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Pasaulis
skaitmenyse
Dirbančiųjų skaičius Vokietijoje 

mažėja
Vakarų Vokietijos amatuose 

vyksta laipsniškas įmonių stam- 
bėjimas dirbančiųjų mažėjimas. 
Per paskutiniuosius penkierius 
metus amatininkų dirbtuvių skai 
čius sumažėjo veik penkiais pro
centais iki (1968 m.). 625.000 
įmonių. Dirbančiųjų skaičius su
mažėjo penkiais su viršum pro
centais (3,860.000 žmonių). Dir 
bančiųjų skaičiaus mažėjimas iš 
dalies remiasi stipresniu techniš
ku dirbtuvių apginklavimu. Ama 
tininkų įnašas į liaudies ūkį vis 
tik gana stambus — pagal me
tinės produkcijos vertę jis prilygs
ta trečdaliui pramonės gamybos.. 
Svarbiausia, amatuose gamina
ma daugybė smulkiųjų reikme
nų, kuriuos pramonei pagamin
ti beveik neįmanoma, (vb)

Mažiau vokiečių grįžta iš Rytų 
Europos

Sumažėjo grįžtančių iš Rytų 
Europos vokiečių skaičius. Suma 
žėjimas pirmoje eilėje liečia So
vietų Sąjungą, kur repatriacijos 
laukia apie 100.000 žmonių. Per
nai pro Friedlando pereinamąją 
stovyklą iš Rusijos grįžo vos 550 
asmenys (1967 daugiau kaip tūk
stantis). '

Bendras repatriantų skaičius 
toje stovykloje buvo dviem tūkst. 
mažesnis negu užpernai. Daugu
mas grįžtančių (apie 7400 iš ben
dro 9350 skaičiaus) 1968 m. grį
žo iš Lenkijos. Raudonojo Kry
žiaus žiniomis, 23 metais po karo 
lieka neišaiškinta 1,4 milj. vokie 
čių likimas. Manoma, kad daugu 
mas jų bus žuvę arba jau pasi
mirė. Pajieškos organizacijos kas 
dien tebegauna apie 700 laiškų 
su pasiteiravimais apie dingusius 
karo metu žmones, (vb)

Mokesčiai pasauly
J (•

Kiek pasaulyje kas moka mo
kesčių? Čia kalbama apie tiesio
ginius mokesčius ir privalomus 
socialinio draudimo įnašus. Ne
įeina į šiuos duomenis Sovietų 
Sąjunga ir kiti komunistų kraš
tai. Ten valdžia savo pajamas 
daugumoje surenka netiesiogi
niais mokesčiais, nors papildo
mai lupama dar ir asmeniniai 
bei kooperatyviniai. Vokietijoje 
paskelbtais duomenimis, mokes
čių daugiausia moka švedai, bū
tent 39,2 proc. nuo bendrojo na
cionalinio produkto. Seka Pran- 
zūzija (38,4), Norvegija (35,8), 
Olandija (35,7), Danija (35,6) 
ir Vakarų Vokietija (34,1 proc.). 
Pagal tą pačią lentelę, JAV tas 
procentas siekia 28,1 proc., o pas 
kutinėję vietoje yra Šveicarija su 
21 proc.

• Kongresas patvirtino R. 
Nixono pasiūlytus: U. Johnso- 
ną — valst. sekretoriaus pava
duotojo ir Shakespeare — JAV 
Informacijos įstaigos direkto
riaus pareigoms.

Gen. C. Abrams, JAV karinių 
dalinių Vietname vadas.

Mirė

kun. J. Dakinevičius

SEATTLE, Wash. — Vasario
3 d. mirė kun. Juozas Dakin - 
Dakinevičius, Šv. Juozapo par. 
klebonas Chehalis, Wash., Se
attle vyskupijoje. Velionis bu
vo gimęs 1894 m. gruodžio 9 d., 
kunigu įšventintas Kaune 1918 
m. birželio 15 d. Priklausė Tel
šių vyskupijai.

JAV-se i— po I pas. karo

i Jis po pirmojo pas. karo bu
vo atvykęs į Ameriką ir dirbęs 
lietuvių sielovadoje. 1925 — 
1928 m. buvo Niagara Falls, N.

, Y., Šv. Jurgio liet. parapijos kle 
bonas ir pastatė mūrinę bažny
čią. 1928 m. išvyko Lietuvon 
ir iki antrojo pas. karo vika
ravo ir klebonavo įvairiose pa
rapijose Telšių vyskupijoje. At
vykęs į JAV, dirbo Seattle vys
kupijoje vikaru ir klebonu. Lai
dojamas Seattle kapinėse.

• Chicagos studentai maišti
ninkai vakar iškėlė reikalavi
mą: universitete įvesti 'kursą a- 
pie "darbo klasės klausimus".

• Japonijoje studentai puolė 
, JAV bazę Okinavos saloje. Jie
buvo policijos atremti. Protes
tavo apie 6.000 studentų.

• Prez. R. Nixonas priėmė 
naująjį Fed. Vokietijos ambasa
dorių Washingto.ne Rolf Pauls. 
Jis buvo vak. vokiečių atstovu 
Izraely.

Čekoslovakijoje
Nori palaužti nepasitenkinimo 

reiškinius
PRAHA. — Vyriausybei pa

reiškus, kad neramumai ar ne
pasitenkinimo nuotaikos gali 
žymiai pakenkti politinei padė
čiai krašte ir paskelbus rezo
liuciją, jai pritarė įvairios poli
tinės partijos bei organizacijos. 
Viena aktyviausių organizacijų, 

-pasisakančių už reikalą atsta
tyti tvanką — milicija. Ji savo 
atsišaukime pabrėžė: “Mes pa
sisakome prieš kraštutinę bei 
anarchistinę kryptį, keliančią 
įtampą partijoje ir pačioje kraš 
.o bendrijoje”.

Astronauto Bormano su šeima kelionė Europoje. Apsilankę Londone, 
jie šiuo metu vieši Paryžiuje.

Gyva veikla krašto užsienio politikoje
Vakar įvyko jau penktas krašto Saug. tarybos posėdis - R. Nixonas tarėsi su buv. pre
zidentais Eisenhoweriu ir Johnsonu. - Nauji politiniai posūkiai paaiškės ryt, per spau
dos konferenciją - JAV ir santykių su Kinija gerinimas - Washingtonas Pekino politiko
je įžiūri lankstumo bruožus.

Tebesvars tomas 
Art. Rytų klausimas

' WAiSHINGTON. — B. Rū
muose vakar įvyko jau penkta
sis, iš eilės, R. Nixonui perėmus 
valdžią, krašto Saugumo Tary
bos posėdis. Vėl svarstytas Art. 
Rytų klausimas, nors neabejo
jama, kad buvo paliesta ir ko
vo m. numatyta prezidento R. 
Nbcono kelionė į Vak. Europos 
kraštus, be to, ir santykiai su 
Kom. Kinija.

Ryt įvyks antroji prezidento, 
po 10 dienų pertraukos, spaudos 
konferencija. Ją visam kraštui 
perduos televizija ir radijo siųs
tuvai. Greičiausia, spaudos at
stovams paklausus, Nrxonas nu
švies numatytąją vyriausybės 
politinę kryptį, pirmoje eilėje, 
Art. Rytų klausimu. Tai verčia 
spėti jau tai, kad vakardienos 
posėdyje padaryti pagrindiniai 
sprendimai.

Šią savaitę laukiama ir Wa- 
shingtono sprendimo atominio 
varžymo , sutarties tvirtinimo 
klausimu. Atomas ir Art. Ry
tai buvo temos, kurias Nixonas 
užvakar aptarė telefonu su buv. 
prezidentu L. B. Johnsonu, gi 
prieš tai apsilankęs pas buv. 
prezidentą D. Eisenhowerį.

Kritikuoja JAV karinius pratimus 
Vokietijoje

Vokiečiai neigiamai vertina 
pratimų reikšmę

GRAFENVVOEHR, V. Vokie
tija. — JAV karinių dalinių pra 
timai, “Reforger I", vykę nuo 
sausio 29 d. visai netoli Čeko
slovakijos sienos, baigti vakar. 
Jie, JAV pareigūnų nuomone, 
laikomi pavykusiais ,nes buvo 
išbandyta “dviejų bazių” siste
ma, kai kariai lėktuvais buvę 
permesti iš bazių Kansas ir Wa- 
shington valst, per Atlantą į 
Vokietiją ir čia naudojo palik
tus tankus bei kitus ginklus.
Tačiau vokiečių politikai, spau 

da ir net kai kurie JAV kariai, 
pratimams pasibaigus, kelia ei
lę neigiamų bruožų. Svarbiau
sias priekaištas — per daug lai
ko skiriama, aliarmui kilus, da
linius permesti Europon.
Beveik du mėnesiai ginklams 

parengti...
Nurodoma, kad pirmieji dali

niai Vokietijon atvyko dar gruo 
džio mėn. pradžioje — jų pas
kirtis buvusi “ištraukti iš san
dėlių” įvairius ginklus ir juos 
parengti “veiksmams”. Ameri
kiečiai aiškina, kad pavojaus 
metu atsiranda krizės, jos trun
ka mėnesį ar ilgiau ir tik vėliau 
vyksta pats konfliktas. Tuo tar 
pu vokiečiai nurodo į sovietų į- 
vykdytą, “žaibišką” Čekoslova
kijos okupaciją.

Kitas priekaištas: jei politi
nės krizės metu JAV per daug 
garsina savo dalinių permeti
mą. oro keliu, Vokietijon, tai 
gali “įšildyti” nuotaikas, gi tai 
Vakarams nebūtų pageidauja
ma.

JAV kariniai sluoksniai nepa
jėgūs reikiamai atsakyti. Jie 
teigia, kad JAV kai kurių dali
nių atitraukimas iš Vokietijos 
buvęs ne kariniais, bet politi-

Naujas posūkis 
Kom. (Kinijos link?

Naujosios vyriausybės itin 
gyvą veiklą, ypač užsienio po
litikoje, liudi ja ne tik penki kraš 
to Saugumo tarybos posėdžiai 
ir dėmesys Art. Rytams. Assoc. 
Press agentūros žiniomis, nau
jasis Baltųjų Rūmų šeiminin
kas svarstąs šio mėnesio pabai
goje vykdyti naująją iniciatyvą, 
ir — santykių su komunistine 
Kinija kryptimi. Numatoma 
siekti jų pagerinimo.

Valstybės departamento pa-

Atomo grėsmė pasauly auga ir au
ga...

W. Brandt, vokiečių užsienio reik. 
vadovas kalba socialistų suvažia
vime Dortmunde

niais sumetimais pagrįstas. 
Taip, jie nurodo, “mums būtų 
žymiai patogiau, jei tie kariai, 
NATO daliniams priklausą, bū
tų vietoje, bet ne tolimose Kan
sas ar VVashington valstijose”.

Pratimai JAV-bėms kaštavo 
tarp 12 ir 20 mil. dolerių.

KALENDORIUS
Vasario 5 d.: šv. Avitas, šv. 

Agota, Gaudvinas, Birutė.
Vasario 6 d.: šv. Titas, šv. 

Dorotėja, Alkis, Živilė.

FAlRffxWARMEK

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, šilčiau, temp. sieks 30 
ir daugiau 1. F., ryt — debesuo
ta, šilčiau.

Saulė teka 6:59, leidžias 5:10.

reigūnai Kinijos politikoje įžiū
ri lankstumo bruožų — vienas 
jų buvęs tai, kad patys kinai 
dar praėj. metų lapkričio m. 
pasiūlė atnaujinti JAV - Kinijos 
diplomatų pasitarimus Varšuvo
je. Jie numatyti vasario 20 d., 
taigi, lygiai mėnesiui nuo Nixo- 
no įvesdinimo iškilmių praslin
kus. Kinai, naująją datą pasiū
lę, pareiškė norą susitarti “dėl 
penkių taikingo sambūvio dės
nių”.
Nesikišti J kito krašto reikalus...

Pekinas iškėlė tokius dės
nius; gerbti teritorinę neliečia
mybę, susitarti dėl nepuolimo, 
nesikišimo į kito krašto reika
lus, abipusės lygybės, pagaliau, 
palaikyti “taikingą santykiavi
mo” dėsnį. Kai kurių Valstybės 
departamento pareigūnų nuo
mone, tokio pobūdžio pasiūly
mai teikią vilties ateičiai.

Pasiūlys praverti geležinę 
uždangą

Agentūra skelbia, kad Nixo- 
nas šiou metu svarstąs, pirmuo
ju tarpsniu, santykių gerinimo 
su Kinija kryptimi pasiūlyti — 
•abu kraštai turėtų atpalaiduoti 
keliavimo bei kitų ryšių varž
tus. Vėliau galėtų sekti preky
bos varžymų su Kinija atpalai
davimas.

Savo pirmame susitikime su 
spauda R. Nixonas buvo nuro
dęs: JAV politika, ypač Kinijos 
įsileidimo į J. Tautas klausimu, 
nesanti pasikeitusi, tačiau ji bū
tų kitokia tuo atveju, jei “kinų 
politikos atveju atsirastų pa
kitimų”.

Šiuo metu pagrindinis abiejų 
kraštų nesutarimo bruožas — 
Taut. Kinijos palaikymas iš JA 
Valstybių pusės — vis dar ne
išspręstas. Amerikiečiai reika
lauja, kad Pekinas atsisakytų 
jėgos bei grasinimų Formozai, 
tuo tarpu kinai norėtų, kad 
Washingtonas neberemtų Čiang 
Kai-šeko režimo Taivane (For- 
mozoje). Kita kliūtis santy
kiams mėgsti — Vietnamo ka
ras.

De Gaulle laukia 

Nixono

De Gaulle pirmasis tarsis su 
R. Nixonu

PARYŽIUS. — Prancūzijos vy
riausybė ir spauda vakar su di
deliu pasitenkinimu pažymėjo, 
kad JAV prezidentas R. Nixo- 
nas, kovo mėn. pradėdamas sa
vo kelionę į Vak. Europos kraš
tus, pačią pirmąją dieną (ma
noma, kovo 1 d.), susitiks su 
prezidentu gen. de Gaulle. 
Būsiąs svarstomas Vietnamo,

Pietryčių Azijos klausimas
Vakarų diplomatai Paryžiuje 

įsitikinę, kad Nixono - de Gaulle 
pasitarimuos pagrindinį vaidme
nį suvaidins Vietnamo karas. 
De Gaulle šiam karui, ypač Pa
ryžiuje vykstant taikos pasita
rimams, skiria daug reikšmės. 
Be to, jis galįs iškelti jo nuo 
seniau keliamą Pietryčių Azijos 
neutralizavimo mintį. Paryžiaus 
viešnagė sudarys dar progą JA 
Valstybių prezidentui vietoje su 
sipažinti su taikos pasitarimų 
eiga.

• Australijoje 50 asmenų pro 
.testavo, atplaukus dviems JAV 
laivams - naikintuvams.

Kun. domininkonas D. Pire, Nobe
lio taikos premijos 1958 m. laimė
tojas, miręs sausio 30 d. Jis nepa
prastai rėmė pasitraukusius iš sa
vo kraštų (DP), kitus vargšus. • R. NIxono antroji spaudos 

konferencija kviečiama B. Rū- 
• Indonezijos gyventojų skai- i muose šį ketvirtadienį 11 vai. 

