų skaičiu
mi pagamindavusi daugiau.
Sovietų aukščiausios planavi
mo įstaigos viršininkas Baibakovas kaip pavyzdį nurodo
čečekino chemijos fabriką,
kuriame dirbę 7000 darbinin
kų. Iš jų tarpo 900 buvę at
leisti ar perkelti į kitas įmo
nes. Likusiems 6100 darbinin
kų buvęs pakeltas atlyginimas,
kurie pagaminą daugiau, kaip
seniau visi 7000 darbininkų.
Kremliaus valdovų rūpestį
kelia ir bendras Sovietų Sąjun
gos gamybos mažėjimas ar lai
kymasis vietoje. Daugelio pa
grindinių pramonės objektų
gamyba, gyventojų skaičiui
ir jų poreikiams augant, užuot
padidėjusi, dar kiek nukritusi.
Esą numatoma, kad 1970 m.
ji nukrisianti visais 6,3 proc.
Plieno gamyba nuo 129 mil.
tonų nusileisianti ligi 115 mil.,
elektros energ. nuo 830 - 850
trik kilovatų ligi 740 bil., gam
tinių dujų nuo 225 - 240 bil.
kūb. metrų ligi 196 bil.; tik
alyvos produkcija pakilsianti
ligi 350 mil. tonų. Labai kritiš
ka būklė esanti automobilių
gamybos sektoriuje. Sovietai
kasmet pagamindavo nepilnus
400.000 lengvųjų mašinų; šiais
metais, greičiausia, ir pusės
šia skaičiaus nepagaminsią.
*
Blogi reikalai ir darbo na
šumo srityje. Nežiūrint šiuo
reikalu vedamos didžiulės pro
pagandos, mechanidacijos plė
timo, paskatinamųjų priemo
nių, paskutiniais metais darbo
našumas labai mažai tepaki
lęs; mažai tekylą ir darbinin
kų uždarbiai. Tuo tarpu prekių
kainos kylančios daug spar
čiau ir sovietų darbininkui esą
vis sunkiau verstis. Prie to
visko Sovietams, kaip ir ka
pitalistiniams kraštams, grumo
janti infliacija. Šia proga pa
žymėtina, kad maždaug kas
10 metų Sovietuose rublis nu
vertinamas 1:10 santykiu.
Sovietų darbininko gyveni
mas ne tik negerėja, ne tik
neprisiveja kapitalistinių kraš
tų darbininkų lygio, bet ro
do tendencijos dar pablogėti.
Valstybės išlaidas lab:~i didi
na ir reikalingų prekių gamy
bą varžo ryšium su konfliktu
su Kinija išaugusi karinė ruo
ša.
Visa tai kelia nerimą dabar
tinėms Kremliaus viršūnėms.
Kai per 52 bolševikinio rojaus
metus vis dar nepasiekta eko
nominių laimėjimų, bent jau
tolių, kad darbininkas turėtų
kur gyventi ir galėtų sočiai
pavalgyti, vis daugiau imama
iš viršaus ir iš apačios pažvelg
ti ? pačius komunistinės sis
temos pamatus, kuriuo^ padė
jo Marksas su Leninu.
Užsienio sj -o doje vis dau
giau rašoma ark galima.- nau
jas plataus masto ekonomines
reformas Sovietų Sąjungoje.
Gal jau netrukus Krmnkus
viešpačiai nuspręsią, ar refor
mos turėsiančios būti vedamos
hberalėjimo ir darbininkų ger
būvio padidinimo t. y. kapita
listiniu pavyzdžiu, ar dar la
biau išnaudojant darbininką —
komunizmo ligi šiol praktikuo
tu keliu.
b. kv.

Spaudoj ir gyvenime

GERŲ PATARIMŲ KNYGA
Daugelis ateivių jau pasiekia vy
resnį amžių ir sveikatos reikalais
tenka daugiau susirūpinti. Šalia sa
vo šeimos gydytojo patarimų, la
bai naudinga yra sekti sveikatos
reikalais pasirodančias naujas kny
gas. Tokių tarpe gana populiarus
leidinys yra dr. G. B. Markle kny
ga “How to Stay Healthy all Your
Life” (išleido Fr. Fell, Ine., New
Yorke, 296 psl. 5.95 dol.). Čia
gana plačiai duodama patarimų apie kovą prieš nutukimą, apie ner
vingumą, moterystės problemas, vi

durių veikimą, skrandžio žaizdas,
hemoroidus, artritą ir apskritai Są
narių skausmus, alkoholį, tabaką,
nelaimingus atsitikimus, apgaulin
gą pinigų traukimą reklamuojant
tariamai ypatingus vaistus. Ypač ge
ras skyrius patarimų, kaip laikytis
sulaukus senatvės. Autorius yra pa
sižymėjęs chirurgas, buvęs kariuome
nės daktaras, kai kurį laiką dirbęs
Mayo brolių klinikose.
Pasigėrėtina, kad jo
patarimai
jaunimui seksualiniais klausimais
sutampa su dorovės nuostatais. Jis

KAI SOVIETAI SIEKE PAGROBTI
JUGOSLAVIJA IR GRAIKIJA

TURTAS IR LIETUVYBĖ
Turtingesnieji turėtų daugiau aukoti

Šv. Rašte yra pasakyta, kad jakuriai gerai įsikūrė, tos auturtuoliui būsią sunkiau patek kos turėtų padidėti, bet, deja,
ti į dangaus karalystę, kaip kup to nėra. Čia ir prisimena pra
Tūkstančiai “balsuoja” už laisvę
VYT. ALSEIKA,
tomis ir drauge su jomis rei ranugariui pralysti pro adatos turtėję romėnai, kurie smuko
“Draugo” skiltyse jau teko mūsų spec. koiresp. New Yorke kalauja siekti taikos, paremtos skylutę. Tas pasakymas dar ne dvasiniai, žuvo ir jų imperija.
Panašus vaizdas yra ir pas
laisvės ir laisvo apsisprendimo reiškia, kad visi turtingieji žmo
minėti, kad neseniai, sausio 23
nės
po
mirties
nepateks
į
dan

lietuvius.
Šiandien dažnai tenka
d., PET (Pavergtųjų Europos kad jis išryškinęs tiesą: žmo dėsniais.
gų,
o
neturtingieji
—
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skaityti spaudoje ir girdėti pri
Visi PET delegatai (jų tarpe
Tautų) patalpose, 57-je gatvė gus, kai tik turi progą, visuo
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kalbant, kad, štai, tas ar
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gerai
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miniai
įsikūręs,
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vergtųjų devynių Europos kraš Europos ir Azijos kraštams, ku raciją priėmė vienbalsiai.
pareigas
kaip
tikintieji
ir
kaip
Toks
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būtų
vietoje,
tų atstovai drauge su trimis A- riuos komunistinė sistema at
Vengras generolas
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zijos kraštų politikais paminė sirado jėgos bei prievartos ke
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kuriems
pomirtinis
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savo
pareigas
tautai
dar
jo 16-ją Azijos tautų laisvės liu ir kuriuose ji išsi'aiko tiik
gyvenimas
neegzistuoja.
bu
bei
aukomis.
Yra
ir
tokių
Šalia trijų Azijos kraštų at
policinės valstybės metodais pa
dieną.
Tikintieji, atlikdami savo pa lietuvių, bet jų yra mažai
Tas reikšmingas įvykis buvo sikliaudama, Tie kraštai Euro- stovų — diplomatų J. Tautose
reigas,
yra įpareigoti prisidėti
Vienas tautietis pasakojo,
1954 m., kai 22,000 kinų bei poie (jie ir sudaro PET) yra dar pakviestas kalbėti ir veng
prie
savo
bažnyčios
išlaikymo.
kad
lietuvis N. yra beveik mi
pietų Korėjos karo belaisvių Albanija, Bulgarija, Čekoslova rų išeivių veikėjas, buvęs gene
Normaliai
ta
pareiga
šiame
kra
lionierius,
turįs daug vertingų
(jie buvo laikomi J. Tautų be kija,, Estija, Latvija, Lietuva, rolas laisvoje Vengrijoje prof.
šte
atliekama
sekmadieniais
au

nuosavybių. Išeitų, kad mes lyg
laisviais) atsisakė, nors ir tu Lenkija, Rumunija ir Vengrija, Belą Kiraly. Dabar jis dėsto
kojant
vokeliuose
pinigų.
Vie

ir turėtume jam nusilenkti, nes
New
Yorko
miesto
universite

rėję progą, grįžti į komunistų o Azijos kontinente — Kinija,
ni
tas
pareig'as
atlieka
gerai,
o
tas lietuvis yra turtingas. Savo
šiaurės Korėja ir Šiaurės Viet to Brooklyno kolegijoje.
pavergtas tėvynes.
kiti
—
ne.
Jei
kas
prieš
30
me

oponentui pasakiau: “IJetuvį
Po trijų Azijos tautų ir ven namas.
Ką dar galima pridurti? — tų į aukų vokelį Įdėdavo 25 - 50
vertinu
tik kaip gerą tautietį,
gro buv. generolo kalbų susirin Sovietai — žymiausi kolonializ jis paklausė, jau kalbėjus trims
centų, būdavo skaitoma norma gerą žmogų. Niekis iš tų miliokimo dalyviams perskaityta deAzijos atstovams. Vis dėlto bu
mo atstovai
li auka. Bet jei dabar dirban nų dolerių, jei iš lietuvio milioklaraciia. Ją pateikė laisvosios
vęs karys, dabar pedagogas at
tis
katalikas į aukų vokelį įdeda nieriaus mūsų tauta neturi jo
Sovietų imperialistai, save vie skleidė įdomių žinių ir jos sieja
Albanijos atstovas, PET valdy
25
50 centų, jis laikomas silp kios naudos. Juk vienas Chica
bos vicepirmininkas Vasilij Ger- šai laikydami priešikolonialisti- mos su įvykiais beveik prieš
nu
parapiečiu.
Dabar dirbantis gos žydas kartą lietuviškiems
nio judėjimo vadais, iš tikrųjų 20 metų.
menii.
katalikas
kas
sekmadienį
baž reikalams paaukojo 500 dolerių,
Deklaracijoie nurodyta, kad dabar atstovauja pačius ryš
Tuo metu, 1950 m. birželio nyčios reikalams turėtų aukoti
kai tas lietuvis milionierius Tau
22.000 koreiiečių ir kinu “bal kiausius šių dienų kolonializmo 25 d., buvęs generolas Kiraly
nors
valandos
uždarbį.
tos Fondui numeta 3 dolerius.
pavyzdžius.
Jie'
taip
pat
išnau

