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Vilnius
skaičiuose

Vilnius, ok. Lietuva.
“Tiesoje” neseniai buvo pa

skelbta “Vilniaus vizitinė korte
lė”, — šiek tiek statistikos duo
menų apie Vilniaus miestą 1967 
metų gale, tai yra, maždaug 
prieš metus.

7 mylios skersai Vilniaus
Miesto plotas esąs 15,280 hek 

tarų, arba beveik 153 kvadrati
niai kilometrai (beveik 12 x 13 
km, arba apie 7 mylios skersai 
ir išilgai).

Iki 1945 metų miesto plotas 
buvo 10,390 ha, ty., beveik 104 
kvadr. kilometrai (apie 10 x 10 
km.). Miesto plotas žymiausiai 
padidėjo, prijungus Naująją Vil
nią. Prisidėjo ir keletas kitų pa
kraščių. Jei praplėtimas būtų bu
vęs išdėstytas aplink miestą maž 
daug vienodai, tai miesto ribos 
būtų atitolusios nuo centro vidu
tiniškai po 2-3 km. į visas pu
ses.

Apie 330.000 gyventojų
Gyventojų skaičius dabar (19 

67 m. gale) buvęs 329,100. Tai 
esą 153,1 proc. lyginant su 1940 
metų gyventojų skaičium, atseit, 
su 215 tūkstančių.

Miesto “gyvenamasis fondas” 
dabar buvęs — 186,9 proc. 1940 
metų to fondo, tai yra, gyventi 
tinkamos vietos. Išeitų, kad da
bar Vilniuje gyvenama erdviau, 
negu 1940 metais: gyventojų pri
sidėjo 53 proc., o vietos — be
veik 87 proc. Bet “vizitinė kor
telė” rodo tik gyvenamojo ploto 
padidėjimo nuošimtį, o visai ne
mini nei 1940 metų nei dabar
tinio ploto metrais... Vargu ar 
kada tas plotas buvo tiksliai ap
skaičiuotas. Bet tada ir padidėji
mo nuošimtis tegali būti tik “iš 
lubų” paimtas. Nei apsilankiu
sieji, nei gyvenantieji Vilniuje 
neliudija to padidėjimo. Priešin 
gai, daugumas aimanuoja, kad 
gyveną nepaprastai susikimšę.

9 proc. pensininkų Vilniuje
Nepaminėta, kiek iš 329 tūks 

tančių Vilniaus gyventojų yra 
darbingo amžiaus ir kiek jų dir
ba bei kiek turi pajamų. Tik pa
minėta, kad jų tarpe esą 29,340 
(beveik 9 proc.) pensininkų, 47, 
300 (14 proc.) gimnazistų, 19, 
300 profesinių mokyklų mokinių 
(6 proc.), 24,100 (7 proc.) auk
štųjų mokyklų studentų.

Viena parduotuvė 517-kai 
gyventojų

Mažmeminės prekybos paruo- 
tuvių mieste esą 637, t.y., vidu
tiniškai po vieną 517-kai gyven
tojų. 1967 metais vilniečiai jose 
nusipirkę už 325 milijonus rub- 
neprasitariama, ar į tų prekių a- 
vienam gyventojui kasdien. Bet 
pyvartą įskaityta ir apyvarta vai 
lių prekių. Vidutiniškai tai yra 
už 2 rublius ir 71 kapeiką kiek- 
gyklų bei restoranų, kurių mies
te 356. Nutylėta ir tai, ar į maž 
meninės prekybos apyvartą įskai

8v. Onos bažnyčia Vilniuje

Egipto Nasser: 
baigęs

karas dar nepasi-

Izraelis puola ir., 

atšaukia

DAMASKAS, Sirija. — K I- 
rako pranešama: septyni Izra
elio lėktuvai - naikintuvai puolė 
Irako dalinius Jordane. Vienas 
lėktuvas buvo Irako dalinių nu
muštas. Tai buvęs antrasis Iz
raelio lėktuvų puolimas — pir
masis įvykęs pernai gruodžio 
4 d. Anuomet, Irako žiniomis, 
žuvę šeši Irako kariai. Dabar 
įvykęs puolimas buvęs Izraelio 
atkirčiu, Irake praėj. pirmadie
nį pakorus 14 šnipų ir jų tarpe 
9 žydus.

Izrael’s vakar žindą paneigė, 
pridūręs, kad pranešimo apie 
puolimą tikslas buvęs “dengti 
padėtį Irake”. Izraelis taip pat 
paneigia Irako paskelbtas ži
nias apie tai, kad Izraelis tel
kiąs dalinius ties Jordano sie
nomis.
Sniegas Izraelyje ir Jordane
TEL AVTV. — Užsienio spau 

dos atstovai šiuo metu nepa
stebėjo jokio žymesnio karinių 
dalinių judėjimo. Be to, sniegas, 
padengęs Izraelio ir Jordano 
sritis ir lietus teikia ne įtam
pos, bet, priešingai, ramybe dvel 
kianti vaizdą.

Egipto Nasser: karas 
• dar nebaigtas

KAIRAS. — Prez. A. Nasser 
vakar pareiškė: “1967 m. 6 die
nų karas tebuvo tik įžengia
muoju karo tarpsniu... karas 
tebėra sulaikytas”. Kalbėdamas 
arabų prekybos unijų suvažia
vime, Nasser pasisakė prieš 
“pasaulio imperializmą, kuris 
naudojąs terorą prieš arabų tau 
tų laisvės bei išlaisvinimo sie
kius”.

• Negrė P. Ilarris, buvusi
diplomatė, paskirta Harvardo 
teisės mokyklos dekanu.

tyti tose parduotuvėse parduotie 
ji maisto gaminiai, rūkalai ir gė
rimai, įskaitant alų ir degtinę.

Visi toki nutylėjimai labai bū
dingi tos rūšies “vizitinėms kor
telėms”. Taip po jomis paslepia
ma daugiau, negu pasirodomą.

(ELTA)

VASARIO 16-jai ARTĖJANT
VLIKas kreipiasi į lietuvius Sibiro tremtyje, pavergtus 
pasaijy gyvenančius — Kviečia šiais metais laisvajam 
prasmę Ribbentropo - Molotovo suokalbio.

Lietuvos žemėje ir laisvame 
pasauliui išryškinti tikrąją

Lietuvių tautos žodis 
virto kūnu...

Lietuvos Taryba prieš penkias 
dešimt vienerius metus Lietuvos 
sostinėje Vilniuje pasirašė Vasa
rio 16 d. Aktą, išreiškiantį lietu
vių tautos lūkesčius ir politinę 
valią, atkuriantį ilgaamžią nepri 
klausomos Lietuvos valstybę ir 
sudarantį būtinas sąlygas lietu-
vių tautos kūrybinei galiai skleis'* Je tėvynėje esantiems patvaros 
tis. Lietuvių tautos žodis, tartas atsispirti priespaudai, ryžto ir į- 
Lietuvos Tarybos lūpomis ir įvyk1 stang°s. išlaikyti gyvą Lietuvos
dytas kraujo auka, virto kūnu — 
atsikūrė laisva nepriklausoma de 
mokratinė Lietuva.

Ribbentropo - Molotovo 
suokalbis sužlugdė Lietuvos 

valstybę
Jau ilgas laikas, kaip lietuvių 

tauta mini Vasario Šešioliktosios 
Aktą be džiaugsmo, nes beveik 
prieš trisdešimt metų hitlerinės 
Vokietijos ir bolševikinės Rusi
jos sąmokslas (Ribbentropo —
Molotovo 1939 metų susitarimai 
ir slapti protokolai) sužlugdė Lie 
tuvos valstybę ir įstūmė lietuvių 
tautą į istorijoje dar negirdėto 
nuožmumo priespaudą. .

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, bylodamas už lie 
tuvių tautą, atimtą balso, Vasa-| JAV lėktuvai 1949 m- gabena 
rio Šešioliktosios sukakties proga | mai&'tą aPsuptam v- Berlynui.

pasauly
-keiti baisa

Išsklaido žinias apie galimą 
atkirtį

TEL AVTV. — Vakar Izraely 
vyravo nuotaikos, kurios liudi
jo: krašto politikai linkę išsklai 
dyti pasklidusias žinias ajpie ga
limą Izraelio atkirtį Irakui.

Izraelio gynybos ministeris 
Moshe Dayan, kalbėdamas val
dančios Jungtinės darbo parti
jos susirinkime, vakar nurodė: 
“Mes neturime suteikti Irakui 
pasiteisinimo progą toliau per
sekioti likusius gyvus žydus”. 
Tai aiškinama Izraelio noru iš
sklaidyti žinias apie galimą Iz
raelio atkirtį. Dayano nuomone, 
siekiant remti Irako žydus, tu
rinčios būti sutelktos “visos 
tarptautinės priemonės”.

Dayan, laikomas “karingojo 
Izraelio” atstovu, piktai puolė 
Prancūzijos prezidentą gen. de 
GauUe. Dayano žodžiais, “visos 
kalbos apie taiką bei taikingus 
siekius — apgaulingos, nes ne
norima teikti ginklų apsuptam 
kraštui, tuo tarpu jie pristato
mi Irakui”.

Sovietai remia arabus,
, popiežius Įspėja

MASKVA. — čia viešėjus 
P. Jemeno prezidentui Al - Sha- 

! abi, pietuos jo garbei metu A. 
Tarybos prezidiumo pirm. N. 
Podgomyj pažymėjo, kad so
vietai remią arabus jų ginče su 
Izraeliu, dar pridūręs, kad Mas
kva siekianti politinio susitari
mo Art. Rytuose.

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VT trečiadienį buvo pri
minęs, kad padėtis Art. Ry
tuose žymiai pablogėtų, abiems 
pusėms neatsisakant neapykan 
tos ir “keršto dvasios”. Tai 
laikoma popiežiaus jspėjimu Iz- 
iraeliui nevykdyti jokių atkirčio

| veiksmų.

kreipiasi į lietuvius Sibiro trem
tyje, pavergtus Lietuvos žemėje 
ir laisvame pasaulyje.

Ko linki viso pasaulio 
lietuviams

Į tolimąsias sovietinės imperi
jos sritis ištremtiesiems broliams 
trokštam stiprybės ištverti žiau
rias tremties sąlygas; pavergto-

valstybingumo mintį ir stingrią 
iš priespaudos išsivadavimo vil
tį.

Laisvuosius lietuvius ir jų or
ganizacijas kviečiam spiestis apie

M. Dayan: prašo pasaulio gelbėti 
Irako žydus

Kiti įvykiai
WASHINGTON. — Valstybės 

departamento žiniomis, Irake 
suimtas amerikietis Paul Bail 
su žmona. Jis atstovauja Stan
dard Oil ir talkininkavęs Ira
ko žibalo bendrovei. Belgijos 
ambasada, atstovaujanti JAV 
interesus Irake, nurodė, kad 
Bail laikomas namų arešte.

JAV vyriausybės atstovas, 
Ch. Yost, delegatas J. Tautose, 
rašte J. Tautų Saugumo Tary
bai priminė, kad “buvusių tra
giškų įvykių pasikartojimas ga
lėtų žymiai apsunkinti pastan
gas taikos, pakantos ir žmo
giškojo susipratimo kryptimi 
pasaulyje”. Tai laikoma antruo
ju JAV-bių pasisakymu prieš 
Irake buvusius pakorimus.

DAMASKAS, Sirija. — Siri
ja kaltina Iraką; šio slaptasis 
agentas gatvėje šūviu sužeidęs 
Sirijos ambasados politinį ben
dradarbį Abdel Sabbagh. Irako 
įstaigos apie įvykį tyli.

• M. Laird, gynybos vadovas 
vakar paskelbė: “Pueblo” laivo 
klausimą turėtų ištirti Penta
gono įstaiga.

• Žemės drebėjimas vakar 
palietė Filipinų salas.

Vyriausi Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą Lietuvos vadavimo dar 
be ir visokiariopai jį remti. 
Mums, laisviems lietuviams, ne
pakanka išlaikyti praėjusių — 
Lietuvos Laisvės Kovos — metų 
veiklos apimtį ir lygį, išvien vi
siems siekiant didžiojo lietuvių 
tautos tikslo — nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimo.
Plėsti veiklą, įjungti danginu 

intelektualinių jėgų
Mums reikia dar labiau išplė

toti ir patobulinti veiklą, įjun 
giant daugiau intelektinių pajė
gų į Lietuvos laisvinimo darbą 
Mums, ypač šiemet, svarbu pa
brėžti bei laisvajam pasauliui iš
ryškinti tikrąją prasmę Ribben
tropo - Molotovo suokalbio, nu 
lėmusio Lietuvos ir kitų nepri 
klausomų Europos vidurio valsty 
bių likimą. Svarbu taip pat, ben
draujant su pavergtosios Lietuvos 
žmonėmis, visada turėti prieš a- 
kis Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto teikiamas laiky
senos gaires.

Lietuvos meilė, visų mūsų ryž 
tas ir suderintos pastangos priar
tins lietuvių tautai laisvės rytą.

Tegu meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse...

i Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Žuvo kun. K. Kuckel

' THOMPSON, Conn. — Va
kar telefonu pranešta, kad po 
įvykusios automobilio katastro
fos nuo žaizdų sausio 30 d. mi
rė Marianapolio mokytojas kun. 
Kazimieras Kuokeli (Kuokelis), 
MIC.

Velionis buvo gimęs 1926 m. 
kovo 18 d. New Britain, Conn. 
Atlikęs karo tarnybą marinuo
se, 1949 m. įstojo į Marijonų 
vienuoliją. Studijavo St. Bede 
kolegijoje ir Romos Angelicum 
universitete. Kunigu įšventin
tas 1956 m. gruodžio 22 d. Grį
žęs iš Romos , Marianapolio 
mokykloje dėstė istoriją.

A. a. kun. K. Kuokeli bus 
laidojamas kitą savaitę Chica- 
goje.

Mirė D. Pire — Nobelio 

taikos premijos 

laimėtojas

Daug padėjo karo pabėgėliams

LOUVAJN, Belgija. — Va
kar čia mirė, 59 m. amž. sulau
kęs, tėvas domininkonas, bel
gas Dominiąue G. H. Pire. 1958 
m. jam buvo paskirta Nobelio 
taikos premija.

Tėvas Pire nuo 1949 m. buvo 
atsidėjęs karo pabėgėlių ir iš- 
vietintųjų, DP, globai. Jis buvo 
sukūręs tarptautinę organizaci
ją pabėgėliams šelpti, be to, 
Europoje organizavo jo sumany 
tas “europines sodybas” apgy
vendinti išvietintiems, skelbė 
tautų bendradarbiavimą žmo
niškumo pagrindu.

Astronautas F. Borman — 
Europon

VVASHINGTON. _ Preziden
tas Nixon vakar paskelbė siun
čiąs pulk. F. Bormaną, praėj. 
metų gruodžio m. “Apollo 8” 
žygio vadovą, kelionei po Vak. 
Europos kraštus. Jis su žmona 
išvyksta šį sekmadienį ir ap-1

Prancūzų lėktuvas - naikintuvas “Mirage”, viena svarbiųjų prancūzų 
— Izraelio nesutarimų priežasčių

Paryžiuje-jokios pažangos...
'Hanojus su Vietkongu atmeta 

pasiūlymus
PARYŽIUS. — Vakar įvyku

siame 7 su puse valandos, ant
rame, po pertraukos, taikos pa
sitarimų posėdy, JAV delegaci
jos pirm. H. C. Lodge vėl pa- 
katrojo praėj. šeštadienio pa
siūlymus : taikai pasiekti rei- 
kia, kad abi kariaujančios ša- 

,'lyB atitrauktų savo karinius da
linius. Jis įsakmiai nurodė į ko
munistų dalinius P. Vietname — 
jei jie savo vyrus atitrauks į 
'Siaurės Vietnamą, po to seks 
sąjungininkų dalinių atitrauki
mas.

Pirmasis žingsnis taikos kryp 
timi, pabrėžė Lodge, tai demi
litarizuotos (neutralios) zonos 
atstatymas. Atitraukus dali
nius iš P. Vietnamo, sektų pa
sikeitimas belaisviais.

Komunistai, Hanojus su Viet
kongu, visus pasiūlymus atme
tė.

IŠ VISUR
Čekų vadai įspėja

Įspėja “kraštutinhioslus”, 
reikalauja aukso iš JAV

PRAHA. — Min. pirm. O. 
'Čemik, parlamente kalbėdamas 
pažymėjo, kad vyriausybė sie
kianti vykdyti numatytas re
formas, tačiau tuo pačiu metu 
pasisakanti prieš “kraštutinių- 
'jų” reiškiamus reikalavimus. 
'Jie galį būti kraštui grėsmingi.

Čemik nurodė, kad prieš 
“maištininkus” būsią griebia
masi visų įmanomų priemonių.

Jis dar pažymėjo, kad san
tykiai su Varšuvos sutarties 
kraštais būsią vystomi. Tas 
pats liečia ir Vakarus, tačiau 
iš JAV-bių vyriausybės jis rei
kalavo: jos turinčios grąžinti 
Prahai auksą, kuris buvęs pa
imtas naciams Čekoslovakijoje 
įsigalėjus.

Mirė Allan Dulles
Buvęs žvalgybos viršininkas

VVASHINGTON. — Sausio 
29 d. Washingtone, Georgetown 
ligoninėje plaučių uždegimu mi
rė Allan Dulles, buvusio, jau 
mirusio valst. sekretoriaus F. 
Dulles brolis.

Buvo gimęs 1893 m. ir nuo 
1920 m. dirbo JAV valst. de
partamente. vėliau ėjęs atšakiu 
gas žvalgybos įstaigos parei
gas. Buv. prez. Eisenhowerio 
valdymo laikmečiu, 1953 — 
1961 m. buvo centrinės žval
gybos įstaigos — ČIA — va
dovu. Iš jos pasitraukė po ne
sėkmingos Kubos “invazijos”.

Šeštadienį laidojamas Balti
morės mieste.

lankys: Vak. Vokietiją, Pran
cūziją. Belgiią, Olandiją. Ispa
niją. Portugaliją ir kt. kraštus.

Vakar prez. Nbconas pusry
čiavo, be Bormano, dar ir su 
kitais dviem žveio dalyviais: 
Anders ir Lovelliu.

Derybos gali vykti metus ' 
ar ilgiau

PARYŽIUS. — Vakarų spau
dos atstovai šiuo metu reiškia 
nuomonę, kad Paryžiuje vyks
tą pasitarimai ir ateity bus bū
dingi abiejų šalių, ypač kamu- 

’nistų bei Saigono, “nusistatymų 
■pareiškimais” ir tai gali dery
bas nepaprastai vilkinti.