čius šiais metais pasieks 118 mil. rytų laiku (10 vai. Chicagos

Svetimos įtakos Chicagos 
studentų "maište"

Smurtas kelia Washingtono 
dėmesį

CHICAGO. — Universiteto 
studentų mažuma, apie 200 - 

''SOO, kurstoma radikaliųjų orga
nizacijų, nuo sausio 30 d. užė
musi universiteto administraci
jos pastatą, tebereiškia įžūlius 
reikalavimus. E. Levi, un-to pre 
Zidentas, ligšiol reiškia santū
rumo nuotaikas, nurodęs, ne
manąs derėtis “ginklo grėsmė
je”. Jis susilaiko kvietęs, teis
mo keliu, policiją, nes tai sukel
tų dar didesnį smurtą. Tuo bū
du, studentų “maištas” prive
dė prie akligatvio.

Kraštutiniųjų maištą ištirti 
siekia Atstovų Rūmų švietimo 
pakomisė VVashingtone. Atsto
vų Rūmų narys, R. Pueinski, 
numato kreiptis į teisingumo ži
nybą ir prašyti bausti smurto 
sukėlėjus, atvykstančius iš kitų 
valstijų.

Vokiečių politikai raketinių ginklų pavėsy. Priešaky du valdžios pa
reigūnai, apie kuriuos daug kalbama: iš kairės — kandidatas Ped. 
Vokietijos prezidento pareigoms, ligšiolinis gynybos ministeris, vie
šėjęs Washingtone, Gerh. Schroeder ir prezidentas Heinrich Luebke, 
birželio m. pasitraukiąs iš pareigų.

TRUMPAI
Kinas diplomatas 

JAV-se
VVASHINGTON. — Valstybės 

departamentas vakar pranešė: 
Olandijoje pasirinkęs laisvę Va
karuose, raud. Kinijos diploma
tas Liao Ho - Šu, buvęs kinų pa
siuntinybės Hagoje charge d’af- 

‘faires, šiuo metu atvykęs į JAV 
ir prašęs jam suteikti prieglobs
čio teisę. Šis klausimas šiuo me
tu svarstomas.

Apie jo pasitraukimo priežas
tis bei aplinkybes tikimasi pra
nešti vėliau. Nenurodyta pabė
gusio kino apsigyvenimo vieta.

Pavojus pačiam universitetui
Riaušes Chicagos universitete 

smerkia blaivioji visuomenė ir 
patys profesoriai. Jie nurodo, 
kad smurto veiksmais pažeidžia 
mi įstaigos pagrindai. Kai ku
rie profesoriai jau kalba apie 
pasitraukimą, esama užuominų 
ir apie un-to uždarymą.

Hayakawa, San Francisco ko
legijos pirmininkas, liudijęs Wa 
shingtone, nurodė, kad smurto 
veiksmai organizuojami iš anks 
to, gerai pasiruošus. Maištinin
kai atvyksta iš kitų vietų. Pa
našia “revoliucija”, maištaujant 
mažumai (Chicagos un-to stu
dentų bendras skaičius — 8.000, 
veiklių maištininkų — nedau
giau 100) ypatingai domisi ir 
tam tikri užsienio sluoksniai. Jie 
juos ir skatina.

• Muitų įstaiga JAV-se 1968 
m. surinko mokesčių daugiau 
kaip 3 bil. dolerių sumai.
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, GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

DARBŠTIEJI J. F. BROLIAI
Skautiškoji reprezentacija ir 

lietuvybės kėlimas kitataučiu tar 
pe šiuo išeivijos metu labai rei
kalingas, tad LS brolija šiuo tik
slu maišosi visuose pasaulio kam 
puošė: tai su skiltimi tarptautinė
je Stovykloje, tai informaciniu 
leidiniu pasaulio skautams, tai 
vėl sušelpdama mūsų mažiau pa 
siturinčius vienetus svetur. Per
nai brolija talkino mūsų užjūrio 
broliams, vykstantiems į penk
tųjų Tautinę stovyklą. Skautiška, 
o kartu ir lietuviška ugnelė kur
stoma visur, kur tik sąlygos bei 
ištekliai leidžia.

Finansinę šios veiklos dalį at
lieka brolijos Jamboree fondas. 
Išradingasis brolis, s. A. Karaliū
nas, jau 3 metai vadovaująs 
šiam brolijos skyriui (anksčiau 
buvo fondo iždininkas), suranda 
įvairiausių būdų aukoms sutelkti 
ir tęsti JF uždavinius. Prieš kele
tą metų jis suorganizavo ir par
davinėjo kalėdines eglutes, per
nai fondo naudai suruošė Chica
goje skautišką Naujų Metų su
tikima.

(jaunama ir aukų, tačiau svar
biausias fondo įplaukų šaltinis y- 
ra kalėdinių sveikinimų atviru
tės, platinamos per skyriaus įga
liotinius. Fondo įgaliotiniais yra 
pakviesta visa eilė skautininkų di 
džiuosiuose lietuvių centruose, ir 
jie atlieka svarbiausią lėšų telki 
mo darbą.

Štai, clevelandietis skautinin
kas B. Rėkus, sutiktas dar Vokieti 
joje (anuomet sumanus skautų 
vadovų ūkvedys), ir šios žiemos 
fondo vajuje darbšti bitelė, iš
platinusi didžiausią kiekį ir žy

rvinių metų užbaigimo iškiimirfgdjė Sueigoje Bostone, jsaky 
mus skaito Baltijos tunto adjutantė si. Vilija Leščinskaitė. šypso
damos klauso jaunosios sesės ir vadovė B. Kiliulienė. s >

Nuotr. A. Želvio

NETEKO BŪKLO

Ilgokai ir sunkiai pasidarba
vęs LS brolijos jūrų skyriaus ve
dėjas j.v.s. Bronius Juodelis savo 
narnų rūsyje buvo įrengęs jaukų 
ir patogų būklą, kuriuo arti dvie
jų metų naudojosi Lituanicos 
tunto Algimanto laivo jūrų skau
tai ir jūrų budžiai. Skautininkui 
Br. Juodeliui išsikėlus iš Chica
gos, netekta ir patogaus būklo. 
Tolimesnės jūrų skautų ir budžių 
kandidatų sueigos vyks Jaunimo 
centre.

KUR YRA TAUTINĖS 
STOVYKLOS FILMAS?

Ps. kun. Algimantas Kezys gau 
na nemažai laiškų, kuriuose tei
raujamasi, kur yra Tautinės sto
vyklos filmas. Platesnis šiuo rei
kalu straipsnis tilps sekančioje 
SKAUTYBĖS KELIO laidoje. 
Visus klausiančiuosius infor
muojame, kad jis nėra žuvęs, bet 
dėl didokų filmo aiškinimo ir ga 
minimo išlaidų, kurių niekas ne
buvo pasiūlęs aptnokėti, filmo iš
aiškinimas buvo įstrigęs. Pasta
ruoju laiku šį reikalą finansiš
kai parėmus LSS pirmijai, seseri
jai, brolijai ir ASS, prasidėjo in
tensyvus šio filmo gaminimo dar 
bas, kuris deja, nusitęs dar ilges
nį laiką. Filmo pagaminimui 
(jis bus garsinis) reikia nemažai 
lėšų, kurių deja trūksta. Kviečia

miai parėmusi fondo naudingą 
darbą. Antai vėl, Detroito atsto
vas, fil. J. Asminas, sutelkęs būre
lį aktyvių brolių, taip pat neatsi
lieka fondo darbe.

Detroito vyrai šaunūs: pame
nate, jie ir Tautinėje nešė pir
mąsias vietas! Fondo talkininkų 
eilėse vėl sutinkame s. L. Heinin 
gą, nupirkusį žymesnį kiekį fon
do “prekių” ir paaukojusį jas Bal
tijos tuntui. Brolis fieiningas 
skautišką veiklą yra parėmęs 
daug kartų ir praeityje.

Net ir jaunieji vilkiukai V. Zu
brickas, R. Matvekas, broliai 
Saulius ir Andrius Anužiai prisi
dėjo aktyviu platinimu, pardavę 
net 65 komplektus.

Visi Detroito platintojai fon
dui taip pat paaukojo jiems pri
klausomą platintojo nuolaidą.

Rytinio pakraščio broliai, v.s. 
P. Molis ir C. Kiliulis, sumanūs 
vadovai ir kitoje skautiškoje veik 
loję, nepamiršta nei fondo, akty
viai prisidėdami prie žiemos va
jaus. Ogi, broliui Moliui čia ir 
sentimentas, nes šiam fondui jis 
anksčiau yra vadovavęs.

New Yorko didmiestis, atsto
vautas Elizabeth draugovės vado 
vo H. Bitėno, irgi atsiliepė su į- 
našu fondan, išplatindamas ne
mažą kiekį atvirukų.

Platintojų yra ir daugiau (kai 
išgirsim - apšnekėsim), ir visi 
jie didesniu ar mažesniu įnašu 
tempia ant savo pečių Jamboree 
fondą, kuris skatina, kelia lietu
višką- skautišką vardą plačiame 
pašaulyje.

Pag.

mi visi skautiški vienetai ir pa
vieniai asmenys prisidėti prie šio 
istorinio filmo iinanšavimo. Gra
žus pavyzdys šiame reikale yra 
Detroito skautai- tės, kurie pir
mieji prisidėjo prie šio filmo ga
minimo savo auka. Pasikvietę De 
troitan LSS 50 metų veiklos nuo 
traukų parodą, visas iš lankyto
jų gautas aukas perleido Tauti
nės stovyklos filmo gaminimui. 

J. BUDŽIŲ KANDIDATU 
SUEIGA

Lituanicos tunto jūrų budžių 
kandidatų sueiga įvyks sekma
dienį, vasario 9 d., 10 vai. ryto, 
Jaunimo centro II aukšte esan
čiame būkle. Visų jūrų budžių 
kandidatų dalyvavimas sueigoje 
privalomas.

PAKEITĖ ADRESĄ

LS brolijos jūrų skautų sky
riaus vedėjo j.v.s. Broniaus Juo-l 
delio naujasis adresas yra 120 j 
So. Grove Ave.j Oak Park, Ilk, 
60302. Telefonas 386-8069. 

SKAUTININKIU DĖMESIUI
Sekančioji Chicagos skautinin- 

kių draugovės sueiga šaukiama 
vasario 9 d., 3 v. p.p. pas v.s. G. 
Meiluvienę, 4525 So. Rockwell. 
Pasiruoškime aptarimui L.S.S. 
ateinančio dešimtmečio veiklos.

Draugjninkė

Bostono skautų tėvai susidomėję seka sukaktuvinių metų užbaigos 
sueigą.

GERIAUSIO SKAUTO 
VARŽYBOS

Lituanicos tuntas Chicagoje y- 
ra paskelbęs geriausio tunte skau 
to, skilties ir draugovės konkur
są.

Taškai pavieniems skautams 
duodami už dalyvavimą unifor
muotiems skautiškoje veikloje, 
už padarytus rankdarbius bei mo 
delius, skautiškos spaudos prenu
meravimą, pažangą patyrimo 
laipsniuose- specialybėse, dalyva 
vimą iškylose.

Skiltims skiriami taškai, jeigu 
sueigose bei iškylose dalyvauja vi 
sį skautai, už naujai įtrauktus 
skiltin kandidatus, o taip pat už 
rankdarbius bei modelius, pada
rytus tos skilties skautų.

Varžybų laimėtojais laikomi 
skautas, skiltis ir draugovė, susi
rinkusi daugiausiai taškų. Vie
netų vadovai kiekvieno mėnesio 
gale duoda tuntininkui praneši
mus apie varžybų eigą. Varžybos 
tęsiasi nuo šių metų pradžios iki 
balandžio 1 d., o vertinimo komi 
siją sudaro skautininkai: A. Ka
raliūnas, V. Kučas, R. Kunstma
nas, V. Statkus ir skautas vytis v. 
si. S. Mikutaitis.

KERNAVĖS PAUKŠTYČIŲ 
' ŠVENTĖ

Kernavės tunto paukštyčių me
tinė šventė įvyks vasar. 9 d., Jau
nimo centre. 10 v. ryto bus ben
dros Šv. Mišios tėvų jėzuitų ko
plyčioje, o 11 v. — iškilminga 
sueiga centro mažojoje salėje. 
Paukštyčių tėvai' ir artimieji ma
loniai kviečiami atsilankyti.

PARAMA NAUJAM 
LEIDINIUI

LS seserija šiais metais yra 
pasiryžusi išleisti skautiškų žai
dimų rinkinį, kuriuo galės pla
čiai naudotis ne tik skautės -tai, 
bet ir visas lietuviškas jaunimas. 
Didelė dalis medžiagos jau su
telkta ir ruošiama spaudai. Sese
rijos vadija, • telkdama lėšas šio 
leidinio išlaidoms apmokėti, pasi 
telkė savo narių kultūrinius su
gebėjimus -seserijos vadijos narės 
ruošia pyragų išpardavimą va
sario 16 d., Jaunimo centro 108 
kamb., tęsis, tarp 10 - 1 vai. ry
to. Tikimasi, kad šis skautinin- 
kių užsimojimas bus sėkmingas.

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
PAUKŠTYČIŲ ŠVENTĖ

Šaltą, sausio 26 d., sekmadie
nio rytą, Jaunimo centran suskri
do didelis Aušros Vartų tunto 
paukštyčių būrys. Tai jau 6 -ji 
tunto jaun. skaučių šventė.

Šventė pradėta šv. Mišiomis 
tėvų jėzuitų Koplyčioje, kurioje 
paukštytės susėdo joms rezervuo

ST. FOTTNS GENERAL HOSPITAL SCHOOL OF NURSING
In Old Allegheny — Pitlsbnrgh’s North side 
5iow Oftering 30 Month Diplomą Program

Affiliated with Penn State University for baslc Sciences. 
Ajpproved by Pa. State Board of Nurse Evanriners.

Puny Accredited by tihe National League of Nursing 

Send for Brochure.
AppUcuUons no« being nccepted for September. 11)69 Class 

For further information wrlte or call
412-766-8300 

DIRECTOR OF NURSING
8334 Fleming Avė. Pittsburgh, Pa. 15212

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

tuose suoluose.
Po Šv. Mišių rinkosi į didžiąją 

salę. Tėveliai ir svečiai su įdomu
mu stebėjo mažųjų darbelius. 
Sunku įsivaizduoti, kaip vado
vės per tą trumpą valandą savai
tėje gali tiek daug su sesėmis nu
veikti: pasiruošti patyrimams, 
ženklams, pamokyti darbelių, 
naujų dainų, žaidimų.

Oficialią šventės dalį pravedė 
vyr. si. Valerija Sparkytė, naujo
ji Žibučių II dr-vės draugininke.

Perskaitytos pavardės sesių, ku 
rios išlaikė patyrimų 1. ir žen
klų egzaminus. Tai vis žingsne
liai pirmyn skautiškuoju keliu.

Šventės įspūdingiausias mo
mentas, kada 14 mažųjų išsiri
kiavo prie vėliavos įžodžiui: Bili- 
tavičiūtė, Bobelytė, Česnauskai- 
tė, Dargytė, Kučaitė, Kotovartė, 
Lauciūtė, Miliauskaitė, Mingėlai- 
tė, Račiūnaitė, Vadeišaitė, Zail
skaitė, Zygaitė ir Matukaitė.

Naujuosius kaklaraiščius užri
šo turttininkė s. D. Eidukienė, o 
gerojo darbelio mazgelį, L.S.S. 
dvasios vadas v.s. J. Vaišnys. 
Sueigon atsilankė vidurio rajo
no vadeivė s. B. Kožicienė.

Lauželį uždegė visos būrelio 
galvos. Tai smagiausia šventės 
dalis, kada visos dainuoja, vaidi
na, suka ratelius.

