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iš visur
— Fed. Vokietija slaptu su

sitarimu su rytų Vokietija da
vė pastarajai .26 mil. dolerių 
paskolą, kad paleistų 2,600 po
litinių kalinių, nuteistų iki pen- 
kerių metų. Taigi, už kalinį po 
10.000 dolerių. Ateityje Bonna 
nebeketina tokių “paskolų” duo 
ti vokiečių komunistiniam reži
mui, nes tokios paskolos rau
donuosius masina daugiau vo
kiečių pasodinti už grotų.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių nacionalinė mokslo akade
mija ir Lenkijos 
demija sausio 30 
planus pasikeisti 
vizitais per trejus

— Kardinolas Stefan Wy- 
szynski sausio 30 dieną pareiš
kė, kad jokia laikinoji jėga ne
nugalės Lenkijos Katalikų Baž
nyčios, atsakydamas komunis
tams, varžantiems žmonių lais
vę. Jis kalbėjo Čenstakavos baž
nyčioje.

— Pakistano prezid. Khan 
užvakar pareiškė, jog jis pla
nuoja pakeisti savo ministerių 
kabinetą.

— Kareiviai kovoja su ne
tvarka Atėnuose, 50,000 muni
cipalinių darbininkų streikuo
jant Graikijoje.

mokslo aka- 
d. paskelbė 
mokslininkų 
metus.

Z? MAALLIL

SOUTH VIETNAM

Žemėlapyje parodytos sritys, kurias kontroliuoja Vietkongo partizanai 
ir Pietų Vietnamo vyriausybė. Juodai pažymėtos sritys kontroliuo
jamos Vietkongo, šešėliu pritemdytos apylinkės yra Vietkongo įtakoje, 
įstrižais brūkšniais nurodytos apylinkės yra kontroliuojamos Pietų 
Vietnamo vyriausybės, smulkiais taškais sritys yra vyriauybės įtakoje. 
Dėl retais taškais pažymėtų sričių smarkiai varžosi vieni ir kiti.
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Anglikonų Canterbury arkivyskupas 
popiežių Paulių VIvizituos

LONDONAS. — Anglikonų 
Canterbury arkivyskupas dr. 
Ramsey, kalbėdamas apie savo 
numatytą vizitą ateinantį mė
nesį pas Šv. Tėvą Paulių VI-jį, 
pareiškė:

“Pc to, kai mano pirmtakas 
ark,vyskupas Gecffrey Fisher 
padarė pirmąjį žingsnį 1960 m. 
lani-ydamasis pas popiežių Joną 
XXIII-jį, Vatikano II-jo visuoti
nio Bažnyčios susirinkime įvai
riausių krikščionybės šakų ste
bėtojai buvo sutik’i mielai kaip 
broliai Kristuje, noru ir atsis
kyrę nuc Romos Bažnyčios. La
bai ežiaugiuosi tuo augančiu tu pas Šv. Tėvą Joną XXIII-jį,

irai?: tumu ir teologiniu su
pratimu. besireiškiančiu dabar 
kr>kšc:<niškųjų Bažnyčių tarpe, 
nepa tart jų susiskaldymo. Ti
kiuosi ’asti progo? plačiau pa
sikalbėti su Šventu >ju Tėvu kai 
kurtis klausimais, iškeltais Va
li kaao II susirinkime. Todėl mel 
džiiios, kad Dievas la mintų 
sų fusitikimą šioje naujoje 
mosfeicje”.

Ir Westminsterio katalikų
kivyskupas kardinolas Jonas 
Heenan ta proga paskelbė se
kantį pareiškimą:

“Daktaras Fisher, savo vizi-

mū 
at-

ar-

Numatomas ilgas Vietnamo karas
WASHINGTON, D. C. — Vy

resni patarėjai yra pareiškę pre 
zidentui Johnsonui, jog gali tek
ti kariauti mažiausiai šešeri ar 
septyneri metai, norint paten
kinamą padėtį turėti Pietų Viet
name.

Net ir šis spėliojimas apie už
trukusią kovą priklauso nuo

Politikų ir karių išvedžiojimai

Vietnamas tapsiąs 
Seoulo rinka

laipsniško Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių didinimo, gal 
pusės milijono karių daugiau.

Įvairūs reiškiniai turės įta
kos šio karo krypčiai. tį&KŪtant 
Šiaurės VietnamtC kariuomenei 
intervenciją Saigono'i. vyriausy
bės patvarumą ir galimybės ko
kio nors diplomatinio lūžio, ku
ris gali nuvesti suinteresuotus

I

ti-

kraštus prie taikos derybų kon
ferencijos stalo.

Kai kurie žymūs kariai siūlo 
sustiprinti JAV karines jėgas 
Vietname.

Bet pateikti krašto apsaugos 
iekretoriaus Roberto McNama- 
ros oficialūs pranešimai rodo, 
kad joks trumpas kariškas ke
lias negalėtų išvystyti reikšmin-

I gų išdavų per ateinančius dve
jus metus. Iš visų spėliojimų 
pramatoma, kad karas bus il
gas ir truksiąs šešerius ar sep
tynerius metus.

— Oro satelitas Tiros numa
tomas paleisti iš Cape Kennedy 
šiandien. Satelitas pavadintas 
ESSA-1 (Environmental Survey 
Satellite) yra dalis sistemos, 
kuria mokslininkai tikisi pra
nešti apie oro sąlygas iš anks-

laimėjo visų dėkingumą, kurie 
trokšta krikščionių vienybės. 
Tai buvo tikrai didžios drąsos 
ii' meilės aktas, bet iki šiolei nei 
vienas Canterburio arkivysku
pas nebuvo dar taip vertinamas 
ir gerbiamas katalikų tarpe, 
kaip dr. Ramsey. Jo paskelbta 
žinia apie vizitą pas Šv. Tėvą 
Paulių Vl-jį buvo sutikta visų 
su entuziazmu. Katalikų hie
rarchija, kartu su popiežiumi, 
stengsis, kad šis susitikimas 
būtų džiugus ir visados atminti
nas...”

Be to, visa katalikų bei an
glikonų spauda šiam susitikimui

SOULAS. — Pietų Korėja 
kiši pagerinti savo ekonominę 
poziciją, pradėdama daugiau pre 
kiauti su Pietų Vietnamu.

Korėjiečiai įsitikinę, kad jie 
galėtų daug daugiau prekių eks
portuoti į Pietų Vietnamą, nei 
iki šiol.

Dabar beveik 20,000 korėjie
čių kareivių yra Pietų Vietna
me, kovojančių prieš komunis
tus. Atrodo, Seoulas dar dau
giau savo karių nusiųs į P. Viet 
namą.

JAV-ių ir Filipinų 
vadų pasitarimas

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Filipinų 
draugija užvakar pranešė, kad 
susirinks amerikiečių ir filipinų 
v adai apsvarstyti bendroms pro 
blemoms. Ši JAV-bių ir Filipinų 
vadų konferencija bus vasario 
23 - 26 dienomis Davao mieste, 
Filipinuose, šiai konferencijai 
vadovaus Columbia universite
tas.

— Argentinos užsienio rei
kalų ministeris Miguel Angel 
Zavala Ortiz susirūpinęs dėl “ty 
lios imigracijos” iš alkanų ir 
nedarbo ištiktų kaimyninių kraš 
tų. Padidėjimas į Argentiną i- 
migrantų darbininkų, kurie ne
nori grįžti namo, gali sukelti 
ginčus dėl pasienio, pasakė ar
gentiniečių užsienio reikalų mi
nis ter. s.

I
I

skiria nemaža dėmesio, kaip vie 
nam iš reikšmingiausių žingsnių 
krikščionių ekumeninės vieny
bės kelyje.

Kas vadovauja Siaurės Vietnamui
Kada bus įtikintas Šiaurės Vietnamo politbiuras, kad neapsimoka kariauti?

SAIGONAS, P. Vietnamas. —■ 
šiaurės Vietnamo prezidentas 
Ho Chi Minh yra pasenęs, li
guistas ir fiziniai nebepajėgiąs 
atlikti savo pareigų.

Sun - Times” (sau- 
korespondentas Jo- 
praneša, kad šian-

“Chicago 
šio 29 d.) 
seph Alsop 
dieną Šiaurės Vietname pasi
reiškia vis labiau nauja figūra, 
tai komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Le Duan. Komunis
tų patvarkymu — kas valdo 
partiją, tas valdo ir kraštą. To
dėl, aišku, kad Le Duan turi 
daugiau autoriteto, negu val
džios oficialioji galva ministeris 
pirmininkas Pham Van Dong. 
Le Duan, būdamas komunistų

KALENDORIUS

Vasario 2 d.: šv. Laurynas, 
šv. Joana, Rytis, Vandenė.

Vasario 3 d.: šv. Blažiejus, 
Berlinda, Radvilas, Asta.

ORAS

Vietnamo byla Saugumo taryboj
NEW YORKAS. — Vakar 

buvo sukviesta Jungtinių Tau
tų Saugumo taryba nepapras
tam j oeėdžiui apsvarstyti Viet
namo reikalų. Šį Saugumo ta
rybos (15 narių) posėdį paprašė 
sukviesti Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorius Artiiur 
Gol belgas, paraginus preziden
tui (ehnsonui savo kalboje, pa
sakytoje užvakar iš Baltųjų Rū-

mų. Washingtonas nori, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
ba paragintų Šiaurės Vietnamo 
komur.istinį režimą pradėti tai
kos derybas.

Sovietų Rusijos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Fedorenko 
nenori, kad Vietnamo klausimas 
būtų sprendžiamas, kad, grdi, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 

(taikos ofenzyva “tesanti tik a-

kių apdūmimas”.
Reikia devynių Saugumo ta

rybos balsų priimti rezoliucijai 
Vietnamo klausimu. Sovietų at
stovas gali panaudoti veto 
(“ne”) prieš rezoliuciją.

Hanojaus komunistinis reži
mas vakar paskelbė “jokia Jung 
tin’ų Tautų Saugumo tarybos 
rezoliucija nesaistys Šiaur. Viet
namo”.

Ar gen. Nasution bus paskirtas Indonezijos viceprezidentu
JAKARTA, Indonezija. — Pre

zidentas Sukamo ir krašto ap
saugos ministeris A. H. Nasu
tion šiom dienom svarstė gali
mybes generolui Nasutionui lik
ti Indonezijos viceprezidentu.

Generolas Nasution, vadovau
jąs karinei akcijai prieš indone- 
zus 
šio

komunistus nuo nepasiseku- 
jų sukilimo 1965 m. spalio

1 d., po konferencijos pareiškė, 
jog SuK.pno pažadėjęs “apsvars 
tyti šį klausimą”.

Viceprezidento postas neužim
tas nuo 1958 metų, Mahometui 
Hattai pasitraukus dėl nesutari
mo su Sukamo politika.

Vakarnės Javos seimas pa
siūlė generolą Nasution į Indo
nezijos viceprezidento postą.

Jau kelios politinės grupės iš į- 
vairių Indonezijos sričių prita
ria šiam pasiūlymui.

Jei gen. Nasution bus nomi
nuotas viceprezidentu, tai jis au
tomatiškai taptų prezidentu, jei 
Sukamo pasitrauktų ar mirtų. 
Sukamo buvo 1963 m. paskirtas 
prezidentu visam gyvenimui. Jis 
turi teisę paskirti vicepreziden
tą.

Bažnyčia dalina žemes neturtingiem
Žemes reforma Čilės respublikoje. Absoliutus egoizmas ir neribota privati nuosavybė

pietinėje dalyje 1956 m.
Po dviejų metų, kai buvo nu

tarta paskelbti karą prezidento 
Ngo Dinh Diemo vyriausybei, 
Le Duan buvo pavesta visa at
sakomybė pietuose su gabiu 
gen. Vo Nguyen Giap, kaip part 
neriu, aišku, grynai kariniu po
žiūriu. Šioje padėtyje Le Duan 
organizavo ir davė nurodymus, 
kaip nuversti Diemo valdžią, 
veikdamas iš pogrindžio savo 
pietinėje būstinėje.

1960 m. jis buvo komunistų 
partijos paskirtas pirmuoju sek
retoriumi ir tokiu būdu tapo 
viso Vietnamo komunistų apa
rato vadu. Būdamas šiose pa
reigose, jis ir toliau rūpinosi

VATIKANAS. — šv. Tėvas 
Paulius VI-sis, per Vatikano 
valstybės sekretorių kardinolą 
Cicognani, šiomis dienomis pa
siuntė specialų laišką Čilės tre
čiosios tautinės socialinės savai
tės dalyviams, susirinkusiems 
Santiago dėl Čile mieste. Svar
biausioji tema, kuri čia buvo 
nagi nėjama, pasirinkta apie pri 
vačią nuosavybę. Toji problema 
Čilėje dabar reiškiasi žemės re
forma, vadovaujantis šūkiu: 
“Žemė žemdirbiams!” Bažnyčia 
pati pirmoji čia pradėjo) dalinti 
savo žemes neturtingiems. To
dėl ir šv. Tėvas savo laiške 
primena Bažnyčios mokslą ir vi
suotinojo susirinkimo paskelb
tus principus apie teisingą že
miškųjų gerybių padalinimą. 
Daugelyje kraštų — rašoma do 
kumente — šiandiena sutinka- 

nepaprastai padidėjusį gy-

ventojų prieauglį, kai tuo tarpu 
dabartinės ekonominės sistemos 
nėra pajėgios pilnai patenkinti 
visų poreikius. Kova su alkiu 
pasaulyje parodo tačiau tik vie
ną problemos pusę. Daug dau
giau problemų kelia dabarties 
socialinė santvarka ir darbinin
kų padėtis tiek žemės ūkyje, 
tiek pramonėje... šių klausimų 
akivaizdoje ir nagrinėjama pri
vačios nuosavybės sistema, ku
riai Bažnyčia visados skyrė 
daug reikšmės. Bažnyčia, pagal 
prigimtąją teisę, pripažįsta pri
vačios nuosavybės būtinumą, ta 
čiau ir su tam tikromis išim
timis. Absoliutus egoizmas ne
gali pateisinti neribotos priva
čios nuosavybės. Todėl ir kapi
talizmas. kuris privačiai nuosa
vybei reikalauja neribotų teisių, 
yra pasmerktas Pijaus XII-jo, 
Jono XXIII, jo enciklikos

ter et Magistrą” ir Pauliaus VI 
įvairiose kalbose bei Vatikano 
II-jo visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo konstitucijoje “Apie 
Bažnyčią moderniame pasauly
je”.

Iš Kitos pusės —sakoma do
kumente socialinės savaitės pro
ga — teikia apgailėti kai kurių 
užsispyrimą ginti grynai egois
tinę nuosavybės sampratą, at
simenant, kad tik juridinė pri
vačios nuosavybės institucija 

Į buvo palaikoma katalikų socia
linės doktrinos. Iš tikrųjų, tei
singai sutvarkyta privačios nuo
savybės sistema, leidžia klestėti 
žmogaus savigarbai ir laisvei. 
Tačiau jos juridinis tvarkymas, 
koks jis bebūtų, tegalimas tik 
tada palaikyti, kai jis užtikrina 
tokį tautos gerybių padalinimą, 
kuriame kiekvienas gauna jam 
prideramą, teisingą dalį”.

Toliau popiežiaus Pauliaus VI 
dokumente pabrėžiama Bažny
čios susirinkimo priimtoje kon
stitucijoje iškelta pažiūra, kad 
atsietais atvejais, teisėtos val
džios sprendimu, yra leistinas 
irus..vinimas privačių gerybių, 
tik reikia žiūrėti, kad iš vienos 
pt’i-čs būtų išlaikoma privačios 
nue'sr.vybės prin r'pas visuomeni
nio gėrio ribose. Iš kitos gi pu
sės turi būti išvengiama tos 
teisės visiškas panaikinimas 
praktikoje. Palir.ij moko, kad 
k ek' iena refor ” socialinėje 
sri.; y. turi būti piimiausia ge
rai išstudijuota ir vedama pasi
lenkt nt tinkamiausias priemo
nes ’cikalingas teigiamų pada- 
rin ų atsiekimui..”

Š rntojo Tėvi laiškas Čilės 
3i.c.k linės sava tės proga bai
giau as linkėjim'Vs pasiekti nau 
JO3 šviesos soči ūmių klausimų 
sprendime, kurie neštų gausios 
parmos Čilės .autos gyveni
me.

. Le Duan turi sudaręs tokią 
reputaciją, kad jis yra nelinkęs 
derėtis, bet vesti kovas iki per
galės.

Pagaliau, ir tai labai svarbu, 
kad Le Duano visa galia ir pa
dėtis priklauso nuo pasisekimo 
pietuose. Todėl nėra ko stebė
tis, kad šioji svarbi figūra ne
pasiduoda bet kuriai taikos ofen 
zyvai ar gražioms kalboms a- 
pie taiką.

Sunku tikėti, kad Šiaurės Viet 
namo politbiuras savo nusista
tymą pakeistų, nebent jį kas įti
kintų, kad agresijos kaina yra 
per didelė, jog būtų verta ją 
apm: keti.. A. Snin.

partijos vadas ir dabartinio Š. 
Vietnamo politbiuro viršininkas, 
yra iškylanti figūra.

Jis gimė 1908 m. Quan Tri 
provincijoje. Savo gyvenimo pra 
džioje jis buvo nedidelis pran
cūzų kolonialinio geležinkelio 
administracijos pareigūnas. 
1930 m. jis įsirašė į komunistų 
partiją.

Patenka kalėjiman
1940 m. prancūzai jį įkalino. 

Manoma, kad Ho išdavė jį kaip 
pavojingą nekomunistinį nacio
nalistą ir religinį fanatiką. Ta
čiau, atgavęs laisvę, Le Duan 
sugebėjo vėl įsitrinti į partijos 
eiles.

Per daugelį metų kovoje su 
prancūzais, jis net gavo komisą- kovomis pietuose. Manoma, kad 
ro postą pietinėje karių būsti
nėje.

Karui su prancūzais baigian
tis, Le Duan pradėjo greitai kil
ti. Jis griežtai priešinosi 1954 
m. taikos deryboms Ženevoje. 
Jo įsitikinimu, prancūzai buvo 
nepajėgūs karui tęsti ir todėl jis 
siūlė kovoti iki visiškos perga
lės. Partijos akyse jis labai iš
kilo. Apie 1950 m. vidurį jis 
buvo priimtas į politbiurą ir pa
skirtas pirmuoju sekretoriumi

, jis dažnai atvykdavo iš šiaurės 
i į pietus perimti vadovavimą ko- 
I vos lauke.

Oro biuras praneša: Chica- 
goje ir jos apylinkėje šiandien 
giedra, aukščiausia oro tempe
ratūra netoli 20 laipsnių.

Saulė teka 7:02, leidžias 5:06. įcentraliniame komitete krašto

Le Duan — pietietis

Le Duan kilęs iš pietų ir il
gai kovojęs pietuose prieš pran
cūzus, todėl visiškai supranta
ma, kad jo širdis yra linkusi į 
Pietų Vietnamą daug daugiau, 
negu būti su šiauriečiais. Bet 
jis aiškiai mato, kad vienas š. 

| Vietnamas negali sudaryti vals- 
| tybės.

— Tarp Jungtinės Arabų res
publikos (Egipto) ir raudono
sios Kinijos santykiai šaltėja, 
nes Kairas užstoja Sovietų Ru
siją. Paskutinis tarp Kairo ir 
Pekino susikirtimas įvykęs Azi
jos, Afrikos ir Lotynų Ameri
kos solidarumo konferencijoje 
Havanoje, kur egiptiečiai parė
mė Sovietų Rusiją ginče su rau
donąja Kinija. Egipto atstovam 
nepatiko, kad kiniečiai komu
nistai nuolat kibo prie sovietų 
šioje trijų kontinentų konferen
cijoje.

ma

Vietkongo komunistų partizanų auka — JAV-ių laivyno medikas Paul 
Clifton, 30 metų, iš Salisbury, N.C., slaugo senyvą moterį, sužeistą 
netoli Da Nang. Pietų Vietname. Ją sužeidė Vietkongo komunistai, kai 
jie užpuolė jos kaimą netoli Da Nango.



Redaguoja: REDAKCINIS KOLEKTYVAS — v.sl. Irena Regienė, 
ps. Juozas Toliušis, v.s. Pranas Nedas.

Medžiagą siųsti: v.s. P. Nedas, 4065 Archer Avė., Chicago, III. 60632
000000000000000<XXXXX><X>CKXKXKXXXXX>00<X>000000000000000

JAUN. SKAUTŲ ŠVENTĖ

Sausio 30 d., Jaunimo Centre, 
įvyko iškilminga jaun. skautų 
sueiga, kurioje dalyvavo 60 Li- 
tuanicos tunto Dr. J. Basanavi
čiaus, Didž. Lietuvos kunig. Ge
dimino ir Didž. Lietuvos kunig. 
Vytauto draugovių jaun. skau
tai su savo vadovais: Vytautu 
Namiku, s. Vladu Vijeikiu, ps. 
Zigmu Jaunium, ps. Antanu 
Papuožuoliu ir s. v. v. si. Regiu 
Vedeglu; tuntininku ps. Modes
tu Jakaičiu ir tunto adj. j. bu
džiu R. Kuntsmanu. Sueigą ve
dė Dr. J. Basanavičiaus d-vės 
draugininkas ps. Z. Jaunius, 
žaidimams vadovavo Didž. Lie
tuvos Kunig. d-vės drauginin
kas s. Vytautas Namikas. Šią 
sueigą stebėję LSB Vyr. Skaut. 
j. s. Bronius Juodelis, eilė skau
tininkų ir skaitlingas būrys 
jaun. skautų tėvelių vėl turėjo 
progos įvertinti vadovų nuošir
dumą ir pajėgumą darbe ir 
skautų organizacijos naudingu
mą jaunimo auklėjimui.