Iš komunistų laukiama: jie 
reikalausią stambių pakeitimų 
Saigono vyriausybėje ir komu
nistų įtraukimo į “taikos vy
riausybę”. Tik po to jie sutin
ka tartis dalinių atitraukimo 
klausimu.

Amerikiečiai tikisi, kad anks
čiau ar vėliau P. Vietnamo po
litikai įsitrauksią į slaptas de- 

1 rybas su komunistais. Savo 
ruožtu, JAV delegacija pasiry
žusi ir toliau atkakliai reika
lauti atstatyti visų šalių gerbti
ną “neutraliąją zoną”, ir pa
laipsniui vykdytino dalinių ati
traukimo. Tai, esą, būtų įma
noma, tuo pačiu tęsiant politi
nio turinio pasikalbėjimus.

Ženevoje dėl Laoso tartasi 
17 mėnesių

Ženevoje prasidėjus taikos 
pasitarimams dėl Laoso, jie vy
ko net 17 mėnesių ir buvo baig
ti 1962 m. Tačiau ir pasirašius 
susitarimą su komunistais, šie 
jo nesilaikė...

Paryžiaus pasitarimai vyks
ta aštuntas mėnuo, tad jų pa
baigos vargiai lauktina šiais 
metais.

KALENDORIUS
Sausio 31 d.: šv. Jonas Bosco, 

šv. Marcelė, Skirmantas, Jau
nė.

Vasario 1 d.: šv. Ignacas 
antij., šv. Brigita, Gytis, Eidvi- 
lė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, kiek šalčiau, 
temp. sieks apie 30 1. F., ryt — 
debesuota, be didesnių tempe
ratūros pakitimų.

Saulė teka 7:04, leidžias 5:05.

JAV karių sugautas Vietkongo par
tizanas



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. sausio mėn. 31 d,

Redeguoja J. ŠOLICNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60629

GARBĖS NARIUI MIRUS
Staigi mirtis užrūstino ir mū- su buvusiomis krepšinio išvyko-

Vaizdas iš atsisveikinimo valandėlės su J. Bačiūnų Jaunimo centre. 
Kalba Lietuvos gen. kon. dr. P. Daužvardis. Nuotr. V. Noreikos

sų išeivijos sportininkus. Neteko 
me savo garbės nario, visuome
nininko Juozo Bačiūno. Sportini
nkams ši. mirks yra dar aitresnė 
nei kitiems lietuviams, nes mes 
sayo tarpe nedaug turėjome ir tu
rime mūsų vyresniųjų, kurie bū
tų parodę tiek dėmesio sportui.

Jau prieš keliolika metų mūsų 
sportininkai pajuto, jog Bačiūno 
asmenyje jie turi nepaprastą spor 
to reikalų užtarėją bei rėmėją. O 
rėmė jis mus — sportininkus vi
sokeriopai; tiek skatinimu, tiek 
konkrečia finansine parama.

Du didieji išeivijos sporto įvy
kiai — išvykos krepšininkų į P. 
Ameriką ir Australiją — buvo di
džia dalimi Bačiūno pastangų vai 
sius. Jis ragino tiem žygiam spor
tininkus, jis padarė reikiamus ko
ntaktus, paruošė dirvą kelionėms 
k pagaliau išvykusius rėmė. Nie
kas nėgali pamiršti kaip velionis 
entuziastingai pasitiko grįžusius 
iš kelionių krepšininkus. O paga
liau ir toms kelionėms ruošian
tis (ypatingai Australijon) krep 
Šinink ai rado užuovėją jo nuosa
voje svetingoje Tabor Farm va
sarvietėje.

Negera būtų, jei mes sakytume, 
kad Bačiūno vardas rištinas tik

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Amerikietis P. Benko daro 

gerą pradžią Olandijos tarptauti
niam turnyre, Veik on Ze (netoli 
Amsterdamo). Jis pirmam rate su 
dorojo Lenkijos atstovą Dodą ir 
antrame — Sovietų didmeisterį 
E. Gelerį. Islandijos didmeisteris 
Otefson paklojo Vengrijos pažibą 
Portisch ir Čekoslovakijos — L. 
Kovaleką. Buv. pasaulio čempio 
nas Botvinikas įveikė jugoslavą 
Ostoičą ir olandietį H. Rej. P. 
Keres turi 1,5 taško, sužaidęs ly 
giomis su olandu Donner ir lai
mėjęs prieš Portisch, Vengrija.

— Vilniaus vid. mokyklos mo 
kinys Gintautas Piešina pasidali
jo antrą vietą Sovietų S-gos jau
nių p-bėse su kijevičiu GofŠtei- 
nu, abu surinkę po 7 taškus. Pir
menybes laimėjo 14-metis ukrai 
nietis A. Bieliavski su 7,5 tš. iš 
9 galimų.
....— Panevėžietis G. Plungė lai
mėjo Lietuvos kaimo šachmati-

Sunkiasvoriai sportininkai. South Dakotoj yra grupė kėglininkų, ku
rie yra ypatingai sunkaus svorio. Visa grupė sveria 2,000 išvarų. Čia 
matyti du sunkiasvoriai, Rice 333 svarų ir Berger 330 svarų, bėžiūrį į 
kamuolį dedantį patarnautoją, kuris yra tik 90 svarų. Lengviausias 
grupės vyras sveria 249 svarus.

mis. Visai ne, Bačiūną dažnai 
mes matydavome mūsų sporto 
šventėse, mūsų sportininkų suva
žiavimuose. Ir čia jis su didžiu 
entuziazmu patardavo, paaiškin
davo kaip geriau pritaikyti Hįū- 
sų sportinį judėjimą nūdieniniam 
gyvenimui.

Pasigesdavome mes vyresnios 
kartos visuomeninkų, ypatingai 
sportininkų suvažiavimuose, bet 
tas šviesusis, žilaplaukis Michiga
no ūkininkas (taip jis pats save 
mėgdavo vadinti) savo nuolati
niu optimizmu ir entuziazmu kė
lė mūsuose pasiryžimą ir norą vi 
suomeninei veiklai, sportiniam 
judėjimui.

Sportininkai, kaip ir daugelis 
išeivijos lietuvių, dabar jam iške
liavus, pasijus dar didesni našlai
čiai. Tokia jau gyvenimo dalia; 
toks didelis nusivylimas, kad am
žinos atminties vyras mus paliko.

Nuliūdusi išeivijos sportininki- 
ja reiškia nuoširdžią užuojautą 
mūsų Garbės nario žmonai fiačiū 
nienėi ir jo artimiesiems. Jo nete
kimo akivaizdoje sportininkai ryž 
tąsi dirbti tiems tikslams, kuriuos 
taip uoliai ugdė velionis.

J. Šo-liūnas

ninku p-bes, pustaškių pralenkęs 
E. Zygmantą. M. Kartonaitė, J.
Juršaitis ir R. Ražaitis, pasidalijo 
3-5 viekas.

— Kaune, profsąjungų p-bėse
pirmauja Vilniaus čempionas D.
Lapienis. Įdomu, kad Lietuvos 
čempionas Vladas Mikėnas pra
laimėjo Ambrazaičiui, o Vistane 
ckis — Barstaičiui. Dalyvauja 12 
pajėgiausių Lietuvos šachmatini 
nkų, jų tarpe 7 meisteriai.

— Pasaulio čempionas T. Pe-
trosianas Jerevane apgynė diserta 
ei ją: “Kai kurios liginio Šachma
tininkų mąstymo problemos” ir 
gavo filosofijos mokslų kandida
to laipsnį. , . . 1

— Bostono tarpklubinėse, abi
So. Bostono Lietuvių P. D. šach
matų komandos, vasario 7 d. run. 
giasi: pirmoji su Harvardo uni-,
versitetu ir antroji su Brockto- ties minėjimas Jaunimo centre, 
nu. Rengia “Margutis”.

Kazys Merkis _ Romp j Gai

dėlio operos “Dana” premjera 
Marijos aukšt. mokyklos salėje.

PARENGIMAI CHICAGOJE
Vas. 1 d. — Dariaus-Girėno 

lit. mokyklos tėvų k-to vakaras 
jaun. centre.

Vasario 2 d. — Klaipėdos 
uosto mugė Jaun. centre.

— Rašytojo Vydūno sukak
ties minėjimas Gage Parko sa
lėje.

Vasario 8 d. __ Anglijos liet.
klubo parengimas Jaun. Centre.

— Liet. Gailestingųjų seserų 
tradicinis banketas.

Vasario 9 d. — Putnamo sese
lių rėmėjų metinė vakarienė 
Jaun. centre.

,— Montessori dr-jos pavasa
rio madų paroda Beverly 
Wąods.

Vas. 15-38 — Dailės instituto 
meno paroda Čiurlionio galeri
joj.

Vas. 22 — Dariaus Lapins
ko muzikos mokyklos spektak-

R. Schumanno “Vienos
karnavalas” Jaunimo centre.

Vas. 28 d. — Laimėjimų — 
žaidimų popietė Marijos aukšt. 
mokykloje.

Kovo 2 d. —Chicagos skau
tų ruošiama Kaziuko mugė 
Jaun. centre.

Kovo 8 d. — "Laiškai Lietu
viams” vakaras Jaun. centre.

Kovo 15 d. — Dail. J. Kele- 
čiaus tapybos paroda Čiurlionio 
galer.

r- Balfo jubiliejinis 25 m. 
seimas šv. Kryžiaus parap. sa
lėje. Vakare ten pat banketas.

Kovo 16 d. — Balfo 25 m. 
jubiliejinis koncertas, dalyvau
jant Čiurlionio ansambliui, Ma
rijos aukšt. mok. salėje.

Kovo 22 d. — “'Draugo” ro
mano premijos įteikimas Detroi
te.

Kovo 28 d. — Tėvų Marijonų 
bendradarbių seimas Marijonų 
vienuolyno salėje.

Kovo 30 d. — Muziko A. Va 
nagaičio 20 metų mirties sukak

GOLFININKIJ ŽINIAI

Primenama, kad Chicagos gol 
fininkų — lietuvių visuotinis su
sirinkimas įvyksta šiandien, 
penkt., 8 vai. vak. Gintaro sve
tainėje.

Visi nariai, bei golfu besidomį 
;m,menys, kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

^A/erer been siek 
a day in his life
Thąt's tho way lt should be. 
Every child is entftled to a 
healthy atart in life, būt there 
are en estimated 250,000 
American babies each year 
who are deprived of that 
preclous birthright

.r * ;«** ■ ■-* «•
They are the babies 
bom *ith defects. 
They are the 
babies you help by 
helping the March 
of Dimes flght 
birth defects 
through nationwide 
programa of 
research, medical 
care and education.

— Dantų gydytojų balius 
Jaun. centre.

— Kernavės skaučių tunto 
tėvų k. parengimas B. Pakšto 
svetainėje.

Bal. 13 d. — Komp. J. Gai
delio operos “Dana” H pastaty
mas Marijos aukšt. mokyklos 
salėje.

Bal. 19 d.-—Komp. J. Gaidelio 
operos “Dana” IU pastatymas 
Marijos aukšt. mokyklos salėje.

— T. T. Pranciškonų rėmėjų 
balius Jaun. centre.

Bal. 26 d. — .Skaučių “Aušros 
Vartų” tunto balius B. Pakšto 
salėje.

— Lemonto Maironio Lit. mo
kyklos tradicinis pavasario ba
lius Union Center salėje, Willow 
Springs.

Bal. 27 — Pranciškiečių rė
mėjų Chicagos aps. vakarienė 
Nekalto Pras. par. salėje.

Geg. 4 d. — šv. Kaz. seserų 
rėmėjų seimas Marijos aukš. 
mok. salėje.

Gegužės 4 d. Sol. V. Kojelie
nės dainų koncertas Orkestras 
Hali.

Geg. 10 d. — Marąuette Par
ko lit. mokyklos tėvų k-to va
karas B. Pakšto salėje.

Geg. 17 d. — Veleckytės ba
leto studijos vakdras Jaun. cen
tre.

Geg. 18—26 o. — “Dailės

Lotste von Bromsen, 25 m., švedė 
lėktuvų linijos ipatarnautoja, San 
Francisco mieste laiko arklių lenk- 
tynininkės skrybėlaitę, nes ji daly
vaus arklių lenktynėse Australijoj, 
kur moterims leidžiama arklių 
lenktynėse dalyvauti, gi Amerikoj 
draudžiama.

grupės darbų paroda Čiurlionio 
galerijoje.

Geg. 25 d. — Ghicagos Ang
lijos liet. klubo gegužinė Bučo 
darže.

Birželio 1 d. — ČAIaM abi
turientų išleistuvių vakaras 
Jaun. centre.

—. K. Donelaičio mokyklos 
sporto ir dainų šventė Marijo
nų soduose, Clerendon Hills.

Birž. 7 — Jaunučio Puodžiū
no baleto stud. vakaras J. cen
tro salėje.

Birž. 8 — Muziko A. Nalko 
muzikos stud. koncertas J. cen
tro salėje.

Birž. 15 d. — Balfo Chicagos 
apskrities piknikas.

— 1 vai. kun. Tado - Jono 
Degučio, OFM, iškilmingos pir
mos Mišios Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje.

Rūgs. 27-28 — Putnamo se
selių rėmėjų madų paroda Jau
nimo centre.

Spalio 11 d.__Chicagos Ang
lijos liet. klubo tradicinė meti
nė vakarienė B. Pakšto salėje.

„ Spalio 19 — “Eglutės” kon
certas Jaunimo centre.

Lapkr. 15 d. — Sienojo An
glijos liet. klubo Chicagoje tra
dicinis metinis linksmavakaris

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PB 6-1063

M O V I N G
j. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chieago, Illinois

PARDUODAMI 
IŠ MODELINŲ NAMŲ BALDAI
30% ik' 50% nuola'da. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVĖST FURNITURE CO.
6200 S. VVestern. Tel. GR 6-4421

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

820834 West 95th Street 
Chicago. Ullnois

Tel. OA 4-HA54 ir OR 0-4880

Ofisas 8148 West 03rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid..- 8241 ffrat OOth Plaee
Tei.: REpubiic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais valt. nuo 7 iki 8 vai.

OR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 68-čios ir Callfornia 

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

Trečiad. Ir“ kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 470-4042

~~ Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 289-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical BuUding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimo;
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

BR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2868 VVest OSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

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

Tei. 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

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

BR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr.. penktad. 1-5, treč. ir šeši. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle

nais 2—U v., Šeštadieniais 10-1 d p. 
Tilgronlal 'prHmaTnl Dajeral susltarlma-
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Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; Seštad. 10—2 vai. \

Rez. PB 8-6960.O*». 735-4477.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
STFCIAtYBC — NĖR VĮ! IB 

EMOCINES UGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr moterų Ilges 
6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir milteni ligos
2454 W. 7l8t Street

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

šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Narni) — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 5 A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 6 Iki 8 V.v. 
Seštad. nuo 1 Iki 4 vai.

....... —•........ ............................. .
Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

OR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 68rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 5-1811
DR. VVALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 We«t 59th Street 

Vai.: .plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 8-8 vai. vak.. 

išskyrus trečladlenlua 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., Seštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 9-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

(7l-os ir CampbeU Avė. kampas) 
Vai. kasdien D—11 ryto tr 4—8 ▼. v. 
ŠeStad » v. r. — Iv. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. OSrd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
"contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą.
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Narni, 925-7697 

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

Išskyrus trečiadien)

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 Se. Kedzie Avenue
Vai,, pirmad., antrad., ketvlrtad. B 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. l» 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEG. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dSl dakta

ro ilgos.

DR. LEONAS SEHNJTIS
INKSTŲ, POSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDOMA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA

.___ PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, BĮ

Kabinetu tel. 687-2920 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimu

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 v« 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vai 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7lst 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. VVA 5-3099

DR. ITT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą..

Of. tel. HE 4-2128, Namą <51 8-6t0

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. tr 6—8 v. vak.

------- Trgčlad. >r šeštad, uždarytą

Telefonas — GRovehlU 9-1
DR. A. VALIS. LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE ,AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 lkl 4 lr 6 Iki 8 v. 
šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 9-9409
DR. ONA VAŠKEVIDIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso FR 9-6449, res. HE 4-9190

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7Ist Street 
Vai.: 2 tkl 4 v. p. p. lr 7 Utį 8 v.^v, 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 797-2141. Namą 9S9-489O

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: pirmad.. antrad., penktad. 1-4 
ir 9-8 v. v., ketvlrt. 6-8 V. 
šeStadlenials 11-1 vai. popiet
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Nepriklausomybės ryžtas

JAUNOSE ŠIRDYSE
Visi laukiame Vasario 16 d. 

minėjimų ir jiems ruošiamės. 
Visos lietuvių kolonijos susi
rūpinusios turėti tai dienai 
spalvingesnę programą. La'bai 
svarbu nepamiršti trijų daly
kų: j iškilmes pakviesti kitų 
pavergtų ir mums draugingų 
tautų atstovus, ieškoti būdų 
vienaip ar kitaip iškelti Lietu
vos laisvės reikalą vietinėje 
amerikiečių spaudoje ir, kiek 
galima, įtraukti į programos 
vykdymą ir jos stebėjimą mū
sų jaunimą. Tuo visu rūpinasi 
vietinės lietuvių kolonijos va
dovybės ir tuo reikia džiaug
tis.

Nors ir labai geras ir svar
bus dalykas Vasario 16 d. pa
gyventi Lietuvos laisvės at
kūrimo idėjomis ir nuotaiko
mis, vis dėlto labai nukentė
tų visas reikalas, jeigu tai bū
tų tik vienos dienos užmojis 
ir jeigu tai pasiliktų tik val
dybų bei vadovybių rūpestis. 
Vasario 16 dienos dvasia turi 
gyventi visa lietuviškoji vi
suomenė ir tai per visas 365 
metų dienas. Ypač svarbu tas 
idėjas ir nuotaikas perkelti j 
širdis tų, kuriems priklauso 
ateitis, — į mūsų jaunimą. 
Šiandien mums svarbu ne tik, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė buvo paškeObta 1918 m. 
Vilniuje, bet kiekvienam tė
vui, motinai turi būti labai 
svarbu, kad kaip tik dabar į- 
vyktų Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimas kiekvieno 
jų vaiko jaunoje širdyje. Tai 
bus nepriklausomybės idėjos 
perkėlimas į lietuviškas šei
mas, į lietuvių namus. į jau
nas lietuviškas širdis. Reikia 
gerai paplanuoti ir pagalvoti, 
kaip tai sėkmingiausiai pada
ryti.