“Karalaitė ir Nykštukas gėlių 
darželyje” suvaidino Žibučių I 
dr-vės

“Skautų Aido” užsisakymą pa 
ragino Žibučių II dr-vės sesės su 
plakatais, daina ir žygiavimu.

Atskira paukštyčių šventė yra 
labai gera proga mažosioms pa
sirodyti. Tunto sueigose ar kito
se šventėse paukštytės daugiau
sia tik pastovi, o čia jos jaučiasi 
pilnos šeimininkės tiek iškilmin
goje dalyje, tiek laužo metu.

LS seserijos reikalais tariasi se
serijos vyriausioji skautininkė v.s. 
Malvina Jonikienė ir VSP v.s. Ku
nigunda Kodatienė.
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GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

80 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

POPIEŽIUS TAIKOS 
REIKALU

Popiežius Paulius VI-sis, kal
bėdamas tikintiesiems, susirin
kusiems Šv. Petro aikštėje, 
prisiminė savo kelionę į Šven
tąją Žemę ir dabarties įtemptą 
padėtį joje. “Iš naujo kartoja
me tą taikos atsišaukimą, kurį 
išreiškėme anuomet, lankyda
mi šventąsias vietas, kalbėjo 
Popiežius. Tas taikos ir religi
nės vienybės troškimas buvo 
pagrindinis mūsų kelionės tiks
las. Su skausmu tenka konsta
tuoti, kad abu troškimai dar 
neįvyko, tačiau palieika didžiau
sia viltis, kad Dievas išklausys 
mūsų visų maldas ir visoms 
Artimųjų Rytų tautoms, kurios 
iki šiol dar nenurimsta prie
šiški jausmai, leis taikingai ir 
pastoviai išspręsti visus kon
fliktus. Lygiai ir nelaimingas 
susisikaldymas brolių krikščio
nių tarpe nepanaikina vilties 
pagaliau susilaukti vienybės ti
kėjime ir meilėje. Mūsų tuome 
tinis susitikimas Jeruzalėje su 
Konstantinopolio ortodoksų pa- 
triarku Atenagoru labiausiai 
džiugina mūsų širdį

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 581b Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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| Heating Contractor

Įrengtu naujus tr perstatau ee-' 
nūs visų rflfilų namo apšildymo 
pečius tr air conditioning t 
naujus lr senus namus Stogų 
rinas (gutters). vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 1 
HEATING A SHEET METAL 
4444 S. IVestern, Chioago fl, OL

Telefonaa VI 7-8447.

Ofisas 3148 Wcst «3rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 86th Plaoe 
Tel.: REpubllc 7-7868
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8: tm- 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68rd Street 
Kampas 63-člos lr Callfornla 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-468S

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulasld Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą,; 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-»
antr.. penktad. 1-5, treč. Ir .šešt. Uk 
susitarus.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais. penataJle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 n p. 
Ligoniai priimam* nagai susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6»fl0.

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALV’Bfi —- NERVU IR 

EMOCINftS TJGOS 
Cravvford Medical Building 

844* So. Pulaaki Road
Valandos pagal susitarimų

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

Akušerija lr moterų ligos 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų —■ rez. PRospeot 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j6 k fl a 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo 5 Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr bato tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15tta Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

KŪDIKIU I« VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South IVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2*10

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ IIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR fl-9801
DR. 1. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien »—11 ryto tr 4—8 ▼. v. 
šeštad. * v. r. — iv. popiet.

* Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, šeštadieniais g 
8:30 — 12:00.

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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
lietuviškai kalba

OR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 
"oontact lenses".

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Narnų *25-70*7

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

Išskyrus trečlad ienj

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzle Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. ti 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. 1) 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tikini susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 83B-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktlkn lr chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefonas >— 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v„ penktad 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. Sefitad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-30*0

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai: Pirm., antr., Treč. 1 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 llcl I 
v. y. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr Įriti 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128, Namų GI 8-fllU

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tllr susitarus 
Vai: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak.

Trečlad. ir fiefitad. uždarytą

Telefonas — GRovehlU 8-2818
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 lkl 4 lr 6 ilki 8 ▼. vai 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeot 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. fl—8 vaL 
vak., penkt. Ir šeštad. 2-—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S15O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai: 2 lkl 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. v.

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-485*

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. ketvlrt. 6-8 v. vakare, 
šeštadieniais U-l vai peelet -
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‘Stipri rusiška žiema —

TRUMPAS ATODRĖKIS
RUSAI NAIKINA TAUTAS

Pavergtos estų tautos likimas
Vakarų kraštuose dau,? kur 

vyrauja nuomone, kad po Sta
lino mirties Sovietuose gyve
nimas pasidaręs daug geres
nis, liberališkesnis. lyg atodrė
kis po sunkios ir ilgos stali
ninės žiemos. Optimistai teikė 
daug vilčių ne tik apie eko
nomiškai gerėiantį, bet ir po
litiškai laisvėjant} gyvenimą. 
Tačiau pastaruoju metu įžval
gi pasaulinė spauda (ISunday 
Times, Die Weltwoche. Der 
Spiegei ir kt.), betarpiškai pa
tyrinėjusi gyvenimą dabarti
nėje Sovietų Sąjungoje page
rėjimui didesnių vilčių nebetei- 
kia.

*
Neabejotinai sutinkama, kad 

po Stalino mirties gyvenimo 
sąlygos pasidarė laisvesnės: 
atsirado ne tik daugiau duo
nos, bet ir laisvesnio, šviežes
nio politinio, idėjinio oro. So- 
vieHnig vergas laisviau atsi
kvėpė. Bet, vpač laisviau pra
dėjo reikštis sovietiniai rašv- 
toiai. Kain pavvzdvs nurodo
mi ir iškeliami sovietiniai ra- 
5-trfoias: Shftavsiki. Danielius, 
Ginzburgas Bnkovskis. Lltvl- 
novas ir kiti drąsūs vvrai. vė
liau komunistinės valdžios teis 
ti ir nubausti Ontimistai dar 
nridėdavo kad. kain 1917 — 
1918 m. Leningrade kilusi nro- 
letarinė revoliucija, taip dabar 
iš čia išeisiąs nauias iudėi’- 
mas orieš iau pasenusi ko
munistini režimą.

Tačiau pasku+iniai ewern- 
mo faktai ka kita sako. Poli
cinė valstvbė žino. kas ji vra. 
ko nori. ir savo pareigas pui
kiai atlieka. Atidūs stebėtoiai 
sako. kad po garsiosios minė
tu rašytoju bvlos Leningrade 
įvvkęs netikėtas ivvkis: atsi
radę butu ir. kad daugelis il
gus metus laukiančiuiu iuos 
gavę. Jie buvę angyvendinti 
butuose rusu niliečiu. pasira
šiusiu rašvtoius užtariančia 
neticiia. Oficialiai buvę aiški
nama. kad Leningrado klima
tas ištremtiesiems buvęs “ne
sveikas” ir Tie turėię ji pakeis
ti "sveikesniu” kitu tol’muiu 
Pusiios sričių klimatu. O Le
ningrado prokuroras Tolstiko- 
vas puikiai atlikęs jam patikė
tas pareigas.

*
Daugumos gvventoiu pamėg 

tasis N. Chruščiovas buvęs nu
verstas konservat.we.3niu ko
munistų. kurie įžiūrėję, kad 
netrukus Sovietų Sąjunga ga
linti tapti nediseindinuota val
stybe. Pastaruoju metu vėl 
buvo labai sustiprinta valsty
binė policija (KGB). Vėl ra
šoma ir viešai skelbiama, kad 
kertinis Lem no mokslo pagrin
das esanti diktatūra. Sustiprin 
ta cenzūra, intelektualų laisvė 
aprėžta. Represijos pradėtos 
taikyti ne tik rašvtoius užta
riantiems, bet ir Čekoslovaki
jos invaziją smerkiantiems as
menims.

Pačios represijos nevieno
dos : pažeminimas tarnyboje, 
atleidimas iš darbo, iš vado
vaujančių pareigų, atėmimas 
gyvenimo teisės Maskvoje ir 
kt. miestuose. Bet koncentra
cijos stovyklų nebesą: moks
lininkai bei šviesuoliai tremia
mi į tolimą Rusi jos kaimą (kol 
ehozą), kurio gyvenimas visais 
200 metų atsilikęs. Visa tai 
nesanti bausmė — tik “klima
to pakeitimas”. Arba moksli

Spaudoj ir gyvenime

KOKS DABAR GYVENIMAS KUBOJ?

Iš Kubos, kur yra 8 milijonai gy
ventojų, iki šiol jau pabėgo ar iš
emigravo apie pusė mil. žmonių. 
Daugelis jų bėgo laivais, burlai
viais, lėktuvais, gaudomi ir apšau
domi raudonųjų sargybinių.

Kaip toliau praneša laikraštis 
“Twin Circle” savo vasario 2 d. 
numeryje, raudonųjų valdomoje 
Kuboje labai trūksta maisto. Mais
tas gaunamas su kortelėmis. Vie

ninkas parašo gerą romaną ar 
šiaip jau knygą — neišleidžia
ma, rašytojas išmetamas iš 
Sovietų rašytojų draugijos — 
jo veikalai nebeleidžiami, jis 
pasmerkiamas nedarbui, badui 
ir pan. Po rašytojų bylos iš 
draugijos buvo išmesta kelioli
ka rašytojų. Arba vėl — į 
rašytojo butą įsiveržia policija 
ir, sukrovusi į lagaminą rank
raščius ir svarbias knygas, iš
siveža ; senas partinis žurna
listas. grįžęs iš atostogų. į re
dakciją nebeįsileidžiamas. Nu- 
kenčią ir pensininkai, — jų 
gaunamos pensijos sumažina
mos ligi tiek. kad jie nebegali 
iš jų pragyventi.

Kalbama, kad apie 2000 So
vietų piliečių pasirašė preš 
Čekoslovakijos invaziją nukrei 
ptą peticiją. Iš ių laimingiau- 
S:os buvusios BolŠoj teatro ba
leto šokėjos: joms buvę už
drausta tik į užsienį išvvkt.i. 
Panašia: pasielgta ir su ato
miniais fizikais. Visi kiti susi- 
IpiiiVp inu minėtų represijų.

Net advokatai, gvne rašyto
jus teismo proceso metu su
silankė panašaus likimo Ginz- 
burgo ir Irtų gvnėias Mask
vos advokatu kolegiios pirntf- 
ninkas Zolotukinas. pasižvmis 
teisingumu ir iškalba teismo 
proceso metu kaltinimus pava
dinęs juridiniu absurdu (io 
kalba buvo užrašyta ir kažku
riuo būdu pateko i užsieni!, 
buvo išmestas iš kom. narii- 
t'os. neteko pirminiukvstės. Da 
bar iis dirba vienoje Maskvos 
firmoje, gaudamas tik Vi dali 
savo buvusio atlyginimo Tai 
vra didžiulė tragedija garsiau
sio Maskvos advokato, juo la
biau. kad dėl io pažeminimo 
nė vienas iš 500 Maskvos ad
vokatų neprotestavo.

*
Šiaip jau suėmimu daug ne

būna. Tačiau vsi gyventoiai 
ir toliau vra sekami, ju visi 
žingsniai kalbos, pasireiški
mai. susitikimai registruoįami 
“ateičiai”.

Apie Staliną dar kalbama, 
kaip teroristą ir nusikaltėli ta
čiau nebevengiami iškelti ir jo 
nuopelnai Sovietu pramonei ir 
jos kariuomenei. Praktiškai 
dabartiniai sovietų vadai vis 
labiau isisavina ir jo valdžios 
metodus.

Šiuo metu Sovietuose oficia
laus diktatoriaus nėra Krašta 
valdo kolektyvinis poli+buiras. 
Jo šūkis — išsilaikyti valdžio
je. kad ir kažin kas bebūtu. 
Sovietiios. kaip ir Čekoslova
kijos gyventojus, užkrėtęs bai 
susis virusas — demokratinis 
socializmas. Ši Ilgo grėsė pa
čiai komunizmo dogmai ir ios 
autoritetui. Virusas turi būti 
išplautas, sunaikintas, o ko
munistai iš naujo nuo šios li
gos iskienvti.

Visi faktai rodo. kad Sovie
tuose kyla neostalinizmas. ku
ris gali išaugti i tikrą staliniz
mą. Tačiau, kol yra kolekty
vinė valdžia, nesusidaro įspū
dis. kad teroras vėl sugrįžtu. 
Iš kitos pusės, nėra duomenų, 
kad Sovietu Sąjungoje atsiras
tų koks Dubčekas — greičiau 
gali iškilti naujas Stalinas. Va
dinasi ir atodrėkis, kaip įpras
ta Rusijos sąlygose, tebuvo 
trumpas, — ji vėl ima nustelb
ti stipri rusiška žiema. b. kv.

nam žmogui per mėnesį leidžiama 
pirkti 3 svarai ryžių, 3 kenukai kon 
densuoto pieno, ketvirtadalis svaro 
sviesto, bet tik vaikams, jaunesniem 
kaip 8 metai, svaras taukų, pusant 
ros uncijos kavos, du svarai cuk
raus ir dvi uncijos mėsos, jeigu jos 
yra. Labai sunkiai gaunamas pie
nas, muilas.

Moterims per metus leidžiama pir 
ktis vieną suknelę, vieną žaketą, tris

Laisvuose Vakaruose paskli
do žudomos estų tautos šauks
mas — estų tautos manifestas, 
kuriuo jie šaukiasi pasaulio pa
žvelgti savo akimis į Pabaltijį, 
kur naikinamos visos trys tau
tos. Ypač baisi padėtis mažiau
sios Pabaltijo tautos — Esti
jos. Paskelbtos tikslios ištrau
kos nušvietė estų tautos tikrai 
žiaurų likimą. Maskvos rusiš
kasis komunizmas tiek žiaurus 
ir budeliškas, kad nuo 1917 m. 
spab 6 revoliucijos iki II pas. 
karo sugebėjo išžudyti įvairių 
tautų ir 'kartų carinės Rusijos 
šviesuomenės 48,000,000 žmo
nių. O nuo II pas. karo reikėtų 
dar pridėti 13,000,000.

Estų gyventojų mažėjimas
Praėjus I pas. karui trys ug- 

rofinų tautos — Estija, Veng
rija ir Suomija — atgavo ne
priklausomybes, bet, praūžus 
U pas. karui, savo laimėjimus

Laivo Pueblo kapt. Bucher (kai
rėj) ir jo patarėjas kapt. Keys iš
eina iš laivyno teismo salės Coro- 
nado, Calif.

poras kojinių, ketvertas apatinių. 
Vyrai gali per metus pirkti vieną po 
rą kelnių, vienerius marškinius, vie 
nerius apatinius marškinius, dvejas 
apatines. Jeigu nepriklausomoje Ku
boje buvo didelė gausybė vištienos, 
tai dabar tai laikoma didelė praban 
ga-

Sovietų daliniai kontroliuoja Ku 
bos kariuomenę. Visoje saloje išves
ti požeminiai tuneliai, kuriais gali 
važiuoti rusų kariški sunkvežimiai. 
Sovietų raketos ir submarinų ba
zės tebėra.

Pabėgėliai iš Kubos praneša, kad 
gyventojų nepasitenkinimas yra y- 
patingai didelis.

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Ponas Wood, prašau užmiršti mane ir poną 
Gunz, — ji atsakė grubiai, — ir dar lauk, kol ateis 
naktis. Tada eik i miestą. Žiūrėk rūpestingai kiekvienoj 
gatvėj ir kur nors sutiksi svetimšalių. Aš dabar privalau 
eiti namo. Linkiu sėkmės. Sudiev, ponas Wood, — ji pa
siėmė lagaminėlį ir nuėjo. Donaldas palydėjo ją kele
tą žingsnių ir sustojo krūmų pakrašty.