Sueigos vadovo komanda — 
“Ramiai!” ir salės priekyje išsi
rikiavusių judriųjų vilkiukų gre 
tos staiga tampa pasigėrėtino 
drausmingumo pavyzdžiu. Gra
žiai raportuoja skiltininkai ir į 
tuntininko ps. Modesto Jakaičio 
pasveikinimą — “Budėk!”, vil
kiukai atsiliepia griausmingu— 
“Vis budžiu!” Įnešama tunto 
vėliava, giedamas Lietuvos him
nas. Draugovių draugininkų įsa
kymus perskaito Linas Butkū- 
nas, Augis Butėnas ir Alvydas 
Juodvalkis. Prieš vėliavą išsiri
kiuoja jaun. skauto įžodį duo
dantieji. Šiandien jų net 26 
nuoširdžiai taria įžodžio žo
džius, pagarbiai bučiuoja vėlia
vą. Išsipildymo džiaugsmu nu
švinta naujųjų vilkiukų veidai 
draugininkams juos papuošiant 
raudonaisiais kaklaraišč i a i s, 
šypsosi draugminkai šią malo
nią pareigą atlikdami. Tėveliai 
užriša Tėvynės Ilgesio mazgelį, 
gi Gerojo Darbelio mazgelį riš
damas tuntininkas ps. M. Jakai
tis turi progos asmeniškai su
sipažinti su naujaisiais savo 
tunto nariais. Tunto adjutantas 
j. budys Ričardas Kunstmanas 
papuošia juos vilkiuko ženkleliu 
ir Šaleiūnas Petras, Panka To
mas, Panka Artūras, Pabalskis 
Viktoras, Šiurna Antanas, Žei
mys Linas, Viščius Steponas, 
Grinius Gedas, Regis Audrius 
ir šerkšnas Robertas tampa tik
raisiais Dr. J. Basanavičiaus 
d-vės jaun. skautais. Aleksa 
Lucius, Aleksa Vainius, Fede- 
ravičius Algirdas, Federavičius 
Gintaras, Eringis Antanas, 
Eringis Algirdas, Jurjonas Al
gis, Kelečius Linas, Kirkus Ed
mundas, Kirkus Vytautas, Lap
kus Domas ir Luneckas Algis 
įsijungia į Didž. Lietuvos Ku
nig. Gedimino d-vę, o Did. Lie
tuvos Kunig. Vytauto draugovė 
džiaugiasi savo naujausiai įžodį 
davusiais — Jankausku Alvy- 
nu Bronium ir Pakalniškiu Aloy- 
nu Bronim ir Pakalniškiu Aloy
zu.

Įžodį davusius sveikina s. VIa 
das Vijeikis, Didž. Lietuvos 
kunig. Vytauto d-vės draugi
ninkas, savo trumpoje kalboje 
iškeldamas gerojo darbelio ir 
tautinio pasididžiavimo svarbą. 
Perskaitomas neseniai iš Viet
namo gautas Lituanicos tunto 
nario kapitono R. Aleksiūno 
laiškas, kuriame taip pat pa
brėžta tautinio pasididžiavimo 
svarba. Brolio Aleksiūno laiško 
perskaitymas šioje šventėje 
buvo tarsi simbolinė išraiška 
tos vienon šeimon visus jun
giančios skautiško broliškumo

Chicagos ASD 1966 m. valdyba. Iš 
kairės: J. Grigalauskaitė — iždi
ninke, L. Čepaitė — koresp. sekre
torė, J. Tallat Kelpšaitė — pirmi
ninkė, D. Markutė — vicepir.m., R. 
Macnoriutė — sekr. Trūksta D. 
Mackutės — kandid. globėjos.

Nuotr. J. Tamulaičio

dvasios, kurios nei laikas, at
stumas ar aplinkybės nepajėgia 
išdildyti.

Oficialioji sueigos dalis bai
giasi. Išnešama vėliava. Seka 
pasirodymai ir žaidimai. Vilkiu
kui Linui Paąžuoliui diriguo
jant, Dr. J. Basanavičiaus d-vė 
dainuoja “Augo girioj ąžuolė
lis”. Didž. Lietuvos Kunig. Vy
tauto d-vė dainuoja (ne be pa
sididžiavimo) pirmą kartą vie
šai originalią savo d-vės dainą 
ir Didž. Liet. Kunig. Gedimino 
d-vė pasigėrėtinai sudainuoja 
“Atgimė Tėvynė”. Po to s. Vy
tautas Namikas praveda kele
tą linksmų skautiškų žaidimų. 
Sueiga baigiama tradicine “Atei 
na naktis”. R.

Chicagos korp. Vytis 1966 m. valdyba. Iš kairės: Br. Andriukaitis — 
pirm., D. Vasiliauskas — ižd., G. Bielskus — vicep., J. Nalis — sekr. 
Trūksirui. Žukausko, tėvūno. Nuotr. J. Tamulaičio

Rockfordo skautės šv. Kalėdų pro
ga įteikia dovaną savo vadovei. Iš 
kairės: sk. Regina Skaržiųskait’ė, 
vyr. sk. Danutė Bielkienė ir sk. 
Rūta Pociūtė. Nuotr. A. Pociaus

P^iūsų. kariai rašo

Brangūs Skautai,

Aš Jums labai dėkoju už Jū
sų kalėdinius ir Naujųjų Metų 
sveikinimus. Aš Jums visiems 
taip pat linkiu gerų Naujų Me
tų ir daug pasisekimo Jūsų dar
buose...

Atleiskit, kad aš taip ilgai ne
atrašiau, bet žinot, čia kartais 
labai sunku pagal planus ką 
nors padaryti. Dabar vėl turiu 
skubėti, nes už valandos iš- 
skrendam į tolimą vietovę, kur 
ką tik sužinojom, kad priešas 
randasi.

Man labai džiugu matyti, kad 
Jūs jauni vyrai darbuojatės su 
skautais ir, ypač, su lietuviais 
škautais. Aš pats esu daug me
tų buvęs skautuose ir užtat da
bar dar vis tuomi didžiuojuos. 
Aš taip pat didžiuojuosi, kad 
esu lietuvis ir visi mano karei
viai ir draugai karininkai žino 
kas aš esu. Niekados nereikia 
slėpti savo tautybės, bet, prie
šingai, ja reikia didžiuotis.

Taigi, dar kartą ačiū Jums 
ir, jeigu viskas gerai pasiseks ir 
vėl kada grįšiu Chicagon, man 
bus labai malonu Jus visus ap
lankyti.

Su pagarba,
Capt. R. Aleksiūnas

'Šį brolio Aleksiūno laišką šio
mis dienomis iš Vietnamo gavo 
jį Kalėdų švenčių proga sveiki
nusi Lituanicos tunto, Vytauto 
Didžiojo jaun. skautų draugovė, 
kuriai vadovauja s. V. Vijeikis. 
Šios draugovės vilkiukai ragina 
ir kitus brolius ir seses palai
kyti korespondentinius ryšius 
su užjūriuose esančiais mūsų 
kariais.

—o—

STRAIPSNIS APIE SKAUTUS
Kunigams skirtas žurnalas, 

vardu “Lux Christi”, į šių me
tų pirmąjį numerį įsidėjo Lietu
vių Skautų Sąjungos dvasios 
vadovo kun. J. Vaišnio, S. J. 
straipsnį apie skautų organiza
ciją. šio žurnalo redaktorius 
kun. dr. P. Celiešius pasiryžo, 
prašomas kunigų, duoti eilę 
straipsnių apie mūsų lietuviškas 
organizacijas, ši straipsnių se- 

I rija pradėta minėtu rašiniu, 
[supažindinančiu skaitytojus su 
skautų organizacijos ideologija 
ir metodais.

PERRINKTAS TĖVŪNAS
Sausio 23 d. įvykusiame Auš

ros Vartų tunto tėvų pasitari
me su tuntininke s. R. Kučiene 
Kaziuko Mugės reikalais buvo 
išrinktas ir tunto tėvų komite
tų pirmininkas—tėvūnas. Šiems 
metams vėl buvo perrinktas s. 
A. Karaliūnas, kuris šias ne
lengvas pareigas sėkmingai ir 
nuoširdžiai nešė 1965 metais.

IŠRINKTAS TĖVŲ 
(KOMITETAS

Lituanicos tunto Vinco Krė
vės d-vės tėvai sausio 30 d. 
Jaunimo Centre įvykusiame su
sirinkime išrinko naują d-vės 
tėvų Komitetą, kurį sudarė 
Aleksas Vitkus, Adolfas Liškū- 
nas ir p. Oreskienė. Be skautų 
tėvų šiame susirinkime dalyva
vo tuntininkas ps. M. Jakaitis, 
V. Krėvės d-vės draugininkas s. 
J. Paronis, tunto tėvų komitetų 
pirmininkė p. Dana Kurauskie- 
nė ir tunto vadijos narys tėvų 
reikalams v. s. Pr. Nedas. Susi
rinkime buvo iškelta ir svars
tyta tėvų ir vadovų tarpusavio 
bendradarbiavimo reikalas ir 
aptarta visa eilė ūkinių klausi
mų.

— Amerikoje yra 200,000 
daktarų, iš jų 10,500 turi savo 
vaistines.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street
Tel. WA 5 - 4787

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

ROCKFORDO SKAUTAI 
VEIKIA

Prieš keletą metų s. vyčio 
Vaclovo Plioplio ir vyr. sk. Ire
nos Petrutienės iniciatyva Rock 
forde buvo įsteigti mergaičių ir 
berniukų skautų vienetai, kurie 
savo steigėjų vadovaujami sėk
mingai veikė. Savo veikla ir ge
rais pasirodymais skautai greit 
įsigijo visuomenės pagarbos ir 
paramos.

Tačiau skautiškos veiklos pa
dangė apsiniaukė, kai skaučių 
vadovė Ir. Petrutienė dėl ligos 
turėjo iš pareigų pasitraukti, o 
skautų vadovas Vaclovas Pliop- 
lys išsikėlė gyventi Chicagon. 
Tačiau ir Chicagoje gyvenda
mas V. Plioplys savo skautų 
neužmiršo ir kartą mėnesyje 
atsilankydavo į Rockfordą pra
vesti vienetosueigos, tačiau 
mergaitės liko be vadovės. Su
sidarius tokioms skautų veiklai 
nepalankioms sąlygoms, susirū
pino ne tik tėvų komitetas ir 
tėvai, bet ir vietos LB vadovy
bė. Bendrų pastangų dėka, Vac
lovo Plioplio ir vietos LB pirm. 
Jono Kiznio pakviesti Rockfor
do skautams sutiko vadovauti 
vyr. sk. Danutė Bielkienė ir 
skautas Saulius Plioplys. Vado
vų suradimas pradžiugino Skau
tų tėvus, LB vadovybę, o ypa
tingai pačius skautus, kurie su 
dideliu entuziazmu lanko suei
gas, iš ko galima spręsti, kad 
vadovai savo pareigose yra sėk
mingi. Skautų tėvai ir LB va
dovybė yra dėkingi naujiesiems 
vadovams vedantiems jaunimą 
lietuviškos skautybės keliu, mo
kančiu tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir artimui. Apgailėtina tik, kad 
ne visi tėvai supranta organi
zacijos svarbą jaunimo auklėji
mo darbe ir neįjungia jų į gra
žiai veikiančio Rockfordo skau
tiškojo jaunimo gretas.

Augis

SKAUTIŠKAS 
PASILINKSMINIMAS

Sausio 29 Jaunimo centre 
LSB Lituanicos tunto Preziden
to A. Smetonos jūrų budžių glo 
bojamas skautiškas pasilinksmi
nimas praėjo su pasisekimu.

give... 
so more

HEART 
FUND

will Uve

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Sfreet 
Tel. HE 4-1500 

Nežiūrint tą vakarą nepalankių 
oro sąlygų, Jaunimo centro di
džioji salė prisipildė linksmai 
nusiteikusio, uniformomis pasi- 
puošusio skautiškojo jaunimo. 
Šis pasilinksminimas skyrėsi 
nuo kitų jaunimo pasilinksmi
nimų tuo, kad jame dominavo 
ne modernieji šokiai, bet lietu
viškieji rateliai ir tautiniai šo
kiai, kuriems šiame vakare va
dovavo Kernavės tunto skautės 
Vitalija Ruibytė ir Jolanta Ras- 
lavičiūtė. Buvo duota proga pa
sireikšti ir valso bei polkos mė
gėjams, o taip pat ir naujųjų 
moderniųjų šokių šokėjams, ta
čiau pastarieji praėjo be dides
nio susidomėjimo. Vyresniems, 
stebėjusiems besilinksminančius 
skautus, susidarė įspūdis, kad 
pagarba uniformai ir disciplina, 
kurią sukelia jos dėvėjimas su
laikė jaunimą nuo didesnio en
tuziazmo parodymo naujiesiems 
moderniems šokiams. Lietuviš
kieji tautiniai šokiai ir rateliai 
šiame pasilinksminime buvo šo
kami su noru ir tuo pačiu en
tuziazmu, kurį skautiškas Chi
cagos jaunimas parodė pereitų 
metų vasaros stovykloje praves
tiems pasilinksminimams. Tiki
masi, kad ateityje bus daugiau 
suruošta tokių kultūringų jau
nimo tarpusavio bendravimo ir 
pasilinksminimo vakarų.

—o —

ATSISAKO RAŠYTI APIE 
PASAULINIUS ĮVYKIUS

Žinomas autorius trapistas 
kun. Thomas Merton, kai kurių 
kritikų laikomas didžiausiu šio 
šimtmečio apie dvasišką gyve
nimą rašytoju, gr.žta į nuoša
lesnį vienuolinį gyvenimą Getii 
semani vienuolyne, Bardsto.cr., 
Ky. Jis pareisiu, kad ir toliau 
atsiduos rašybai, bet vengs iš
sitarti apie dabartines pasauly
je krizes, nes, ’ - turėdamas iien 
raščių, radijo ir televizijos, ne
gali kompelentiškai spręsti apie 
greitai besimi l’uojaneius kas
dienius įvykius.
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistaa 

Aparatai-Protežai, Med. ban
dažai, Spec- pagalba kojoms 

(Arch Sliipports) ir t. t.
ORTHOPEDI JOS TECHNIKOS LAIl. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRosi«cl <1-5084 
Vai. 9-4 ir e 8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dienj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WAIbrook 5-5070

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Puiaski Rd. (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Reaid.: 3241 West flflth Plaoe
Tel.: REpiiblic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: KaeMien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čioa ir Callfornta

Vai.: kasdien nuo s-8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Reiki, tel. WAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0583 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr. penkt 1-6 treč ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51 st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. v.,

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet 
Ligonius priima pagal susitarimą.

Ofiso 785-4477 Res. PR 8-6860
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Ofs. 735-4477; Rez. PR 8-69(10

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

EMOCINES LIGOS

CRAWEORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Puiaski Road 

Valandos pagal ausltarlma

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jdi ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ilgos 
2454 West 71st Street 

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

Šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Nainį) — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2656 West 63rd Street
Pirm., antrad., ketvirt ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 ik! I v. v 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 4 iki 9 v. v.; 
Sešt. 11 iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marųuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
Susitarimu, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So Puiaski Road

Pirm., antr., ketvlrt. ir penkt. nuo
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimu.

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8 
vai, vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Olympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. rak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KPDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo ll vai. iki 1 vai. p p ir nuo 
G v. — 8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel RE 7-1168. 
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HĖmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimu

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Valandos: pirmad., ketvlrt. 6 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4 

PrllmlnSja tik susitarus.

• Redakcija dirba kasdien g 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- g 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybė — vidaus ligos 

(71-os ir Campbell Avė., kampas)
Vai. kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v 

šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PI llinan 5-6766 
Namu: BEvėrly 8-394(1 

Pričrn. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-2 v. p. p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR (1-7800; Namu 925-7(197

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 v. p. p.
Išskyrus trečladienj

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir

Šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEIMNfcS IdGOS

2745 West 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku Nusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko a kini ils, 

keičia stiklus ir renius 
4455 S. California Avė., Y A 7-7381 
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.
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Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstu, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 W<*t
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel, GRov<‘hill 6-0617

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. ir nuo 7- iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marųuette Parko ofisas: 2750 \Vest 

71 Street, telefonas 925-8296 
Res. tel. WA 5-3099.

Valandos: 10—12 v. ir 7-—8 v. vak., 
šešt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4(144 Soutli Ashland 
Avė., tel. CL 4-2896 

Valandos: 2—5 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 
 abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
IJGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 air PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimu.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GA 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 7Ist Street
PriiminSja ligonius tik s/usitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. i r šeštad. u žd ary ta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS'LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybe. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitariu

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 p. p. Ir 7 iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal eutartl.



Prezidentas apsisprendė didinti

KARO VEIKSMUS VIETNAME
Demokratijos ir diktatūros

Demokratine santvarka šių dienų pasaulyje

Sovietų Sąjunga pamėgdžioja 
kapitalistinę sistemą

Prezidentas Johnsonas galuti
nai apsisprendė. Tai nebuvo 
lengvas uždavinys. Po trisde
šimt septynių dienų pertrau
kos priešo pozicijų bombarda
vimas Vietname ir vėl prasidė
jo, nes vedamoji taikos kam
panija nepavyko, šiaurės Viet
namo komunistinis režimas ir 
kalbėti apie taiką nenorėjo. 
Dabar turės skaudžiai nuken
tėti nuo amerikiečių karo jė
gų-

Pirmieji ofenzyvos žygiai bu 
vo dideli ir sėkmingi. Bombar
duojami Šiaurės Vietnamo mie 
štai, uostai, karo amunicijos 
sandėliai. Pradėta ofenzyva ir 
kituose frontuose. Taigi prezi
dentas pagaliau apsisprendė 
taip, kaip reikėjo apsispręsti. 
Ką gi darysi, jei priešas neno
ri taikos. Jis turėjo daug lai
ko apsisprendimui. Bet, ir ka
ro operacijoms padidėjus, Viet
namo komunistai gali iškelti 
baltą vėliavą ir paprašyti su
laikyti mūšius ir kalbėtis apie 
taiką. Prezidentas pareiškė, 
kad durys taikai ir šiuo atveju 
nebus užtrenktos.

Patyrę karo vyrai patarė 
prezidentui nebeilginti mūšių 
pertraukos, padarytos Kalėdų 
švenčių proga ir kampanijos 
už taiką metu. Jie patarė tuoj 
pradėti platesniu mastu karo 
operacijas šiaurėj ir pietuose, 
kad sulaikytų Hanoi režimą 
nuo didesnio įsistiprinimo Viet 
konge. Pagaliau ofenzyvą pra
dėti buvo reikalinga, kad ap
saugotų nuo netikėtų priešo 
užpuolimų ant amerikiečių ka
rinių bazių.

*
Negali būti kalbos, kad A- 

merikos visuomenė, kongresas 
ir pats prezidentas Johnsonas 
bei jo vyriausybė nenorėtų grei 
tos taikos Vietname. Tačiau 
nenorima, kad taika įvyktų P. 
Vietnamo nępjjklausomybės 
sąskaiton. Taika tuoj galėtų 
įvykti, jei Jungtinės Valsty
bės sustotų kariavusios ir sa
vo militarines jėgas ištrauktų 
iš Vietnamo. Tai jau seniai 
galėjo padaryti. Bet tokiu at
veju būtų išduoti Pietų Viet
namo gyventojai, kuriems yra 
pažadėta, kad jų kraštui ne
priklausomybę ir laisvę garan
tuoja Jungtinės Amerikos Val
stybės. Amerika privalo vyk
dyti savo pasižadėjimą ir jį 
vykdo.

¥

Grįžę iš didelių kelionių į 
įvairius pasaulio kraštus Jung
tinių Valstybių specialūs am
basadoriai bei pasiuntiniai pa
teikė savo pranešimus prezi
dentui Johnsonui. Atrodo, kad 
pranešimai buvo pesimistiški. 
Vilčių taikai Vietname nėra. 
Dabar jau prezidento eilė da
ryti nuosprendį, ar karinę o- 
fenzyvą į Šiaurės Vietnamą da
ryti tuojau ar ją delsti. Gal 
Hanoi režimas dar apsigalvos 
ir sutiks skelbti karo paliau
bas ir sėsti prie taikos stalo. 
Į prezidentą buvo daromas 
dvejopas spaudimas. Vieni pa
tarė tuoj pradėti ofenzyvą, nes

Spaudoj ir gyvenime

OKUPUOTOS LIETUVOS ŪKYJE
Sovietų kontroliuojamuose kraš

tuose trūksta duonos, net ir tuose, 
kur laisvėje neturėdavo kur grūdų 
dėti, kaip pvz. Lietuva. Trūksta, 
nepaisant, kad ūkiuose įtemptai dir
bama. Apie okupuotos Lietuvos 
valstiečių padėtį Vilniuje leidžiama 
“Tiesa” nr. 17 sausio 21 d. rašo:

“Fermų darbuotojai labai dažnai 
dirba be poilsio dienų, be atosto
gų. Kada tokiam žmogui nueiti į 
kiną, kultūros namus, kada pa
skaityti knygą?

— Mes turtingi. — kalbėjo par
tijos rajono komiteto sekretorius 
A. Davidonis. — Mes didžiuojamės 
savo darbininkais — tiek jie paga
mina duonos, mėsos, pieno! Bet 
kaip kartais atrodo šitie darbinin
kai? Juk būna ir tokių: juodas ne
švarus chalatukas, vatinis. O kur 
darbo drabužių pavyzdžiai?”