¥
Ta nepriklausomybės idėja 

jaunose širdyse gali reikštis 
keleriopai. Visų pirma paties 
jaunuolio užsiangažavimas Lie 
tuvos laisvės atkūrimui, noras 
prie to prisidėti, ryžtas mo
kykloje ir universitete pasiro
dyti tauriu lietuviu, draugų 
tarpe skleidimas žinių apie Lie 
tuvą ir jai daromas skriaudas 
okupacijoje. Tėvai tais klausi
mais turi rasti progos pasikal
bėti, atitinkamos literatūros 
pasukti.

Antra, tėvai turi susirūpinti 
vaikuose ugdyti tvirtą nepri- 
klausybės ryžtą — nepasiduo
ti moralinio puvimo srovei, 
kuri yra jaučiama Amerikos 
jaunimo tarpe. Nors dauguma 
lietuvių jaunuolių, dalyvaujan
čių ateitininkų, skautų orga
nizacijose, augančių sveikoje 
šeimos atmosferoje, yra tau
raus nusiteikimo, bet nemany
kime, kad į juos neveikia ta 
palaidumo banga, ūžtelėjusi į 
šio krašto jaunimo tarpą. Pa
pročių palaidumas, įvairių gau
jų priešįstatyminė veikla, ieš
kojimas džiaugsmo marihua- 
mos dūmuose ir chemikalų nuo 
duose kėsinasi ir į mūsų atža

lyną. Ugdyti mūsiškiuose ne
priklausomybės dvasią prieš tą 
modernią demoralizaciją, ku
rią palaiko net ir nešvanki 
spauda bei nemaralinėmis sce
nomis išmarginti filmai net gi 
ir dažnai demoralizuojanti te
levizijos programa, yra labai 
svarbus uždavinys.

*
Neseniai yra iš spaudos iš

ėjusi knyga “Young People 
and Crime”. Ją yra parašęs 
psichologijos specialistas dr. 
A. H. Cain, turįs plačią prak
tiką ir besidarbuojąs psicho
loginių patarimų klinikose Ca- 
lifomijoje. Savo šioje knygoje 
jis atkreipia dėmesį, kokį as
menybių žalojimą atlieka jau
nimo įsivėlimas į gengių įta
ką, naudojimas marihuanos, 
LSD bei kitų narkotikų, do
riniai paslydimai didmiesčių 
gatvėse. Knvga naudinga tė
vams ir auklėtojams, bet ji 
daugiausia taikyta skaityti pa 
čiam jaunimui, tiems, kuriuos 
nelaimingos aplinkybės jau 
pradeda įsiurbti į šiuos pavo
jus. Jei tėvai nesijaučia pa
kankamai pajėgūs patys silp
stantį vaiko ryžtą atitiesti, ga
li pasukti šį veikalą.

*
Kalbant apie lietuviškos ne

priklausomybės dvasią mūsų 
jaunime, reikia nepamiršti ir 
jų nepriklausomybės nuo dar 
vieno modernaus pavojaus: hi
pių ir panašių sąjūdžių. Ži
nokime, kad tai nėra tik kelių 
nevalyvų ekscentrikų išsišoki
mai. Tai jau darosi sąjūdis. 
Sociologijos profesorius L. Ya- 
blonski tyrinėjimams hipių 
veikimo pašventė pusę metų. 
Apkeliavo jų židinius nuo Los 
Angeles iki New Yorko ir sa
vo patyrimus aprašė tik nese
niai iš spaudos išėjusioje kny
goje “The Hippie Trip”. Jis 
savo anketomis yra apklausi
nė jęs 700 hipių, jų būstinėse 
įrašęs i juosteles ju pareiški
mus. Pagal jo surinktus duo
menis, j hipiu sąiūdi pilnai įsi
jungusių ar tik iš dalies jam 
priklausančių yra apie 500.000 
šio kratšo jaunuoliu. Ir dau
guma jų iš vidurinės bei aukš
tesnės gyventojų klasės. Juos 
atgrasė tėvu tokios atkaklios 
pastangos tik didmti materia
lines gėrybes, susikoncentruo
ti į banko indėlius ir Šeru gau
sumą. Ir jie. iš prabangiu na
mų išsiveržę, panoro tapti či
goniškais valkatomis. Nepa
mirškime, kad jau atsiranda 
gauruotų ir lietuviuku.

Tai įspėjimas visiems tė
vams, kad domėjimasis dva
sinėmis vertybėmis, pamėgi
mas idealistinės veiklos, su vi
sa šeima skyrimas laiko skaid 
riai spaudai, branginimas tik
ro švietimosi, religinė prakti
ka, gali labiau užtikrinti jau
nimo ateitį, negu santaupos 
ir plečiamos nuosavybės. Tik 
tuo keliu bus išugdoma mūsų 
atžalyne lietuviška nepriklau
somybė nuo bet kokių kreivų 
sąjūdžių. J. Pr.

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVIŲ RELIGINIAI KONGRESAI
Naujas (10) “Aidų” numeris sa

vo pirmuoju straipsniu duoda įdo
mius Ant. Rubiko samprotavimus 
apie Bažnyčios demokratinimą po 
Vatikano II susirinkimo. Autorius 
konstatuoja faktą, kad šiandien pa 
sauliečiai Bažnyčioje ima reikštis 
demokratiškai, “iš apačios”. “Nesi 
skaityti su šiuo faktu reikštų da
ryti iš Bažnyčios istorinį muziejų, 
reikštų atsisukti prieš bažnytinę 
tradiciją, kurioje keitėsi dialogo 
kunigijos su pasauliečiais formos, 
bet niekad nebuvo paneigtas pats 
dialogas”.

Siekdamas tą dialogą labiau iš
plėsti lietuviuose, autorius pri
mena, kad būtų labai naudingi lie
tuvių kunigų ir pasauliečių ben
dri religiniai kongresai, kuriuose 
rinktųsi abiejų atstovai. “Kongre
sų dalyviai (iš anksto pasiruošę) 
turėtų analizuoti mūsų bažnyti
nio gyvenimo padėtį bei nustaty
ti jos diagnozę Trr išeinant iš Va
tikano n susirinkimo teologinių

prielaidų, statyti veikimo gaires, 
jas formuluoti tam tikrais impera
tyvais ir nešti į kasdieninį gyveni
mą bei ten vykdyti... Įgyvendi
nant šią Vatikano II susirinkimo 
konsilijoB dvasią bei direktyvas lie 
tuviai turėtų būti ne kitų užpa
kalyje, o jų prie šakyje. To reika
lauja šiandien ypatinga lietuvių 
tautos padėtis”.

Autorius sakosi anketos keliu 
atsiklausęs kai kurių visuomeni
ninkų nuomonės apie dabarties 
lietuvių katalikų rūpesčius ir “at
sakymuose labiausiai pasikarto
jantis rūpestis buvo kunigų ir pa
sauliečių bendradarbiavimo sto
ka”.

šis “Aidų” numeris iliustruo
tas Mončio, Kazanausko, Marčiu
lionio, Jonyno, Paukštienės, Kan- 
dinskio kūrinių reprodukcijomis, 
turi Šlaito eilėraščių, Goštauto 
straipsnį apie Kandinskį, dr. Jasai
čio rašytą a. a. dr. A. Gylio nekro
logą ir ypatingai gilią sklaidą

PIENO
Pieno kokybė neaukšta,

Komparti ja nesigaili purvo i 
nepriklausomai Lietuvai niekin
ti, tačiau visomis išgalėmis sie
kia ano mėto buvusių laimėji
mų.

Praėjusio lapkričio pabaigo
je įvykusiame kompartijos cent 
ro komiteto suvažiavime žemės 
ūkio klausimams svarstyti pir
masis sekretorius A. Sniečkus 
tarė:

“Džiugu, kad pagrindinių gy
vulininkystės produktų gamy
ba padidėjo, visų pirma, gyvu
lininkystės intensyvinimo visuo 
meniniame ūkyje dėka. Viduti
nė metinė pieno ir mėsos ga
myba kolūkiuose, tarybiniuose 
ir kituose valstybiniuose ūkiuo
se 1965 — 1967 metais palygin
ti su 1962 — 1964 metais padi
dėjo pusantro karto, kiaušinių 
— beveik du kartus. Pagal vi
dutinius metinius šių produk
tų gamybos augimo tempus vi
suomeniniame ūkyje mūsų gy
vulininkystės darbuotojai uži
ma pirmąją vietą sąjunginių 
respublikų tarpe, šiais metais 
kolūkiuose ir tarybiniuose ū- 
kiuose iš vienos karvės viduti
niškai bus primelžta daugiau 
kaip 3000 kilogramų pieno. Pa
lyginti su 1964 m. primelžimas 
iš vienos karvės išaugs dau
giau kaip 1000 ifilograimų”.,

Mėsos ir pieno pramonės mi- i 
nisteris M. Suklys suniekino 
pirmąjį kompartijos sekretorių 
šiais žodžiais:

“Pastaruosius metus pilkėjai 
žymiai reikliau žiūri į pieno pro ■ 
dulkciios kokybę. Tačiau dau
gelis ūkiu įmonėms tiekia rhen- 
kos kokybės nieną, todėl pra
monė priversta dali jo grąžinti. 
Kad pagerėtų produkcijos koky 
bė. reikėtų nustatyti pieno su
pirkimo kainą, atsižvelgiant į 
jo rūšį”.

Aukšta savikaina
Pieno gamybos savikaina ne

paprastai aukšta ir vis didėja 
pastaraisiais metais.

Žemės ūkio ekonomikos moks
linio tyrimo instituto direkto
rius B. Poškus minėtame su
važiavime paryškino žemės ū- 
kio gaminių aukštos savikainos 
priežastis:

“Labai svarbi ekonominė že
mės ūkio problema yra produk
cijos savikainos mažinimas. Pir
miausia reikia mažinti rankų 
darbo sąnaudas. Būtina raciona
liau organizuoti gamybą, žem
dirbių darbą. Gera gamybos or
ganizavimo tobulinimo forma

Chardino filosofijos duodantį dr. 
A. Maceinos straipsnį, kurį reikė
tų perskaityti kiekvienam, no
rinčiam pažinti modernias min
ties kryptis.

J. Daugi.

OKIS LIETUVOJE
o jo savikaina nepaprastai aukšta ir vis didėja

GEDIMINAS GALVA

yra specializavimas ir koncent
ravimas. Ūkiai koncentruodami 
pasėlius arba gyvulių bandą, 
labiau mechanizuoja darbo pro
cesus, diegia pažangesnę ga
mybos technologiją, tobuliau 
organizuoja darbą. Dėl to ma
žėja produkcijos savikaina ir 
kyla rentabilumas.

Didelis rezervas savikainai 
mažinti yra darbo organizavi
mas moksliniu pagrindu. Kaip 
rodo instituto atliekami tyri
mai, vien tik tobuliau organi
zuodami darbus, išvengdami ne
produktyviai sugaišto laiko, ū- 
kiai su turimais mechanizmais 
gali rankų darbo sąnaudas su
mažinti daugiau kaip ketvirta
daliu. Todėl ūkiams, įdiegian
tiems darbo mokslinio organi
zavimo principus, reikia suteikti 
konkretesnę pagalbą”.

Kodėl kyla pieno gamybos 
kaštai?

Kolūkiams ir valstybiniams? 
ūkiams pieno 1 centnerio savi 
kaina 1964 m. siekė 12,7 rub
lių, kai 1967 m. jau 15,4 rub. 
Karvių pieningumas pakilo. 
1964 m. iš karvės primelžta, 
1966 kg., kai praėjusiais me
tais jau 3000 kg.

Kodėl kyla pieno savikaina?
Kompartija sukūrė melžėjų 

kultą. Jų nuotraukos laikraš
čiuose dažniau dedamos, negu 
kitų ūkio ar kultūros veikėjų. 
Melžėjų garbinimas gal patalki
ninkavo karvių pieningumui ska 
tinti, tačiau jokios įtakos netu
rėjo į išpūstos pieno savikai
nos mažinimą. Kolūkio didesnė 
darbininkų dalis įjungta į pie
no ūkį, kuris teatneša 19% gy
vulininkystės pajamų.

Pieno savikaina sparčiai di
dėja dėl šių priežasčių: nesu

gebėjimo mechanizuoti pieno ū- 
kio, per didelio Skaičiaus dar
bo rankų pieno ūkyje ir jų atly
ginimo spartesnio kilimo už dar 
Ik) našumą.

Lietuva Ir Estija

Estijoje karvių pieningumas 
teprašoka 7% esantį Lietuvoje, 
tačiau darbo rankų pieno ūkiui 
estai net 42% mažiau reikalin
gi už lietuvius. Estijoje paša
rai pigesni. Pieno ūkis jiems at
neša dvigubai daugiau naudos, 
kaip lietuviams.

Estai pieno gamybos savikai
ną sumažino panaudoję mecha
nizaciją.

Lietuvoje pieno aukštoji sa
vikaina tiriama, bet komparti
jai nepavyko pašalinti jos prie- 

• žasčių.
Kai kuriose vietovėse daromi 

bandymai, tačiau dar praslinks 
ilgesnis tarpsnis, iki jų duome
nys bus apibendrinti ir plates
niu mastu krašte panaudoti sa
vikainai mažinti.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
pieno ūkis buvo kuriamas ne
paprastai sunkiose sąlygose. 
Lietuvis ūkininkas parodė di
delį ūkišką sugebėjimą prisitai
kyti sąlygoms ir kurti, šiuo 
metu žemdirbys tėra tik vienos 
karvės savininkas. Ūkio poli
tikai vadovauja Maskva ir jai 
t enka visa atsakomybė už ne
sėkmes Lietuvos pieno ūkyje.

Koma. Italijos katalikų arti
mo globos organizacija “Cari
tas”, kartu su popiežiškąja pa
galbos teikimo sąjunga, šiomis 
dienomis pradėjo plačią aukų 
rinkimo akciją Biafros karo 
aukoms šelpti. Sausio mėnesį 
rengiamasi pasiųsti specialų 
laivą į San Tome salą, iš kur 
surinktos aukos lėktuvais bus 
siunčiamos į Biafrą.

LAISVE PRARASTI IAISVE
fir tai susinaikinimo svaigulys

Pradedant naujuosius metus 
bandoma įvertinti praeities di
džiųjų įvykių prasmę ir įžvelg
ti jų linkmę artimoje ateityje. 
J. A. Valstybės išgyvena ne
paprasto klestėjimo laikus. Me
džiaginė gerovė kyla be atvan
gos ir joks kitas kraštas jos 
lygio neįstengia pasiekti. Moks
lo ir jo laimėjimų pritaikymo 
pažanga eina milžino šuoliais. 
Gyventojai naudojasi įvairiomis 
laisvėmis iki dažno jomis pikt- 
naudžiojimo. Giliomis tradicijo
mis įaugusi į valstybinę sant
varką demokratija atsilaiko 
kraštutinių radikalų smūgiams 
ir užtikrina socialinės tvarkos 
pastovumą tuo metu, kai di- 
dž’oji žmonijos dalis tebeieš
ko žmogaus prigimtį ir sociali
nį teisingumą atitinkančios val
stybinės santvarkos arba ken
čia diktatūrinių režimų prie
spaudą.

Gerovė negali užmigdyti
Todėl nenuostabu, kad žmo

nija žvelgia į JAV klestėjimą 
su nuostaba ir sunkiai pasle
piamu pavydu. Reikėtų prileis
ti, kad ir šios didžiosios vals
tybės piliečiai nebūtų užmigdy
ti tos išimtinės gerovės, kuria 
jie turi laimės naudotis. Lauk
tina iš jų besąlyginio patriotiz
mo, tautinės savigarbos ir net 
heroizmo visuotinio pasireiški
mo.
' Tačiau tikrovė išduoda kaip 
tik priešingus reiškinius. Atro
do, lyg prileidžiama, kad visi 
laimėjimai yra savaime atsira
dę, o pilietinės laisvės yra ne
prarandamos. Klaidinga būtų 
teigti, kad viso to šaltinis ir 
dsjvėjas yra bendruomenė, kon
krečiai — valstybė. Tačiau pas
tarieji reiškiniai išduoda pasi
metimą asmens ir valstybės 
santykių sampratoje, o gal nau
ją moralinį nusiteikimą.

Žmogus, kaip socialinis gy
vis, siekdamas saugumo, dva
sinių, medžiaginių ir viešųjų rei 
kalų geresnio patenkinimo, kad 
ir atsisakydamas dalies savo 
laisvės, gyvena bendruomenėje, 
kurios tobuliausia forma yra 
valstybė. Asmens ir valstybės 
santykių kompleksas yra socia
linių teorijų objektas. Prakti
koje gi diktatūra reiškia as
mens pavergimą valstybės in
teresui, o anarchija — kai as
mens laisvių piktnaudžio jimas 
sugriauna bendruomenės egzis
tenciją. Asmens ir valstybės in
teresų derinio siekia demokra
tine santvarka. Diktatūroje val
stybė, pavergusi ir išprievar
tavusi asmenį, atsilygina taria
mu saugumu; Rusijoj krimina
linių nusikaltimų skaičius žy
miai mažesnis nei JAV. Para
doksas ?

Viešo,ji tvarka ir saugumas
Žmogaus prigimtyje esančio 

blogio prasiveržimai sutramdo
mi viešosiomis priemonėmis. Ta 
čiau ir bet kuris žmonių sam
būris, tai'gi ir valstybė nėra lais
va nuo žmogaus prigimtyje e- 
sančio blogio. Kaip dažnai su
sikryžiuoja paskirų žmonių in
teresai ir prasiveržia kovos J- 
karščiais, lygiai taip pat istori
ja yra ištisas paskirų tautų, 
valstybių tarpusavio kovų ka
talogas. Tik Čia naudojami kiti 
ginklai ir metodai. Tarptautiniu 
konfliktų atveju tauta kovoja 
dėl savo bendro intereso, o daž
nai ir dėl išlikimo.

Ši trumpa ekskursija į so
cialinių mokslų labirintus leis 
gal geriau suprasti šių dienų 
JAV gyvenimą. Šio gyvenimo 
stebėtojui nuostabą kelia reiš- 

i’riniai, kuriais griaunami ar 
bent silpninami bendruomenės 
— valstybės išlikimo tarptauti
nėje arenoje pagrindai.

Prez. Nixon ir respublikonų partijos vadai tariasi Washingtone, kaip sumažinti Amerikoje, ypač Wash- 
ingtone, nusikaltimų skaičių. Iš k. į d.: šen. Smith, šen. Dirksen, prez. Nixon ir atstovų rūmų vadas 
Gerald Pord.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė AI. Baronas
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— Klausyk, Juozai, — pilotas stuktelėjo vokiečiui 
per pečius, — aš noriu žinoti, kur dabar esu. Kaip to
li yra ligi amerikiečių fronto linijų? Maždaug kiek ki
lometrų?