savo” už laisve ir nuo tada jau
važiavo auto mašina Vengrijos
Panašiai
galima
pasakyti
ir
O kiek yra tokių turtuolių
16 metu ta. diena daug kur A- doja įvairių Azijos bei Afrikos provincijoje ir patyręs per ra
ziioie bei kitur laikoma Azijos kraštų viltis ir nacionalines nuo diją apie komunistų įvykdytą apie tautines pareigas bei tau lietuvių, kurie per 20 metų Tau
tos reikalams skiriamas aukas. tos Fondui paaukojo tik po 4-8
taikas, remdami vadinamuosius Korėios puobmą.
tautu laisvės diena.
Mes, lietuviai, kai mūsų tėvy dolerius arba po 20-40 centų
“tautinio išsilaisvinimo’’ karus.
“Anuomet mums daug kas nė priešų pavergta, tautos rei
>Ji svarbi ir komunistu pagrob
Tuo būdu komunistai tik didi
per metus, kai eiliniai neturtin
paaiškėjo”, — kalbėjo Kiraly, kalams privalome aukoti dau
tiems Europos kraštams
na tarptautine įtampą bei ruo
gi lietuviai tam pačiam tikslui
pabrėžęs, kad laisvę visame pa
Toliau pažymėta, kad 1954 m. šia dirva tolimesnei komunistų sauly sieja tam tikri ryšiai. Kas giau, negu laisvųjų tautų tau per tuos 20 metų paaukojo po
tiečiai. Čia turima mintyje lie 100 - 200 dol. Truputis davinių:
įvvkis turėjęs nepaprastos reikš ekspansijai.
gi būtų įvykę, jei anuomet, 1950 tuvius, gyvenančius laisvajame
mes visame pasaulyje, ypač,
Pagaliau minėta Azijos tautų metais,, korėjiečiai nebūtų pa pasaulyje, ypač JAV, Kanadoje, Vienoje lietuvių kolonijoje, ku
rioje yra apie 200 suaugusių
perspėja saugotis vidinės įtampos, laisvės dienos sukaktis virsta sipriešinę komunistams, jei lais Australijoie ir kai kuriuose ki lietuvių, 1969 m. Tautos Fon
kuri neša skrandžio žaizdas, širdies dar svarbesne, kai atsižvelgia vę įganantiems nebūtų su para tuose ekonominiu atžvilgiu aukš dui aukojo tik 52 asmens, kurių
koronorinių gyslų sutrikimus. Ge ma į pastarojo meto įvykius ma skubėję amerikiečiai?
tai stovinčiuose kraštuose.
tik 19 aukojo po 5 dolerius ir
Taigi Kiraly teigimu
dar
ra priemone išsiblaškyti nuo įtam Čekoslovakijoje ir karą Vietna
Laisvajame pasaulyje gyve daugiau.
pos jis randa skaitymą.
Pataria me. Dėlto, kaip teigiama dekla prieš komunistų įsiveržimą į P. nančių lietuvių pagrindinės au
Yra korespondentų, kurie tu
vengti miego piliulių, kavos. Iške racijoje, “mes turime viltį, kad Korėja, Maskva turėjo planą — kos yra aukos Tautos Fondui,
ri
kokį tai pagrindą spaudoje
lia religijos palaimingą įtaką į žmo tuose kraštuose tautų patirtos vykdyti invaziją j Graikiją ir kurs remia Vliko darbus. Jei
išgirti
turtingus, bet tautos rei
gaus sveikatą. Pabrėžia, kad laiky aukos nebus nuėjusios veltui”. Jugoslaviją.
Vliko darbams per metus rei kalams šykščius. Tuo mūsų tau
Kaip nurodyta pabaigoje, Pa
Tuo būdu, esą, taika tikrai kalinga 30 - 40,000 dolerių, tai .
masis seksualinės dorovės yra tikriau
tai nepasitarnaujama, o turtuo
sias kelias išsaugoti taip svarbų vergtųjų Europos Tautų seimas nedaloma, nes, atrėmus komu dažnu atvedu tam tikslui jų su
lių teigiama prasme nepaveikia
vienetą kaip šeima. Dr. Markle pri pareiškia savo solidarumą ko nistų agresiją, dėl to Jugosla renkama tik pusė sumos. Jei
ma. Anot vieno turtingo, bet
mena, kad rūkantieji cigaretes pen vojant dėl laisvės, su Azijos tau vija su Graikija išvengusios ru- tos aukos buvo negausios prieš
šykštaus
lietuvio: “Kai aš bū
kis kartus daugiau miršta nuo gerk
20 metu. galima pateisinti; lie siu turtingas, tai apie mane ir
lės vėžio, kaip nerūkantieji, gi atuvių uždarbiai buvo maži, o spaudoje dažniau parašys ,negu
merikiečiai kasmet daugiau išlei
dabs lietuvių buvo naujakuriai. apie tą beturtį lietuvį, nors jis
džia pinigo tabakui negu visiems gy
Dabar, kada lietuviai uždirba ir aukotų tautos reikalams”.
dytojams ir vaistams drauge.
3 - 4 kartus daugiau, kada nauProf. K. Pakštas prieš 40 me
Dr. Markle primena, kad žmonės,
tų
pasakojo, kad JAV iš apie
kurie valgo mėsą, daržoves, vaisius
sų imperializmo smūgio bei mas milioną skaitomų lietuvių, tik
bei kiek nors dribsnių ir pieninės
kvinio komunizmo įsigalėjimo. rais lietuviais būtų galima skai
gaminių neturi bijotis, kad jiems
Azijatai — ryžtingi kovotojai tyti apie 200,000. Jei per tuos
trūktų vitaminų ir todėl pataria
Jau minėtas V. Germenji, al 40 metų suaugo beveik dvi kar
be reikalo nemėtyti pinigų, kai ga
banas,
praėj. metų pabaigoje tos, tai iš tų 200,000 lietuvių
lima pirktis naudingesnių dalykų.
gruodžio
mėn. lankėsi Thai kraš turėtų jau būti apie 600,000 ge
Gydytojas Markle nepataria varto
te
Bangkoke.
Ten jis turėjo rų lietuvių. Ir jei jie visi Tau
ti labai daug pieno, ypač vyresniem
svarbių
pasitarimų
su Azijos tos Fondui paaukotų nors po
kaip 20 metų amžiaus, nors ir jiems
kovotojais
prieš
komunizmą.
doleri, tam tikslui kasmet būtų
pataria šiek tiek pieno ar sūri 6
Visu buvo nutarta: kovojant surenkama apie 600,000 dolerių
naudoti.
prieš komunizmo tironiją būti vien tik iš JAV gyvenančių lie
Norintiems kuo ilgiau išlikti jau
na glaudžiai bendradarbiauti. tuvių. Bet gyvenime matome
nais, dr. Markle pataria
pasilikti
Kalbėdamasis su “Draugo” visai kitą vaizdą, nors kai ku
veikliems protu ir kūnu, neapleispec.
atstovu New Yorke, Ger rie lietuviai Tautos Fondui kas
džiant mankštinimosi ir protinio
menji
dar priminė, kad jis Azi met aukoja po 10 - 20 dolerių.
darbo. Liepia nepamiršti gausiau
jos kraštuose Hong Konge, For- Taigi, turtas ir lietuvybė dažnu
gerti vandens, nebūti susikūprinu
Prez. Nixono žmona, pradedant vajų Amerikos širdies draugijos rei
siam, stengtis būti geros nuotaikos, kalams, apdovanoja širdies fondo talkininko adresu buvusio prez. mozoje ir kitur lankęsis ir anks- atveju yra labai tolimos sritys,
šypsotis.
J. Daugi. Eisenhowerio žmoną. Vajus vyks vasario mėnesį.
neskaitant mažų išimčių. J. J.
(Nukelta į 4 pusi.)

New Yorke priimta deklaracija, minint Azijos tautų laisvės dieną

Laukėm. Nebuvo varpų — mišių nebus.
Vaikai maudės, krykštavo, irklavo. Lietus jų ne
baidė. Sėdėjom laive ir žiūrėjom į plakamas palmes,
į plakamus blizgančius kūnus, atrodė, betiksliai slan
kiojančius tarp medžių kamienų. Galvojau apie di
pukus, karo bėglius ir išvežtus iš tėvynių, betiksliai
slankiojančius Vokietijoj stovyklų aikštėmis, gatvė
mis, koridoriais. Panašumas didelis. Šitie ir anie net
ir išraišką panašią nešioja: beviltiškumas, net savo
tiškas kvailumas.
Žiūrėjau ilgai į šias būtybes, kol jos man iš
žmonių ėmė keistis į vamzdelius, lyg ir į vaikštan
čius augalus. Per šiuos vamzdelius srovele gyvybės
bėga. Gyvybė, kaip radio bangos, nedalinama, ne
sulaikoma. Padaryk aparatą taip kaip reikia, ir jis
prabils. Padaryk tūkstančius aparatų, visi lygiai pra
bils, visiems bangų užteks. Tobulink aparatą daugiau,
ir geriau bangas pagausi. Ištobulės žmogaus aparatas,
gal būt, tada jis pasieks bangas, kurios yra meilė,
siela, šiandien jis tik kosminį triukšmą pasigauna. Už
tai dažniausiai nežino, nei kur eiti, nei ką daryti.
Mualim saloj tarp palmių kamienų vaikšto ploni
vamzdeliai. Mažai gyvybės teka jais, mažai sielos.
Ir koralais po laivo dugnu gyvybė teka. Gyvy
bės pilna visur, ir ji nesulaikoma.
Mes visi norim, kad per mus daugiau gyvybės
tekėtų. Norėdami mes augam, išsilaikom. Keliaujam
kitur, nes tikimės tenai savyje daugiau gyvybės ras
Lietumi permirkęs sekmadienis. Kam tas lietus
metai praėję, kaip baltasis įžengęs į jo namą. Pri
ti. Tikime ir randame. Ir širdis vėl suplaka todėl,
žadėjęs parašyti, garbės žodį davęs. Iki šiol laiško virš jūros? Kam tas vanduo? Vietos bažnytėlę žadė
kad po paskutinio suplakimo pradėjo mirti. Kvėpuo
jom lankyti. Tikėjom sutikti misijų kunigą. Mišioms
nėra.
jam už tai, kad dūstam.
Rimtos atmosferos paveikti Antanas ir aš paža jis čia iš kitos salos atplaukia. Lietus tiesiog krenta
dėjom jo laišką tuojaus atsakyti.
žemyn be vėjo.
(Bus daugiau), *
Kipšiuko šypsena grįžo ir šeimininkas toliau tauš
kėjo, kad jis nepyksta ant to amerikiečio nelaikan
čio žodžio. Išeidamas jam davęs dvidešimt dolerių už
nakvynę. Jo širdis neleido imti tiek daug pinigų. Ne
LEONAS URBONAS
žiūrint to, kad jo namas tada buvo visiškai naujas,
Kiek iki šiol žinojau — nusipirkai žmoną, ap jis svečiui grąžino penkis dolerius. Nuo to laiko jis
mokėjai doleriais, kiaulėmis ar kitom vertybėm, ir visada turi penkis dolerius paruošęs tenai, tų baltų
esi jau vedęs. Tačiau nevisai taip šioj salų grupėj. marškinių kišeniuj. Svečias gali juk netikėtai ateiti.
Po medaus mėnesio ar dviejų, moteris grįžta
, Ilgai šnekėjom. Už durų rudos galvos dingo. Jau
miegoti namo pas tėvus. Ši tremtis tęsiasi to, kol na žmona gal vartosi ant grindų atsigulus namie. Gal
jos tėvams giminės suneša tam tikrą kiekį dovanų. meldžiasi, kad koks dėdė tėvams paršiuką dovanotų.
Garuojanti skardinė atsirado ant slenkščio. Ger Tada ji miegotų šalia savo jauno vyro.
sim arbatą, — šeimininkas pranešė. Gėrėm arbatą i
Tarp durų mėnulis atsirado. Jis toks didelis virš
palmių ir bananų krūmo pakibęs. Girdi, kaip koralų
— šiltą pasaldytą vandenį.
rifai bangas kramto. Minčių, kaip žvaigždžių: mili
Atėjo eilė džinui. Laplapiras gėrė kultūringai, san
jonai ir norėtųsi jas visas pasilaikyti, nes ant dauge
tūriai, ir tas jo proto visai neskiedė. Kalbingesnis
lio minčių daugiau gyvybės plaukia.
darėsi, dėkingesnis už vizitą. Keletą kartų pasakojo,
Nieko negalima sulaikyti. Džinas, coca-cola din
pergyveno sekmadienio peštynes. Parodė apdaužytus
go. Kalba išsekė.
dešinės rankos krumplius.
Šeimininkas guolį tvarkė. Patiesalai, pinti iš žo
Buvo aišku, Laplapirui buvo šventė, prestižas
lių, tiktų prie durų kojom valyti. Dabar tapo lovo
prieš visą kaimą. Du baltieji pas jį miegojo. Oho.
mis svečiams ilsėtis. Šeimininkas embrijono pozoj prie
Veikti reikia, o mūsų šeimininkas veiklus. Jis pra
! pat durų ant plikų grindų susirietė.
šo mus jam laišką parašyti. Pažado neužtenka. Jis
Su šeimininku prie slenksčio turėjom visi jausnori garbės žodžio. Staiga surimtėja. Balti dantys
i tis saugiai: mes — nuo įsibrovėlių, jis — kad mes
tamsiom lūpom apsiniaukia. Coca-colos spalvos akys
neišeisim vytą už nakvynę dvidešimt dolerių nepado
blyksteli. Otelo žvilgsniu Antaną ir mane pabado ir
gana liūdnai prašo nežadėti, jei tęsėti nemanom. Jau vanoję.

LĖKTUVO ŠEŠĖLIS
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NETEKOME KONGRESMANO

FORT LAUDERDALE, FLA.

LIPSCOMB
Lietuvos bylos kėlėjas ir gynėjas mirė vasario 1 d.

Kongresmanas Glenard
P.
Lipscomb (R. - Calif.), rezoliu
cijų pradininkas JAV-bių Kong
rese, mirė vasario 1 d. Washingtono ligoninėje. Tai tikrai skau
di žinia geros valios lietuviams,
besisielojantiems Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės atgavi
mu. Jis buvo pirmasis, įnešęs re
zoliuciją Lietuvos laisvės reikalu
Atstovų rūmuose. Ta garsioji jo
rezoliucija (H. Con. Res. 153)
buvo įnešta 1961. II. 9 d. Jo pė
domis pasekė šimtai kitų legislatorių, įnešdami panašaus turi
nio rezoliucijas. Jo pastangos bu
vo apvainikuotos vienos iš įneš
tų rezoliucijų (H. Con.
Res.
416) pravedimu 1965. VI. 21.
JAV-bių Senatas tą rezoliuciją
priėmė 1966 spalio 22 d.
Kongresmanas G. P.
Lips
comb buvo pilna to žodžio pras
me Rezoliucijoms remti komite
to ambasadorius JAV-bių kongre
se. Rezoliucijos pravedimo reika
lu jis turėjo tūkstančius pasikal
bėjimų su kitais legislatoriais. Be
jo paramos gal ir nebūtų pavykę
tos rezoliucijos pravesti JAV-bių
Kongrese.

Tikras lietuvių draugas
Didesni lietuvių parengimai
Los Angeles mieste buvo jo ir jo
žmonos (Virginia) lankomi: de
šimtimis kartų jis buvo prel. J.
Kučingio, LB ir kitų grupių ren
giamose šventėse, koncertuose ir
kitokio pobūdžio įvykiuose. Lie
tuviams jis skyrė ypatingą dėme
sį, nors jo kongresiniame distrikte lietuvių nebuvo daug. Prieš
maždaug 10 metų šv. Kazimiero
parapija buvo jo distrikte, bet
vėliau jo distriktas buvo pastum
tas į miesto šiaurės rytus. Toje
miesto dalyje lietuviai yra ne
skaitlingi, bet tai nesumažino jo
dėmesio lietuviams ir Lietuvos
reikalui.

buvo vertas. Viena proga dides
niame parengime esu pareiškęs:
“Glen, busimoji laisva ir nepri
klausoma Lietuva Tavo garbei
pastatys krašto sostinėje Vilniu
je puikų paminklą”. Manau, kad
tie iš mūsų, kurie tos dienos su
lauks, to nepamirš ir tikrai tai
realizuos. Jo nuopelnai
kovoje
dėl Lietuvos laisvės yra tikrai
milžiniški.
L. Valiukas

NAUJI ŪKININKAI
V. VOKIETIJOJ

Vak. Vokietijoje per praėju
sių 20 m. naujus ūkius įsigijo
185,569 ūkininkai, (karo pabai
goje pasitraukę
iš rytinių
buv. reicho provincijų. Jų įkur
dinimui iš valstybinių bei savivaldybinių lėšų tam reikalui
buvo Skirta 8,1 ibil. markių. To
kios rūšies pabėgėlių Vaiki. Vo Kongresmanas Glenard P. Lipscomb (K. — Calif.), viduryje, su Ju
kietijoje iš viso priskaitoma liumi Jodele (kairėje) ir Leonardu Valiuku prie JAV-bių Kongreso
Rūmų Washingtone
apie 11 milj.