Panelė Traube pasiekė pievą, keletą kartų apsidai
rė ir pasuko į kelią. Visame lauke buvo tylu ir tuščia.

Donaldas ją sekė rūpestingu žvilgsniu. Kai ji pa
siekė kelią, ji pradėjo skubėti. Antroji mergaitė tebe
laukė ant kelio ir, pamačiusi Martha Traube, sku
bėjo pasitikti. Ji nutvėrė Marthos ranką ir pradėjo ma
loniai kalbėti. Donaldas girdėjo jos balsą. Jis buvo 
minkštas ir truputį vaikiškas.

Dabar iis vėl įžengė giliau į krūmus ir stebėjo 
merginas. Vakaro saulė švietė į merginų veidus ir jis 
galėjo jas labai gerai matyti. Jaunoji mergaitė šypsojosi. 
Ji buvo truputį išraudusi ir atrodė apie septyniolikos 
metų amžiaus. Jos šviesūs plaukai buvo išsisklaidę ant 
galvos ir vėjas taršė juos į visas puses. Mergaitė staiga 
susijuokė ir jos juokas buvo nuoširdus. Ji buvo tikrai 
linksma ir laiminga. Ji pačiupo iš Traube lagaminėlį ir 
įsitvėrė jos rankos.

Donaldas išėio iš krūmų į pievą. Jaunesnioji mer-

1 V. ŠAUKIMAS

prarado. Šias šalis vėl okupavo 
rusų raudonoji armija. Krem- j 
liaus naguose atsidūrė ne tik 
Lietuva, Latvija, bet ir Estija, 
kuri šiuo metu yra sunkiausioje 

! padėtyje.
Pagal Sovietų valdžios iš

leistą metraštį šiuo metu Esti
joj gyvena 1,294,000 gyventojų. 
Kiek ten gyvena rusų, duome
nų metraštis neduoda, nes tai 
valdinė paslaptis. Tačiau ylos 
maiše nepaslėpsi. Iš kelių šal
tinių 1968 m. iš okupuotos Es
tijos atėjusios žinios pateikia 
sukrečiančią statistiką. Jau šiuo 
metu Estijos teritorijoje gyve
na 540,000 rusų arba kitų tau
tybių Kremliaus patikėtinių. 
Prie šio skaičiaus reikia pridėti 
apie 140,000 rusų kariuomenės 
bei slaptosios policijos pareigū
nų bei jų šeimų. Tokiu būdu 
rusų antplūdis Estijoje pakilo 
daugiau kaip 50% viso gyven
tojų Skaičiaus. O didmiesčiuo
se, pavyzdžiui Taline, 1969 m. 
sausio mėn. rusų gyveno dau
giau 54%. Kituose miestuose, 
kaip Narvoj, Kotla-Jarve, Sil- 
lamae estų tebegyveno vos 5-10 
%. Tik visai mažuose miestuo
se, kaip pvz. Tartu, Paemu ir 
kt. daugumą sudaro estų gy- 

- ventoiai.
Bosų mišinys Estijoj

Pagal to paties metraščio duo 
menis gyventojų prieauglis oku
pacijos laikais smarkiai suma
žėjo. 1966 metais prieauglis sie
kė 9000 žmonių. Pagal Jungti
nių Tautų demokratinius duo
menis rusų prieauglis, siekia 17 
%, tad tuo būdu visas prieaug
lis susidaro iš rusų. Maskva 
vis plačiau praktikuoja tautų 
maišymo metodą. Iš plačiosios 
Rusijos vis daugiau siunčiami 
įvairūs įmonių tvarkytojai, par
tijos pareigūnai, kolchozų vedė
jai, specialistai, mechanikai, in
žinieriai ir t. t. Tas metraštis 
nemini neoficialaus rusų ant
plūdžio Balti jos kraštuose. Štai, 
1966 — 1967 m. ir 1968 m.

tokių “repatriantų” iš Rusijos 
kiekvienais minėtais metais at
keliaudavo maždaug 11,000 Taš
kento uzbekų, o iš įvairių vieto
vių rusų, maišais nešinų, atsi
rasdavo apie 11,500. Be to, ma
žesni kiekiai -įvairių tautų žmo
nių Kremliaus priverstinai stu
miami į Pabaltijo kraštus, pir
miausia Estijon, o estai iškraus 
tomi į Rusijos gilumą neva “sa
vanoriškai”. Tas Kremliaus lei
džiamas metraštis viso to nemi
ki. Tad, atsargiai skaičiuojant, 
kas metai estų gyventojų su
mažėja apie 25,000, tuo tarpu 
rusų tiek pat padidėja. Reikia 
prisiminti, kad estų natūralus 
prieauglis ir nepriklausomybės 
laikais tebuvo (prieš II pas. ka
rą) nedidelis — vos 2,2%, bet 
šiuo metu katastrofiškai susmu
ko.

Kadangi naujai užplūstan- 
tiems rusams reikia butų, o tuo 
tarpu jų labai trūksta, tad es
tai policiniais įsakymais išveža
mi į plačiąją Rusiją. 1959 m. 
tokių tremtinių buvo 100,000. 
Tad jų vaikai buvo priversti be 
jokių išimčių lankyti rusiškas 
mokyklas. Tokiu būdu estą vai
kai nutautinami. Ilgainiui jie 
ima kalbėti tik rusiškai. Komu
nistinė valdžia nesirūpina ir ne
leidžia kitų tautų vaikams steig
ti mokyklas su tautine kalba. 
Užtat rusai, bet kur gyvenda
mi, turi privilegiją, kaip Valdan. I 
čioji klasė, steigti savo mokyk- 1 
las, kur dėstomoji kalba yra ru- > 
sų. šia teise okupantų tauta 
naudojasi Latvijoje, Lietuvoje 
ir Estijoje.

MEDICINIŠKA PAGALBA i 
MISIJOMS I

Chicagoje pranešta, kad per- j 

nai Catholic Medical Mission 
draugija išsiuntė 2,774,187 sva
rų vaistų, vitaminų, chirurgiš
kų instrumentų ir ligoninėms 
reikalingų įrengimų 3,117-kai 
misijų centrų 69 šalyse. Jų ver
tė sielkė $10,326,442. Didžiau
sios siuntos buvo Indijai ir Bra
zilijai.

Pietų Vietnamo delegatas Paryžiaus pasitarimuose Pham Dang Lam 
(kairėj) sveikinasi su žiūrovais,, prieš eidamas į posėdžių salę.

Civilinės aviacijos psichologas dr. J. T. Dailey (dešinėje) skalbia, 
kad jeigu būtų susitarta su Kuba, vistiek būtų žmonių, kurie lėktu
vų skridimus suktų į kurią nors vietą, nes visada bus žmonių, kurie 
taip norės atsiekti garbės ir pasižymėti. Kartu sėdi kiti aukšti civi
linės aviacijos pareigūnai J. Blank ir C. Maisch.

KUBOS TURIZMO SUNYKIMAS
K. KLASTAUSKAS

Prieš Castrui užvaldant Kubą, 
ši maloni ir graži sala, buvo A- 
merikos kontinente ir net Euro
poje žinoma kaip turizmo kraš
tas. Buvo įruošta didelių ir gra
žių viešbučių, ištaigingi nakti
niai klubai ir daug kitokių pra
mogoms vietų. Castrui pradėjus 
valdyti Kubą viskas ištuštėjo. 
Kaip pasakoja prievarta nuskrai
dinti “turistai”, jie būna apgy
vendinti tuose viešbučiuose, ku
rie šiandien esą pustuščiai, pasi- 
žymį nešvara, o buvusiuose nak
tiniuose klubuose lėbaują mili
cininkai ir sovietiniai kareiviai.

Dabar Kuba yra atskirta nuo 
pasaulio. Į ją galima atvykti tik 
per Meksiką, kur iš vieno aero
dromo per savaitę į Kubą 
skrenda tik du lėktuvai. Jie yra 
nedideli, bet ir tie patys neturi 
pakankamai keleivių. Prieš Nau
jus Metus Kuba laukė daugiau 
turistų. Tiesa, Naujų metų išva
karėse ir per Naujus metus į Ku
bą iš Meksikos išskrido pilni lėk
tuvai, bet jų verčiami turistai 
skrido ne praleisti linksmai lai
ką, bet pamatyti kaip Castro at
švęs savo diktatūros dešimtmetį. 
Anksčiau tokių “turistų” buvo 
žymiai daugiau, bet šiais metais 
skaičius sumažėjo.

Kiek daugiau Kuba buvo susi
domėję Čiliečiai, kurių 50 žmonių 
ekskursija išskrido per Meksiką 
į Kubą, bet ir šie Kalėdas pra
leido Meksikoje, ir tik Naujiems 
metams nuskrido į Kubą-

Kubos lėktuvų kompanijos biu 
ras yra pačiame Meksikos miesto 
centre, palyginti gražiai įruoštas, 
tačiau interesantų turi nedaug. 
Jį aptarnauja tik vienas tarnau
tojas. Kai atvyksta interesantas 
ir paklausia tarnautojo kiek kai
nuoja kelionė į Havaną, jis kiek 
pagalvojęs atsako: 120 dolerių,

I gaitė sustabdė Marthą ir parodė į Donaldą. Jis negalė
jo susivaldyti ir pamojavo mergaitėms. Jos nieko neat- 

' sakė, bet susitvėrusios rankomis nuskubėjo lauko ke
liuku kaimelio link.

Donaldas grįžo į krūmus ir vėl stebėjo merginas 
pro plonas medžių šakas.

“Martha Traube”, jis galvojo, “ne, ji atrodo kaip
Peggy,” ir jo mintys skrido į Pennsylvania.

“Man nepatinka Peggy, ji yra išdidi, Donaldai”,
jis prisiminė motinos žodžius. “Atgabenk man puikią, 
gerą mergaitę iš Europos, aš ją mylėsiu, kaip savo tik
rą dukterį. Peggy yra ne tau.”

Donaldas vėl žvilgterėjo. Kelias buvo tuščias. Mer
gaitės buvo dingusios.

“O mano miela mama,” sušnabždėjo ir jis vėl 
buvo susirūpinęs ir .jo nervai buvo nežmoniškai įtempti.
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Toli vakaruose saulė lietė kalnų viršūnes. Dangus 
darėsi raudonas, kaip rožinis skystis, vakaro valandos 
lėtai krito žemėn.

Dabar Donaldas atsiminė sumuštinį, kurį atnešu
si Martha Traube. Jis išsitraukė iš kelnių kišenės ma
žą popierio bundu lėlį, atsi vyniojo ir rado dvi juodos 
duonos rieškes. Jis perskyrė riekutes ir rado tarp jų ru
do sūrio ploną skiltelę. Viena riekutė buvo truputį 
drėgna, kita sausa. Donaldas pauostė drėgnąją ir nega
lėjo suprasti, kas tai buvo per maistas. Jis suprato, kad 
tai nebuvo sviestas, nei taukai, nei margarinas. Tokį 
sumuštinį jis matė pirmą kartą gyvenime. Tačiau jis 
jau nuo vakar vakaro nieko nebuvo turėjęs burnoj ir 
godžiai pradėjo valgyti. Jis valgė ir stebėjosi, negalėjo 
suprasti, kokios rūšies buvo sumuštinis. Jis nejautė bur
noje jokio riebalų skonio, tai buvo tik sausa duona ir 
kartais pajusdavo sūrį. Šis nepaprastas sumuštinis ta

čiau buvo puikus skanėstas.
“Ir kas gi yra ta panelė Martha Traube?”, jis vėl 

prisiminė mergaitę. “Ji yra ambicinga ir narsi mergi
na, ji yra įdomi ir graži kaip Peggy. Bet kodėl ji at
nešė drabužius? Kodėl ne ponas Gunz? Tai atrodo keis
ta. Ir ji kalbėjo labai gerai angliškai. Ir kasgi bu
vo antroji mergaitė, kuri laukė ant kelio? Antroji la
bai skirtinga, dar vaikiška, o tačiau moteriška. Gal būt, 
ji ir yra dar vaikas. O gal ji yra Traube sesuo?”

Tuo ipomentu lėktuvas vėl pasirodė už kaimelio. 
Lėktuvas suko didelį ratą apie medžius ir stogus. Do
naldas jį atidžiai stebėjo.

Tuo pačiu metu ant kelio pasirodė žmogus. Deši
nėje rankoje jis nešėsi portfelį. Vyras labai greit ėjo 
nuo kaimo.

Dabar lėktuvas pasuko į lauko kelią ir pradėjo 
tankiai šaudyti. Lėktuvas skrido gal tik penkiasdešimt 
ar šešiasdešimt pėdų nuo žemės, lėkė pasiutusiu grei
čiu ir kurtinančiai ūžė.

Vyras nušoko nuo kelio į pievą ir nubėgo krūmų 
link, ten krito žemėn ir, portfeliu užsidengės, jį Stipriai 
spaudė prie galvos. Lėktuvas nustojo šaudyti, pasuko 
aukštyn ir dingo. Donaldas mojavo lėktuvui, bet bu
vo jau pervėlu.

Tada Donaldas pažvelgė į vyrą, kuris dar tebe
gulėjo pievoje. Po valandėlės vyras nutraukė nuo gal
vos portfelį ir rūpestingai apsidairė. Donaldas dabar ma
tė jo veidą. Vyras buvo apytikriai trisdešimties metų 
amžiaus. Jo kakta buvo išdidi ir veidas švariai nuskus
tas. Jis dėvėjo tamsiai rudus akinius, jo veidas buvo in
teligentiškas ir pilnas pasitikėjimo. Iš lėto jis pakėlė sa
vo pilką skrybėlę ir nubraukė ranka drėgną kaktą ir 
juodus plaukus. Tada jis pasikėlė, nusivalė savo juo
dą apsiaustą ir pažvelgė į savo paprastos odos ir storais 
guminiais padais batus.

(Bus daugiau)

tai reiškia 120 pezų Kubos pini
gais, nes toks yra oficialus kur
sas. Įėjimas į biurą išpuoštas į- 
vairiais paveikslais, reklamuojan 
čiais gražius Kubos kabaretus, 
maudymosi vietas. Taip pat iš se 
nų laikų ant sienų tebėra šūkiai 
anglų kalba “Cuba gay as its sun 
shine” ir pan.

Kai kurie keliauninkai bando 
į Kubą patekti kitais keliais ir 
per kitus kraštus; tai keliaunin
kai iš socialistinių kraštų. Ta
čiau keliauninkams, buvusiems 
Kuboje, vėliau susidaro sunku
mų keliauti į kitus kraštus.

Keliauninkai vykstanti į Ku
bą iš Europos kraštų, dažniau
siai per Prancūzijos aerodromus, 
tokių kontrolių išvengia, bet to
kių keliauninkų yra maža, tai 
daugiausiai socialistinių kraštų, 
"specialūs asmenys”, kurie į Ku
bą vyksta “tarnybiniais reika
lais”.

Kaip įvažiavimas į Kubą, taip 
ir iš jos išvykimas yra griežtai 
kontroliuojamas ne tik Kuboje, 
bet ir pačioje Meksikoje. Dar yra 
leidžiami keleiviai, kurie vyksta 
į Miami; tai tie kubiečiai, kurie, 
pagal susitarimą tarp Kubos ir 
Amerikos, gauna teisę persikelti 
į Miami.