— O, sunku pasakyti, aš nežinau tikrai, — kalbė
jo vyras traukydamas pečius. — Kai kurie žmonės spė
ja, kad frontas turėtų būti ne toliau kaip keturiasde
šimt ar šešiasdešimt kilometrų, — atsakė vokietis tyliu, 
žemu balsu.

— Tai ne per toli, — pilotas pertraukė. — Klau
syk, Juozai, tu supranti, aš esu amerikietis kareivis.

Vokietis pakėlė galvą ir klausė susidomėjęs.
— Taip, Juozapai, — pilotas tęsė, — man reikia 

civilių drabužių. Tu žinai, ką tai reiškia. Pavyzdžiui 
labai paprastų darbininko rūbų. Ar gali man padėti?

Vyras stovėjo tylėdamas ir abejodamas.
— Nebijok. Juozapai. Kada amerikiečių armija vie

ną dieną pasieks šią vietą... Tu supranti, ką aš gal
voju. Aš tau už visa tai kada nors gausiai atsilygin
siu. Padėsi man, Juozapai?

— Aš nežinau, — vokietis vis galvojo, — aš pats 
esu pabėgėlis iš Rytų Vokietijos ir praradau viską, ką 
turėjau. Eik geriau pas tuos ūkininkus. — Gunz rodė 
į namus laukuose, — jie yra vietiniai ir daug turtin
gesni negu aš.

— Ne, ne, Juozapai, — Donaldas vėl pertraukė, 
— aš juk negaliu ten eiti. Tu supranti kodėl? Kiekvie
nu atveju tu turi man pagelbėti. Aš tau sakau, kad gau
siai atsilyginsiu. Aš tavęs nepamiršiu, — jis draugiškai 
uždėjo rankas ant vokiečio pečių.

__ — O, tada aš vistiek turiu pareiti namo ir pasi
kalbėti su savo šeima, — pagaliau sutiko Gunz.

— Ne, ne Juozapai, tu negali nieko sakyti šeimai 
apie mane. Surask kokią nors seną eilutę savo na
muose ir atnešk man greitai kaip tik įmanoma.

— Gerai, — tarė Gunz tvirtesniu balsu, — aš pa
reisiu namo ir pabandysiu ką nors surasti.

Vokietis jau norėjo išeiti iš krūmų, bet lakūnas su
stabdė jį ir pasakė:

— Juozapai, paimk mano cigaretes.
Vyras nenorėjo imti, bet Donaldas įdėjo pokelį 

{ vokiečio kišenę. Vokietis nuleido galvą ir pasuko į 
lauko keliuką.

— Juozapai, vieną minutę, prašau, — Donaldas 
šūktelėjo apygarsiai, — būk išmintingas vyras. Jeigu 
tu išduosi mane kada nors, atsimink, kad aš taip pat 
neužmiršiu tavęs.

— Ne, aš tavęs neišduosiu, — atsakė vokietis, — 
bet nepyk, jei aš nerasiu tau tinkamo kostiumo.

— Nekalbėk taip, Juozapai, atnešk man nesvarbu 
kokį rūbą.

— Aš tikiu, kad gal surasiu kokį. Sudiev.
— Sudiev, Juozapai.
Vokietis apsisuko. Kelias vis dar buvo tylus ir tuš

čias. Vyras perėjo ganyklas ir nužygiavo kaimelio link.
Danguj ir žemėj buvo šviesus ir malonus pavasa

rio vytas.
Donaldas įslinko giliau į krūmus ir išsitraukė an

trą cigaretę.

Besąlyginė laisvė
žymi dalis šio krašto intelek

tualų ir viešąją opiniją formuo
jančių institucijų vadovaujan
čių asmenų skelbia besąlygi
nės asmens laisvės valstybėje 
mokslą. Liberalizmas jiems yra 
tapęs mastu, kuriuo matuoja

—iškelia arba pasmerkia — 
kiekvieną viešose pareigose at
sidūrusį asmenį ar jo veiksmą. 
Pagal jų libera l ištinę sampratą 
asmens laisvei aukojama visa, 
neišskiriant ir viešosios mora
lės, saugumo, valstybės išliki
mo. tautinės savigarbos. Mo
kykla neturi auklėti jaunimo, 
nes tai žaloja jo asmenybės 
plėtrą. Įstatymai neturi tiesti 
moralės normų, nes “negalima 
moralės tvarkyti įstatymu”.

(Nukelta į 4 pat)

2
Donaldas vis dar laukė pono Gunzo. Jo žvilgsnis 

buvo įtemptas lyg plieno virbalai. Jaunasis lakūnas, vos 
per dvidešimt penkerius metus peržengęs, aukštas tam
siaplaukis, dabar buvo ypatingai susirūpinęs. Jis nieka
da nebuvo savo gyvenime kitame krašte, o dabar jis 
jau buvo Vokietijoje. Jis pramoko vokiškai amerikie
čių lakūnų mokykloj, jis bandė kalbėtis vokiškai su sa
vo draugais, bet tai buvo neprastai sunku apversti lie
žuvį svetimai kalbai. .Šį rytą jis buvo priverstas susitik
ti vokietį, ir Donaldas nustebo, pamatęs, kad jis galėjo 
jau ne taip blogai susikalbėti. Jo širdis buvo pilna pa
sitenkinimo, kad jis galėjo šiaip taip kalbėti šia sunkia 
svetima kalba ir kad ponas Gunz jį suprato.

Tačiau jis buvo nepaprastai susirūpinęs. Jis žiūrėjo 
į lauko kelią. Ten nieko nebuvo. Vienu momentu pra
važiavo ūkininko vežimėlis, kuriame sėdėjo vyras ir 
moteris, gal būt, jo žmona. Pora važiavo labai lėtai. 
Arklys atrodė suprakaitavęs ir pavargęs.

Praėjo keletas valandų. Buvo maždaug apie pietus. 
Donaldas truputį nusiramino. Jis nutarė, kad Gunzas 
buvo neblogas žmogus, nes niekas jo čia krūmuose dar 
nebuvo atėjęs ieškoti.

Po kurio laiko kelyje pasirodo automašina. Do
naldo nervai įsitempė. Automašinoj sėdėjo du vokiečių 
karininkai, pralėkė keliu palei mišką ir dingo horizon
te. Donaldas vėl sėdėjo ir kantriai laukė.

Visą laiką jo mintys dabar lėkė į Ameriką. Ten, 
kalnuotoj Pennsylvanijoj gyveno jo motina, moteris ar
ti šešiasdešimties, gera, maloni našlė. Ir jis buvo jos 
vienintelis namuose sūnus. Kiti vaikai, daug vyresni už 
Donaldą, buvo išvykę su šeimomis į kitus miestus. Naš
lė buvo vieniša ir labai rūpinosi sūnumi savo tolimoj 
farmoj. Ji rašė Donaldui laiškus pora kartų per savai* 
tę. (Bus daugiau)



PABIROS IŠ EUROPOS
Apie moterį ir meilę. Nežuvęs džentelmeniškumas. 

Elgetaujančios itales ir paslaugios šveicarės
STASE SEMĖNIENE

Sykį pasirodžius spaudoje 
straipsniui apie Europos mote
ris, jis susilaukė daug komen
tarų, Būreliui moterų bedisku- 
tuojant spaudos klausimais ir 
palietus minimą rašinį, viena 
avangardinių minčių skaitytoja 
pastebėjo, kaJd buvo paliesta vie 
na populiariausių temų, o jos 
esančios apie moterį ir meilę.

Moteris ir meilė, tai lyg Sia
mo dvynukės, suaugusios ne
atskiriamai. Kaip gyvenimas ir 
mirtis. Jau pirmuoju savo buč
kiu kūdikiui motina perduoda 
meilę jam ir jį patį išmoko 
meilės. Vyrui meilė yra kaip 
gražus žiedas, jis džiaugiasi jo 
dailiais atspalviais bei kvapsniu, 
bet kaip dažnai ji būna trum
palaikė, nuvystanti kartu su 
nuskintu žiedu. Moteriai gi mei
lė yra visas jos gyvenimas, ji 
augina ją ir toji klesti, kaip 
žaliuojantis, gerai prižiūrimas 
augalas.

Neveltui moteris laikoma gė
rio ir grožio simboliu, tuo tarpu 
kai jos gyvenimo partneris vy
ras — tiesos ir teisės. Kažku
ris išminčius yra pastebėjęs, 
kad vyras žvelgia į plotį, mo
teris -— į gilumas. Vyrui pa
saulis yra širdis, moteriai gi 
širdis yra visa® pasaulis. Ta
čiau moteris gali būti ir trapi, 
kaip mimoza. Kaip tos gėlės 
menkiausias palietimas, taip ir 
gyvenimiškas grubumas bei blo
gio šalna, iššaukia visišką mo
ters užsidarymą.

Nemirusi pagarba moteriai
Ar ne didysis auklėtojas Fr. 

W. Foerster yra pasakęs, kad 
elgimasis su moterimis vyro 
ugdymuisi teikia gražiausią to
bulumą ir šlifavimą, tačiau tik 
bendraujant su kilniomis mote
rimis, kurios net ir nupuolusį 
įstengia pakelti.

Moterims belenktyniaujant su 
vyrais dėl pirmenybių, ypač šia
me krašte, kur nebesitenkina- 
ma susilyginti, bet stengiamasi 
visiškai juos pralenkti, pagar
ba moteriai, iš paviršiaus žvel
giant, pranyksta su dūmais! 
Nori lygybės — džiaukis ir jos 
pasėkomis! Todėl stebinančiai 
veikia, kai Europoje autobuse 
vyras užleidžia vietą moteriai 
sėsti. Kai pirmą kartą italas 
gatvėkary atsistojęs pasiūlė sa
vo vietą, su pajuoka prazvimbė 
mintis: "Nejaugi jau veide iš
rašyta, kad esi močiutė?” Vė
lesniais gi atvejais pradėta 
džiaugtis vyrų džentelmenišku
mu, dar taip nesenais laikais 
laikoma dorybe! Ir kai vėl se
nyvas, žilstelėjęs italas vandens 
autobuse Venecijoje galantiš
kai atsistojo iš savo užimtos 
vietos, o gal pora tuzinų bal- 
tamarškinių jaunuolių su ame
rikietiškais pasais marškinių ki
šenėse — iš Chicagos Lojolos 
universiteto studentai — nei ne

Nuotraukoje matyti kaip potvyniai perlaužė kelią netoli Los Angeles. 
Keliu bėga vanduo ir atrodo, kad ant buvusio greitkelio atsirado 
krioklys.

krustelėjo, nepertraukdami triu 
kšmingo juokavimo, pasidarė 
taip liūdna dėl jaunimo be sie
los duonos — dvasinio peno, 
auklėjimu vadinamo.

Kur dingo gera kava?

Ar ne braziliečiai apibūdino, 
kad kava turi būti juoda, kaip 
naktis, karšta, kaip pragaras, 
ir saldi, kaip meilė. Jau Lietu
voje geros šeimininkės mokė
jo kavą puikiai pagaminti. Vie
nos šutino, kitos plikino, kai 
kurios suplakdavo su kiaušiniu, 
tai druskos žiupsnelį pridėda
vo. Geriausiai gal klaipėdietės 
išmanydavo, iš savo kaimynių 
vokietaičių pasimokiusios, kur 
"Bohnen Kaffee” buvo aukšto
je pagarboje. Madride po la
šelį siurbiant juodą, kaip sma
lą, kavą, stiprią, kaip actą, į 
trečią dieną striktelėjo džiugi 
mintis: “Kaip gerai, kad greit 
tenka išvykti, dėl kavos čia ir 
širdį prarastum!” Prisiminė 
laikai, kai duktė, grįžusi iš Bra
zilijos, pradėjo gaminti kavą 
taip stiprią, kad, rodos, šaukš
telis tame skystyje stovėtų sta
čias.

Italijoje net trijų rūšių kava 
—nei viena netikusi. Miniatiū

riniame puoduke (lyg moka) — 
Capuccino, koks tai stiprus ne
susipratimas. Espresso —■ kaž
kas panašaus (ar ne pusiau su 
cikorija?). Caffe Latte (su pie
nu) — tai kone per pusę su 
karštu pienu koks tai skonį pa
metęs gėralas — nei kava, nei 
pienas. Netgi Šveicarijoje kava 
pusiau su karštu pienu. Tik jau 
Londone kažkas panašiau, kaip 
Amerikoje. Ir taip, nė nebūda
mas kavos mėgėju, prisisrėbęs 
į purvą panašaus skysčio, pasi
gendi geros amerikietiškos ka
vos.

Europoje muilo stoka?
Kad Sovietų Rusijoje amži

nai trūko maisto ir muilo — vi
si seniai žinojome ir savo kailiu 
patyrėme. Ten ir dainoje apdai
nuojama... bulvė ("A kartoška 
— objedienije...”). Tačiau nie
kam, tur būt, neužklydo mintis, 
kad Europoje galima pasigesti... 
muilo. Sykį vienas lietuvis ra
šančiai viename pobūvyje pasi
guodė: "Kaip patiko Europa? 
Kiekvieną kartą, grįžęs iš Eu
ropos, pasijuntu stipresniu a- 
merikiečiu!” Ir pasipylė jo pa
togumų bei gyvenimiškų leng
vatų pasigedimo tirada.

Ir iš tiesų, kai kokiame Mill 
ar Pheasant Run, besiplaujont 
rankas, mėtosi tuzinas ar dau
giau gabalų muilo, ne romantiš
ka nuostalgija šmėkščioja pri
siminimas, kad Europoje nei 
restoranuose, nei viešbučiuose 
nerasi muilo. Kai sykį. labai 
nustebus, buvo užklausta, ra
miai buvo atsakyta, kad per 
daug vagiama.

Amerikietės lenkia 
susitvarkymu

Tur būt, labiausiai savo išo
re rūpinasi amerikietės. Ar tai 
ne gyvenimo ironija? Tai to 
krašto moterys, kur greičiau
siai pamatysi gatvėje moterį su 
gelžgaliais plaukuose, su mė
lynom nudilusiom kelnėm ir t. t. 
Tačiau, čia jaunutės sekretorės, 
su baltam pirštinaitėm, skuba 
darban susitvarkiusios, kaip kad 
Europoje leisdavo išdabintą mer 
gytę pirmą kartą į mokyklą.

Jei Europoje pamatysi dailią 
šukuoseną, po ja rasi amerikie
tę. Kas Amerikoje skaitytųsi 
paprastu moterišku apsileidimu, 
nesusitvarkymu — Europoje 
kasdieninis vaizdas. Labai daug 
moterų vaikšto vasarą be koji
nių, tik įsispyrusios į batukus. 
Daugiausia Europoje keliaujan
čių amerikiečių ir vokiečių, ir 
jei šviesiu kuodu, tai būtinai 
viena jų, tik vokietė taupo ko
jines, o amerikietė — ne.

Maldaujančio® italės
Liūdną vaizdą teikia Italijo

je maldaujančios elgetos. Dau
giausia moterys su vaikučiu 
rankose ar šiaip maži vaikai: 
mergaitės ir berniukai. Ir var
gas tau, turiste, jei praeisi pro 
šalį, nedavęs pinigo. Plūdimas 
ir juodų akių žaibai lydi užsi
žiopsojusį turistą. Nors, sako
ma, Italijoje elgetavimas yra 
uždraustas.

Ypač Pompėjoje ryškus tu
ristų traukimas už skvernų. 
Ten ir publika dvejopa. Prie 
iškasenų — vien turistai, prie 
šventovės — Rožančiaus kated
ros, kur nusėta "karabelnin- 
kais” — būdelėm su apkabinė
tais milžinais rožančiais, kurių

Irakas pakorė už šnipinėjimą Izraelio 9 žydus. Iš viso pakorė 14 as
menų. Čia matyti teisiamieji Bagdado teisme.

LAISVE prarasti laisvę
(Atkelta iš 3 pusi.)

Teismų procese ieškoma iki ab
surdo einančių metodų nusi
kaltėlio teisėms apsaugoti, ne
paisant kiek tuo žalos daroma 
visai bendruomenei. Užuot pa- 
klusus daugumos valiai ir vals
tybės politinių sprendimų refor
mų siekus demokratinėmis prie 
monėmis, tam tikslui naudoja
mos smurto, daugumos teisių 
uzurpavimo ir savos valstybės 
autoriteto bei simbolių sunieki- 
nimo priemones. Ir šie reiški
niai žodžio bei spaudos laisvės 
suabsoliutinimo vardu laikraš
čių ir televizijos koresponden
tų su pasigardžiavimu ir sun
kiai nuslepiama ironija pirmoje 
vietoje ir kuo plačiausiai atvaiz 
diiojami bei komentuojami. Tuo 
pat metodu korespondentai iš
pučia kiekvieną JAV tarptau
tinę tikrą ar tik tariamą ne
sėkmę ir tik kukliai pamini 
neabeiotinus laimėjimus.

Kokių tikslų siekiama

Kokių tiksiu šitokiomis prie
monėmis siekia vadinamieji 
I’beralai ? Ar asmens tei
sės šiame krašte yra taip val
stybės aparato paneigtos, kad 
reikėtų griebtis anų priemonių 
jos autoritetui suniekinti ir jos 
santvarkos pagrindams sugriau 
ti? Beatodairiškai akcentuojant 
asmens laisvės primatą, be abe
jo einama j kitą kraštutinumą 
— visuomeninio - valstybinio gy 
venimo pamatų griovimą, taigi 
į chaosą. Pastarųjų metų riau
šės universitetuose su valsty

JAV LB švietimo taryba posėdžio metu 1969 m. sausio 26 d. Montessori vaikų nameliuose.
Nuotr. V. Noreikos

vienu "karoliuku” gali žmogų Šatrijos Ragana. Ar galima ka- 
užmušti — taip jis milžiniškas, j da pamiršti jos aprašytą, dar 
prasideda turistų vargai. At- i mokyklos suole skaitytą, vaiz- 
virai tariant, turistų čia nė nė- delį? Mūsų didžioji auklėtoja
ra. Taigi, pasipainiojus uoles
niam turistui, norinčiam viską 
pamatyti, staiga atsiduri tarp 
juodai apsirengusių, kaimiečių 
moterų, suvažiavusių lyg į atlai
dus. Ir vargas, jei kuri švie
sesne suknele ar šviesiaplaukė, 
tada tiesiog rankomis griebia 
ir traukia, siūlydamos savo pre
kes.
Wilhelm Tell krašto motery®

Šveicarijos kraštui lietuviai 
jaučia didelį sentimentą. Čia 
žinių sėmėsi didžiuma mūsų in
teligentijos. Čia didžiojo lietu
vių draugo —- patrioto, išaugi
nusio 'lietuvišką šeimą, prof. J. 
Ereto tėviškė, kurią ir mūsų 
dainius Maironis apdainavo.

