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Šveikas

sveiksta
■“Draugo” korespondentas 

Bonnoje praneša:
Vilniuje džiūgauja, kad šaunu

sis kareivėlis Juozapas Sveikas li
ko sveikas ir atgavo žadą. Minint 
buržuazinio CSR prezidento Be- 
nešo sutarties su Maskva 25-sias 
metines - o gal Muencheno sutar
ties trisdešimtmetį - plačiai pasi
keista nuomonėmis.

Po nesėkmingo bandymo so- 
cialistiškai krikštytis, čekai ir slo
vakai Vilniun buvo pasiuntę de
legaciją pasiteirauti, kas bus to
liau. Mat, lietuvių liaudis turi 
puikias krikštynų tradicijas ir Lie
tuvos darbo žmonės ilgametį 
patyrimą su nesavanaudiškais 
broliais — išlaisvintojais.

Be to, — iš kur čekai ar slova
kai gali žinoti skirtumą tarp prū
sų ir rusų? Iš kur jie žinotų, kad 
net penkiakampė gali būti tikru 
kryžiumi? Ypač svečiams rūpėjo 
patirti, kaip ten su nesavanaudiš
ka ūkine pagalba, kurią didysis 
brolis dabar žada suteikti ir Če
koslovakijai — tuo tarpu kai Lie
tuva tokia pagalba džiaugiasi jau 
ketvertį amžiaus. Ar galima pa
sitikėti? Galima, paaiškino jiems 
vienas garsus ekonomistas:
“Mes jiems savanoriškai atida
vėm laikrodį, ir jie mums —kaip 
ir žadėjo — retkarčiais tikrai pa
sako, kiek laiko...”
Kreipiasi į armėnų radijo stotį...

Tačiau, Jano Huso ainiai, tei
sybės ieškotojai, žmonės atsargūs. 
Pats Šveikas, sovietinių tankų 
vos išlaisvintas, kreipėsi į armė
nų Jerevano radiją su klausimu: 
kodėl vis ir vėl išniekinama Tei
sybė? Atsakymas: “Kalta teisybė- 
kodėl ji plika vaikščiojai?”. To
kio atsakymo padrąsintas, kitą 
užklausimą Jerevane pateikė Svei 
ko geriausias prietelius, slovakų 
karys Vodička: kodėl čia atvy
ko sovietų tankai ir kada grįž na
mo? Jerevano radijo paštas davė 
tokį atsakymą: “Armija — iš
laisvintoja pas Jus atvyko tikslu 
surasti tuos, kurie ją kvietė. Sura
dus tuoj išvyks...”

Humorą atgavo ir Vilniaus vai 
džia, savo įsaku atkurdama vie
ną garsiausių Stalino eros labda
ros įstaigų. Atkūrė grynai “lietu
višką” respublikinę MVD (Mas 
kolių Veiklos Draugiją). Jereva
ne dėl to buvo pasiteiravę klau
sytojai iš Vilniaus, pasimokę ry
tietiškos išminties turistiniuose žy 
giuose po Aziją: “Kodėl toki juo
di drg. Brežnevo antakiai?” At
sakymas —“Ne antakiai, o Sta
lino ūsai pakilę į aukštesnę socia
listinės gamybos pakopą”.

Atkuto ir Šveiko draugas
J. Paleckis

Atkuto if kitas šaunaus karei
vėlio Šveiko senas draugas, Jus-

Frank Shakespeare, 43 m. amž., R. 
Nixono paskirtas Informacijos įs>- 
taigos vadovu

Naujas “Am. Balso” vadovas
WASHINGTON. — R. Nix- 

ono sausio 13 d. Informacijos 
įstaigos (USIA) vadovu pas
kirtas Frank Shakespeare pa
keis ligšiolinį direktorių Leo- 
nard Marks. Naujasis vadovas 
ligšiol buvo CBS bendrovės te
levizijos viršininku ir talkinin
kavo Nixonui pasirodant TV 
programose.

Inf. įstaiga turi 213 padali
nių 101 pasaulio krašte ir vyk
do “Amerikos balso” (Voice of 
America) radijo transliacijas, 
įvairiomis kalbomis. Be to, įstai
ga pasauly skelbia bei platina 
įvairius leidinius, filmus bei iš
laiko bibliotekas.

Lėktuvas į vandenį
LOS ANGELES. — Sausio 

13 d. vakare įvyko vėl nauja 
keleivinio lėktuvo nelaimė — 
skandinavų lėktuvas, SAS, skri
dęs iš Kopenhagos, per šiaurės 
ašigalį ir pakeliui nutūpęs Seatt
le mieste, artėdamas, iš vande- 
myno pusės prie Los Angeles 
aerodromo, apie 8 mylias at
stu buvo priverstas nusileisti 

(j vandenyno bangas. Lėktuve 
buvo 36 keleiviai ir 9 žmonių 
įgula. Pirmomis žiniomis, žuvo 
keturi asmenys, apie 30 pavy
ko išgelbėti, kiti dingo be ži
nios, greičiausia, paskendo.

tas Paleckis. Reikia pasakyti, kad 
jis puikiai išaiškino demokratiš
kiausios pasaulyje tarybinės 
konstitucijos esmę. Šį kart nebu-l 
vo kalbos apie “Stalino” konsti-l 
tuciją - dar ne. O kam? Juk ji ti
krai tobula. Tik, kad tamsus na- 
rodas vis nedrįsta naudotis ten 
išreikštomis teisėmis! Aiškink ne
aiškinęs tamsuoliams, vis ne taip 
supranta. Demokratija, kas tai? - 
taip stato klausimą Tautybių 
Tarybos drg. pirmsėdis. Juk tai 
žodis iš graikų kalbos — būtent: 
demos — “liaudis” ir kratos — 
“valdžia”. Žodžiu, kai liaudis kra 
tos — tada ir yra tarybinė demo
kratija. Nepridėk neatimk.

v.b.

JAV lėktuvnešio "Intrepid”, plaukiančio P. Kinijos jūroje, įgulos vyrai naudojasi poilsio valandomis.

Neramumai Kolumbijoje, skelbia streiką
Kolumbijoje sausio 22 d. numatomas visuotinis streikas — Nepasitenkinimas pakėlus 
kainas, susidūrimai su policija — Dvasininkija palaiko protestų judėjimą — Vyriau
sybė kaltina komunistus '

“Draugo” korespondento Kolumbijoje spec. pranešimas

Daug sužeistų 
susidūrimuose su policija

BOGOTA, Kolumbija. — Sau
sio 8 d. Cali mieste studentai 
ir kairieji gaivalai užėmė mies
to centrą ir akmenimis apmėtė 
pravažiuojančius autobusus. Be 
to, minia, kurioje buvo nemaža 
18-20 amž. abiejų lyčių jauni
mo, daužė krautuvių vitrinas. 
Kilus panikai, prie riaušininkų 
prisidėjo nusikaltėliai, pradėję 
plėšti krautuves.

Susidūrimuose su policija bu
vo sužeista per 100 asmenų. 
Policija su kariuomene atstatė 
tvarką tik vėlai naktį. Spėjama, 
kad padaryti nuostoliai siekia 
iki 5 mil. pezų.

Neramumų tikslas — protes
tuoti prieš kainų pakėlimą.

Visuotinis streikas 
visoje Kolumbjioje

“Draugo” atstovas papildomai 
skubiai pranešė, kad prieš ke
lias dienas Cali mieste prasidė
ję neramumai neatslūgo. Kiek
vieną dieną streikininkai gat
vėse padega autobusus ir dau
žo krautuvių langus. Šiomis die
nomis su policija susidūrė stu
dentai ir įvairių mokyklų mo
kytojai. Esama ir sužeistų.

Komunistei stiprinasi Vietname
Priešas skubiai telkia 

naujus dalinius, medžiagas
WASHINGTON. — Kongreso 

Atst. Rūmų pakomisė Ginklų 
tarnybos komisijoje, apklausi
nėjusi karinių reikalų žinovus, 
dabar paskelbė tokius duome
nis: JAV-bėms praėj. metų lap
kričio 1 d. sustabdžius bombar
davimus, Š. Vietnamas naują 
padėtį panaudoja savo reika
lams. Jis gerina savo karinę pa
dėtį, gabendamas nemažus kie
kius patrankų bei kitų karinių 
medžiagų į Pietų Vietnamą. Jei 
pasitarimai Paryžiuje užsitęstų, 
tie nauji pristatymai tik prail
gintų karą. Jei tai įvyktų, sie
kiant karo pabaigos, iš JAV pu
sės būtų reikalingi “aukščiau
sios įtampos” kariniai žygiai. 
Visi keliai š. Vietname pataisyti

Pakomisė dar paskelbė: visi 
svarbieji keliai Š. Vietname pa
taisyti. Priešas skubiai gabena 
savo dalinius bei karines me
džiagas geležinkeliais bei van
dens keliais į Laosą ir neutra-

Centrinės darbininkų organi
zacijos paskelbė sausio 22 die
nai visuotinį streiką visoje Ko
lumbijoje. Pagrindinė priežas
tis — žymus, valdžios įstaigų 
leistas, kainų pakėlimas.

Dvasininkija pritaria 
streikininkams

Per Cali miesto radijo siųs
tuvą paskelbtas arkivyskupijos 
jraštas. Ji pritaria streiko ren
gėjams. Aiškinama, kad auto
busų kainų pakėlimas ir gyve-

Prez. Johnsonas, vakar paskelbęs 
metinį pranešimą, pasiūlęs ir to
liau palikti 10% pakeltus mokes
čius

liosios zonos kryptimi. Mano
ma, kad tie pristatymai nuo 
lapkričio 1 d. bus padidėję pen
kis kartus. Karines medžiagas 
pristato kom. Kinija ir Sovietų 
S-ga. Pavyko nufotografuoti ka 
rių vilkstines — jos traukia pie
tų link.

J. Smrkovskis, politikas, kurio dė
ka žymiai stiprėja čekų unijų vaid
muo

Čekų unijų vaidmuo 

kyla

Siekia būti svarbia politine jėga 
krašte

PRAHA. — Čekoslovakijos 
darbo unijos pareiškė: jos nu- 
‘mato ateity vaidinti svarbų po
litinį vaidmenį krašte. Vienas 
jų žymiųjų pareigūnų nurodė, 
kad unijos “vaidins nepriklau
somą vaidmenį, kad jos, jei bus 
reikalo ir bus naudinga darbi
ninkams, griebsis politinių veik 
smų”, be to, jis pažymėjo, kad 
“mes vienu savo ginklų nau
dosime ir streikus”.

Darbo unijų reikšmė pradė
jo kilti invazijai prasidėjus. Vė
liau buvus žinių apie populia
raus politiko J. Smrkovskio pa
šalinimą, viena svarbiausių, 
metalo darbininkų unija su 900, 
000 narių, buvo grasinusi strei- 

Trais. Vėliau, nors Smrkovskį, 
parlamento pirmininką, pakeitė

nimo pabrangimas liečiąs netur 
tingąją klasę ir dar labiau ke
lia krašto skurdą.

Valdžios ir karių sluoksniai 
paskelbė, kad prie riaušių su
kėlimo žymiai prisidėjęs kun. 
Alfonso H. Galvis. JiB, riaušių 
išvakarėse kalbėdamas per ra- 
riją, kvietė protestuoti prieš pa
sunkėjusią ūkinę padėtį. Kitais 

’ šaltiniais, kun. Galvis buvo kvie 
tęs pasitarti sar 20 kitų kunigų 
— sutarta reikšti protestus 
prieš kainų kėlimą.

Krašto dvasininkija, pritaru
si streikams, priešinasi pakilu
siam gyvenimo lygiui. Tai ryš
ku po Bogotoje vykusio Eu
charistinio kongreso, kai popie
žius Paulius VI kreipėsi į kraš
to vyriausybę, prašydamas dė
ti pastangas skurdui pašalinti. 
Dėl to buvo išleista ir encikli- 
'ka.

Valdžia kaltina komunistus

Vyriausybės nuomone, riau
šėms Valle departamente, kur 
yra Cali miestas, vadovaują ko
munistai. Tačiau komunistų va
das, esąs senatorium Kolumbi
jos kongrese, pareiškė, kad ko
munistai neturį jokių nurody
mų riaušėms kelti. Esą, jei kas 
iš komunistų dalyvauja, tai tik 
savo atsakomybe.

Kitomis žiniomis, tik Valle de
partamente 2 mil. darbininkų 
buvo pasiryžę pradėti streiką, 
tačiau centrinės unijos jiems pa
tarė laukti sausio 22-sios die
nos, kada turėtų prasidėti strei
kas visoje Kolumbijoje.

Lauktina didelių neramumų 
visame krašte

“Draugo” korespondento nuo 
mone, sausio 22 d. gali įvykti 
didelių neramumų, ypač, kad 
maždaug tuo metu iš atostogų 
į miestus grįš studentija. Ga
limas dalykas, kad kaip tik dėl 
to darbininkų unijos streiko 
datą parinko sausio 22 d. Stu
dentai rasią ne tik pakeltas au
tobusų kainas, bet ir pabrangu
sį maistą bei butų kainas.

Vyriausybė nusistačiusi drau 
sti kelti maisto kainas ir smar
kiai baudžia spekuliantus. Jau 
dabar valdžios telkiamos mais
to atsargos, nes norima, kad 
neramumų atveju gyventojai 
būtų aprūpinti maistu, 
ka. K. Klastauskns

Švedijos mostas 

ir Kubai

Pirmojo vakarų krašto mostas
STOCKHOLM. _ Švedija pa

skelbė naują diplomatinį posū
kį: vietoje ligšiolinės diploma
tinės misijos Kuboje, dabar nu
matyta ambasada. Vos prieš 
kelias dienas Švedija, pirmasis 
vakarų kraštas, pripažino Ha
nojaus — Š. Vietnamo vyriau
sybę.

JAV vyriausybė, švedams pa
skelbus savo naują žygį, jo kol 
kas nevertino.

Švedija Castro režimo Kubą 
pripažino, vos jam 1959 m. įsi
galėjus. Ligšiol Havanoje vei
kė Švedijos konsulatas.

kitas politikas, Colotka, nebu
vo Išdrįsta Smrkovskį visiškai 
nušalinti iš politinio gyvenimo. 
Jis bus parlamento pirmininko 
pavaduotoju.
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Sakoma, kad dviejų tigrų kova turi neaiškias išdavas — kinų Mao jė
gos Kinijoje grumiasi su Lin-Piao šalininkais... (iš vokiečių spaudos)

Sovietų "Sojuz 4" erdvėje
i Erdvėje laukiama

ir kito erdvėlaivio
MASKVA. — Vakar rytą so

vietai paleido į erdves erdvėlaivį 
“Sojuz 4” kosmonauto Vladi
miro Šatalovo vairuojamą.

“Tass” žinių agentūra, kaip 
jau įprasta Sovietų Sąjungoje, 
apie naują skrydį pranešė trum 
pai, pažymėdama, kad vykdo
ma “komplikuota ir atsakinga 
programa”. Apie skvydžio tiks
lus nieko nepranešta.

V. Vokietijos erdvių tyrinė
jimų įstaiga Bochume paskel
bė, kad, greičiausia, “Sojuz 4” 
erdvėje susitiks su anksčiau 
išleistaisiais erdvėlaiviais be 
žmonių įgulos ar kiekvienu me
tu erdvėje atsidurs kitas erd
vėlaivis. Tuo atveju įvyktų so
vietų pirmą kartą siekiamas 
dviejų erdvėlaivių su žmonėmis 
susitikimas.

Paleido atomo šnipę
Buvo nuteistas kalėti 30 metų
NEW YORK. — Teismo spren 

dimu, paleistas į laisvę Morton 
Sobol, 1951 m. nuteistas kalėti 
30 metų ir kaltintas atominių 
paslapčių išdavimu sovietams. 
Dabar paaiškinta, kad Sobol 
dar prieš teismą 7 mėnesius bu
vo kalėjime, be to, atkalėjęs 
17 metų ir jo elgesys buvęs 
pavyzdingas.

3 astronautai pagerbti 
Chicagoje

Sveikino šimtai tūkstančių 
gyventojų

CHICAGO. — Vakar trys mė- 
■ nulio astronautai, Borman, Lo
veli ir Anders iškilmingai pa
gerbti Chicagos mieste. Juos 
pakeliui iš aerodromo ir miesto 
centre sveikino šimtai tūkstan
čių gyventojų. Jų entuziazmas 
ypač buvo ryškus miesto cent
re, La Šalie gatvėje ir ties sa
vivaldybės rūmais.

Astronautams buvo suteiktas 
. Chicagos garbės pileičių var
das. Jie lankėsi pramonės, tech
nikos muziejuje ir susitiko su 
tūkstančiais mokyklinio jauni
mo.

• 8,000 Lima miesto, Ohio 
Valst., gyventojų turėjo būti e- 
vakuoti ir į namus tegalės su
grįžti po kelių dienų. Tai įvyko 
išsiliejus alyvai, prakiurus vam 
zdžiams.

• Negrai studentai Brandeis 
universitete tebestato reikala
vimus, nors vadovybė 3Utiko į- 
steigti specialų Afrikos kursą.

Skrydis perduodamas 
televizijoje

“Tass” dar pranešė, kad erd
vėlaivis turįs ryšius su žeme 
televizijos ir radijo keliu. Te
levizijoje parodytas erdvėlaivio 
pakilimas. Vakaruose buvo įspū 
džio, kad rusai pasiryžę savo 
erdvės žygį įmanomai daugiau 
išgarsinti, ypač, kai pasaulis 
nepaprastai domėjosi amerikie
čių “Apollo 8” žygio sėkme.

V. Šatalovas, 41 m. amž., jau 
po kelių minučių, atsidūrus erd
vėje, pranešė: “Jaučiuos gerai, 
viskas vyksta puikiai. Aš dė
siu visas pastangas išpildyti 
man pavestus uždavinius”.

Antrasis sėkmingas “Sojuz” 
žygis?

Pernai spalio 3 d. kosmonau
tas V. Beregovoi buvo pakilęs 
su erdvėlaiviu “Sojuz 3” ir tuo 
pačiu metu skrido kitas erdvė
laivis, “Sojuz 2”, bet be žmonių 
įgulos. Pirmasis “Sojuz” pro
gramos bandymas buvo nesėk
mingas, kai 1966 m. balandžio 
mėn. su “Sojuz 1” pakilęs kos
monautas V. Komarov nukrito 
žemėn ir žuvo. Vėliau sovietai 
vykdė bandymus su erdvėlai
viais be žmonių įgulos.

“Sojuz 4” šiuo metu skrenda 
aplink žemę maždaug 130 m. 
aukštyje. Jo skridimas aplink 
žemės rutulį trunka 88,25 min.

• De Gaulle ir I. Gandhi — 
populiariausi Prancūzijoje, taip 
nutarė apklausinėti gyventojai 
Antroje vietoje atsidūrė širdies 
perkėlimų specialistą dr. Bar- 
nard ir J. Kennedienė - Onassis.

• Sibiro kolchozų darbininkai 
per ilgai švenčia — kaltina Mas
kvos “Pravda”. Esą, dažnu at
veju tie darbininkai girtuokliau 
na tris dienas.

KALENDORIUS
Sausio 15 d.: šv. Bonitas, šv. 

Sekundina, Dailius, Snieguolė.
Sausio 16 d.: šv. Marcelis, 

šv. Priscilė, Jovaras, Gedanė.

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
.debesuota, gal’mas lietus su 
sniegu ,temp. sieks 30 ir dau
giau 1. F., ryt — galimas snie
gas ar lietus.

Saulė teka 7:36, leidžias 4:44.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

LIETUVOS PAJŪRIO ATVADAVIMAS
Prieš 46 metus Klaidpėdos Kra

što sukilėlių ir savanorių iš Di
džiosios Lietuvos apsuptoje pre
fektūroje nusileido D. Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Japonijos 
vėliavos. Jų vietoje Klaipėdoje su 
plevėsavo Lietuvos trispalvė. Per 
šimtmečius vokiečių valdytas lie 
tuviškas Klaipėdos kraštas nuo 
tada atgavo laisvę ir susijungė su 
Didžiąja Lietuva.

Su Klaipėda Didžioji Lietuva 
gavo vandens kelius į platųjį pa
saulį. Mažoji Lietuva gavo pil
nutinę atramą ir globą tautinė
je, kultūrinėj ir ekonominėj plot
mėje. Visos Lietuvos remiama 
Klaipėda ir jos uostas augo dide
liu tempu. Per Klaipėdos uostą 
plaukė į Lietuvą įvairios gėrybės 
iš daugelio pasaulio kraštų.