LIETUVIŲ FONDAS NAUJŲ
UŽMOJŲ IŠVAKARĖSE
JURGIS JANUŠATTIS

tiems šių metų Lietuvių fondo
darbams. Ir kitose lietuvių koloni
jose LF komitetai apmąsto, kaip
šiais metais būtų galima geriau
padirbėti, kaip sėkmingiau ver
buoti naujus Lietuvių Fondo na
rius.
Labai gražiu pavyzdžiu ir švie
siu pragiedruliu tenka laikyti Paterson, N. J. gyvenančio Petro
Tamausko, nuoširdaus Zanavy
kų krašto vyro, Lietuvių fondo
idėjų įvertinimą. Šis vyras, kilimo
iš Katilių kaimo, nuo Griškabū
džio, visada sielojasi lietuviškais
reikalais ir savo dosnia širdimi
juos nuolatos remia. Ne iš di
Planavo aplankyti laisvą
džiųjų išteklių jis ir Lietuvių fon
Lietuvą
dui paaukojo tūkstantinę, bet šie
Jis buvo pilnai įsitikinęs, kad
lodamasis lietuvių tautinės gyvy
Lietuva atgaus pilną laisvę ir ne
bės išsaugojimu išeivijoje.
priklausomybę. Eilę kartų šias ei
Ir jeigu šiais metais pajudėtu
lutes rašančiam yra
kalbėjęs:
me vieningai šiame fronte. Jeigu
“Leonard, I will go with you for
visose lietuvių kolonijose šiais
a visit to a free and independent
metais pagyventume
Lietuvių
Lithuania”. Deja, jis buvo pa
fondo idėjomis ir įsigilintume į
šauktas per anksti amžinybėn.
LF dirbamus darbus bei jo tiks
Mirė sulaukęs 54 metus. Kongre
lus ir kiekviena lietuviška šeima
se išbuvo 17 metų ir jau eilę
bent su šimtine taptume šios gar
metų buvo Kalifornijos respubli
bingos organizacijęs šeimos na
konų delegacijos pirmininkas At
riu, būtų lengvai pasiektas užsi
stovų Rūmuose.
brėžtas tikslas.
Praėjusią vasarą pakėlė sun
Žvilgtelėkime į šios dienos LF
kią operaciją. Pasirodė, kad būta
padėtį. Duomenys rodo, kad LF
vėžio ligos. Laiške minėjo, kad
šeimoje turime apie 2600 narių.
buvo beatgaunąs turėtą sveikatą.
Ar tai didelis skaičius? Sakytu
Kalėdų Švenčių proga rašė, kad
me, kad ne. Juk ar tik tiek išeivi
jaučiąsis puikiai. Davė eilę su
joje teturime lietuvių šeimų. Ir
gestijų ir patarimų dėl rezoliuci
čia šiais metais apmąstykime, pajos (H. Con. Res. 416) įgyven
sispauskime ir, manau, kad su
dinimo. Prieš keletą dienų gero
šimtine tapti LF nariu, nesudary
kai sunegalavo. Teko vėl pasukti
tų didelių sunkumų daugeliui
į ligoninę, iš kurios iškeliavo
lietuvių šeimų.
amžinybėn.
Ką davė Lietuvių fondas lie
tuvių visuomenei, organizaci
Gilūs pėdsakai Lietuvos istorijoje
joms? Fondo vadovybė skelbia,
Kalifornijos lietuviai kongreskad jau 100,000 dol. grąžinta lie
maną Glenard P. Lipscomb yra P. Tamauskas, įteikęs LF tūks tuviškosios kultūros
ugdymui,
pagerbę eilę kartų. To jis tikrai tantinę.
švietimo reikalams ir parėmė ki
tas institucijas. Argi nevertingas
indėlis į mūsų tautinės kultūros
SOVIETAI SIEKS PAGROBTI...
ugdymo ir saugojimo lobyną. Ir
(Atkelta iš 3 pusi.)
tas įvykis — 1944 m. liepos m., ši suma atpalaidavo eilinius au
kai daugiau kaip 100,000 Esti kotojus nuo sunkoko aukų rinki
čiau .Visur pastebimas ryžtas, jos, 'Latvijos ir Lietuvos gyven- mo darbų. Ateityje dar reikalai
kurio trūksta pas kitus ir eu i tojų, įvairių gyvenimo sluoks gerės ir LF galės
vienkartine
ropiečius.
stambia
suma
paremti
ne vieną
nių bei įvairiausio amžiaus, “bal
Vienoje konferencijoje, kai savo’’ ir pasitraukė į nežinią, didesnį darbų užmojų.
buvo kalbėta apie organizacijos , į Vakarus, į visiškai svetimus
Grįždami į Chicagą, į gyvas(pasaulio antikomunistinės ly I kraštus, nes jie nesutiko gyven tingiausį lietuviškojo gyvenimo
gos) pavadinimo keitimą, rei ti komunistų nelaisvėie.
centrą, taip pat turime ties LF
kalą išbraukti “komunistų” są
Tuo tarpu Korėios įvykis te darbų plotme stabtelėti.
voką, sumanymui griežčiausiai palietę vos 22.000 ir tų “ryžtin
Lietuvių fondo vadovybė ruo
pasipriešino kaip tik azijatai. gųjų” dalis pasiliko šiaip ar šia plataus masto darbo planus
Tuo tarpu tai siūlę australiečiai, taip savajame Korėjos krašte. šiems metams.
Nauj. Zelandijos, net ir kai ku
Pirmasis įvykis — ruošiamas
1944 metai ir juos skiria nuo New Yorko Metropolitan Operos
rie JAV delegacijos atstovai. j
1954 net dešimtmetis. Kuris į- solistės Lilijos Šukytės koncertas
Baltijos kraštų “balsavimas” I vykis reikšmingesnis, kuris svaChicagoje, kovo 1 d. Šią šaunią
— pamirštas?
| resnis? Deja, apie pirmąjį be- ja lietuvaitę ir iškilusią solistę
Kai minimas 1954 m. įvykis, 1 veik niekas neskelbia ir gal dėl lietuvių visuomenė gerai pažįsta.
22,000 vyrų atsisakius grįžti į to, kad tai buvo dar tebevyku- Todėl netenka abejoti, kad ruo
komunistines Kiniją ar Korėją, sio karo, bet ne pokario laik šiamas koncertas Orchestra Hali
Chicagos lietuvių tarpe sukels di
mums lietuviams prisimena ki- metyje.

Pradėdami Naujus metus, pla
nuojame ir naujus darbus. Di
džiosios organizacijos imasi nau
jų užmojų ir tų tikslų įgyvendi
nimo siekia telkdami visas gali
mas jėgas.
Lietuvių fondo idėjos lietuvių
visuomenėje prigijo. Prieš keletą
metų entuziastų organizuoti šį
fondą svajonės tapo realybe. Per
keletą ryžto ir sunkaus darbo me
tų Lietuvių fondas pasiekė 600,000 dol. sumos.
Betgi Lietuvių fondo tikslas —
vienas milijonas dolerių. To tiks
lo siekiama neatlaidžiai, dirbant
visose lietuvių kolonijose.
Štai New Yorko Lietuvių Fon
do komitetas šiems metams pla
nuoja naujus vajus ir visokeriopu
būdu numato rinkti aukas, kad
šiai lietuvių kolonijai skirtą su
rinkti 120,000 dol. kvotą išpildy
tų artimiausiu laiku. Džiuginan
čios žinios ateina ir iš Detroito
entuziastų ir ten ryžtamasi pla-
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delį susidomėjimą ir auditorija
bus perpildyta klausytojais.
Koncerto pelnas skiriamas išskirtiųai labai reikšmingam rei
kalui — paremti lietuvių kalbos
lektūros atidarymą Chicagos uni
vorsiteto lingvistikos skyriuje.
Jau į tradiciją įėjo ir kasmet
ruošiamos Lietuvių fondo vajaus
•vakarienės, kurių metu prisime
nami LF darbai, duodamos apy
skaitos, apžvelgiama
praėjusių
metų nueitas darbų kelias, pa
siekti laimėjimai. Gi svarbiausią,
kad vakarienės metu savo įnašus
papildo senieji LF nariai ir į LF
šeimą jungiasi su stambesniais
įnašais naujieji.
Tokia LF vajaus
vakarienė
šiais metais įvyks balandžio mė
nesio 5 d. Būtų tikrai džiugu, kad
į šių didžių užmojų vakarienę
susirinktume skaitlingai ir ta pro
ga taptume šios garbingos, gra
žių tikslų turinčios organizacijos
šeimos nariais.
Lietuvių fondo vadovybės vi
sas dėmesys šiais metais yra nu
kreiptas į sėkmingesnius vajus, jų
pravedįmą. Tad ar mums never
ta būtų jungtis prie šių gražių
pastangų?
Lietuvių fondas ryžtasi budėti
lietuvybės išlaikymo sargyboje.
Ar nebūtų prasminga kiekvie
nam iš mūsų bent kuklia dalimi
tapti nuoširdžiais tos sargybos
sargybiniais.
Šie metai tebūnie rimto dėme
sio Lietuvių fondui metai. Jeigu
bent trejetą ketvertą tūkstančių
laisvojo pasaulio lietuvių šeimų
rpestume po šimtinę, tikslas bū
tų atsiektas —sutelktas milijo
nas, kuris savo palūkanomis atei
nančių metų grandinėje maitin
tų mūsų kultūrinio gyvenimo ap
raiškas.

— Sausio 8, 9 ir 10 dienomis
Florida, ypač žieminė ir viduri
nė dalis pergyveno gana šalto
ką orą. Gal kiek pakenkė dar
žovėms ir vaisiams. Sausio 11
d. vėl pakilo iki 70 laipsnių. Pie
tinėje Floridos dalyje oras žie
mos laiku apie 20 laipsnių šil
tesnis už žieminę dalį.
— Pagal prel. J. Končiaus
aprašymą “Drauge” Floridoje
gyvena apie 5,000 lietuvių. Fort
Lauderdale, Dania, Plantation,
Pompano Beach, Hollyvvood,
Hollendale, Miami, visur randa
si lietuvių. Nemažai pensinin
kų, nes klimatas į čia senesniems
žmonėms yra malonesnis, ypač
žiemos laiku. Iškyla klausimas
lietuviškos parapijos steigimu
pietinėje Floridoje, bet tai yra
ateities reikalas. Ar šiuo me
tu nebūtų galima kurioje nors
bažnyčioje arba šiaip patalpo
se pietinėje Floridoje, kur dau
gumai lietuvių būtų patogiau
suvažiuoti ir išklausyti lietu
viškų šv. Mišių nors kartą per
mėnesį. O tai būtų savrbu lie
tuvybės palaikymui.
— Kitas svarbus reikalas, tai
turėti lietuvišką Radijo progra
mą. Su radijo programa leng
viau būtų jungtis lietuviams šio
je apylinkėje. Pagalvokime apie
tai.
— Gruodžio 2 4d. “Drauge”
tilpo pakrUojiečio koresponden
cija iš Miami. Joie raginama,
kad Lietuvių Piliečių klube bū
tų daugiau lietuviškumo.
Be abejo labai būtų gera, kad
Lietuvių Piliečių klubas būtų
lietuviškas ir kaipo lietuvybės
sala pietinėje Floridoje, su lie
tuviškais ženklais ir užrašais.
Taipgi svarbu, kad jame rastų
si lietuviškų patriotiškų laik
raščių. Floridą aplanko iš vi
sos Amerikos daug lietuvių ir
jie tikisi k'ube rasti lietuviš
kos šilumos.

KOL O N ! J 0 S E

— Lietuvių Piliečių klube
Miami, Fla., rengiamas Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo minėjimas su įvairia pro
grama vasario 15 d..
— Šiuo metu Hollywoode gy
vena žymi dainininkė Janina
Liustikaitė. Ji mano čia pasilik
ti ilgiau. Būtų malonu ją išgirs
ti Vasario 16 parengime.
— Naujų Metų laiku Žala
duonius aplankė iš Clevelando
Adas ir Aldona (Grėbliūnaitė)
Malėnai. Labai 'buvo patenkinti
puikiu oru. Pasimaudę Atlanto
vandenyne, apžiūrėję miestą ir
apylinkes, sausio 5 d. grįžo at
gal.
— Fort Lauderdale padaugė
jo katalikų. Veikia 8 parapijos.
— Oakland Park apylinkėje
kuriasi nauja parapija, vardu
Saint Helen.
— Buvo vykdomas vajus nau
jos bažnyčios statybai. Sutelk
ta pinigais ir pasižadiė ūmais240,000, suregistruota apie 2,
300 šeimų. Fort Lauderdale mie
ste yra lietuvių. Paklausus ke
letą, ar pažįsta daugiau lietu
vių, atsako, kad ne. O -tokia pa
dėtis yra dėlJo, kad jokios drąu
gijelės nėra ir kontakto vienas

su kitu neturi.
Parapijose Fort Lauderdale
asistentais darbuojasi ir lietu
viai kunigai: V. Andriuška, Le
onardas Puišis, taipgi čia gy
vena prel. J. Končius. Pereitą
mėnesį čia atidaryta puiki Saint
Clements bažnyčia. Parapinę
mokyklą čia veda seserys kazimlerietės lietuvės iš Chicagos. *

— Vietinis laikraštis Fort
Lauderdale News rašo, kad
Broward County yra švariau
sias oras visoje Amerikoje.
Fort Lauderdale su apylinkė
mis turi daug erdvės. Namų mo
kesčiai pigesni, o tas svarbu lie
tuviams, kurie nori įsigyti na
mus Floridoje, šios korespondenciios korespondento telefonas 731 - 4326.
A. Ž.
GALI STATISTIKAI IR
NEATSPĖTI
Statistikai teigia, jog 50 metų
laikotarpyje šioje žemėje gyvento
jų skaičius du kartus padidėsiąs.
Bet skeptikai ir kitaip gali pa
galvoti. Ypač šiame hidrogeninių
bombų ąmžiuje. Per tą laiką gy
ventojų skaičius gali pusiau ir su
mažėti.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET
felet - CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE

CENTER,

INC.

J. LIEPONIS

Marquette Pk.,

6211 So. Western

PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. KitonVdienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.

h s more than

a neseni.
It’s a future.

Remčiui>er wl,en yuu were u

;

clothes for Christmas. Youprobabiy djdn’t
likę it.
Getting money vas a Kttle better.
Būt getting the toy you wanted, that
was the greatest.
Šame thing’s true today.
Then why give a U.S. Savings Bond to
a child as a Christmas gift?
Fact is he’il probably get most of the
toys he wants. Someone wiil make sure he
gets those clothes. You make sure he gets
a Bond.
He may not turu carttrbeels with it on
Christmas moming, būt he’il sure appreciate it the day he cashes it in to start
college, or go on a honeymoon, or buy a.
house.
So this Christmas do a Ettie gift shopping where you bank.
Buy Bonds.
The present for the future.

Home SAFE-?

►

the garage
before starling your car?
Do you open

ė
iilliilllllllimmilruilliiilllllllimiiiiiikii

©

Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS

America.

KUNIGAS DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Give U.S Sy/lhyi Bonds.