Todėl visai surantama, kodėl 
Kuba taip mielai laukia prievar
ta nuskraidinamų lėktuvų, kurie 
atveža nelauktų “turistų” ir duo
da Kubai gražaus pelno grynais 
doleriais.

Sydney arkivyskupas kardi
nolas Gilroy Australijoje pa
skelbė atsišaukimą. į savo ti
kinčiuosius, ragindamas suor
ganizuoti visuotiną sąjūdį kovai 
prieš negimusios gyvybės panai
kinimo nuostatų įvedimą
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VĖL ATSISVEIKINAME!
Dr. Broniaus Gaižiūno mirties proga 

DR. Z. DANILEVIČIUS

Darbų galybė nebaigta,
Arimai laukia ir sėja,
Tačiau Tu, Viešpatie, šauki.
Ir visa man palikt liepi...

Taip, Viešpatie! Valia Tavoji 
man šventa, pasipriešinti jai aš 
negaliu; jei Tu šauki, aš tuoj 
skuibu.... Ir taip, šeštadieni, va
sario 1 d., 3 vai. p. p., dar tvir
tas ir visiems reikalingas savo 
profesijos darbininkas dr. Bro
nius Gaižiūnas pakluso Viešpa
ties valiai ir atsiskyrė su dar
bais, gyvenimo rūpesčiais ir šei
ma: — jis išvyko į amžinybę. 
Atsitiko tas taip netikėtai ir 
staigiai, kad šeimos narių ir 
draugų širdys ir dabar negali 
atsipeikėti. Sunku suprasti, kad 
Broniaus jau nebėra, kad jo bal
so namuose nebesigirdės, kad 
ligoniai jo nebesulauks, kad nak 
ties glūdumoje jo namuose taip 
dažnai skambėjęs telefonas jo 
skubios sergančiam pagalbos 
nebesulauks.

Amžiną atilsį velionis dakta
ras Bronius jautėsi ne kaip jau 
nuo seniai. Tačiau kentėjo ir 
dirbo. Nenorėjo gąsdinti šeimos, 
nenorėjo pats sau prisipažinti, 
kad darbų našta jau persunki, 
nebenorėjo pavirsti iš sveika
tos teikėjo į pacientą. Ne jo 
būdui buvo lengvai pasiduoti.

Pagaliau ir moderniosios'me
dicinos priemonės nepagelbėjo, 
Viešpats pašaukė amžinybėn. 
Velionis krito, kaip savo profe
sijos auka ir kaip pasiaukojimo 
pavyzdys.

A. a. daktaro Gaižiūno gy
venimas nebuvo rožėmis nuklo
tas. Laurai dažnai jam priklau
sė, bet niekad jis jų nei nesi- 
savino, nei nematė. Buvo gimęs 
Amerikoje, South Bostone, 1910 
metų rugpiūčio 13 d. Vos metų 
amžiaus buvo parvežtas Lietu
von, čia augo ir mokėsi. Baigęs 
gimnaziją 1928 m. išvyko atgal 
Amerikon, bet Lietuvos žali lau 
kai jį daugiau traukė. Po dvejų 
metų tėvynės ilgesys jį vėl pa
skatino grįžti Lietuvon. Netru
kus stojo į Vytauto Didžiojo 
universiteto medicinos fakulte
tą, pasirinko žmonių gelbėji
mo ir artimo meilės profesiją, 
po šešerių sunkių studijų me
tų tapo gydytoju. Diplomą ir 
praktikos teises gavo 1937 m. 
Nuvargęs po mokslo baigimo 
poilsio neieškojo. Tuojau pradė
jo specializuotis moterų ligose 
ir akušerijoje Kauno universi
teto klinikose. Po ilgų ir audrin 
gų karo ir okupacijų metų 1944 
metais įsigijo savo srities spe
cialisto titulą.

Būdamas nuoširdus lietuvis 
patriotas ir nepaprastai tiesaus 
ir nepaperkamo būdo žmogus, 
okupantų valdžiai nepataikavo. 
Bolševikų okupacijos metais 
1940 metų gale buvo suimtas 
ir pasodintas sunkiųjų darbų 
kalėjiman Kaune, šešis mėne
sius buvo kankinamas, muša
mas, badu marinamas ir per 
naktis tardomas. Stebuklais iš
likęs gyvas, 1941 m. birželio 23 
dieną lietuvių partizanų dėka, 
išvijus rusus, buvo iš kalėjimo 
išvaduotas. Vos gyvas, visai su
varginta širdimi, trumpai pa
sigydęs tiek, kad ant kojų ga
lėtų pastovėti, vėl šoko profe
sijos darban gelbėti ligonių, o- 
peruoti, grąžinti gyvybę moti
noms ir gelbėti jų kūdikius.

Laisvos Lietuvos laikais Bro
nius buvo veiklus ateitininkas, 
Gajos korporacijos narys, o 
taip pat priklausė Lietuvos Šau
lių sąjungai. Okupacijų metu 
aktyviai rėmė pogrindžio kovą 
už laisvę, be baimės atlikdavo 
visa, ko iš jo pareigos parei
kalaudavo, niekada nepabūgo 
pasakyti tiesos okupantui į a- 
kis.

1941 m. sukūrė šeimą su pui
kia lietuvaite Brone Bagdona
vičiūte. 1943 metų gegužės m. 
jiems gimė sūnus Gintautas An
drius.

1944 metų pavasarį, pabaigęs 
specialybės pasiruošimą, svajo
jo savistoviai pradėti pilną kli
nikinį moterų ligų specialisto 

Į darbą. Priėmė paskyrimą Kre
tingos apskrities ligoninės gine
kologijos - akušerijos skyriaus 
vedėjo pareigoms ir jas perėmė 
gegužės mėnesį. Atrodė, kad lai
mė tikrai nusišypsos: ramybė, 
darbas, kūryba ir šeima! Ta
čiau ne taip likimas lėmė. Ka
ro audra privertė kraštą pa
likti, sunki tremtinio našta te
ko vilkti Vokietijoje ir tik 1949 
metais vėl pasiekė Amerikos 
krantus. Ir čia atvykęs laukė, 
kada gi Lietuvon sugrįžti vėl 
galės! Vokietijoje aktyviai dir
bo profesinį ir visuomeninį dar
bą. gelbėjo tremtinius, pagal
bos niekam gyvenime nėra at
sakęs.

Vėl sekė vargingas praktikos 
stažas, vėl sunkūs egzaminai, 
vėl skurdi naujakurio dalia. 
1951 m. atidarė gydytojo ka
binetą Chicagoje. Dirbo neskai
tydamas valandų ir nepaisyda-

A. a. dr. Br. Gaižiūnas

mas savo sveikatos. Įsigijo re
putaciją gydytojo, kuris nei die 
ną, nei naktį neatsisakė atvyk
ti pas ligonį, kuris padėjo, gel
bėjo ir nepaisė sau naudos. Tik
rai a. a. Bronius nenusikalto 
nei gobšumu, nei etiniu apsilei
dimu. Garbė ir padėka jam pri
klausė ir nuo pacientų, ir nuo 
jo kolegų. Nėra žmogaus, kuris 
a. a. Bronių blogai prisimintų. 
Tik tie, kurie tėvynę pamiršo 
ar savo sąžinę pardavė, nuo 
velionio tikrą nuomonę ir pa
smerkimą išgirsdavo.

Chicagoje 1953 m. gimė duk
relė Danutė. Ir sūnų ir dukrą 
augino nuoširdžios lietuviškos 
šeimos aplinkoje, auklėjo tapti 
lietuviais, mokė mylėti tolimą 
Lietuvą taip, kaip jis pats bu
vo ją mylėjęs. Rezultatai yra 
puikūs ir visų matomi, kas su 
velionio šeima susitinka. Jo 
brangioji gyvenimo draugė Bro 
nė Gaižiūnienė tais pačiais jaus
mais ir idealais gyveno, jam jo 
gyvenimo kovose padėjo, jį mo
raliai rėmė, Lietuvos salelę sa
vojoje šeimoje kūrė.

Pereitą pavasarį a. a. Bro
niaus sūnus baigė medicinos 
mokslus. Velioniui tai buvo svar 
bus atsiekimas ir talkos viltis. 
Tačiau jis pats darbo nemaži
no, o sveikata jau aiškiai Sil
po. Bolševikų kalėjimo kančių 
pasekmės širdį buvo smarkiai 
pakirtusios, o be poilsio darbo 
įtempimas visai ją pribaigė. Sū
nus ragino gydytis ir pailsėti. 
Bet tai ne Broniui. Lietuviai, 
anot a. a. Broniaus, milžinai, 
gali ir kalnus versti. Pagaliau 
abu su sūnum išvyko dviem sa
vaitėm atostogų. Drauge pla
navo ateitį, drauge darbus nu
matė, drauge svajas širdyse ug
dė. Bet poilsis negelbėjo. Su
grįžęs į namus a. a. daktaras 
Bronius vos bepajėgė lovon at
sigulti. Trys dienos ligoninėje 
pirmą kartą ne baltu chalatu, 
bet ligonio marškiniais apsivil
kus, ir Viešpaties ranka pašau
kė j amžiną ir palaimintą poilsį.

Jo gyvenimas buvo nusėtas
didvyrišku pasiaukojimu, tėvy- iuž tai atlygina, tegul jo nuo- 
nės meile, tarnavimu artimui, , pelnus įvertina, o mums tešvie- 
drąsiausia tiesas meile. Tegul f čia jo skaisčiausias pavyzdys.!

Pranciškonų suprojektuoto kultūros židinio Nevv Yorke statybai remti, lėšos bus telkiamos ir Philadel
phijoje. Nuotraukoje — philadelphiečiai susirinkę svarsto lėšų telkimo planą. Iš k. j d. — Antanas Salys,
Vincas Maciūnas, Marija Vasienė, Antanas Vasys, tėvas Viktoras Gidžiūnas, Liuda Norvaišienė ir Sofija 

Salienė. Nuotr. K. Cikoto

TAUTAI IR VALSTYBEI
Iš rašto LB apygardoms ir apylinkėms 

JAV LB TIKSLAI
VASARIO 16 ŽENKLE

Lietuvos išlaisvinimas ir sa
vos tautybės išlaikymas yra 
aukščiausias gyvosios lietuvy
bės tikslas. Nei sąvokiniai, nei 
praktiškai Lietuvos laisvinimo 
pastangos nėra atskiriamos nuo 
lietuvybės išlaikymo darbų, ly
giai kaip ir tautinio išsilaiky
mo pastangų negalima įsivaiz
duoti be pilnutinio angažavimo
si Lietuvos laisvei. Bandymai 
lietuvybės darbus ir užsimoji
mus skirstyti į “politinius” ir 
“kultūrinius” terodo tik įžval
gos stoką ir mažina teisingą 
aukščiausiojo mūsų tikslo supra 
timą. Mūsų galvojime negali 
būti atskirų “kambarių” Lie
tuvos laisvinimo ir lietuvybės 
išla'kymo siekimams, nes dvie
jų atskirų tikslų buvimas iš tik
rųjų reikštų, jog nėra vieno 
aukščiausiojo tikslo. Todėl pla
čiojoje Lietuvių bendruomenė
je, kur yra apsčiai vietos kiek
vienam lietuviui, tautinė sąmo
nė pripažįsta tik vieną jungtį, 
tik vieną visų darbų akstiną, 
tiik vieną aukščiausiąjį tikslą, 
išreikštą dviem vardais — vie
na tauta ir valstybė. Są
moningai tautai būtina sava ne- 
oriklausoma valstybė.

Taip suprasto aukščiausiojo 
tikslo akivaizdoje visa, kas vyks 
ta Lietuvių bendruomenėje, re
miasi vieningumo principu: tau 
tinis gajumas stiprina laisvini
mo pastangas, išeinančias už 
mūsų visuomenės ribų, o dina
mika ir pasisekimai grįžta į mū 
sų tarpą tautinio išsilaikymo 
stiprinimu.

Lietuvių bendruomenė pagal 
savo pobūdį natūraliai įparei
gota veikti abiem kryptim. Tai 
ji darė praeity, tai darys atei
ty. Pvz. demonstracijų organi
zavimas Pavergtųjų tautų sa
vaičių progomis, straipsnių bei 
radijo programų paruošimas 
LB apylinkėms paskleisti per 
savų vietovių spaudą ir radiją, 
kitataučių kvietimas į stam
biuosius mūsų parengimus — 
tautinių šokių ar dainų šven
tes — visa tai yra dalis tų pas
tangų, kurias JAV LB skyrė 
kitataučių dėmesiui sukelti Lie
tuvos bei ios dabartinės padė
ties atžvilgiu. Bendruomenei 
taip pat lieka mažai teariami 
masinės informacijos dirvonai: 
Lietuvos reikalą bei padėtį ma
žai tepažįstanti plačioji JAV vi
suomenė. Parodyti jai, kas di
delio ir gero yra sukurta tau
tinėje mūsų grupėje, yra didy
sis JAV LB uždavinys, tiesio- 
g’ai taip pat tarnaująs ir Lietu
vos laisvinimui.

Šiam didžiajam uždaviniui 
reikia visų išeivijos lietuvių jė
gų ir visų sudedamų lėšų. Jūsų 
Vasario 16 šventės aukos Lietu 
vių bendruomenę įgalintų kal
bėti auliukai apie lietuvybės gv- 
vvbingumą ir Lietuvos laisvės 

■būtinumą —
a. leidiniais anglų kalba, 
b parodomis,
c. radiio bei televizijos pro

gramomis,

Dievas aname pasaulyje jam

d. straipsniais amerikiečių 
spaudoje,

e. organizuotos informacijos 
institucijos pagalba,

f. lietuvių mokslininkų darbų 
išleidimu,

g. kitomis panašiomis masi
nės komunikacijos priemo
nėmis.

Kviečiame vasaryje bendruo
menę remti ne mažiau, kaip ki
tomis progomis remiamas tie- 
siogiškiau lietuvybės išlaikymui 
bei ugdymui skirtas darbas.

VASARIO 16 MINĖJIMŲ 
PROGA

TELKIAMŲ LESŲ REIKALU

JAV LB centro valdyba, va
dovaudamasi 1969 sausio 11 d. 
Toronte įvykusios PLB, JAV 
LB ir Kanados krašto LB va
dovybių konferencijos nūtari-

AMERIKIEČIŲ SPAUDA IR MES

Mintys Vasario 16 d. išvakarėse

Netrukus minėsime Lietuvos 
nepriklausomybęs šventę. Kad 
ji nebūtų tik užbara mūsų bend
ruomenės tarpe, mes stengiamės 
į minėjimus pasikviesti žymes
nius amerikiečių politikus. Jų 
dalyvavimas, pasakytos kalbos, 
užmegsti asmeniniai ryšiai, daug 
padeda vedamai propagandinei 
kovai dėl Lietuvos laisvės, supa 
žindinimui su mūsų siekiais, už 
mojais, mūsų visuomeniniu, kul- 

1 tūriniu gyvenimu.
Ir kaip paprastai, čia dau

giausiai pasireiškia atskirų as
menų iniciatyva, jų turimos pa
žintys amerikiečių tarpe. Tai 
paliudija praeities įvykiai, ne
seni prisiminimai.

Šį kartą noriu kalbėti apie 
amerikiečių spaudą, kuri dėl 
bim tikrų priežasčių yra gana 
santūri mūsų, lietuvių reika
lams, O kad yra tokia padėtis, 
tnes patys esame kalti. Mūsų 
nerangumas, neprisiruošimas 
atlikti, ką mes turėtume pada
ryti, mums patiems kenkia. Su
sirinkę žodžių nepagailime kai-, 
tinimams kitų vardu, kai tuo 
tarpu patys save turėtume kal
tinti.