Klaipėdos kraštą atgavus, ke
leriopai padidėjęs pajūrio plotas 
suteikė Lietuvai naujas sąlygas 
pajusti jūros jėgą, patirti jos ga
lią ir išmokti naudotis jos teikia
momis privilegijortiis. Priėjimas 
prie Baltijos jūros keitė ir konti- 
nentalinę lietuvių tautos orien
taciją. Priartėjimas prie pajūrio 
sudarė sąlygas Lietuvos jaunajai 
kartai mokytis jūrininkystės, kur 
ti nuosavą laivyną, jūrose lenk
tyniauti su kaimynais, turinčiais 
didesnį jūrinį patyrimą. Maž
daug metams praėjus nuo Klai
pėdos atvadavimo, joje įsikūrė ir 
jūrų skautų vienetas, išvystyda
mas plačiausią ir dramatiškiau 
šią veiklą tarpe visų kitų broli
jos jūrų skautų vienetų. Su Klai
pėdos uostu išsivystė ir aukšto
sios jūros žvejyba, teikusi Lietu
vai žuvies produktus. Be Klaipė
dos tie laimėjimai nebūtų buvę 
atsiekti ir Lietuvos trispalvė ne
būtų suplevėsavusi pasaulio jū

PAMINĖJO KLAIPĖDOS

DIENĄ

Chicagos Lituanicos tunto L.
K. Algimanto laivo jūrų skautai, 
Nidos laivo jūrų skautės ir Pre
zidento Smetonos jūrų budžiai 
bei kandidatai sausio 5 d. Jauni
mo centro mažojoje salėje iškil
mingoje sueigoje paminėjo Klai
pėdos atvadavimo dieną. Žodį ta 
rė brolijos Jūrų skautų skyriaus 
vedėjas j.v.s. Br. Juodelis. Po iš
kilmingos dalies vyko dainos ir 
vaidinimai. Prie įdomių dekora
cijų sesės jūrų skautės suvaidino 
Maironio “Jūratę ir Kastytį”, o 
Algimanto laivo jūrų skautai su
vaidino B. Juodelio parašytą vai 
zdelį “Vikingai Klaipėdos uos
te”. Minėjimas buvo Lietuvių te
levizijos nufilmuotas. Minėjimą 
pravedė laivo vadas j.b.v.v. J. Jo- 
varauskas:

K.Naraf
KLAIPĖDOS MINĖJIMAS

LIETUVIU TELEVIZIJOJE
Ateinanti sekmadienį, sausio 

19 d., 8:30 v.v. 26 televizijos ka
nale Lietuvių televizijos pusvala
ndyje Klaipėdos dienos minėji
mo programą išpildys seserijos Ni 
dos laivo jūrų skautės ir Litua
nicos tunto Algimantų laivo jū
rų skautai bei jurų budžiai kan
didatai. Programoje matysite Jū
ratės gintaro rūmus, Klaipėdos 
pilį ir kietą pilies gynėjų mūšį 
su užpuolėjais vikingais. Visus 
kviečiame pažiūrėti.

Režisierius

PAVYZDYS VISIEMS

Lituanicos tunto Šarūno bū
relio skautai vyčiai netik visi skai 
to “Skautų Aidą”, bet jau apsi
mokėjo prenumeratas už 1969 m. 
už šį skautišką žurnalą ir kitus 
lietuviškus laikraščius. Laikas ir 
kitiems vienetams pasekti Šarū
no būrelio pavyzdžiu.

rose.
Tas Klaipėdos laisvas 16 metų 

laikotarpis, šviesus lyg Baltijos 
atminimas, buvo nutrauktas Vo
kietijos ultimatumais ir Mažosios 
Lietuvos aneksija.

Šiandien lietuvis negali džiau
gtis laisve Baltijos pajūryje, nei 
Didžiojoje Lietuvoje. Sovietinės 
įgulos dabar valdo Klaipėdos uos 
tą ir Lietuvos laivų trispalvės pa
keistos raudonomis vėliavomis.

Minėdami 46 Klaipėdos atva- ma pridėti ir trumpą šeimos na-
davimo metines, stenkimės la
biau įvertinti Baltijos pajūrio 
svarbumą Lietuvai if dėkime pa
stangas priartinti Klaipėdai tą 
dieną, kad joje ir Baltijoje suple
vėsuotų Lietuvos trispalvė.

j.v.s. Br. Juodelis

VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSPŪDŽIAI

Kaip stovyklauja ir gyvena mū
sų sesės ir broliai Australijoje iš
girsime ir pamatysime Chicago
je artimiausiu laiku. LS brolijos 
vyr. skaut. v.s. Vladas Vijeikis, 
aplankęs šių metų pirmosiomis 
dienomis netoli Adelaidės vyku
sią Australijos lietuvių skautų- 
čių V-tąją stovyklą, pasidalins 
šio apsilankymo įspūdžiais ir su 
Chicagos broliais bei sesėmis, kai 
tik bus pagamintos įdomios tos 
kelionės fotografinės skaidrės.

Vieta ir laikas bus paskelbtas 
artimiausiu laiku.

TAUTINĖ STOVYKLA 
AUSTRALIJOJE

Australijos rajono V-ji Tauti
nė stovykla prasidėjo sausio 3 d. 
Stovyklai vadovauja s.dr. A; Mau 
ragis. Stovyklą aplankė LS Bro
lijos vyriausias skautininkas v.s. 
Vladas Vijeikis.

PAUKŠTYČIŲ ŠVENTĖ 
Aušros Vartų tunto tradicinė

jaunesniųjų skaučių šventė įvyks 
sausio 26 d., Jaunimo centre, 10 
v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus 
šv. Mišios. Po pamaldų, 11 vai. 
iškilminga sueiga Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami atsilankyti.

rių aprašymą. Siųsti “Skautų Ai
do” redakcijai.

TRADICINĖS SKAUTU 
KŪČIOS NEW YORKE

Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, darbščios Nevv Yorko 
vyr. skaučių židinio narės, jau 
nuo rudens pradėjo rūpintis 
skautiškų kūčių ruošimu. Di
džiausias rūpestis teko vyr. sk. 
Irenai Garunkštienei, vyriausiai 
kūčių šeimininkei. Neatsiliko jr 
kitos. Gruodžio 15 d., sekmadie
nį, Viešp. Atsimainymo parapi
jos salėje, jau nuo pat pietų, pra
dėjo tiestis baltai dengti stalai, 
kvapūs eglišakėmis ir puošnūs 
raudonomis žvakėmis. Suvažia
vusios skautės puošė lietuviškais 
šiaudinukaiš eglutę, pagamintais 
ps. B. Kidolienės ir visos eilės se
sių ir mamyčių. Būrys židiniečių 
skubėjo tarp virtuvės ir baltų sta
lų, dėliodarnos tradicinius Kūčių 
valgius, kurių kaip ir kasmet bu
vo daug ir'įvairių, lygiai kaip 
Lietuvoje šventą vakarą.

Nors jau nuo šeštadienio va
karo subiauro oras, smarkiai sni
go ir pūtė šaltas vėjas, į para
pijos salę plaukė būriai žmonių. 
Prieš susėdant kūčių vakarienei, 
skautininkų ratelyje, viena iš 
Nevv Yorko vadovių sk.v. sl. Au
dronė Bartienė — davė paskau- 
tininkės įžodį.

Susėdus prie baltų, turtingų sta
lų, pritemdžius šviesas, tik eglu
tei mistiniai šviečiant, scenoje 
pasirodė pačios mažiausios Nevv 
Yorko sesės — paukštytės, kurios 
atliko kalėdinį vaizdelį. Scenoje 
straksėjo linksmi kiškiukai, šoko 
grakščios snaigės, išdykėliai nyk 
štukai. Visi, Kalėdų žvaigždės ve 
dini, nuskubėjo pas Kūdikį Ka

New Yorko skautų kūčiosę pfie stalo iš k. s. D. Siemaškienė, ps. I. 
Vilgaliehė. v. s. A. Samusis, v. s. V. Čeeetienė. stovi vyr. skautė s'. 
E. Garunkštytė. toliau — s. kun. J. Pakalniškis, ps. B. Ėidolienė, 
V. Šileikienė, R. Kidolytė ir s. Masiokienė. Ūž jų skautų-čių tėvai ir
svečiai. Nuotr. Algirdo ŠTfnukofiTo

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Aini raustas perkraustymas 
Ilgu metu patyrimas 

WA 5-9209 Chicago. Illinois

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

Chicagos jūrų skautų vadovai R. Vidžiūnas, A. Regis ir G. Čepėnas i **• NĖIIZINSKAN, 4065 Archer Av. 
V-tojOjė Tautinėje šfovyktojir stt jūrų skautų pastovyklės vhšininku Į Chicago, III 'tel. Y A 7 5980
V.j.s. Br. Juodeliu laivo denyje. Gilumoje matosi Klaipėdos švyturys. ..... ——

Šatrijos tunto Toronte, kanklininkės skautiškų kūčių vakarienėje 
kankliuoja “Tyli naktis”.

Nuotr. S. Dapkaus1 .

SKAUTIŠKU ŠEIMŲ 
NUOTRAUKOS

“Skautų Aidas” pageidauja 
skautiškų šeimų nuotraukų. Ska 
utiška šeima laikoma tokia, ku
rios bent vienas tėvų yra skau
tas ir dauguma šeimos narių pri 
klauso šiai organizacijai. Nuot
raukoje turėtų būti visa šeima 
(kad ir ne visi skautai). Prašo-

ralių, nepalikdami ir pačių ma
žiausių paukštyčių, gražiai uni
formuotų.

Salės centre, prie pagrindinio 
stalo susėdo visa eilė skautinin
kų, kurių tarpe matėsi v.s. V. Ce- 
četienė, Nevv Yorko skaučių glo
bėja, s. Masiokienė, s. Gudaitis 
ir kt. Seimos galvos vietą užėmė 
s. kun. J. Pakalniškis, Nevv Yor
ko skautų-čių kapelionas ir LSB 
vyr. dvasios vadas.

Iš salės gilumos, aidint lėtiem 
“Dieve, laimink mūsų brangią 
tėvymę” garsams, pajudėjo ypa
tinga eisena. Tautiniais rūbais 
pasipuošus vyr. sk. sl. Eugenija 
Garunkštytė nešė degančią pa
puoštą žvakę, tuo simbolizuoda
ma Lietuvą. Jds garbės palydo
vais buvo: vilkiukai — Tauras 
Sulaitiš ir Stasys Birutis, skautas 
psl. Gediminas Mikalauskas ir 
skautė sl. Yolanda Ivašauskaitė. 
Dedanti žvakė padėta pagrindi-

Aukotojai
Lietuviu Kankinių 
Koplyčiai Romoje

Joseph Plikaitis ................... $200.00
Monika Jučas (per prel. L.

Mendefi) .... ...... ....... $200.00
Prel. J. Balkūnas ............... $130.00
Ona ir Petras Suhačiai (at

minimui a. a. tėvų Jono 
ii- Gendrūtos, Andriejaus 
ir Marijonos ir ^dukters

| Onos) ......... ...k............ $100.00
[Kleopas Stasiūnaitis (atmi

nimui a. a. žmonos Ele
nos) .... .................... $100.00

Marija ir Adolfas Bagdonai 
(atminimui N. ka'mo iš
vežtų į Sibirą ir ten žu
vusių ) ........................... $ 100.00

Veronika ir Linas Ęalaišiai 
(atminimui a. a. tėvų:
Kazimiero ir Karolinos) $100.00 

Tadas ir Ceslava Aleksoniai 
(pfašarat Marijos malo

nės) ........ ................ $100.00
Šv. Kazimiero parapija Sao

Paulo Brazilija ........... $100.00
Pertho lietuvių parapija

Australijoje .................... $209.23
Katryna Česlauskienė ....... $190-00
Mary Daugėla ............... $100.00
Marija Bernatavičienė (at

minimui saVo mirusio vy
ro Vaclovo) ............... $100.00

Bronė Širvinskaitė (atmini
mui a. a. tėvų Kazimiero 
ir Julijonos ir brolio Vla
do Šrrvinskų) ............. $75.00

Kun. Matas Čyvas ........... $50.00
Sofija Adomaitienė ........... $5(1.00
Kun. Ąhtnb'as Bettasius .... $50 00
Kun J Bie-kUs .. ..... $25.00
Dr B ’ir 'A Radzlvanai (at- 

mirnniiu tėVi, Onos f r Jo
no Rndz’Vanų it11 Angelės 
ir Mykolo Ron'Ye’kų)' . $25.00

Marija Maslausklehė ....... $10.00
Boleslovas Parfionovas (at- 

nrn’mu' a. a. Jono Parfio-
novo) ........................... $10.00

Emilija ir Petras Brizgiai $5.00
K. Gelažts .......................  $3.50

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL COMMITTEE 

2701 VV. 68th Street
Chicago III. 60629
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LIONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos. 
Tiuie-up ir Motetų Remontas
5759 So. Wes»ern Avo.

Kampak 58(b Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

IIIHIIIIHIIMIIIHHHMHMMMHIMIMIIHHIHI'

S —— — "*-***•-«• g
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

S 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 S

■ Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, ji
S except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian E 

Catholic Press Society x
S - ----------------------------------- -__ ;___________ ;_____ ' _ :_______ :___  3B
5 Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois & foreign. E

$15.00 per year outside Cook County and in Canada. E
S Prenumerata: Metams
= Cook County. Illinois $17.00
S Kitur JAV ir Kanadoj $15.00

metų 3 men. 1 mėn.
9.00 5.00 2.00
8.00 4.50 1.75 =

nio stalo viduryje, nuo kurios 
mažieji vilkiukai įžiebė žvakes 
ant visų stalų, apie kuriuos bu
vo susibūrę skautai ir tėveliai.

Visiems sustojus, skautas Arū
nas Jankauskas paskaitė Kūčių 

’ evangeliją, o s. kun. J. Pakalniš
kis Kūčių maldą ir visi pagerbė 
ir pasimeldė už visus žuvusius ir 
mirusius skautus, partizanus ir 
kovojusius už Lietuvos laisvę.

Pradėtas plotkelės laužymas. 
Pasidalinus ir palinkėjus artimie

' siems viso geriausio ateinantiems 
metams, vyko pati Kūčių vaka
rienė. Čia valgių gausumas ir ]- 
vairumas sulaukė daug pagyri
mų iš susirinkusių.

Pavalgius, visi sustoję ratu gie
dojo kalėdines giesmes, užbaig
dami tradicine “Ateina naktis' 
Neringos tunto t-kė ps. I. Jan
kauskienė padėkojo židinietėms 
už jų triūsą ir visiems už atsi
lankymą.

Svečiams išsiskirsčius, pasigir
do Tauro tunto t-ko s.V. Kidolio 
komanda broliams, sutvarkyti sa
lę taip, lyg joje nieko nebūtų bu
vę. Darštūs skautukai bematant 
sutvarkė salę ir visi išsiskirstė.

B.K.

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

* Redakcija dirba kasdien į
8:30 — 4:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:00. S

I
* Administracija dirba kas- E 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

į Vai. pagal susitarimą.: Pirm., antr.,
1 ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—5- lr 
šeštad. 10—2 vai.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
S424 W. I!3nl St.. GB 6.7044 

Tikrina akis. ITitniko akinius li
"eontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

048. 735-4477. Rez. PR 8-0900.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYB® — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Cravvford Medical Building

0449 So. Pnlnskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenne
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadien)

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

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

Akušerija Ir moterų Ilgos

6132 SO. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS ldGOH

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dčl dakta

ro ligos.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija lr moterų Ilgos 

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

Vai. kasdien 1—-S lr 6—8 vai. vak. 
šeštad. 12—3 vąl. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nno 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-0022 Rez. PR 8-6960
UR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI

Kabineto tei. 087-2020
Namų tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REllance 5-4410
Rez. GRovehlU 0-0017 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak.; 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. n.n. 
ir vakarais pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
ir fieštad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr cliirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., peniktad 10—lt 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va- 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
TJOOS

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

Ofiso vai..- pirm., antr., Troč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 8 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-610$

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius Ok susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7150 South \Vestern Avenne 
Pirmad., antrad., ketvirt. tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 239-2910

Telefonas — GRovehlU 6-2828
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERblA IH

MOTERŲ LIGOS
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 ir 6 Ilki 8 v. vak 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-8545

(Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą.Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

PrllmlnCja tik susitarus

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7lst Street

(71-os ir Čampbell Avė. kampas) 
Vai- kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
ššstaa. popiet

Ofiso tel. 767-2141. Namų 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., Atftrkd., penktad. 1 -4 
ir 6-8 v. v., ketvirt. 6.8 v. vakaro. 
šėšUdienikU 11-1 vai.

SKRIDIMAI Į ATĖNUS

Olympie oro linija, kurtos sa
vininkas yra graikas turtuolis, 
buvusios Kennedienės vyras 
Aristotle Onassis, balandžio mė
nesį pradės tiesioginius skridi
mus iš Chicagos j Atėnus.

Rfotofts

Istorijos ir gretimųjų sričių ne
periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo išleista kolkas tik 
viena knyga. Jos kaina $5.00.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsier 
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Rezid. Telef. 230-1083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6149 S. Pulasld Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIU, ausų, nosies ir 

GERKLĖS LIGOS 
l>KI TAI KO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien JO—-12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dtėTiJ uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
Rez. telef. WAHirook 5-5070

Ofisas 3148 West 03rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 lVest OOlli Place Tel.: II Epu Mic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: t»e- 
čladlenlais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais, vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6-—8 vai. vak. 
šeStad. 2-—4 vai.

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 Ist Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
Antr., |>enktad. 1-5, treč. Ir šeši- Uk 
susitarus.

Ofisd — HE 1-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street.
Valandos: antradieniais, penktadie

nius 2 —9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
LlsoaUaA piiliakml ‘ susltarlma.



Okupuotos Lietuvos pramonė

KOLONIZACIJOS PRIEMONĖ
Šiais metais, be eilės iški

liųjų sukakčių, minėsime ir 
liūdną — rudeni sueina 25 me
tai, kai Lietuva rusų okupuo
ta; ketvirtis šimtmečio, kai 
okupantai rusai, nepaisydami 
Lietuvos žmonių valios, savi
vališkai valdo kraštą, žmones 
ir sprendžia jų likimą.

Nėra abejonės, kad Lietu
vos vaizdas per tą laiką tiek 
pasikeitė, kad, sakysime, iš 
eivis, 1944 m. pasitraukęs iš 
Lietuvos ir dabar pagal kur 
nors ekskursi jos planą ar be io 
turėięs šiokią tokią galimybę 
“kiškio žingsniu“ perbėgti per 
savo sodybą, dažnai nebeatpa
žįstą vietos, kur jo pirkia sto
vėjo, neatpažįsta žemės, kur 
kaimas buvo.

Žinia, kad, metams bėgant, 
turi keistis krašto gyventojų 
būdas, net gamtovaizdis. Ir 
jeigu Lietuva būtų turėjusi lai
mę išlikti nepriklausoma ligi 
šių dienų, tikrai labai daug 
kas būtų pasikeitę. Tačiau vi
sa tai reikėtų skirti nuo da
bartinio pasikeitimo; pokari
niai pakeitimai vyko ne pagal 
Lietuvos žmonių valią, bet pa
gal rusų ekspansijos planus ir, 
jie tarnauja rusų kolonizaicijai 
bei Lietuvos rusinimui.

Prievartinis žemės iš Lietu
vos ūkininkų bei mažažemių 
valstiečių atėmimas, maskoliš
kų dvarų bei latifundijų (kol
chozų - sovchozų) įvedimas at
palaidavo iš tradicinio Lietu
vos žemės ūkio daugelį darbo 
rankų. Nemaža jų dalis išga
benta į Rusijos bei Sibiro sri
tis prievartos darbams, kiti, 
negaudami darbo savo šalyje, 
patys turėjo “savanoriškai” 
prašytis ten ar kitur išsiun
čiami.