Ji tinkama ne tik kunigams,
bet ir pasauliečiams, kurie šių
laikų naujoje dvasioje nori geriau
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.
720 puslapių knygos kaina tik
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos
kainos prašomi pridėti 5 proc.
mokesčiams.
mimiiiiiiiiEiiiimiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiii
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BOSTONO ŽINIOS
VICEPREZIDENTO AGNEW
PADĖKA

Po viceprezidento Spiro Agnew
garsiųjų kalbų, už kurias jis buvo
labai puolamas televizijos repor
terių, bet kuriose jis drąsiai pasi
sakė prieš daugelį Amerikos vie
šojo gyvenimo ligų, P. Žičkus
parašė viceprezidentui laišką, už
virdamas jo kalbas. Vicepreziden
tas atsakė padėkos laišku.
Lietuviai, laiškai vaidina labai
svarbų vaidmenį Amerikos poli
tiniam ir net visuomeniniam gy
venime. Visada reaguokime su
padėkomis kai yra kas gera, o su
pasipriešinimu, jeigu matome ką
blogą politikierių kalbose, televi
zijos pranešimuose ar spaudos
puslapiuose. I tokiuos laiškus re
aguojama.
LIETUVIAI KREPŠININKAI

tį, kuri amžiais formavo lietuvių
tautą, ir apgailestavo, kad lietu
vių poezija yra paleidusi vieną
labai svarbią lietuvių tautos gy
venimo sritį — jos istoriją, iš kur
trykšta nauja šviesa. Kun. L.
Andriekus prisipažino, kad kai
jis pradėjęs domėtis šia sritimi,
buvo atkalbinėjamas, tačiau jis į
tai nekreipęs dėmesio. Imdamasis
šios rūšies kūrybos, autorius tu
rėjęs tikslą dabarties visuomenei,
ypač į jaunimą prabilti Lietuvos
praeities valdovų, vyskupų, vadų
ir moterų lūpomis, įsijaučiant į
jų vidinius išgyvenimus, jų idėjas
bei atliktus darbus. Kai pradėjo
studijuoti Lietuvos praeitį, rašyti
apie ją poeziją jam atsivėrė dide
li akiračiai: nuolatinės tautos ko
vos su priešais, jos laimėjimai,
vargai, kančios ir t.t.
Vytauto Didžiojo godos pava
dintos “Po Dievo antspaudais”,
nes autoriaus įsitikinimu Vytau
to Didžiojo valdymas,' jo atlikti
ir dar neužbaigti darbai buvo lyg
Aukščiausiojo Kūrėjo — Dievo
užanspauduoti.

DRAUGAS, trečiadienig, 1970 m. vasario mnft. < d.

tuštumai, Jei poetai nutils, tai
bus mūsų visų kaltė.
Paskaita buvo akademiškai pa
rengta, kondensuota ir gausiai
iliustruota autorių ištraukomis.
Visi klausytojai buvo sužavėti.
MISIJOS
Šventos misijos Šv. Petro lietu
vių bažnyčioje, South Bostone
prasidės pirmadienį vasario 16 d.
Misijos bus lietuvių kalba ir jas
ves įžymus pamokslininkas ir te
ologas kunigas Juozas Vaškas, M
IC. Klebonas kun. Antanas Baltrushunas kviečia apylinkės lie
tuvius atsilankyti į misijas.
EINAMIEJI REIKALAI
Po dvasinio pasistiprinimo su
sirinkimas priėjo prie kasdieniš
kų organizacijos reikalų: valdy
bos pranešimų, naujos valdybos
rinkimų ir kitų reikalų. Valdy
bos veiklos pranešimą trumpai at
liko VI. Kulbokas ir kasos stovį
nušvietė J. Vembrė.
Ateinantiems metams išrinkta
nauja valdyba: pirm. J. Balčiūnas,
vicepirm. Janina Ambraziejienė,
sekretoriais Br.Kuodienė ir Stasė
Cibienė, iždininke Vida Sužiedėlienė, nariais Br. Kruopas ir Pr.
Pauliukonis.
Susirinkimo pabaigoje dr. J.
Girniui nušvietus reikalą parem
ti studentų ateitininkų leidžia
mą “Gaudeamus”, padaryta rin
kliava. Po susirinkimo vyko vai
šės ponių pagamintos skanės
tais. Pr.

Bostone yra mėgėjų krepšinin
kų komandos. Bostonas susiskirs
tęs rajonais, kiekvienam rajone
yra po kelias ar kelioliką koman
dų. Pirmiausia žaidžiama savo
rajone, o vėliau rajonų laimėto
jai. Kur jos baigiasi, neteko pa
Po įžanginių pastabų knygos
tirti. So. Bostono rajone įsiregis autorius paskaitė dvylika dalykė
travo ir lietuvių komanda. Ko lių, nukeldamas klausytojus į Lie
mandoje žaidžia: Ambroza, Bai- tuvos praeitį, kurią dengia virš
ka, Barūnas, Gineitis, Griauzde, penkių šimtų metų danga. — Vy
Ivaška, Mikonis,
Tamulis (iš tauto Didžiojo godas ties ypaBrocktono), Vileniškis ir Žič-I tingesniais to didžiojo Lietuvos
kus. Jie yra įsiregistravę Lithua-1 valstybininko gyvenimo
mo
KERBELIENĖ RUOŠIA
nian Club vardu. Jų globėju yra mentais.
DAKTARATĄ
Lietuvių Piliečių draugija So. Bos
Iš tikrųjų, iš rengėjų pusės bu
Beatrič Kerbelienė priimta į
tone, kuri paskyrė ir pinigus jų vo pasielgta ne visai pagal pro
uniformoms. (Pažymėtina, kad tokolą, kviečiant, knygos autorių Tufts universitetą, kur ji ruoš
draugija globoja
ir šachmatų skaityti, be įžanginio įvado.Bet daktaratą iš dramos.
klubą). Visos panašios krepšinin kaip susirinkimo vadovas pareiš
Mūsų buvę ligoniai
kų komandos turi savo globėjus.
kė, tai buvo padaryta sąmonin
Grįžo iš ligoninės ir kai kurie
Iš žaistų rungtynių lietuviai gai, norint, kad kuklusis knygos
laimėjo tris, o pralaimėjo vienas. autorius pats pasisakytų apie sa jau dirba po turėtų operacijų:
inž. Eugenijus Manomaitis, litu
Graži pradžia. Teko matyti tas vo kūrybą.
anistinės mokyklos mokytoja Vi
pralaimėtas rungtynes. Ir jose jie
da Kleinienė ir Bostono dramos
galėjo išeiti laimėtojais. Prieši
LIETUVIU NAUJOJI RELIGI sambūrio narė Irena Žukauskie
ninkas laimėjo keliolika krepšių
NĖ POEZIJA
nė.
baudomis, o lietuviai rungtynes
Po tėvo L. Andriekaus VI. Kul
pralaimėjo tik poros krepšių san
tykiu. Lietuviai žaidėjai yra tikri bokas skaitė paskaitą apie lietu
PADĖS PABĖGĖLIAMS
“solistai’. Atrodo, kad tų “solis vių religinę poez. Pradžioje trum
Tarptautinio sąjūdžio ūki
tų” principas: Tik aš galiu įmes pai suminėjęs Kr. Donelaitį, kun.
ti. Tai labai klaidingas galvoji A. Strazdą, kun. A. Vienažindį, niai besivystantiems kraštams
mas. Kai kas iš tų solistų labai vysk. A. Baranauską ir Maironį, padėti vadovybė, specialiai su
gerai meta iš visai arti, kiti iš- plačiau išnagrinėjo J. Baltrušai šauktame pasitarime Aachene
toliau, bet žaidžiant solo sunku čio, Putino, F. Kiršos, St. San (Vakarų Vokietijoje)
nutarė
tikėtis gerų rezultatų. Žaidėjai tu tvara ir ypač B. Brazdžionio reli karo sunaikintos Biafros kraš
ri būti vienetas. Lietuvių koman ginius aspektus jų. kūryboje. Iš to atstatymui paskirti dešimt
da yra gana aukštų vyrų. Pavie žemininkų paminėjo Nyką Niliū- milijonų marikių. Pirmiausiai
niai žaidžiama gerai, bet koman ną, Henr. Nagį ir K. Bradūną, numatyta padėti pabėgėliams
dai reikia susižaidimo. Jeigu kai kurie yra augę ir brendę krikš grįžti į savo gimtuosius kai
kurie “solistai” nebūtų solistai, o čioniškoje kultūroje, tačiau kai mus, organizuoti pakankamą
žaistų pasuotėmis kaip vienetas, kurie iš jų, liesdami žmogaus sanitarinę tarnybą bei rūpintis
jų rezultatai būtų daug geresni. santykius su Dievu, neturi aiš žemės ūkio atstatymu, šiam
Reikia daugiau susižaisti ir turėti kaus Dievo supratimo, Jo dar ieš tarptautiniam
sąjūdžiui privadovą, kuris matytų ir parody ko. Iš vėlesnių rašytojų, gausiai | klauso Vakarų Vclkietijos kata
tų klaidas. Reiškia, būtinos tre pasireiškusių religine poezija, pre ' llkų “Miseireor”
organizacija,
legentas paminėjo VI. Šlaitą, kun.
niruotės. Treniruotės paskirtos
‘
devynios
kitos Vakarų Eurošeštadieniais nuo 12 iki 3 vai. L. Andriekų ir A. Jasmantą -Ma
; pos katalikų šalpos organizaciBoston Trade High School. Tuo ceiną. Iš bežemininkų - Mackų,
laiku salė yra išimtinai lietu L. Sutemą ir Bogutaitę ir jauniau 1 jos ir JAV-bių bei Australijos
šių - seserį M. Jurgitą - Saulai- katalikai.
vi ams.
-------- [----------------------------------- •
Rungtynės vyksta South Boston tytę, D. Sadūnaitę, Švabaitę ir se
Municipal Building. Pradžia 6:30 serį M. Antaniną - Nauragytę.
TYPEWRITERS
Vai. vakare. Sekančios rungtynės Baigdamas savo paskaitą prele
Sales
— Service — Rentals
gentas
pastebėjo,
kad
vis
labiau
yi a sausio 29 d., kada šios žinios
Typevvriters — Adders
ir
labiau
poetai
darosi
be
tautos,
ra lomos. Žiūrovai kviečiami. Mo
A & H BUSINESS MACHINE
t.y. vis daugiau ir daugiau neten 3530 W. 63rd St.
kestis iš žiūrovų neimamais.
Tel. 925-8875
Tokie sporto klubai iš bet ku ka skaitytojų. Poetas negali kurti I»e^^SKQ^a^»NKiaMNSai
rios šakos yra geras reiškinys ir
net svarbesnis negu profesionalų.
Profesionalai turi . tik kelioliką
žaidėjų visoj valstijoj, todėl pla
čiosios jaunimo masės negali įsi
jungti. Jų rungtynės profesinės
ir savininkams atneša milijoninį
pelną, o tuose mažuose klubuose
įtraukiama labai daūg jaunimo.
Tai ir yra svarbus gyvenimo pa
sireiškimas, kad jaunimas užsi
imtų.
Mūsų mielam klubui linkėtina
sėkmės ir toliau. (PŽ)

SUSIPAŽINIMAS SU KNYGA
“PO DIEVO ANTSPAUDAIS”
Sausio 25 d. Tautinės Sąjungos
namuose įvyko metinis Bostono
sky. ateitininkų sendraugių susi
rinkimas, kurį atidarė skyriaus
pirm. VI. Kulbokas. Susirinki
mo pirmininku pakviestas E. Su
žiedėlis ir sekretore J. Ambrazejienė..
Pirmiausia buvo pakviestas kun.
Leonardas Andriekus paskaityti iš
naujai jo išleistos poezijos knygos
“Po Dievo antspaudais”. Knygos
autorius, prieš skaitydamas, pa
brėžė, kad jo pastarosios knygos
poezija nėra vien fantazijos pa New Yorko policininkas, užsidėjęs neperšaunamą liemenę, su automa
daras, bet atremta į istorinę bū tu rankoje ieško slapuko šaudytojo, kuris peršovė du policininkus.

“Lietuvių Dienos” leidyklą bei
visą administracinį
kolektyvą.
Ir pabuvojo jų svečiu. K. S. Kar
piui, išvykstant atgal į Clevelandą, A. L.T. S-gos Los Angeles
skyrius suruošė atsisveikinimo
pietus — U. Spreinaičio restora
ne, Glendale, Calif. (vm)

tojų “Mamyčių” suprojektuoti
rūbeliai.Rūbų tinkamumą ir at
ranką parodai padarė p. A. Audra
nienė, šios srities specialistė.
Plaukų šukuosenomis
modelė
mis rūpinosi plaukų stilizavimo
žinovė K. Astrovienė. Modelėms
muziką skoningai pritaikė muz.
G. Gudauskienė.