Pramonėje taipgi gausu liūdnų 
kuriozų, kurie net darosi temomis 

kiekviena sugaišta diena ei
nanti Amerikos nenaudai ir 
galinti pakenkti greitesniam 
karo laimėjimui. Jie teigė, kad 
ofenzyvą reikia tuoj pradėti, 
nes kitu atveju padėtis dar 
labiau susikomplikuotų. Kiti 
patarė prezidentui didesnes ka 
rines operacijas atidėti, kad 
duotų progos priešui galutinai 
apsispręsti. Pagaliau ir pats 
popiežius Paulius VI šiomis die 
nomis padarė konkretų pasiū
lymą pavesti Jungtinių Tautų 
neutralioms narėms sudaryti 
taikos komitetą ir bandyti tar
pininkauti. Prezidentas, atro
do, popiežiaus planą smulkiai 
studijavo.

¥
Tuo pačiu kartu ir JAV kon

grese reiškėsi įvairios nuomo
nės. Senatorius Mansfield, lan
kęsis Vietname, raštu pateikė 
savo pranešimą prezidentui, ga 
na aštriai pakritikuodamas ka
ro strategiją. Jis siūlė Vietna
mo krizės reikalą naujai ir nuo 
d ugniai persvarstyti. Bet į šen. 
Mansfieldo teigimus ir kritiką 
prezidentas, kaip atrodo, dė
mesio nekreipia. Daug senato
rių ir kongresmanų taip pat 
nesutinka su Mansfieldo teigi
mu. Net ir respublikonai pri
taria prezidento linijai.

Prezidentas šiuo metu turė
jo tris pasirinkimus. Jis galė
jo pradėti Hanoi bombardavi
mą ir tuo padidinti karo fron
tą, žinoma, rizikuojant, kad 
priešas tuo pačiu atsilygins 
bombarduodamas Saigono uos
tus ir patį miestą. Esama dar 
ir tokios rizikos, kad po to 
ir komunistinė Kinija ir Sov. 
Rusija dar aktyviau galėtų bū
ti įtrauktos į karo mūšius. Ga
lėjo pasitenkinti praplečiant 
karines operacijas žemėje. Tre 
čia išeitis būtų sukoncentruoti 
Jungtinių Valstybių karines jė 
gas jūros pakraščiuose, juose 
stipriai laikytis ir bandyti pri
versti priešą derėtis dėl taikos. 
Prezidentas pasirinko tiksliau
sią kelią, kuriuo einant bus 
greičiau pasiekta taika.

¥
Žinant, kodėl šiaurės Viet

namo komunistinis režimas, tu 
rėdamas Pekino ir Maskvos pa 
galbą, nori pasigrobti Pietų 
Vietnamą, Amerikai kitos iš
eities nebuvo ir nėra, kaip gel
bėti tą kraštą nuo komunisti
nės agresijos, nes toji agresi
ja turi ir tolimesnius siekimus. 
Komunistai nori paimti į savo 
kontrolę visą pietrytinę Azi
ją, o po to — visą Aziją ir 
artintis arčiau Jungtinių Val
stybių. Tuo būdu Amerika, 
gindama Azijos tautų bei val
stybių laisvę ir nepriklausomy
bę nuo komunizmo, kartu stip
rina ir savo saugumą. Galima, 
berods, pasakyti ir tai, kad 
amerikiečių laimėjimas Vietna
me būtų laimėjimas ir viso 
laisvojo pasaulio.

Šitie motyvai kaip tik ir pri
vertė prezidentą Johnsoną pra
dėti ofenzyvą Vietnamo karo 
fronte žymiai padidintomis mi- 
litarinėmis jėgomis.

feljetonams, kaip tas, išspausdintas 
“Tiesos” 18 nr. (sausio 22 d.):

Viską padarė kiaules.
Lietuvos Veterinarijos akademi

jos mokomojo ūkio Muniškių sky
riaus kiaulidėje prasidėjo neregėti 
dalykai. Vieną rytą, kaip papras
tai, atėjo kiaulininke, lovius išvalė, 
naujo ėdalo pripylė. O kiaulės nė 
žvilgt į lovį. Stovi visos ant pasku
tinių kojų, priešakinėmis pasirė- 
musios ant gardo užtvaro, ir žvie
gia.

— Tai ko dabar žviegiate ? — su
pyko kiaulininke. — Ėskite.

— Neėsime! — žviegia šios. — 
Duok iš anos statinės!

— Juk ten burokų lupenos, kvai
lės jūs! — subarė kiaulininke.

— Mes geriau žinome! Tik pa
duok — ė-ė-ėsime!..

Kiaulininke prakapstė statinės 
paviršiuje supiltas burokų lupenas, 

(Nukelta į 6 psl.)

i

Dvidešimčiai metų prabėgus 
nuo I-jo pasaulinio karo, dau
gelyje Europos kraštų įsivyra
vo diktatūrinė santvarka. To 
meto demokratija išsigimė į fa
šizmą ir nacizmą, kaip priemo
nę gintis nuo komunizmo.

Kokia yra demokratijos būk
lė dvidešimčiai metų sukakus 
nuo II-jo pasaulinio karo pabai
gos? Europos valstybės, išliku
sios demokratinėm po pirmojo 
karo, tokios pasiliko ir po ant
rojo. Jų santvarka tapo pasto
vesnė ir populiaresnė. Į jų skai
čių prisijungė ir Vokietija su 
Austrija. Prancūzijoj ir Italijoj, 
kur vyravo nuolatinis nepasto
vumas ir nepasitenkinimas, įsi
galėjo stiprios komunistinės par 
tijos, mėginančios sugriauti de
mokratinę santvarką.

Pasibaigus II pasauliniam ka
rui, JAV ir Anglija stengėsi iš
plėsti demokratiją Afrikoje ir 
Azijoje. Neskaitant kai kurių 
senų Europos ir naujų Azijos 
bei Afrikos valstybių, pastovios 
demokratijos kraštais tegalime 
vadinti tik JAV, Australiją ir 
Nauj. Zelandiją. Dauguma Pie
tų Amerikos valstybių yra ar
timesnės Prancūzijai ir Italijai, 
nei Anglijai ar Šveicarijai, šios 
pastarosios svyruoja tarp nepa
stovus demokratijos ir pasto
vios diktatūros.

Demokratiją galime vadinti 
pastovia, jeigu ji yra legali ir 
veiksminga. Legali santvarka 
yra ta, kurią didelė jos valdo
mųjų dauguma laiko tokia. Gi 
veiksminga yra tokia, kuri turi 
pastovią vyriausybę ir nuosek
lu daugumą. Tačiau gali būti ir 
legali santvarka, bet nesugeban
ti sudaryti pastovios valdžios. 
Tokiu pavyzdžiu buvo prancūzų 
demokratija, kuri niekad nebu
vo veiksminga.

Kokios tad valstybes laiko
mi, s pastoviom demokratijom? 
Prancūzų sociologas S. Lipset 
tokiom laiko Airiją, Angliją, Au 
straliją, Daniją, JAV, Olandi
ją, Nauj. Zelandiją, Norvegiją, 
Švediją ir Šveicariją. Suomija, 
nepaisant Rusijos spaudimo, pa 
rodė nuostabų sugebėjimą išlai
kyti demokratinę santvarką.

Labai lengva pastebėti pasto
vių demokratijų bendras ypa
tybes. Jos visos, išskyrus Airi
ją, modernios, pramoninės šalys 
su miestuose susispietusiais gy
ventojais, su maža beraščių ir 
aukštom asmeninėm pajamom. 
Jos visos laisvai išsirenka val
domus organus, kurie vykdo 
savo galią prisilaikydami vei
kiančių įstatymų, nors kartais 
valdančioji partija varžo kriti
kos laisvę.

Visos tos sąlygos lengvai į- 
vykdomos ten, kur kariuome-

Spalvingoji Meksika

IN2. A. SEMENAS

Miesto grožis iš J/J^-to aukšto bokšto

Čia ištisi metai šilta, tai nė nėra didelio reikalo ap
sitverti langais. Kitą dieną nuvykome į senamiestį ir, 
kad įgytumėme supratimo apie miesto didumą, paki
lome į aukščiausią miesto dangoraižį. Tai 44 aukštų 
pastatas, vadinamas Torre Latino-Americana — Lo
tynų Amerikos bokštas. Keltuvu pakilti asmeniui at- 
seina 4 pesai.

Miestas išsitiesęs dideliame slėnyje, iš visų pusių 
apsuptas aukštais kalnais. Dvejetas tų kalnų yra vul
kaninės kilmės, bet dabar jau užgesę ir žiemą, vasarą 
užsimaukšlinę balta kepure — sniegu.

Dar 1957 m. Meksikos mieste buvo pasireiškęs že
mės drebėjimas ir kai kurie aukšti pastatai, jų tarpe 
ir modernusis Hiltono viešbutis gana gerokai nuken
tėjo, o tačiau Torre net iš vietos nepajudėjo.

Iš šios aukštumos geriausiai išsiskyrė plačiausios 
gatvės — avenidos, kaip Paseo de la Reforma, Juarez 
ir Madero iki Zocalo, t.y. iki miesto centro aikštės. Ir 
joms kryžmai labai ilga Avenida Insurgentes. Į visas 
puses žvalgydamiesi, taip paprasta akimi negalėjome 
pamatyti miesto ribų. Teko įsitikinti, kad per savo 
trumpas atostogas net kaįp reikiant susipažinti nepa
jėgsime.

P. GAUCYS

nė nesikiša į politiką, o daugu
ma piliečių esti patenkinti savo 
likimu. Ten valdžiai lengviau 
daryti lemiamus sprendimus, 
turint tautos daugumos pasiti
kėjimą. Ten gi, kur kariuome
nė graso jėgą paversti įstaty
mu, demokratijos vykdymas ne
įmanomas. Ten, kur su pilie
čiais neteisingai elgiamasi ir jie 
skriaudžiami, valdžia bijo rin
kimų. Kai stiprios mažumos ryž 
tąsi verčiau kovoti, nei paklusti 
daugumos valiai, visai santvar
kai gresia suirimo pavojus. Taip 
pvz. Prancūzijoje ir Italijoje mi
lijonai piliečių yra komunistai 
(25% Prancūzijoje ir 30% Ita
lijoje). Jie sudaro pastovų pa
vojų, galintį paraližuoti demo
kratinę santvarką. Iš kitos pu
sės, ten, kur tėra tik dvi parti
jos, kiekviena jų stengiasi neiš
leisti iš akių neapsisprendusių- 
jų, nė vienai partijai nepriklau
sančių balsuotojų. Abi partijos 
taip supanašėja viena kitai, kad 
nebesukelia stipresnio visuome
nės jausmo. Pastaraisiais lai
kais pastebima, kad demokra
tinėse santvarkose išsisemia ide
ologinis turinys ir visa suveda
ma į ūkinių uždavinių vykdy
mą: planingas tautos ūkis ir 
dalinė valstybinė nuosavybė (ge 
ležinkelių, plieno liejyklų, ka
syklų ir kt.), atrodo, sustipri
no demokratijas, pagelbėdama 
patraukti į savo pusę darbinin
kus.

II

Naujosios Azijos valstybės: 
Indija, Burma, Pakistanas, In
donezija, Korėja, Vietnamas 
greičiau gali būti lyginamos su 
Pietų Amerikos, o ne su Euro
pos valstybėm. Nė vienoje Pie
tų Amerikos valstybėje demo
kratija neįgavo anglosaksiško 
pastovumo. Ji visą laiką svy
ruoja tarp laikinos konstituci
nės praktikos ir karinės dikta
tūros, kuri retai kada esti pa
stovi bei tvirta. Tik Urugvaju
je, Brazilijoje, Čilėje ir Meksi
koje generolai mažiau linkę jė
ga trukdyti demokratinės sant
varkos raidą, o politikai ir bal
suotojai labiau gerbia savo pa
čių išleistus įstatymus.

Kodėl Pietų Amerikos šalims 
nevyksta atsikratyti karinių per 
versmų ir diktatūros? Į tą klau
simą galima atsakyti įvairiai. 
Pirmiausia tenka pažymėti, kad 
nė viena tų šalių nėra pasieku
si modernios valstybės laips
nio (silpna pramonė, maža mies 
tų, didelis neraštingumas). Ant
ra, daugelio tų šalių gyvento
jai yra mišrių rasių ir kenčia 
didelę socialinę nelygybę. Jų vai 
dančioji klasė — didžiausių že- 

Įmės plotų savininkė, vidurinė 
klasė negausi, o likusi dauguma 
nepaprastai nuskurusi. Visos 
šitos sąlygos nepalankios demo
kratinei santvarkai, ir todėl ne
nuostabu, kad valdžios vairas 
ten labai dažnai pereina iš civi
lių į karines rankas, kad nuolat 
vyksta perversmai ar sukilimai.

Panaši būklė vyrauja ir Arti
muose Rytuose ir iš viso Azijo
je. Mat visos tos valstybės ne
turi socialinės santvarkos, nei 
visuomenės klodų, kurie kitur 
sukūrė ir išlaiko demokratines 
institucijas. Be to, ten valdan
čios klasės dažniausiai neger
bia parlamentinės tvarkos, ku
ri sudaro demokratijos esmę. 
Valstybininkai ir valdininkai ten 
nejaučia pareigos skaitytis su 
rinkimų duomenimis.

Kai kurie Pietų Amerikos so
ciologai, kalbėdami apie karinius 
perversmus, iškelia ir tą faktą, 
kad ten kariuomenė pasidalinu
si į atskiras grupes, kurios de
mokratinėje santvarkoje galėtų 
reikštis partijose. Kadangi, bend 
rai imant, Pietų Amerikos ka- 
rininkija sudaro jos inteligen
tiją, dažniausiai atėjusią iš vi
durinės klasės, nenuostabu, kad 
ji stengiasi pažaboti aukštuo
menės savanaudiškumą.

Arabų šalyse nėra vakarietiš
ko pobūdžio politinės visuome
nės. Jas valdo karininkai, val
dininkai ir didieji savininkai. Si
rijoje, Irake ir Egipte vyrauja 
tokie religiniai bei socialiniai 
skirtingumai, kad ten politinės 
partijos nėra tautinės partijos, 
jos neatstovauja klasių, nei į- 
vairių grupių piliečiams, opo- 
nuodamos kitoms grupėms, jos 
stengiasi suskaldyti vienybę 
valstybės, kuri daugiau ar ma
žiau dirbtina. Tuo būdu ten be
lieka dvi galimybės: tradicinė 
santvarka ar pagal revoliuci-

Perciat

Grafiškai atvaizduota kiek procentų bendros krašto produkcijos sudaro JAV biudžetas. Šįmet biudžetas, 
kuris yra arti 13 mil. dol., bendros krašto produkcijos sudaro 15%.

Beveik priešais Torre, prie Avenida Juarez, stovi 
ištaigingi, aristokratiškai elegantiški balto marmuro 
operos rūmai ir meno muziejus — Palacio de Belles 
Artės. Netoli nuo šio pastato yra miesto centrinis par
kas — Alameda, kuris jau žaliuoja nuo 1592 m. Tai 
senamiesčio parkas, pilnas visokiausių paminklų, sta
tulų ir ypač daug įvairių fontanų. Iš viso šiame mieste 
besižvalgančios akys visur užkliūva už fontanų, kurie 
taip gausiai purkščia vandenį į orą. Nuo Torre bokš
to Madero gatve pasileidome link Zocalo. Pakeliui dė
mesį atkreipė “namas iš porcelano plytelių”. Dabar 
jame yra įrengtas restoranas, vaistinė ir suvenyrų 
skyrius. Šis namas buvo pastatytas 1596 m. ir skaitė
si tada gražiausiu kolonialiniu pastatu visame mieste. 
Visos sienos iš lauko yra padengtos mėlynomis ir bal
tomis porcelano plytelėmis, atgabentomis iš Puebla.

Zocalo arba senamiesčio miesto centras knibždėte 
knibžda gilia senovės istorija, šioji aikštė, pavadinta 
Plaza de la Constitucion, buvo miesto centras dar anais 
laikais, kai čia viešpatavo aztekų imperija.

16 šimt. katedra, senovės griuvėsiai ir freskai

Aikštės šiaurės pusėje, lyg senojo Zocalo skrais
tėje ilsėdamasi, stovi didinga, masyvi katedra. Ji ne 
tik didžiausia visoje Meksikoje, bet net įskaitant ir 
Šiaurės Ameriką. Jos statyba prasidėjo 1573 m. Ko
kia tai milžiniška katedra, galima įsivaizduoti vien iš 
to, kad joje yra net 27 altoriai. Todėl nenuostabu, kad 
tokiai statybai reikėjo skirti daug metų. Ir ji buvo 
baigta tik maždaug apie 1811 m. Dabar gi vėl smar
kiai atremontuota bei pagražinta, šios katedros užpa
kalyje yra religinio meno muziejus, kurio vertė siekia 
15 milijonų dolerių.

Sovietų Sąjungoje visa pramo 
nė ir prekyba tvarkoma val
džios ir partijos žmonių. Įsivy
ravusi biurokratinė sistema slo
pina pramonės vystimąsį bei 
pažangą. Įmonės, turėdamos su
rištas rankas, visai nesirūpina 
gaminių kokybe, bet visas dė
mesys nukreiptas į plano įvyk
dymą. Įmonės, įvykdžiusios virš 
normos planą, buvo aukština
mos, visai neatsižvelgiant jų 
gaminių kokybės bei tinkamu
mo vartojimui. Pvz. vinių įmo
nė, gavusi planą tiek ir tiek to
nų pagaminti vinių, norėdama 
įvykdyti ir viršyti planą, turint 
kuo mažiausia atmatų, gamina 
kuo didžiausias vinis, nežiūrint, 
kad sandėliai užversti ir joms 
nėra pareikalavimo. Tuo pat 
metu didžiausias pareikalavimas 
mažų vinių, bet jų gamybai bū
tų reikalinga įdėti daug daugiau 
darbo. Arba audyklos gamina 
kuo paprasčiau audinius, nes 
jų gamybai reikalinga mažiau 
žaliavų ir daug greičiau įvyk
domas planas.

nius metodus sudaryta karinin
kų valdžia.

Saudi Arabijoje vis dar tebė
ra tradicinė karaliaus valdžia, 
lygiai kaip ir Jordane. Sirijoje, 
Irake ir Egipte valdžią pasigro
bė karininkai. Sirijoje nuolat 
vyksta kariniai perversmai. Ar
timųjų Rytų karinės diktatū
ros suteikia savyje tradicijas 
su dienos reikalavimais. Valdžia 
priklauso tam, kas laiko kardą 
rankoje, yra išmokslintas Va
karuose ir stengiasi savo kraš
tą pakreipti pažangos keliu. To
kie vyrai paprastai esti dideli 
nacionalistai, priešingi komuniz-

(Nukelta į 4 psl.)

Paėjus kiek į šiaurės rytų pusę, staiga išvysi se
noviškus griuvėsius. Tai senovės Aztekų struktūros 
pamatai, kur buvo didžiojo karo dievo šventykla.

Rytų pusėje nuo aikštės per visą bloką yra nusi- 
tęsę Nacionaliniai rūmai, kur yra prezidento, senato 
ir administracinės įstaigos. Čia, einant aukštyn, vi
duje prie centrinių laiptų tuojau dėmesį patraukia ne
paprasto didumo freskas. Padarytas žymaus dailininko 
Diego Rivera, ir jame jis atvaizdavo visą Meksikos 
istoriją, šiame jo milžiniškame darbe trykšta galinga 
jėga, vedanti žiūrovą spalvingu keliu į prieš užkariavi
mo dienas ir vėl į priekį — viltingą Meksikos ateitį.

šeštadieniais, sekmadieniais ir per tautines šven
tes katedra, tautiniai rūmai bei visi kiti pastatai ap
link aikštę nakčia yra iliuminuoti ir sudaro nepapras
tai įspūdingą vaizdą. Nakties tamsoje tūkstančiai bal
tų lempučių skaidria šviesa išryškina pastatų archi
tektūrinį grožį. Nuo šios aikštės plati avenida veda J 
pietus iki Chapultepec parko. Pirmoji avenidos dalis 
yra žinoma vardu Francisco I Madero, antroji dalis 
— Avenida Juarez ir trečioji — Paseo de la Reforma.

Paseo de la Reforma — tai gražiausia alėja Mek
sikos mieste. Reformos pietinis kraštas ištrykšta lyg 
spinduliais į gatves. Jis pavadintas pagal europietiš- 
kus miestus — Estraburgo, Varsovia, Estocolmo ir 
panašiai. Modernūs apartmentai ir didieji įstaigų pa
statai rikiuojasi išilgai šios avenidos. Gražiausi gi res
toranai, teatrai, meno galerijos ir ištaigingos krautu
vės susitelkę Niza — Genova rajone. Mūsų nustebi
mui už poros blokų nuo Continental-Hilton viešbučio 
radome nedidelėje aikštėje (Dinamara de Londres) 
George Washingtono statulą.

(Bus daugiau)

Komunizmas, atsidūręs kritiš
koje padėtyje, kada sandėliai 
užversti netinkamomis naudoji
mui prekėmis, tuo pat metu rin
koje yra didžiausias trūkumas 
reikalingų prekių. Dėl netinka
mos rūšies ir didelio “broko” 
jau anksčiau buvo keletas įmo
nių paleistos veikti kapitalisti
nės sistemos pagrindais, lei
džiant įmonėms turėti daugiau 
savistovumo ir siekti pelno. Pa
stebėję tokios sistemos teigia
mas puses, dabar įtraukia ban
dymui daugiau įmonių plačiai po 
visą kraštą, nepaisant esančių 
įvairių sąlygų.