*
Pokario metais rusai suska

to okupuotoje Lietuvoje kurti 
pramonę. Tuo norėta nušauti 
du zuikiu, būtent; lietuviai pa
sirodė esą gabesni organizato
riai už rusus ir jos kūrimas 
— nebloga rusinimo priemonė. 
Nepaisant įvairių techniškų 
sunkumų ir trūkumų, Lietu
voje pastatyta daugybė nau
jų įmonių, o ir senosios įmo
nės gerokai išplėstos. Dabar 
ūkiškai Lietuva jau baigia virs 
ti pramonės kraštu. 1969 m. 
pradžioje krašte buvo 3,080, 
000 gyventojų, iš kurių 47% 
jau dirbo pramonėje ir tik 53 
proc. žemės ūkyje, kai 1939 m. 
tas santykis buvo 22,9% -77,1 

Lygiagrečiai vyko gy
ventojų bėgimas iš suskurdin- 
to žemės ūkio (kolchozų ir sov- 
chozų) į pramonę bei miestus, 
kurie labai išaugo. Dabar Vil
niaus gyventojų skaičius sie
kia 340,000, Kauno per 300, 
000, Klaipėdos 140,000, Šiau
liuose yra 87,000, Panevėžyje 
71,000 gyventojų. Dvidešim
ties Lietuvos miestų gyvento
jų skaičius yra prašokęs 10, 
000. Paskutiniai šią ribą per
žengė Biržai, Utena, Jonava, 
Šilutė. Arti šios ribos yra Ra
seiniai.

Pagal naujausius rusų pla
nus okup. Lietuvos pramonė 
skirstoma į penkis regionus, 
kurių centrai būsią Alytus, 
Jurbarkas, Marijampolė, Plun

gė, Utena. Alytus virsta Sovie
tų šaldytuvų gamybos, stam
biausiu Pabaltijy medvilnės 
audimo centru; Jurbarke jau 
kelinti metai statoma naftos 
apdirbimo gamykla, kuri per
dirbsianti “broliškų respubli
kų juodąjį auksą“. Į Jurbar
ką atvedama speciali rusų 
“Draugystės” naftotekio atša
ka, iš čia pratęsiama ligi Klai
pėdos uosto. Ja tekėsianti Baš
kirijos ir Totorijos nafta. 
Drauge Jurbarkas paverčia
mas dvokiančiu naftos uostu, 
jam paaukojant gražiuosius 
panemunės šilus. Milžiniškas 
užteršimas teisinamas rusų iš
vedžiojimais: “Ekonomistai
apskaičiavo, kad mums benzi
no, dizelinio kuro, mazuto at
vežimas iš kitur — brangiau 
kainuoja“ (Valst. Laikr. 1969. 
1.1). Lygiagrečiai Marijampo
lė (dabar 27,000 gyv.) virsian
ti vienu didžiausių Sovietų Są
jungos mezginių centru, gelž
betonio gamykla. Panašiu bū
du Plungėje (dabar 14.000 
gyv.) būsianti išauginta dirb
tinės odos, audinių gamyba. 
Utenoje čekoslovakų ir ryti
niu vokiečių firmos baigia sta
tyti didžiausią Pabaltijy triko- į 

tažo fabriką.
I

* I
Lietuvos pramoninimas iš 

esmės nebūtų blogas dalykas, j 
jeivu jis tarnautų savo kraš
to žmonių reikalams ir su juo t 
nesiskverbtų į Lietuvą rusų I 
kolonistai. Gyvenimo praktika 
rodo, kad su kiekvienu naujo 
fabriko įkūrimu į Lietuvą siun 
čiami būriai tikrų ar tik ta
riamu rusu specialistų, atvyks 
ta jų gausios šeimos. Tuojau , 
vietovėje, kur amžiais nebuvo, 
rusų, steigiasi jų bendruome
nės. vaikų darželiai, mokyklos. 
Vietos gyventojai verčiami su 
jais fabkriuose ar kitur rusiš
kai šnekėtis, didėja ir lietuvių 
- rusų bendravimas, mišrių ve 
dybų skaičius. Vietinės krau
tuvės ir prekybinės bazės pir
moje eilėje aptarnauja rusus. 
Rusams kolonistams be eilės 
atitenka ir taip sunkiai Lietu
voje statomi bei gaunami bu
tai, kurių taip laukia lietuviai.

Su pramonės kūrimu nepap
rastai greitai mažėja ir nyks
ta mūsų žemės turtai. Rusams 
daug parankiau eksploatuoti 
savo reikalams Lietuvos žalia
vas, kad pataupius savąsias.

Ir daugelis įkurtų pačių fab
rikų nėra Lietuvai, bet tik Ru
sijai naudingi. Yra nemaža 
įmonių, kurioms žaliava iš Ru
sijos atgabenama, o gaminiai 
vėl į Rusiją išvežami ar į už
sienį eksportuojami, nors Lie
tuvoje tų prekių trūksta ir jų 
negalima gauti. Įvairios naf
tos tiekimo linijos ir jų atša
kos, Dašavos dujų vamzdžiai, 
elektro laidai ir kitokie įrengi
mai pririša Lietuvos žmones 
ir jų žemę prie “tėvynės” Ru
sijos, kuri įpainiojo Lietuvą 
į savo eksploataciją, it voras 
savo tinklais apraizgė muselę. 
Atrodo, kad naujai kuriama 
Lietuvos pramonė daugiau pa
deda Rusijai, negu pačiai Lie
tuvai. b. kv.

Pietų Vietnamo švietimo ministeris dr. Le Minh Tri guli Saigono gatvėje, kai jį užmušė komunisto sviesta 
granata, žuvo šoferis, gi ministerio sargas buvo sužeistas.

NIXONO ŪKINE POLITIKA

Nixoųas nuolat kalba apie vi
durio kejius. Jo paskirtasis ūi- 
niams reikalams patarėjų virši
ninkas McCrackenas, Michigano 
Universiteto prekybos mokyklos 
profesorius, daro tą patį. Dar 
daugiau. Jis net prasitarė apie 
respublikonų naująją ekonomi
ką. Atseit, senoji naujoji ekono
mika tebuvo tik demokratų ūki
nės politikos šūkiai ir daugiau 
ko. Na, ką gi, šūkiai dabar ma
doje. Patys naujausieji: naujųjų 
siekių, didžiosios visuomenės, o 
dabar ir vidurkelio. Tų šūkių ga
lybė kažkaip primena reklaminin 
kus. Vadinasi, mūsų dantų koše
lė pati geriausia ir tiek. Deja, dėl 
mūsų silpnumo bei per dažno 
nepajėgumo skirti esminius da
lykus nuo neesminių šūkiai turi 
reikšmės ir veikia į ūkį.

Vidurio kelio ieškojimas su
prantamas, kai didžiosios visuo
menės ūkis ir duobėtu keliu ne
pajėgė pristabdyti greičio. Dėl 
to Nixonui perduodamas stiprus, 
bet kartu jau ir karščiuojantis ū- 
kis. Infliacija bujote bujoja. Spa 
lio mėn. vartojamųjų gėrybių kai 
hos kilo net 7,2 procento metiniu 
greičiu. Darbininkai, pasiekę 
aukščiausių bet kada buvusių at
lyginimų, pradėjo uždirbti ma
žiau. Penkių asmenų darbininko 
šeimos savaitinis pajėgumas pirk
ti lapkričio mėn. buvo 78,06 dol., 
kai tuo pačiu metu 1967 m .$78, 
42. Palūkaninis nuošimtis geriau 
siems klientams nuo 1969.1.8 pa
siekė 7 procęnto. Aukso kaina 
Londone 1969.1.8. — 42,85 dol. 
už unciją. Amerikos išvežimas 
baisiai sumažėjęs. Akcijų rinka 
smarkiai krinta. Pastaroji nieka
da nemėgo aukštų palūkanų ir 
pasitikėjimo kritimo kombinaci
jos.

Koks yra tas vidurio kelias?

Ekonomistas Boulding, nepasi-

Vidurio kelias geriausias 

LEONARDAS DARGIS

tikėdamas bajoriškųjų užmačių 
didžiąja visuomene, sako, kad 
šiuo metu ir dargi desperatiškai 
esame reikalingi ne ko kito, o tik 
kukliosios visuomenės su kuk
liais tarptautiniais siekiais bei pa
doriai realistinėmis programomis 
krašto viduje. Labai panašiai 
kalba ir Nixonas. Štai jis dabar 
mano, kad jo prezidentinių rin
kimų pralaimėjimas Kennedžiui 
dalinai buvęs ir dėl to, kad tuo 
metu nedarbas siekęs 6,7 procen
to. O McCrackenas, su tuo lyg su
tikdamas, sako, kad Eisenhovverio 
ūkinė politika tikrai buvusi per 
kieta. Kita vertus, Johnsono iki 
priedinių mokesčių įvedimo - per 
minkštoka. Taigi lauktina kaž
kokio vidurio tarp šių kraštuti
numų. Tai reiškia, kad jis nebijos 
kiek padidinti nedarbą infliaci
jos pristabdymui. Kiek? Apie tai 
jis nekąlba. Tepasakė, kad nedar
bo padidėjimas tegalimas tik ne
žymus ir nenuolatinis.

Kiti ekonomistai betgi sampro 
tauja, kad 5 procentai bedarbių 
būtų katastrofiški, nes nepro
porcingai išaugtų negrų vyrų ne 
darbas. Tai, va, ir turime gražiai 
šalia vienas kito sugyvenančius 
politinius šūkius ir negrus, nus
tatančius nedarbo nuošimtį. Ne
abejotinai jam aiškus neišven
giamas vartojimo kilimo sulėtė
jimas bei bendrovių pelnų su
mažėjimas.

Vidurio kelio reikalauja ir tarp 
tautinės prekybos pašliję reikalai, 
nes,kai nedarbas vidaus rinkoje 
kartais nesunkiai naikinamas 
infliacijos keliu, tai atvirkščiai 
tarptautiniam ūkiui infliacija — 
peilis. Dar blogiau. Be reikiamos 
tarptautinės prekybos smunka ir 
vidaus ūkis. To pasėkoje nedar
bas gali visai nejuokais išaugti.

Pagąl naujosios ekonomikos te

oriją ūkis norimai veikiamas, 
lanksčiai taikant mokesčius, 
valstybines išlaidas bei tinka
mai ūkį aprūpinant pinigais. 
Pirmuosius du veiksnius dėl po
litikų kaltės demokratams nepa
vyko apvaldyti. Trečiojo veiksnio 
taikymas padarė geroką pažan
gą, bet juo vienu dar niekur ir 
niekam jokio ūkio iki galo suval
dyti nepasisekė. MęCrąękenas, 
atrodo, iš esmės su Keyno teorija 
sutinka, tik jis norįs būti realis
tas ir nemanąs siekti nepasiekia
mų dalykų. Mokesčių lankstus 
panaudojimas ūkiui tvarkyti dėl 
politikų tamsumo negalima, tai 
jis ir nelinkęs čia plėšytis. .Jis bū
siąs pragmatikas.

Tokiam jam dar lieka dvi pa- 
rindinės ūkio vairavimo galimy- 
ės — biudžetas lr manipuliavi

mas pinigų kiekiais. Šiomis prie
monėmis, ypač pastarąja, jis 
bene ir linkęs daugiausiai pasi
naudoti. Žinoma, gaila, kad tik 
taip, nes kiekvienas per realus 
praktiškumas mus nukelia iš sva 
jonių pasaulio žemėn ir mes pasi
darome mažesniais, menkesniais. 
Bet ką dabar bedarysi, kai kuo
ne su beraščiu bajoriškumu irgi 
netoli tenuvažiavome. Dėl to, 
ūkiui lėtėjant, ir teks džiaugtis 
jo sveikėjimu.

O pabusti reikia dar ir dėl to, 
kad nuo infliacijos kenčia ir 
daug mažųjų: pensininkų, smul
kių prekybininkų, valdininkų, 
neorganizuotų tarnautojų, mažų: 
jų atlyginimų darbininkų..

NAUJAS OPEROS SEZONAS
Chicago3 Lyric opera pradės 

1969 m. sezoną rūgs. 26 d. pu
blikai pristatydama Moussorgs- 
tkio operą Khovanshchina. Mous 
sorgskis mirė ją neužbaigęs. 
Operą užbaigė komponuoti Rims 
ky-Korsąlkov.

Spaudoj ir gyvenime

RŪDYJA MAŠINOS LAUKE

Komunistei Lietuvos ūkininkus 
pavertė valdinių ūkių bernais ir, 
užkirtę kelią privačiai iniciatyvai, 
iveisė daug netvarkos, kas ma
tyti pvz. iš "Tiesos” Nr. 297 (gruo 
džio 24 d.). Čia okupuotos Lietu
vos liaudies kontrolės komiteto 
pirmininkas nusiskundžia:

“Po sezoninių darbų mašinos, 
padargai suvežami į vieną vietą, 
surikiuojami aikštelėje. O juk čia 
jie po atviru dangumi sulyti ir 
apsnigti, prastovi kone ištisus me 
tus. Mašinos rūdija, kartais išgrob 
Stomos kai kurios dalys. Pažiūrė
jai į taip laikomą techniką ir at
rodo, jog matai metalo laužą, ma-

kad šeimininkai nesuprastų, jog 
lauke palikta technika genda”.
Kaip toliau iš straipsnio paaiš

kėjo, mašinos žiemai paliekamos 
lauke ne todėl, kad lietuviai ne
suprastų, jog jos taip yra gadi
namos, o todėl, kad negaunama 
medžiagos pašiūrėms ir garažams 
statyti.

Ūkiai taip pat turi didelių sun
kumų gauti atsarginių dalių.

J. Žvilb.

— Vietname yrą ir tigrų. Vie
nas amerikietis karininikas nu-

pines, o na vertingą ir 
į techniką. Ir tai ne todėl,rio.

šovų tigrą not 350 svarų hvq-

ZARASŲ KRAŠTO 

EŽERAI IR UPĖS
PETRAS MATEKCNAS

Uparsto ežerėlis turi 45 ha, 2,38 klm. ilgio ir 0,4, 
klm. pločio. Savo išvaizda yra daugiau panašus į plačią 
upę. Turi tris intakus ir vieną ištaką. Didžiausias inta
kas ir ištakas — Šventoji. Antras intakas, kuris išteka 
iš vakarinio Ssmavos ežero, vadinamas Samavėle (var
dą, matyt, gavo nuo Samavos ežero, iš kurio ji išteka). 
To upelio srovė stipri, dugnas akmenuotas ir vietomis 
seklus. Dešiniajame jo krante, Vįlkiškių kaimo laukuo
se, yra didelis granito akmuo, kuris apie 4 m. išlindęs 
iš žemės paviršiaus.

Samavos ežeras, iš kurio vakarinio kranto išteka Sa- 
mavėlės upelis, pasižymi gražiais gamtos vaizdais ir 
puikiais paplūdymiais. Tai gana didelis ežeras, turįs 
5,65 klm. ilgio ir 22 klm pločio. Savo dydžiu pralenkia 
Asavo ežerą. Turi 509 ha ploto. Nuo jūros paviršiaus pa
kilęs 151 m. Turi penkis intakus: Vaisinę, Apritą, Zeną 
ir kšti d ūneturi pavadinimų, o išteka tik Samavė- 
lės upelis, vieno klm. ilgumo. Viduryje ežero yra ketu
rios salos, kurių visų bendras plotas 2 ha. Taip pat tu
ri kelis pusiasalius ir įlankas, kurios ežerui suteikia savo
tišką grožį. Samavos ežerą supa keli nedideli ežerėliai: 
Ilgis, fizikas, Raguolis, Bogužėlis ir kiti.

Šventoji, ištekėdama iš Uparsto ežero, teka per kal
votas, miškais apaugusias vietas. Vienas klm. nuo išta
kos buvo Tiltiškių lentpjūvė įr malūnas. Anksčiau, kai 
dar nebuvo “Antalieptės Jūros”, trys klm. nuo Uparsto 
ežero buvo pirmoji akmenuota sekluma, kurią gyven

NAUJA VADOVYBE PARYŽIAUS 
TAIKOS PASITARIMUOSE

K. TAUTKUS
Prez. R. Nixonas sausio 5 d. 

Vietnamo taikos pasitarimų A- 
męrikos delegacijos vadovu pas
kyrė dabartinį JAV ambasado
rių Vakarų Vokietijoje H. C. Lod 
ge. Pastarasis pakeičia Johnsono 
vyriausybės paskirtą Amerikos 
delegacijos vadovą ambasadorių 
W. A. Harrimaną, kuris daugiau 
pusės metų tarėsi Paryžiuje su 
Hanojaus taikos delegacija, bet 
jokios pažangos nepadarė. Am
basadoriaus Lodge pavaduotoju 
parinktas New Yorko teisėjas L. 
E Walsh, 57 metų amžiaus. Tai
kos delegącijos vadovybėn įtrauk 
tas ir JAV ambasadorius Indone
zijoje Marshall Green, 52 me
tų amžiaus. Jo pareiga Amerikos 
delegacijai patarti savo “profesi
nėmis žiniomis”, patirtomis sa
vo diplomatinės tarnybos eigoje 
Azijoje.

W. A. Harrimano pavaduoto
jas Cyrus R. Vance paprašytas 
laikinai eiti savo pareigas ir pa
dėti naujai vadovybei darbą pra
dėti be susitrukdymo. Naujoje taį 
kos delegacijoje paliekamas dip
lomatas Philip Habib, kuris buvo 
JAV ambasadoje Saigone politi
nės dalies vedėjas ir Harrimano 
delegacijos Paryžiuje nuolatinis 
patarėjas, prasidėjus Washingto- 
no — Hanojaus taikos pasitari
mams. Kaip ilgai delegacijos su
dėtyje pasiliks Cyrus R. Van
ce, savo pranešimą apie naujos 
vadovybės sudarymą Nixono 
spaudos atstovas Ronald Ziegler 
neminėjo. C. R. Vance yra suma 
nūs politikas, lankstus derybinin
kas, savo sugebėjimus parodęs 
daugelį kartų praeityje.

Harrimanas iš delegacijos va
dovo pareigų pasitrauks sausio 
19 d. Prez. Nixonas naują Ame
rikos deįegacijos vadovybę įpa
reigojo, kad savo pareigas būtų 
pasiruošusi nustatytu laiku pra
dėti.

Pasitikėjimas ir bendradarbiavi
mas

Prez. Nixonas savo paskyri
mo Amerikos taikos delegacijos 
vadovu Paryžiuje Lodge apibudi
no, kaip sumanų diplomatą, tu
rintį ilgą užsienio politikos reika
lų supratimą ir stažą. Lodge 1960 
metų prezidento rinkimuose bu
vo Nixono pasirinktas vicepre 
zidentu. Septynetą metų Lodge 
buvo Amerikos delegacijoje jung 
tinėse Tautose. Kad ir 1960 metų 
rinkimus pralaimėjo J. F. Kenne
džiui, bet Lodge buvo parink
tas JAV ambasadoriumi P. Viet
name. Buvo du kartu ambasado
rius prie Saigono vyriausybės 
1963 -64 ir antrą kartą 1965 -67 
m. Johnsono 1968 m. buvo pas
kirtas Amerikos ambasadorium 
Vakarų Vokietijai, kur ir dabar

eina savo pareigas. Nežinia, ar 
bus Nixono pakeistas kitu ar 
eis ambasadoriaus ir Vietnamo 
taikos delegacijos vadovo parei
gas kartu.
Ambasadorius Bunker pasilieka 

pareigose
Nixono spaudos atstovas Zie

gler praneša, kad prez. Nixo- 
nas telefonu konferavo su JAV 
ambasadoriumi P. Vietname Ell- 
sworth Bunkeriu sausio 4 d. ir 
prašė jo pasilikti savo pareigose. 
Bunkeris sutiko pasilikti ir dirbti 
“tautiniams reikalams, kuriuos 
jam paves prezidentas”. Lodge 
pavaduotojui Walsh suteiktas lai 
kinai, kol bus paskirtose parei
gose, ambasadoriaus titulas. 
Vietnamo taikos reikalai prez. 
Nixonui yra rimčiausias užsienio 
politikos reikalas. Jis pakeitė sa
vo nuomonę, kad, laimėjus rin
kimus, “išvalys”' Valstybės de
partamentą. Bet sustiprinimui 
Vietnamo taikos reikalų ir poli
tikų protų nuo “pagrindinio iš
valymo” atsisakė.

Be paprašymo pasilikti savo 
pareigose ambasadoriaus Saigo
ne E. Bunkerio, dar buvo pada
ryti aukštų pareigūnų paskyri
mai Valst. departamente. Prita
riant naujam valst. sekr. W .P. 
Rogers, prezidentas Nixonas vie
nu jo pavaduotojų paskyrė El- 
liot Richardsoną, kuris Eisen
hovverio valdymo metu buvo 
Sveikatos, gerovės ir švietimo 
sekretoriaus pavaduotojas, dabar 
buvo Massachusetts vyr. proku
roras. U. Alexis Johnson, užsie
nio politikos veteranas, paskirtas 
valst. sekr. pavaduotoju politi
kos reikalams. Pastarasis yra rim
tas žinovas Vietnamo reikalų, 
buvo koordinatorius JAV taikos 
delegacijos Genevoje 1954 me
tais. 1964-65 metais buvo Saigo
ne Amerikos ambasadoriaus pa
vaduotojas. Tuo metu prasidė
jo Amerikos oro laivyno bom
bardavimas Š. Vietnamo ir kari
nių jėgų stiprinimas.