BIRUTĖS D-JOJ

Birutietės dėkingos visoms, ku
Anksčiau
suroštoji
l.d.k. rios prisidėjo savo darbu bei ta
“Birutės” d-jos Los Angeles sky lentu prie šios parodos tokio sėk
Nuotraukoje (iš kairės) A.L.T. s-gos pirm. B. Dūda, klebonas prel. J. riaus madų paroda praėjo su di mingumo. M.
Kučingis, K. Karpius ir A. ir H. Bajeliai.
Nuotr. L. Briedžio
deliu .pasisekimu. Salė buvo pil
nutėlė, visi gėrėjosi
modelių
PARDUODAMI
grakštumu bei rūbų įvairumu ir
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
spalvingumu. Neatsiliko nuo vy
30% iki 50% nuolaida
resniųjų modeliu nei mūsų jau Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai
nasis atžalynas; buvo demons
SOUTHWEST FURNITURE CO.
SVEČIAS IŠ CLEVELANDO
Svečias K. S. Karpius, lydimas A..
Tel. GR 6-442 J
truojami taip pat skoningai pasiū 6200 S. Western
L. T. S-gos Los Angeles skyriaus
Žymus visuomenininkas K. S. pirmininko B. Dūdos, aplankė Šv. ti, daugiausiai ir pačių modeliuo
Karpius lankėsi Los Angeles. Ta Kazimiero parapijos kleboną .
PROGRESS-PAŽANGA
proga Iosangeliečiams teko pa prel. Ji Kučingį,. Tolimasis sve
C O L L I S I O N Ė X P Ė R T S
matyti svečio atvežtą filmą apie čias stebėjosi taip gražiai klestanA. & J. STANEVIČIUS
a.a. prezidento A. Smetonos lan čia Šv. Kazimiero parapija.
kymąsi Clevelande bei jo tragiš
(Fender) Pilnas Pataisymas.
Plauname — Ištepame — Dažome
kos mirties laidotuves. Po to bu
Apsigyvenęs pas savo senus pa
Motoro, Karoserijos
(Body), Sparnų
vo parodyta Clevelando lietuvių žįstamus A. ir H, Bajelius, svečias
pasididžiavimas - Lietuvių Kul jų lydimas, turėjo progos pama
2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663
tūrinis darželis, kuris paliko ste tyti gražųjį Los Angeles miestą,
Chicago, Illinois 60632
bėtojams neišdildomą įspūdį.
i
o taip pat aplankė p. A. Skiriaus

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

ANNOUNCING
NEW HIGHER
INTEREST
ON SAVINGS
6%
PER ANNUM

0N SAVINGS CERTIFICATES OF $5,000. 0R MORE, 2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

0N SAVINGS CERTIFICATES 0F $1,000. 0R MORE, 1 YEAR MATURITY

5h
5h
5*
PER ANNUM

0N SAVINGS CERTIFICATES 0F $1,000. 0R MORE, 6 MONTH MATURITY

PER ANNUM

90 DAY N0TICE G0LD EAGLE PASSBOOK ACCOUNT $50.00 MINIMUM

PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK ACCOUNT
Interest Is compounded daily and paid ųuarterly on all accounts. Standard
Federal pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits received by the 10th of any month earn from the first of that month. Deferred
Income Certificates are available at rates of 6%, 5%%, and 51/4%.

STANDARD
FEDERA

I

PASSBOOK AND
CERTIFICATE SAVINGS
INSURED TO $20,000

Savings and Loan Associdtlon of Chicago
ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 f more than twice legal reųuirements)
4192 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone:
HOURS: Mon., Thurs. 9 a.m.-8 p.m. Tues., Frl. 9 a.m.-4 p.m. Sat. 9 a.m.-12 noon Wed.- no business transacted

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. vasario mnė. 4 d.

nį vadovėlį, gausiai iliustruotą,
šį darbą vykdo j. v. s. Br. Juo
delis su eile bendradarbių. Nu
matoma šį leidinį atiduoti spaus
tuvei 1970 m. pabaigoje.

IŠNUOMOJAMA

CLASSIFIED GUIDE
REAl.

MISCELLANEOUS

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO
MINĖJIMO SUEIGA

E S T A T E

Tvarkingas, teisingas ir greitas

APDRAUDŲ AGENTŪRA

RADIO PROGRAMA

d

Vasario 8 d., 11 v. r., Jauni
Namų, Gyvybes,
sveikatos, biznio,
mo centro mažoje salėje įvyks
automobiliu.
iškilminga Klaipėdos krašto at
Patogios išsl mo
kėjimo siflygos.
vadavimo minėjimo sueiga. Da
lyvauja Nidos laivo jūrų skau
J. BACEVIČIUS
tės, Nemuno laivo bebrai, Kuni 6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233
gaikščio Algimanto laivo jūrų
skautai ir Prezidento A. Smeto
nos laivo jūrų budžiai. Skauti- lllllllllllllllllll■lllllllil■lllllll■l■■l■l■ll■ll■ll
A. ABALL ROOFING CO.
ninkai-kės, broliai, sesės, tėve
Įsteigta prieš 49 metus
liai ir visuomenė kviečiami atsi
Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus,
lankyti.

LA I-6047 arba R0 2-8778

Nors ir labai buvo šalta, ledua valgyti vistiek skanu.

SKAUTYBĖS KELIU

SIUNTINIAI Į_L?ĖTUVA

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
FILMU

Susidomėjimas V Tautinės
stovyklos filmu labai didelis.
Vos tik paskelbus apie filmo
premjerą, šio skyriaus redakto
rė gavo daug pasiteiravimų, su
sijusių tiek su pačiu filmu, jo
pagaminimu, premjera Chicagoj,
galimybes ją pamatyt kitų mies
tų lietuvių kolonijose ir t. t. Už
klaustas apie tai šio filmo kū
rėjas ps. kun. Arimantas Kezys, SJ, pranešė, kad visais šiais
reikalais yra ruošiami straips
niai, kurie netrukus bus išsiun
tinėti lietuviškai spaudai, čika
giečiai yra kviečiami atsilankyti
į premjerą, kuri įvyks kovo 14
d., 7 vai. v., Jaunimo centre.
Dėl vietų rezervavimo teirauki
tės pas vietos skautų-čių tuntų
tuntininkus ir vienetų vadovus.

LSS VADOVYBIŲ PASIKEI
TIMAS PAREIGOMIS
S'kautininkai-kės, vadovai-vės,
vyr. skautė ir sk. vyčiai, skau
tų-čių tėveliai ir visuomenė yra
kviečiami atsilankyti į LSS va
dovybių pareigom pasikeitimo
sueigą vasario 15 d. 11 v. r. Jau
nimo centro didižojoje salėje.
RUOŠIAMAS
“JŪRINIS SKAUTĄVIMAS”
LSB Jūrų skautų skyrius su
intensyvintomis
pastangomis
ruošia visų jūrų skautų ir jūrų
skaučių programų aiškinimo ir
jūrinio skautavimo žinių platesDidžiojo poeto Dantės intymi u o
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis.

Į lietuvių kalbą išvertė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyre
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00 Gaunama DRAUGE it
pas knygų platintojus
[llinois State Kvyentojai prie kainos
turi pridėti 5% mokesčių.

Sesutei mirus,
METAI GABALIENEI,
LYDIJAI ŠOLIŪNIENEI
ir šeimoms reiškiame užuojautą.

Jadvyga ir Algirdas Reivyčiai
Loreta ir Sigitas Macaičiai

TELEVIZIJOS

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

VARGAS SU APŠILDYMU?

VALDIS REAL ESTATE

MIGLINAS

REAL

ESTATE

RETA PROGA
ST. PETERSBURG,
FLORIDA
KUR DABAR LIETUVIAI
MASINIAI KURIASI
3% kambario butai, efficiencles,
motelis — viso 34
vienetai,
204
PARDAVIMUI
vietų restoranas ir lounge, plaukio
jimo baseinas, 2 shuffle boards, 2
teniso aikštės, po stogu piknikavlmo vieta su Įrengimais, solarium'al
— visa tai
ant 3 % akro kampinio
sklypo prie vandens — Boca Ciega
Bay. Puiki vieta laivams ir meške
VTTfT COVERS AND HANDLES riojimui,
liuksusiniam St. Petersburg rajone. Metinės
pajamos —
80 and 50 gal. Free deiivery
$180,000. Kaina — $362,000. Rašy
5622 %. Racine. 434-1113 kit: J. Petrauskas, 1700 Park St j
North, St. Petersburg, Fla. 33710.

GARBAGE DRUMS

<WHHHwnwHtttiiK<iiwmiiiittRiiNiHn«niiiiiiHiitti!iiiinii!niiHiniitniiijiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiifli» !

Heating Contractor

DOMAS ŽUKAUSKAS

Larraimie and North Avė. — 3-jų
butų mūr. 5—4—3 kamb.
Gazu
karštu vandeniu apšild. $4,200 pajamų. 2 maš. garažas. 35x125 p.
sklypas. $34,000,00.

MAZZA — H0 5-0570

REAL

'

i
į

Juozas ir Stefanija česnai

Perskaitę Dranga, duokite kitiems pasiskaityti

HELP WANTED - VYRAI

VARGDIENIAI,
VICTOK HUGO
I tora. — 3.50

GOOD OPPORTUNITY
Various Manufacturing
Duties in new field.
Earnings open —
with excellent potential.
PHONE — 929-2270

II tom. — 2.00
III tom. — 3.00
IV tom. — 3.5C

VYRAI IR MOTERYS

Color corrector wanted
TO W0RK IN NEW SKOKIE
, LABORATORY
Call 8:00 A.M. to 6:30 P.M.

674-0545
HELP WANTED -- MOTERYS

Reikalinga patikima moteris nuo
latiniam bendram namų ruošos
darbui 5 dienas savaitėje. 4 vaikai
(3 mokyklinio amž.) 14-10-7-4 m.
Geras atlyginimas tinkamam asme
niui. Reikalinga nors kiek angliš
kai kalbėti. Geras susisiekimas.
Tel. 692-2854 po 6 v. vak.
S

I

o

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS
IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. — Tel. 925-6015

Skelbkitės “Drauge”.

ESTATE

OHHIIlIlIlIIilIlIlIIIIIIIIIIIIilIilIlIlIHIlIlIHHKMIlIlUlIMBUIIIIimillllllllllHIIIIIIBIIOh

DRAUGO KNYGYNO KATAI OGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam
paštu ar telefonu LU 5-9500.

kas

n

užsisako

Knygos suskirstytos pagal savo turinį ‘ i.5 skyrių ir
augrupuotos alfabeto eile
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų
kurias galima gauti DRAUGE.

SALES • N0RT6A6ES • MANAGEMENT

SIUNTINIAI Į LIETUVA

■llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll„l,lml,lllllllllllmllll

Rapolo Skipičio

LEO’S SINCLAIR SERVICE

A L EX

ŠATAS-—REALTOR

Main Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. Tel. OL 6-2233
LEONAS ITIANCKUS
Turime šimtus namų Berwyne, Ciceroj, Riverside, La Grange Park
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
Tune-up ir Motorų Remontas
gą ir išsirinkti iš katalogo.

5759 So Western Avenue
Kalmpas 58th Street
Tel. — PRospect 8-9533

MOVING
8ERENAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Ptaee — WA 5-8063

dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti

knygos:
Member of M.L.S.

A. -j- A.

Lietuvoje, Kelmėje, mirus,
sūnų BALĮ ir ONĄ SEBASTIJONUS,
dukterį JUZĘ ir PETRĄ MAZIENIUS
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

NAMŲ TAISYMO DARBAI

F M. -iO5TOjrvSKIS
Staliaus, dažymo ir visus kitus
darbus
atlieka lietuvis — labai
I tom. —3.00
prieinama kaina.
II tom. — 2.50
SKAMBINTI RE 7-9615
III tom — 3.00

čiai, ąžuolo medis, dvigubas
mūr. ;
Gaunama DRAUGE, 4545 West
garažas. $51,000 arba pasiūlymas.
6 kamb., 20 metų didelė
švari
63rd St.. Chicago, III 40629
mūr. rezidencija prie 71 ir Califor
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj Illinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% mokesčiu.
užimti. $27,500.
5 kamb. 15 metų. “ranch’’ sti »»♦•♦♦♦ s» * ««.« .
liaus mūr.
namas. 84 ir
Kedzie. i
$23,000.
5 54 kamb. 15 metų mūr. “ranah” I
ant 50 p. sklypo. Prie 79 ir Rock
Remkit tuos biznierius, kurie
vvell. 2 vonios, centr.
vėsinimas,
įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas pir skelbiasi dienraštyje “Drauge”.
kinys.
1 1 hutu. 10 metu, 2-ju
aukšti)
mūr. namas prie 71 ir California.
$152,000.
D e M E

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III 60632. Tel. YA 7-5980

SEBASTUONIENEI

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ

patalpa.
Morglčius galima
perimti
su 6%% 21,900.
Brighton Pke du namai, 6 bu-tal,
geros pajamos, 18,900.
Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ti patalpa bizniui arba raštinei.
Pigus
, $41,000.
Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb bun' galow. Naujas šildymas.
Garažas

ir kitus kraštus.

ONAI

MIRKO JELUSIC
Atlieka visus namų taisymo darbus
3 tomai kiekvienas no 2.00 2622 W. 691h St., 434-0626

2458 W. 69th St RE 7-7200
Krautuvė Marąuette Parke
2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486
Marąuette parke, mūrinis, du bu
Namų tel. — PR 6-1063
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei

4443 W. «3ril Street. Chicago. Illinoia
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

HEATTNG * SHEET METAI,
Telefonas VI 7-3447
4444 8. Weetem. Chicago B. III

Danguolė ir Antanas Klimai
ir vaikai.

J.