Turėjome ryšium su Trečiuo
ju kultūros kongresu muziki
nius “Maro” ir “Mindaugo” pa
statymus. kurie praėjo su di
deliu pasisekimu ir kas svar
biausia amerikiečių spauda jų

Irake suimti du amerikiečiai Paul Bail ir jo žmona. Kaltinami šnipinė
jimu.

mais ir priimdama dėmesin Chi-
cagos, Los Angeles ir Pater
sono LB apylinkių bei apygardų 
pirmininkų suvažiavimų patari
mus ir siūlymus, prašo apygar
dų ir apylinkių valdybas:

1. Kur tik galimybės leidžia, 
organizuoti Vasario 16-tos mi
nėjimus, kviesti visus lietuvius 
gausiai juose dalyvauti ir gau
siai aukoti.

2. Aktyviai prisidėti ir tal
kininkauti ten, kur minėjimai 
,yra ruošiami kitų organizacijų.

3. Organizuoti aukų rinkimą 
‘bei pasirūpinti, kad kiekvienam 
aukotojui būtų sudarytos są
lygos savo auką skirti pagal 
jo paties pasirinktą tikslą ati
tinkamai institucijai (pvz. Lie
tuvių bendruomenei, ALT’ai, 
Tautos fondui ar dar kitaip).

4. Aukotojų įsakmiai nenu
rodytas sumas skirti Lietuvių 
bendruomenei.

5. Visas surinktas aukas siųs
ti JAV LB centro valdybai, kar
tu nurodant ir jų paskirtį.

JAV LB Centro Valdyba

įvertinimui skyrė daug vietos1 
gražiai aprašydami. O žymusis j 
muzikos kritikas B. Jacobson 
aprašydamas tuos pastatymus 
iškėlė daug vaižgantiškų dei
mančiukų.

O mes tarp savęs akmenė
lius mėtydami ir kartais pur- 
vynėlį padrabstydami užmiršo
me, kad vietoje to, tiek laik
raščio redakcijai, tiek pačiam 
autoriui galėjome išreikšti pa
dėkos žodžius, parašydami laiš
kų. t

Tuo būtume atkreipę redak
cijos dėmesį, kad mes skaito
me jų laikraščius, o pačius strai 
psnių autorius padrąsinę ir ki
tą kartą atsilankyti į mūsų di
desnius parengimus.

Ryšium su tautinių šokių 
švente žymusis amerikiečių ko- 
lumnistas Norman Ross, kurio 
straipsnius spausdina keli šim
tai laikraščių, parašė nepapras
tai gražų straipsnį.

Po to dalinau straipsnio nuo
spaudas, prašiau, raginau ir as- 
meniai ir telefonu, parašyti jam 
padėkos laiškus. Raginau ir per 
laikraščio skiltis. Pasižadėjimų 
gavau daugybę, daugiau negu 
tikėjaus, bet, deja, nei redak
cija, nei jo sekretorė neturėjo 
vargo skaityti lietuvių parašy
tų laiškų, nes jų nebuvo.

Antanas Rudis turi daug pa
žįstamų, gerų draugų žymiųjų

amerikiečių politikų, žurnalis
tų tarpe. Jo prašomas vienas 
vedamųjų straipsnių vyriausias 
redaktorius parašė gražų veda
mąjį ryšium su mūsų pastan
gom, kad minint laisvės kovos 
metus JAV išleistų specialų 
pašto ženklą. Po to redaktorius 
prie progos prisiminė^ kad ga
vo padėkos laiškus iš Los An
geles ir Kanados, o Chicagos 
lietuviai, kur laikraštis išeina, 
vėl pasiliko su gerais norais 
ir užsimojimais parašyti ne da
bar, ne šiandien, bet rytoj, po
ryt. Ir taip vėjas tuos rytojus 
pūtė ir nupūtė.

Kai ateis Vasario 16-ji diena, 
mes pirksime amerikiečių laik
raščius, skubiai versime pusla
pius, ieškodami straipsnių apie 
nepriklausomybės šventę ir vėl 
pykšime jų neradę.

O nerasime dėi to, kad mes 
būsime užmiršę atkreipti redak
cijų dėmesį, kad tūkstančiai lie
tuvių tų straipsnių laukia.

Laiko dar turime, geri norai 
niekados nėra išblėsę iš mūsų 
darbų planų ir užsimojimų, 'be
lieka tik tuojau pat sėsti prie 
rašomojo stalo ir rašyti. Nesi
jausime mintimi, kad kiti pa
rašys, neatsikalbėkime, kad 
mūsų anglų kalba nestipri, šlu
buojanti.

Rašykim laiškus, o vaikai, 
jaunimas pataisys klaidas ir 
perrašys. Kai redakcijos susi
lauks šimtus laiškų, atkreips dė-

Tokie pašto ženklai Amerikoje bu 
vo išleisti prieš šimtą metų, 1869
m.
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Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi
džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir 
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Algis ir Alytė (spalvavimui) ......... .... 0.50
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys ................... 1.00
Aukso kirvis, J. švaistas ................... .... 2.50
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka .... 1.25 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė .... 2.00
Labas rytas vovere, J. Minelga ............. 2.50
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys .... .... 2.50
Mėlyni karveliai, A. Baronas ................ 1.50
Murklys, A. Giedrius ..................................1.80
Trys Sakalai, A. Vambutas ........................ 2.00
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė...... ........... 3.60
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį,

D. Bindokienė .... .......  1.50
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri
kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.

DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas................................$6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas .................................... $7.00

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

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ...............  $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 
žodynėlis.............$2.00
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mesį ir, tikėkime, parašys straip 
snius.

Teko patirti, kad yra padary
ti žygiai prašant Sun - Times 
kolumnistą Irv Kupcinet, kuris 
šeštadienio vakarais turi 5 tele
vizijos kanale “Kup’s show”, 
skirti diskusijas lietuviškais 
klausimais, pasikviečiant mūsų 
žymiuosius asmenis. Ir jei jis 
susilauktų laiškų, aišku, rim
čiau atkreiptų dėmesį. O da
bar dar atsakymo nedavė.

Jei pasiryšime, tikėkimės ge
rų išdavų, bet jei nieko nedary
sime, save, o ne kitus kaltinsi
me. Tikėkime, kad ir įvairių or
ganizacijų pirmininkai prisidės 
prie šio darbo.

Vytautas Kasniūnas

BENDRAS ŠV. RAŠTO 
IŠLEIDIMAS

Ispanų kapucino tėvo Sera
fino de Ausejo vadovybėje Ispa
nijos (katalikų ir protestantų šv. 
Rašto specialistai parengė nau
ją Šv. Rašto Naujojo Testamen
to vertimą, kuris baigtas spaus 
dinti Madride. Vienas milijonas 
Naujojo Testamento egzemplio
rių paskirtas dovanai išdalyti 
Pietų Amerikos neturtingoms 

j šeimoms, kitas milijonas šios 
laidos bus pardavinėjamas Is
panijos tikintiesiems.
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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 
Šiaurės 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.
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Hartford, Conn.
NEPAPRASTAS L.A.P. KLU
BO SUSIRINKIMAS. BAIGTA 
RINKTI KLUBO VALDYBA

Sausio 19 d. L.A.P. klubo pa
talpose įvyko nepaprastas klu
bo narių susirinkimas. Susirin
kimą nepaprastu reikia vadin
ti dėl to, kad jame įvyko buvu
sio pirm. pareigų perdavimas 
ir naujojo įvesdinimas. Buvęs 
ilgametis pirm. (8-rius metus 
išbuvęs pirmininku) Joseph 
Thomas pirmininko pareigas 
perdavė naujai išrinktam pirm. 
Edvardui Radžiūnui. Pasikeis
dami pareigomis juodu pasakė 
atitinkamas kalbas. Abu pirmi
ninkai č’a gimę ir augę, bet kal
ba gražiai lietuviškai.

Paskui aptarti eiliniai reika
lai. kurie praėjo gana sklan
džiai. Be to, baigta rinkti klubo 
valdyba: ilgamečiui protokolų 
sekretoriui Petrui Simanauskui 
iš pareigų pasitraukus, naujuo
ju prot. sekretorium išrinktas 
Juozas Grinius.

Dalbar L.A.P. klubo valdybą 
sudaro: Edvardas Radžiūnas — 
pirmininkas, Albertas Petraitis 
— vicepirm., Juozas Grinius —

BOSTONO ŽINIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo minėjimas įvyks vasario 
16 d. 2 v. po pietų Lietuvių Pi
liečių d-jos auditorijoj So. Bosto
ne.

Minėjimo programa: 10 v. ry
to Sv. Sv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje Sv. Mišios. Organi
zacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis. 2 v. po pietų Lietu
vių Piliečių d-jos auditorijoj iškil 
mingas minėjimas: vėliavų įne
šimas, himnai," irivokacija, svei
kinimai. Kalbės prof. dr. Jonas 
Puzinas. Meninėj programoj 
dainuos solistas, montažas, kurį 
rengia rašyt. St. Santvaras ir tau 
tinių šokių grupės mažieji šokė
jai, kuriems vadovauja Ona I- 
vaškienė.

Neturėtume- vėluotis nei į baž 
nyčią nei į minėjimą. Mūsuose 
jau yra įprasta, kad vėluojamės 
ir tai gana gerokai.

PAMINĖJO KIPRĄ 
PETRAUSKĄ

L.B. Bostono Kultūros klubas 
sausio mėn. susirinkime paminė
jo mirusį Lietuvos operos įkūrėją 
solistą Kiprą Petrauską. Prelegen 
tė Vincė Jonuškaitė -Leskaitie- 
nė pasidalino savo prisiminimais 
apie Kiprą Petrauską iš darbo o- 
peroje ir kelionių su gastrolėmis 
po užsienį. Ji prisiminė, kad K. 
Petrauskas, jeigu matydavęs, kad 
jaunas dainininkas yra pajėgus, 
tokiuos labai remdavęs.

Aleksandra Gustaitienė ir Jo
nas Vasiliauskas turėjo įrašyta 
į juostą' montažą su Gustaitienės 
įvadu ir Petrausko dainomis. Su
sirinkimas išklausė . Tiesa, įrašy
ta tur būt iš senesnių plokšte
lių, nes tas girdėjosi ir juostoje. 
V. Jonuškaitė parodė ir rinkinį

protokolų sekretorius, Zenonas 
Pakalniškis — prot. sekreto
riaus pavaduotojas, Stanley Pat 
terson — finansų sekr., Anta
nas Ambrasas —iždininkas; Juo 
zas Asiūnas, John Vasil ir Ona 
Jusinienė — iždo globėjai. An
tanas Laskas ir Antanas Ma
žai as — revizijos komisija; Pra 

I nas Mončiūnas (Frank Mon- 
chun), Julius Baltulionis ir Sta
sys šrupšas — garbės teismas.

Į direktorių tarybą išrinkti 
Juozas Žemaitis. Jonas Rodis, 
Feliksas Piliponis, Jonas Ši
manskis, Petras Baltrukonis, 
John Pinknam, Frank Klimas ir 
Antanas Stanulis; kandidatais 
liko: Joseph Belazaras, Vladas 

I Čekanauskas (Walter Chase) 
ir Walter Patterson.

Klubo šeimininku yra Adol
fas Maslauskas, kuris labai gra- 
ž ai ir rūpetsingai tvarko klu
bo reikalus.

Po susirinkimo didžiojoje klu 
bo salėie. dar tik pirmą kartą 
klubo gyvenime, šia proga (nau 
jojo pirmininko įvesdinimo) bu
vo surengtos vaišės. Prie apva
liu stalų gražiai išdekoruotoj 
salėj susėdo klubo nariai ir 

svečių.
Pgą ir turiningą kalbą pa-

fotografijų, kurios lietė Kiprą Pe
trauską. Susirinkimas buvo labai 
gausus.
GIEDAMOS NAUJOS MISIOS

Nuo sausio 26 d. Šv. Petro pa
rapijos choras, ved. muziko J. 
Kačinsko, per 10 vai. mišias gie
da kun. Šūkio parašytas ir Lietu
voje išleistas lietuviškas mišias 
keturiems mišriems balsams su 
vargonais. Tos mišios yra dedi
kuotos Taikos Karalienės garbei. 
Mišios gražios. Tik gaila, kad 
mes lietuviai nelabai lankom sa
vo bažnyčią. Per šias mišias ji 
yra pustuštė.

“RAMOVĖS VALDYBA
Lietuvos veteranų s-gos Bosto

no skyrius sausio 26 d. išsirinko 
1969 metams valdybą: pirm. Bro
nius Bajerčius, vicepirm. Bronius 
Lltenis, atstovas spaudos reika
lams — Jonas Vizbaras, sekreto
rius •— Antanas Vileniškis, ižd. 
Pranas Martinkus, atstovas ūkio 
reikalams — Petras Ausiejus, vė- 
liavnešis — Jonas Ūselis, vėlia
vos palydovai — Stasys Rackevi- 
čius ir Kipras Mališauskas, atsto
vas iš Worcesterio — Vladas Ži- 
džiūnas.

— Lietuvis Normanas Alek
na yra išrinktas 7-sios apylinkės 
demokratų partijos So. Bostone 
pirmininku. Seniau jis yra buvęs 
to komiteto nariu.

— Arch. Jurgis Okunis kovo 
1-2 dienomis rengia savo dailės 
darbų parodą Tautinės s-gos na
muose So. Bostone. Pajamos iš 
tos parodos skiriamos lituanisti
nei mokyklai.

— Izidoriaus ir Vytenio Vasy- 
liūnų koncertas, kuriame bus at
liekami Gražinos Bacevičiūtės kū 
riniai, bus Jordan Hali kovo 2 d. 
Gražina Bacevičiūtė šiomis die 
nomis mirė Lenkijoj.

sakė lietuviškai ilgametis klu
bo pirmininkas Joseph Thomas. 
Per 8-rius metus, sakė jis, arti 
susipažinęs su klubo nariais, jų 
šeimomis, su valstijos ir polici
jos vadovais; ir tai sudarė jam 
garbę. Šį klubo namą žinąs, kaip 
savo namus. Tiesa, buvę ir liūd 
nų valandų, ir norėjęs viską pa
mesti ir pasitraukti, bet ir vėl 
'viskas praeidavę, ir buvę švie
su.

Padėkojo visiems, su kuriais 
vjam teko dirbti: direktoriams, 
tarnautoiams ir visiems na

triams. Ypatingą padėką pareiš
kė protokolų sekretoriui Petrui 
Simanauskui — jis buvęs pir
mininko dešinioū ranka. Padė
kojo Juozui Žemaičiui, kurio ži
nioje buvę visi parengimai, Jo
nui Rodžiui, Antanui Mockui, 
Petrui Baltrukoniui, kuris ne
mokamai attikdavęs ir tebeat- 
lipka dam^vbe darbu; vicepir
mininkui Albertui Petraič’ui ir 
kitiems. Ynač šiltą žodi ta nė 
savo žmonai, kuri iam niekad 
netrukdvdavusi bet. prieš’ns-ai, 
dar i’ oara iri” davusi dirbti klu
bo ir lietuvių labui. Be to, daug 
pasidarbavus’ems klubo naudai 
buv. p:rm. įteikė dovanas (vo
kelius).

Baigdama? kalbą, prašė na
rius kooperuoti su naujuoju pir
mininku, ne3 vienas pirmininkas 
be narių pagalbos nieko negalė
tų padaryti.