Prez. Nixonas savo pareiški
me patvirtino, kad jis paprašė 
ambasadorių Saigone Bunkerį 
pasilikti neribotam laikui savo 
pareigose, nes “mes tikime, kad 
šiuo metu keisti ambasadorius 
būtų nenaudinga ir nepasitar
nautų esamai padėčiai”. Naujasis 
sekretoriaus padėjėjas Johnsonas 
skubiai vyksta į Saigoną pas am
basadorių Bunkerį pasitarimams. 
Pietų Vietnamo vyriausybė ir de
legatei ja Paryžiuje Lodge paakyri 
mu patenkintos. Hanojaus dele
gacijos vienas atstovas - Ėuan 
Thuy -pareiškė, kad nėra skir
tumo, kas kalbės Amerikos var
du. Žinomos asmenybės taikos 
pasitarimams įtakos neturės, kol 
nebus teisėtai suprasti Vietnamo 
politikos reikalai.

tojai vadindavo rėva. Per tokias vietas plaukti laiveliais 
buvo labai pavojinga. Toliau Šventoji, perkirtusi Degu
čių — Salako —Dūkšto vieškelį, įtekėdavo į Dusetų 
ežerą, kurio dabar nėra, o jo vietoje tyvuliuoja “Anta
lieptės Jūra”. Dusetų ežeras įėjo į Degučių ir Salako 
valščių ribas. Vardą jis buvo gavęs, kaip spėjama, nuo 
Šventosios upės, kuri nuo Dūkšto ligi Sartų ežero anks
čiau vadindavosi Duseta arba Dūsta. Jo krantai buvo 
statūs ir gana aukšti. Prie jo rytinio kranto priėjo 
Gražutės giria. Taip pat jo krantą puošė aukštas Ber
nelių kalnas, kuriame 19 šimt. vidury šios apylinkės 
jaunimas buvo pastatęs kryžių. Turėjo 427,5 ha. Jo il
gis buvęs 7,1 ir plotis 1,6 klm. Giliausia jo vieta bu
vusi 40 m. Turėjo penkias salas ir vieną pusiasalį. Sa
los vadinosi: Liepsalė, Biržusalė, Skyrinėlė ir pan. 
Nuo jūros paviršiaus buvo pakilęs 139,7 metro. Turė
jo keturis intakus ir vieną ištaką. Didžiausias jo intakas 
ir ištakas buvo Šventoji, kuri ištekėjo prie Galminių 
kaimo. Antras jo didesnis intakas buvo Ligajos, kuri iš
teka iš Ligajos ežero.

Ligajos ežeras yra kairiajame Daugailių —Salako 
vieškelio pusėje, tik 2 klm. nuo Vajasiškio bažnytkai
mio. Turi 165 ha. Jo ilgis 5 klm. Nuo jūros paviršiaus 
pakilęs 153,2 m. Priklauso, kaip ir visi Ilgio ežerai, prie 
lovinio tipo. Turi tris salas. Į jį įteka Ilgė ir Avinuos- 
ta, o išteka Ligaja, kuri teka per Ligajykščio, Skrinde- 
lio, Salako ir Žiegio ežerus, įtekėdama į buvusį Dusetų 
ežerą. Ligajos ežerą apdainuoja poetas Antanas Miški
nis, kilęs iŠ Juknėnų kaimo, savo poemų rinkiny “Ke
turi miestai”.

Šventoji palikusi Dusetų ežerą tekėjo vakarų link. 
Perkirtusi Kauno — Zarasų plentą, įtekėjo į buvusį Jū
žintų ežerą, kuris savo forma priklausė prie lovinio eže
ro tipo. Dabar to ežero, pastačius Antalieptėje Hidroe
lektrinę stotį,-nėra. Prieš tai jis turėjo 4,4 klm. ilgio ir

250 m. pločio, teužimdamas 55 ha žemės plotą. Per jį 
tekėjo Šventoji. J jį įtekėjo iš Veprio ežero, kuris turi
76 ha, Veprinė, kuri vėliau gavo Veriugos vardą, Šiau
riniame jo krante buvo Senadvario viekiemis, kuriame 
gimė ir augo poetas Faustas Kirša.

Dabar Dusetų ir Jūžintų ežerų, kaip jau minėjau 
nėra. Jų vietoje tyvuliuoja didelis ežeras, vadinamas 
“Antalieptės Jūra”, kuris užima 19 kv. klm. ploto. Jis 
prasideda prie Tiltiškių kaimo ir, perkirtęs Kaupo — 
Zarasų plentą, baigiasi Jūžintų žemės užtvanka su si- 
foniniu automatiniu numetėju, pastatytu “Velnynės” 
pradžioje, 50 metrų nuo buvusio Ąžuolyno vandens 
malūno.

Jūžintų ežero vanduo, pastačius užtvanką, pakilo 
6,9 m. J “Antalieptės Jūrą” įeina 27 ežerai, būtent Duse
tas, Jūžintas, Diegis, Uolis, Žiegis, Skardoms, Kausys, 
Kiemonių, Liminas I ir II, Kanoplis, Lydekis, Zazu- 
bras, Karliškis, Veprys, Aikotas ir kiti.

“Antalieptės Jūra” paskirta, kaip vandens saugykla, 
Antalieptės pastatytai 2620 kw. galingumo hidroelektri
nei stočiai, kuri nuo 1959 m. aptarnauja Zarasus, Duse
tas, Dūkštą, Ignaliną ir jų apylinkes. Tai pirmoji kal
nų tipo elektrinė Pabaltyje. Savo plotu šis ežeras pra
lenkia Luodžio ir Sartų ežerus. Jo plotas užima 1900 
ha. Nuo jūros paviršiaus pakilęs 147 ,1 m. Jame telpa
77 mil. kubinių metrų vandens. Jo krantai nepaprastai 
išvingiuoti. Turi daug įlankų ir įlankėlių, pusiasalių, 
sąsiaurėlių ir virš 90 įvairaus dydžio salų, pylimų, ku
rie jungia tas salas ir su ežero krantais. Tame salų ir 
įlankų labirinte, ypač Dusetų — Žiegio - Armalio -Gra
belio ežerų bare, dažnai paklysta net ir vietos gyvento
jai, kurie ten yra gimę, Rėvos, kurios buvo žemiau Til
tiškių ir Bružų vandens malūnų užtvankų, griuvėsiai 
liko giliai vandenyje.

{Bus daugiau/



Antrojo Vatikano susirinkimo 
“dokumentai nelengvai išduoda 
savo paslaptis”. Taip sako G. 
Van Valerin, analizuodamas de
kretą apie misijinė veiklą. (Mis 
sions and Religions, Austin Flan 
nery, O.P., 1968 m. Dublin, 21 
Psl.)

Labai gerai, kad yra leidžiami 
lietuviškai II Vatikano doku
mentai, tačiau, norint išskaityti 
jų vertę gyvenimui, ne kartą rei
kia tam tikros pagalbos. Si pagal 
ba reiškiasi tuo, kad ji sugreti
na tai, kas buvo iki šiol su tuo, 
ko galima tikėtis ateičiai iš vieno 
ar kito Vatikano II padaryto 
sprendimo. Bet kartais ir ši pa
galba nebus pakankama, nes ne
žinia, ar pats Bažnyčios gyveni
mas paims tą krypti, kuri pada
ryta susirinkimo, ir nežinia, ko
kią formą suteiks tai krypčiai. 
Tikroji II Vatikano nutarimų 
reikšmė bus aiški žmonėms tik 
po šimto metų. Bet jiems nebus 
labai aišku, kas buvo Bažnyčioje 
prieš II Vatikano laikus. Mes e- 
same tokioje laimingoje ar nelai 
mingoje būklėje, kad esame ta
me tarpduryje, tame skersvėjuje, 
kuriame vėjas pučia iš abiejų pu 
šių. Gal būt, kad kada nors žmo 
nės mums pavydės, sakydami, 
kad mes gyvenome labai įdo
miais laikais.

Čia mes norime paliesti kai 
kurias misijų dekreto idėjas, ku
rios vienu ar kitu atžvilgiu gali 
būti praktiškos ir mums.

Kolegijinis misijinės veiklos 
pobūdis

Pirmoji mintis, kuri gali mus 
suartinti su šiuo dokumentu ir 
kuri yra išreikšta jo įvade, yra 
mums sava jau dėl to, kad ji yra 
ne kas kita, kaip šūkis. Visa at
naujinti Kristuje.

Tačiau dieviškas viso žmoni
jos gyvenimo persunkimas neina 
nei fizinės raidos, nei biologinės 
evoliucijos dėsniais. II Vatikano 
susirinkimo tėvai turi tiek realiz 
mo, kad šiame sukrikščionėjimo 
procese atskiria šias fazes: pra
džią, tobulėjimo laipsnius ir at
kritimus (2 nr.). Tai yra Bažny
čios misijinės veiklos kasdienybė. 
Tai yra gyvenimo realybė. Ir nė 
ra ko tikėtis šioje srityje kokio pi 
gaus mechaniško ar klaidingai 
suprasto, stebuklingo pasisekimo 
ar tobulyės.

Kaip tada elgtis šioje tragiško 
je misijinio darbo situacijoje? 
Viena iš pagrindinių priemonių, 
kurią siūlo šiam reikalui II Vati
kano dekretas yra labai paprasta. 
Tai yra tarpusavė pačių apaš
talaujančių pagarba vienų ki
tiems. “Krikščionių pasidalini- 
nimas sugadina švenčiausią rei
kalą, kuriuo yra skelbimas Evan 
gelijos kiekvienam sutvėrimui.” 
(6 nr.) Šiuo pasakymu dekretas 
pirmoje eilėje išreiškia tarpkon- 
fesinį Bažnyčios suskilimą. Jis a- 
paštalavimui kenkia labiau, ne
gu mes iki šiol sugebėjome pa
matyti ir suprasti. Tačiau šis pa
sakymas galioja ir visiems ki
tiems mūsų pasidalinimams, jei
gu mes vieni grauname tai, ką 
kiti statome.

Vienybė, kurios nori doku
mentas, neturi būti tokia, kuri 
ateitų vien iš viršaus, užmuštų 
atskirą iniciatyvą ir būtų vien 
administracinė. Vienybė, kurios 
nori dekretas turi būti kolegijinė 
vienybė (7 nr.).

Išryškindamas kolegijinį mū
sų apaštalinės veiklos pobūdį, 
dekretas tuo kolegijiškumu pa
grindžia iš naujo senas mūsų lai
komas tikėjimo tiesas ar prakti
kas, Visi mes žinome, kad mes 
patys negalime sau nuodėmių at 
leisti. Bet mes nebuvome tos tie
sos sujungę su kolegijiniu mūsų 
Veiklos pobūdžiu. Atrodo, kad 
misijų dekretas padeda mums 
tai padaryti. Jis sako: “Niekas sa
vęs negali išlaisvinti iš kaltės sa
vo paties galia; niekas negali pa 
kilti virš savęs; niekas pats vie
nas negali atsikratyti ligos, vieni 
šumo ir vergystės.” (8 nr.) Tam 
reikia kito pagalbos.

Atkreipkime dėmesį į tai, kad 
apaštalavimas yra darbas visuo
meninės prigimties. Ne tiek,
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koks iškilmingas pamokslininkas 
apaštalauja, kiek apaštalaujame 
mes visi tuo būdu, kaip mes suge 
bame nugalėti savo problemas: 
savo vergystes, savo vienišumus, 
savo bėdas. Ne tiek reikšminga 
apaštalavimo požiūriu, kad mes 
problemų neturėtume, kiek tai, 
kaip mes savo problemas spren
džiame.

Skirtingi misijinės veiklos 
metodai

Kita sąlyga, reikalinga apašta 
lavimui, yra gilesnis pažinimas 
tų žmonių, kuriems mes apašta 
laujame. Panašiai kaip daktaras 
turi pažinti pacijentą, prieš jam 
paskirdamas vaistus, taip ir mes, 
norėdami skleisti Kristaus pažini 
mą, turime žinoti, kokiu atžvil
giu jam Kristaus pagalba yra rei 
kalinga. Kai mes geroje sociali
nėje santvarkoje kalbame apie 
saugumą, kurį teikia žmogui 
krikščionybė, jis kartais nuo mū
sų nusigręžia, nes jam tas sau
gumas ir gerovė yra pasidarę net 
koktūs. Jis greičiau nori eiti iš 
patogių namų į netikrumą, į ri
zikingus uždavinius, į nesaugias 
gyvenimo sąlygas, kad tik galė
tų save geriau apreikšti. Tą reiš
kinį mes kaip tik dabar sutinka
me Amerikos jaunimo tarpe, ku
ris vadinas hippies, jipies ir flow- 
ers. Jie iš tikrųjų nori ne krikš
čioniško saugumo, bet to, kad 
kas jiems iškeltų prieš akis dide 
liūs reikalavimus, tokius, kurie 
jiems atrodytų verti jų pasišven
timo ir įsipareigojimo.

Krikščionybė gali tai padary
ti. Bet paimkime priešingą at
veją, pvz. prieš pirmąjį Pasauli
nį karą apaštalavimą suvargu
sioms Rusijos darbininkų ma
sėms. Ten darbininkas ir jo šei
ma buvo visiškai nesaugūs. Ta
čiau kunigas jam dar kalbėjo a- 
pie reikalą pasiaukoti ir tokiu 
būdu pasišvęsti ir absoliučiai pa
klusti esamoms gyvenimo sąly
goms. Bet jam tai turėjo skam
bėti, kaip skaudus jo įžeidimas, 
kaip jo gyvenimo paniekini
mas. Jam iš tikrųjų reikėjo kal
bėti apie socialinį teisingumą ir 
jo teisę į saugų bei padorų gyve
nimą, o rie apie pasiaukojimą.

Krikščionybė nėra kokia siau
ra vienos krypties gatvė. Ji yra 
visas žmogaus problemas api
manti Dievo asmeninė pagalba 
žmogui. Ir tik dėl to ji yra “iš
gananti”. Žodis “išgananti” yra 
atėjęs į krikščionybę iš gyvulių 
augintojų kultūrų. Jį vartojo ir 
Kristus, bet Kristaus malonė y- 
ra turtingesnė už šį žodį. Jis nė
ra toks visuotinis, kad apimtų vi 
sas krikščioniškos religijos teikia 
mas žmogui palaimas. Gal būt, 
kad nauji laikai turės paieškoti 
dar keleto kitų žodžių išreikšti 
pilniau krikščionijos teikiamai 
palaimai.

Tautų kultūros ir krikščionybė
Turint tai prieš akis darosi su 

prantami šitokie misijinės konsti 
tucijos žodžiai: “Mistiškieji krikš 
čionijos turtai turi būti pateikti 
žmonėms”, derinantis prie kiek
vienos tautos prigimties ir dva
sios. Reikia atkreipti jų dėmesį, 
kad krikščioniškas religinis gyve 
nimas gali įimti į save tuos as
ketinius ir kontempliacinius pa

Muskegon, Mich., prikrito gana daug sniego ir. kaip matyti, ledus pardavinėjąs automobilis negali išva
žiuoti, yra užpustytas jau pora savaičių.

pročius, kurių sėklos buvo kadai
se Dievo pasėtos senosiose kul
tūrose, pirmiau negu buvo pa
skelbta Evangelija.” (18 nr.)

Čia mes susitinkame su labai 
aktualiu klausimu, ką reikia pra
šalinti iš tos visuomenės, kuriai 
mes apaštalaujame, ir ko nerei
kia prašalinti. Šiandien pvz. 
mums visiem aišku, kad stabus 
religine ir dorine prasme mes 
turime atmesti, bet jų meniškas 
ir kultūriškas istoriškas apraiš
kas mes galime pasilaikyti ir net 
jas pašvęsti.

Krikščionybė daug pagoniškų 
dalykų yra pašventusi. Ligi šiol 
mes ne kartą turėjome gerokai 
naivią pažiūrą apie mūsų varto
jamus krikščioniškus papročius 
bei apeigas, manydami, kad visi 
tie dalykai yra Kristaus įvesti. 
Rimti kultūros istorikai ne kar
tą atkreipė mūsų dėmesį į tai, 
kad vienas ar kitas krikščioniš
kas paprotys ar apeiga yra pasi
savinti iš graikiškos, romėniš
kos, žydiškos ar babiloniškos kul 
tūros. Dekretas apie misijinę veik 
lą tai padaro oficialai Bažnyčios 
pažiūra. Jis sako, kad jaunos Ba
žnyčios, pastatytos ant apašta
lų pagrindo, “nuostabių mainų 
būdu pasiėmė turtus, tų tautų, 
kurios Kristui buvo pažadėtos, 
kaip jo paveldėjimas. Jos pasisko
lino tautų papročius ir tradici
jas, jų išmintį, jų mokslus, jų me 
nūs, jų drausmės būdus, visus 
tuos dalykus, kurie gali prisidė
ti prie Kūrėjo garbės padidinimo 
ar Atpirkėjo malonės išryškini
mo ar nuteikti krikščionies gy
venimą taip, kaip jis turi būti.” 
(22 nr.)

Turint prieš akis šį pirminės 
Bažnyčios pavyzdį, dekretas ska- būdu, ir hierarchijos santykiai su 
tina, kad ir šiandien būtų tiria-j pasauliečiais turi vykti pokalbio 
mi tautų kultūriniai turtai. “Rei > būdu, ir vyresniųjų ir pavaldi-
kia skatinti teologines studijas 
kiekvienoje didesnėje kultūrinėje 
— socialinėje erdvėje, einant vi
suotinės Bažnyčios pavyzdžiu.” 
(22 nr.)

Man malonu prisipažinti, kad Ilgus šimtmečius mes girdėjo-
aš savo pasakų studijas pradėjau 
prieš II Vatikano laikus, bet jo 
formulavimai man yra labai ver 
tingas padrąsinimas varyti šį dar 
bą toliau. Dekretas tarsi man sa
ko: “Tokiu būdu labiau paaiš
kės, kaip tikėjimas galės geriau 
suprasti tautas, atsižvelgiant į fi
losofiją bei išmintį.' Tada bus 
matyti, kokiu būdu jų papročiai, 
požiūris į gyvenimą, socialinė 
tvarka gali būti suderinami su 
tuo gyvenimo būdu, kurį moko 
dieviškasis apreiškimas.” (22 
nū.)

“Iš čia atsivers gilesnis pritai
kymas viso krikščioniško gyveni 
mo ploto... Krikščioniškas gyve 
nimas bus pritaikytas kiekvienos 
kultūros genijui ir nusiteikimui. 
Kiekviena tradicija, kartu su kiek 
vienos tautų šeimos paveldėji
mu, Evangelijos apšviesta, gali 
būti įimta į katalikiškąją vieny
bę.” (22 nr.)

Skaitant šiuos II Vatikano pa
reiškimus kontrasto keliu iškyla 
prieš mūsų akis tie misijinės vei
klos metodo trūkumai, kurie pa
sirodė naujųjų amžių pradžioje, 
kad šioje veikloje nebuvo pakan 
karnai atkreiptas dėmesys tautų 
tradicijoms. Čia aš turiu galvoje

Karlsruhej, Vakarų Vokietijoj, netoli Čekoslovakijos sienos iškraunami amerikiečių sunkieji tankai. Nors 
imperialistinė Maskva ir labai protestuoja, tačiau manevrai prie Čekoslovakijos sienos įvyks, kad 
laisviesiems pademonstruotų, jog Vakarų pasaulis yra susirūpinęs kruvinosios Maskvos ketinimais 
vis daugiau pavergti kitus kraštus.

Lietuvos ir Kinijos pavyzdžius, i 
Misijinė veikla tada buvo išvirtu 
si greičiau į kultūrinę kovą, ne
gu į religinę kovą.