Daug prisidėjo prie šio kraš
to pamėgimo mūsų rašytoja

bės vėliavų deginimais, smurto 
apraiškomis ir revoliuciniais šū
kiais parodo, kad susinaikinimo 
židiniai jau šaknis yra įleidę 
pačiose svarbiausiose instituci
jose, kurios ugdo rytdienos vi
suomenės ir valstybės vadus.

Valstybė, ypač jei joje ran
damas išganingas kelias asmens 
ir bendruomenės interesams su
derinti, sudaro pagrindą tau
tai siekti visokios pažangos. Ta
čiau ta pažanga sutrukdoma, 
kai kyla konfliktai tarp valsty
bių ir juo labiau, kai smurto 
priemonėmis tautai atimama 
laisvė. Tautų santykiai tebėra 
dar nrinrtyvių jėgos pusiausvy
ros dėsnių tvarkomi. Todėl su 
nuostaba stebime liberalų daž
nus puolimus, nukreiptus prieš 
šio krašto gynybos stiprinimo 
pastangas.

Neribotos asmens laisvės li- 
beral’stinė evangelija veda, kaip 
minėta. į chaosą. Chaosas gi y- 
ca natūrali dirva iškilti dikta
tūrai. Taigi nūdienės tendenci
jos. iei jų kryptis nebus pakeis- 1 
ta, nuves ne į didesnę laisvę, 
bet į visišką jos praradimą. 
Taip pat tarptautiniai santykiai 
dar toli nuo idealaus universa
lizmo epochos, kaip asmeniniai 
santykiai negrįžtamai nutolę 
nuo rojaus idealo. Todėl šių 
dienų nrieš žmogaus prigimtį 
einančios teorijos ir bandymas 
ias icvvendinti. atrodo, lyg koš
mariškas susinaikmimo svaigu
lys. iš kurio pažadinti, tur būt, 
reikės nemažo sukrėtimo.

(8. Dz.

M. Pečkauskaitė sykį užsuko 
Šveicarijoje į krautuvėlę. Savi
ninkei išėjus į kitą kambarį ko 
tai prašomo atnešti, į tą kolo- 
nialinę parduotuvę įėjo maža 
šveicarietė mergytė. Ir staiga, 
mūsų pedagogei stovint už du
rų nematomai, ji išvydo, kaip 
mergaitė ištiesė rankutę, paė
mė didžiulę išsirpusią vyšnią, 
pakėlusi apžiūrėjo iš visų pu
sių, iškišo liežuvėlį ir, aplaižiu
si ją, padėjo atgal į stovinčią 
pilną vyšnių kašę.

Tokiu nuteikimu iš vaikystės 
įvažiuojant į šį gražų kraštą, 
vokiška tvarka bei švara, ir nuo 
tykiai rutuliojasi pageidaujama 
eiga. Keliaujant vienai ir netu
rėjus rezervacijų, tuojau pa
slaugi šveicarė agentūroje ae
rodrome padeda susirasti vieš
butį. Apskambinus apie tuzi
ną jų (labai sunku rasti kam
barį vienam asmeniui), paga
liau, duoda visas instrukcijas. 
Jai dėkojant, ji pasisako, kai 
sužino apie lietuvišką kilmę, 
kad kita moteris iš JAV ją pa
gyrė esant pirma sutikta man
dagia Europoje. "Tik mano u- 
niforma sulaikė mane nepasa
kyti, kad tai jos pačios kaltė”.

Išvažiuojant iš viešbučio ir 
padavus tarnaitei arbatpinigių, 
maždaug apskaičiuojant ame
rikietišku mastu, dar besiver
čiant rankinuke, toji stabdo:

— Užtenka, jau ir taip daug 
davėte.

Užsikėlus į Felsemegg kalną 
prie Zuericho, turistams besi-

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiimiiiii
DEKORAVIMAS

IŠ VIDAUS m Iš LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi. 

Kreiptis į:
J. BUDIS — Tel. CLiffside 4-105(1
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A. ABALL ROOFING CO,
įsteigta prleS 49 metus

Dengiame visų rūfilų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 18 lauko. Taisome mūrą "tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku
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GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

„ DONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538
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Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se-, 
nūs visų rūfilų namo apšildymo 
pečius lr air oondltlonlng J 
naujus tr senus namus Stogų 
rinas (g-utters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbt] mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Irs*-* 
žlnlngal. Apskaičiavimai nemo-’

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MET. 
*444 S. VVestern, Chioago •,

Telefonas VI 7-S447,

renkant suvenyrų, išgirstame 
jaunos šveicarės pardavėjos, 
besivejančios paskui amerikie
čių porą, šauksmą:

— Prašau, paimkite grąžą, 
jūs man davėte perdaug.

— Tai šveicariškas sąžinin
gumas, — su pasididžiavimu 
sako mūsų vadovas.

Anksti rytą, apie 7 vai., lau
kiam taksi vykti į stotį, o iš 
ten — traukiniu į Davos ku
rortą. Laikas lekia, o taksistas 
nesirodo. Padavėja, patarnavu
si prie pusryčių, išneša baga
žus. Pamačiusi, kad ieškoma 
piniginėje arbatpinigių, šūkte
lia:

— Ach, bitte, nein!”
Ir pati užspaudžia rankinu

ką, kone nuverdama pirštų. Ji 
stovi užsimetusi megstinuką vė
siame ore, dreba ir nervinasi 
kartu.

Nuostabūs žmonės šveicarai. 
Atrodo, lyg jie kristaliniai šva
rūs, sąžiningi, paslaugūs ir ma
lonūs, kaip ir jų skaidri padan
gė, kurioje jie išaugo bei su
brendo laisvėje ir artimo meilės 
saulėje.

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota, 
414 psl. kaina $3.75.

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

NAKTYS KARALISKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, lr Sniego 
Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 
niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kabia $2.50.

JURININKO SINDBABO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
"Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Dide'.is formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

PAGERBS KARDINOLĄ

Austrijos sostinė Viena ypa
tingomis iškilmėmis pagerbė 
Vienos arkivyskupą kardinolą 
Koenig, suteikdama jam Vie
nos miesto garbės piliečio titu
lą. Šiuo metu šį titulą yra ga
vę tik Austrijos respublikos 
prezidentas Jonas ir dailininkas 
Kokosohika. Vienos miesto bur
mistras Marek, įteikdamas gar
bė® piliečio diplomą kardinolui 
Koenig, aukštai įvertino jo nuo
pelnus kaip kunigo, mokslinin
ko ir visuomenininko pavadin
damas jį žymiausiu šių laikų 
tolerancijos, susitaikinimo ir 
bendradarbiavimo vyru.

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų. gyvyl 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lisl- 
mokėjlmo s*ly-

I. BACEVIČIUS ,
6455 S- Kedzie Ave-. PR 8-2288 Į

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, OI. 60632. Tel. YA 7-598?

RADIO PROGRAMA

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 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E, 
Broaduaj’, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Teu pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas**.

PS



LITHUAHIAH
■III FORUM

Produced by ANTHONY J. RUDIS

RYTOJ VASARIO MEN. 1 DIENĄ 
RADIJO PROGRAMOJ KALBĖS

DAVID E. BRADSHAW
Member of Illinois Crime Investigating Commission

*

Sios programos svečias, kuris iš profesijos yra advokatas, 
yra kartu ir nusikaltimų tyrinėjimo komisijos narys Illinois vals
tybėje, kalbės apie organizuotų įvairių grupių nusikaltimus, kuriais 
laužomi įstatymai juos apeinant nelegalia veikla.

NORINTIEJI DALYVAUTI SAVO KLAUSIMAIS 

ŠIOJE ĮDOMIOJE TEMOJE, PRAŠOMI

Skambinti 445*6842

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

CLEVELANDO ŽINIOS
STEMPUŽIENĖ, LAPINSKAS, 

BARAUSKAS 
ATEITIES KLUBO 

KONCERTE

.Šį šeštadienį, vasario I d., 7:30 
vai. vak. Clevelando lietuviai 
renkasi į Slovėnų auditoriją iš
girsti įdomų dainos ir poezijos 
koncertą, kuriame dalyvauja so
listė Stempužienė, komp. Darius 
Lapinskas ir aktor. Leonas 
Barauskas. Mūsų iškilieji meni
ninkai pateiks įvairią progra
mą, kur kiekvienas klausytojas 
atras savo širdžiai mielų, žavin
gų ir gana gražių kūrinių.

Koncerto solistė Aldona Stem
pužienė, kartu koncertavusi Pie
tų Amerikoje su Lapinsku ir 
Barausku, yra susilaukusi gražiau 
šių įvertinimų tiek spaudoje, tiek 
radijo bei televizijos komenta
ruose.

Bogotos dienraštis EI Tiempo 
paskelbė sąrašą geriausių koncer 
tų, išpildytų Kolumbijoje per 
1968 metus. Tame sąraše yra į- 
trauktas ir Lapinsko-Stempužie- 
nės koncertas. Dienraštis tarp 
kitko rašo... “Buvo malonu iš
girsti naują kūrinį “Mergaitės 
dalia”, diriguojant pačiam kom
pozitoriui Dariui Lapinskui. Jį 
atliko lietuvė mezzosopranas Al-

DIDELIU PLANU 
AKIVAIZDOJE

Lithuanian Viliage ir lietuvių 
salė ir klubas rengiasi didelėms 
statyboms. Yra pasiryžta pasta
tyti didingus lietuvių niamus, 
kuriuose būtų salės, klubas, pa
talpos lit. mokyklai, eventua
liai spaustuvei, gydytojų kabine
tai ir t.t. Jau sąlyginai užpirktas 
sklypas 185 gatvės ir Neff gat
vės kampe. Šioje apylinkėje da
bar yra didžiausia lietuvių kon
centracija ir ji dar ilgai tokia ten 
išsilaikys.

Šios nuotaikos vedini, liethua- 
nian Viliage direkcija pereitą sek
madienį surengė pagerbimo pie
tus lietuvių salėje. Čia norime 
pagerbti visus ir padėkoti vi
siems, kurie yra prisidėję darbu, 
žodžiu ir patarimais mūsų dar
buose, kalbėjo Jurgis Malskis, 
liet. salės ir klubo pirmininkas. 
Dabartinė lokalinė padėtis ne
beatitinka šių dienų reikalavi
mams ir todėl stengiamės įkurti 
naują centrą. Čia buvo pristaty
ti visi dabartiniai direktoriai. Z. 
Dučmanas, St. Mačys, Ig. Ga- 
tautis, Jonas Apanavičius, Ernest 
Šamas, Pr. Stempužis, Vyt. Stuo- 
gis, J. Stempužis, revizijos komi
sija iš Br. Snarskio, St. Luko ir

Prez. Nbconas kalba jo inauguracijos baliuje sausio 20 d. Nuotraukoje 
taip pat matosi jo žmona, teisingumo miništeris John Mitchell, David 
Eisenhower ir kt. Nuotr. Romo Kezio

darys Amerikos Stiprybę, o ne' Pobūvis- vaišės įvyks šį sek
tos grupės, kurios kelia riaušes1 madienį, vasario 2 d., 4 vai. p.p.

dona Stempužienė, kuri dainavo Ą; Skarnulio. Planavimo komi-
1* • ■ • M C11O1 crnclnirniiin l\ I ■« «-> 1 4-sijai vadovauja V. Ninclovas, tei 

sinis patarėjas adv. V. Chalko.
Antrai pobūvio daliai vadova

vo Z. Dučmanas. Čia buvo prisi
minti ir pagerbti lietuvių salės, 
klubo ir Lithuanian < Viliage 
garbės nariai. Senosios kartos at
stovai pasakė ir po trumpą žodį. 
F. Baranauskas pažadėjo “išvež
ti direktorių vežimą”, nes jie tu
rį gražių planų. A, Buknis, pade 
kojęs, kad jie nepamirštami ir 
kasmet pagerbiami, pasidžiaugė, 
kad direktoriai turi gražių užsi
mojimų, kurie “liudija, kad lie- 
uvybė dar nemiršta”. K. Kar
pius tvirtina, kad senoji karta 
gali gerai sugyventi su naujai 
atvykusiais, kad senesnioji karta 
galėtų užrašyti savo palikimus 
naujai kuriamam lietuvių cen
trui. J. Gužauskas prisiminė lai
kus, kai šie lietuvių namai buvo 
pradėti kurti, turint tik 36 dol. 
kišeniuje.

Atvykęs apskrities auditorius 
R. Perk savo žody iškėlė tautinių 
grupių jėgą. Tautinės grupės su-

ir neramumus. J. T. Derighter 
pagyrė R. Perko didelį įnašą į 
mūsų bendruomenę. Jis sujun
gė visas tautines bendruomenes 
žengti pirmyn sujungtomis ran
komis ir jėga: “Kartu sėskime, 
kartu laužkime duoną ir kartu 
dirbkime”. J. Stempužis padėko
jo už paramą lietuviškajam radi
jui. Vėliau dar kalbėjo J. Virba
lis, J. Čiuberkis ir kiti. Į pietus bu 
vo užsukęs ir Šv. Jurgio parapi
jos klebonas kun. B. Ivanauskas.

Šį sekmadienį naujieji lietuvių 
namų planai bus pristatyti vi- . ... . . T .
suomenei. Kviečiamas susirinki- Publika, apie Lietuvą, apie mu-

Visi kviečiami dalyvauti ir pa 
gerbti darbuotojus, kurie tiek 
daug yra pasitarnavę mūsų kolo
nijai.

V. R.
GRAŽIAI PAŠOKOTE

Šv. Kazimiero lituanistinės mo 
kyklos tautinių šokių grupė Šok- 
tinis sausio 23 d. atliko meninę 
programą The Children’s Aid So
ciety parengėme.

Pačioje pradžioje V. Čyvaitė 
gražiai ir turningai papasakojo

mas lietuvių salėje po liet. pa
maldų.

PIETŪS

Liet. Studentų Sąjungos Cle
velando skyrius rengia pietus Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Šeiminin 
kės paruoš skanių lietuviškų pa
tiekalų. Visi kviečiami šį sekma
dienį, vasario 2 d. atvykti į pie
tus. Pietūs pradedami 11:30 vai., 
po lietuviškų pamaldų.

VAIDILOS TEATRO 
PAGERBIMAS

Abi Clevelando LB apylinkės 
rengia Vaidilos darbuotojų pager 
bimą čiurlioniečių namuose. Vai
dilos teatras, vadovaujamas akt. 
Petro Maželio, yra pastatęs ke
lioliką premjerų, dalyvavęs lietu 
vių parengimuose, juos apipavi
dalinant, paruošiant ir t.t. Vai
dilos teatras pereitą rudenį pir
majame teatro festivaly išrinktas 
iškiliuoju teatru.

Petras Maželis pakviestas reži
suoti Danos operą, kurios premje 
ra bus šį pavasarį Chicagoje.

ir populiarių operų arijas'
Mūsų menininkai išpildė pro

gramas lietuviams, didmiesčių 
auditorijoms ir televizijoje. Cleve 
landiečiai yra fgįrningi, galėda
mi mūsų tris mėninfnkus repre
zentantus matyti ir išgirsti čia 
Cleveland.

Šį šeštadienį visi vykstame į 
Slovėnų auditoriją, 6409 St.
Clair, kur netik išgirsime aukš
tos klasės koncertą, bet galėsi
me smagiai pasišokti, grojant 
Wendell orkestrui. Veiks turtin
gas bufetas ir baras.

R. KUDUKIS

Clevelando ALTo skyriaus pir 
min. Raimundas Kudukis, kuris 
su amerikiečiu Charles Neuger, 
paskirtas tvarkyti senatoriaus W.
B. Salbey įstaigą Clevelande, pa
reitą penktadienį suruošė koktei
lio pobūvį Sheraton viešbuty 
miesto centre. Į pobūvį buvo pa
kviesti lietuviškųjų organizacijų 
vadovai, laikraščių ir radijo at
stovai. Be lietuvių dalyvavo ei
lė žinomų amerikiečių politikos 
ir kultūros veikėjų, kuriuos Rai
mundas ir Gražina Kudukiai jau 
iš seniau pažįsta, kartu dirbda
mi respublikonų partijoje. Į po
būvį atsilankė ir kitų tautybių 
laikraščių redaktoriai, centrinių 
organizacijų atstovai. Tarp kitų 
žymesnių amerikiečių politikos 
asmenybių, atsilankė ir apskri
ties auditorius Ralph Perk, apskri 
ties policijos vadas R. Kreiger,
Ohio seimo atstovas Voinovich 
ir eilė kitų žinomų vardų Cleve
lando amerikiečių gyvenime.

Kelias valandas svečiai buvo 
nuoširdžiai globojami ir vaiši
nami mielų šeimininkių Graži
nos ir Raimundo Kudukių.

Kudukių priėmimas daug pa
sitarnavo ir bendram lietuviš
kam reikalui. Sudaryta gera pro
ga susipažinti “akis akin politi
nius veikėjus, su jkis išsikalbėti 
ir priminti mūsų lietuvių proble
mas.

Jaunieji Kudukiai yra vieni 
iš nedaugelio lietuvių, kurie turi 
tokį gerą vardą ir vertingų pa
žinčių politiniuose sluoksniuose.

T • 1 ... Raimnndiii sėkmin-, Priscilla Janak, Cincinnati, Ohio, laimėjo atžymėjimą už paveiksląL nketma Raimundui sėkmin , kuriame zduoti negrai vaikai Paveiksias parinktas
gai kopti politiniais laiptais auks , eatstovauti mokyklų mokinių parodoje New Yorke. Gaila, tik, kad van

dalai paveikslą perplovė per patį vidurį ir trečiasis vaikutis sunkiai 
beįžiūrimas .tačiau nutarta tą tarpą palikti, kad dar didesnė skurdo 
ekspresija būtų paveiksle.

sų liaudies šokius bei mūsų tau
tinius drabužius. Po to mūsų 
šokėjai, palydimi grupės akorde-

simų apie mūsų tautinius rūbus 
ir apie pačią šokėjų grupę. O po- 
rengy dalyvavusi The Cleveland 
Folk Art Association sekretorė 
Margaret Fergusson, atsisveikin
dama mūsų šokėjus, nuoširdžiai 
tarė: “Gražiai pašokote. Jūs visa
da gražiai pašokate”.

j Kv’
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KUOPOS SUSIRINKIMAS

įvyksta vasario 2 d., 2 vai. Lie
tuvių salės svetainėje. Susirinki
mo darbotvarkėje uopos reika
lų aptarimas ir apdraudų mokes
čių priėmimas. Po susirinkimo 
4 vai. ten pat įvyks bendri narių 
bei jų šeimų pietūs, kurių metu 
bus paminėta Lietuvos tautos 
šventė. Apie istorinę Vasario 16- 
ją dieną bei jos reikšmę lietuvių 
tautai kalbės Juozas Stempužis, 
“Tėvynės Garsų” valandos vado
vas. uopos nariai prašomi šia
me svarbiame susirinkime būti
nai dalyvauti. Nariai bei jų šei
mos, kurie norės po susirinkimo 
dalyvauti pietuose, prašomi iš 
anksto užsirašyti pas Kuopos 
iždo sekretorių Povilą Šukį tele
fonu 382-4941 arba pas bet kurį 
valdybos narį. Asmeniški pra
nešimai šiuo reikalu nesiunčia- 
mi.