JOSEPH VENCKAUSKAS
Remodeling Contractor

CEZARIS,

1 ai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nen’ jibosta, kurios
tinka visiems laikams, visoms
A. JAMES HEATING CO.
4 miegamų Imūr. namas. 16 metų $17.»$»tautoms,
kurios verčiamos į sve
4552 S. Kedzie
847-4314 senumo 37 kž p. sklypts. Virš
VAINA
REALTY
timas
kalbas
if renkamos mokyk
$20,000. 2854 W. 85 Pi. HE 4-1459,
2517 W. 71st St. — RE 7-9515 loms ir bibliotekoms kaip to krašpo 6 v. v._____
j______________
, to pavyzdinė literatūra Tos kny
Parduodamu 6 butų mūrinis GeWu, 2-jų aukštų mūr. prie
reikalineos kiekvieniems na
GĖLES
ros pajamos. Duokite pasiūlymą, j 67 ir California. $20,000
metinių
reikalingos kiekvieniems nai pajamų. $127,000. įnešus $45,000 mams. Isigiię ias Drauge' sau
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
1843 W. 54th St.
savininkas duos paskola 7%
"
1
ir kitokioms progoms
Skambinkite 532-5241
114 aukšto, 5 metų mūr. 2 švarūs ir savo draugams ar artimie
GUŽAUSKŲ
butai — 5% ir 4% kamb. Prie 63
ir Austin.
Virimo — kepimo pe siems, tikrai būsite patenkinti.
Revurly Hills Gėiinyčla
į

ir kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi

SEBASTUONIENEI

Tel. PR 8-2781

L.N TOLSTOJUS

DRAUGAS

Lietuvoj mirus, ONUTEI ir BALIUI SEBASTIJONAMS

ONAI

ANNA KARENINA,

Būkime kaimynai

įrengtu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius tr
alr-oonditloning —
naujus Ir senus namus. Stogų
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus
dirbti mieste bei užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

A. -Į~ A.

2457 VVest OMh Street
Tel HE 4-7482

i METALO IR
I ir II tom. — 4.00. STIKLO
III ir IV tom. — 3.75. Tvoros, Sto
APDRAUDŲ AGENTŪRA
geliai, Durys
BELL REALTY
Langai, Ryn- »jj ’SH
J. B A C E V I fi I U S
BARABAS,
os
ir Turėklai '45
PAER LAGERKVIST
iwwRiR>)iinitii>iiniiniiini!nHiNiniiwuNinininuiHi!inniHmiiii!inini!iii!iiiiiP!RR!iHF.;«im 6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238
kaina — 2.25
JEIGU JUMS REIKIA.
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS.
VALAU KILIMUS IR BALDUS.
J RUDIS — Tai. CL *-1050

COSMOS EXPRESS
2501 W. <!» St.
Tel. WA 5-2737 GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
3333 S. Raisteli
Tel. 254-3320 'kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
Didelis (vairiu prekių pasirinkimas. dina tokius dalykėlius gražiai, grei
10 kamb. mūr., 2 vonios, 2 vir
Priimam užsakymus automobiliams
tuvės, 2 auto mūr. garažas, naujas
— Moskvitch ir Zaporozec.
I tai ir prieinama kaina
gazu šildymas, puošnus, priedai, gra
E. Žukauskas
žesnis, patogesnis už naujus namus.
Arti visko $28,900.00.
5 jį kamb., 8 metų modernus mū
ras, arti Bogan, apie 40 pėdų skly
4545 VVest 63rd Stree,
pas. 1 % auto garažas. Greit susitar
RICHMOND AUTO SERVICE
ki. $22,900.00.
CHICAGO 29, ILLJLNO’S
Pulkus 2-Jų aukštu mūras — 6 ir
2934 VVest 63rd Street
S kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas. IfflMMIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Vertingas
mūras. Naujas stogas,
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
elektra, gazo šildymas ir garažas.
toro patikrinimas. Vilkikas.
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
Tel. GR e-3134 arba GR 0-3353
tte pke. $26,950.
Savininkas Juozas f.Toe) Juraltta
7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern.
'BlllllilIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'llilIlIlilIlIlIlI'lllilIlUlllllllliltllIilIi ’IiillIlllIlIllKIllilIiHilIlIllIlIlIlI
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas
Įrengtas
beismentas.
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockwell.
Spalvotos ir paprastos, radijai,
$21,800.
stereo, oro vėsintuvai.
Pigus lotas dviem butam statyti.
Marąuette pke.
Pardavimas ir taisymas.

Kreipkitės

Naujasis Gyvenimas

NAMŲ PIRKIMAS
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Ineome Tas
Notariatas
Vertimai

0 A 2 Y M A $

'

=
= REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI —

KOŠTAS BUTKŪS

iiiiimmiiimiiiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiii 2737 W. 43rd St., CL 4-2390

BANGA

CONTRACTORS

REALTY

|

♦ * ♦♦♦ •

TV, Radio, Stereo, TV antenos,
Alr-conditioners Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St, Tel 434-0421
Vakarais skambinti WA 5-3607
P. Rndenas
K. Šimulis

lšnuom. 2-jų kamb, butas skiepe.
Marąuette parke. Skambinti po 8 v.
v. 737-6983.

Notary Public

ŠIMAITIS

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku.

MISCELLANEOUS

RENT

BUTAI
rinktiniams nuomininkams.
Best Ajrencv. 2025 W. 63 PR 8-6032
Nelaukit užsiregistruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus.
Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

Daromi ir liudijami vertimai. Tvar-.
komi pilietybės dokumentai. Pildo- '
mi Ineome Tax ir atliekami kitoki ;
Seniausia Lietuvių Radio Propatarnavimai.
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
ŠIMKUS REAL ESTATE
WLYN, 1360 bangos, veikia sekNflTBRY PITRT TP
! aiadieniais nuo l:0u iki 1:30 vai
tlUlntlI rUBUO
I ppietų.
perduodama: vėliausių
4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450 j n.-nibric žinių santrauka ir ko
■ mentarai. muzika dainos ir MagBevelk naujas 4 modernių butu dutėa pasaka. Programą veda —
mūras — 3 po 4 kamb. Ir 7 kamb.
Slėptinas J. Minkns. Biznio reika
59 ir Kedzie. 375,000.
Maisto krautuve - Brighton Patikę. lais kreiptis į: Baltic Florists —
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais
rinas. nutekamuosius vamzdžius Da- S)]dyrnas Garažas j buta3 su baldais, gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E.
žeme iš lauko. Taisome mūrą. tuek
tras
tuščias.
42 ir Rockvvell. Broadway, So. Boston, Mass. Tel
pointing”. Pilnai apsidraudę. visas
AN 8-0489. Ten pat gaunamas it
darbas garantuotas.
* i a, o u u.
dienraštis “Draugas”.

— Grifai, ereliai ir kondorai
gali pakilti 6—7 kilometrus.

(Atkelta iš 2 pusi.)
reaniuosius visada džiugina.
Malonu stebėti gražią būre
lio vedlkilą; linkėtina, kad šio
būrelio sesės ją ir toliau nenu
trūkstamai tęstų, įprasmindamoi3 žodžius, kuriuos jos iš
tarė, duodamos vyr. skautės
įžodį.
sj.

D E M E S I O 1

FOR
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET

TEL. 471-0321

N1GPRIK1AUSOM4 LIETUVĄ STATANT.........
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas,
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ..........................
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

$5.0fl

$7.00

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 knygov
ka'nou turi pridėti 5 proc mokesčiams
"muiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiuinitiihiiiimiiiiiiiuuuHiiHniiiiiiiiiii.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

KANADOS ŽINIOS

ALVUDO VAIKŲ TEATRAS

Toronto, Ontario

ANATOLIJUS KAIRYS

Vasario 8 d. Jaunimo Centre, | pastatyme bus ir pakeitimų. Vievienintelis Chicagoje vaikų tea- toje mirusio a.a. J. Bertulio įėjo
tras stato šių žodžių autoriaus 3 muzikas Ant. Kalvaitis. Šokius
veiksmų eiliuotą pasaką “Du ruošia Valeckaitės baleto studibroliukai”. Ne todėl rašau. “Du ja. Psichologiškai prasmingus sce
broliukai” yra vienas iš daugelio novaizdžius kuria dail. J. Kiburas. Jonas Narukynas projektuo
šio teatro darbų dešimtmečio
bėgyje ir užima gana kuklią vie ja ir gamina naujus kostiumus,
tą atliktų vaidinimų eilėje. Ra o rež. pad. Aid. Sobieskienė tal
šau, nes Alvudo Vaikų teatras kina visur ir visiems. Dirba de
užsipelno didesnio lietuviškosios šimtys talkininkų: A. Kirvaitytė,
visuomenės dėmesio, negu jam J. Korsakas, V. Žygas, Andriulis,
J. Bružienė, dr. O. Vaškevičiūtė,
skiriama.
Vaikų teatras ugdymo pras O. Juodkienė ir daug kitų.
me yra pradinė mokykla, kurio
Telieka palinkėti laimingo
je vaikas gauna pirmąjį “scenos
sceninio
išsipildymo. Lietuviško
krikštą”, pirmąsias žinias, pa
ji
visuomenė,
nėra abejonės, už
grindinį, kariškais terminais kal
pildys
Jaunimo
Centro didžiąją
bant, “naujoko apmokymą”, reikalingiausias žinias apie savąją | salę iki paskutinės kėdės. Geriausceną bei tautinį teatrą. Kaip S1OS se^mes!
pradžios mokykla paruošia vai-j
kus aukštesniam mokslui, taip
Vaikų teatras parengia aktorius
aukštesnio kvaliteto scenai —
Jaunimo teatrui. Vaikų teatre iš
kyla mažųjų sugebėjimai, troški
mai, čia įgyjamas kolektyvinio,
darbo supratimas bei vertinimas,
drausmingumas, susiklausymas,
punktualumas. Tai pamokos, ku
rių išpildyme mokinys dalyvau
ja visais savo pojūčiais: kalba,
klausa, protu, jausmais, judesiais
ir t.t. Jis turi tuo pačiu laiku ir
šokti, ir klausyti, ir atsakyti, ir
veikti, ir kitų veiksmus stebėti
sekti loginę veikalo eigą. Tik vi
sų pojūčių vienybe išgaunama
veiksmo harmonija!

PREZ. A. STULGINSKIO
MINĖJIMAS

į

Vaikams teatras svarbus ir as
menybės simbolio pažadinime.
Jaunasis aktorius stebi ir klauso
scenos vyksmą. Jis žino, kada tu
ri įeiti, kada išeiti, kada ir po
kokių žodžių įsijungti ar išsijung
ti. Jis žino, kad jo riktas pakenks
kitiems, kad vaidinimo pasiseki
mas ar nepasisekimas priklauso
lygiai visiems, ir kad tiktai ben
dros pastangos atneša laimėji
mą. Tai atsakomybės pajautimas,
ko vaikas negauna niekur kitur.
Bręstančiam organizmui tai la
bai svarbu. Ugdoma tolerancija,
vienybė, susiklausymas ir meilė
bendrai dirbamam darbui.

“Gėlės” — sesutės Juodytės Alvu
do Vaikų teatre — “Du broliukai”
vaidinime šį sekmadienį Jaunimo
centre.
Nuotr. inž. Ks. Kauną

PRIE ATOMINĖS

KATASTROFOS RIBOS

Sausio 25 d., 5 vai. p. p., To
ronte, Prisikėlimo parapijos au
ditorijoje įvyko buvusio Lietu
vos prez'dento A’eksandro Stul
ginskio, mirus’o 1989 m. rug
sėjo 22 d., pagerbimas - akade
mija.
Akademiją atidarė Kanados
LB Toronto apyl. valdybos pir
mininkė, poetė Laima žvėgždaitė, kuri, tarusi poetiškai su
komponuotų žodžių,
paprašė
publiką atsistoti ir pagerbti įne
šamas vėliavas. Invokac’ja suka’bėio Ėv. Jono Krikštytojo
lietuvių parapijos klebonas kun.
Petras Ažuba’is.

Jau antras dešimtmetis Alvu
do Vaikų teatrui. Jo darbo vai
siai gražūs ir gausūs. Apie 300
vaikų jo vaidinimuose bandė sa
vo pirmuosius žingsnius. Kelioli
ka jų jau atėjo į LB Jaunimo
Teatrą, o keli dar lavina savo
žinias Dramos studijoje.
Ateinančiame “Du broliukai”

tus, pravedęs reikalingiausius
įstatymus Lietuvos valstybei, įkūręs stiprią valiutą, kuri iš
silaikiusi iki bolševikinei oku
pacijai tvirtais pagrindais, iš
gavęs Lietuvai pripažinimą iš
didžios daugumos pasaulio val
stybių, atlaikęs bylas Klaipėdos
krašto ir Vilniaus srities Tau
tų Sąjungoje, o paskui, nors
pasitraukęs iš prezidentavimo
posto ir apsigyvenęs savam ūky, buvęs itin lojalus savo kraš
to valdžiai, nors būdamas opo
zicijoj. Todėl ir baisiam negan
dui — bo’ševikinei okupacijai
užplūdus kraštą, jis pasakęs:
“Aš iš Lietuvos niekur nesi
trauksiu”. Ners tas apsisprendi
mas iam daug kamavęs; bol
ševikai ji iš’aikė eilę metų iš
trėmime Sibire.

. ...

..

kėlimo parapijos klebonijoj paskaitininkui, programos daly-

K
H
H

viams ir svečiams įvyko prieini- H
mas.
Pr. Alšėnas ffi

Pranešame gminems, draugams ir pažįstamiems, kad
19y0 m vasarį0 o d., 2 vai. ryto, sulaukus senatvės, mirė
mūsų mylima mamytė, močiute ir promočiūtė

*
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a
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EMILIJA PAULIONIENĖ
SPECIALIOS PAMALDOS
Popiežiaus Pauliaus VI-jo
generalinis vikaras Romos vys
kupijii, kard. Dell’ Ac-qua.'
Maldų savaitės už krikščionių
vienybę proga, paskelbė atsi
šaukimą į Romos tikinčiuosius,
kviesdamas visus melstis Baž
nyčių vienybės intencija. Kiek
vieną Maldų savaitės dieną at
skirose Romos bažnyčiose buvo
laikomos specialios
pamaldas

Programos pranešinėtoja pa
Charakteringa, kad Al. Stul
kviesta Ramunė Sakalaitė, kuri ginskis jau antrą pažadą buvo
visus žavėjo savo gražia laiky padaręs — nesitraukti iš Lie
sena ir ypatinagi gražia lietu tuvos. Jis tą patį buvo pasakęs
vių kalbos tarsena.
Scenoje buvo didž’ulis a. a.
prez. Al. Stulginskio portre
Musą mielus idėjos draugus
tas - paveikslas, pieštas dail. S.
Šetkaus.
VLADĄ, VYTAUTĄ IR JONĄ
Scenon iškviestas kalbėti gen.
SOLIONUS
Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas r>!>br'?ė kad a a. Al.
bei jų artimuosius, mirus jų brangiam tėveliui, nuo
Stulginskis buvęs 34-tasis isto
širdžiai užjaučiame ir kartu jungiamės maldoje.
rinės Lietuvo” vadovas. Jo va
dovavimas Lietuva^ ir Lietuvos
vvriausvbri buvęs susijęs su
Chicagos Ateitininkų Sendraugiai
labai svarbiais atsikūrusios Lie
tuvos "vykiais kaio su savo
sios valiutos — lito įvedimu,
Mūsų mielam draugui

ALEKSAITĖ
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 South California Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario mėn.
5 dieną iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švenčiau
sios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo- par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.
Šeima prašo gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė Irena Jarusevičien,ė-Whittemore, žentas
Warren, anūkė Rūta Graužinienė su vyru Vytautu, anūkas
Antanas Jarūnas su žmona Nijole ir proanūkai Lina, Vikto
ras, Dalia ir Algis, Lenlųjoje seserys Leokadija Tiškienė
ir Janina Putausldenė su šeimomis, Lietuvoje brolis Marijus
Aleksas su žmoną ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Dėl informacijų Telef. — YArds 7-1138.

-

K’ainėdos konvencijos pasirašy

mu ir kitais labai svarbiais as
pektais.