Nauja dorybė —dialogas 
Turint prieš akis tai, kad mi

sijinė veikla yra pašventimas ku 
rios kultūros, ji yra neįmanoma 
kitaip, kaip išsiaiškinimu to, kas 
kurioje kultūroje yra kilnu ir 
šventa ir kas yra krikščionybė. 
Kitais žodžiais betariant, apašta 
lavimas vyksta ne įsakymo, net 
ne vien mokymo, bet pokalbio 
keliu. Antrasis Vatikano susirin 
kimas į krikščioniškų dorybių 
tarpą įvedė naują dorybę, kuri 
yra pokalbis, arba dialogas. Iš 
tikrųjų II Vatikano susirinkimo 
tėvai taip pamėgo ir taip stip
riai paliudijo šią dorybę, kad re
tai kuriame savo dokumente a- 
pie ją nekalba. Ir žmogaus san
tykis su Dievu vyksta pokalbio

nių santykiavimas turi vykti po
kalbio būdu, ir/ikėjimo santykis 
su pasauliu vyksta dialogo būdu 
ir misijinė veikla vyksta pokal
bio būdu. b

me Bažnyčioje kalbant apie klus 
numą, kaip pagrindinę krikščio
nišką dorybę. Šiandien klusnu
mui pridedamaijo atsvara—dialo 
gas. Ligi šiol daug mums buvo 
kalbama apie tylą, kaip reikš
mingą asketinę priemonę. Gali
ma sakyti, kad II Vatikano susi
rinkimas prakalbino krikščionį. 
Nuo šiandien krikščioniškos do 
rovės vadovėliai pradės aiškinti 
apie dialogą, kaip krikščionišką 
dorybę. Dialogas nėra taip leng 
vai atliekamas dalykas, kaip pie 
piam žmogui atrodo. Norint tu
rėti vaisingą pokalbį, reikia iš
mokti ne tik kalbėti, ne tik iš
dėstyti savo pažiūrą, bet ir su
gebėti klausyti savo oponento, 
nepasipiktinti juo ir nenutraukti 
pokalbio.

Misijinė pareiga nėra vien ku
nigų pareiga. Ji yra visos Dievo 
tautos pareiga (35 nr.). Visi “tu 
ri bendradarbiauti Evangelijoje” 
(28 nr.). Kiekvienas mūsų pasi
kalbėjimas ugdo arba neugdo 
Bažnyčią. II Vatikano susirinki
mas nori mus padaryti iškalbin 
gaiš iš vidaus, ne vien kokiais 
garsiakalbiais. Tam tikslui atski 
ru dokumentu jis išryškino sąži
nės laisvės tiesą. Jis sudarė di-

ALKOHOLIS
Alkoholis žalingas žmonių svei

katai, moralei dorovei. Ištikrųjų, 
jei giliau panagrinėsime alkoholio 
žalą, aiškiai įsitikinsime, kad tautos 
blaivinimo klausimas yra labai svar 
bus ir juo nesidomėti negali nė vie
nas, kurs nuoširdžiai myli savo tau
tą ir trokšta jos gražesnės ateities 
ir laisvės.

Tačiau ligi šiol įvairiuose kultū
ringuose kraštuose prieita nevieno
dų išvadų. Kai kur net buvo įsta
tymais uždrausta svaigalų gamini
mas bei pardavinėjimas. Vienok vi
siškas įstatymų keliu draudimas 
svaigalams gaminti, vadinamoji pro 
hibicija, nedavė lauktų vaisių. Pa
vyzdžiui, JAV kurį laiką veikusi pro 
hibicija, vienus milijonieriais pada
rė, kitus į kapus be laiko nuvarė 
Dabartiniu metu daug kas tvirtina, 
jog tikriausias kelias — blaivinti 
tautą švietimo ir auklėjimo būdu. 
Bet prie šio turėtų aktyviai daly
vauti tėvai, mokytojai, dvasininkai, 
gydytojai ir kovos su alkoholiu or
ganizacijos. Jie turėtų pirmiausiai 
atkreipti jaunimo dėmesį į alkoho 
lizmo žalingumą, iškelti aikštėn ir 
pavyzdžiais nurodyti visas girtavi-

desnę galimybę, kad mes saky
tume tai, ką iš tikrųjų manome. 
Galima tikėtis, kad po II Vati
kano susirinkimo, šalia įvairių 
išsišokimų ir nukrypimų, mes su 
lauksime labiau spontaniškos 
misijinės veiklos (30 nr.), išei
nančios iš kiekvieno krikščionies 
širdies.

(Bus daugiau)

The world 
is wider 
than a window

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

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

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

f/co7/7/ b/rt/i defects

ifl AkC i1

DIMES

mo pasėkas.
Alkoholikų tėvų vaikai negabūs, 

ištižę, tinginiai, neišsivystę, išsiblaš 
kę, nedrausmingi ir linkę į nusikal
timus. Be to, mokslininkai, stebėję 
ir rinkę žinias apie girtuoklių tėvų 
vaikus, tvirtina, kad girtuoklių tė
vų vaikų miršta 6 kartus daugiau 
negu blaivių tėvų.

Alkoholis stumia j dvasinį ir 
ekonominį skurdą

Ekonominė tautos jėga glūdi jos 
fizinėj ir psichinėj sveikatoje. Atski
rų asmenų pasiryžimas ir inciaty- 
va prasideda visos tautos augime. 
Alkoholis gi paralyžuoja, psichinių 
galių veikimą. Jis trukdo kritišką 
savęs įvertinimą. Aišku, kad tuo jis 
trukdo žmogaus pažangą ir kilimą, 
mažindamas ir visos tautos kūrybin 
gumą. Alkoholyje paskendusi tauta 
nepadaro didesnės kūrybinės eks
pansijos.

Girtavimas griauna žmogaus as
menybę ir daug ištikrųjų gabių

PAVASARIO
LIETUS

romanas
ALOYZAS BARONAS

Nedaug turime tokių kūrybin
gų rašytojų, kaip A. Baronas. 
18 metų laikotarpy tai devynio
liktoji jo kriyga. Šį kartą jis pie
šia lietuvių ateivių gyvenimą A- 
merikoje, kur taip lengva pa
skęsti pilkumoje ir neviltyje. Kai 
kas ir paskęsta. Kiti veržiasi į 
šviesesnę ateitį, bet ir juos liki
mas nubloškia į neišvengiamą 
pražūtį. -..............

Knygoje vaizduojamas visiems 
gerai pažįstamas gyvenimas, kas 
dien sutinkami žmonės ir skaity
tojui kartais net atrodo, kad jis 
pats save jnato tarp puslapių.

Knygą verta įsigyti kiekvie
nam, kuris lyg filme nori pama
tyti didmiesčio lietuvių gyveni
mą Amerikoje. ,

“Nidos” klubo leidinys, gau
dama “Draugę”, kaina $2.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.. . .
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! ARTESIAN Restoranas
| 2432 West 63rd Street, TEL ATIDARYTAS.

Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko. 

Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti.

| Telef. — 436-4622 arba 436-4623 
~iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiuuitiiiiiimiiiiiiiiiiiith j

RESTORANAS * 4545 W. 95th St. 
Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585

| Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at
daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms,

I krikštynoms ir kitoms progoms.
| Teiraukitės nuo II vai. ryto iki II vai. vakaro.

žmonių padaro gyvenimo pastum
dėliais. Alkoholio sužalotos aukos vi 
suomenei bei valstybei tenka aprū
pinti, globoti, statyti priežiūros na
mus, prieglaudas, ligonines ir Lt.

Tik pasidairykime po priežiūros 
namus, prieglaudas, ligonines, kalė
jimus, kiek ten atrasime nelaimin
gų girtavimo aukųl

Lietuviai turi kovoti su šiuo prie
šu.

J. Miškinis

n

Varšuva. Lenkijos katalikų 
bažnyčios primas kardinolas Vy- 
šdnskis, grįžęs iš Romos į Var
šuvą, savo kalboje pareiškė, 
kad Popiežius Paulius VI-sis 
ir dabar yra pasiryžę® vykti į 
Lenkija pp^n/ielsti prie slebuK-

DRAUGE rasite visą eilę gai
dų, pritaikintų įvairiems muzi
kos instrumentams, balsams bei 
chorams.

GAJDOS gaunamos sąsiuvi
niuose, kuriuose yrą daug muzi
kos dalykėlių, arba atskiromis dai
nomis bei muzikos kūrinėliais.
Pasirinkimas didelis: populia

rios daines, atskirų kompozito
rių muzikos kūriniai, kaip St. 
Sodeikos, J. Bertulio, VI. Jakubė
no, Tallat-Kelpšos, A. Šimkaus, 
J. Zdaniaus, J. Žilevičiaus, J. Čiur
lionytės ir kt, nuotaikingos skau
tiškos melodijos ar naujausios 
giesmės bei gaidos šv. Mišioms.

Taip pat galima gauti daino- 
rėlių bei giesminėlių, kuriais ga
li pasinaudoti jaunimas ir vyres
nieji dainininkai. Artinantis šv. 
Kalėdom, ne vienam pravers Ka
lėdinės giesmės ir dainos.

Atsilankykite į Draugą ir pa
sirinkite gaidas pagal savo sko
nį, ar atsiųskite užsakymą paš
tu.

Illinois gyventojai prie pirki
nio kainos prašomi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

VAKARE BANGA
lyrika

Gražina Tulauskaitė

Nauja knyga, paskutiniųjų tri 
jų metų poezijos rinkinys, mėgs
tantiems rimo ir ritmo eiliavimo 
formą. j
Autorės žodžiai. “Visų pavasa

rių žiedai pražysta ilgesiu ma
nuoju”, mena tremtinių skundą, 
kuris, išsakytas, ne vienam pa
lengvina širdies skausmą. Leidi
nys ypač artimas vyresnės kar
tos žmonėms, pasmerktiems tam 
pačiam benamio likimui, kaip ir 
autorė.

Knygos kaina $2.00. Gauna
ma Drauge, kaip ir kitos tos pa
čios autorės knygos:
Rugsėjo žvaigždės $2.00.
Po svetimu dangum $1.00.

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta priei 49 metus 

Dengiame visų rOfilų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me li lauko. Taisome mūrą “tuok- 
polnting”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku



BOSTONO ŽINIOS
SENDRAUGIŲ
ATEITININKŲ
SUSIRINKIMAS

nyčiai”.
i Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos, vieni pateikė klausimų,

Sausio 5 d. dr. Petro ir Pra- kiti savo mintirnis papildė pre- 
nės Kaladžių bute ivvko metinis legentą' Diskusijose dalyvavo Br. 
Bostono ateitininkų sendraugių Paliulis» J- Vembrė, dr. P Kaladė, 
susirinkimas, kuris pradėtas prel. dr> Girnius ir Pr- Pauliuko- 
V. Balčiūno malda. nis-

Kristaus mokslas ir Evangelija 
nepasikeitė

Paskaitą skaitė prel. Vytautas 
Balčiūnas tema “Vatikano II 
Susirinkimas ir mes”. Prelegen

Nauja valdyba 
Po paskaitos padarė senosios

tas yra Vatikano II susirinkimo 
dokumentų vertėjas į lietuvių 
kalbą. Jau išleisti dokumentų du 
tomai ir vasario mėnesį pasiro
dysiąs trečias bei paskutinis to
mas. Tad jis yra artimai susipa-

valdybos veikimo pranešimą pir ari
min. Pr. Pauliukonis ir iždinin-i
kė V. Kulbokienė. Senąją valdy-! ____________
bą sudarė pirm. Pr. Pauliukonis, 
vicepirm. O. Girniuvienė, sekr. j 
Br. Vasienė, iždininkė V. Kulbo-I 
kienė ir valdybos narė J. Barū-

J.A.V. karys ilsisi Vietname

MUSU KOLONIJOSE
mene.

žinęs su Vatikano II susirinkimo 
eiga bei nutarimais.

Pradžioje prel. V. Balčiūnas 
pabrėžė, kad Vatikano II susirin 
kimas tarė žodį viso pasaulio ka
talikams, jis kalbėjo ne tik kata
likams, bet ir kitų tikybų išpa
žinėjams. Vatikano II susirinki
mas kalbėjo šių laikų tikintie- n<?’ 
siems, šių laikų būdu, tad jo kon
stitucijos ir saisto šių laikų vi
sus tikinčiuosius.

Pavaizduoti vykstančią maiša 
tį po susirinkimo prelegentas pa 
citavo sausio 1 d. “National Ca-

Į naują valdybą išrinkti V. Kul
bokas, J. Vembrė, dr. J. Navic
kas, R. Petronienė ir P r. Kaladie- 
nė. Naujoji valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. V. Kulbo
kas, vicepirm. dr. J. Navickas, 
sekr. R. Petronienė, ižd. J. Vemb
rė ir valdybos narė Pr. Kaladie-

Kiek teko patirti, naujoji val
dyba artimoje ateityje numato 
surengti Bostone Vatikano II do
kumentų, kurie bus jau visi iš
versti į lietuvių kalbą, pristaty
mą ir literatūros vakarą. Č Alek-

Omaha, Nebr.
CHORO TRADICINIS 

VAKARAS

Nors dėl laiko tėkmės ir dėl 
užsidarančių mėsos fabrikų O- 
mahos lietuvių kolonija ir pa
rapija žymiai nukentėjo, tačiau 
choras “Rambynas” vis išsilai
ko savo aukštumoje, o paskuti-

tholic Reporter” ištrauką, kuri sonienė ir J. Ambraziejienė su
besituokiančius kunigus be leidi 
mo, klierikus, išstojančius iš ku
nigų seminarijų, pasauliečius, 
laužančius moterystės sakramen
tą, vadina didvyriais, Bažnyčios 
reformatoriais. Panašių balsų 
daug kur nugirstama. Akivaizdo-

jaunučiais pavasariui rengia vai
dinimėlį, ta proga norima Bos
tone surengti ir ateitininkų šven 
tę. Į

Nutarta susirinkimo vardu pa 
siųsti sveikinimo telegramą nau-'

...... . ..." jai konsekruotam Romoje vysk.je šių įvykių ne vienas ir klau- D r • m • i ■ 
šia, ar nebūtų buvę geriau, jei į
nebūtų buvę Vatikano II susirin- i Susirinkimo pirm. dr. P. Kala- 
kimo. Po tokių įvadinių pastabų dė susirinkusių vardu pasveikino 
prelegentas pacitavo popiežiaus var<^’n*Ll Pro8a prel. V. Balčiū- 
Jono XXIII pasakytas mintis su- n{*- Jam sugiedota Ilgiausių me-

tų.
Po susirinkimo vyko vaišės ir 

bičiuliškas narių pasišnekučiavi 
mas, kuris nusitęsė iki vėlyvo va
karo.

Susirinkimas praėjo jaukia 
nuotaika ir visi dalyvavusieji 
džiaugėsi atvykę.

Pr.
E. RICHARDSONAS IR 

LIETUVIAI
Naujasis prez. Nixon pakvietė 

Mass. generalinį prokurorą El- 
liot Richardson valstybės sekr. 
Rogers pavaduotoju. Kiek dide
lis Richardsono svoris bus Ame
rikos užsienio politikos planavi
me ir tvarkyme, sunku spėlioti. 
Reikia manyti, kad pats prez. 
Nixon daugiausia planuos užsie
nio politiką. Be to, jis dar suda
rė planuotojų štabą. Kaip ten be
būtų, E. Richardson bus antras 
asmuo valstybės departamente. 
Tai reiškia labai daug.

Bostono lietuviai pažįsta Ri- 
chardsoną daugiau negu kitų vie 
tovių lietuviai. Jo rinkimuose į 
vicegubernatorių, o vėliau prieš
paskutiniuose rinkimuose, į ge
neralinius prokurorus, jam daug 
dirbo Felicija Grendelytė, Lietu
vos konsulo Shallnos sekretorė ir 
Feliksas Zaleskas. Jie buvo lyg 
ir rinkiminės kampanijos vado
vai. Mes lietuvių spaudoje irgi 
rėmėme jo išrinkimą. Iki dabar, 
mes, prisidėję prie jo išrinkimo 
į vicegubernatorius ir vėliau į ge

sirinkimo tėvams: “Jėzus Kristus 
yra centras visos istorijos ir viso 
gyvenimo”. Ir Paylius VI tą pa
čią mintį yra pabrėžęs, kad Kris
tus yra viskas, kiekvieno Bažny
čios nario yra pareiga geriau Jį 
pažinti. Kitoje vietoje Paulius VI 
yra pareiškęs, kad katalikų pa
reiga yra gerai įsigilinti į Vati
kano II nutarimų mintį, ją iš
vystyti ir suprasti šio gyvenimo 
uždavinį: sekti Jėzų Kristų ir su
sijungti su Jo mistiniu kūnu per 
Šv. Dvasią.

Toliau dėstydamas savo min
tis prel. V. Balčiūnas nurodė, 
kad katalikų Bažnyčios mokslas 
yra paslaptis, kuris yra kiekvie
ną kartą vis daugiau atidengia
mas, labiau suprantamas. Vie
naip Bažnyčia kalbėjo V. a., ki
taip X a. ar XV a., ar kar kitaip 
prabilo XX a. Šiandien tikintieji 
privalo atsiliepti į Vatikano II 
balsą. Bet koks atsiliepimas? Ka
talikų mokslininkai, spauda, kaip 
taisyklė, rašo pHėšingai Vatika
no II nutarimams. Kodėl taip da 
romą? Juk Kristaus mokslas, e- 
vangelijos nepakeistos, tikėjimo 
tiesos tos pačios.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
jau mažai kas beklauso popie
žiaus, kiekvienas eina savo keliu.
Iš tikrųjų nėra taip. Kas yra tik
ras teologas? Asmuo rimtai užsi
ėmęs teologijos studijomis kelio
lika metų ir parašęs ne vieną 
rimtą studiją. Ir dauguma rimtų 
teologų, kurie prieš Vatikano II neralinius prokurorus, savo dar-

tarėjų iš Harvardo ir M.I.T. uni
versitetų. Atstovų rūmų pirmi
ninku yra John J. McCormack, 
tai tikras soutbostonietis, Edward 
Kennedy išrinktas demokratų se 
nato pirm. pavaduotoju. Tačiau 
šiuo, kart mūsų didžiausias dė
mesys yra Elliot Richardson.

K. IR 13. DAUGĖLAI 
Į LIETUVIŲ FONDĄ

Bostono Vajaus komitetas, ju
biliejinių metų užbaigimo pro
ga, išsiuntinėjo bendrą LF tary
bos ir valdybos atsišaukimą tierh 
lietuviam, kurie dar nėra įsira
šę į LF. Deja, atsiliepė tik inž. 
Kazys Daugėla ir solistė Stasė 
Daugėlienė. Jie savo atsiliepime 
sako, kad paraginimas atėjęs lai
ku ir kad nieko kilnesnio nesą 
Jubiliejinių metų užbaigimui, 
kaip įsirašyti į Lietuvių fondo 
narių gretas.

Nors inž. Daugėla priklauso A 
merikos Lietuvių inž. s-gos Bos
tono skyriui, bet gyvena net ki
toje New Hampshire valstybėje.

niu laiku dėl vykdomo choristų 
telkimo turi tendencijos dar auk 
ščiau pakilti. Prieš dešimtį me
tų, mirus muz. Mečiui Leškiui, 
choras buvo patekęs į sunyki
mo pavojų. Bet tuolaikinei L. 
B. Omahos apylinkės valdybai 
padarius energingų žygių kitam 
dirigentui surasti ir to pasėkoje 
muz. Broniui Jonušui atvykus 
diriguoti, choras vėl sustiprėjo. 
Be to, dėka paties choro veik
lių valdybų jis išlaikė gerai or
ganizuoto vieneto bruožus ir pa
jėgia suruošti meninių pramo
gų visai kolonijai.

Gruodžio 21 d. choras suor
ganizavo tradicinį prieškalėdinį 
vakarą su vaišėmis, kuris įvyko 
už Omahos miesto ribų Iowa- 
joje Stork restorane. Dalyvauti 
buvo pakviesta ir visa kolonija. 
Kas dalyvavo, tikrai neapsivylė. 
Invokaciją sukalbėti buvo pa
kviestas kun. Leonardas Mus
teikis. Toliau .atidaromąjį svei
kinimo žodį tarė pirm. Algis An

tanėlis, pakviesdamas ramovė
nų pirm. Praną Totilą pakal
bėti apie choro aktualijas. Už
baigos žodį tarė dirigentas Jo-

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
Šiais metais Vasario 16 -sios 

minėjimui vėl grįžtame į savo 
senąjį So. Bostoną. Minėjimas į- 
vyks vasario 16 d. 2 vai. po pie
tų Lietuvių Piliečių d-jos audito
rijoje.

Inušas pasidžiaugdamas, kad vl- 
’suomenė chorą remia ir jo dar
bus įvertina. Po vaišių vyko do
vanų pasidalijimas ir meninė 
dalis. Buvo daugiausiai trumpo 
pobūdžio meniški numeriai, lei
džiant pasireikšti visiems da
lyviams. Jaunatviška nuotaika
lydėjo visą vakarą.