Paskui kalbėjo naujasis klu
bo pirmininkas Edvardas Ra
džiūnas, supažindindamas puo
tos dalyvius su atvykusiais sve
čiais. Labai stebėjosi, kad taip 
ilgai galėjo išbūti pirminirku 
Joseph Thomas. Jis, girdi ne
galėsiąs išbūti taip ilgai. Bet, 
kiek jėgos leis, dirbs klubo nau 
dai, kad jis galėtų būti patogi 
lietuviams užeiga.

Petras Simanauskas dar kar
tą perskaitė išrinktosios valdy
bos ir direktorių tarybos sąsta
tą. Be to, ragino visus klubo 
narius kalbėti lietuviškai, nes 
kitaip turėtų būti pakeistas ir 
klubo vardas. Pasak jo,, tik lie
tuviškoje dvasioje L.A.P. klu
bas gali išsilaikyti ir ištverti vi
sokius negalavimus.

Klubo šeimininkas Adolfas 
Maslauskas pareiškė, kad jam 
malonu buvę dirbti su pirminin
ku Joseph Thomu. Tikisi, kad 
ir Edvardas Radžiūnas bus 
toks pat geras su patarimais 
ir pasiūlymais. Linkėjo nauja
jam pirm. daug kantrybės ir 
ištvermės darbe.

Puotos dalyviai, skaniai ir so
čiai pavalgę, smagiai pašoko ir 
pasilinksmino.

Atrodo, kad šitoks įvestas 
naujojo pirmininko įvesdinimo 
paprotys — puota — turėtų ir 
toliau pasilikti Įdubo gyvenime. 
Tai kelia klubo vardą ir daro 
jį populiaresniu lietuvių ir ame
rikiečių tarpe. Be to, ir pačius 
narius suartina. J. Bernotas

— Niekas negali užginčyti, 
kad šiandieniniai kultūros va
dai buvo žmonės, kurie pradė
jo karjerą būdami taupūs be
turčiai vaikai.

LUBŲ i> iihut? i&miics
A. a. Sofija Smetonienė su vyru A. Smetona Tabor farmoje

UŽVERSTAS VIENAS
GYVENIMO LAPA3

A. a. Sofijos Smetonienės šviesiam atminimui 

AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai 
liūdną ir skaudą skleisdami gandą.

Maironis

Su Sofijos Chodakauskaitės- 
Smetonienės, paskutiniojo Nepri
klausomos Lietuvos preziden
to našlės, mirtimi pasibaigė dar 
viena mūsų gyvenimo simbolinė 
epocha. Išgyvenusi arti 30 metų 
eilinės emigrantės gyvenimą kan 
triai, be skundo, be praeities ge
rų dienų apverkimo, ji, kaip ir 
nepriklausomoje Lietuvoje, ne
bandė versti politinės vagos lie
tuvių tarpe. Tik savo asmenybe 
ji artimųjų ir pažįstamų tarpe 
spinduliavo ramybe, pasidavi
mu likimo valiai, pilna vidaus ši
lima, drauge simbolizuodama ry
šį su gimtosios žemės nepriklau
soma praeitimi.

Gimusi 1885 metų sausio 13 d. 
Gavenonių dvare, Šiaulių apskr., 
Sofija Chodakauskaitė augo in
teligentiškoje lietuviškos orien
tacijos šeimoje. Vos baigusi gim
naziją, 19 metų jaunutė Sofija iš 
tekėjo už Antano Smetonos, jau 
tada aktyviai besireiškiančio tau 
tos atgimimo darbe. Ankstyviau
sios jaunystės dienose, įgimto al
truizmo įkvėpta, jaunoji Sofija 
Smetonienė visą savo jaunystės 
energiją pašventė šalpos ir lab
daros darbams. Vokiečių okupa
cijos metu savo puikaus vokiečių 
kalbos žinojimo ir sugebėjimo 
taktiškai palaikyti asmeniškus 
ryšius su vokiečių aukštais parei
gūnais dėka, ji labai daug padėjo 
vargstantiems tautiečiams. Cha
rakteringa, kad Vilniuje jos ka
bineto laukiamajame buvo lygiai 
tokios pat ilgos eilės interesantų, 
patekusių į skurdą tautiečių bei 
asmenų reikalingų politinės glo
bos, kaip ir pas jos vyrą, apsilan
kiusių politiniais reikalais. Ji 
bandė pagal išgales padėti vi
siems.

Vėliau, tapusi savo krašto pir
mąja moterimi, ji pajėgų suderin
ti tinkamą savo vaidmeniui oru
mą su giliais demokratiškais prin 
cipais. Ir čia ji skyrė dėmesį ir 
laiką ilgoms interesantų eilėms. 
Jos humoro jausmo, nuolatinio 
noro rūpintis visais, esančiais jos 
aplinkoje, nepakeitė nei padėtis, 
nei turtas. Niekada gyvenime ne
panaudojusi savo padėties asme
niškiems siekiams, a.a. Smetonie 
nė kur galėdama padėdavo vi

siems, kurie į ją kreipėsi, prašy
dami pagalbos. Ji padėdavo tiek 
tarnybos ieškančiam jaunam stu 
dentui, tiek deportacija grąsina- 
mai emigrantei iš Sovietų Sąjun 
gos. Visi buvo lygiai svarbūs, ne
žiūrint rango ar pareigų. Prezi
dentūroje vaišių metu ji vieno
dą dėmesį skirdavo kukliam jau
nosios kartos atstovui ir svar
biam diplomatui politikui.

Neišpuikusi savo aukštoje pa
dėtyje Sofija Smetonienė nesidro
vėjo jokio darbo. Neturėdama 
dirbtinės puikybės, ji buvo myli
ma visų, kurie turėjo progos jai 
tarnauti. Kaip maloni ir rūpes
tinga šeimininkė, ji sugebėjo bū
ti ir labai maloni viešnia. Nere
tas buvo atsitikimas, kad, besi
svečiuodama artimųjų namuose, 
nenorėdama niekam sudaryti 
vargo bei rūpesčio, jaunoji prezi
dentienė pati pasiklodavo savo lo 
vą ir susitvarkydavo kambarį. 
Charakteringą atsitikimą papasa 
kojo viena šeima, kurios namus 
prezidentienė lankė. Namiškių 
tarpe buvo sena močiutė, papras
ta lietuvos ūkininkė, kuriai pa
gal senas lietuviškas šeimų tra
dicijas, pagerbdama senutės am
žių, visų esančių dideliam nuste
bimui prezidento žmona pasilen
kusi pabučiavo ranką. Jos papras
tumas buvo legendariškas Sme
tonų ūkį supančių ūkininkų ir 
kaimiečių tarpe.

Turėdama tiek gilios meilės 
žmogui, S. Smetonienė taip pat 
giliai mylėjo ją išauginusią že
mę. Ir tą meilę ji išreiškė savo 
laisvalaikio mėgiamiausiu užsi
ėmimu- gėlių auginimu savo pri
vačiame šiltadaržyje be niekeno 
pagalbos. Ji pati išaugindavo gė
les iš sėklų, jas sodindavo, kas
davo žemes, ravėdavo. Ne kartą 
su pasididžiavimu šeimos narių 
tarpe rodydavo savo nuo tokio 
darbo nukentėjusias ir gero ma
nikiūro reikalingas rankas. Vė
liau po daugelio metų gyvenda
ma Clevelande, kol pajėgė, apie 
savo sūnaus namus ji augino pui
kius gėlynus.

Nereikėtų manyti, kad tikrai 
lengvas ir pavydėtinas buvo tos 
labai vitališkos ir šiltos moters 
gyvenimas, būnant žmona pre
zidento, užimto valstybės reika
lais, paskendusio literatūroje ir fi 
losofijoje. Tačiau tiek prezidentu 
ros rūmuose, tiek kukliame emi

grantės gyvenime ji išlaikė taip 
charakteringą ir nepalaužiamą 
humoro jausmą, į visus savo gy
venimo bangavimus žiūrėdama 
filosofiškai, priimdama kiekvie
ną gyvenimo smūgį, kaip neiš
vengiamą likimo kaprizą. Neiš
lepusi nepriklausomybės laikais 
Lietuvoje ji nejautė didelio tragiz 
mo emigrantės gyvenimo skur
džioje aplinkoje. Meili šilta vi
siems ji išdalindavo savo kuk
lias pajamas dovanoms. Ji gyve
no savo artimųjų rūpesčiais, pa
ti sau labai mažai reikalaudama 
dėmesio ir visada pabrėždama, 
kad jai maloniau duoti, negu 
gauti. Paskutiniaisiais metais ji 
savo gilią meilę nukreipė į savo 
anūkus, adv. Juliaus Smetonos 
sūnus.

A. a. Sofija Smetonienė savo 
gyvenimo pavyzdžiu įgyvendino 
garsųjį dėsnį: “Ieškodami laimės 
kitiems, randame savąją”.

Gyvenimo audrų užgrūdinta, 
į pabaigą kankinama ligų bei o- 
peracijų, ji laikėsi didvyriškai, 
nenustodama blaivios pusiausvy 
Iros iki paskutinės akimirkos. 
“Nenuostabi moteris, mokanti 
taip didvyriškai kentėti. Tikra

Akt. Boris Karloff, vaidinęs gau
siai lankome filme “Frankenstein”, 
mirė Anglijoje, sulaukęs 81 m.

REZIDENCINIAI, |= 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI E

24S7'West 09th Street 
TeL HE 4 -7482

MOVING
•I NAUJOKAITIS 

X (>«l raust as perk ra usty mas 
Ilgy metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago. Illinois

APDRAUDĘ 4GFNTTRA * 
Namu, gyvybSe. 

automobiliu, 
sveikatos, bl»- 
nlo.
l’aloKim tfisl- 
mokėjlmo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS .
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2288 i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A\. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598”

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai-) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUSYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
A.'-JT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

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

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.
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Kun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga 
tinkamą paguodos, patarimų ar pamokymų žodį. Dalis jo rašytų 
knygų dar neišparduota ir galifna gauti DRAUGE:
AUKŠTYN ŠIRDIS (pavyzdžių ir gražių minčių rinkinys)

$1.00
METAI SU DIEVU,

(patrauklūs pasiskaitymai) $1.00

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.)
$1.30

AUŠROS VARTAI, (Vilniaus šventovės istorija) ........  L.
$0.40

liiiiiiiiiiiiti.Hiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii

aristokratė’", pareiškė ją eilę me
tų pažinojęs ir gydęs amerikietis 
gydytojas.

1968 m. grodžio 28 dieną Cle
velande amžinai užmerkusi a- 
kis, a.a. Sofija Smetonienė pali
ko neužpildomą spragą tarpe tų, 
kurie turėjo laimės būti jos arti
miausioje aplinkoje. Pažinoju
siems ją iš tolo, kaip mirusio 
prezidento našlę, ji savo iškelia
vimu į amžinybę užvertė dar vie
ną gyvenimo knygos lapą.

Tebūnie jai lengva Amerikos 
žemelė!

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui a laiminta nuo ilginto. ir automo 
'Hilu ptO

KRANK ZAPOLI'i 
Uesl »5tli Street

i tucagu. Iliinuli, 
lel l.A u Uit l>- 433 V

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

MOVING
sERENAS perkrausto baldus ii 
•*itus daiktus. Ir iš toli miesto lel- 
fimai ir pilna apdrauda.
J047 W. 671 h Place " A 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiinniiiiuiiiih
DEKORAVIMAS

IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi 

Kreiptis i:
J. RUDIS — Tel. CLlffside 4-1050
illlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllll*

B~A TSTg A
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
!G49 W 63rd St., Tel. 134-0421 
Vakarais skambinti VVA 5-3607 

P. Rudėnas K Šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKQVETTE GIET PARCEL SERV. 
2«b» fl»th St. Tel. WA 5-27S7
2501 <fj>th St. Tel. WA 5-2737
3333 (to. Halsted St. Tel 254-3320

Lietuviu bendrove turinti teisę 
Bluntlnlus siųsti savo vardu lfi Chi
cagos tiesiai J Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, Ital. lietpalčiu lr kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanų už.
-akvmal

E. Ir V. Žukauskai

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

[vairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 84th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Waterville, Ohio, patvinus Maumee upei buvo apsemta visa eilė vieto-vių.

J\ever been siek 
a day in his life
That’s the way lt ahould ba.
Every child is entitled to a 
healthy start in life, būt there 
are en estimated 250,000 
American bables each year 
who are deprived of that 
preclous birthright.

They are the bables 
born with defects. AgBOm 
They are the <JyĮjg
babies you help by AR
helping the March JK
of Dimes fight gĘ
birth defects
through nationwide 
programs ef 
research, medical 
care and education.

*



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. vasario mėn. 5 d.

ĮSPŪDŽIAI Iš PIRMOSIOS PREZ. NIXON 
SPAUDOS KONFERENCIJOS

GRAŽINA KRIVICKIENĖ

Tris dienas iš anksto 'buvo 
pranešinėjama per radiją ir te
leviziją, ikad sausio 17 dieną į- 
vyks naujai išrinkto prezidento 
Ričh. Nlxon spaudos konferen
cija. Tad nenuostabu, kad į ją 
susirinko daugiau, kaip keturi 
šimtai įvairių žinių agentūrų 
atstovų. Tačiau čia nebuvo nei 
buvusio Baltųjų rūmų oficia
laus korespondento Ray Sherer, 
nei buvusio spaudos sekreto
riaus George Christian. Jų vie
tas užėmė nauji žmonės: da
bartinis Nixon vyriausybės 
spaudos sekretorius, jaunas, 
žvalus, dailios išvaizdos Ronald 
Ziegler, NBC korespondentas 
Oaplow, kuris per rinkimines 
keliones būdavo su Nixon šta
bu, ir nemaža kitų ligi šiol ne
matytų asmenų.

Prezidentas Nixon Baltųjų 
rūmų rytinėje salėje spaudos 
žmonių buvo sutiktas atsistoji
mu ir dėmesiu, ibet be Johnsono 
laikais buvusių plojimų jam įė
jus į salę. Jis buvo rūpestingai 
gražiai apsirengęs, susišukavęs, 
atrodė šventiškai aštrių prožek
torių šviesoje.

Naujasis prezidentas pradžio
je kiek įtemptai jautėsi. Jis jo
kio pareiškimo nepadarė, tik 
atsakinėjo į korespondentų pa
klausimus. Jo atsakymai buvo 
atsargūs, nuoširdūs, bet kartu 
konkretūs ir svarūs, ar tai lie
tė Vietnamo, ar Washingtono 
■bei kitų miestų kriminalistų 
siautimą ar kitas problemas. Po 
kurio laiko susidarė tarp kores
pondentų ir tvirtu, sodraus tem
bro, balsu kalbančio prezidento 
jauki atmosfera. Šypsena per
bėgdavo jo veidu. “Jis puikus”, 
kardais pasigirsdavo netoli sė
dinčio komentaras.

Nors vis daugiau iškeltomis

Mergaitė pasipuošusi įvairiais 
draugiškais šūkiais Valentino die
nos belaukiant

PAVYZDINGA LB AUROROS 
APYLINKE:

Nors nusiskundžiama, kad kai 
kurios LB apylinkės yra ne la
bai pareigingos, ibet turime ir 
priešingų pavyzdžių, kaip gausi 
kolonija gražiai dirba lietuviš
ką darbą. Ji visur dalyvauja 
ir visuomet laiku atsiskaito su 
apygarda ir kitomis įstaigomis. 
Tokia yra LB Auroros apylin
kė. Tos apylinkės adresas: sekr. 
B. Jablonskis, 933 Garfield Avė., 
tel. ,896-5688. Pačią valdybą 
1969 m. sudaro: pirm. Jz. Viz
girda, vicepirm. Marija Viz 
gindienė, kult. ir šviet. reik. 
vadovė — Domicėlė Vizgirdie
nė. iždin. Vyt. Vizgirda, jr., ir 
sekr. Bonav. Jablonskis.