Pagrindinę paskaitą apie ve
lionį prezidentą Al. Stulginskį
skaitė visuomenės veikėjas, buvęš Vliko pirm., Jonas Matulio
nis. Jo paskaita, kuri buvo la
bai puikiai paruošta, suskaldy
ta dalimis. Tam tikrais įtarpais į paskaitą įsiterpdavo ak
toriai E. Dauguvietytė-iKudabienė ir K. Bungarda (svečiai
iš gretimos Hamiltono lietuvių
kolonijos).
J. Matulionis pabrėžė, kad
atsikūrusios Lietuvos preziden
tas Al. Stulginskis buvęs di
delis lietuvis ir kieto būdo že
maitis, Jis prezidentavęs atsi
kūrusiai Lietuvai šešerius me-

Atominį ginklavimąsi tiria
švedų taikos ir konfliktų tyri
mų institutas. Išvada — nuo
1945 pasaulis bent 60 kartų
buvo priėjęs prie atominės ka
tastrofos ribos. Pavojus beveik
išimtinai susįdarė dėl techniki
nių priežasčių. Pabrėžiama, kad
Svarbią rolę vaidina ir asme ištirti atvejai beveik neliečia
niška ambicija, noras pasireikš sovietinio bloko, nes ten viskas
ti. Tokios ambicijos vaikai turi laikoma paslaptyje.
nemažiau už suaugusius. Aplo
dismentai, vyresniųjų teikiama
pagarba, viešas pripažinimas —
Lietuvių Istorijos Draugijos narei
kelia jaunuolio ambicijas, iš vai
kystės miego, sukelia jame pa
IRENAI RADVILAITEI-BALZEKIENEI ir šeimai,
lankias darbui reakcijas, sakytu
jos mylimam tėvui
me, prakala uolą iš po kurios
A- + R,
staiga ištrykšta gaivus ir švie
žias vanduo — talentas! Kartą pa
ANTANUI RADVILAI mirus,
milęs teatrą, nelyginant kovų areiškia nuoširdžią užuojautą
reną, kur jis visų matomas ir gir
dimas, toksai talentas jo nebeLietuvių Istorijos Draugija
palieka - ir suaugęs jis į jį grįž
ta. Tai ir yra Jaunimo teatro
kandidatai.
Alvudo vadovybė, kurios prie
šakyje stovi kuratorius dr. J. Ado
mavičius, ir teatro administrato
rė mok. St. Petersonienė, užsipel
no žodžiais neišreiškiamos pa
garbos. Tik teatro darbą dirbą ga
li pilnai suprasti ir įvertinti. Bet
gi, tikroji Vaikų teatro siela yra
rež. Alfa Brinką. Tai nepailsta
mos dvasios žmogus, šarvuotas
geležine kantrybe, aukojęs savo
paskutines poilsio valandas šiam
vienam tikslui — paruošti prie
auglį lietuviškajam teatrui. Pla
čios erudicijos, aiškaus talento
aktorius. Jis dirbo įvairiuose Lie
tuvos teatruose — nuo vaikų iki
valstybės, praeidamas plačiausį
pasiruošimą dabartinei scenai. Jis
vaidino pasaulinių autorių veika
luose: Šekspyro Makbete, Čecho
vo Vyšnių sode, Gogolio Revizo
riuje, Ibseno Laukinėje antyje ir
kt., neminint begalės lietuvių au
torių kūrinių. Išvada - į režisūrą
jis atėjo pilnai ir visapusiškai pa
siruošęs.

1

ir I pas. karo išvakarėse (prieš, DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. vasario mnė. 4 d.
1915 m.). Savo pažadą ir tada I
~
— ——
išpildęs. Nesitraukė iš Lietu- su progai pritaikytais pamoks- gijos mokytojai rengia ekurnevos ir pasiliko Vilniuje.
j lais. Vatikano radijas kiefcvie- niizmo dvasiai pritaikytas paA. a Al. Stulginskis dargi bu-1 n4 dieną perdavė specialias pro ' mickas. Taip pat MaJldų savaivo ir Vasario 16 Nepriklauso-I gramas krikščionių vienybės tės už krikščionių vienybę promybės Akto signataras. Iš vi- klausimais įvairiomis kalbomis, ga rengiamos įvairios paskaisų Aktą pa sirašiušių — jia nu- Visose Italijos mokyklose reli- tos ir simpoziumai,
rė paskutinysis.
Minėjimas - akademija fcaig|
ta Lietuvos himnu. Po to Prisi- u
™
,

DR. VINCO KO2ICAI
mirus
jo žmoną BIRUTĘ KOŽICIENĘ ir sū
nus nuoširdžiai užjaučiame.

Viktoras, Elė ir Lilija Bulkaičiai
Henrikas ir Barbara Bulkaičiai

A. + A. DR. VINCUI KOŽICAI
mirus, jo liūdinčią žmoną BIRUTI, sūnus ir artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Genė, Cezaris, Regina, Edas ir Algis
Modestavičiai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

A. -J- A.

MARQUETTE FUNERAL HOME

INŽ. FELIKSUI GIEDRIUI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

mirus,
žmoną VANDĄ GIEDRIENĘ ir šeimą
širdingai užjaučiame.

AIKŠTĖ 4UTOMOBILIAMS STATYTI

Halina ir Kristupas Daugirdiai ir šeima

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR . NELSON

n-41

Savininko

--

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
A.

3911 West lllth Street

A.

Didžiausias Paminklų Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

JADVYGA MOCKUS

Telef. — CEdarcrest 3-6335

MAŽEIKAITE
Gyveno 6226 S. Francisco Avė., Chicago, III. Anksčiau gyve
no Brighton Parko apylinkėje.
Mirė vasario 2 d., 1970, 1:15 vai. popiet, sulaukus 69 m. amž
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities, Jonavos m.
Amerikoje išgyveno 21 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Titas, 2 dukterys: Jadvygą
Šlakaitis, žentas Edvardas, ir Valeria Whelan, žentas David 5
anūkai: Donatas, Egidius ir Paulius Šlakaičiai, Johnny ir Tommy Whelan, Rusijoje sūnus Jonas Mockus su šeima, ir kiti giminės.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S Western Avė.
Laidotuvės įvyks ketv., vasario 5 d. iš koplyčios 9:15 vai
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS

Laidotuvių Direktoriai
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID
Trys

Moderniškos

Koplyčios

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai ir anūkai.

4605-07 South Hermitage Avenue

Informacijai skambinkit LA 3-0440.

Telefonas — YArds 1741-2

A. -J- A.

DR. VINCO KOŽICOS
šeima ir giminės nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavu
siems laidotuvėse, parei'il'.ruedems užuojautą ir visckerio-1
pai padėjusiems šioje sunkioje valandoje.
Dėkojame prelatui įMozeriui, Tėvams Jėzuitams:!
kun. Pečkiui, SJ, kun. Vaišniiui, SJ, kun. Raibužiui, SJ;
dr. Jurui, dr. Stankui, velionio draugams padėjusiems
nešti karstą bei pravedusiems tokį jautrų atsisveikinimą;]
dėkojame p. Janinai Šalnienei ir p. Romai Mastienei gie
dojusioms šv. Mišių metu; dėkojame visiems už taip I
gausias šv. Mišių aukas, gėles, ir aukas Tėvų Jėzuitui
Namų Statybai bqi Gydytojų Draugijos Moterų Vieneto]
Stipendijų Fondui.
ŽMONA. VAIKAI IR GIMINĖS

10% — 20% — S0% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK

ZAPOLIS

S208H West 05th Street
ChieaRO, Illinois
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4SS6

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

.jiBiiiinujininuiiimHiiiiiiHiiiuiiiiiilii.iiiUimiin.inii'iHUiHmjMimmimiumĮimuMu^,.

STEP. C. LACK IR SONOS
(LlACKAWTC®>

A. VILIMAS

M o V i N n
Apdraustas perkraustymaa
— Įvairių atstumų —
823 WEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

2424 W. 69th Street
2314 W. 23rd Place

Tel. REpublic 7-1213
TeL VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS

POVILAS J. RIDIKAS
1354 8. Halsted Street

Tel YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė.

Tel. YA 7-1138-1139

4348 S. California Avė, TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M phtli rpę
3307 So. Lituanlca Avė.

Tel. YArds 7-3401

VASAITĮS - BUTKUS
IHfl S. SOtb Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1003

8

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. vasario mnė. 4 d.

Chicaaos
s

žinios
NAMŲ SAVININKAI IR
KARŠTAS VANDUO
X šv. Kazimiero
lietuvių
kapinėse Ikovo 1 dieną bus pra
dedama nuimti rudeniniai ir
žieminiai papuošimai. Jei kas
nori pasilaikyti gėlep air vai
nikus ateinantiem metam, turi
pasiimti prieš kovo 1 d. Tai pra
nešė kapinių administracija.

X Vinco Liulevič'aus knyga
“Lietuvių švietimas Vokietijoje
1944—'1950 m.”, 640 pusi. apim
ties, jaiu išspausdinta ir atiduo
ta įrišti. Knygoje yra 252 nuo
traukos, žemėlapis ir kt. Leidžia
Lietuvių kultūrai remti drau
gija.
x Pulk. Rapšys (ne Repšys),
kaip buvo pirmadienio “Drau
ge” paskelbta, perskaitys Lietu
vos mepr. paskelbimo .aktą Va
sario 16 d. minėjimo Chicago
je metu.
X Aukos stiprina spaudą, o
drauge ir lietuvybę. “Draugą”
aukomis parėmė 4 dol. — A.
Pilipavičius; pa 3 dol. — A.
Šukys, Ad. Saliukas, A. Czižaua.ias, J. Kacilauskas, A. La
pinskas, F. Černius, J. Švabas,
M. Kuncienė, I. Bumelis, S. Mi
niota, J. šaibanas, VI. Maciukas,
K. Morkūnas; po 2 dol. — A.
Tamošaitis, P. Ličkus, Mrs. A.
J. Valoniis, V. Narulševičius, J.
Baškauskas, A. ir J. Papievis,
G. Urbonavičius, A. Sadauskas,
V. Vasiukevičius, V. Nastopka.,
K. Venclausikas, P. Vingelis, E.
Rozniekas, B. Rakštelė; po 1
doi. — J. Venckus, A. Baltru
šaitis, Em. Juršėnas, P. Gruo
dis, E. Petelkevičienė, V. Paš
kevičius. Visiems nuoširdžiai
dėkojame.
X Solistė Janina šalnienė
kovo 15 d. vyksta į Montrealį,
kur Putnamo seselių rengiamoj
vakarienėj išpildys meninę pro
gramą.

X Putnamo seselių Cicere
skyriaus rėmėjos platina bilie
tus ir rūpinasi, kad pasisektų
metinė vakarienė Putnamo se
selių lietuviškiems darbams pa
remti.

Apartmentinių namų savi
ninkams žinotina, jog pagal
Chicagos miesto įstatymą jie
privalo nuomininkams per iš
tisus metus parūpinti bent 120
laipsnių šilumos karšto van
dens nuo 6 vai. ryto iki 10:30
vai. vak.

APVOGĖ VIEŠBUTĮ

Penki ginlkluoti vyrai surišo
keturius Carriage House vieš
bučio tarnautojus ir keturius jo
gyventojus ir išsinešė 400 sva
rų “seifą” kuriame būvio bent
$250,000. Viešbutis yra 215 E.
Chicago avė.

iš ARTI

ir toli

KANADOJ

— ‘The St. Catharines Stan
dard” dienraštis sausio 24 d.
laidoje skaitytojų laij.ru sky
riuje paskelbę ilgoką Stepono
Šetkaus rašinį apie Lietuvą Va
sario 16 proga. Aplamai, pro
vincinių miestų laikraščiuose
rašiniai apie Lietuvą praeina
daiug lengviau. Tuo galėtų pasi
naudoti įvairiuose miestuose
gyveną lietuviai. Tiktai rašant
reikėtų pabrėžti, kad Lietuva
yra 700 metų senumo valsty
bė, pergyvenusį įvairias oku
pacijas. Pabrėžiant tiktai Lie
tuvos 1918—1940 m. neprikišu
somybės laikotarpį, sudaromas
įspūdis Skaitytojams trumpa
laikės valstybės, neturinčios at
ramos praeityje. Vasario 16
šventė yra gera proga prabilti
į kitataučius.

VOKIETIJOJ
MOKYTOJAI GRĮŽO
Gary miesto mclkytojai 1,185
balsais (prieš 68) balsavo pri
imti naują kontraktą ir pirma
dienį grįžo į mokyklas. Moky
tojai buvo streikavę nuo Nau
jųjų metų. Ir jiems ir mokslei
viams reikės sutrumpinti pa
vasario atostogas ir pratęsti
mokslo metus iki birželio 19 d.
Visi mclkytojai gavo $580 al
gos pakėlimą ir sekančiais me
tais. gaus dar 6 procentus dau
giau.

— Saaro krašto LB apylin
kės valdybą sudaro pirminin
kas mokyt. A. PalavinSkas, ižd.
P. Nagelis ir sekretorius A.
Šmitas. Kontrolierium išrink
tas J. Bitneris.
— Schwetzingeno LB apy
linkės pirmininlku išrinktas Mi
kas Mėiniauskas, iždininku —
Juozas Grabauskas ir sekreto
rium — Wiliam Valaitis. Kon
trolės komisiją sudaro Liudas
Zalkys, Vytautas Gaižauskas ir
Antanas Nedzinskas.

(SĄSKAITOS UŽ MOKESČIUS

' Cook apskrities tarybos .pir
mininkas George Durnne, pnaneša, jog sąskaitos už 1939 m.
mokesčius (bus išsiųstos namų
savininkams prieš balandžio 1
d.
RINKIMINĖ REGISTRACIJA

Chicagos gyventojai — pilie
čiai, kurie dar nėra užsiregis
travę ir norėtų balsuoti kovo
17 d. pirminiuose rinkimuose,
galės vasario 16,d. užsiregistruo
ti savo vietinėse balsavimo vietovėse. Juodžiai ypač subruzdo.
Jie nori iki tos dienos užregis
truoti apie 400,000 savųjų dar
neregistruotų piliečių.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ
QIA susisiekimo (greitasis
traukinys įvažiavo į kitą trau
kinį prie Belmont stoties nau
jai atidarytoje Kennedy linijo
je. Lengvai sužeista 59 kelei
viai.
ŠIOS SAVAITĖS KONCERTAI
Chicagos simfonijos įcurkestraa vasario 5 ir 6 d. duoda
(šią programą: Mozarto Overtiūrą iš Figaro vestuvių, Brahm
so koncertą smuikui, Nalbokoffo Du portretus ir Debussy
La Mer. Diriguoja Carlo Maria
Giulini. Solistas smuikininkas
Žino Francesoatti.