LIETUVIŲ LANGAS 
PREKYBOS CENTRE

Dėl išsikeliančių krautuvių į 
užmiesčius, Pietų Omahos pre
kybos centre yra likę keletas 
tuščių pastatų. Kai prieš Kalė
das krautuvių langai išsipuošė 
ornamentais ir gatvėse sumir
gėjo spalvingos šviesos, tai a- 
merikiečių komercijos draugija 
kre pėsi į įvairias religines pa
rapijas, kad jos išpuoštų tų tuš
čių pastatų langus pagal savo 
kalėdinius papročius. Buvo dar 
pridėta sąlyga, kad visi orna
mentai būtų rankų darbo, o už 
pastangas pažadėjo skirti pre
mijas. Lietuvių Šv. Antano pa
rapija jai skirtą langą išpuošti 
per bendruomenės valdybą pa
prašė lietuves skautes.

i Anksčiau buvusi Neries tun- 
j to tuntininkė sktn. Gražina 
! Reškevičienė pasitelkusi paskt. 
/ Julitą Šermukšny tę ėmėsi dar

bo. Langą prieš dekoravimą 
techniškai paruošė Vitalis Gai-
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OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ki 

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

Stilius paprastas, kalba natūr; 
Ii ir todėl skaitytojas gali leng 
vai atitrūkti nuo kasdienybės i 
su malonumu pagyventi autorė 
piešiamais vaizdais, kurie dauge 
liui bus artimi ir gerai supranta 
mi. Išleido Lietuviškos Knygo 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kain; 
$2.50.
Illinois State gyventojai prie kaino) 

turi pridėti 5% taksy.

delis, o eksponatus didžiumoje 
davė skaučių tėvų ir rėmėjų ko
miteto pirm. Salomėja Skaudie
nė. Lange išstatyta eglutė su 

!rankų darbo papuošalais, o prie 
‘jos pridėtos dvi stambios lėlės 
,su tautiškais rūbais. Kūčių sta
las uždengtas išsiuvinėta stal
tiese ir ant jo3 lėkštė su plotke- 
lėmis ir kitais religiniais sim
boliais. Gražiai išrašytas lapas 
aprašė lietuviškus Kalėdų pap
ročius. Lango stiklas ornamen
tuotas dirbtinu sniegu. Lietu
vių langas laimėjo antrąją vietą 
r gavo 25 dol. premiją. Pasi- 

džiaugtina, kad minėti asmens 
dirbdami chore ir kitose organi
zacijose, atrado laiko skirti ir 
šitam vienkartiniam meniniam 
darbui. J. D.

Scheefer. Jis buvo užmuštas
nuduriant peiliu; padaryta 15 
peilio smūgių. Tai vienas iš bar
bariškiausių nužudymų. Moks
lininkas Kolumbijoje lankėsi 
moksliniais tikslais, tirdamas 
gamtą. Iš rasto jo užsienio pa
so matyti, kad jis buvo apke
liavęs Europos kraštus, Aziją, 
Afriką ir Ameriką. Ne pirmas 
atsitikimas, kad šiame krašte 
nužudomi užsieniečiai. Tai kri
minalistų darbas, kurį jie įvyk
do apiplėšimo tikslu ir iš dalies 
dėl neapykantos prieš užsienie
čius. K. Kl.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K Šimulis

UŽMUŠ® VOKIEČIŲ 
MOKSLININKĄ

Kolumbijoje buvo rastas ne
gyvas vokiečių mokslininkas — Persk&Jtę DldUCjd , tluo- 
atvykęs Iš Bonnos Hans Jurgens kitę ji kitiems pasiskaityti.

lilIlUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilHlllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlII
Mykolas Vaitkus, vienas iš pupuliariausių savo prisimini

mais autorių, nors ir sulaukė gilaus amžiaus, plunksną valdo 
be nuovargio žymės. Jo knygose kiekvienas atpažins matytas ir 
lankytas vietas, prisimins buvusius draugus ar gerai visiems ži
nomus asmenis, grįš su autoriumi į praeities laikus, kurie kiek
vienam ką nors brangaus paliko.

Visa eilė M. Vaitkaus knygų gaunama DRAUGE:
Keturi Ganytojai (1960 m.) .............................2.00
Mistiniame Sode (1957 m.) ............................. 3.00
Su Minija į Baltiją (1962 m.) ................ ...1.50
Baltijos gražuolė (1963 m.) ........................  1.50 J

Per giedrą ir audrą (1965 m.) .................  2.50
Šiaurės žvaigždė (1965 m.) ......................... 3.00
Nepriklausomybės Saulėj I dai. (1968 m.) 2.50 
Neprikalsomybės Saulėj n dai. (1968 m.) 2.50

M. Vaitkaus poezijos leidiniai:
Aukso Ruduo...................................................1.25
Nuošaliu taku................................. ................. 2.00
šerkšno Sidabras  .......................................... 1.50

Tiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiimiimimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI, V. Lingys ............... ... $2.00

HUSŲ ŠOKIAI, P. Petrutis ... ..................... ........ .... ... $3.00

susirinkimą buvo laikomi pazan 
giais, šiandien yra atsidūrę kon
servatorių kėdėse, nes jie laikosi 
glaudžiai su Bažnyčios mokslu. 
Daugiausia triukšmo kelia netu
rį rimto teologo vardo. Juos iš
populiarina sensacijų ieškanti 
informacinė spauda, sudaryda
ma neigiamą įspūdį. Dar ir rim
to teologo pavieniui tartas žodis 
negali būti imamas už tikrą pi
nigą.

Tikinčiųjų ir katalikų inteli
gentų pareiga yra kritiškai ver
tinti visą besireiškiančią maiša
tį ir glaudžiai laikytis su Bažny
čia, klausyti, ką moko Bažnyčia, 
o ne atskiras asmuo, nežiūrint, 
kaip jis būtų populiarus visuo

bo nesigailime. Elliot Richard
son visada buvo mielas lietu 
viams. Pakviestas į lietuvių su
sirinkimus, niekada neatsisakė 
juose dalyvauti. Save laikė lietu
vių draugu ir mūsų reikalus su
prato. Todėl manykime, kad ir 
būdamas VVashingtone, jeigu lie 
tuviai į jį kreipsis, visada prisi
mins lietuvius. Jis yra už visų 
žmonių laisvę ir geresnį gyveni
mą. Daug kartų yra pasisakęs 
prieš Lietuvos okupaciją. Būda
mas valstybės sekretoriaus pava
duotoju, galės dar daugiau pasi
tarnauti žmonijai ir mums lie
tuviams bei Lietuvai.

Bostonas yra daug žmonių da
vęs VVashingtonui. Šiuo kartu

menėje. Dėl to nėudinga būtų; Mass. gubernatorius John Volpe 
steigti ir religinių studijų rate- pakviestas transporto sekretoriu- 
lius arčiau susįpą^nti su Vati- mi, Henry Lodge Vietnamo tai- 
kano II konstitucijomis. Baigda- kos derybų pirmininku, prof. H. 
mas prel. V. Balčiūnas pacitavo Kissinger prezidento patarėju 
Paul Claudel žodžius. “Svarbiau saugumo reikalams, prof. Daniel 
šia tikinčiojo pareiga yra visiš- Moynihan patarėju miestų tvar

kas atsidavimas Dievui ir jo Baž-kymo reikalams ir eilė kitų pa-

' Make sure when he's ready for if 
you'll be ready. too.

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

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

I

U.S. Savings Bonds, 
nevv Freedom Shares

© The U.S. Government ioee not j»o» Ior thie aivertieement. It ie preeentei ae a pvblio 
eerviee in eooperation v/ith The Department of the Treaeurp and The Advertieing Councd.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

INSURED

5.25
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMU

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS Sc LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, DI. 60632 LA 3-8248

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MflRQUETTE PK., 6211 S. VVestern. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. sausio mėn. 15 d.

BULIŲ RUNGTYNES KOLUMBIJOJE CLASSIFIED GUIDE
Kalėdų švenčių metu ir visą 

sausio mėnesį Kolumbijoje vyks 
ta bulių rungtynės — torros. 
Tai yra iš Ispanijos atkeliavu
si viduramžio liekana. Į rung
tynes torrerai atvyksta iš Mek
sikos ar net iš pač’os jų tė
vynės Ispanijos. Tokios rung
tynės nėra pagirtinas dalykas: 
prieš kurį laiką bažnyčia buvo 
uždraudusi katalikams į jas ei
ti. Dabar Vatikanas laikosi “ty
los”, tačiau kunigams draudžia 
į jas lankytis.

Kam teko jas matyti, galėjo 
patirti, kad rungtynės sukelia 
pasišlykštėjimą, kad šiais lai
kais, kada visame pasaulyje vei
kia ne tik žmonių, bet ir gyvu
lių globos draugijos, tokie da
lykai leidžiami. Nereikia stebė
tis. kad Castro, paėmęs Kubos 
valdžią, pats būdamas kruvi
nas žmones žudydamas ir kan
kindamas, uždraudė bulių rung-

KOLUMBIJOS DVASININKAI
REIKALAUJA SOCIALINIŲ REFORMŲ

1968 m. pabaigoje Šv. Sosto 
vikaras Buenaventuros mieste 
ir 40 kunigų įteikė vietos baž
nytinei vyresnybei raštą, pra
šydami dėti pastangas, kad 
krašte būtų skubiai pravestos 
socialinės, ekonominės ir poli
tinės reformos. Šis dokumentas 
buvo perduotas Kolumbijos Baž 
nyč’’os vyresnybei. Apaštališko
jo sosto administratorius dėl 
šio dokumento pareiškęs, kad 
kai kurie dvasininkai nevisiškai 
tiksliai supratę P. Amerikos 
vyskupų konferencijos nutari
mus, kurie yra popiežiaus ap
robuoti ir gruodžio 20 d. pra
dedami vykdyti. Tarpe pasira
šiusių šį dokumentą yra kele
tas svetimšalių kunigų, kurie 
naudojasi krašto svetingumu.

Bogotos pagelbinis vyskupas 
dėl šio dokumento pareiškė, kad 
įįis gali sukelti nemalonią pa
dėti, kai kiti vyskupai išsitarė, 
kad aukščiau minėti kunigai 
esą sukilėliai ir, kad iš to gali 
kilti nemalonių pasėkų. Dar ki
ti vvskupai išsitarė, kad Baž
nyčios narys negalįs kelti nera
mumų ir, kad kunigų didžiau
sias uždavinys esąs skelbti tai
ką bei meilę.

Tuo tarpu minėtų kunigų pa
sirašyto dokumento tekstas nė
ra paskelbtas ir plačiai visuo
menei dar nežinomas. Tačiau 
korespondentai patyrė, kad do
kumente liečiama biednuome- 
nės problema ir esą priekaištau 
jama, kad turtingieji, būdami 
mažumoje, valdo kraštą ir nie
ko nedaro skurdui panaikinti.

Kaip žinoma, Kolumbijos vy
riausybė pakėlė algas vyriau
sybės nariams ’r taip pat sena
tui, skirdamn beveik pasakiškas 
algas, siekiančias iki 15,000 pe
sų mėnesiui. Tuo tarpu kainos ' 
kyla, mokesčiai auga, butų trū
kumas didėia; vargingoji ir net 
vidutinė klasė sunkiai begali 
išsiversti. Visa tai matydami, 
Buenaventuros kunigai paskel
bė dokumentą, prašydami, kad 
būtu daromi žygiai kuo sku
biausiai vvkdyti reformas. Sa
vo tvirtinimus jie remia popie
žiaus enciklikomis bei Pietų A-

Ponia Onassis ir jos dukrelė Ca- 
roline Kennedy ir sūnus atvykę j 
New Yorką iš Atėnų.

i tynęs ir jų arenas perstatė į 
! naudingesnius pastatus bei spot 
to įrengimus. Tuo tarpu Ko
lumbijoje ir kituose P. Ameri
kos kraštuose žmonės įtemptai 
žiūri, kaip torrerai ietimis bado 
jaučius, nupiausto jų ausis ir 
tol kankina, kol nelaimingasis 
gyvulys krinta negyvas. Torre- 
rui už “žygį” keliamos ova- 
sijos, jis apdovanojamas. Rung
tynių metu gerai uždirba ir deg 
tinės pardavinėtojai.

Bet būna ir keistų reiškinių. 
Medellino mieste, sakysime, run 
gtynių pradžioje torrerai ir di
delė žmonių minia neša Dievo 
Motinos paveikslą, vadinamą 
Candeliarija, į bažnyčią, kur 
jie būna palaiminami ir po to 

' su tuo pačiu paveikslu vyksta 
į rungtynių aikštę. Į rungtynes 
vedami ir maži vaikai — prati
nami “priprasti prie kraujo”. 
Daug keistenybių yra P. Ame
rikos kraštuose! K. Riastauskas

merikos vyskupų konferencijos 
susirinkimų nutarimais.

Kiek šis 40-ties kunigų raš
tas turės reikšmės, dar neži
noma, nes vyriausieji dvasinin
kijos atstovai savo nuomonės 
nepaskelbė. K. Klastauskas

MISCELLANEOUS

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos

Prel. J. B. Končius

Šioje knygoje rasite Balfo įsi
kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir; 
taip pat susipažinti su senųjų ' 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

RADIO PROGRAMA

— o —

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

Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

4-ji pagerinta iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovano lietuvėms ir nelie- 
tuvėma

Kaina — $2.50
Illinois State gyventojai prie kainos

turi pridėti 6% taksu.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

MISCELLANEOUS

RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių tr vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimes atveju skambinkite 

GH 0-8184 arba GK 0-3358 
Sav. — Juozas (Joel Juraltls
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DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi.
| Kreiptis į:
! J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
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GAffBAGEDRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

SO and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių ‘grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 VV. 69th Street 776-1486
Namų tel. — PB 6-1063

esam
APDRAUDŲ AGENTŪRA

Namu, gyvybla, 
automobiliu, 

sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi- 
mokejimo sąly- 
KOS.

J. BACEVIČIUS
6455 8. Kedzie Avė., PR 8-22S8
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MEILĖ TRIKAMPY
Romanas

RENĖ RASA

Apie šią knygą, kurią išleido 
nuo pirmo puslapio iki paskuti- 
nio .

P. Venclova “Naujienose”: 
"... romano stilius paprastas, 
Liet. Knygų klubas, Pranas 
Naujokaitis rašo: “Problemos 
pinte pinasi... intriga pririša 
kaitytoją ir veda nepaleisdama 
lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna”.

St. Rastonis “Ateityje”: “Ro
manas yra įdomus ir tinka vyres
niems moksleiviams, studentams 
ir visiems, kurie mėgsta lengves
nę grožinę literatūrą”.

Knyga gaunama “Drauge”. 
Kaina $3.00.
niinols State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 6% taksu.
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AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur5 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$5.00.
IlUnois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

PROGOS — OPPORTUNrriES

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

MISCELLANEOUS

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
Į COSMOS EXPRESS
MAHŲI'ETTE GOT PARCEL SERV. 
2608 OOth St. Tel. WA 5-2787

i 2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 tSo. Halsted St. Tel. 254-8820 

j Lietuvių bendrovė turinti teisę
I siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai } Lietuvą.

I Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. Ii V. Žukauskai

MOVING
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place VVA 5-8063

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūSlų namo apšildymo 
pečius lr alr conditioning t 
naujus lr senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
komai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG A SHEET METAL

8. VVestern, Chicago t, UL 
Telefonas VI 7-8447,

VACYS1 C0N5TBŪCTI0M C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!I

J 2457 VVest 69th Street 
J TeL HE 4 - 7482

10% —- 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pus
FRANK ZAPOLIS

3208 H West 05th Street 
Chicago, Illinois

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-433V

REAL ESTATE 2785 VV. 71st St Tel 925-6015

Mfir. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa
stogėje ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. ir krautuvė. 59 ir Rockvvell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2737 VV. 43 St. CL 4-2390
Švč. Marijos Gimimo parap. rajone ' 
— 4 kamb. mūr. (“expand'.ble”), { 
2 mieg.. apšild. porčius. 2 maš 
garažas, pilnas rūsys, priedai. 
Apyl 72 ir Kedzie HE 4-9641.

REALE STATE
2 po fl kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma guzu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5Į4 kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam ruBy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų J- 
stalgos $13,900.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471*0321

SALES • MORTGAGES• MANAGEMENT

t* n. E* &LTY
Member of M L.S.

ALEI ŠATAS — REALTOR
Main office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, 111. Tel. OL 6-2233 

hirime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne. Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.

REAL ESTATE

72 tr Talman. Mūr. 1 14 aukšto 2 
mitai — h b ) k. Garažas *21,900.

71 ir Talinas. Med. 4 kamb bu
tas lr 2 kamb. rūsy Gazo šild 
*13,500

Mūr. 5 kamb. bungnlow. Geram 
<l,ov.v Garažas Tik Ilt.mio

70 ir Talimm Mūr S po 5 kauti, 
r botas rūsy Garažas. *29.900.

U i U RE A L T Y
4517 W 71a! Mreei — «E 7-9515

Žingsnis j gerovę
Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
8 kamb. mūras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.

2 hutų namas, modernios vonios, 
kabinetų virtuvės. $20,000. Įmokėti 
$5,000.

8 butų mūras. Beveik naujas. Ever- 
green rajone. Virš $14,000 nuomos.
$87,000.

Didelis 3 butų, 10 metų mūras Ir 
mūro garažas. Apie 67 tr California. 
$50,500.

1% aukšto, 15 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

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

Liuksus 7 kamb. mūras. įrengtas 
beismentas, garažas, daug priedų. 
Gera vieta. $20,000.

švarutėlis, gražus 4 % kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. $12,700.

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CI. 4-7450

NAMU PIRKIMAS —
PAKDAVTMAS — VALDYMAS 

Hutų nuomavimas — Income Ta* 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J BACEVIČIUS 

>455 S Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

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

5 kainb. mūr. bungalovv prie 71- 
os ir Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma ir elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas 
$46,000.

2 butai po 034 kamb. lr 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
$52,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INTOM! TAX — VOTAHIATAS

IMIGRACIJA

REAL ESTATE — INCOME TA> 
DRAUDIMO ĮR KT. REIKALAI?
R & L INSURANCE AGENCY 

. AND REALTY
A. LAURAITIS

H145 So. Ashland Avė., LA 8-877: 
(Currency Exchange patalpose;

Sąžiningas patarnavimas

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

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

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

12 butų 1 metų modernus i rturtln

tas Įrengimais, balkonai. Pajamų
26,000 metams. Pietvakarių miesto 

daly. Teiraukitės.
Hooming house. Pajamų $60,000 

metams. Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. "Bullt-lns", kokli 
nės plytelės karšto vandens šildymą 
gazu. Marą. pke. $20.600.

IH aukšto mūr. 5 ir 5 kamb i 
'ėjimai Atskirt šildymai. 2 auto ga 
ražas. 87 lr Oakley $10,500

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED

GENERAL OFFICE 
WORK

Part time help needed in small office.

CALL VI 7-7464
(An equa) opportunity Empiover)

BOOKKEEPER
For small insurance agency. 

Some experience preferred.

9950 So. Kedzie Avė. 

Mr. Jasinskas

Tel. GA 4*2800

GENERAL 
OFFICE

Position open in our Sales įAudit 
Department recording, reconciling 
and reporting daily store sales. 
Some office experience and ability 
on 10 key adding 'machine de
sirable.

For your convenience call for appt. 
Mr. Heagstedt 829-6000

COMMUNITY DISCOUNT 
W0RLD

227 VV. Madison, Chicago, III.

VYRAI IR MOTERYS

KEY PUNCH OPERATORS
Experlenced. Full or part tlme.

Hours arrąnged to suit your schedule. 
Days or Eves. Work when your klds 
are in school or your husband is at 
home.

Vic. Bogan Są 
Beaoon Data Processing 

CALL 235-7295

HELP VVANTED — VYRAI

.................................................... .

LATHE HAND
Some experience. Steady full time 
job. 45 hour week. Good vvorking 
conditions. Paid holidays, vacu- 
tions and hospitalization insurance. 
No Saturdays or Sundays. Good 
starting rate.

ARTHUR DAVIS & C0. 