Daugiausia įtrauktų bandy
mams įmonių esančios arčiau 
Maskvos, kad galėtų arčiau ste
bėti jų veikimą, bet pastaruoju 
metu, plečiant tokių įmonių tink 
lą, papildomai įtraukiamos įmo
nės esančios šiuose miestuose: 
Leningrade, Charkove, Kaune, 
Gorky, Voroneže ir Gomely.

Į šią sistemą įtraukiamos į- 
vairios gamybos įmonės: kasyk 
los, audyklos, mašinų, maisto 
ir pieno. Bandymui parinktos 
įmonės jau dabar tvirtai stovin
čios ir pasižyminčios aukštesne 
kokybe. Naujoje sistemoje iš 
susidarančio įmonės pelno nu
matomi skirti bonai darbinin
kams ir vadovybei. Reikia ti
kėtis, įvedus “kapitalistinę” sis
temą, įmonės daugiau intere- 
suosis gyventojų pareikalavimu 
ir stengsis gaminti daugiau rei
kalingų ir geresnės kokybės pre 
kių, o darbininkai galės susi
laukti geresnių atlyginimų.

Įdomu, kad įtrauktos ir Kau
no įmonės. Tai parodo, kad lie
tuviai, nors ir suvaržyti, kiek 
leidžia sąlygos, sugeba geriau 
organizuoti ir atlikti darbą.

Ad. Pupelis
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KULTŪRINE SAVIVEIKLA LIETUVOJ
Nelengvas kelias išgarsintai kultūrinei saviveiklai
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Kompartija j didelį būgną 
mušdama, plyšauja: mes suruo- 
šiame milžiniškas dainų šven
tes. Į dainų šventes gausiai 
vyksta dainininkai ir šokėjai ne ' 
tik dėl lengvatų į Vilnių patek
ti, nepraradus apmokamų dar- 
bodienių, ne tik dėl noro ištrūk
ti iš niūrios aplinkos, bet ypač 
ir dėl lietuvio meilės sutartinai 
užtraukti dainą.

Dainų šventės būtų įspūdin
gos, jei jose nebūtų Maskvos į- 
įbrukama, kas visiškai svetima 
lietuvių tautai ir dainų šventės 
dalyviams. Tačiau jos gali būti 
įspūdingos tik iš tolo, pamiršus 
sąlygas, kuricse vyksta kultū
rinė saviveikla Lietuvoje.

Pasižvalgykime, kas dedasi 
pvz. Kėdainių rajone, kurio kol
chozai jau galėtų suremti kul
tūrinius namus, tačiau šio dar
bo nesiima dėl eilės kliūčių, ku
rios ugdo santvankos bukapro 
tiškas biurokratiškumas, dau
gelį atbaidąs statyti.

Šėta be kultūros namų

Šėtos kolchozas neblogai 
tvarkosi, ir jo pirmininkas Vac
lovas Volkus sumanus šeimi
ninkas. Žemdirbiai gaudami po 
rublį ir 2 kg. grūdų už darba
dienį jau mažiau geria, draus
mingesni ir vieningesni. Jei kas 
pasakytų už 1.4 dol. visą dieną 
dirbti, palaikytų pasimetusiu, 
bet Lietuvoje neseniai tebuvo 
mokama keliolika kapeikų — 
už darbadienį.

D. Šniukas, korespondentas, 
ryškiomis spalvomis piešia kul
tūrinės saviveiklos vaizdus Šė
toje: “Šėtoje aš norėjau pasi
kalbėti bent su vienu Dainų 
šventės dalyviu: kaip jis prisi
mena įspūdingąsias dienas, kaip 
toliau šėtiečiai dainuoja ir šo
ka...

— Tai kad iš Šėtos niekas 
Vilniun nevažiavo!

— Negi pas jus nėra saviveik
los?

— Kodėl, yra. Štai užvakar 
kultūros namų direktorė Klioch- 
maninė susimušė krautuvėje 
su pardavėja. Vakar ją svarstė 
draugiškasis teismas.

Mano pašnekovas — su ju
moro pipirėliu. Paaiškina, kad 
saviveikla miestely su tūkstan
čiu gyventojų seniai sustojusi 
ties nuliu.

— Tada, sakykite, ką veikia 
jūsų direktorė?

— Kas mėnesį atsiima iš apy
linkės kasos po aštuoniasdešimt 
rublių ir palengva juos leidžia. 
Tam pinigai ir mokami...

— O kur patys kultūros na
mai?

— Jie, vargšeliai, ne geresni 
už pačią direktorę. Vasarą 
tvankūs, žiemą, šalti. Salė ma
žytė, net per kolūkio susirinki
mus pusė žmonių už durų ginči
jasi, kurios cigaretės geresnės, 
ir aptaria, pas ką ruošti atei
nantį subatvakarį...

Šventą teisybę sakė pašneko
vas. Kultūros namų salė — kaip 
pirštinė. Jos konstrukciją sun
ku aprašyti: ties scena bene 
penkių metrų pločio, gale — vos 
trijų. Kur kabinti rūbus — ne
rasi. Kur dorai prisėsti — nera
si.

Ir tai kolūkio centre, kuris 
rajone pirmaujančių tarpe, ku
riame miškas, radijo ir televizi
jos antenų, kuriame apie pus
šimtį inteligentų, sviesto-sūrių 
gamybos įmonė, vidurinė mo
kykla...” (Tiesa, 1965. XII. 28, 
Nr. 305).

Pasimetimas kultūrinėje 
saviveikloje

Dienraščio bendradarbis ne 
dėl malonumo vyko į Šėtą. Ga
limas dalykas, kad jis norėjo 

vargus paveldėjo iš savo pirm
tako, tačiau rankų nenuleido. 
Vargas su tais “meistrais”: do
ri, darbštūs žmonės dirba staty
bos organizacijose, užsiėmę; te
ko ieškoti tokių, kurie niekur 
nepritampa. Vieni apsivogė, ki
tus girtus milicija išvežė, treti 
pirmininką audringame būvy 
būdami, žadėjo “prie sienos pri-

paveikti pirmininką V. Volkų, 
kurį Kėdainių vykdomasis ko
mitetas kaltino nesirūpinimu 
kultūros reikalais. Ir kai D. 
Šniukas baigė savuosius prie
kaištus dėstyti, turėjo išgirsti 
nemalonią tiesą ne tik kores
pondentui, bet ir kompartijai: 
“Mano kirčiai baigėsi, kepurę 
ant stalo pasidėjo Volkus.

— Sakote, statyti kultūros 
namus? O kas man duos garan
tiją, kad juose nedirbs dar blo
gesnė direktorė, negu dabar? 
Arba kad bus geresnė meno va
dovė už tą, kuri šiemet visą va
sarą ėmė pinigą, o kai paprašėm 
dirbti — tvykstelėjo uodega ir 
grakščiai rankute pamojavo ? 
Kodėl rajono kultūros skyrius 
už netikusius darbuotojus ken
čia tik moraliai, o kolūkiai turi 
švaistyti pinigus? Teisingai, ne 
visada kolūkis skiria du pro
centus pajamų kultūrai, — nes 
tai grūdų bėrimas į vėją. Nu
pirkom akordeoną, — per tre
jetą mėnesių beliko tik dumplės 
žaizdrui pūsti; nupirkome radi
ją — neliko vidurių, tarsi mui
lo akmenėlį būtų prarijęs. Ir 
niekam nepasiskųsi, nes vos nu
pirkęs nebetenki teisės į šiuos 
daiktus. Juk kultūros namai — 
tikėkit, tai joks laimėjimas, — 
faktiškai priklauso trims orga
nizacijoms: materialine baze — 
kolūkiui, atlyginimų fondu — 
apylinkei, metodiniu atžvilgiu 
— rajono kultūros skyriui. Kiek 
viena traukia į savo pusę. Kry
lovo pasakėčia dar nepaseno. 
Aišku, kad kolūkis, kaip didžiau 
sias lėšų eikvotojas kultūrai, 
norėtų pasirinkti gerus kultūros 
darbuotojus, kuriems be baimės 
patikėtų tuos du procentus, nes 
žinotų — jie grįš kolūkiui mora
linėmis vertybėmis. O dabar, — 
gal aš ir klystu, — verčiau tūks 
tantį kitą palaikau ūkiškiems 
reikalams.” (T. p.)

Nelemta kultūros namų statyba

Dienraščio korespondentas, 
lyg savęs suniekinimui ir mas- 
kvinės santvarkos papeikimui 
parenka kitą kolchozą, kurio 
nepatyręs pirmininkas Stasys 
Grigaitis stvėrėsi kultūros na
mų statybos. Jos istorija klaiki 
ir atbaidanti kaimynus dar kar 
tą klaidai pakartoti: “Pamatai 
prieš septynerius metus. “Kom- 
kultūros namams buvo padėti 
jaunuoliška statyba” — šūkis 
buvo gražus, bet realaus pa
grindo neturėjo. Tuoj ėmė trūk
ti medžiagų, darbo jėgos, ir nie
kas jomis negalėjo aprūpinti, 
nes statyba nebuvo įtraukta į 
rajono planus. Stasys Grigaitis

ploti’... Ir reikėjo visus šiuos 
“geradarius” pakęsti, nes kitos 
išeities nebuvo. Kai kurias sie
nas dažė patsai pirmininkas su 
mechanizatoriais, senukas Ka
zys Ališauskas per dieną išlie
davo po vieną laipto žingsnį... 
Šildymo katilą pavyko išmaldau 
ti Vilniuje. Kai kuo sušelpė, 
daug kur važinėjo, gaudamas 
įvairiausias smulkmenas “išim
ties keliu”. Prakeikė per šiuos 
metus visą limitų sistemą. Spy
na, kurią gali atrakinti su bet 
kuo, parduodama banko perve
dimu. Spyną, kuri turi savo 
raktą, gausi tik už grynus. O 
juos parduoti kolūkiams drau
džia kažkieno kažkada kažkokia 
proga surašytos instrukcijos. 
Paradoksas; už poros savaičių 
reikės atidaryti kultūros na
mus, o negalima įsigyti langams 
apkaustų. Jų pilnos krautuvės, 
bet už... grynus. Vėl pirminin
kas eina kryžiaus kelius, iškau
lija rezoliucijas “išimties keliu”, 
o artimiausioje sesijoje tiek už 
“kryžiaus” tiek už “išimties” 
kelią gauna pylos.”

Ir vis tik tie namai per sep
tynerius metus buvo baigti ir 
1966 metų sutikimo proga jau 
buvo laikomi baigtais, nors ir 
nebaigti. J. Grigaitis baigia pa
sakojimą, kurį lydėjo nusivyli
mas ir širdgėla: “Kartais, ro
dosi, imsi ir mesi, — taip vis
kas įgriso, pradedant finansi
nių straipsnių saugotojų pa
mokslais, baigiant kaimyninių 
kolūkių pirminmkų pašalpa. Jie 
sakė: mesk viską, po dešimties 
metų atremontuos kaip archi
tektūros paminklą... Jeigu bū
čiau žinojęs, kuo visa tai pa
kvips, už jokius pinigus nebū
čiau ėmęsis” (T. p.).

D. šniukas pateikęs abu ryš
kius vaizdus, nusiėmė teisėjo 
togą ir prabilo: “Praktikas ir 
romantikas... Kuris iš jų teisus? 
Protu aš už Volkų, širdimi už 
Grigaitį.” O geriausia, matyt, 
derinti protą su širdimi.” Šiais 
žodžiais prisitaikoma prie mas- 
kvinės santvarkos, daug kur 
trukdančios kultūrinę pažangą 
ir išgarsintąją saviveiklą.

—o—

MIŠKŲ KIRTĖJAS TAPO 
VYSKUPU

Buvęs miškų kirtėjas ir vė
liau apdraudos pardavėjas kun. 
James Muvihill, OMI, buvo kon
sekruotas vyskupu Švenč. Šir
dies katedroje, Whitehorse, N. 
T., Kanadoje. Jis paskirtas šios 
eskimų ir indėnų apgyventos 
vietovės apaštališku vikaru. Tu
rįs 60 metų naujas vyskupas 
kunigystės šventimus priėmė 
prieš 29 metus.

Long Beach, Calif., demonstruojamas didžiausias lėktuvas Douglas DC-8 Super 61. Jis gali gabenti 251 
keleivį, skristi 3,900 mylių be kuro papildymo. Jo ilgis 187.4 pėdos. Pirmas skridimas numatytas kovo 
mėnesį.

•lohn Gary, duodąs per televiziją programą, dabar yra aukščiausioj 
savo karjeros viršūnėj. Čia jis matyti su Edie Adams.

DEMOKRATIJOS IR DIKTATŪROS
(Atkelta iš 3 psl.) 

mui ir abejingi demokratinei 
santvarkai.

Karinės santvarkos Pakista
ne ir Burmoje kitokios, nei P. 
Amerikoje ar arabų valstybėse. 
Ten nebuvo karinių perversmų. 
Apsukrus generolas perėmė val
džią, nes kas nors turi valdyti. 
Jų įsitikinimu, valstybė turi bū
ti nešališka. Ligi ją valdo ka
riuomenė, ji yra neutrali parti
joms ir klasėms. Kariuomenė y- 
ra vienintelė priemonė prieš de
mokratinės santvarkos anarchi
ją, prieš korupciją ir politinius 
ginčus. Ji nesimbolizuoja kardo 
prieš įstatymą, o tvarką ir au
toritetą prieš suirutę.

Indijoje turime savotiško po
būdžio demokratiją, Nehru įta
kos ir populiarumo dėka. Ten 
nėra nei ūkinių, >nei socialinių 
sąlygų demokratijai vystytis. 
Tačiau, nepaisant jos gyvento
jų skurdo ir socialinių bei poli
tinių veiksnių prieštaringumo, 
partinė santvarka ten išsilaiko, 
nes britų išmokslinta valdančio
ji klasė yra susiderinusi, o kon
greso partija neturi rimtų prie
šininkų.

III

Vokiečių sociologas M. Webe- 
ris skyrė tris svarbiausius val
džios pavyzdžius: tradicinį, ra- 
cionalinį ir charizmatinį (ant
gamtinės dovanos). Karaliai vai 
do praeities vardu, valdininkai 
vadovaujasi pavyzdžiais, o dik
tatoriai savo galią grindžia pri
tarėjų entuziazmu. Pirmasis re
miasi papročiu, antrasis protu, 
o trečiasis tikėjimo ar atsida
vimo akstinu. Visos mūsų laikų 
santvarkos turi šitų pradų, pa
skolintų iš trijų teisėtos val
džios pavyzdžių.

EMFIZEMOS PAVOJAI

Tuberkuliozės institutas Ohi- 
cagoje primena, kad emfizema 
1963 metais užmušė 15,000 ame 
rikiečių. Blogiausia, kad gydy
tojai dar nesusekė emfizemos 
tikros priežasties ir nesurado 
tikro gydymo. Emfizema — 
plaučių liga. Jos pavadinimas 
kilęs iš graikų kalbos ir reiškia 
uždegimą. Toje ligoje plaučiai 
labai išsiplečia, bet jie darosi 
mažiau sėkmingi iš organizmo 
ilšeisti angliarūkščio dujas ir 
priimti deguonį. Alsavimas 
jiems darosi sunkėjantis. Žie
momis juos ima varginti slogos, 
kurios nėbepraeina normaliu lai 
ku. Darosi sunku alsuoti dieną, 
sunku ir nakčia. Ir susirgimai 
emfizema daugėja, ypač tarp 
žmonių 50—70 m. amžiaus, o 
labiausiai — tarp daug rūkan
čių ir gyvenančių užtertame 
ore.

Chicagos Tuberkuliozės insti
tuto medicinos direktorius dr. 
Julius Novak turintiems emfize
mą pataria: 1. Tai rimta liga. 
Ji gali pažeisti plaučius ir šir
dį. Nuo jos negali gydytis na
minėmis priemonėmis. Reikia 
kreiptis pas gydytoją.

2. Nerūkyk. Rūkymas pasun
kina emfizemą.

3. Kai kurie, sergantieji em
fizema ,turi vidurių sutrikimus. 
Jeigu pergyveni virškinimo 
sunkumus, ieškok palengvinimo 
pas savo gydytoją.

Labiausiai pastovios demokra 
tijos yra tos, kurios į savo in
stitucijas įjungė charizmatinį 
elementą. Amerikietis balsuoto
jas pažįsta ministerį pirminin
ką, už kurį jis netiesiogiai bal
suoja. Didžiausia prancūzų de
mokratijos silpnybė buvo beveik 
visiškas centrinės valdžios ano
nimiškumas. Respublikos prezi
dentą ir ministerį pirmininką 
rinko parlamentas. Rinkėjas ne
žinojo, ką parlamentas išrinks 
į aukščiausią valdžią. De Gaulle 
pavyzdys rodo prancūzų nepasi
tikėjimą demokratine procedū
ra.

Kas yra valdžios laikytojai, 
į kuriuos nukrypsta tautos atsi
davimas ar jos pasidavimas? 
Prancūzų mokslininko R. Aro- 
no manymu jie yra: karininkai, 
intelektualai ir profesiniai po
litikai. Kad piliečiai žavėtųsi pa
staraisiais, reikia, kad demokra
tinės institucijos tvarkingai veik 
tų. Mūsų laikais didvyriais lai
komi vyrai, vadovavę kovoms 
už nepriklausomybę (Nehru, 
Burguiba), arba tie, kurie at
liko tautai istorinės vertės pa
tarnavimus (de Gaulle). Tuo 
tarpu, kai vadai nesti įvykių iš
rinkti, jiems belieka dvi atra
mos: kardas ar uždeganti idėja. 
Kariuomenės vadas perima val
džią ir stengiasi laimėti tautos 
pritarimą (Peronas). Revoliuci
jos skelbėjas valdo valstybę ir 
kartu aiškina savo idėjas. Pap
rastai intelektualas esti radi
kalus, o karininkas konserva
tyvus. Pirmas kovoja su tikro
ve, kurią stengiasi pajungti sa
vo idėjai ,o antrasis nori išlai
kyti esamas vertybes.

Kariuomenės suneutralinimas 
patvariose demokratijose užtik
rina jų normalią veiklą. Tarp 
anglosaksiško pobūdžio demo
kratijų, kur kariuomenė tarnau
ja valstybei ir yra pavaldi į- 
statymams, ir sovietinės sant
varkos, kur kariuomenė yra tar
nyboje valstybės, besilaikančios 
komunistinio mokslo, likęs pa
saulis praktikuoja įvairias tarp 
intelektualo ir karininko rung
tyniavimo ir bendradarbiavimo 
formas.

—oo—

KOMUNISTŲ SIEKIAI 

NESIKEIČIA

Italijos parlamentaras Bonu- 
omi, kalbėdamas jaunųjų ūki
ninkų suvažiavime, ryškiai iškė- i 
lė komunizme agresingumą ir į 
jo nepasikeitusius siekius: “Len j 
kų komunistų valdžios draudi
mas kardinolui Vyšinskiui vyk
ti į Romą — kalbėjo Bonuomi 
— aiškiausiai parodo, jog ko
munizmas nėra pasikeitęs, visur 
ir visada neigia ir persekioja 
krikščionių religijos . princi
pus...”

Kaip išsaugoti sveikatą

LAIMĖTA KOVA SU POLIJU

4. Stenkis visada išlaikyti sa
ve geroj sveikatoj.

5. Venk suteršto oro. Venk 
dulkių ir dūmų.

6. Pajutęs slogą ar kitą kvė
pavimo takų ligą tuoj kreipkis 
pas gydytoją.

J. Daugi.

— Amerikos bravorai šįmet 
pardavė 100 mil. statinių alaus. 
Tai rekordinis skaičius.

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. BE 7-5168.
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiuininuiiiiiiniiiiniHiiiii

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas

F R A N K Z A POLIS 
3208 % West 05(l> Street,
Chicago, IllinolS. 60642.

Tel. GA 4-8054 Ir UB 0-433V

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.
A. VILIMAS
3415 S. Lituanlca Avė 
Tel. FRontier 6-1882

e CilRCillIT TV * RADIO (LIETUVIAI) vimvvi ■ ■ .«. DAN L1UTIKAS
I NAUJU PARDAVIMAS • VARTOJAMU TAISYMAS • 

GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

eurrent divldend
Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Valandos: Plrmad., Antrad., Penkt. ir Šeštadj 9 v. r. — 4:30 p. p.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš, mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

-------------------- j

--------------------------------

PASINAUDOKITE

“DRAUGO” SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu’ 
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti
... Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuves patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu ■ 

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5-9500 ^=^2....................................................... ............. L-



BOSTONO ŽINIOS
IŠ KULTŪROS KLUBO ŽYMUS KONCERTAS

Sausio mėnesio klubo susirin
kimas buvo gausus. Prel. dr. Ro 
mualdas Zalubas iš VVashingto- 
no kalbėjo apie erdvės fiziką, vi
satos kūrimo pradžią, gyvybės 
esimą kitose planetose, satelitus 
ir komputerius. Paskaita aktua
li ir buvo įdomi.

Meninėj daly stud. Algis Lap- 
šys paskaitė iš Henriko Nagio 
kūrybos poemą apie brolį. Sol. 
Salė Nasvytytė-Valiukienė iš 
New Haven padainavo V. K. 
Banaičio keturias dainas: Ty
kus vakarėlis, Atsiminus, Obe
lių žiedai ir Anksti rytą atsikė
lus. Salėje buvo išstatyta kele
tas bandymo paveikslų, kuriuos 
bando piešti klubo vicepirm. ša- 
rieuė.