Valdyba

SVARBUS VISŲ LIETUVIŲ 
IR ALTO ATSTOVŲ 

SUSIRINKIMAS

ALTo valdyba, Lithuanian

šventės minėjimo programą ir 
Clevelando lietuvių naujųjų na
mų statybos reikalus.

Visi kviečiami būtinai šiame 
susirinkime dalyvauti ir darbo
tvarkėje numatytus klausimus 
atvirai ir nuoširdžiai padiskutuo
ti.

St.

RAGINA ŠVĘSTI TAIKOS 
DIENĄ

Portugalijos katalikų vysku
pai bendru ganytojišku laišku, 
skaitytu visose Portugalijos ka
talikų bažnyčiose, ragina tikin
čiuosius visu uolumu ir atsi
davimu švęsti antrąją “Pasau
linės taikos dieną” Popiežiaus 
Pauliaus VI-jo paskelbtą I. 1. 
Vyskupai kviečia visus katali
kus artimai bendradarfciauti tai
kos apaštalavime su visais ge
ros valios žmonėmis, paveikti

2457 West 69th Street 
Tel. HE 4-7482

REZIDENCINIAI. 5
KOMERCINIAI,

E MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI X

1 “■

tyn, tuo pačiu laikas nuo laiko 
priminti įtakingiems asmenims 
ir pavergtos Lietuvos-klausimą.

onisto Š. Stempužio, pašoko ketu- Viliage b-vė ir LB Ohio apygar- 
ris šokius: gyvatarą, grandinėlę, da sekmadienį, vasario 2 d., 12 
miktienę ir landytinį. vai., Lietuvių salėje šaukia labai

Publika mūsiirt šokius labai svarbų visų lietuvių ir organi- 
nuoširdžiai sutikb ir po progra- zacijų atstovų susirinkimą apsvar 
mos dar buvo atsakyta eilė klau- styti Lietuvos Nepriklausomybės

ST. JOHN’S GENERAL HOSPITAL SCHOOL OF NURSING
In O1<1 Allegheny — Plttsburgh’s North Side 

Now oricritig SO Month Diplomu Program
Affillated wlth Penn State University for baste Sciences. 

Approved by Pa. Stu,te Board of Nurse Exam,lners.
Fully Accredltod by the National League of Nursing 

Send for Brochure.
Applioutlons now being aeoepted for September, 1969 Class 

For further Information write or call
412-766-8800 

DIRECTOR OF NURSING
3334 Fleming Avė. Pittsburgh, Pa. 15212

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 West 59th Street 

CHICAGO. ILLINOIS 60629
Telef. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRI V RUSIŲ KEPINIUS 
Priima tortu ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum 
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

Atdara nuo antrad. Iki šeštad. 8 vaL r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

viešąją opiniją taikos labui, 
ginti pagrindines žmogaus as
mens teises, paskelbtas Jung
tinių Tautų Deklaracijoje, ir vi
somis išgalėmis prisidėti prie 
ūkiniai atsilikusių tautų pažan
gos kėlimo.

— Baltimorėj 1904 m. vasa
rio 7 d. kilo milžiniškas gaisras, 
nusiaubęs visą miestą. Padary
ta 70 mil. dol. nuostolių.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. KE 7-5168

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K Šimulis

IVI O V I N G
4 pd raustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

i VILIMAS
823 VVEST »4th PLACE 

Telef — FRontier 6-1882

•HF’
SIUNTINIAI | LIETUVA

COSMOS EXPBESS 
MAKQUET1'E GIFT PARCEL SERV. 
2008 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 Oftth St. Tel. WA 5-2737
3333 .36. Halsted St. Tel 254-8320

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siusti savo vardu 18 Chi
cagos tiesiai i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas {vairiu me
džiagų, Ital. lletpalClų lr kitu prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už-
takymal.

E. ir V, Žukauskai

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel- 

i irusi ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8063

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

5.25
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP PUSfi ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS
VISAD ISMOKfiJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 

PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, DL 606S2 LA 3-8248

^r

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Liep<

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK.. 6211 S. Westem. 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.
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MARIAN SHRINES 

OF THE AMERICAS
TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos Svarbiausios Pietų, Centro ir 
Siaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50.

Illinois gyventojai turi pri
dėti prie knygos kainos 5 proc.
mokesčiams.
•0. J0534. 345 tt? 3453N *05 fa ^5 34. 3fc 3fc3fc^534t«4.

\S1ncl01r1
RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond lr 6Srd St.
Užsieniniu lr vietiniu automobiliu 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimes atveju skambinkit* 

(IR 0-3134 arba GR 6-3363 
Hav. — Juozas (JoeJ Juraitis

IŠNUOMOJAMA — FOIi RENI

Išnuom. 4 kamb. de luve bu
tas. Gage parko apyl. Skambint 
436-0968.__________________
IŠNUOM. kamb. vyrui ar moteriai. 
Galima naudotis virtuve. 2-me 
aukšte. Arti Švč. M. Marijos Gimi
mo bažn. 925-0776.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla ir kavine. Ge
rai einąs biznis Savininkas nori kel
tis į Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815- 485-8686. 
Klauskite Walter Wrobel.____________

K F?A L*E Š TA T E~

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

3-jų miegamųjų mūr. namas. 16 
metų senumo Priedai.
7322 S. RoclnveM._______434-1282

Geroj Brighton Parko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 
namu. Del platesnių informacijų 
skambinkite — 376-2420.

REALE STATE
2 pn 0 knmb mflr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas Marąuette pke. *29.90h.

2 «>o 5*4 kamb. ir 4 kamb. angį Iš- 
kan. i usy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos gazn. alum. langai. kilimai. 
*46,600.

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

14 hutu. 2-jų ankštų mūras. Geros 
pajamos. Mnrpuette pke *83,000.

10 hutų po 3 kamb. mūr. Alum 
langai. netoli mūsų įstaigos. Tik 
*67,000.

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios, Ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
■talgon *18,900.

REAL ESTATE CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS
4645 So. Ashland Ave., LA 3-8773

Currency Exchange patalpose 
Sąžiningas patarnavimas

72 ir Talman. Mflr. 1 % aukšto. 2 
butai — 5 ir 4 k. Garažas. *21,900.

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

Mūr. 5 kamb. tHingalow. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14.900.

70 ir Talman. Mūr. 2 po 6 kamb.
ir butas rūsy. Garažas. *29.900,

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

REAL ESTATE
One of Chicago’s prime invest

ment propertiee novv offered for 
sale — Archer Avenue near Sacra
mento.

Over 650 feet of Archer Avenue 
frontage. Stores, offices and ap- 
partments (including Severai chain 
stores).

We vvill be happy to send a com- 
plete operating statement to genu- 
inly ąualified investors interested 
in the purchase of this fine prop- 
erty.

STANLEY K. RUEBEN 
TEL. HI 5-8900

Arthur Rubloff & Co.
9521 S. Evergreen Plaza

Evergreen Park 60642

'--jų batų maras, plius butas rū
sy. Apyl. 62 ir Washtenaw. Pirmas 
aukštas modernus. 2 maš. mūro 
garažas. Naujas šildymas. Savi
ninkas. Kreiptis po 5 v.v. tel. 
925-7025.

Svarbu — paskaitykite
Kūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
Mo<l<‘rn. šviesus po 3 mieg. 2-Ju 

butą narnas. įrengtas beismentas 
Atskiri šildymai. *19,900.

814,200 pajamų iš apartmentinio 
mūro. 10 metų statyba. Kaina *87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gaz-o 
šildymas, nir cond., geležinė tvora, 
36 p. Sklypas. Arti ofiso. *12,500.

Gelsvas 2-ju butų 16 metų mū. 
ras. Atskiri šildymai. Air co-nd. Kar
petal Virš 45 p. lotas. Garažas. 
*43,000.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus Lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28.500.

0 kamb. mūras. Kabinetų virtuvS. 
karpetal, naujas gazo šildymas lr 
garažas. Apie 61 .California. *21,400.

(x»tas dviem luitam, 30 pėdu prie 
pat parito. Pigus.

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

Arti Marąuette Pko.
4 Imtų mūr. po 5 kamb. 50 p. 

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

švarus 5‘/į ktunb. mūr., 8 metų 
šenumo, gazu šildymas, vandens 
apsėmimo kontrolė. Garažas. Savi
ninkas duoda paskolą. *22,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVICIŲS 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233

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

50 p. sklypas Mnrųuette pke. Biz
niui lr apartmentams. TelraukitSs.

12 butų 1 metų modernus i rturtin 
gas (rengimais, balkonai. Pajamų 
*26.000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukltBs.

Roomlng house. Pajamų *50,000 
metams labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. TelraukitSs.

fl kamb. mito. "Bullt-lns”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Mara. pke. *20,600.

144 aukšto mflr. 6 lr t kamb. 1 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. #7 ir Oakley 818,500

REAL ESTATE

PIGIAI PARDUODAMI 4-IŲ
VIENETU APARTMENTAI 

3624 E. Montecito, Chicago
Vienas butas 2-jų megamųjų, ll/2 vo‘ 
nos su įdirbta elektr. virtuve, 3 butai 
po vieną miegamąjį, visi su virtuvė
mis, beržo kabinetais.

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

Perkant galima mokėti pinigais iki 
pagrindinės sumos (cash to mortgage) 
arba 10,000.00 dabar, o likutį išmokė
tinai.
Rašyti savininkui: Mrs. S. Pudinas, 
3933 W. Palmaire Dr., Phoenbc, Ariz. 
85021. Phone: Phoenix 934-1835.

40 akru ūkia su trobesiais lr ma- 
šinerlja Mičigane, 120 myliu nuo Chl- 
oagoe. *14,000.

10 butų. mflr. namas Marąuette 
Pk. *11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolą 6% "kaina *68,000.

5 kamb. mūr, oungalow prie 71- 
oa tr Rocktvell. 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 botai po kamb. lr 4 kamb 
angliškam rūsy J. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. S auto garažas. 
*52,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71št SL Tel. 925-6015

Mūr. 4 kamb. su * kamb. butu pa. 
stogSJe ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pkų. bažnyčios.

ft kamb. tr krautuvė. 69 lr Rocktvell.

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2787 W. 43 SL — CL 4-2390

Skelbkites “Drauge”.

United
States
Steel

Gamybai
Reikalingi
Darbininkai
DABAR!

DIDŽIOJI GARY STEEL W0RKS 

ĮMONE GARY, INDIANA SIŪLO 

aukščiausia atlyginimu.

Proga užsidirbti ir išmokti — 

su puikiais priedais...

HELP WANTED — VYRAI

ckrich

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

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

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

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

ATVYKITE J GARY DABAR... ATSILANKYKITE Į “BIG MILL” EMPLOYMENT 
OFFICE PRIE VIRGINIA STREET VARTŲ-

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

INDUSTRIAL ENGINEERS
Our ezpanding plant operation is tn need of INDUSTRIAI, ENGINEERS 

Who are destrous of vvorking in all phases of IndustriaI Engineerlng.
, Wo offer exc. opportunity for Career deveiopment.
Successful applleants should have at least 2 yrs. n.n - the - job exp. plūs 

2 yrs College. Call or apply in person.
Personnel Manager: MR. FRANK LAZOVVSKI

PETER ECKRICH & SONS, IRC.
3750 S. Lituanica Ave. — Tel.: 376-6789

MOVĖ SOUTH — Beautiful ATHENS, Georgia

MACHINISTS — LATHE OPERATORS
Eąuipment rebuilding company has Severai openings in general 
maehine shop for ąualified versatile men. Good vvorking conditions, 
paid major medical and life insurance. Pension plan.

DAY SHIFTS Available With Consistent Overtime 
Write in confidence to:

FOWLER PRODUCTS COMPANY, INC.
P. O. Box 1706 ATHENS, Georgia 80601

MACHINE OPERATORS
We have immediate openings novv available for experienced drill presą 
operators on our 7:30 to 2:30 shift Monday through Friday. Liberal 
fringe benefit program plūs pleasant vvorking conditions.

$2.09 To Start
AUTOMATIC INCREASE AFTER 90 DAYS

Apply Personnel Office 
8 A.M. to 5 P.M. Monday through Friday

9 A.M. to noon Saturday

G. W. MURPHY INDUSTRIES, INC.
PORTABLE ELECTRIC TOOLS DIV.

1200 E. State St. GENEVA, Illinois
An Eąual Opportunity Employet

HELP VVANTED —^MOTERYS
e

lajavette 
HOME HOSITIAI.

IN LAFAYETTE, INDIANA 
Offers An Excellent Opportunlty l'or

DIETICIAN
immediate opening for ąualified Erie. 
tician ADA. Registered or ellglble 
for registration. Paid vacation, holi
days and educational benefits. Group 
life insurance. Rvcellent retirement 
program. Health and acoident Insur
ance. Anmilty and income proteetion 
plan. Salary commensurate vvith 
tralning and experience.

Contact Personel Department 
2400 South- St., ldifnyette, Ind. 
Phone (3i7) 447-6811. FAt. 209

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

SECRETARY
For small North Side Church-re- 
lated office. Hours can be adjus- 
ted

CALL — 664-2755 _
______ 10:00 A.M. till noon

SECRETARY
Good typlng skllls, good clerical 
skilia. Shorthand or dlctaphione re
ąuired. Salary based on ability. Com
pany offers full range of fringe ben
efits including group hospitalization, 
company' paid pension & netv modern 
lunchrooim.

Contact Mr. Long 
At 488-6161

ENGLEWOOD EBECTRICAL 
SUPPLY CO.

5801 S. Halsted Street
TELEPHONE OPERATOR 

CASIDER
For Park Ridge Auto Ageney 

Five Day Week; Hours From 8—3 
Good Starting Salary

PHONE 823-2171 
MR& OLSON

Perskaitę “Draugą", duo 

Hte ii kitiems pasiskaityti

HELP VVANTED — VYRAI

SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE DABAR...

EMPLOYMENT OFFICE 
GARY STEEL W0RKS 
I Mo. Virginia Street 
Gary, Indiana
Fhone: Area Code 210—944-4604

AN IQUAL OPPORTUNITY IM PLO Y IR.

HELP VVANTED — MOTERYS

LAFA1 ETTK 
HOJIi HOSPITAL 

IN 1AIAYIIITI., INDIANA 
Offers An EzceUent Opportunity Por 

ASCP - CHIEF MEDICAL 
TECHNOLOGLST (Nights)

Paid vacation. holidays and educo- 
tional benefits. Group life insurance. 
Excelient retirement program. 
Health and accident insurance. An- 
nuity and Income proteetion plan. 
Salary’ eommensurate vtith tralning
and experience.

Contact Personel Department 
2100 South St., Lafayette. Ind.

I"hone (317) 447-6611, i;xt. 20#
Monday Thru Friday, 8:00 To 4:30 

An Eąual Opportunity Employer

Exper. Secretary
Shorthand & typing a nėceesity, 

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

API’LY IN PERSON 
SHAVEX CORPORATION 
1801 N. Central Pk. 278-8440

Telephone Operators
Experience necessary. Apply 
personnel.

LA SALLE HOTEL
_______ 10 N, La Šalie SL________

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Td. 439-5510

G I R L
Por ansvvermg phone.

Very light shorthand. 
Good general office slkills.
GRANE TRUCKING CO

TEL. CA 7-4803

Outstaiuling Opportunlty 
PHYSICAL THERAPIST (2) 

OCCUPATION AL THERAPIST (1)
Positions opening in n comiprehensivc 
out-patient Treatment Center. offer- 
ing Services tx» a seventeen county 
area in East Texas, com pietely 
eąuipped vvith the Iatest t.herapeutic 
eąuipment io meet the reąuest of 
the PhySicians. Very- liberal person
nel policies and practices vvith good 
starting aalary, incentive and longey- 
it.y raises. The program offers a 
c.hallcnge to anvone destrlng vvork 
vvith a variety of patlents from 
pre-school aged chlldren to adnlts. 
Steady employment. Apply to Ex- 
eeutive Director.
E. TEN AS TREATMENT CENTER 

P. O. Box 1599 
KILGORE, TEXAS 75662

HELP WANTED — VYRAI

SHIPPING AND VVAREHOUSE
MAN

Need Tmmediately For Publteher 
Young man for picking a.nd packing 
orders, handling return goods, etc. 
Five Day Week.

NORTH MICHIGAN AVENUE
______ CALL 664-8201 '

SHIPPING AND GENERAL 
FACTORY HELP

for esperlenced people. Excellent 
benefits, health & welfare benefits, 
vacation, 5 paid holidays. Perma
nent positions. VVm. Cooper *. Nep- 
hevvs, 1909 N. Clifton (nr. Ashland). 
327-3232 ask. for John. A nice 
place to vvork.

MAN WANTED
To vvork in eleetrie shop. Mecihan- 
ically tncllned. Exper. Not necess. 

Contact EfcV. HAREG

MID TOVVN IGNITION 
4909 S. Pulaski Rd.

SHIPPING AND 
RECEIVING

Need man to learn 
Shipping and Receiving 
in clean stoekroom of

Tripple A-l Fastener Pirm 
No experience necessary. 
Many cotmpany benefits.

H. M. HRRPER COMPANY 

560 W, Lake — FI 6-6560 

Accounts Payable 
SUPER VISOR

Very interesting position for 
promotable individual who vvishes 
to soar ahead vvith long establish
ed firm Prefer one who has had 
eoctensive courses in accounting.

Very well paying salary vvith 
exceptional potential.

Eugene Dietzgen Co.
954 W. Fullerton five.
At the Fullerton “L” Stop

TEL. — 549-3300

An Egual Opportunity Employer

HELP VVANTED — VYRAI

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5 Day Wcek.

TEL — 726-6920

2 YOUNG MEN
One for eaMe fabricating, one

for miscellaoeous duties.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III, 
Tel. 439 * 5510 

TECHNICIANS
MICROWAVE

Background in testing W. G. & Cook 
Goimponents. Minimam supervision. 

Salary To S25O Per Week 
ELECTRONIC

Baild and tęst military eiectronic 
eąuipment from schematics. Knovv- 
ledgc of componcnts and MII,, specs.