210 N. Aberdeen St.

M0 6-6832
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP VVANTED VYRAI

ELECTRONIC TECHNICIANS
Experienced Solid State Techniciajis For Small 

Electronics Corporation 

CALL MR. MICHAEL SWANSON

LUNDELL CONTROLS
2560 No. Elston Avenue

HELP VVANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENINGS IN MOST 
CLINICAL SERVICES AT A MAJOR 

UNIVERSITY HOSPITAL 
FOR

Registered Nurses
Diplomą or Assoclate 

Degree ................................. $6712
Baccalaureate Degree .......... $7116

(Higher seales vvith 
experience)

DIFFERENTIALS
Ratating shifts $75 monthly
Evening nights $40 monthly
Three vveeks paid annual vacation

PLŪS
• Free Tuition to six Credit Hours per semester.
• Ten paid Annual Holidays.
• Liberal Siek Leave Policy.
• Moving Allovvanees (RNs Only).
• Eąual Opportunity Employer.

Call Collect: 606-233-5000, Ext. 5908 
or vvrite:

Mrs. DOROTHEA KRIEGER. Nursing Services 
Room H 110, University Hospital

ALBERT B. CHANDLER MEDICAL CENTER 

Lexington, Kentucky 40506

UNIVERSITY OF KENTUCKY

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

WAREHOUSEMAN
International Corp. needs ware- 

houseman. Excell. co., paid bene
fit program. Schiller Pk. location.

Phone 671-2550

NORTH AMERICAN CAR 
CORPORATION

6700 W. 103rd Street 
Chicago, Ridge, Illinois 

Reikalingi
LABORERS — PAINTERS 

CARPENTERS
STEEL MEN — WELDERS
Atlyginimo skalė $2.88 iki $3.32i/2 
į vai. plius “incentive’’. Taip pat 
priedai.

A n eąual opportunity employer

IF...
You are an experienced Life Insurance 
Mutual Fund Salesman, let us solve

yuor prospecting problems.

WE WANT YOU!
Ask us to shovv you the advantages 
vve, LUBIN ASSOCIATES, offer. These 
can make your carrer pleasant and 
profitable.
Work by appointment only vvith our 

ąualified elients.
PHONE OR VVRITE 

MR. S. SOBLE FOR APPT.
All Replies Held Confidential

LUBIN ASSOCIATES, INC.
327 S. La Šalie Street 

Tel. — 427-1323 

FULL TIME
MACHINIST

Mušt be experienced, top pay and 
fringe benefits, overtime.

LILFORD TOOL WORKS 
3636 S. Ashland — Tel. 523-3246

IMMEDIATE OPENING

AUTO BODY 
FENDER MAN
Volksvvagen Body Shop. 
Doing $20,000 Monthly. 

Good Working Conditions. 
Steady Year Round Work.

Contact:
GEORGE McCLOVVRY, 

General Manager BU 8-4900

Illlllllllllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

SHIPPING ROOM 
CLERK

for expanding cosmetic co. No sėt 
daily routine. Salary open.

Call T. Orlicką - 
722-3242

IIHII 31 III lllll II lllllllll III11 lllll IIHII HIIIIIIII

Phone — 772-8200

Licensed 
Practical Nurses

Graduates of Approved 
Programs $4600-$4800 

DIFFERENTIALS
Rotating shifts $75 monthly
Evening & nights $25 monthly
Two vveeks paid annual vacation

1



NAUJAS BIOLOGES KAPAS

Šv. Kazimiero kapinėse, sau
sio 8 d., išdygo naujas kapas. 
Buvo palaidota Adelė Sadūnie- 
nė (Vaitaitytė) ,70 m. amžiaus, 
biologė, buvusi mokytoja, visuo
menininke, rūpestinga motina. 
Gimimo švč. P. Marijos bažny
čioje, Chicagoje, kan. V. Zaka
rauskas pamoksle priminė ve
lionės taurų būdą; prie kitų al
torių šv. Mišias atnašavo kun. 
V. Bagdanavičius ir kun. M. Kir
kilas.

Kapinių koplyčioje apeigas at 
liko kan. V. Zakarauskas, o pa
moksle gyvųjų ryšį su įnirusią
ja išryškino jautrioje įkalboje 

0 kim. P. Gureckas. Prie duobės 
apeigas atliko Ikun. M. Kirkilas.

Velionė buvo kilusi iš Biržų 
apskrities ir valsčiaus, Berta- 
šiškių ūkio Gimnaziją baigė 
Biržuose. Kauno universitete, 
gamtos matematikos fakultete, 
išėjo biologijos studijas ir mo
kytojavo mergaičių ūkio mo
kykloje Rietave.

Ten ir susipažino su agr. J. 
Sadūnu, su juo sukurdama lie
tuvišką šeimą. Būdama ypatin
go rūpestingumo motina, pasi
traukusi nuo kitų pareigų, pasi
šventė savo šeimos auginimui 
ir ugdymui. Jos duktė yra poetė 
Danguolė Sealey, jos sūnus Jo
nas yra aeronautikos inžinie
rius, antroji duktė Alma Keliuo- 
tienė yra baigusi ekonomikos 
studijas ir gailestingųjų seserų 

m mokslą. Visi jie jautė ypatingai 
švelnią globą motinos, kuri sa
vo nuoširdumu juose įdiegė ir 
nuoširdžią Lietuvos meilę, ir gi
to įsijautimą į krikščionybės 
idealus.

skleidžiamos melo propagandos. 
Jie reikalauja Sovietų vyriau
sybę sulaikyti platinimo radijo 

Velionė buvo viena pirmųjų ir propagandinių lapelių, tebe- 
giedrininkių, vėliau _ valdybos skleidžiamų krašte sovietų ka- 
harė: taip pat nuoširdi Lietu-I ril4 nuo okupacijos pradžios. Jie,
vos dukterų narė. Velionę ypa
tingai gražiai pagerbė giedrinin- 
kės, su vėliava susirinkusios 
prie karsto ir jautriai prisimin
damos atsisveikinimo žodyje. 
Giedrininkių atsisveikinimui va
dovavo V. Kleivienė ir kitos vai 
dybos narės. Lietuvos dukterų 
vardu atsisveikino S. Adomai
tienė. Atsisveikinime gausiai 
dalyvavo abiejų draugijų narės. 
Velionę apgailėjo plati lietuviš
ka visuomenė. Be suminėtų or
ganizacijų, ji dar buvo ateiti
ninkė, Putnamo seselių rėmė
ja, Liet. bendruomenės narė, pri 
klausė Vasario 16 gimn. ir Sale
ziečių gimn. rėmėjams, Lietuvių 
fondo narė.

Velionė buvo ypatingai švel
naus būdo. Nieko neužgaudavo, 
su visais buvo maloni. Už tat 
susilaukė didelės užuojautos. 
Lankydami brangią velionę kop
lyčioje, pagal velionės norą, vie
ton gėlių artimieji gausiai au
kojo šv. Mišioms, labdarai ir 
Lietuvių fondui.

Velionės vyras agr. J. Sadū
nas visą gyvenimą velionei bu
vo ypatingai nuoširdus draugas 
ir dabar turi Skaidriausius atsi
minimus apie velionės ypatingą 
dvasinį taurumą.

Brangią velionę tiksliai savo 
atsisveikinimo kalboje apibudi
no giedrininkių pirm. V. Kleivie
nė: Ji buvo “mylima žmona, 
nepakeičiama motina, daugelio 
gera draugė, mokytoja, iš pro-

f esi jos auklėtoja, stropi atei
tininkė, pasišventusi lietuvė — 
katalikė moteris. Adelė buvo 
tyli, rami. Ji nesiskundė niekam 
ir užuojautos neieškojo savo 
ligoje ar kokiam nepasisekime.
Ji buvo stropi savo pareigose, 
ją galėjai matyti daugelyje pa
rengimų. Prašoma pagelbos — 
nielkad neatsisakydavo. Ji sielo
josi lietuviškumu, ėjo su gyve
nimu ir mirė pakeliui į lietuviš
ką parengimą. Buvo linksmo bū
do ir jos paskutinės valandos, 
buvo džiaugsmo valandos. Jos 
vyras stebėjosi jos gera nuotai
ka, atrodo kad ji ir mirties ne
bijojo. Jos linksmumas išplaukė gos mieste 10 savo raštinių, sa- 
iš vidaus gyvenimo ramybės.’* (vo būstinių, iš kkrių vyksta pa- 

J. Žvilb. Į tarnauti ligoninis. Afevyikusi to-

ČEKAI REIKALAUJA SUSTABDYTI 
MELO PROPAGANDĄ

AD. PUDELIS

Čekų atskiri organai rodo di-1 jo leidėjas ir redaktorius. Zpra- 
desnį pasipriešinimą, dėl sovietų vy spausdinamas darkyta kalba
rdr l nl/l^n vvimzi w rvnnm/Tn nrlnC Rytlį VokictAjOCj'G. NOZdlLVlIYt pTO“

testų netik skleidžiamas, bet iš
tisai papilamas gatvėse, bruka
mas į namus ir net į rankas. 
Be to intensyviai propagandą

pagal čeką teisę, yra nelegalūs. 
Čekų reikalavimas buvęs patiek
tas dar lapkričio 28 d. Didžiau
sios Prahos apylinkės komunis
tų partijos komitetas nusiskun
džia, kad sovietų leidžiamas 
Zpravy (Naujienos) atspausdi
no klaidingus kaltinimus apie 
neva buvusius partijos rinki
muose “neteisėtumus ir kontr
revoliucinių elementų aktyvu
mą”.

Čelkoslovakijos parlamento 
kultūros komitetas visiškai pa
neigė Zpravy ir kitus sovietų 
užpuolimus ant čekų pogrindžio 
spaudos ir radijo, pirmomis die
nomis po invazijos. Taippat pa
neigė Čekoslovakijos televizijos 
rolę, neva vestą prieš invaziją.

Parlamento prezidiumas, kreip 
damasis į vyriausybę, priėmė 
rezoliuciją, daryti diplomatinius 
ir kitus skubius žygius, Ikad bū
tų sulaikyti, sovietų nelegalių 
lapelių skleidimas krašte, ir ru
sų užsipuldinėjimai ant pavienių 
vadovaujančių asmenų.

(Tokie žygiai iššaukė pasiten
kinimą krašte, nes karių sklei
džiami lapeliai erzina gyvento
jus, ypač po ISiovietų reikalavi
mo įvesti krašte cenzūrą ir ki
tus suvaržymus spaudai ir ra
dijo. Pagal Čekoslovakijos teisę, 
kiekvienas laikraštis bei žurna
las, turi gauti leidimą. Taip pat 
ant leidinio turi būti nurodytas

Kaip išsaugoti sveikatą

GAILESTINGOJI SESUO Į NAMUS

Ligonys, kuriems reikalinga , kia gail. sesuo atlieka gydytojo
gailestingosios sesers pagalba 
besigydant namuose, gali ją 
gauti. Chicagoje veikia vadina
moji The Visiting Nursing Asso
ciation, 5 So. Wabash Avė., Chi
cago, III. Jos narės vyksta į na
mus, kur tik reikalinga ligoniui 
pagalba, Jos aptarnauja pacien
tus visokio amžiaus, visokios 
padėties. Pagrindinis reikalavi
mas — ligonis turi būti gydy
tojo priežiūroje ir gydytojas tu 
ri parašyti potvarkį, kokią pa
galbą atvykstanti gailestingoji 
sesuo turi teikti. Pačios šios gai
lestingosios sesers gydymo ne
siima. Jos tik ligoniui teikia 
tuos mediciniškus patarnavimus, 
kalinga. Bet jei yra gydytojo 
potvarkis, jeigu gailestingosios 
sesers atvykimas yra reikalin
gas, ją gali kiekvienas Chicago
je iššaukti, paskambinęs tele
fonu: 332-0675.

Ši ligonis namuose lankančių 
gail seserų sąjunga turi Chica

ir kurstymą veda radijo stotis 
Ultava Drezdene.

Sovietai, po kelių savaičių per
traukos, pajutę čekų nepasiten
kinimą dėl jų Skleidžiamos pro
pagandos, pastaromis dienomis 
per savo spaudą vėl aštriai puo
la čekoslovakų vyriausybę. 
“Pravda” reikalauja, kad kraš
tas būtų išvalytas nuo “užsili
kusių anti3ocialistinių ir revizio
nistinių elementų. Pagal Sovie
tų sistemą, bet kokie nepasiten
kinimai, pareikšti sovietams ne
palankia kryptimi, yra jau “re
voliuciniai elementai”, kurie turi 
būti, bet kokia kaina sunaikin
ti. Koks nors tautinis ar patrio
tinis nusiteikimas laikomas 
priešišku, ir nusikalstamu veiks
mu.

Vytautas the Great

Prel. J.B. Končius

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

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

prirašytą medicinišką patarna
vimą ir vyksta pas kitą ligonį. 
Tokius ligonių lankymus jos at
lieka tarp 8 vai. 30 min. ryto ir 
4 vai. 30 min. vakaro.

J namus atsilankančios gail. 
seserys atlieka šiuos patarnavi
mus: pamoko pacientą, kaip pa
čiam atlikti įvairius dienos rei
kalus namuose, invalidams pa
deda atlikdamos, fizinę, darbo 
ar kalbėjimo terapiją; pataria 
šeimoms ir atskiriems asme
nims, kaip laikytis sveikatos 
taisyklių ir kokios pagalbos 
sveikatos ir savo socialinėse 
problemose jie gali susilaukti iš 
įvairių įstaigų.

Kūdikio laukiančioms moti
noms pataria kaip pačioms už
silaikyti ir kaip rūpintis kūdi
kiu.

Jos lovoje ligonį nuplauna,;_______________ _______
atlieka gydymus, injekcijas ir
perriša žaizdas. į l*"lllllllllllllillllllllllillimilliiiiiiiiiiiiiii

Atlyginimas yra pagal tai, JEIGU JUMS REIKIAkokius^^arimus jos teikia KORTELIŲ,
f . . kreipkitės į ‘Draugą”, kuris spaus-įr pagal tai, kiek pacientas į- dina tokius dalykėlius gražiai, grei

stengia mokėti. Nei vienam pa- J tai ir prieinama kaina, 
ėiėntui neatsakomas patamavi- ■ DRAUGAS 
mas tik todėl, kad jis neturi 4545 West 63rd Street 
kuo užsimokėti. Ši namus lan-') CHICAGO 29, Tt »i»

a niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinėra išlaikoma valdinėmis lešo
mis, o išsilaiko iš pacientų jna- '

šų, iš visuomenės aukų, iš svei
katos apdraudos įstaigų, iš Me
dicare mokėjimų.

Gailestingosios seserys, at
vykstančios į namus, yra pasi
ruošusios duoti platesnių pata
rimų, nes jos palaiko ryšį su 
gydytojais ir atitinkamų sričių 
specialistais.

Tos gail. seserys lanko na
mus visuose Chicagos rajonuo
se. Panašiai, turbūt, šie reika
lai yra suorganizuoti ir eilėje 
kitų miestų. Tokias gail. sese
ris galima atpažinti iš jų mėly
nų uniformų su balta apykakle. 
Jos turi gail. seserų ženklelį ir 
biretę.

Šios namus lankančių gail. 
seserų sąjungos metinis biudže
tas yra du milijonai dolerių. 
Jų vadovybėje yra gydytojų, 
kurie duoda patarimų, kaip dar 
bas gali būti geriau atlieka
mas. Sąjungos pirmininkė yra 
ponia R. E. Straus.

ff. Daugi.
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A. -Į- A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

jo broliui POVILUI STELMOKUI, Kernavės Skaučių 
Tunto Tėvų Komiteto pirmininkui, ir šeimai giliai 
užjauč’ame. I

Vitoldas Petrauskas su šeima ’

PUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios Kėlės dėl Vestuvių, banketų, raidoluv**, 

if kitų papuošimų

2443 VVest 63rd St., Chicagt, III
Telef. PRospeet 8-0838 — PRospeet 8-0831

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 West 7lst Street 
1410 So. SOth Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

Taip atrodys Loretos lig'dfiihė, 645 S. Cėfitral AVe.. Chicagoje po td kai bus praplėsta.

|------„---- 1 , .. ■

A.-Į-A, JUOZUI POŽĖLAI mirus, 
jo dukras FELICIJĄ KRUMPLIENĘ ir ONfl ŽUKAUS 
KIENĘ su šeimomis, Lietuvoje žmoną ONĄ dukras 
JANINA n ELZBIETA bei visus artimuosius giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Aleksas Šimkūnas ir šeima

A. -Į- A.

ANTANUI STELMOKUI mirus, 
jo žmoną ELENĄ sūnų ĄŽUOLĄ, dukrą EGLĘ ir bro

lį POVILĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

Janickų šeima

A. -Į- A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

nuoširdi užuojauta Kernavės Tunto Tėvų Komiteto 

pirmininkui p. POVILUI STELMOKUI ir šeimai.

Kernavės Skaučių Tuntas

A. + A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

jo žmonai ELENAI, vaikams ir artimiesiems reiškia

me užuojautą ir kartu liūdime.

Algis, Birutė ir Irena 
Vaitukaičiai

A. -f- A.
EMILIJAI VAITKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos seserį MARIJA MACEVIČIENĘ 

ir jos šeimą užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Chicagos Klubas

A. -Į- A.
Kap. DIONIZUI MEIŽIUI 

tragiškai, žuvus, jo žmoną BRONĘ ir šeimą giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime.

Janina ir Balys Milakniai

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 • 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 * 6333
Vienas blokas nno kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asoriacijoe Nartai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. «9th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubllc 7-1213 
Tel. Virginia 7 6672

PETRAS BIELIŪNAS
♦348 8. CALIFORNIA AVE Tel. LAfayette 8-367

8307 8. LITUANICA AVE. Tel. YArdB 7-840
POVILAS J. RIDIKAS

3854 S. HALSTED STREET fel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
>0821 S MK HiGAN AVE. Tel. CUtamuNiore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVE. Tel. Y Ardą 7 -1138 - 11811

VASAITIS —
446 S. 60tb Avė., CICERO II JL.

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD OAKLAWN ILL
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X Čiurlionio ansamblis iš Cle
velando, įkuria Chicagoje jau ne
buvo ketveri metai au savo gas
trolėmis ir nauja menine pro
grama, Balfo Chicagos apskri
ties valdybos pakviestas, sutiko 
atvykti į Chicagą kovo 15 d. ir 
duoti koncertą Marijos Aukšt. 
mokykloje. Pakvietimai greitai 
bus gaunami Marginiuose.

X Dr. Antanas Razma su 
žmona yra pakviestas dalyvau
ti prez. Nixono inauguracijoj, 
sausio 21 d. Washingtone ir 
pasiruošę vykti

x Jonas Jokubka, Chicagos 
Anglijos lietuviu klubo kasinin
kas, tvarko pakvietimus ir ki
tus piniginius reikalus susiju
sius su rengiamu Užgavėnių va
karu Jaunimo Centre, vas. 8 d.

X Cicero L. Bendruomenės 
apylinkės valdyba šaukia visuo
tiną narių susirinkimą sausio 
26 d. 4 v. p.p. vietos parapijos 
salėje.

X Balfo apskrities vadovybė
prašo, kad visi skyriai ir įgalio
tiniai atsiskaitytų su apskr. iž
dininku K. Čepaičiu ir baigtų 
rudens šalpos vajaus vykdymą. 
Pirmieji jau atsiskaitė: Beverly 
Shores — O. Pulkauninkienė, 
Town of Lake — J. Litvinas, ir 
dalinai — Brighton Parkas, Ro- 
selandas, Marąuette Parkas, ir 
kiti. Šalčiai baigiasi, reikia dar
bą baigti ir sudaryti apyskai
tas.

x Nataile Witchell, čia gimu
si lietuvaitė, domisi lietuvių kul-

x Amerikos Lietuvių tary
bos valdyba kaip kiekvienais 
metais, Vasario 16-tosios proga 
rašo raštus visiems senato
riams ir kongresmanams, pain
formuodama apie Lietuvos pa
dėtį ir prašydama neužmiršti 
Lietuvos reikalų. Taip pat sena
toriai ir kongresmanai prašomi 
prisiminti Lietuvą Vasario 16- 
tosios proga kongrese ir senate.

x Jurgis Valentinas, gyv.
7022 S. Talman Avė., po sun
kios operacijos šiuo metu gydo
mas Michael Reese ligoninėje 
(E. 29 ir Ellis St.), kambarys 
608—Kaplan. Marąuette parko 
lietuviams jis gerai žinomas, 
kaip nepailstantis Marijos sta
tulos lietuviams j namus vežio- 
tojas ir labai pamaldus Marijos 
Gimimo parapijos narys. Drau
gai ir pažįstami prašomi jį ap
lankyti ir sutrumpinti ilgas li
goje valandas.