Aušros Vedeckaitės, kuriai 
akompanuos Vytenis Vasyliū- 
nas, Benedikto Povilavičiaus ir 
smuikininkų Iz. Vasyliūno ir 
kun. Valkavičiaus koncertas į- 
vyks šį sekmadienį, vasario 6 d. 
4 vai. po pietų Lietuvių Piliečių 
dr-jos didžiojoj auritorijoj, So. 
Bostone. Tai bus pirmas Aušros 
Vedeckaitės pasirodymas po dai 
navimo studijų Amerikoj, Vo
kietijoj ir Austrijoj. Po progra
mos užkandžiai ir šokiai.

Rengia ALR moterų s-gos 
Bostono kuopa. Pelnas skiria
mas lituanistinės mokyklos pa
talpų remonto išlaidoms padeng 
ti.

Eilė mašinų bekeičiančių ratus netoli Chattanooga, Tenn., nes jos prasidūrė padangas, kai sunkvežimis 
ant kelio pribarstė smulkaus metalo laužo.

DVI SKAUDŽIOS MIRTYS NAUJOJOJ
ZELANDIJOJ

Mažą lietuvių koloniją Nau
joje Zelandijoje ištiko skaudi 
nelaimė. Nepilnų dviejų mėnesių 
tarpe mirė du taurūs lietuviai. 
Aueklandė 1965 m. lapkričio 27 
d. Jeronimas Žiginskas ir šių 
metų sausio 17 d. škotiškajame

Dunedin’e Bronius Kuzma. 
Abu ne amžiaus naštos prislėg
ti, bet širdies negalavimų pa
laužti. J. Žiginskas ir B. Kuz- 
ma drauge su savo šeimomis 

11949 m. tuo pačiu laivu — Dun- 
dalk Bay atvyko į Naująją Ze
landiją ir dabar, tarsi nenorė- 

j darni vienas kito palikti, drau
ge išplaukė amžinybėn...

55 motus. Naujoje Ze- 
buvo NZLB krašto 
pirmininkas, vėliau 

apylinkės pirmininkas,

reigose Naujosios Zelandijos 
pabaltiečių organizacijoj New 
Zealand Balitic Club.

Bronius Kuzma, Lietuvos ka
ro aviacijos kapitonas, mirė tu
rėdamas 
landijoje 
valdybos 
Dunedin
padėjo leisti NZLB neperiodinį 
organą “Naujosios Zelandijos 
Lietuvį” ir ėjo kitas pareigas.

J. Žiginsko ir B. Kuzmos mir
tis skausmu ir liūdesiu prislėgė 
ne tik jų likusias šeimas bei ki
tus artimuosius. Giliai liūdi vi
si ..Naujosios Zelandijos lietu
viai, nes amžinybėn iškeliavę

Klubo pirm. Vasyliūnas pra
nešė apie kultūrinių parengimų 
kalendorių. Vasario 6 d. net du 
koncertai; Melrose simfoninio 
orkestro, kuriam diriguoja Je
ronimas Kačinskas, Melrose ir 
Aušros Vedeckaitės, B. Povila
vičiaus ir dviejų smuikų Lietu
vių piliečių dr-jos auditorijoj 
So. Bostone. O kovo 12 d. komp. 
Dariaus Lapinsko kūrinių kon
certas Jordan Hali, kurį atliks 
profesionalai muzikai, pijanistė 
ir solistė, o diriguos pats komp. 
Lapinskas.

“BRANDOS ATESTATAS” 
PUSNYSE

ATSISAKYMAS 
LIETUVIŲ KALBOS

Lietuvių piliečių dr-jos 
Bostone, kuri yra didžiausia ir 
turtingiausia lietuvių organiza
cija Naujojoj Anglijoj, kai ku
rie valdybos nariai nori išmesti 
lietuvių kalbą, o įvesti anglų. 
Tuo tarpu draugijos didesnę da
lį narių sudaro dar senosios ir 
naujosios kartos ateiyiai, ku
riems nevisiems ir neviskas pri
einama anglų kalba. Jeigu pa
sitaikys, kad senieji klubo na
riai dėl “blogo oro” nesusirinks, 
jaunieji galės nubalsuoti, kad 
vartojame tik anglų kalbą. Ta
da daugeliui senųjų narių teks 
tik pasiklausimas, o ne dalyva
vimas klubo susirinkimuose.

So.

Bostono dramos sambūris, 
vad. Aleksandros Gustaitienės, 
sausio 23 d. vaidino “Brandos 
atestatą” Worcestery. Tą dieną 
visoj Naujojoj Anglijoj siautė 
sniego pūga. Važiavimas į Wor- 
cesterį buvo lyg valso šokis, nes 
užpakaliniai automobilių ratai 
važiavo ne tik pirmyn, bet ir į 
šalis. Po vaidinimo naktį neleng 
va buvo surasti savo automo
bilius sniego pusnyse. Kelionė 
į namus buvo dar įdomesnė, nes 
buvo važiuojama pirmyn ir at
bulam atgal. Aktoriai be vaidi
nimo čia turėjo progos ir pa
sportuoti stumdami į kalnus au
tomobilius.

KALBĖS 
KONGRESMANAS BURKE

Amerikos Lietuvių tarybos 
Bostono skyr. pirm. adv. John 
J. Grigalus praneša, kad Vasa
rio 16 d. minėjime, kuris įvyks 
vasario 20 d. South Boston High 
Schooi auditorijoj Thomas Par
ke minėjime dalyvaus ir kalbės 
kongr. James A. Burke.

PAGERBĖ ANDRIUU'ONĮ

TALENTŲ POPIETĖ

Semausia lietuviška radijo 
programa Naujoj Anglijoj, va
dovaujant Steponui Minikui, 
rengia 32 m. sukaktuvių metinį 
Talentų popietę ir gražuolės 
Miss Lithuania of N. E. pager
bimas sekmadienį, vasario 13 
d. 3 v. p. p. So. Bostono Lietu
vių piliečių klubo auditorijoj, 
368 VV. Broadway, arti kampo 
E St. So. Bostone.

Be įdomių įvairių talentų da
lyvaus dainininkės Marytė Mė- 
linytė, Veronika Mėlinienė, Ele
na Kidžienė ir Alytė Kidžiūtė iš 
N. J., pagarsėjusios “Dvi ma
mytės ir dvi dukrytės” plokš
telių dainininkės, kurios nese
niai išleido populiarią plokštelę.

Nuo 7-tos vai. iki 11 vai., po 
koncertinės Talentų popietės 
dalies ir po trumpo, spalvoto 
filmo, pereitų metų radijo pik
niko, įvyks linksmas balius pa
gerbti pereitų metų išrinktą 
gražuolę Lorraine Dirsaitę iš 
Brightono, policininko Stanley 
ir Georgianna Dirsų dukrelę.

Bus šokių konkursai “Mamės 
ir Papės” Polkos, Jaunimo Pol
kos ir kitų šokių kontestai 
dovanomis, skanių valgių 
draugiškų gėrimų.

Komitete išrinkti talentus
šokėjos šiemet sutiko dalyvauti 
Al. Gustaitienė. Ona Ivaškienė, 
Alice Ruseckienė, Kazys Barū- 
nas ir Vytautas Stelmokas.

Bus skanių lietuviškų valgių, 
ir draugiškų gėrimų. Susitarkit 
su draugais ir giminėm praleisti 
dieną ir vakarą linksmai, Va
sario 13 d. įėjimas parėmimui 
radijo programų yra $2 suaugu
siems, 75 c. vaikam.s

Kviečia radijo klausytojus iš 
toli ir arti Steponas ir Valen
tina Minkai.

Balfo Bostono skyr. pirm. An
tanui Andriulioniui Sandara su
rengė pagerbimą jo 60 metų 
amžiaus sukakčiai paminėti (60 
metų suėjo 1965 m. lapkričio 
19 d.). Pagerbimas buvo sausio 
23 d. Sandaros klube. Svetainė 
buvo pilna žmonių. Parengimui 
vadovavo Bronius Bajerčius. An 
driulionį sveikino be atskirų kai 
bėtojų dar Lietuvių piliečių dr- 
jos pirm. S. Drevinskas, ramu- 
venų — K. Šimėnas, skautų — 
C. Kiliulis, jūrų skautų P. Jan- 
čauskas ir Lietuvių B-nės skyr. 
pirm. A. Matjoška.

Antanas Andriulionis yra vie
nas iš veikliausių Balfo veikė
jų, be to, jis visur padeda ir 
remia visą lietuvišką veiklą .

— Moterys iki 45 metų kal
ba apie vyrus 49%, o vyresnės 
jau tik 28%. Apie sveikatą mo
terys kalba 51%, o vyresnio 
amžiaus net 58%.

su 
ir

ir

BESIRŪPINANT “LAISVES VARPO” 
SUNKUMAIS

Sausio 16 d. Worcesterio Lie
tuvių Piliečių klubo patalpose į- 
vyko lietuviškos radijo valan
dėlės “Laisvės Varpo” sprendė
jų metinis susirinkimas, kurį 
atidarė “Laisvės Varpo” valdy
bos pirmininkas ir radijo valan
dėlės vedėjas Petras Viščinis. 
I prezidiumą pakviesti valdybos 
nariu.: vicepirmininkai J. Ka
počius, A. Andriulionis, Ed Mei
lus, ižu. E. Grušienė ir sekreto
rius Alg. Zikas. “Laisvės Var
po” susirinkime sprendžiamuoju 
balau dalyvauja nariai, kurie 
yra įmokėję įstojomojo mokes
čio 550 ir moka metinio mokes
čio po $10. Iš tokių pilnateis.ų 
80 narių susirinkime dalyvavo 
arti trisdešimt.

Pirmininkas savo pranešime 
nurodė, kad "Laisvės Varpas” 
ėjo trimis kryptimis: 1. Kiek
vieną sekmadienį 8 vai. iš ry
to buvo transliuojama progra
ma; 2. organizuojami kultūri
niai parengimai - koncertai, ku
rie sutraukia daug lankytojų, ir 
3. rengiamos specialios anglų 
kalba programos Vasario 16- 
sios šventės ir birželio išvežimų 
paminėjimų proga ir perduoda
mos per įvairias apylinkės ra
dijo stotis. Be to, valdyba tu
rėjo daug rūpesčių ir vargo, kol 
surinko reikiamą pinigų sumą 
padengti radijo valandėlės iš
laidas.

Valdybos iždininkė E. Gru
šienė pranešė piniginę “Laisvės 
Varpo” apyvartą. Pajamų buvo 
$6,925.59, išlaidų $6,524.70. Ka
soje yra $400.81. Svarbiausios 
pajamos iš parengimų — 2,368. 
54, aukų gauta 2,j80.80, iš pa
tarnavimų (skelbimų) 1,488, 
smulkių pajamų $188.25. Išlai
dos: radijo stočiai sumokėta
$4,742.17, valandėlės vedėjui 
$1,300, ir kitos mažesnės išlai
dos.

Po valdybos pranešimo vyko 
gyvos diskusijos, buvo pareikš
ta įvairių nuomonių dėl “Lais
vės 
mų. 
jai 
$10

Varpo” išlaikymo sunku- 
Praeitais metais sprendė- 
buvo įsipareigoję vietoje 

sumokėti po $25. Dalis sa-

Ponia Kathy Ann Cooper, 16 .m., laiko savo 7 mėnesių dukrelę Alvin, 
Tex., kur jai uždrausta toliau lankyti mokyklą, nes ištekėjusios su vai
kais motinos nepriimamos, tačiau jaunoji motina apskundė švietimo 
tarybą teismui ir tikisi, kad ji galės mokyklą lankyti.

vo įsipareigojimą atliko. Pro
grama transliuojama dvejomis 
bangomis AM ir FM, viena va
landa atseina arti šimto dole
rių ($92), dauguma susirinku
sių siūlė pereiti vien prie trum
pųjų bangų FM, kas ypatingai 
sutaupytų išlaidas, nes naudo
jantis vien FM bangomis, tektų 
stočiai mokėti tik $22. Be to, 
klausant AM bangomis Bostone 
ir Worcestėryje kartais sunku 
pagauti “Laisvės Varpo” pro
gramą, jaučiamas gretimos sto
ties trukdymas. Taip pat buvo 
prisiminta, kad daugelis lietu
viškų radijo valandėlių yra per
ėję vien prie trumpų FM ban
gų. Tad žymia dalyvavusių na
rių persvara pasisakyta, kad 
nuo š. m. vasario 28 d., kada 
baigiasi sutartis, pereiti vien 
prie trumpų FM bangų, o klau
sytojams, kurie iki šiol naudo
josi senais radijo priimtuvais, 
patarta įsigyti naujus priimtu
vus su FM bangomis. Jei senoji 
Framinghamo stotis nebesutiktų 
daryti naują sutartį, reikia pa
ieškoti galingesnės stoties ir su 
rasti tinkamesnį laiką progra
mos perdavimui.

Kalbant valandėlės išlaikymo 
klausimu, iš dalyvavusių 15 na
rių vėl sutiko ateinančiais me
tais sumokėti po $25 “Laisvės 
Varpo” išlaikymui, o kiti na
riai, kurie patys negali sumo
kėti po $25, prašomi iš “Lais
vės Varpo” programų klausy
tojų surinkti aukų bent $25, t. 
y. paprašyti iš programos klau
sytojo po 10 centų už vieną sek
madienį, o už visus metus $5.

Naujos valdybos rinkimai su
darė sunkumų, esamoji valdyba, 
ypač jos pirmininkas P. Višči
nis, kuris drauge yra ir progra
mos vedėjas, norėjo pasitraukti 
iš pirmininko pareigų, nes, iš 
tikrųjų, jam užtektinai darbo 
vien programą parengti ir per
duoti. Tačiau neatsiradus kan
didatų valdybą, surastas kom
promisas: senoji valdyba suti
ko ir toliau eiti pareigas, bet 
pinigų surinkimui Bostone, 
Brocktone ir Worcesteryje su
darytos 
penkių 
Lapšys, 
mokas,
Brocktone
Beržinskas, R. Dulskis, St. Gru
šas; Worcesteryje — Pr. Sta
nelis, V. Mitrikas, J. Stanke
vičius, A. Meilus, J. Svikla.

Pobūvis
Po susirinkimo Lietuvių Pi

liečių klubo salėje įvyko pobū
vis, kuriam vadovavo Ed. Mei
lus. Į pobūvį buvo prisirinkę 
gausiai VVorcesterio lietuvių, iš 
viso virš dviejų šimtų, ir gar
bės svečių, kaip kun. J. Baka- 
nas, senatorius V. Pigaga, adv. 
R. Sarapas ir kt.

Pradžioje Nancy Milerytė, a- 
kompanuojant Olgai Keršytei, 
padainavo solo tris lietuviškas 
dainas, ir Meno Mėgėjų ratelio 
moterų choras, vedamas muz. 
Z. Snarskio, padainavo keturias 
dainas. Kun. J. Bakanui sukal
bėjus invokaciją, vyko vaišės, 
parengtos vietos ponių. Baigian-

tis vaišėms prasidėjo kalbos. 
Šen. V. Pigaga pabrėžė, kad 
visiems čia Susirinkusiems rūpi, 
kad Lietuva būtų laisva ir pa
linkėjo “Laisvės Varpui” toliau 
skelbti Lietuvos išlaisvinimo 
idėją. Lietuvių organizacijų ta
rybos pirm. Pr. Stanelis paste
bėjo, kad “Laisvės Varpo” po
sėdis sušauktas labai nepato
giu laiku, kai Worcesterio lie
tuvių bažnyčiose vyksta lietuviš 
kos pamaldos. Ta proga ragi
no visus uoliau lankyti lietu
viškas pamaldas ir tuo stiprinti 
lietuvybę. Pabaigoje žadėjo rem 
ti “Laisvės Varpo” išlaikymą. 
Be to, kalbėjo klubo pirminin
kas 
gos

K. Tagminas ir Moterų 
vardu Jad. Gražulienė.

s-

finansų komisijos iš 
narių: Bostone — A. 
Br. Strikaitis, V. Stel- 

H. Čepas, J. Kruopis; 
A. Barulis, V.

Jeronimas Žiginskas gimė l )buvo vjenį įj tų, kurie prilaiko 
11906 m. kovo 4 d. Marijampo- mQgų namo sieną ir kažin ar jų 
lės apskrityje. Lankė Marijam-i -vietoje tolimajame Pacifiko 
polės Rygiškių Jono gimnaziją, krašte ar atsiras nauji, 
kurią baigęs stojo i Vytauto j jų žingsniai nurimo toli nuo 

' Didžiojo universiteto teisių fa- tėvynės, kurią jie abu mylėjo.
Jų žingsniai nurimo toli nuo

VVorcesterio įnašas į 
“Laisvės Varpą”

“Laisvės Varpo” valdybos pir 
mininkas P. Viščinis pradžioje 
pasidžiaugė gausiu pobūvio da
lyvių skaičiumi ir nuoširdžiu 
VVorcesterio lietuvių priėmimu. 
Kiek posėdyje jis nusivylė, nes 
tikėjosi iš worcesteriškių su-

kultetą ir tuc pat laiku pradėjo 
dirbti valstybės kontrolėje. Bu-___
vo Neo Lituanijos korporacijos miesto krantus Pacifiko ban- 
narys — filisteris. Naujoje Ze- gos yjenur ;r kitur įkalnėje su- 
landijoje visą laiką buvo vei^- piiti du nauji lietuvių kapai. Pa
lus lietuvis, vienu laiku vado-1 siliko tiik atminimas, liūdesys ir

Ramiai ošia ritmingai plauda
mas Aucklando ir Dunedin

gos. Vienur ir kitur įkalnėje su-

vavo Naujosios Zelandijos Lie
tuvių bendruomenei, vėliau bu
vo Aucklando LB apyl. pirm, ir 
ėjo visą kitą eilę pareigų. Taip
gi eilę metų dirho įvairiose pa-

ūkyje, sekmadieniais vykdavo 
lietuvių organizacijų piknikai 
- gegužinės. Per Sandaros ir 
SLA apskričio gegužines P. Viš
činis iškėlė sumanymą orga
nizuoti lietuvišką kultūrinę ra
dijo valandėlę. Sandariečiai ir 
SLA nariai sumanymui gyvai 
pritarė ir sudėjo pradžiai pini
gų. O Vytautas Mačys ir “Lais 
vės Varpo” vardą davė.

Baigdamas pabrėžė, kad Wor- 
cesterio lietuviai yra pavyzdys

darvti naują valdybą, tiek po- v.gos N Anglijos lietuviams, jie 
būvyje jo nuotaika pasitaisė. negenai pa3istatė puikius klu- 

bo rūmus pusės milijono ver
tės, turi plačiai žinomą Mairo
nio parką, ir šios dienos visi

Pirmą kartą vyksta VVorceste- 
ryje “Laisvės Varpo” susirin
kimas ir per 12 metų pirmą kar 
tą toks gausus po susirinkimoSusidomė- 
pobūvis.

“Laisvės Varpo” tikslas, to
liau jis kalbėjo, yra kova už 
pavergtos Lietuvos išlaisvini
mą. VVorcesterio lietuvių nuo
pelnai “Laisvės Varpui” yra di
deli. Prieš dešimtį metų per 
Framinghamo radijo stotį kas skatinti lietuvybę, ją plėsti, ug- 
sekmudienis buvo perduodama 
lietuv škų komunistų programa, 
kurioje buvo niekinama viskas, 
kas lietuviui brangu. Kun. Jono 
Jutkevičiaus, kuris tuo metu bu 
vo Aušros Vartų parapijos vi- dienos įspūdžiais ir rinktos au- 
karu, pastangų dėka ta komu- kos radijo valandėlei išlaikyti, 
nistų programa uždaryta ir jos | Pr. P.
vietoje atsirado “Laisvės Var
pas”, kuriam po komun:stų pro 
gramos buvo sunku gauti savo 
programai laiką. Čia ir VVorces- 
terio lietuviai, ypač Juozas Gri
gaitis ir Jonas Dvareckas, sa
vo laiškais ir aiškinimais daug 
prisidėjo prie laimėjimo. Kai 
savo laiku “Laisvės Varpo” pro 
grama buvo perduodama iš Bos 
tono ir worcesteriškiai negalė
davo girdėti, tai visą programą, 
įrašytą į juostelę Kleopas Čiur- 
lis ir Adolfas šermukšnis kiek
vieną šeštadienį rūpestingai at
gabendavo į VVorcesterio radijo 
stotį perduoti VVorcesterio lie
tuviams.

Ir pati “Laisvės Varpo” idė
ja. ko nepaminėjo P. Viščinis, 
yra kilusi VVorcesteryje. Leices- 
terio priemiestyje, Babrausko

Ijimą lietuvybe. Visų lietuvių 
pareiga dėti visas pastangas su
žavėti lietuviškomis vertybėmis 
tuos lietuvius, kurie nėra matę 
Lietuvos, bet jaučiasi esą lietu
viai.

“Laisvės Varpo” uždavinys

dyti, kad visi jaustų, jog būti 
lietuviu yra garbė, o ne gėda.

Pobūvis baigtas Tautos him
nu. Po pobūvio vyko pasilinks
minimas, kurio metu pasidalinta

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
CO8MOS EXPRESS 

MA1<QUETTK GIFT PAROKI. 
SERVIOE 

2608 ir 2501 (Buvo 2439) W. 69 St.
Chicago 29, IU. Tel. WA 5-2737 

3212 South Halsted Street 
Chicago 8, 111. Tel. CA 5-18(11 

Lietuvių bendrovi, kuri turi teisę 
siuntinius fflųsti be tarpininku tiesiai 
savo vardu iš Chicagos į Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų Ir kitų prekių žemomis 
kainomis. _ _ .