Salary l'o $250 Per Weck ’ 
CALL OR VVRITE: BILL LOEBI,

Stmthers Electronics Corporation 
Mamaroneck, Nevv York 10543

Phone (914) 698-3000 .. .,

GENERAL

OFFICE
FULL TIME 
PART TIME

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

Experience in general busi
ness activities preferred būt not 
mandatory.

Attractive starting salary 
and fringe benefits.

Contact: Personnel Director

CHICAGO OSTEOPATHIC 

CLINIC

5300 S. Ellis Avenue 

D0 3*6800 Ext. 457

Platinkite “Draugę”.

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

Member of M L S.
A L E X ŠATAS—REALTOR

Mato office 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti | mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti Iš katalogo.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

VAIKŲ ŠVENTU

1968 Tn. gruodžio 28 d. Da
riaus - Girėno lituanistinės mo
kyklos mokiniai turėjo džiaugs
mo šventę - Kalėdų eglutę, bau- 

- ke žiemys šeimininkavo ir ver
tė pusnis. Vaizdas kalėdiškas. 
Kurių ligos nepaguldė į lovą, 
tie visi atvyko, nežiūrint žie
mio išdaigų.

Prie gražiai papuoštos eglu
tės prasidėjo programa. Ją pra
dėjo I ir II skyrių mokiniai ei
lėraščio “Žiema” inscenizacija. 
Jiems padėjo V. Jasinevičius 
(Vili) ir V. Matukaitė (V). To- 

^ liau tie patys su vaikų darže
lio mokiniais padainavo “Vėjelis 
žaidžia snaigėmis.” Trys akor
deonistai: A. Krasauskas, P. 
Janušaitis ir R. Stanislovaitis, 
pagrojo akordeonais dvi kalė
dines giesmes. Mokytojos S. 
Petersonienės paraižytą ir pa
ruoštą vaizdelį “Paberkit tru
pinių”, atliko VI sk. mokiniai: 
A. Markevičiūtė, R. Likandery- 
tė ir R. Viktorą. Dvi kalėdines 

♦ giesmes paskambino pianinu 
R. Kiudulaitė. III sk. mokiniai 
pašoko “’Sfuktiniį”. Kai lauke tik
ra žiema, labai tiko lįsk. mo
kinių deklamacija “Žiema.” Už
jausdami paukštelius III sk. 
mokiniai: A. Petkutė, V. Kava
liūnaitė ir A. Viktorą padekla
mavo eilėraštį “Paukšteliai 
žiemą.” Dvi vaikų darželio mo
kinės Daina ir Rasa iTijuneiy- 

|i tės, gražiai ir drąsiai padekla
mavo St. Džiugo eilėraštį “Bal
toji karalaitė.” Vyresnieji sky
riai pašoko tautinį šokį “Kal
velį,” UI TV sk.- “Vėdarą”, o 
patys mažiausieji “Barė ponas 
katinėlį.” Eilėraštį “Senelės pa- 
saką”su įsijautimu padeklamavo 
A. Viktorą. Programos pabai
goje visi mokyklos mokiniai pa- 

< dainavo “Senas, senas seneliu
kas” ir “Prakattėlė.” Progra
mos paruošimui vadovavo ir 
salėje programą pravedė A. 
AlSiausk as. Programą su tėvų 
t alka paruošė mokyt o jai: A. 
Pavilčiūtė, I. Regienė, A. Vai- 
čeliūnaitė, M. Šulaitiene, V.Mi- 
lavickienė, G. Česienė, S. Pe
tersonienė, R. Jonynaitė (t. 
šok.) ir L. Nakutytė (dain.).

g Prieš pradedant programą 
visus pasveikino mokyklos ve
dėjas J. Plačas,o užbaigos žodį 
tarė tėvų komiteto pirmininkas 
V. Markevičius. Mokinius ap
lankė Kalėdų senelis ir visus 
apdovanojo. Programai pasibai
gus tėvai ir vaikai užkandžiavo. 
Valgiais rūpinosi tėvų komite
tas. Programa tęsėsi apie 1 vai. 
laiko. Buvo įdomi. Prie įėjimo 
tėvai nemažai nusipirko lietu
viškų knygų. Dalyvis

SUVALKIEČIŲ METINIO
’ DARBO APŽVALGA

Lietuvių Suvalkiečių draugi
ja gerai veikia ir po 30 metų 
jubiliejaus, kurį iškilmingai at
šventė pereitų metų rudenį. Jie 
sausio 22 d. Hollywoodo salėje 
turėjo savo metinį susirinkimą, 
kuris buvo labai gausus. Dau
gelis narių atvyko susimokėti 

savo metinio nario mokesčio. 
N Pirm. A. Burbienė pasveikino 

narius, priminė mirusius, jie 
pagerbti tylos minute. Įstojo 5 
nauji nariai. Valdyba padarė 
savo pranešimus apie veiklą ir 
atliktą darbą. Buvo pranešta 
1969 m. išrinktos valdybos sąs
tatas: pirm. A. Burbienė, vice
pirm. J. ĮSačiauškienė, ižd. A. 
Gintneris, fin. sekr. Mc Namee 
-Mickevičiūtė, nut. .sekr. Eug 
Strungienė irkoresp. O. švir- 
mickienė. Valdyba buvo priim
ta rankų plojimų ir viltimi, kad 
gerai pasidarbuos ir kitais me
tais, kaip ji dirbo iki šiol dr-jos 
labui.

Pobūvis įvyko Hollywoodo 
salėje sausio 19 d- Jis pavyko 
gerai. Jį tvarkė komisija: J. 
Sačiauskienė, Mc Namee ir P. 
Bellens. Pranešimą padarė J. 
Sačiauskienė. Ji sakė, kad liko 
gryno peilio $184. Knygų pa
tikrinimo komisijos vardu kal

bėjo J. Pakudaitis. Jis .perskaitė 
gautas metų bėgyje pajamas 
ir išlaidas. Be to, gautus .procen 
tus bankuose už indėlį. Organi
zacija paaugo turtu 1968 m. 
tik $624.04, nes turėjo daug iš
laidų dėl gausaus narių miri
mo. Dabar Liet. Suvalk. dr-jos 
turtas siekia $11.870.03. Susirin 
kimas Jįagyrė valdybą, komisi
ją ir patvirtino metinius darbus, 
kaip pridera metiniame susirin
kime.

Skaudi žinia buvo pranešta, 
kad 1968 m. mirė 19 dr-jos na
rių. kuriems buvo suteiktas pa
tarnavimas ir vainikai. Ligoni
nėje tuo metu buvo 6 nariai, į- 
stojo naujų narių 31 ir išsibrau- 
kė - buvo suspenduoti dėl na-

. rio mokesčio nesumokėjimo -19 
narių. Šiuo tarpu dr-ja turi 

' dar apie 250 narių. Laukiami 
nauji. A. Gintneris

SUKAKTUVINĖ PARODA

Balfui minint 25 metų veik
los sukaktį Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje rengiama 
Balfo ir tremties paroda. Pa
rodoje bus atvaizduota Balfo 
veikla šelpiant tūkstančius lie
tuvių tremtinių Vokietijoje ir 
kituose kraštuose. Baifp gar
bės pirmininkas prel. dr. Juo
zas Končius pažadėjo parodai 
atsiųsti daug įdomios dokumen
tinės medžiagos iš Balfo veik
ios. Balfas atliko milžinišką lab
daros darbą Lietuvių tautai 
tragišku momentu. Balfo darbų 
negalima pamiršti. Jie turi bū
ti suregistruoti ir palikti atei-

Paraulio Lietuvių Bendr-neš Valdybos Pifffiinirtkui

A. -f- A.
JUOZUI J. BAČIŪNUI mirtis,

jo žmonai, p. BflČIŪNIENEI ir giminėms reiškia gi- 
lią užuojautą

San Francisco Liet. B-nės 
Apylinkė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirm irti n kui

/v yv
JUOZUI BAČIŪNUI mirus, 

jo žmonai ir artimiesiems, Detroito lietuvių vardu 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

LB Detroito Apylinkės valdyba

A. + A
JUOZUI GUOBIUI mirus, 

jo žmonai DANUTEI ir dukrai ALVYDAI nuoširdžią 
užuojautą rėlžkiame ir kaftu liūdime.

Robertas ir Elena Banevičiai 
Juozas jr Ona Norkūnai 
Kazys ir Genovaitė Tijūnėliai

PETRONĖLĖ KAVALAUSKAS
(PO TĖVAIS A.R.L AUSKATT YTE)

Gyveno 6919 South Campbell Averfue.
Mirė ftftiislo 29 <1,, 1969, 8:02 vai. p. p., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Telšių apskr. Amerikoj Išgyveno 59 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime podukra Julie Sfninbris, los vy

ras AntliOny, anūkas Stęphėn, brolis Antanas Arlauskas, sesers 
duktė Josephine Budrfk, Jos vyras FCUv ir jų šeima, Ir sesers 
sūnus FelLv Bard, švogeris FeUx Banlauskas lr kiti giminės, drau
gai lr imžĮstaml.

Buvo amžina narė daug vienuolynų ir rėmėjų draugijose. 
Kūnas pašarvotas Mažeika Kvans koplyč... 6845 S. \vėstern Avė. 
laidotuvės įvyks šeštad. vasario 1 d. Iš koplyčios 9:00 vai. 

ryto bus atlydėta Į švč. ,F. Marijos GLminio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos iii vellOnies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame. visus: gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: GIMlVftS.
laidotuvių direktorius Mažeika Fvalns. Tel. BE 7-8600.

keturių metų mirties sukaktis
' a|a

JUOZAPAS N. DAU NIS
Jau prabėgo keturi meteliai, kai Dievulis pašaukė pas Save 

mūsų mylimą tėvelį ir senelį, kurio netekome vasario 1 dieną, 
1965 metais.

Nors laikas tęsiasi, bet mes Savo brangiojo niekados ne
pamiršime. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą bus atnašautos šv. Mišios Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje, vasario 1 dieną, 8:00 vai. ryte.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti šv. Mišių aukoje ir drauge pasimelsti už mū
sų mylimo tėvelio ir Senelio, Juozapo Daunio sielą.

Nuliūdę: Duktė Mariona Eisiu as, žentas Raimundas, 
sūnus Antanas, marti Ona, anūkai: Jerome 
ir James, anūkė Bonnie Jean Raffęrty ir 
vyras Patriek fr pro-anūkės Karen ir benise.

nabčioms kartoms.
Kartu parodoje norima pa

rodyti lietuvių tremtinių gyve
nimą DP stovyklose, jų organi
zacijas, .kultūrinę veiklą, spau
dą ir t. t. Kas turėtų foto nuo
traukų, ar šiaip įdomios doku
mentinės medžiagos, k. t. skel
bimų, plakatų, knygų, laikraš
čių iš lietuvių tremtinių gyve
nimo prašomas siųsti Parodos

(Rengimo Komitetui šiuo adre- DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. sausio mėn. 31 d. 
i su: Balzekas Museum of Lithu
anian Culture, 4012 Archer Ave
nue, Chicago, III. 60632. Paro
dai pasibaigus, eksponatai bus 
grąžinti jų savininkams arba, ' 
pageidaujant palikti saugoti 
muziejuje. Paroda numatoma 
atidaryti šių metų kovo mėn.
15 d. Ad. Baliūnas
Parodai Rengti komiteto narys

Pranešame draugams ir pažįstamierfis, kad už

A. -J- A.
Dipl. agr. JUOZĄ SODj 

jo wm^r^es metinių proga pamaldos bus laikomos 
šeštad., vasario 1 dieną, 8 vai. ryto T. lėzuitų kop 
lygioje.

Jo draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti. 
Pamaldas užprašė velionies bičiuliai.

A.+A. ANTHONY DARGUS
(DARGUŽIS)

Gyveno 2625 W. Cullertdn St.
Mirė sausio 29 d., 1969, 11:30 vai. ryte sulaukęs 50 m. am

žiaus: Gimė Gharleroi, Pennsylvania.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lucille, sūnus Anthony, 

2 dukterys Evelyn Bowling, žentas Bartley; ir Lorraine; ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 23-14 W. 23rd Place.
Laidotuvės įvyks šeštad., vas., 1 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

buB atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pąrnaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys ir žentas.

Laidotuvių direkt. S. Laekatvicz ir Sūnus. Tel. VI 7-6672

A. A.
TONY TOM KACEHY

Gyveno 2318 West 23rd Street.

Mirė sausio 29 <1., 1969, 2:99 vai. ryte, sulaukęs 84 m. amž.
Gintė Lietuvoj. Kilo iš Kauno apskrities,
Amerikoje išgyveno 55 _m.
Pasiliko dideliame nuliūdime draugė Anna Mack lr kiti drau- 

ga i ir pažistjimi.
Kūnas bus pašarvotas sekmad. vasario 2 d., Inckaulez. koplve., 

2814 \Vest, 23rd Place.
l^iidotuVės Jvyks ptmukL vasario 8 d. iš koplyčios 9:00 vai. 

ryto bus atlydėtas J Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioje Jvyks 
scdulinsros pHmaljios už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
j sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose liMtloi uVėse.

Nuliūdę: KrJu'GAJ
I

Laltlotuvhj direktorius N. I/ackavvica ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672.

A, -Į- A.
ALBERT TUSKIEWICZ

Gyveno 2622 W. 64th St.
Mirė sausio 28 d., 1969, 3:10 vai. popiet, sulaukęs 75 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.
Velionis buvo vyras mirusios Anna.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai: Walter Stankie- 

wicz ir Peter Tuskiewicz su šeimomis, sesuo Emily Novak sų 
šeima., mirusio brolio John Tuskietvicz šeima ir mirusios sesers 
Aleksandros Lukosevičž šeima, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Dariaus - Girėno Am. Legion Post 271. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. 

VVestern Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 1 d. iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

SEARS
HERITAGE MEMORIAL JTIISL,
ANTKAPIAI r ft 

P AMINE LAI
yra pilnai šarantuoti.

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; į tą kainą įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai 

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South Western Avenue Tel. HEmlock 4-4800
THOMAS j. KEARNS, vedėjas

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 Wesf 7Ist Street Tel. 476 - 2345
1410 So. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PADĖKA
Dėkojame širdingai visiems dalyvavusiems a. a. SESERS

M. DOMICĖLĖS laidotuvėse ir už dvasines dovanėles šv. Mišių 
aukas už Seselės velionės sielą.

Ypatingai esame dėkingos gerb. kapelionui kun. Vitui 
Mikolaičiui, už Šv. Mišių auką ir už turiningą pamokslą, 
asistuojantiems kun. Antanui Zakarauskui, Šv. Kryžiaus ligo
ninės kapelionui ir kun. Jonui Malin, Marijos Aukštesniosios 
Mokyklos kapelionui.

Taip pat dėkojame ir dalyvavusiems laidotuvėse Vysku
pui Vincentui Brizgiui, kun. Juozapui Mačiulioniui, MIC, ir 
kun. Benediktui Sugintui.

Už suteiktą a. a. Seselei Domicėlei paskutinį patarnavimą 
dėkojame grabnešiams: Ronald Burkauskui, Steven Puidokui, 
Arūnui Bendoraočiui, Petrui Vilkeliui, Jonui Juozevičiui, Jonui 
Shelbelskiui.

Reiškiame Ačiū altoriaus patarnautojams Gimimo Pan. 
Švenčiausios parapijos.

Dėkingos, esame mūsų geradariams, geradarėms, kurie pa
tarnavo, automobiliais, nuveždami Seseles į kapines.

Nuoširdžią padėką reiškiame laidotuvių Direktoriui, gerb. 
Steponui Lakavičiui ir Jo sūnui už malonų patarnavimą.

Visiems reiškiame gilų Ačiū malda. Meldžiame Gailestin
gąjį Viešpatį suteikti visiems dieviškomis malonėmis gausų 
atlyginimą.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

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

EUDEIKIS
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

HUO’PIRKITE DABAR TIESIOG
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASliMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

UCKAWICZ IR SOMOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 28rd PLAOE _______ TeL Virginia 7-8672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFOBNIA AVĖ._________ Tel. LAfayette 8-8572

A||TANAS M pH|LLIps
8807 S. LITUANICA AVĖ.______________ Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8884 S. HALSTED STREET______________ Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN A VE,_________ Tel. OOnunodorę 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. UTUANICA AVĖ,________Tei. YArds 7-1188 -1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth Avė., CICERO, ILL._______Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAWN, IT.I, TeL 686-2820

Perskaitę l)rauį& duokite kitiems pasiskaityti.

r
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X Nijolė Izokaitienė įstojo į 

Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos chorą, kuris labai inten
syviai ruošiasi Č. Sasnausko 
Reąuiem koncertui. Religinis 
koncertas pramatomas birželio 
vidury. Tuo būtų paminėti oku
panto išvežtieji į Sibirą ir žu
vę partizanai.

x Clem G. Pocius, Columbus, 

Ohio, atnaujindamas prenume
ratą pridėjo 5 dol. auką už 
“Draugo” kalendorių. Laibai 
ačiū.

X Chicagos lietuvių Kęstu

čio pašalpos klubo mėnesinis na 
rių susirinkimas įvyks sekma
dienį vasario 2 d., 1 vai. p.p., 
Hollywood svetainėje 2417 W. 
43 st. šiame susirinkime bus 
1968 metų finansinė apyskaita 
ir knygų patikrinimo raportas. 
Narių mokesčiai priimami nuo 
11 vai. ryto.

X Lietuvos vyčių Illinois - 
Indianos apskritis vasario 9 d. 
5 vai. v. Vyčių salėje, 2453 W. 
47 St., ruošia Lietuvos atsimi-ni 
mų vakarą minint Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo su
kaktį. Kalbės teisėjas A. F. 
Wells. Programą praves Illinois 
atstovų rūmų narys F. Savickas. 
Dainuos vyčių choras, vadovau
jamas muz. Fausto Strolios. 
Specialiai bus pagerbtas asmuo 
kuris bus išrinktas kaip dau
giausia pasidarbavęs Lietuvos 
laisvės ir lietuvių kultūros rei
kalams. Rezervacijas galima 
padaryti pas apsk. pirmininką 
L. Paukštą (WA 5-0853) ar ki
tus vyčių narius.

X Metinė Putnamiškių Sese
lių Rėmėjų Vakarienė (vasario 
9 d. 5 v. v. J. Centre) žada ne 
tik kūnui, bet ir dvasiai daug 
peno. Bus įdomi ir įvairi pro
grama. (pr.)