X Edas Modestavičius, mūsų 
žymusis sportininkas, buvo ga
vęs viliojančių pasiūlymų perei
ti į profesionalų krepšininkų ei
les. Bet apsisprendime vyravo 
patriotinės lietuviškos nuotai
kos ir jo aktyvus įsijungimas 
į sportininkų bei akademikų vi
suomeninę veiklą ir tenka džiaug 
tis, kad jis pasilieka ir toliau 
gyventi Chicagoje.

X Marąuette Parko Namų 
savininkų organizacijos knygų 
patikrinimas įvyko fin. sekr.
Annos Condux namuose sausio 
7 d., dalyvaujant visai valdy
bai ir knygų patikrinimo komi
sijai: Alb. Kereliui, Br. Klemkai 
ir J. Jonikui. Rasta viskas gra
žioje tvarkoje su prieaugliui jUoZas 
1968 m. daugiau tūkstančio do
lerių. Tai dėka įvairių komisijų 
ir valdybos sutartino darbo me
tų 'bėgyje. Vėliau buvo vaišės.
Nauja finansų sekr. bus Jadvy-

J. A. VALSTYBĖSE
____ Liucija Urbonaitė-Bartušis

sausio 13 d. 7 v. 30 min. ryto, 
po sunkios ligos ir kančios, ap- 
įūpinta šv. sakramentais, mirė 
Mercy ligoninėje, Miami, Pla.

Velionė buvo gimusi 1909 m. 
sausio 20 d. Daužnagių km., 
Šaukoto parapijoje, Kėdainių 
apskr. J JAV buvo atvažiavusi 
labai jauna, apie 15 metų am 
žiaus. Sunkiai dirbdama padė
jo tėvams Lietuvoje, pagelbėjo

eiti mokslus savo broliams, rū
pinosi gydymu sergančios se
sutės. Velionė kai kurį laiką 
gyveno Chicagoje, o paskutinius 
apie 10 metų gyveno Miami, Pla. 
Priklausė lietuvių klubui, kur 
su savo vyru Juozu BartUšiu 
buvo valdyboje. Buvo gailestin
ga vargstantiems, ligonims, 
ypač naujai atvykstantiems į 
Floridą.

tūrine veikla. Norėdama, kad 
lietuvių vardas skambėtų ame-1 ga Sasnauskienė, nes Anna Con- 
rikiečių tarpe — pati prie to. dax, pernai turėjusi operaciją, 
prisideda — dalyvauja Operos'nuo to darbo atsisakė.
lėšų telkimo komitete nuo pat jo 
įsikūrimo.

X Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos bnlksmavakary mišriam 
moksleivių chorui vadovavo 
mok. J. Mačiulis, o išraiškos šo
kį “Vidurnakčio rapsodija” at
liko Ped. lit. instituto studen
tė D. Bruškytė.

X D. Jurgaitis, Cleveland, 
Chio, prisiuntė 5 dol. auką už 
“Draugo” kalendorių, 
me.

X Kazys Pabedinskas, Oak 
Park, HL, atnaujindamas prenu
meratą sau ir dar kitiems užsa
kydamas dienraštį, pridėjo 10 
dol. auką už gautus “Draugo” 
kalendorius ir kalėdines korte
les. Nuoširdžiai dėkojame.

X J. Stanaitis, Hamilton, 
Ont., atnaujindamas prenume
ratą ir atsiskaitydamas už ka
lėdines korteles, pridėjo 5 dol.

Dėkoja- auką. Labai ačiū.
X Petras R. Šileikis, C.P.O., 

žinomas ortopedijos specialistas, 
2850 W. 63rd Str., Chicago, IU., 
dėkodamas už 'kalėdines korte
les, parėmė “Draugą” 5 dol. au
ka. Ačiū.

x M. Lisauskas, Waterbuiy, 
Conn., džiaugdamasis, kad mū
sų dienraštis jį kasdien lanko, 
prisiuntė 5 dol. auką. Laibai 
ačiū.

Velionės brolis Antanas Ur
bonas, Vokietijos tremtyje bu
vęs knygų leidėjas, dabar gyve
na Chicagoje. Kitas brolis — 

gyvena Montrealyje 
'ir dirba prie geležinkelio. Dar 
vienas brolis — Stasys, kuriam 
velionė gausiai siųsdavo siun
tinių, gyvena Šaukote, Lietuvo
je.

Velionė gražiai sugyveno su 
savo vyru Juozu, kuris ją skaus 
mingos ligos metu gražiai pri
žiūrėjo. Prieš mirtį velionė bu
vo atsikvietusi savo brolius Juo
zą ir Antaną, kurie ibuvo lėktu
vu nuslkridę į Miami.

Velionė stiprybės ir paguodos 
ieškojo religinėse praktikose, 
kurioms ypač paskutiniu laiko
tarpiu buvo uoli.

— Milda Grušaitė persikėlė 
į naują vietą. Dabartinis adre
sas 1235 Boynton St., Apt. 11, 
Glendale, Calif., 91205.

fek. Žvaigždutė
_ B t ■ _ S.J r.rt.' ūbįsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chicagoe sk.

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

KAIP MES PUOŠĖME 
KALĖDINĘ EGLUTĘ

Šeštadienį prieš Kalėdas, o 
mūsų šeima nuvažiavo nupirkti 
kalėdinę eglutę. Nupirkome eglę 
ir parsivežėme namo. Kai grį
žome namo, mama sakė, kad 
pervėlu pastatyti eglę, geriau 
kad mes palauktumėm sekma
dienio. Selkmadienio rytą mes 
atsikėlėme, pavalgėme pusry
čius. Mano tėtis pastatė eglutę. 
Kai pradėjome puošti eglutę, 
mano mama sakė, kad paliktu- 
mėm geruosius papuošalus ir 
palauktumėm kol Linas (mano 
mažas broliukas) nueis į lovą. 
Mes pakabinom papuošalus, ku

ŽIEMA KŪČIOS IR KALĖDOS
Štai ir vėl Kalėdos! Mes, lie

tuviai, turime labai gražių ir į- 
domių papročių kiekvienai šven
tei, bet, turbūt, patys gražiausi

Žiema prasideda gruodžio 21 
d. Ji tęsiasi tiis mėnesius. Pra
sidėjus žiemai viskas sušąla, nie
kas nebežydi, nežaliuoja. Jau ... . w.xi..
pradeda snigti, laukai ir medžiai “J^^o^viai“ šeimos na-
apsikloja baltu patalu. Upės ir 
ežerai užšąla. Gruodžio mėnesio 
pabaigoje yra šv. Kalėdos.

Rita Lukaitė,
Marąuette P. Lit. Mok. IV sk. m. 

KALĖDŲ EGLUTE 
šeštadienį, 1963. XH. 28 mes

turėjome Kalėdų Eglutę, Gage 
parke. Ten Dariaus - Girėno li
tuanistinė mokykla vaidino, šo
ko ir dainavo.

Pradžioje turėjome vaidinimą
riuos mama buvo sakiusi paika-1 “Žiema”. Aš buvau Rasa, mano
binti. Staiga, Linas užlindo už 
eglės ir ją apvertė! Beveik visi 
papuošalai sulūžo. Mama labai 
užpyko ir Liną išbarė. Pagaliau 
Linas nuėjo į lovą. Mes vėl pra
dėjome puošti eglutę. Puošiant

sesutė buvo Grasielė. Marius 
Stropus buvo Mariukas. Kalėdų 
senelis buvo V. Jasinevičius. 
Nors programoje parašė, kad 
vaidino I ir II sk- mokiniai, aš 
esu penktame skyriuje, o Kalė

eglę mano mama pati sudaužė dų senelis buvo aštunto sk. mok. 
du papuošalus iš eilės. Taip mū
sų šeima papuošė kalėdinę eglu
tę.

Rasa Jaunlškytė.

KALĖDOS

Po to mano ir ketvirtas šk. sa
kėm eilėraštį “Sniego Senis.”
Darželio, I ir II sk. mokiniai 
dainavo “Vėjelis” žaidžia snai
gėmis.” Man labai patiko, kai 
A. Krasauskas, P. Janušaitis ir 
R. Stanislovaitis grojo akordeo
nais dvi kalėdines giesmes. Po 
to mano skyrius dainavo “Mie
gok Jėzui i’,, o aš pritariau pia
ninu. Regina Kiudulaitė pianinu 
skambino dvi kalėdines giesmes.
Man labiausiai patiko, kai dvi 
mažos sesutės Tijūnėlytės sakė 
eilėraštį “Baltoji Karalaitė”.
Vyresniųjų vaikų grupė šoko 
“Kalvelį”. IU ir IV skyriaus 
mokiniai šoko “Vėdarą”. Vaikų 
Darželis, I ir II sk. žaidė “Barė 
ponas katinėlį”.

Dar buvo daug eilėraščių.
Deklamavo II ir HI dk. mokiniai.
Atskirai sakė eilėraštį A. Vik
torą.

Man viskas labai patiko. Po 
programos atėjo Kalėdų Senelis
su dovanomis. Aš ir mano sesu- tų gruodžio mėnesį. Tai ne pir-

riai, kiek jų bebūtų ir kur jie 
bebūtų, stengdavosi susirinkti 
Kūčių vakarą ir kartu jį švęs
ti, lauždami plotkeles, ragauda
mi dvylika pasnikinių valgių ir 
malda prisiminti savo mirusius 
artimuosius. Po kūčių vakarie
nės, daug kur, ypač kaimuose, 
būdavo žaidžiami ypatingi žaidi
mai arba būrimai. Traukdavo 
šiaudus iš po lininės staltiesės 
— kieno šiaudas ilgiausias, tas 
ilgiausiai gyvens. Merginos bėg
davo į lauką atsinešti malkų, o 
paskui skaičiuodavo — jeigu 
pora, tai sekančiais metais iš
tekės, jeigu ne, dar turės pa
laukti. Daug ir įvairių būdavo 
žaidimų, kas juos visus išskai
čiuos!

Bet dabar laikai pasikeitė. Di
delė dalis lietuvių gyvena išsi
blaškę po visą pasaulį. Kiekvie
nas kraštas turi savo papro
čius, todėl įdomu, ar lietuviai 
dar laikosi lietuviškų papročių, 
ar prie savųjų prideda jau ir 
svetimų? O gal yra tokių, kurie 
visai užmiršo hetuviškus papro
čius ir pasisavino to krašto, ku
riame gyvena? Pasiekaitykime, 
kaip lietuviai švenčia Kūčias ir 
Kalėdas svetur.

Kristina Griniūtė, 8 kl. m.
Iš “Jaunystės Žaibo” Lemonto 
Maironio Lituanistinės Mokyk
los laikraštėlio 1969 m. sausio m. 

LAIMĖTOJA
Ant mano stalo gub “Syracu- 

se Herald — Journal”. Ten įdė
ta viena įdomi fotografija. Ice 
Fobies žvaigždė Karen Kresge 
duoda didelį lagaminą (čemoda
ną) Ritai Gylytei, spalvavimo 
konkurso laimėtojai praeitų me-

JONAS MINELGA
VĖJUI

O klajūne vėjau, ’ 
Patvorių šlavėjau, 
Kas supylė 
Sniego pilj
Prie mokyklos durų?

Kai skridai pro uosį, 
Manėme — dainuosi, 
Manėm — pūsi,
D gausi,
Dūdą žilvitinę.

Gaila buvo šilo,
Ėmė ir pražilo.
Vėjau, vėjau 
Niekadėjąu, 
šerkšno nenupurtei!

Aimanuoja sodai: 
Koks baisus atrodai! 
Pasišiaušęs 
Virkdai kriaušes 
Ir staugi kaip vilkas.

še per nosį, vėjau 1 
Kai lauke stovėjau, 
Man kepurę,
Tokią purią,
Nuo galvos nuspyrel.

Naktį puotą kėlei 
šalčiui barnią vėlei. 
Tai bus riesta.^
Jei per miestą 
Lėkdamas užsnūsi.

X D. Dolskio įdainuotą ir M. 
Hofnieklerio įgrotą šokių rinki
nį išleido J. Karvelio prekybos 
namai. Plokštelėje įrašyta “Či
gonės akys”, “Leisk man”, “Pa
langos jūroj”, “Lietuvaitė” ir 
kitos dainos ir šokiai.

X “Draugas” kasdieną ap
lanko savo skaitytojus, taigi ir 
skaitytojai jo nepamiršta. At
naujindami prenumeratą, atsi
skaitydami už kalendorius bei 
korteles, aukojo: po 3 dol. — 
VI. Motiekaitis, VI. Koskus, J. 
Bubnienė, L. Bildušas, dr. E. 
Žilinskas, M. Kvedaras; po 2 
dol. — Kun. V. Cukuras, Ant. 
Mažiulis, J. Žakas, V. Meškus, 
E. Malkanskas, J. Kilimas, Stp. 
Kęsgailu, J. Jurkšaitis, J. Bakai
tis, P. Balsevičius, J. Vaitkus; 
po 1 dol. — J, Juodis, Marija 
Kšečkauskas, A. Urbelis, Mrs. 
J. Strelis, Marta Babickienė, A. 
Kamauskis, J. Landbergis. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blanlkus. Kreiptis 4259 15. Maple
vvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X Fabrikai daro nuolaidas
krautuvei, o ta savo pirkėjams. 
Jsitikinkit pas Gradinską, 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Reikalinga vyresnio am
žiaus moteris prie šeimos. Skam
binti vakarais tel. RE 7-2739.

x Sausio 19 d. sekmadienį 
3 vai. po piet Šv. Antano para
pijos salėj bus rodamas filmas 
apie Sibiro lietuvaičių maldak
nygę ir kitas filmas apie Lietu
vą. Cicero lietuviai kviečiami at
silankyti. (pr.)

X Dėmesio visiems slidinėto- 
jams. Liko dar keletą vietų dėl 
slidininkų klubo sausio 17—19 
d. d. išvykos į Boyne Moun- 
tain. Registruotis galima pas 
Aldoną Ališauskaitę tel. VVA 
5^371. (pr.)

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

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJAS APSKRITIES 

PIRMININKAS

George Dunne 9 baisais buvo 
išrinktas nauju Cook apskrities 
tarybos pirmininku vietoje į 
gubernatorius patekusio Richard 
Ogilvie. Taryboje dabar yra 10 
demokratų ir 4 respublikonai. 
Šiomis dienomis į vakuojamą 
vietą bus išrinktas dar vienas 
komisionierius.

SUGRIUVO VESDAMAS 
ORKESTRĄ

Žinomas šdkių orkestro vedė
jas Lou Breese buvo ištiktas 
Širdies smūgio šokių metu Con
rad Hilton viešbutyje ir vėliau 
mirė Šv. Luko ligoninėje. Jis 
30 metus vadovavo savo vardo 
pramintam orkestrui.

ŠUO UŽPUOLĖ MOTERĮ
Boxer veislės šuo užpuolė 

Maxine Brooks gyvenanč ą 
Morton Grove priemiestyje. Li
goninėje panaudota 200 dygsnių 
susiūti padarytas žaizdas. Poli-

BRAHMSO KŪRINIŲ 
KONCERTAS

Chicagos simfonijos orkestras 
sausio 16, 17 ir 18 d. duoda 
vien Brahmso kūrinių koncer
tą Orchestra Hali salėje. Pro
gramoje Tragic overtiūra, Kon
certas smuikui ir Simfonija nr. 
4. Solistė smuikininkė Edith Pei 
nemann; diriguoja Rafael Ku- 
belik.

Didžiausia metinė šventė yra 
Kalėdos. Kalėdų šventė yra žie
mos metu ir todėl ji dažniausiai 
būna papuošta baltu sniegu. 
Kalėdos yra švenčiamos beveik 
visuose kraštuose. Ypatingai ir 
iškilmingai jos švenčiamos Ame
rikoje. Čia labai gražiai yra pa
puoštos krautuvės, žmonių na
mai _ beveik kiekvienam lange
matėsi išpuoštos eglutės. Ame
rikoje yra paprotys po eglaite 
dėti įvairių įvairiausių dovanų. 
Tas sukelia didelį džiaugsmą vai
kams ir net suaugusiems.

Kalėdų išvakarėse lietuvių 
paprotys yra švęsti kūčias. Ant 
stalo būna sudėta visokių val
gių: žuvų, gryoų ir kitokių ska
numynų. žmonės taip pat dali
nasi plotkelėmis. Po iškilmingos 
vakarienės išvynioja dovanas. 
Džiaugiasi kebas valandas ir 
laimingi nueina miegoti.

Kitą rytą atsikėlę žmonės ei
na į bažnyčią švęsti Kristaus 
Gimimo šventės. Greit prabėga 
Kalėdos, bet visi jų visuomet 
laukia.

Rovena Kasytė, VU kl. 
“Pirmieji žingsniai” K. Done
laičio Lit. m-los molk. laikr. nr.

2. 1968. XII. 14
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Gražus Kalėdų laikotarpis. Piešė Audronė Kižytė, Marąuette Parko
Lit- m-los OI sk. mok.

tė gavome laibai įdomių knygų 

Violeta Matukaitė,

V skyriaus mokinė Dariaus-Gi
rėno lit. m-la

mas kartas, kad Tėvynės žvaigž
dutės bendradarbiai Gybai lai
mi panašias premijas. Valio 
Rita! Redaktorius

Prakartėle Piešė Vytenis Senuta

(dk). cija nušovė šunį.

GALVOSŪKIAI 

II
Vikri mergaitė, sidabro suk- 

naitė.

(5 taškai)
Ats. Saigūnas ir Rasytė 

Degučiai, 

m
Kai iš trijų obuobų paimsiu 

du, kiek obuobų turėsi?
(5 taškai)

Ats. V. Matulaitis. IV
Praeitų metų lapkričio mėn. 

i 25 dieną suėjo 75 metai nuo vieIš 24 pagaliukų yra sudaryti
9 kvadratai. Atimdami 4 naga-i T'.- - '-Z.Zo+,,«, ! kada rusai užpuolė bažnyčioje 

besimeldžiančius žmones. Buvo 
žuvusių ir daug sužeistų. Kurią 
bažnyčią lietuviai gynė nuo ru-

no žiauraus įvykio Lietuvoje,
bukus panaikinkit 4 kvadratus, i 
Likusių 5 kvadratų brėžinį at
siųskit

(5 taškai) sų? (5 taškai)

MANDAGUMAS

Išmok žiovauti uždaryta bur
na.

Televizija
Mergaitė: — Aš esu visada 
bnksma, labai daug juokiuos, ką 
man reikia daryti?
Gydytojas: — Eik į televiziją.

CIVILIS
Į naują kareivių priėmimo 

būstinę, ateina jaunas vyras, 
pašauktas karinei tarnybai:

— Kuo tu norėtum būti? — 
klausia karininkas.

— Tuo pačiu, kuo buvo mano 
senebs Civilinio karo metu, — 
paaiškino pašauktasis.

— O kuo buvo tavo senelis? 
— vėl klausia karininkas.

— Civibu gyventoju, — atsa
kė jaunas vyras.

ŠACHMATŲ PADARINIAI

Žymus vengrų mdkslininkas 
grafas Istvan iSzechenyl (1791- 
1860) išėjo iš proto. Gydytojas 
patarė jam žaisti šachmatais. 
Buvo pasamdytas jaunas stu
dentas, su kuriuo jis galėtų 
žaisti. Po šešių metų žaidimo, 
grafas pasveiko, bet studentas 
pasidarė nepagydomas beprotis.

ATSAKYMAS

Mažas berniukas — mokinys 
kalba telefonu su kitu berniu
ku — savo klasės draugu:

Berniukas: ___  Sėkantis užda

vinys yra ketvirtame puslapyje 
nr. 6. Pasakyk, kaip tavo tėvas 
jį išsprendė.

BLOGI PAŽYMIAI
Tėvas bara savo sūnų:
Tėvas: — Kodėl tavo draugas 

Jonas negauna 2 ir 3.
Sūnus: — Čia didelis skirtu

mas. Jis turi labai mokytą tėvą.

— Kai kurios mergaitės ma
žiau interesuojasi dangaus erd
ve, negu savo rūbinės erdve.

Kaip vadinasi vienas pasa
kose minimas gyvis, kuris norė
jo su jaučiu susilyginti?

(5 taškai)
Galvosūkių atsakymai

1) Reikia suskaičiuoti žiedus 
(ruožus). Kiek žiedų, tiek 
metų.

2) Metų mėnesiai.
3) Aušrinė.
4) Rugiena ir t t
5) Asp.

(