E. ir V. Žukauskai

šis pavėluotas — sudievu.
G. Procuta

PAIEŠKOJIMAS
Ieškoma OLIA PETRAUSKIENE 

- Kiudulaitė iš Mažeikių. Tarnavo 
Mažeikių pašte. Ieško Jadzia Vid- 
nieks. Žinantieji arba ji pati pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: Jadzia

Vidnieks, 64 Eastern Beaeh, 
Geelong, Vic., Australia.

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijom 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudfinaa — Šimuli*

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Ik.

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS 
4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose)

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

_______ _______u---

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI

Ekspertiškai uždedam naujus ir tal
žome senus Pilnai apsidraudė. Dar 
Kas garantuotas

A. ABALL ROOFING CO
LA 1-6047 arba KO 2-M77h

TELEVIZIJAS; 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pasiteiraukite apie nauias.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., U auk., PR 6-1063

i
I

Kas tik turi gėrę skonį
Viskę perka pas Lieponj!

e
LIETUVIŲ PREKYBOS KAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
MAROUETTE PK.. 6211 S. Western PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad Ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6
vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.



AUKOS BALFU1

Saldukas
Ass., 100 
Standard

vičius, Vai. Račiūnas, P Siliunas, 
L. Tamošauskas, J. Brazys, J. Žvi- 
nakis, V. Linkevičiene, J. Audraš- 
čiūnas, K. Jankauskas, H. Vendzel, 
Ant. Pileckis. Vyt. Bulota, Ig. Bra- 
žionis, Al. Smilys, VI. Peleckas, K. 
Gliožeris, Jul. Karsas, K. Pakeltis, 
Vyt. Bindokas, St. Linkevičius, M. 
Pranevičius, Br. Babušis, Audrius 
Šembrota.

Po $4 — K. Laucius, J. Punkšys, 
J. Milavickas, J. Šimkus, John Kė- 
daitis, P. Urbonas, J. Zubrickas.

Po $3 — Vacį. Kairys, K. Kašins- 
kas, V. Kupčiūnas, Pr. Ūselis, J. 
Mackonis, Agota Paluška, A. Ger- 
kienė, A. Fetingis, Valter Navic
kas, V. Sakalauskas, F. Blekaiti3, 
A. Mūrelis, J. Sakas, M. Gidienė, 
Alg. Dargužis, Ig. Budrys, S. Ky
bartas, EI. Žebrauskas, Br. Vytaus- 
kas, St. Radžionis, D. Mikalojūnas, 
J Vaičaitis. Edv. Kirklys, M. Bum
bulis, Senkevičius, Andziulis, Pov. 
Kazelis, Endziulaitis, R. Krikštolai- 
tytė, Ad. Savickas, EI. Valavičius, 
Dan Pipirka, Leonauskas, Jz. And- 
reikus, Leokad. Naujokaitis, J. Jan
kūnas, M. E. Idzelis, Ad. Stulgis, 
Vai. Ribinskas, Česl. Žilionis, M. 
Šembrotaitė Kiti po mažiau. .z

1963 m. buvo surinkta 2,648 dol., 
1964 m. 2,611 dol.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai dė-

Brighton Parko Balfo 6 Sk. val
dybos ir 23 aukų rinkėjai surinko 
1965 m. Balfo vajaus metu 2,720 
dol., kuriuos be jokių išlaidų per
davė, per Chicagos Apskr. valdy
bą, centrui.

Aukų rinko ir jų surinko: 
Vilimaitė Emilija — 291, Jankaus
kaitė Aldona — 187, Žadeikis Jo
nas — 173, Mitkus Vacys — 149, 
Bernotas Juozas — 135, Sereičikie- 
nė Eleonora — 128, Laucius Kazys 
125, Jonynas Kazys — 125. Saba
liauskas Juozas — 122, Mikutaitis 
Mečys — 121, Kazlauskienė Stasė
— 112, Orentas Aiigustas — 110. 
Paketuris Eleonora ir Abromavi
čienė — 101, Jokubka Petras — 
84. Abelkienė Elena — 77,50, Bal
čiūnas Alg. ir Roma — 70.50, Plau- 
šinaitis Julius — 59. Paliukonis 
Vladas — 57, Karazija Juozas — 
38.50, Gepnerienė Emilija — 36, 
Jankūnas Jonas 16 ir Žemaitytė 
Regina — 15 dol.

Aukojo: 200 — Aug.
— Midland Sav. & Loan 
—- Just. Mackevičius ■— 
Federal & Loan Assn.

Po 50 — Gradinskai, T. V. Kraut, 
ir VI. Vijeikis.

30 — Jonas Valeckas.
Po 25 — dr. Joseph Widžiūnas ■ koja pasišventusiems aukų rinkė-

— 103 N. North St., Lemington. III., jams ir aukotojams. Kurie rinkėjų 
Balzekas — auto prek., Fel. ir Ele- j 
onora Sereičikai, Ant. Valaitis, Ka- : 
zys Brencius ir Alg. Čepėnas. 1

Po 20 — dr. Laimutė Glemža, V. 1 
Alg. Kuraičiai, VI. Bražionis.

15 -x- Kun. A. šeštokas.
13 — B. Stef. Mažučiai. ;
Po 10 dol. — prel. D. A. Moze

ris. B. P. Pietkievicz — Grane Sav. 
& Loan. Assn. Felix Mackevičius, 
Brighton Bakery, Petras Bieliūnas
— laid. direkt., dr. Alg. Pautie- 
nius, Em. Mockienė, Pr. Skripkaus- 
kis. Alb. Dzirvonas, Kl. Juškevi
čius, Aid. Jankauskaitė, Em. Vili
maitė, P. Jokubka, Balys Vitkus, 
Alb. Haufmanas, Vytenis Sutkus, 
J. Kelertas, J. Šidlauskas, K. A. 
Gulbinas, S. Kunstmanas, J. Spur- 
gis. Pr. Mažrimas, Juozas Sudeikis, 
J. Rimkevičius, Just. Kudirka, Vyt. 
šilas, Ant. Rimkus, J. Pocius, 
Adol. Armolis, V. Čepėnas, J. Gend- 
rolis, K. Petrikas, Aug. Jankus, M. 
Čižikas, St. Čižikas, J, Kijauskas, 
M. Šeduikis, Ant. LaurinaitiB, S. E. 
Zelba, K. Jakštas, Em. J. Gepneris, 
St. Mikulskis, Pov. Laurinavičius, 
Z. Sipavičius, F. J. Gaudušas.

7 dol. — Geda Bliūdžius.
Po 6 dol. — K. R. Grinai, Myk 

Maksvytis, L. Žiurlys. Ant. Balsis.
Po 5 dol. — V. Gaidelis, J Bal

čiūnas, K. Lotonas, St. Rauckinas, 
Alex Brynas, J. Sakadolskis, J. 
Bernotas, Br. Zemgulienė, Kr. Stai- 
kūnas — valg. "Kaunas”, P. Ja
nulaitis. Ad. Zobukas, J. Sabaliaus
kas. V. Radys, A. Damavka, Vyt 
Pacelionis, P. Leipus, J. Aukus, 
Edv. Alužas, J. Jankus, A. Naujo
kas, J. Miliauskas, Sal. Jakavičienė, 
M. Mikutaitis. J. Arlauskas, K. 
Katkus, P. Norkaitis, A. Kavol. A. 
Juškelis, G. Žiedonis, V. Čepas, A. 
Abraitis, G. Saudan, Vyt. Raulinai- 
tis, W. Poplis, Ig. Vingelis, A. Jad- 
viršis, T. Radvilienė, J. Žadeikis, 
Juozas Žadeikis, kun. Kelpša, kun. 
Pov. Juknevičius, Pov. Sodeika, K. 
Jonaitis, V. Gudaitis, S. Zabulevi- 
čienė, Vikt. Morkūnas, V. Rastis, 
J Dirvelis, Alb. Varnas, J. Budrio
ms, Alb. Želiauskas, St. Cesnavičįe- 
nė, Leo Barow, Myk. Luneckas. >P. 
Kėželis, O. Morchertas, Pov. Masi- 
lionis, Alg. Balčiūnas, Alg. Budrec- 
kas, Eug. Slavinskas. Br. Prauskis, 
EI. Peketuris, Micius, dr. Rudokas, 
J. Simonavičius, Frank Nasokaitis, 
A. D. Pautienius, K. Eringis — gaz. 
stotis, Pov. Tarasevičius, Pr. Rum
šą — kraut., J. Daniliauskas, Zails- 
kas, Br. Krapauskas, Teod. Hori- 
nas, Auksiūnas, P. Babušis, Česl. 
Prenskus, Iz. Atkočaitis, B. J. Pet
ruliai, Em. Girdžiuvienė, Ant. Stei- 
kūnas, Birvainis, M. Ramonaitis, 
Burokas, L. Apanavičius, B. Biliū
nas, Mikaliukas, M. Petkienė, A. 
Zotovas. J. Pauka. Jadv. Raišys,' 
Al. Zujus, Maleta, B. Muliolis, Pov. 
Petkevičius, K. Malinauskas, Gri
galiūnai, V. Mitkus, Pr. Nedzinskas, 
Ardickas, Švedas, Genė Rutkaus
kas. Alf. Artmonas, Al. Šūkis, Vl- 
Ilgius, R. Poškus, Gendrolių šeima, 
Ant. Lapinskas, Valt. Petkevičius, 
Shlaustas, K. Zubrys, Just. Česnai- 
tis, St. štaškutė, B. Paškoy, St. Ju
ras. Alf. Liškevičius, Pr. Paliulis, 
L. S. Algminas, G. Meilus, J. Kava
liauskas, E. M. Krasauskai, P. Ka
zėnas, Vyt. Jučas, L. Kairys, J. Kli
mas, K. Marcinkus, J. Kerulis, J. 
Žemaitis, Fr. Šatas, J. Lapinskas, 
J. M. Strungis, J. Motonis, L. Kro
lis, EI. Abelkienė, B. Jaučauskas, 
A. R. Bartkus, B. Pakštas, St. Dau
nys, Ant. Virkutis, Pr. Nedas, J. 
Bereika, Kudabar, Ad. Rimas, Br. 
Jaučauskas, J. Vidžiūnas, B. Min- 
kevičienė, Banevičienė, Fr. Daukša, 
D. Kraučiūnas, Jul. Plaušinaitis, 
Pov. Plechavičius, J. Svaras, Edv. 
Pikelis, Ant. Plaušinaitis, Natai. 
Adomaitis, Ona Jadvalkis, Elena 
Chapas, Leok. Damauskas, K. Ber
tulis, Ant. Marma, Eug. Izokaitie- 
nė, Algminienė, D. Matonis, Ant 
Mačiulis, St. A. Kazlauskai, J. Stro
pas, Petravičienė, J. Latvis, J. Ki- 
buras, Al. Jankauskas, Gen. Vilu- 
šytė, P. Eidukevičius, K. Mojaus- 
kas, Ant. Mackevičius, VI. Matule-

nebuvo rasti ar adresai nebuvo ži
nomi ir jaučia pareigą nelikti nepa- 
rėmus vargstančių tautiečių, tų au
kas mielai priims ir centrui perduos 
Felix Sereičikas, sk. p-kas ir buvęs 
vaiaus vadovas, 4525 S. Rockwell 
St., YA 7-0619.

Balfo sk. valdyba

CLASSIFIED GUIDE R E A L ESTATE

HELP WANTEDSTATYBININKAI

VACYS
\ CONSTRUCTION CO

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2457 West 69th Street 
TeL HE 4 - 7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ine.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

•*1 •A* ‘A? -A- -A- 'A' -a.- -a.- 'A' -AT -AT tA.' ‘A-*1 -A- -af ’A' -A? -A? SA-
.R ^R ^R ^R ^R^R ^R ^R ^R ^R^R

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS G^LINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

Ir kitų papuošimų
2443 Weet 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

CONTRACTORS

HEATING CONTRACTOR 
Statome Šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vSslntuvurf.

Vieninteliai iš lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečiui ir air conditioning i 
naujus ir senus namurt Stogų 
.r Inas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai ne
mokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING ii SHECT METAI 

Telefonas VI 7-3447
4444 S. IVeMern, ClUaufo W. III.

PARDAVIMUI

MAINTENANCE 
MECHANIC 

Immediate opening for Experienced 
mechanic with good knowledge of 
Elec. and Hydraulics. Mušt be able 
to handle a variety of jobs. Good 
wages. — Maximum benefits. — 
cellent working conditions.

Call or apply in person

MAYFAIR MOLDED 
PRODUCTS

3700 N. ROSE
SCHILLER PARK, ILLINOIS

Tel.: 678 - 5440

Ex-

An eąual opportunity employer

KEYPUNCII OPERATOR
Exper’d Alpha operatore who 

can punch 8,000 to 10,000 key 
strokes per hr. and can work 
overtime. Call for appointment: 

467-0122 — Ext. 500.

NAMAI IR ŽEM® PARDAVIMUI

4936 West I5th Street, Cicero 50, Illinois
Phones: Office — 0L 6-2233 Residence — 0L 2-8907

Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne. Riverside ir kituose va
kariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums pa
rinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M.L.S

Mūr. 2 po 5 k. ir 2 kamb. skiepe.
2 auto garažas. Centrai, šildymas.
52 ir Spaulding.

2 po 4 kamb. meti. Centrai šildy
mas. Modern. vonioj# ir virtuves. 1 
■butą tuoj galimo užimti. Brighton 
parke.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 - 2390

14 butų, 2 krautuvės, 20 auto tai
symo dirbt 26.090 metinių pajamų, 
savininkas duoda paskolą Brighton 
Parko biznio centre.

2 aukštų mūrinis: 8 butai Ir mai
sto krautuve, butai kaip naujo na 
rno. Nepaprastai gerai sutvarkytas 
namas ir puikus biznis. Brighton 
Parke.

ĮSIGYKITE DABAR!

Parduodami: 3 gabalų nylon sofa, 
stiklinis stalas, TV, hi fi Isabella, 
2-jų miegamų baldai, rašomas sta
las, virtuvės baldai, “air-condition- 
er” ir “fenas”. Tel. PR 6-7225.

SHIPPING CLERKS
No exper. necessary. Gen’l shipping 
rm. duties. Good pay and many 
benefits. 3614 hr. work week.

THE BALI. COMPANY 
7101 N. Lincoln

co.

HELP WANTED — REIKALINGI DARBININKAI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1

Angliškai skaitančiam bus tikrai 
įdomi Aloyzo Barono knyga

FOOTBRIDGES 
AND ABYSSES

BOOKKEEPING MACHINE 
OPERATORS

for accounts payable and accounts 
receivable. Experienced preferred. 
Salary open. Call Mr. Miller.

LA 3 - 8400 Ext. 238

Guge pke. Visai naujas 9 butų 
apartmentinis. Gražūs, erdvūs kamb., 
Įmontuoti virtuves įrengimai. Paju- 
mos apie $16,000 metams. Kaina 
$117.000.

Palikimo pardavimas! Marųuette 
pke. Tik $22,900. A.pynaujis 6 kamb. 
mūras. Platus sklypas, garažas, alu
mi n. langai.

Savininkui persikėlus j kitą mies
tą, Marąuette pke parduodamas 5 
kamb. mūr. Tik $14,50C.

Statytas žinomo kontraktorihus. 3- 
jų erdvių miegamųjų, visai naujas 
modernus namas. Patogus išplanavi
mas, 1 % vonios, 4o p. sklypas/. Tik 
$23,500.

Tik % bloko nuo Marųuette pko. 
7 kamb. liuksusinė rezidencija, 3 
vonios, 50 p. sklypas, šoninis jva- 
žiavimarf, garažas.

63 ir Puiaski apyl, visai naujas 4 
apart, mūras. 1 kamb. butą pirkėjas 
gaišti} tuoj užimti. Tik $53,000.

ApynaujLs 1 % anksto, Marąuette 
pike. 6 ir 5 kamb. $37,900.

Netoli Marijos mokyklos, 4 butų 
gerai prižiūrštas mūras#. $48,000.

Manjiiette Parke. 8 butų moderni
zuotas apartmentinis. Geros pajamos.

Rooming Hoiiac. įrengtas pagal 
miesto potvarkius (no violatiom#). 
$17,000 metinių pajamų. Pirkaite už 
$42,000.

Apynaujo f> gražių butų apartmen
tinis. $77,500.

3 Apart. Goge pke. Savininkui bu
tas Lr $200 pajamų j mėn. $30,500.

2 jmi 4 kamb. Marąuette pke. 10 
metų mūras. $33,500.

Gaue parke. Stiprus 5 ir 6 kamb. 
mūrai#. Platus sklypas. Garažas 
$25,500.

Marųuette pke. 14 motų, 4 miega
mųjų puikus namas. Tik $24,000.

20 apart. Beverly Hills. Tik 9 
metų senumo. $27,600. metinių pa
jamų. Kaina $170,000.

W A N T E D
MIG WELDERS 

PUNCH PRESS OPERATORS
AND

SHEAR OPERATORS 
MACHINE OPERATORS

EXPERIENCE REQUIRED 
APPLY IN PERSON

INTERNATIONAL 
HARVESTER COMPANY 

EAST MOLINE VVORKS

1100 3RD STREET, KAST MOLINE, ILLINOIS

Employment Office Open Mon. Thru Fri., 7:30 A.M. To 6 
Saturday, 7:30 A.M. To 4 P.M.
An equ«l <»ppnrtunity Kinplover

P.M.

MACHINE SHOP
TECHNICAL & FOUNDRY

OPENINGS

RADIAL DRILL OPERATORS
SHEET METAL WORKERS

MILLING MACHINISTS 
PLANER

BORING MILL OPERATOR

EXPERIMENTAL MECHANICS
MACHINE REPAIRMAN

Also other trainee openings: 
CORE MAKERS 

MOLDERS

Technical Opportunities 

DESIGNERS
TECHNICAL WRITERS 

DRAFTSMEN

Apply or write to Personnel Dept.

American Laundry Machinery 
Industries

Division of McGraw-Edison Co.

70 Glide St., Rochester, New York

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Westem Avė. Tel. 471 - 0321

WAREHOUSE MAN & ORDER 
PICKER

Growing co. needs ambitious, intel- 
ligent, reliable H. School graduate. 
Excel. worklng cond. and fringe be- 
nefits. Mušt be tralnabie for better 
paying position. W. Suburban loc’n.

Mr. Erickson — 681 - 1200

PRANEŠIMAS VISIEMS!
6 kamb. mūras, gazu šild. Garažas. 

Arti 63 lr CaJIfornia. $16,500.
IJiiksus nauja* 6 butu mūras, 

alum, langai, “uarking", vii-S $10,500 
nuomos. Graži vieta. $79.000.

7 kamb. mūra». Naujas gazu šil
dymas, 220 elektra, 114 vonios, 37 
p. lotas, 2 auto, garažai. Prie Tal- 
man banko. $17,800.

2 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. Brighton pke. $22,900.

7 kamb. med. Naujas centrallnis 
šildymas, nauja elektra, moderni vo

nia. alumi n. langai, sandas rūsys, 
naujas garažas. Brighton parke. 
$11,400.

Apartmentinis mūras. Virš $15,000 
pajamų. Marq. kp. Kalnų suderėsi
me. įmokėti apie $30,000.

Naujas 2 metų, 5į4 kamb. mūras. 
Gazo šildymas/, alumin. langai, 30 
p. lotas. Arti mūsų ofiso. $17,900.

7 kamb., 2-jų ankštų mūras. 1H 
vonios. Gazo šildymas. Garažas. 
Virš 40 p. lotas. Arti 7$ ir Camp- 
bell. $20,500.

Knyga yra dailiai išleista, įrišta 
kietus viršelius, skoningas dail. 

P. Lapės aplankas, kaina 5 dol.
Apie šią knygą anglų literatūros 

profesorius Charles Angoff įvade 
sako:

“Footbridges and Abysses” yra 
didinga prozinė poema ne vien apie 
skaudžią bei garbingą Lietuvos is
torijos dalį, bet liečiantį visą ep
ocha žmonijos istorijoje. Tai yra 
tragiška prozinė poema, bet ji kar
tu nuskaidrina ir išaukština ir ji 
yra labai svarbus įnašas į nesens
tančią žmonijos literatūrą."

Knyga gaunama „Drauge“.
Iliuillllllllllllllltllllllllllllllllllllllllltllll

i

I

EXTRUDER OPERATOR
Wire & eable. Excel. oppty. for man 
exper. tn wire & eable ex t rūsio n or 
plastics e.vtruslon. Good chance tol- 
advancemont to aust. foreman & fore- 
yian. Openings on ist & 2nd s/hifts. 
Good starting wage & co. benefits.

ALI MlNEEIl Ml’G. CO.
1300 \V. Fleteher, 477-3538

illllllllllllIlllllliliilliiiiitHiilillllIliillllili
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIH*

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ.

VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69 Street Tel.: RE 7-7200

HELP WANTED — REIKALINGI DARBININKAI

2 aukšt. rrtfir 2x6, garažas, rūrfys. 
Mokesčiai tik $316. B. pke. Skubiai 
už $24,500.

aukšto. (6 ir 4) prie 59 ir 
Sacramento, platus sklypas, modern. 
sutvarkyta. $24,500.

2 aukšt. mūr. 2x4. Modernizuotas. 
M. pke. $25,900.

2 aukšt. 2x5. M. pke centre. 2 at
skiri gazo šildymai, garažas. Skubiai 
už $26,900.

1 aukšto (5 ir 4) 18 metų, Marą, 
pko centre. Naujai gazo šildymas. 
$26,900.

6 kamb. misi. Marą pke. Naujas 
gazu šild. Garažas. $13,900.