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

X J Čiurlionio Ansamblio kon
certą Marijos Aukšt. mokyklos 
salėje kovo 16-tos dienai ir Bal
fo 25 m. jubiliejinio seimo ban
ketą, šv. Kryžiaus parap. sa
lėje, kovo 18 d. bilietai gauna
mi “Marginiuose”, 2511 W. 
69th (St., tel. PR 8-4585. (pr.)

x Lietuvių Agronomų Sąjun
ga Chicagoje, vietoje gėlių a. 
a. Adelei Sadūnienei, paaukojo 
Lietuvos Dukterų Draugijai 20 
dolerių. (sk.)

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

(pr.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 (sk '

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing Co., Ine., 2422 VVest 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel 
GR 6 2242 (sk i

X Dr. J. Jerome, ALRK fe
deracijos pirmininkas, pereitą 
šeštadienį, sausio 25 d., kalbė
josi su Švč. M. Marijos Gimimo 
par. klebonu prel. V. Čemaus- 
ku, kuris patikrino, kad Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mas parapijos bažnyčioje ren
giamas Vasario 16 d. ir lietu
viai galės jame dalyvauti su 
vėliavomis.

X Dr. Milda Budrienė daly
vauja vaikų ligų specialistų su
važiavime Miami, Fla. Džiaugia
si, kad ten temperatūra — 72 
laipsniai, oras labai malonus.

X Kaukių vakarą jaunimui 
rengia Prano Dielininkaičio 
moksleivių at-kų kuopa vasario 
15 d. 5 vai. vak. Marąuette 
parko parapijos salėje.

X Atlikime tautinę pareigą. 
Š. m. vasario mėn. 2 d. 12 v. 
Don Varnas Posto salėje įvyks 
metinis LB Marąuette Parko 
apylinkės lietuvių susirinkimas. 
Bus patiekta praeitų metų veik
ios apyskaita, renkamos nauja 
apylinkės valdyba ir kontrolės 
komisija ir aptariami svarbūs 
apylinkės tautiniai reikalai. Vi
si kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti.

X Už “Draugo” kalendorių 
po 1 dol. aukų prisiuntė: J. 
Bielskis, L. Žemgulienė, V. Ja
kutis, Ap. Korsakaitė, S. Bac- 
vinskas, A. Dubinskas, Julija 
Stankus, E. Patasinckienė, A. 
Mereckis, B. Karazija, Vyt. Va
liulis, Al. Pridotkas, M. Koma
ras, Ed. Kilmanas, J. Bulota, 
dr. J. Kriaučiūnas, A. Liudžius, 
Julia Linnerbom, K. Kubaitis. 
Visiems dėkojame.

x Jonas Vaizgenis, Jamaica,
N. Y., siųsdamas prenumeratos 
mokestį, pridėjo 5 dol. dienraš
čiui paremti. Tariame ačiū.

x Chicagos Lietuvių jūrų 
skautijos junginiai: Baltijos 
Jūros tuntas, Juodkrantės Jūrų 
skaučių tuntas, studentų jūrų 
skautų Korp! Gintaras Lemon
to jūrų skautų Trakų vietinin- 
kija East Chicagos Palangos 
vietinink.ja, talkininkaujant Jū
rų šaulių skyriui, ruošia tradi
cinę Klaipėdos Uosto mugę va
sario 2 d. 12 vai. p. p. Jaunimo 
centre. Mugėje žadama daug 
netikėtumų: joje bus galima į- 
sigyti įvairių jaunimo rankomis 
pagamintų muginukų ir išban
dyti laimę įvairiose išmonėse. 
Besilankant valgyklose, kavi
nėse ar užkandinėse turėsite 
progos susitikti savus priete- 
lius bei pažįstamus Jūrų skau
tijos rėmėjus. Visi kviečiami 
atsilankyti. (pr.)

X CHICAGOS ANGLIJOS 

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

X 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 Y

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba YA 
3-2046. (sk.) i

, Dalis operos lėšų telkimo k-to narių surengusių sėkmingą parengimą 
praeitą, sekmadienį Drury Lane teatre. Priekyje sėdi: V. Petrauskas, 
operos v-bos vicepirm. Stovi iš k. į deš.: I. Sprindienė, A. Kaušienė, 
L. Petrikonienė, L. Norus — k-to pirm., A. Buntinaitė: ir S. Lažaus- 
kienė. Nuotr. trūksta: B. Briedienės. J. Miller, A. Šliter, N. Witchell 
ir A. Zūnas. ______________________________________

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VASARIO 16-JI LEMONTE

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventės proga Le
monte bus laikomos šv. Mišios 
lietuvių kalba St. Alphonsus baž 
nyčioje (State & Logan Sts., 
Lemont, Illinois) sekmadienį, 
vasario 9 d. Mišių pradžia 12:15 
vai. Atnašaus kun. Feliksas Gu- 
reckas, giedos dr. Juozo Brie
džio vadovaujamas choras.

Tuoj po pamaldų (nuo 1 vai. 
iki 3 vai. p. p.) naujai atremon
tuotoje St. Alphonsus parap'jos 
salėje bus lietuviški pietūs. Pil
ni pietūs kainuos tik 2 dol. su
augusiems, ir 1 dol. vaikams iki 
16 metų.

Pamaldomis ir pietumis rūpi
nasi JAV LB Lemento apylin
kės valdyba ir Maironio lituanis 
tinės mokyklas tėvų komitetas, 
susitarę su nuoiširdžiu parapi
jos klebonu kum. Stasiu Gauču.

Į pamaldas ir pietus kviečia
mi gausiai atsilankyti visi Le
mento ir Chicagos apylinkių lie
tuviai ir jų draugai. K.

CICERO KOLONIJOJ
Jurgis žadeikis vėl išvežtas 

ligoninėn. Albertas Stelingis 
turi vargo su koja, kuri buvo

— Broliškumo savaitė Ame
rikoj skelbiama vasario 16 d 
Ji pradėta skelbti prieš 30 m<

Istorijos d-jos susirinkimas sausio 26 d. A. Rūgytės bute.
Nuotr. V. Noreikos

X Vytas Kacienas, 1628 (S. 
50 Avė., su čia gimusia žmone
le, kuri puikiai kalba lietuviškai, 
domisi lietuviškuoju gyvenimu. 
Dabar užsiprenumeravo “Drau
gą” esą taip patogiau negu kas
dieną pirkti, nors kartais paš
tas ir suvėluoja dienraštį at
nešti.

x Linksmas priešužgavėninis 
banketas, kurį rengia Liet. Gai
lestingųjų seserų sąjunga, į- 
vyks B. Pakšto salėje vasario 
8 d. 8 vai. vak. icltaliukus rezer
vuoti tel. 925-2221 arba GR
6-2984. Banketo pelnas skiria
mas kultūriniams ir šalpos rei
kalams. (pr.)

LJS Juodkrantės tunto Vaivos laivo sesės gerbia paskutinius įsakymus
prieš Klaipėdos uosto mugg.

sužeista ir vis negyja. Paulina 
Yuškienė, senosios kartos atei
vė, sunegalavo, išvežta ligoni
nėn. Dukra prižiūri namus ir 
slaugo motinėlę. P. Yuškienė yra 
SLA 301 kp. narė. Visi pasi
genda Ben Tumaviče, kuris sun
kiau serga. Dieve duoki jam 
pasveikti. Jis yra Raudonos Ro
žės klubo ir Kareivių draugys
tės fin. sekr. Laikinai tas parei
gas yra perėmęs C. Genis, ser
gantieji turi kreiptis pas C. 
Genį, 1611 iSb., 49th St. P. P. 
Paulauskai sulaukė savo sū
naus iš karo tarnybos, tai bu
vo džiaugsmas, bet štai vėl liū
desys, nes Paulauskienės moti
nėlė mirė Lietuvoje. A. Rudins- 

kas, J. Balęs itis Ir Ponia 
Matulis, yra išvykę į 'šiltus 
kraštus, kur nereikia sniego 
kasti ir šalčio kęsti.

V. F. W. 9115, 1434 So.
49th Ct., tai veteranų postas, 
kuriam priklauso nemaža lietu
vių. Atžymės vasario 15 d. 20 
metų sukaktį. Minėjimas bus 
Šv. Antano parapijos svetainėj.

K. P. Deveikis

x Balys Gražulis, “Draugo” 
bendradarbis Clevelande, sielo- 
damasis mūsų spaudos reikalais, 
atsiuntė 10 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame.

x P. Bingelis, E. Chicago, 
Ind., atsilygindamas už kalėdi
nes korteles, prisiuntė 5 dol. 
auką mūsų spaudai paremti. 
Dėkojame.

x Antanas Gintneris, šaulių 
sąjungos c. v. vicepirmininkas 
ir unitormų komisijos pirminin
kas, praneša, kad naujai pri
imtos šaulių unif ormos ar ženk 
lų aprašymas bei baigiamieji 
nuostatai ir 'braižiniai 5 lapuose 
jau išsiuntinėti šaulių kuopoms 
Kanadoje ir Amerikoje. Unifor
mą tiesioginiai galima įsigyti 
Kale unifoirm krautuvėje, 552 
W. Roosevelt Rd., Chicago, UI., 
tel. 922-0334. Krautuvė veikia 
ir šeštadieniais nuo 8:30 iki 
3:30 vai. vakaro. Tai svarbu to 
liau gyvenantiems nuo centro. 
Kitos informacijos gaunamos 
pas sąjungos pirm. VI. Išganai- 
tį. Pas jį laikinai randasi ir rei
kalingi ženklai, o visos sagos— 
Karvelio krautuvėje Chicagoje.

X P. čipkus, Montreal, Ka 
nadoje, atnaujindamas prenu 
meratą pridėjo 5 dol. auką. Jis 
džiaugiasi kalėdinėmis kortelė
mis. Dėkojame.

J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvos atstovas, J. Ra
jeckas, sausio 9 d. senato pir
mininko ir atstovų rūmų pirm. 
kvietimu, dalyvavo jungtiniame 
JAV kongreso posėdyje, kur 
buvo pagerbti Apollo 8 astro
nautai. Tą pačią dieną Lietu
vos atstovas ir O. Kajeckienė 
dalyvavo valstybės sekretoriaus 
ir ponios Dean Rusk suruošta
me V. Dep-te priėmime, kurio 
metu v. sekretorius ir ponia 
Rusk atsisveikino su diploma
tiniu korpusu.

— Lietuvos, Latvijos ir Es

tijos atstovai JAV sausio 10
d. parašė padėkos raštą vals
tybės sekretoriui už jo parody
tą palankumą Baltijos valsty
bių bylai ir tų valstybių atsto
vam. Tame laiške kartu buvo 
padėkota ir poniai Dean Rusk 
ir už jos ypatingą palankumą. 
Dėkodamas už tai savo I. 18 d. 
raštu, valstybės sekretorius sa
vo ir ponios Rusk vardu palin
kėjo sėkmės Lietuvos atstovui 
jo ryžtingose pastangose palai
kyti laisvės viltį, kurią Lietu
vos krašto žmonės turi.

— Lietuvos atstovas ir po
nia O. Kajeckienė sausio 11 d.' 
dalyvavo Čado ambasadoriaus 
ir ponios Massibe priėmime, su
ruoštame jų valstybinės šven- ( 
tės proga, o sausio 15 d. daly
vavo dipl. korpuso suruoštame 
Pan American rūmuose priėmi
me atsisveikinti su valstybės 
sekretorium ir ponia Dean Rusk. 
Ta proga dipl. korpuso deka
nas dipl. misijų atstovų vardu 
valstybės sekretoriui ir poniai 
Rusk įteikė dovanas.

— Rytinio Atlanto pakraš
čio lituanistinių mokyklų kon

CHICAGOS ŽINIOS
NARDYMO PAMOKOS 

NEMOKAMAI

Chicagos parkų distriktas ruo
šia 10 savaičių nardymo kur
sus nemokamai. Kursai prasi
dės vasario 10 d. Pirmadieniais 
8:30 v. v. kursai bus Ridge' 
Parke prie Lonigvvood ir 96-tos, i 
gi ketvirtadieniais Welles Parke 
2333 W. Sunnyside. Aplikantai 
turi atsinešti savo maskas ir 
snorkel bei scuba priemones. 
Norint registruotis, reikia te
lef. tų parkų direktorius: BE 
8-1655 arba LO 1-1184.

IŠDAVĖ DAUG LEIDIMŲ 
NAMŲ STATYBAI

Pernai šešių Chicagos metro
polijos apskričių rajone išduo-
tas rekordinis skaičius leidimų 
namų statybai. Vienos šeimos 
namams išduota 2,679 leidimai, 
gi apartmentiniams 'butų vie
netams išduota 34,525.

SLAPU DIABETIKAI

Einąs Chicagos sveikatingu
mo komisionieriaus pareigas 
dr. Morgan O’Connell spėja, kad 
Chicagoje yra apie 150,000 slap
tų diabetikų.
CHICAGOS METROPOLIJA

Į Chicagos metropoliją įeina 
šešias apskritys: Cook, Lake, 
W3J1, Du Page, Kane ir McHen
ry. Cook apskrityje turinčioje

Akademinis Skautų Sąjūdis ir Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija kviečia visus dalyvauti

VYDŪNO KŪRYBOS POPIETĖJE,
kuri įvyks vasario 2 d. (sekmadienį), 3:30 vai. po piety 

GAGE PARKO salėj, 2415 W. 55th St., Chicagoje.

PROGRAMOJE:
— Dr. R. ŠUbajorio paskaita — Vydūno drama 
—> Ištraukos! iš Vydūno dramų. Skaito: V. Ruibytė, E. Aglinskaitė,

M. Smilgaitė: paruošė akt. Stasys Pilka
— Vydūno giesmės. Išpildo Tėviškės parapijos choras, 

vadovaujamas Jnrgio Lampsaičio.

ferencija New Yorke. Šiais 
Lituanistinio švietimo metais 
yra daug aktualių reikalų. 
Jiems apsvarstyti kovo 15 ir 
16 dienomis šaukiama viso ry
tinio Atlanto pakraščio lituanis
tinių mokyklų mokytojų kon
ferencija, kuri įvyks Maironio 
lituanistinės mokyklos patal
pose Brooklyne, N. Y. Konfe
rencijos programa bus kiek vė
liau išsiuntinėta visiems mo
kyklų vedėjams ir paskelbta 
spaudoje. Prašom jau dabar 
visus mokytojus planuoti į kon
ferenciją atvykti ir tuoj pat 
pradėti registruotis pas mo
kyklos vedėją A. Samušį. Ad
resas:. 116-08 95th Avė., Rich
mond Hill, N. Y. 11419, tel.: 
212 — 849-2036. Registruojan
tis prašome pažymėti, kada at
vykstate ir ar bus reikalinga 
nakvynė. A. Masionis yra Ry
tinio Atlanto pakraščio lituanis
tinių mokyklų inspektorius.

“Laisvės žiburio” radio vedėjas
, Nevv Yorke Romas Kezys su žmo
na Daiva prez. Nixono inauguraci
jos baliuje sausio 20 d. Washing- 
ton, D. C.

Nuotr. Dr. B. Radzivano

5,129,725 gyventojus yra III 
miestų ir miestelių. Du Pag 
apskr. su 313,459 gyventojai 
yra 28 miestai ir miesteliai. La 
ke apskritis turi 293,656 gyven 
tojus ir 42 miestus bei mieste 
liūs. Kane apskrityje yra 208, 
246 gyventojai ir 20 miestų be 
miestelių. Will apskrityje si 
191,617 gyventojų yra 22 mies 
tai bei miesteliai. McHenry aps 
kritis turi 84,210 gyventojų i: 
19 miestų ibei miestelių.

AUKA INSTITUTUI
Chicago American dienraš 

čio labdaros fondas šiomis die 
nomis iš turimų lėšų paSkyn 
$100,000 Chicagos Rehabilitaci

Mergaitė Simpson. 12 m., gražina savo puošnų gaidį, kuris Orlando, 
Fla., paukščių parodoj tikisi laimėti atžymėjimą.

KANADOJE
— Lietuvių poezija CBC pro

gramoje. Kanados radijas susi
domėjo tautinių grupių poezija 
ir paruošė specialią programą, 
kuri bus transliuojama vasario 
1, 8 ir 15 dienomis 10.03 v. v. 
Lietuvių poezijai atstovauja vie
nintelis dr. H. Nagio eilėraštis 
“Terra ineognita”, išveistas ang 
lų kalibrai Roberto ir Aldenerio 
Page. Lietuviškąjį tekstą skai
tys Aldona Bušinskaitė, o an
gliškąjį — CBC programos at
stovas vasario 1, šeštadienį, 
10:03 v. v. Ir kitų autorių eilė
raščiai bus skaitomi originaline 
ir anglų kalbomis. Paskelbtoje 3 
dienų programoje yra 3 estų, 
3 latvių, 2 ukrainiečių, 3 ven
grų ir t.t. eilėraščiai. Progra
mos vedėjas — John Reeves. 
Būtų gera, kad radijo klau
sytojai parašytų padėkos laiškų 
CBC vadovybei.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Anglijos paštų valdyba

sausio 15 d. išleido suvenyrinę 
pašto ženlklų laidą “British 
Ships”. Projektus paruošė Da
vid Gentleman. Vaizduose ma
tyti šių laikų modemus laivas 
“Queen Elizabeth H” ir du se
noviški buriniai laivai “Cutty 
Sark“ ir “Mauretania”. Šios 
laidos kai kurie ženklai yra tri
gubai ilgesni už esančius apy
vartoje kasdieninius pašto žen
klus.

— A. Beieškos paruošti ir 
Lietuvių filatelistų s-gos Chi
cagoje išleisti vokai, kurie yra 
skirti Kražių skerdynių 75 m. 
sukakčiai paminėti, jau pasiekė 
ir Angliją. Vokai yra gražiai iš
spausdinti, vaizdingai primena 
skaudžias kražiečių kovas gi
nant savo bažnyčią, todėl jie 
kelia filatelistų susidomėjimą ir 
yra mielai jų renkami. (V. Vyt)

jos institutui. Pinigai bus pa
naudoti naujo kliniko steigimui, 
kur bus priimami ligoniai iš
tikti strėnų negalavimais.

MIŠIOS LOTYNIŠKAI
Praeitą sekmadienį Ford Ci

ty apsipirkimų centro salėje, 
leidžiant Šv. Bėdos parap. kle
bonui, karmelitas kun. Kelly, 
neseniai grįžęs iš Japonijos, lai 
kė Mišias lotyniškai. Dalyvavo 
apie 800 žmonių. Vyrų vienuo
lynuose, kur yra didesnis skai
čius kunigų vienuolių, dar iki 
šiai dienai Mišios kasdien lai
komos lotyniškai. Visose para
pijose leidžiama Mišias priva
čiai laikyti lotyniškai. (Skelbia
mos pagal tvarkraštį viešos 
Mišios laikomos krašto kalba.