X Plačiau žinomas žurnalas.
Tėvų marijonų leidžiamas žur
nalas “The Marian” gauna pa
sisiūlymų iš kai kurių Europos,
Centro Amerikos, net Azijos
laikraštininkų jame bendradar
biauti.
X “Kieti viduriai — blogai,
kieta galva — dar negeriau”,
289 Alvudo radijo paskaita šį
ketvirtadienį, vasario 5 d. 10
v. r. Barčus radijo šeimos var
William Stachmus, Sherwin-Williain Research centro fotografas, gavo atlandoj.
žymėjimą už gražias Northern Illinois srities nuotraukas. Iš k. į d.: Sam
X 10 garsiakalbių, magne Blais, centro direktorius, Don Kohr, techninis direktorius, ir fotografas Bill
tinė galvutė — tai savybės pui Stachmus, kuris yra laimėjęs ir daugiau atžymėjimų. Stachmus yra taip pat
ir "Draugo' bendradarbis.
kiausio Grundig stereo radijo
— patefono. Italų provincinis
X Gausios aukos stiprina
CICERO KOLONIJOJ
stilius. Gradiniskas 2512 W. 47 mūsų spaudą. Po 5 dol. auko
St., FR 6-1998.
(sk.)
Namų savininkų susirinkimas
jo:
Lietuvių Namų savininkų me
A. Kuprevičius,
Hartford,
X Rimas Staniūnas, jaunas
tinis susirinkimas šaukiamas
ir sumanus Chicagos Lietuvių Conn.
vasario 10 d. 7 v. v. Liberty sa
A. Banionis, Chicago, III.
Tarybos pirmininkas, turėjo
lėj 14 St. ir 49 Ct. Visi kvie
J.
Kamaitis,
Kankakee,
UI.
pasitarimą su Mr. Bernard Ročiami, nes savininkų susirinki
L.
Bacevičius,
Hamlton,
Ont.
binson, dėl detalizavimo sena
mas yra labai svarbus, ypač
A.
Lazaitis,
Baltimore,
MD.
toriaus Ralf T. iSlmith prane
greitkelis,
kuris
numatomas
J.
Raulinaitis,
Worcester,
šimo, kurį senatorius mielai
tiesti
per
Cicero.
Nei
vienas
sutiko padaryti vasario 15 d. Mass.
namų
savininkas
neturi
šalintis
P. Sakinškas, Chicago, III.
Marijlos aukšt. mokyklos salėje,
V. Pliodzinskas,
Cleveland, savo draugijos, būdami vienin
minint mūsų nepriklausomybės
gi daug galima, nes nuo mošventę. Mr. B. Robinson yra CILiio.
S. Mikalauskas, Raoky River. iuesčių mokėtojų priklauso mies
senatoriaus R. T. Smith rašti
to visa tvarka. Mums garbė
Ohio.
nės vedėjas.
(pr.)
Mrs. V. Grybas,
Chicago, turėti savo tarpe savo tautietį
X Reikalinga banko tarnau
P. Kimbarką, miesto pareigūnu,
IU.
toja — teller. Patyrusi arba
jo
palankumas daug ką reiškia
V. laimutis, Detroit, Mich.
išmokysime. Dirbti pilną laiką
mums
visiems.
D.
Kun. Ed. Statkus, Miuskegon
Mutual Federal 'Savings & Loan
H., Mich.
Assoc., 2212 W. Cermak Rd.,
J. ir B. Dainiai, Chicago, III.
Chicago, tel. 847-7747.
KOLEGIJOS PREZIDENTAS
J. Skruzdis, Oakville, Conn.
X Mečys Šimkus, tiksliai ir
A. J. Petraičiąi, E. Chicago,
Dr. Eugene Hotchkiss iš
tvarkingai užpildo FEDERAL Ind.
Pittsburgho buvo
paskirtas
ir STATE INCOME TAX blan
K. Keciorius,
Lockport, N. 113 metų senumo Lake Forest
kus. 4259 S. Maplewood Avė., Y.
kolegijos vienuoliktu preziden
CL 4-7450 arba YA 7-2046.
Už gražią paramą nuoširdžiai tu. kolegiją lanko 1,250 stu
(sk.)
dėkojame.
dentų.

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636

SU ROGUTĖMIS
Pereitą žiemą aš ėjau su bro
liu ir rogutėmis į parką. Ten
buvo labai aukštas ir status
Ikalmas. Aš pirmą kartą važia
vau žemyn ir įvažiavau į sniego
kalną. Mano brolis bijojo. Aš
nuvažiavau kokį 10 'kartų, kol
mano brolis nuvažiavo vieną
kartą. Tada aš nuvažiavau pu
sę įkelto žemyn ir nukritau nuo
rogių į (sniegą, o rogutės nulė
kė ilki kalno apačios. Po to
mes ėjome kitur važinėtis. Su
radom 'kitą kaliną. Ten buvome
ir važinėjlomės ilgai. Pasfkui
parėjom namo.
Rimas Alinskas,
Maironio IV sk. Brooklyne, N.Y.

DIDŽIULIS ARBŪZAS
Nublankusi mėnulio šviesa
šviečia ant tamsaus miško 'ke
liuko. Emu ir bijau. Man vis
vaidenasi tokie keisti ir nema
lonūs garsai. Tori, toli matau
dvi mažas geltonas švieseles.
Bijau! Prieinu artyn. Darosi šal
ta. Atidžiai apsižiūrėjau. Kati
nas!
Einu toliau ir vėl Išlama po
kojomis. Apsidairiau ir einu to
liau. Priėjau galą didžiulio lau
ko. Vėl atsisukau pažiūrėti.
Staiga pof — šokau į orą. Ir
mano didžiam nustebimui, tai
buvo tik didelis arbūzas.
Liucija Rimavičiūtė, VI b kl.
Kr. Donelaičio Lituan. miclk.

♦

Nereikia užmiršti, kad mūsų
brangioji tėvynė nėra laisva ir
dar kenčia. Maldomis mes gali
me jai padėti atgauti laisvę.
Laima Pauliukonytė, 12 m.

GALVOSŪKIAI
I
Surašykite visus Lietuvos
apskričių miestus. Už kiekvie
ną teisingą pavadinimą gausi
te po 1 tašką.

n
Parašykite kelis įrodymus,
kad žemė yra apvali.
•
(5 taškai),
m

Vienas Louisianos miestas
prieš 120 metų buvo penktas
didžiausias miestas JAV-bėse.
Nors dabar gyventojų skaičius
yra penkis kartus padidėjęs, jis
lieka šešioliktas savo didumu
miestas JAV. Kaip šis miestas
vadinasi?
'Raudonas giesmininkas. Piešė Gintarė Kižytė, Marąuette Parko iit. moKykla
(5 taškai).
*
RAUDONAS GIESMININKAS šalusi duobė. Tėvelis mus paIV
šaulkė ir mes nuvažiavom namo.
Prie mūsų namo auga du
a) Kelintais metais JAV nu
Mamytė išvirė šiltos arbatos ir
raudonais lapais medekai. Pa
pirko iš Rusijos Aliaską?
mums buvo labai smagu.
vasarį atskrido labai grąžąs
(5 taškai).
Daiva Barškėtytė,
raudonas paukštis ir labai gra
Marąuette Parko lit. m-los
b) Kiek sumokėjo už Alias
žiai giedojo. Tur būt (buvo. str az
ką?
V sk. moik.
das. Vėliau matėme, kaip paukš
(5 taškai).
tė, ji nebuvo tokia graži, nešė
PAUKŠTIS IR MERGAITE
c) Kuris yra seniausias JAV
visokius šiaudelius, (popierius ir
VINCAS KUDIRKA
Buvo mergaitė, kuri turėjo
*
susisuto sau lizdą. Ji visą lai paukštį. Ji paukštį labai my miestas ?
(5 taškai)
Vincas Kudirka buvo gar ką tame lizde tupėjo. Tas paukš
sus Lietuvos rašytojas. Jis yra tis jai nešė lesti snapely je. Mes j lėjo. Ji kiekvieną dieną žiūrėjo
Atsiuntė Ž. Š. A. Brakauskai
garsus, nes parašė Lietuvos po medžiu papylėme ant lentos į paukštį, bet bijojo jį išimti iš
namelio, nes jis skaudžiai kan
V
himną.
grūdelių, bet atrodo, kad paukš 
do. Bet jos tėtė sakė: “Nebi
Sudarykite lietuviškų žodžių
Vincas Kudirka gimė 1858 čiai nelesė, Po kelių savaičių jok, jis tau nekąs.”
su priesaga im. Jie turi būti
mt. (gruodžio 31 d. Jisai vienu jau nebuvo girdėti to gražaus
Ir vieną dieną mergaitė išė
laiku buvo pamėgęs lenkų kal giedojimla. Tur būt lizdelyje mė paukštį iš narvelio. Jis jai vartojami bendrinėje lietuvių
kalboje). Pav. skystimas.
išsiperėjo
mažyčių nekardo.
bą. Bet kaip paskaitė Dr. J. paukštė
Tai ji pripratino
Už 5 žodžius vienas taškas.
Basanavičiaus išleistą laikraš-i' paukštelių ir išskrido. Daugiau paukštį. Ir žaidė su juo kiekvie
tį, pasiryžo visą Ikitą savo gy niekada negirdėjom tokio gra ną dieną. Ji labai myli savo
Galvosūkių atsakymai
žaus čiulbėjimo.
venimo laiką dirbti Lietuvai.
paukštelį. Ji sako: “Visi žmo
Gintarė Kižytė,
Tada jis parašė Lietuvos him
1) 5 vyskupijos: Kauno, Tel
nės turėtų nusipirkti paukšte
ną. Visiems lietuviams labai Marąuette Parko Lituanistinės
šių,
Panevėžio, Vilkaviškio, Kai
li”.
gaila, kad jis mirė telks jaunas. mokyklos IH-čio slk. mokinė
šiadorių.
Šarūnas Jurėnas, V sk.
Vincas Kudirka mirė 1899 m.
Dariaus-Girėno lit. mokykla
PRIE PRŪDO
2) žirafa.
rudenį.
.
. 'I
Visi jo raštai surinkti ir iš
Dabar yra žiema. Visi vai
3) Alexis Carinei.
KAIP TURĖTŲ BŪTI
leisti šešiuose tomuose.
kai šiltai apsirengė. Visos upės ŠVENČIAMA VASARIO 16.
4) a) Tigro ir Eufrato upės.
Asta Baškauskaitė,
užšalo, ir vaikai linksmai čūuo-,
b) Osaka (Japonijoje).
Brockton, Mass.
žia. Parke vaikai važiuoja su j Pradedant dieną, mes visi
c) žmogaus amžius.
rogutėmis nuo aukšto 'kalno. Į turėtume eiti į lietuviškas Mi
ŠVENČIŲ PRISIMINIMAI
d)
Vanduo.
Aš pati vieną kartą su broliu šias. Mes, kaipo lietuviai kata
Kalėdų dieną mes atsikėlėm, ku atėjau su rogutėmis. Kar likai, šias pamaldas turėtume
5) 2,512,600 ha ariamos že
apsirengėm ir pavalgę ėjom į tais langai užšalę. Aš jums pa atlikti kaipo pareigą.
mės, 908,900 ha miško.
bažnyčią. Ten giedojo gražias pasakosiu vieną įvykį. Vieną
Popiet, visur yra rengiami
kalėdines giesmes. Kai grįžome, dieną aš su tėveliu ir broliuku minėjimai.
Wiarcesteryje yra
mes labai džiaugėmės kalėdų išėjom į parką. Tėvelis mus du parengimai, du sekmadie
dovanomis. Paskui mes val nuvedė prie prūdo, aš ten su nius iš eilės. Iš tiilktrųjų, reikė
gėm pietus. Kai mes pavalgėm tikau Astrą. Mes aftidvi su ro-, tų sudėti tuos du minėjimus į
aš žaidžiau su gautomis dovano gutėmis važiavom. Mano bro vieną.
mis. Vėliau po vakarienės, mū liukas labai nusigando ir įbėMinėjimuose paskaitos netu
sų kaimynai atėjo pas mus. go į mašiną. Aš paskui nubė-' rėtų būti tekios ilgos ir nuobo
Mes žaidėm ir kalbėjomės. Pas gau. Mes pasėdėjom mašinoje i džios. Kartais miesto viršinin
kui Erai išėjo, aš ėjau gulti. ir vėl išėjom. Astra mane pa-' kai atsistoja kalbėti valandas
Mian tavo labai liūdna, kad mo šaukė ir alš atbėgau. Astra su-1 iš karto, ir nieko naujo nepa
čiutės nebuvo.
rado didelę ir gilią skylę. Mes sako. Panašiai atsitiko William
Rasa Kamantaitė, 4 sk.
pradėjom mesti sniegą į sky Harrison, JAV devintam pre
Lemento Maironio mok. mokinė lę. Pamatėm, kad ten buvo už- zidentui. Per savo inauguraciją,
jis kalbėjo ilgiausią inauguraci
jos kalbą ' istorijoje — kelias
ištisas valandas. (Sekantį mėne
sį jis mirė. Tai pavyzdys, kaip
“toli” tuščia kafiba nukeliauja.
Minėjimai turėtų būti įdo
mūs, kad žmonės susirinktų ne
tik todėl, kad yra jųjų pareiga,
bet todėl, kad jie savyje turi
nors truputį įdomumo. Jei žmo
nės susirenka į minėjimą, ir
jokia intereso neturi, kokia čia
nauda? Tik tuščias laito gaiši
nimas.
Po minėjimo, negalvokite, kad
jau Vasario 16-toji baigėsi iki
kitų metų. Palyginkite su Lie
pos 4-tąja diena. Amerikiečiai
visą dieną švenčia, net iki vi
durnakčio sėdį ir žiūri “fireMūsų mokytoja
wonks”. Jie laukia šios dienos, Piešė Rasa Kamantaitė,, Lemonto
..Ziema be lapų
Piešė Videta Malašauskaitė, Marąuette Parko lit. mokyklos V sk. mok.
, ir jiem liūdna, kai ji baigėsi.
Maironio lit. mokyklos IV sk. mok.