*

*

*

*

MACHINISTS KAIRYS REAL ESTATE
Išpildome pajamų mokesčius

1ST AND 2ND SHIFTS 2943 West 59 Street, HE 6-5151

DeVLIEG JI G MILL OPERATORS

PRECISION GRINDING OPERATORS

HORIZ. BORING MILL OPERATORS

VERTICAL TURRET LATRE OPERATORS
MUŠT SET-UP AND WORK FROM BLUE PRINTS

MECHANICAL & ELECTRICAL ASSEMBLERS
FRINGE BENEFITS

JOB SECURITY

10% SHIFT DIFFERENTIAL

Write or apply: INDUSTRIAL RELATIONS DEPT.

STANDARD TOOL
& MANUFACTURING CO.

738 SCHUYLER AVENUE LYNDHURST, N.J.
PHONE: 939-5500

“An equal opportunity employer".
v

I

MEAT CUTTERS
APPRENTICES

LEARN A GOOD TRADE
No experience necessary. Will train. Excellent three year training 
program. (This is a very definite training program where you 
advance to a higher classification and end as a Journeyman 
Meat Cutter with salary of $144,00 per week for a 
week). Starting salary $78 
every six months.

per week with

which includes 
vacations and

automatic
40 hour
increases

Many company benefits 
and Blue Shield, paid 
sharing and retirement plan. Steady year around 
and no seasonable layoffs.

free Blue 
holidays,

Cross 
profit 
trade

For Appointment And Additional Information

Call Jack Crater. At 674-7560

JEWEL FOOD STORE

Gage pke mūr. namas ir taverna 
su valgykla. Geras biznis. Kaina 
$37,000.

Mūras — 20 butų ir 3 krautuvei. 
$29,000 metinių pajamų. Pirkaite ne
brangiai.

Marąuette pke mūras — 10 butų, 
2 aukštų. Geros pajamos. Kaina 
$85,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71at St — RE 7-9515

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

Apdraudų Agentūra 
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame vierų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku.
Apskaičiavimai nemokamai

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir Sekmadieniais nuo 8:80 iki 
1:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7159 South Mapl<-wo<>d Avenue, 

Chicago, Illinois. 60629

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai lr apmušti baldai valomi 
L RUDIS Tel. CLiffside 4-105G

PARDAVIMUI

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS & HANDLES
30 and 50 gal. Free Delivery 

5757 8. Halated « 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 434-1113
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sąžiningas ir greitas patarnavimas 
visais Real Et/tate reikalais. Veikia 
notariatas.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7450 arba YA 7-2046

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemes -ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS • NOTARIATAS * PA
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAX ♦
Čia gaunama soc. draudimo knygel* 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St., Tel. 925-6015

oocoooooooo-ooooo-o-ooooooooo

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 6!)t h Street, RE 7-8399 
000000<XX>00<>00<>0<><><XK><><>CK>0

DĖMESIO I

Jeigu jums reikia 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą", kuris spaus
dina tokius talykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.
Telefonas — LU 5-9500



Boston, Mass., sudegė vienbutis, kuriame žuvo 13 asmenų ir 45 su
žeisti. Tebeieškoma daugiau žuvusiųjų.

Pastabos ir nuomones

ISPANAI KELIA MOKSLO LYGĮ
Valdiškos amatų mokyklos Ispanijoje

( KITN. KAZ. PA

Vykdant milžinišką šio kraš- [ 
to ūkinio vystymosi planą, jau 
pasiekta 300,000 vietų jaunimui 
valdiškose amatų ir specialybių 
mokyklose. Tai reiškia, kad 
1966 metais valstybinėse Ispa
nijos amatų mokyklose galės 
siekti mokslo Įvairiausių ama
tų ar specialybių milžiniškas 
ispanų jaunimo skaičius.

Amatų čia daugiausia mokosi 
tik berniukai, bet yra keletas 
tūkstančių ir mergaičių. Ši svei
kintina profesinių valdžios mo
kyklų idėja kilo 1949 m\ kai 
buvo paskelbtas vadinamo “pro
fesinio kurso’’ planas. Jo au
torius buvo pats gen. Francisco 
Franko, kuris, paskelbdamas 
plano metmenis, kalbėjo: “Tu
rime užregzti nemažą spragą 
mūsų tradiciniame jaunuome
nės auklėjime. Noriu pasakyti, 
kad krašte turi būti tobulinama 
ir specializuojama mūsų jaunų
jų gamybininkų karta“.

Amatai padeda virsti 
profesionalais

Kaip tik tais metais ir prasi
dėjo nauja ir niekad krašte ne
girdėta, ypač neturtingajai ir 
vidurinei ispanų jaunimo kla
sei, gadynė. Valstybė susirūpi
no savo jaunimo lavinimu, už
tat pasiryžo nepaprastų lengva
tų abiejų lyčių jaunuoliams tei
kimu, kad jie siektų pradžios ir 
vidurinio bei aukštojo mokslo 
profesinėje amatų ir jų specia
lybių srityje.

1950 metų liepos mėn. Ispa
nijos vyriausybė paskyrė tam 
tikslui specialią komisiją, turė
jusią paruošti naują įstatymą, 
kuriuo buvo panaikinta sena ir 
atsilikusi krašto profesinių val
džios ir Bažnyčios mokyklų asis 
tema ir atidarytos durys ruošti 
naujus krašto gamybininkus. 
Tam buvo paskelbta speciali 
programa. Ispanijoje veikia 
358 profesinės amatų mokyk
los, kurias galima taip suskirs
tyti: profesinio pramoninio pa
ruošimo, vidurinio ir aukštojo 
profesinio mokslo ir greitojo 
profesinio paruošimo mokyklos. 
Jose mokosi, kaip jau minėjo
me, per 300.000 mokinių, ku
riems vadovauja 2760 profeso
rių ir mokytojų.

Į kokius amatus ar profesi
jas linksta nūdienės Ispanijos 
jaunimas? Jis juos pasirenka 
labai įdomiai ir įvairiai: elektra 
ir elektrochemika, elektronika, 
radijas ir televizija, automobi
lizmas, kasyklų inžinierija, lai
vų statybos technika, metalo ir 
medžio apdirbimas, spaustuvi- 
ninkystė, braižyba, odos specia
lybių išdirbimas, žūklė ir žemės 
ūkio technika. Aplamai, be rei
kalaujamo mokslo, jaunuoliams 
ir jaunuolėms, įstojant į šias 
specialybes, dar statoma nema
ža specialių skausimų. Mokslas 
iš viso tęsiasi 5—6 metus. Vals
tybei, Bažnyčiai ir privatiems 
amatų specialistų išlaikymas

TALAVIČIUS 1

' kainuoja per 4,775,840 dolerių 
j metus.

Amatininkai vyksta ir į kitus 
kraštus

Ką veikia ispanai baigę savo 
specialybę? Apskaičiuoja, kad 
kasmet Ispanijos gamybai rei
kalinga per 80,000 specialybes 
baigusių jaunuolių, bet to skai
čiaus bendrai nepasiekiama. 
Praktiškai kasmet čia toki 
mokslą baigia per 30,000 vyrų 
ir mergimų. Jaunieji specialistai 
daugiausia pasilieka savo tėvy
nėje ir dirba valdiškose ir pri
vačiose darbovietėse, bet kas
met net keli jų tūkstančiai 
vyksta laimės ieškoti, pvz. į 
Vakarų Vokietiją, Šveicariją, 
Prancūziją, Olandiją, Angliją, 
Skandinaviją, Maroką, Alžirą ir 
Pietų Ameriką. Daugelis po ke
lių sunkaus darbo metų, susi
taupę svetur šiek tiek pinigų, 
grįžta savon tėvynėn. Ar jau
nieji ispanai ir ispanės noriai 
dirba užsienyje’ Jie ten važiuo
ja, tikėdamiesi daugiau uždirb
ti ir pasaulio pamatyti, bet 
kiekvienas paukštis savo lizdan 
žiūri...

Reikia pastebėti, kad ispanai 
greičiausiai prigyja Pietų Ame
rikoje ir gal Prancūzijoje. Pie
tų Amerikoje jiems pati saviau- 
sia aplinka, bet tenka daug nu
kentėti politiškai, moraliniai ir 
religiniai. O pagyvenę kiek 
prancūziškoje demokratijoje, jie 
kažkaip pasikeičia ir daug ko 
gero ir negero išmoksta. O jei
gu paimsime Šveicariją, V. Vo
kietiją ar Skandinaviją, tai yra 
kraštai, kur ispanui sunku pri
prasti dėl tų šalių žmonių skir
tingo būdo, klimato ir valgio.

Kolonijose taip pat rūpinamasi 
amatininkais

Negalėčiau užbaigti šio raši
nio apie Ispanijos amatų mo
kyklas, nesuminėjęs tos tikrai 
vykusios pažangos šioje srityje, 
kuri netinkama ispanų Afrikos 
provincijoje. Ispanai tas savo 
žemes (Ceutą, Melillą, Tetuaną, 
Gvinėją, Saharą, Rio Munį bei 
Sidį lfnj) laiko neatskiriama į 
savo teritorijos dalimi ir tų 
kraštų gyventojus savo lygia
teisiais tautiečiais. Užtat su
prantama, kad amatų mokyklų 
tinklas ten irgi pakankamai su
tvarkytas. Gal net geriau negu 
pačioje Ispanijoje. Pvz. Ceutos 
mieste veikia gerai ir moderniai 
įrengta tekstilės mokykla su 
200-tais mokinių. Ten pat jau 
keleri metai įsteigta 750-čiai 
mokinių valdiška pramonės ir 
prekybos mokykla. Melillos 
mieste veikia tokio pat tipo 
350-čiai mokinių mokykla. Ki
tose ispanų Afrikos mažytėse 
provincijose irgi yra po vieną 
amatii mokyklą, specialai skirtą 
tų krašto gyventojų aprūpini
mui. Be to, čia veikia 200 auk
lėtinių turinti žemės ūkio mo
kykla.

LIETUVIAI Į AMERIKOS POLITIKĄ
Ar mes padedam saviesiems 

prasimušti į Amerikos politiką? 
Turime pavyzdžių, kaip mūsų 
žmonės bandė įsimušti ir buvo 
patekę į Amerikos politiką. Bet 
jie ten pateko grynai be mūsų 
pastangų. O įėję į postus jie 
padėtų saviesiems. Į Connecti- 
cuto legislatūrą, atseit, valsti
jos seimą buvo patekę mano 
žiniomis pora lietuvių. Iš Wa- 
terburio buvo patekęs Jonas A- 
domaitis. Adomaitis veda arti 
20 metų lietuvių radijo valandė
lę. Buvo bendruomenės skyriaus 
vicepirmininkas, Hartforde jis 
kovojo dėl lietuvių gydytojų 
įsileidimo į Connecticuto valsti
ją. Kai vienas lietuvis gydyto
jas ir vienas latvis norėjo pa
tekti į Connecticutą, tai Hart
fordo valdininkai juos stumdė 
nuo vieno pas kitą, norėdami 
jais nusikratyti. Kai Adomaitis 
iškėlė šitą reikalą, jie ėmė šauk
ti, ar tai galimas daiktas, kad 
mane gydytų koks europietis, 
kuris nemoka susikalbėti. Ado
maitis čia pareiškė, kad, jeigu 
Amerikos universitetas jį išeg- 
zaminavo, tai jau universitetas 
geriau žino, ar toks gydytojas 
egzaminus išlaikė. Tada nugink
luoti vadovai ėmė gintis, kad 
tuos gydytojus vienas nuo kito 
stumdė. Adomaičio pastangomis 
buvo sudaryta komisija išklau
syti tų dviejų gydytojų liudiji
mų, kad nebūtų tuščiai mūsų 
norintieji Connecticute įsitaisyti 
gydytojai stumdomi. Tačiau, nei 
lietuvis, nei latvis gydytojas ne
atvyko Adomaičio kovoje už 
juos paremti. Jie dingo Ameri-

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.) 
žiūri — po jomis tikrai kažkokia 
košė beesanti. Pauostė — kvepia. Ir 
svogūnėliais, ir pipirais, ir dar kaž
kuo skaniu kvepia. Lekia kiaulinin
ke pas skyriaus vedėją:

— Statinėse po lupenomis kaž
kokia kvepianti tyrelė supilta!

— Cit! — sako vedėjas. — Aš 
išsiaiškinsiu.

Skambina jis į Kauno konservų 
fabriką sandėlininkei Marčiuliony
tei:

— Jūs mums pardavėte dvylika 
statinių burokų lupenų, bet po lu
penomis kažkokia tyrelė. .. Gal ap
sirikote kartais ?..

— Cit! — sako Marčiulionytė.— 
Aš išaiškinsiu...

Nuėjo Marčiulionytė pas fabriko 
laboratorijos vedėją S. Koperienę, 
gamybos vedėją Ž. Jankevičiūtę, 
meistrę D. Gurskienę, žodžiu, pas 
komisijos, surašiusios aktą dėl bro
ko, narius ir sako:

— Du šimtus kilogramų “Barščių 
uždaro’’ jūs ibrokavote ir nurašėte, 
o dar daugiau kaip pusantros tonos 
to paties uždaro liko, bet ir jis visas 
— brokas. Aš tą uždarą suverčiau į 
statines, iš viršaus pridengiau buro
kų lupenomis ir atidaviau kiaulėms 

sušerti, o dabar apie tai ima kalbos 
sklisti.. . kad tik ko nors neišeitų?..

— Cit! — sako komisija. — Eik 
pas vyr. meistrę I. Vaškevičienę, 
ji viską žino, ji ir sutvarkys!

Eina Marčiulionytė pas Vaške
vičienę. Dėsto tą patįi

—Cit! — sako Vaškevičienė. — 
Kiaulės suėdė — ir amen! O aš tau 
tą trūkstamą kiekį po truputį, po 
truputį ir atstatysiu.. . Nereikia, 
kad apie tai, be kiaulių, dar kas 
nors sužinotų — fabrikui negarbė, 
premijų negausim ir taip toliau... 

O brokas susidarė dėl papras
čiausios priežasties — gamybos ve 
deja Ž. Jankevičiūtė priėmė iš tie
kėjo svogūnus, nepatikrinusi jų ko 
kybčs, ir atidavė į cechą. Cecho bri 
gadininkė I. Svaplėnienė priėmė 
svogūnus ir, taip pat nepatikrinu
si, atidavė į gamybą. O vyr. meist
rė I. Vaškevičienė, irgi nepatikri
nusi kokybės, suvertė juos į kati
lą. Gi svogūnai, pasirodo, buvo su
kirmiję...

Tada visi griebėsi gelbėti padėtį 
ir ypač savo fabriko “munduro gar 
bę”. Visą broką, kaip jau rašėme, 
šveitė kiaulės, o tuo metu I. Vaške 
vičienė, dirbtiniu būdu didindama 
“Barščių uždaro” išeigą ir iš es
mės gamindama naują broką, ėmė 
lopyti susidariusią skylę: vieną 
dieną ji atidavė į sandėlį daugiau, 
negu parodyta dokumentuose. 195 
indelius ‘‘Barščių uždaro”, kitą 
dieną 40 indelių, trečią dieną 370 
indelių...

Veterinarijos akademijos moko
mojo ūkio kiaulės dabar nekantriai 
laukia, kada kas nors patikrins ši
tų “perteklių” indelių turinio ko
kybę — ar tik neteks joms vėl 
džiūgauti, pasistojus ant gardo už
tvaro ?”

J. Zvhb...

kos vidurinėse valstijose. Ado
maitis amerikiečiams ir nepati
ko. Demokratų pirm, sekančiam 
terminui iš kandidatų jį išmetė. 
Adomaitis nenusileido. Buvo dėl 
jo kandidatūros balsavimai, ir 
jis labai mažu balsų skaičiumi 
pralaimėjo. Ir reikia pasakyti, 
kad jis nebuvo nei įbalsuotas, 
nei išbalsuotas lietuvių balsais. 
Lietuviai tuo mažai domėjosi.

Turime Chicagoj iškilią lietu
vių šeimą, kuriai Dievas padėjo 
gražiai prasigyventi, tai pasau
lio lietuviams žinomą Rudžių 
šeimą. Kiek ta šeima lietuviams 
padeda, minėti nereikia. Anta- Į 
nas Rudis kandidatavo į politi
kus. Tie, kurių fotografijas dėl 
balsų medžiojimo matome su 
lietuviais laikraščiuose, Antano 
Rudžio politikoje, matyt, neno
rėjo. Jie nori matyti lietuvius 
tik jų rėmėjais, bet ne lietuvius 
paremti į valdžią. Apie Chica
gos distriktus nenusimanau, tik 
manau, kad tos apylinkės, ku
rių lietuviai galėjo už Rudį bal
suoti, nebuvo pakankamai ra
ginami. O kiek Rudis padėtų 
lietuviams ir Lietuvos reikalui 
įėjęs į valdžią! O padėtų dar , 
daugiau negu dabar padeda, nes , 
dar daugiau galėtų.

Kur ieškoti jėgos lietuviams i 
iškelti į politiką? Visur. Bet 
daugiausia parapijose. Parapijoj 
didžiausia galybė. Laikraščio 
straipsniu ar prakalbomis mes 
Amerikos lietuvių ir jau nutau
tusios masės nesujaudinsime. 
Kai kalbu apie parapijos suin- 
tensyvinimą lietuvių labui, tai 
tuo anaiptol netaikau, kad į 
politiką muštųsi tik katalikai. 
Mano nuomone, jei toks ir šliu
pas (kuris, deja, jau miręs) kan

didatuotų j politiką čia, tai lie
tuviai turėtų visi balsuoti ir už 
jį. Net, jei ir Lietuvos žydas 
kandidatuotų, mes turėtume už 
jį balsuoti, jeigu tik jis turėtų 
perspektyvas su mūsų pagalba 
laimėti. Pas visokį savo žmogų 
galima kreiptis, ir galima su 
juo derėtis dėl pagalbos lietu
viui. O už parapiją kalbu dėl 
to, kad mes matome ją esant 
didžiąja mūsų galybe.

Paskutinis laikas mums susi
prasti. Mes turime galybės, tik 
mums trūksta organizuotumo. 
Mes daug pasiekėme pas Ame
rikos politikus, mes galime pa
siekti ir to, kad mūsų žmonės 
būtų ir Amerikos politikai.

A. Petrauskas
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Mielai gail. sės.
JADVYGAI LAPATINSKIENEI 

ir šeimai, jos vyrui mirus, reiškiame širdingą 
užuojautą.

Liet. Gail. Sesery S-ga

m

A. -Į- A.
DR. PRANUI LAPATINSKUI 

mirus, jo dukterį ir mūsų narę GRAŽINA VARNAI- 
TIEN£, jos mamytę JADVYGA ir visą šeimą nuošir
džiai užjaučiame.

Lietuvos Dukterų Draugija

<■J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

E N C E
KŪNAS

gyvenęs 4245 S.

L A W R 
W AITE

Daugelį metų
Maplewood Avė.

Mirė, sausio 30 d.% 1966, su
laukęs 47 m., amžiau A

Gimė Chicago, UI.
Pasiliko nuliūdę: sūnus Mi

chaelį 2 seserys: Bernice Kaz
lauskas ir Alice Kaminskas, 
kvogeris Juozapas, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo sūnus a. a. 
France^ Gribulis.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Avė.

Laidotuves įvyks ketv., vasa
rio 3 d. iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į švč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos! 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, seserys b* ki
ti gimines.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas, tel. LA 3-3572*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
46U5-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2
4330-34 South California Avenue 

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

DR. PRANUI LAPATINSKUI 
mirus, jo žmonai Jadvygai, dukrai Gražinai 
ir sūnui Vytautui ir jų šeimoms gilią užuo
jautą reiškia

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapinių

E. ir č. Rukuižos 
I. ir E. Slavinskai

A.-|-A. JUOZAPAS M. VILIS
Gyveno 6941 South Claremont Avenue, Chicago, Illinois
Mirė sausio 31 d., 1966, 12:05 vai. ryto, sulaukęs 73 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskrities, Kamajų pa

rapijos, Taraldžių kaimo. Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozapas, marti Elena, 

2 anūkai: Joseph, Jr. ir John, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Lietuov.je liko 2 broliai Kazimieras ir Jurgis su šeimomis. 
Priklausė Chicagos Lietuvių draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Avė.
Laidotuvės įvyks ketv., vasario 3 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai.
Dėl informacijų skambinkit Tel. YA 7 -1138.

SS

WALTER (Vaclovas) ZALANSKAS
Gyveno 6823 South Oakley Avė., Chicago, Illinois. Anks

čiau gyveno Cicero, Illinois.
Mįrė vasario 1 d., 1966 m., 6 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Alytaus apskr., Kudariškių valsč., 

Darainiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Valantytė), 

ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko brolis Zigmas Zalanskas su šeima.
Priklausė S.L.A. (Marąuette Parko kuopai).
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, vasario 2 d. 3 vai. po

piet Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Laidotuves įvyks penktadienį, vasario 4 d. iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Panelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdus lieka Žmona.
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus/Telef. GR 6-2345.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL KOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS
Tel. GR 6-2345 - 6

Tel. TO 3-2108-09

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHHSJEVANS i
6845 SO. WESTERN AVĖ. f

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

LEONARDAS F, BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel COmmodore 4-2228

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

maSinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
Aiii^ i > * * ihiO I t i

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138 — 1189

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

ANTANAS M. PRILUPS
1307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

VASAITIS * BUTKUS
1446 S. OOtlr AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572
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X Julius Pakalka paaukojo 
25 dol. lapkričio 13 d. manifes
tacijos reikalams. Aukotojų są
raše jo pavardė buvo praleista.

X Ekskursija j Europą, ku
rią buvo pradėjusi organizuoti 
JAiV LB centro valdyba, atei
nančią vasarą, neįvyks. Lėktu-

X Švč. P. Marijos Gimimo 
bažnyčia, 6812 S. Washtenaw, 
buvo paskirta pietvakarių Chi- 
cagos rajoninė jubiliejinių me
tų bažnyčia, į kurią sekmadie
niais 5 v. p. p. suplauks mal- 
d'ninkai iš apylinkinių parapijų 
jubiliejiniams atlaidams įgyti. 
Pamaldos, vedamos anglų kal
ba, susidės iš mišių, maldų už 
Bažnyčią ir pamokslo apie Va
tikano H dekretus. Ieškomas 
leidimas laikyti panašias pamal
das lietuviškai. Apie tai bus pra 
nešta vėliau.

X Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos išlaikymas 1965 metais 
kainavo $17,522.09. Parapija 
bažnyčios atnaujinimui 1965 m. 
išleido $29,661.73. ir skoloms 
mažinti bei nuošimčiams mokė
ti $25,900. Praeitą sekmadienį 
parapiečiams buvo išdalinta pa
jamų ir išlaidų apyskaita.

X Jonas Jasaitis, JAV LB c. 
valdybos pirm., baigia ruošti 
veiklos gaires — metmenis apy 
gardų ir apylinkių valdybų vei
klai. Platesnių veiklos gairių, 
kuriomis galėtų naudotis apylin
kių ir apygardų valdybos, buvo 
stokojama. J. Jasaitis bendruo
meninėje veikloje reiškiasi nuo 
pat bendruomenės veiklos pra
džios: pradėjo apylinkės valdy
ba, ilgesnį laiką buvo Chicagos 
apygardos valdybos nariu ir pir 
mininku, dabar jau antrą ka
denciją yra centro valdybos pir 
mininku.

vų bendrovės pakėlė pradinio 
įmokėjimo sumą, kuri sudaro 
didelę finansinę naštą. Užsire
gistravusių ekskursantų skai
čius taip pat buvo nepakanka
mas, kad centro valdyba galėtų 
ryžtis tokiai ekskursijai.

X Marija Brizgienė gatvėje 
parkritusi susilaužė koją. Gydo
ma Centrai Community ligoni
nėje, 219 kambary.

X Eugenija Mickevičiūtė-2u- 
kauskienė, sausio 28 d. užbaigų 
si Illinois universiteto ligoninėj 
profesorių priežiūroje anestezi
jos rezidentes stažą, įsigijo ane
stezijos gydytojos specialybę. 
Tą pačią dieną jos brolis Jonas 
Mickevičius gavo bakalauro lai
psnį elektros inžinerijoje Illi- 
nois Technologijos institute. Jis 
studijas tęs ir toliau, siekda
mas aukštesnių mokslo laips
nių.

X JAV LR centro valdyba 
praėjusių metų lapkričio 1 d. 
bendraraščiu ragina apylinkių 
ir apygardų valdybas užregist
ruoti veikiančius dhorus daly
vauti III-joje JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventėje.

Dainų šventės repertuaras 
paruoštas, išspausdintas ir iš
siuntinėtas užsiregistravusiems 
chorams. Dabar siuntinėjama 
komp. Budriūno kantata.

X Arch. Kęstutis Ječius iš 
New Orleans sveikindamas Lie 
tuvių fondo vadovybę, linki ge
riausių pasisekimų ir pažada 
sugrįžęs į Chicagą suorganizuo-

Buvęs “Draugo” romano konkurso mecenatas J. Tumosa su pora viešnių 
“Tėviškės Žiburių“ baliuje. Nuotr. S. Dabkaus

^9s arti ir
ITALIJOJ

— Vatikano II-jo Bažnyčios 
susirinkimo metu Lietuvos vys
kupų iniciatyva buvo įteiktas 
popiežiui Pauliui Vl-jam raštas, 
kuriuomi prašoma pagreitinti 
Dievo Tarno .arkivysk. Jurgio 
Matulaičio - Matulevičiaus be
atifikacijos bylą, kuri buvo pra 
dėta Romoje 1953 m. Minėtą 
raistą pasirašė trys kardinolai 
ir 48 arkivyskupai.

KANADOJ

Į

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė, Chicago 604M, III.

STEBUKLINGOJI LAZDELĖ ALGIUKUI

1965 m. gruodžio 5 d. Los An
geles moksleiviai ateitininkai 
suvaidino 5 veiksmų vaidinimą 
“Stebuiklingąją lazdelę”. Tas 
vaidinimas — graži pasaka.

Piktas raganius savo pilyje 
laikė ir kankino keturis pieme
nėlius. Juos išvaduoti pasiryžo 
geras berniukas, vardu Motie
jukas. Motiejukui į pagalbą atė
jo geroji laumė. Ji jam davė 
žilvitinę dūdelę. Dūdelė buvo ne 
paprasta, bet stebuklinga. Jai 
grojant visi turėjo šokti. Tai

įpės pirmininkas. Dar du sū- 
I nūs ir dvi dukterys lanko ka
talikų mokyklas.

Zita Kaulienė yra lituanisti
nės mokyklos mokytoja, redak
torė "Britų Kolumbijos Lietu
vio” ir Britų Kolumbijos Liet, 
bendruomenės vicepirmininkė.

—o—-
— Amerikos draudimo ben- _ _ 

drovės vidutiniškai per dieną pamatė blogoji laumė. Ji prikė- 
’išmoka 14.1 mil. dol. draudimų, lė velniuką, pavertė jį ponaičiu, 

(padavė jam kitą dūdelę ir įsa- 
kė aipgauti Motiejuką. Ponaičiu
kui pasisekė apgauti Motiejuką 
ir su juo išmainyti dūdelėmis..

ir
sve- dr. T. Starkus; 20 dol. —

X Visos organizacijos, kurios 
dalyvaus Jaunimo minėjime va
sario 6 dieną, su vėliavom pra
šomos atvykti į Jaunimo centrą 
10 v. r. (pr.)

X Vienintelė ir pirma Liet, 
sporto istorija jau yra išspau
sdinta. Skaitykit ką Amerikos 
lietuviai nuveikė sporte per 65 
metus, kokie klubai ir rateliai 
veikė, kaip Amerikos lietuviai 
atletai lankydami kolegijas 
universitetus atsižymėjo
timtaučių tarpe. Skaitykit ko
kie Amerikos lietuviai atletai 
dalyvavę Lietuvos olimpiadoje, 
jų vardai ir paveikslai. Iš kny
gos sužinosit dėlko Jack Shar- 
key tapo boksininku ir kokius 
didelius darbus atliko senos 
kartos stipruoliai, o taip pat 
kokie Amerikos lietuviai krep
šininkai lankė P. Ameriką ir 
Australiją. Yra ir vardai ir 
nuotraukos. Knygos reikalais 
kreipkitės pas John Jakubs, 
2735 W. 43 St., Chicago, III. 
Chicagoje šiose vietose galit 
gauti knygą: Bridgeporte — 
Girdvainio krautuvėje, 3223 So. 
Halsted, Brighton Parke Jonai
čio vaistinėje, 2735 W. 43 St., 
Marąuette Parke Karvelio krau
tuvėj, 2715 W. 71 St., ir Mar
gučio raštinėje, 6755 So. Wes- 
tern Avė. (ak.)

X Lito Bendrovė duoda pas
kolas. Geros sąlygos. Litas In- 
vesting Co., Ine., 6755 S. Wes- 
tern Avė., Chicago, III. Tel. GR 
6-2242. Treč. ir penkt. 7 — 9; 
šešt. 10—3 vai. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis jau per 
eilę metų padeda lietuviams ap
skaičiuoti pajamų mokesčius 
(income tax). 2737 W. 43 St. CL 
4-2390. (pr.)

ti įnašą — tūkstantinę.
X Chicagos Lietuvių tarybos 

ruošiamos pamaldos Vasario 16 
dienos proga įvyksta vasario 13 
d. Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje. Visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti šiose 10 v. 
pamldose.

X Chicagos Ateitininkų sen
draugių vajus vasario 16 proga 
beveik įpusėjo. Aukas atsiuntė 
— po 25 dol.: vysk. V. Brizgys, 

dr.
J. Reinys. Taipgi vasario 16 au
kas atsiuntė prof. B. Vitkus, 
Baleišytė, Žadeikis ir eilė kitų. 
Po vasario 16 pilnas aukotojų 
sąrašas su sumomis bus atspau 
sdintas “Drauge” Ateitininkų 
skyriuje. Aukokime visi pagal 
savo išgalę taip svarbiam rei
kalui. Aukas siųsti iki vasario 
10 d. sąjungos kasininkui Jonui 
Prunskiui, 2440 W. 62 St., Chi
cago, III., 60629. Geriausia siųs
ti čekiais.

X Ieva Adomavičienė, 6606 
S. Albany Avė., guli Loretos li
goninėj. Ji yra LRK susivieniji
mo 67 kp. ir Šv. Kazimiero rė
mėjų 8 sk. narė.

X Algimantui Mackui dedi
kuoto vakaro (vasario 26 d.,
Jaunimo centre) bilietai gauna
mi Marginių krautuvėje, 2511 
W. 69 St. Visos vietos nume
ruotos. Patartina bilietus įsigy
ti iš anksto, (pr.)

X 12 garsiakalbių, geriausia 
Telefunken hi fi stero aparatū
ra. Kabinetas blizgąs arba ma
tinis. TV magnetofonai, radijai. 
Gradinskas, 2512 W. 47 St., FR 
6-1998. (sk.)

X Tauragės klubas kviečia 
visus i didįjį kaukių balių vas.

X Mečys Šimkus, kaip ir kas- 12 d., 7:30 v. v., Marąuette sa- 
met, tvarkingai, tiksliai ir grei- j Įėję, 6908 S. \Vestern Avė. Ge
tai užpildo įvairius INCOME riausioms kaukėms skiriamos 
TAX. Kreiptis: 4259 S. Maple- i vertingos premijos. Gros geras 
wood Avė. CL 4-7450. Valan-1 Maskenbal orkestras. Įėjimo au- 
dos: 9—3 ir 5—8. (sk.) ka $1.00 (pr.)

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIŲ išdirbinių tvoros, stogeliai ir kiti 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI

KOSTAS BUTKUS
Telef. PR 8-2781 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku

bausdavo blogus žmones. Ponai- 
: čiukas stebuklingąją lazdelę ir 
avinėlį buvo atidavęs piemenė
lių skriaudėjui raganiui. Su tos 
lazdelės pagalba Motiejukas iš 
raganiaus atėmė dūdelę ir avi
nėlį ir išvadavo piemenėlius.

Vaidinimą režisavo J. Kari
butas ir mokytoja D. Polikaitie- 
nė. Gražias dekoracijas nupiešė 
R. Kalvaitis, o scenos rūbų pro
jektus padarė J. Leškienė.

Los Angeles moksleiviai atei
tininkai kiekvienais metais su
ruošia vaidinimą. Rasa

Anūkėli, paklausyk 
Pasakėlių pasakėlės 
Savo 'mielos močiu tūlės: 
Apie raitelius didžius, 
Kurie prie kryžkelės 
Kapojo devyngalvius.
Apie milžinus, 
Kurie palaukėj
Kepurėm pylė kalveles, 
Apie nykštukus, 
Kur šaukšte plauke 
Per jūras ir marias gilias.
Apie kamarėlę 
Slaptą .slaptą, — 
Su uogiene ir medučiu.
Apie riestainį, 
Kiškio keptą 
Po ąžuolu

Chicagoje
KATALIKŲ IR EVANGELIKŲ 

EKUMENINIS POKALBIS
Chicagoje sausio 23 d. įvyko 

ekumeninių studijų grupė pir
masis pokalbis, kuriame drau
giškoje nuotaikoje aptartos eku 
meninio sąjūdžio galimybės lie
tuvių krikščionių tarpe.

I Siame neoficialiame evangeli-
1 kų ir katalikų susitikime, kuris
■ įvyko p. E. ir V. Gerulių na
muose, iš evangelikų dalyvavo

I “Mūsų Sparnų” redaktorius 
kun. Povilas Dilys ir kurato- 

' rius Eugenius Gerulis; iš kata
likų “Laiškai Lietuviams” re-

'••1

— Zita Kanlienė iš Vancou- 
verio, B. C., Kanados, vykda
ma į Wernersville, Pa., kur jos daktorius kun. Kęstutis Trima- 
sūnus Virgilijus Aleksandras kas, SJ, prof. dr. Arūnas Liule- 
vasario 2 d. darys įžadus jėzui vičius ir mokyt. Aušrelė Liule- 
tų vienuolyne, buvo sustojusi vičienė. 
Chicagoje. Dalyvavo koncerte į 
Jaunimo centre ir džiaugiasi, 
kad tokių iškilių meninių įvy
kių netekę jai matyti nuo pat 
tremties Vokietijoje. Pasakoja, 
kad Vancouvery yra arti tūks
tančio lietuvių ir labai apgaile
stauja, kad neturto lietuvio ku
nigo. Miestas auga, yra vienas 
didžiausių uostų. Vancouveryje 
gyvenantieji lietuviai sako,'kad 
tai Kanados Californija, nes 
klimatas yra švelnus. Net ir žie 
mą šaltis retai kada būna že
miau kaip 30 virš nulio. Zita 
Kaulienė dirba vaistinėje, o vy
ras — lentpiūvėje; vyresnysis 
sūnus — Eugenijus baigė uni
versitetą ir yra katalikų jau
nimo — CYO — vietinės gru-

Motiejukui nepasisekė išva
duoti piemenėlių. Nusiminęs jis 
vėl pasišaukė gerąją laumę. Ji 
Motiejukui davė stebuklingą 
avinėlį. Pasakius "avinėli, ma
no turte, garbūnėli, pasipurtyk, 
iš nagų ir iš ragų man paberki 
pinigų”, avinėlis bėrė pinigus. 
Piktoji laumė ponaičiukui davė 
kitą avinėlį, kuris kai purtėsi, 
bėrė anglis. Ponaičiukas vėl ap
gavo Motiejuką ir apsimainė 
avinėliais.

Motiejukas vėl pašaukė gerą
ją laumę. Iš jos gavo stebuklin
gą lazdelę. Pasakiuš “lazdele, 
kulk”, stebuklingoji lazdelė

GALVOSŪKI AI
pokalbyje nuoširdžiai 
pasikalbėta daugeliu

Pasidalyta mintimis

šimtamečiu.

Žiemos sportas.
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Piešė J. Saimininkas, Hartfordo Lit. m-la

MANO KATYTE

Aš dažnai savo tėvelių prašy
davau, kad nupirktų man šu
niuką arba katytę, bet tėveliai 
nenorėdavo girdėti.

A C I C

X Justas ir Emilija Markū
nai šiomis dienomis minėjo 38 
m. savo vedybinio gyvenimo su 
kaktį. Tuo pačiu metu turėjo ir 
keistą nuotykį. Markūnui bes
kaitant laikraštį, staiga per už
darytą langą, išmušdamas stik
lus, puolė didžiulis vanagas Mar 
kūnui ant krūtinės. Markūnas 
gynėsi nuo užpuoliko. Sūnus 
Raimundas atbėgo į pagalbą ir 
su vargu atplėšė vanagą nuo 
tėvo. Laimė, kad Markūnas bu
vo gerai apsivilkęs, tad nuken
tėjo tik rūbai, o pats liko ne
sužeistas. Iš kur vanagas atsi
bastė — nežinoma.

(Vakaro 
ir atvirai 
klausimų, 
apie būdus geriau vieniems ki
tus pažinti. Buvo galvota apie 
darbus, kuriuos evangelikai ir 
katalikai galėtų kartu dirbti: j 
pavyzdžiui — suorganizuoti te- į 
ologines diskusijas, šv. Rašto 
studijas ir panašiai. Pageidau
ta, kad evangelikų ir katalikų 
organizacijos rastų progų ben
dram daibui.

Būtų miela, jei šiuo ir pana
šiais pokalbiais ekumeninio są
jūdžio mintys rastų atgarsį lie
tuvių visuomenėje. K.

ĮGRIUVO RESTORANO
STOGAS

Gaisrininkai kovojo 4 valan
das gęsindami gaisrą Ernesto’s 
Supper restorane Jolieto mies
te. Įgriuvo stogas. Žuvo virš 
restorano gyvenusi buvusi res
torano savininkė. Nuostolių pa
daryta apie $250,000.

CIRKO ARTISTAS KRITO
ŽEMĖN

5,000 žiūrovų išsigando, kai
cirko artistas Osvaldo Rojas ! Didieji JAV ežerai, _ 2) Baltijos 
krito žemėn iš 40 pėdų aukštu-! Kaspijos jūra, 4) Mir-
mos Hammondo parengimų sa
lėje. Kritiškai sužeistas Rojas 
buvo nuvežtas j Šv. Margaritos 
ligoninę. Jo šokimo aukštyje 
metu nebuvo naudojamas sau
gumo tinklas.
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Iš vienodo ilgumo pagaliukų 

sudėti 9 kvadratai. Reikia atim
ti 4 pagaliukus, kad liktų 5 kva
dratai. (Žiūrėkit piešinėlį).

(5 taškai)

n
Surašykite visus jums žino

mus Lietuvoje auginamų javų 
ir daržovių vardus.

Už kiekvienus 2 javų ir dar
žovių teisingus pavadinimus 
gausite po 1 tašką.

n
Kur vanduo yra sūrus? 1)

Vieną vasaros rytą išgirdo
me kačiuko balsą. Atidarėme 
duris ir radome mažą, alkaną, 
suvargusį kačiuką. Aš su savo 
sesytėmis jį įsinešėme į vidų. 
Davėm jam ėsti ir gerti pieno. 
Jį pavadinome Rainiu. Rainis 

Į pradėjo su mumis žaisti. To- 
I liau vis labiau ir labiau drau
gavo su mumis. Jis pridaryda- 

1 vo visokių juokų. Rainiui patin- 
1 ka mūsų žuvytę gaudyti. Atsi
stoja prie stiklinio indo, kur 
žuvytė gyvena. Užšoka ant sta
liuko, įkiša koją į vandenį, bet 
greitai traukia atgal. Rainis bi
jo vandens. Žuvytė plaukioja 
sau rami. Mano sesutė jį daž
nai mazgoja.
. .Arūnas Čepas, IV sk. mok. 

Dariaus-Girėno Lit. m-la

“Tėvynės žvaigždutė” gavo 
iš LB Brighton Parko apylin
kės iždininko Juozo Zvinakio 
15 dol. čekį konkursų fondui. 
Visų skaitytojų ir bendradar
bių vardu, nuoširdžiai dėkoju 
LB Brighton Parko apylinkės 
valdybai., šis gražus pavyzdys 
tegul būna paskatinimu mūsų 
fondams, organizacijoms ir pa- 
vieniems asmenims, kad šiais 
Jaunimo metais reikia labiau 
paremti jaunimo pastangas, 
ypač spaudą. Spauda jungia vi
so pasaulio lietuvišką jaunimą 
į vieną lietuvišką šeimą. Toji 
didžioji šeima turės perimti ir 
tęsti mūsų įsipareigojimus tė
vynei. Redaktorius.

KALĖDŲ RYTO PRISIMINI
MAI

ŽIEMA

Kalėdų rytą aš atsibudau pen- 
tą valandą. Aš pirmoji pama
čiau visų dovanas. Buvo aštuo- 
nios dovanos iš viso.

ties jūra, 5) Kuršių marios.
(5 taškai)

IV
Ant medinės uolos krūmai že

lia (auga). (10 raškų)
Atsiuntė Jurgis Joga.

Žiema yra šalčiausia metų 
laikas. Žiemos metu vaikai ei
dami į mokyklą mato visur 
sniegą. šeštadieniais einame 
čiuožti ir rogutėm važinėti, nes 
kitomis dienomis esame užimti. 
Vaikams patinka žiema, nes bū
na linksma, kai prasideda snie
go muštynės. Kartais mamytės 
pyksta, kad vaikai sušlampa 
ir nušąla. Tokie nuotykiai yra 
žiemos metu.

Rovena Kasytė,
K. Donelaičio Lit. mok. VI

Lauke buvo visur balta. Aš 
mačiau Kalėdų senelio vėžes! 
Mano sesutės ir mano dovanos 
buvo didžiausios iš visų dova
nų. Buvo labai didelis vėjas, ir 
bai tamsu ir nieko negalėjom 
užgeso elektra. Visur buvo la- 
matyti. Visi atsigulėm į lovą ir 
gulėjom. Už valandos vėl užsi
degė lempos. Tada visi atsikė
lėm ir valgėm pusryčius.

.Rasa Jauniškytė

Jono Rimšos parodos atidarymas Čiurlionio galerijo je, Chicagoje, sausio 29 d. Pirmoje eilėje Lietuvos 
generalinis konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis su Ponia ir svečiai iš Bolivijos konsulato.

■ Nuotr. P. Petručio

Galvosūkių atsakymai 

Indianos valstijoje.
Jurgis Girėnas - Sauervei-

Mylėsi Lietuvą iš tolo, vi
sa širdimi, visais jausmais.

Bernardas Brazdžionis.
4) Raitelis.

Tarnautojas: — Ar jūs ne
galite gauti darbo?

Darbininkas: — Taip, nes vi- 
is reikalauja paskutinio darbda
vio pažymėjimo.

Tarnautojas: — Ir jūs jo ne
galite gauti?

Darbininkas: — Negaliu, nes 
mano paskutinis darbdavys mi
rė prieš 25 metus.

Klounas tarp snieguolių. Piešė Ra- 
sutė Arbaitė, 10 m.