Kontrolės komisiją sudaro: 
pirm. Janušonis Antanas, Pet
ras Vizgirda ii- Juozas Vizgir
da. , Bravo Vizgirdų šeimai ir 
LB’Auroros apylinkei už gražų 
pavyzdį! Antanas Gintneris

rankomis korespondentų norėjo 
pateikti savo paklausimus, bet 
konferencija, kaip ir buvo nu
matyta, pasibaigė nustatytu lai
ku, Baltųjų rūmų spaudos tar
nyboje esančiai korespondentei 
pasakius: “Thank you, Mr.
President”.

Sioux City, Iowa

MAŽOS PARAPIJOS 
DIDELES AUKOS

Šv. Kazimiero lietuvių parapija 
yra vienintelė visoje Iowos vals
tybėje, turi 78 šeimas. Parapie
čiai paprasti darbininkai ir dau
gumoje pensininkai.

Klebonas kun. S. Morkūnas pa
ruošė metinę aukotojų apyskaitą, 
atspaustą knygą su bažnyčios 
nuotrauka, kurioje matyti Nekal
čiausios Marijos širdies pamink
las ir klebonijos pastatas. Už at
spausdinimą apmokėjo J. Rut- 
ledge laidotuvių namai. Iš apys
kaitos matosi, kad 1968 m. paja
mų turėta 41,046.65, išlaidų — 
26,122.65. Sausio 1 d. parapijos pi
nigų bankuose 155,977.35, iš jų 
mokyklos fonde 149,910.00. Per 
metus sutaupyta 14,924.00.

Didesnės pinigų sumos išleis
ta: centrinei vietos katalikų
aukštesnei mokyklai išlaikyti 
9,205.86, parapijos nuosavybei pa
gerinti, kunigų seminarijai, dio- 
cezijos reikalams ir misijoms 
5,557.84.

Praeitais metais stambesnės su
mas aukojo: J. Pirog — 815 dol., 
G. O’Day — 811 dol., W. Hayes — 
600 dol., M. Adamonienė — 565 
dol., J. Vižintas — 450 dol., J. 
Strawn (6 asmenų šeima, 4 vai
kai lanko mokyklą, vienas dir
bantis, tėvas nekatalikas) — 410 
dol., M. Balčiūnaitė (jauna mer
gaitė) —420 dol., L. O Haefs 
(8 asmenų šeima, 6 vaikai lanko 
mokyklą, vienas dirbantis) — 355 
dol., J. Olson (konvertitas) —357 
dol., B. 2ybas (sargas) — 338 
dol., kun. S. Morkūnas 414 dol. 
(Lietuvių Katalikų Religinei Šal
pai — 325 dol., Altui — 100 dol.).

Ir parapijos vaikai neatsilieka 
nuo tėvų savo dosnumu. Praei
tais metais aukavo 1,110.39 dol.

Be to, parapiečiai dosniai parė
mė Lietuvių Katalikų Religinę 
šalpą, Lietuvių Fondą, Altą, Lie
tuvos kankinių koplyčios įrengi
mą, Vasario 16 gimnaziją ir nema
ža dalis parapiečių siunčia daug 
siuntinių į Lietuvą, Sibirą ir ki
tur.

Kun. S. Morkūnui, mirštančią 
parapiją, paėmus į savo rankas, 
laikė 17 metų, surinkta iš mažos 
parapijos virš 70 šeimų, — 573,- 
308.46 dol.

Vietos klebonui talkina komite
tų direktoriai: Mamertas Lunec- 
kas ir Ray Obrekaitis, ir kolekto
rių pirmininkas Jonas Vižintas su 
48 kolektoriais.

Korespondentas

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis G* skelbimų kai-

•s visiems prieinamos

REALE STATE
2 po 8 kamb. mūr. Modernios vo

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

2 no 5H kamb. lr 4 kamb. angliš
kam i-usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, klllmak 
$46,500.

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

14 butų, 2-jų aukštu mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

10 butu po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši- 
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų į- 
«talgos. $18,900.

NERIS REAL 
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

detnber of M.L.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2283 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome nžsukti j mūsų ištaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.
M......... .

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE ĮSIGYKITE DABAR! DĖMESIO!

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

10 butu mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų Savininkas 
duos paskolą ,6% Tai na $08,000.

S kamb. miir ąungalow prie 71 
os lr RockWe)l. Galima tuoj užimti. 
$1 7,900.

4 butų po 6 kamb. mflr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas
$46,000.

3 butai po 8% kamb. lr 4 kamb.
angliškam rūsyj. 12 metų mflr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas 
$62,000.

2 gražūs sklypai no 50x160 pėdų 
Beverly Shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Mūr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa. 
stogčje ir 3 kamb. skiepe. Arti Brtgh- 
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. lr krautuve. 59 Ir Rockvvell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome Tax

Notary Public >

2737 W. 43 St. CL 4-2390

Svarbu paskaitykite
Rūta restoranas lietuviui leng

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

butų namas. įrengtas beismentas 
Atskiri šildymai. $19,900.

$14,200 pajamų iš apartmentinlo 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000. 

j 5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, air cond., geležlnS tvora,

i 36 p. sklypas. Arti ofiso. $12,500.
■ Gelsvas 2-Jų butų 16 metų mū.

ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar
petai Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$43,000.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležine tvora naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,500.

i 0 kamb. mūras. Kabinetų virtuve, 
karpetai, naujas gazo šildymas ir 
garažas. Apie 61-Callfornla. $21,400.

| lotas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Ineome Tax ir atliekam) 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. Rockvvell. 434-1282

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

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas ir 2 kamb rūsy. Gazo šild. 
$13,£00.

Mūr. 5 kamb. bnngalcnv. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 fr Talman. Mūr. 2 po 5 kamb. 
ir būtas rūsy. Garažas. $29,900.

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

Arti Marąuette Pko.
4 butų mūr. po 5 kamb. 60 p 

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

švarus 5% kamb. mūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsSmimo kontrole. Garažas. Savi. 
ninkas duoda paskolą. $22,900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Ineome Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

60 p. sklypas Marąuette pke. Blz
niul lr apartmentams. TelraukltSs

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

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. TelraukltSs.

8 kamb. mūr. “Bullt-lns”, kokli 
u«e plyteles, karšto vandens šildymą* 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1H aukšto mūr. 5 lr 6 kamb 2 
įėjimai. Atskiri Šildymai. 2 auto ga
ražas 87 lr Oakley $10,600

Juzės Daužvardienės

POPULAR LITttUANlAN 
RECIPES

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

Puiki dovana lietuvėms ir nelie 
tuvėms.

Kaina — $2.50
Illinois State gyventojai prie katro.

turi prldštl 5% taksų. 

Užsakymus siųsti
DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

<»a.»sa« »a« - » - ■*, .ar «a« »»»a« «q» »a> «a» »a» »a» »a» «a» «a» «a» “A*»▼, -V. "i-V. .T. -r. -T. ” ■T. -V. .▼
ANGLŲ KALBOS 

GRAMATIKA
Vienintelis tokios plačios a- 

pimties vadovėlis lietuviams, be
simokantiems ir besitobulinan
tiems anglų kalboje. Knyga su
pažindina su visais anglų kalbos 
savitumais, gramatika ir sintakse, 
parodo ir paaiškina anglicizmus. 
Visi aiškinimai lietuvių kalbo
je, daugybė kalbinių pavyzdžių 
su jų vertimais į lietuvių kalbą. 
Apie 200 psl., kietuose apdaruo
se, kaina — $3.50.

Tiražas labai ribotas, todėl už
sisakykite dabar Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

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

REAL ESTATE

2450 W. 71st St. 
Krautuvė ir didelis butas viršuj. 
Turi būt parduota.

Platinkite “Draugę”.

HELP W A N T E D — MOTERYS

HELP VVANTED WOMEN 
INSPECTORS

2nd & 3rd Shift
IF YOU ARE LOOKING FOR:

• Higher Starting Rate
• 3 Inereases Ist Year
• Profit Sharing
• Free Hospitalzation
• Free Short & Long Disabllity 

insurance
• Paid Vacations

IF YOU ARE LOOKING FOR ALL THIS 
PLŪS A GOOD COMPANY TO WORK FOR

Come in and see us 

TOWER PACKAGING CO.
1150 S. Willis Avenne

VVheeling, Illinois 537-2510

HELP VVANTED — VYRAI

Mr. Programmer 
Are you able to 
compute your 
future?

By our ealculations, your future should provide the 
opportunity to achieve full growth, team leaderahip, an 
active part in management decisions, and a pleasant 
working relationship with department and division heads. 
If our figures are correct, we think you will want to 
consider sueh an opportunity with the most Progressive 
institution in the statė of Oklahoma—the First National 
Bank A Trust Company of Tulsa.

First of Tulsa 1b eurrently seeking programmers vrttti 
2 to 5 years bank programming and Systems eiperience. 
Experience in D .P. aptAications in Stock Transfer, Trust 
Operations, Payrolls, DDA, Proof & Transit or Customer 
Services is needed. IBM 360/40 hardware and BAL ex- 
perience helpful. Excellent fringe benefit package and 
working eonditions. Challenge and opportunity easily 
reeognizable in this expan.ding division. Salary, do-

ųpoa education and seopo of ezperience.

Contact today: Mr. JAMES J. KOPEL 
P. O. Box 1 
Tulsa, Oklahoma 74102

Or eall collect 918-587-2141 
Bonai Opoactonlty Bmployw

yott dnervemore.„Think Flrsttjį
THE FIRST NATIONAL BANK, IA 
&TRUST COMPANY of TULSA J

- ‘r •• » • ♦ « < 4

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 į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis “Draugas”.

NORI PIRKTI

Tik iš savininko, lietuviškame ra
jone, pirksime 3 miegamų mūr. 
bungalotv. Pasiūlymus su kaina 
siųsti adr. Draugas, Adv. 5548, 
4545 W. 63rd St. Chicago, Illinois 
60629.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. de luxe bu
tas. Gage parko apyl. Skambint 
436-0968.

~ Vyrai 7r-moterys

Outstanding Opportunity
PHYSICAL THERAPIST (2) 

OCCUP ATION AL THERAPIST (1)
Positions opening in a oomprehensive 
out-patlent Treatment Center, offer- 

’ ing Services to a seventeen county 
area ln East Texas, completely 
eąuipped with the latest therapeutic 
eąuipment to meet the reąuest of 
the Physlclans. Very liberal person
nel policies and practlces wtth go-od 
starting salary, lncentive and longev. 
ity raises. The program offers a 
challengė to ariyone desiring work 
wlth a variety of patients from 
pre-school aged children to adults. 
Steady employment. Apply to Ex- 
eeutive Director.
E. TEXAS TREATMENT CENTER 

P. O. Box 1599 
K3LGORE, TEXAS 75662

• Paid Holidays
• Free Life Insurance
• Cost of Living Inereases
• Premium Pay For 

2nd & 3rd Shifts
• Job Security

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

SECRETARY
Good typing skilia, good clerical 
skilia. Shorthand or dictaphone re
ąuired. Salary baBed on ability. Com
pany offers full range of fringe ben
efits including group hospitalization. 
company paid pension & new modern 
lunchroom.

Contact Mr. Long 
At 488-6161

ENGLEVVOOD ELECTRICAL 
SUPPLY CO.

5801 S. Halsted Street

GENERAL OFFICE
Good job, interesting duties, 

-typing reąuired,
Good transportation.

Tel. - 664-4225

CLERICAL
PURCHASE DEPT. 

Inventory posting & related funetions 
ln purchase. Dept. Pleasant work. 
Full Time. Immediate opening.

Vic. Division & Kostner 

CALL MR. HELLER, 227-1600

HELP WANTED — VYRAI
^(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||l!lllllll|||||||||||||||||||||||||^

Į IMMEDIATE OPENINGS I
= s
| For

| MACHINE SHOP I

| PERSONNEL Į
| PRESS BRAKE OPERATOR |

To sėt up and operate press and other miscellaneous ~
į sheet metai apparatus, i. e. shears, press brake,

punch press.
| SPOT UVELDER |

Diversified work — sėt up and weld a variety of 
fairly complicated assemblies and subassemblies. S

Į LATRE OPERATORS (METAL) |

Plan and perform a normai range of tuming, F
driliing, reaming, die casting threads, 
facing, chamfing, eutting off and similar 
machining operations.

I MILLING MACHINE OPERATOR

g Located just 20 minutes N.W. of Chicago, Nuclear-Chicago 
= offers the many advantages of both urban and suburban life.
5 We offer high pay and excellent benefits.

| Apply in person or call 
! (312) 827-4456

NUCLEAR-CHICAGO CORPORATION
Subsldiary o( G. D. SEARLE & Co.

2000 Nuclear Drive? Dės Plaines, Iii. 60018.

An Eąual Opportunity Employer

KIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII?

MOVĖ SOUTH — Beautiful ATHENS, Georgia

MACHINISTS — LATHE OPERATORS
Eąuipment rebuilding company has several openings in general 
maehine shop for ąualified versatile men. Good working eonditions, 
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 30601

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

RESEARCH HOSPITAL & MEDICAL 

CENTER
KANSAS CITY, MISSOURI 

EXTEND TRIS INVITATION TO YOU!
A diplomą school of nursing. Affiliation program at C. F. Menninger 
Memorial Hospital, Topeka, Kansas needs:

• MENTAL HEALTH COORDINATOR
Master degree reąuired wtth experience ln teaohing.
• INSTRUCTORS
• DIRECTOR SURGICAL SERVICES

for operatlng room and recovery room.
• RNs

Staff positioins available. New 517 bed hospital located ln Southwest 
Kansas City. Mo. School is fully ac-credited by N.L.N., has university af- 
flUattom and 205 students. Excellent salary and fringe benefits.
Klndly write, wlre oi’ apply: Mary Ignu George, employment.

RESEARCH HOSPITAL & MEDICAL CENTER
Meyer Boulevard at Prospect, Kansas Oty, Miasouri 64132

DĖMESIO !

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI

Pasinaudokite Draugo „Classified" skyriumi.

STEAM TENDER
OPERATE DOILER Srd Shift
Good opportunity for a retired or 
aemi-retired man. Steady employ
ment. Full benefits.

VIC. 47th AND KEDZIE 
Call 523-5220

Bectvveen S:15 and 11:30 A.M.

MECHANICS
5 years expe nence 

on diesel only

V/ill pay over scale 
ior rght man.

IF NOT EXPERIENCED 
DON’T CALL!

523*7947 or 
448-8248

SHIPPING CLERK
Experieneed
APPLY

FIBRE FABRICATORS
3536 N. Knox, Chicago, Ilk

S
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CHICAGOS ŽINIOS
GERIAUSIAS KĖGLININKAS

Geriausias 1968 m. kėglinin- 
kas profesionalų eilėse yra Jo- 
liete gyvenąs Jim Stefanich per

to nai laimėjęs $67,375.
SUSPENDAVO STUDENTUS

Chicagos universiteto vado
vybė suspendavo 61 studentą iš 
300—400 nuo pereito ketvirta
dienio užėmusių universiteto 
administracinį pastatą 5801 
Ellis avė. Jiems vadovauja ne- 
studentai, iš kitų valstijų at
vykusieji profesionalai agitato- 
riai.
MAŽIAI NAUDOJASI CTA 

SUSISIEKIMU
CTA susisiėkimui pakėlus per 

vežimo kainą nuo 30 iki 40 cen
tų, sausio mėnesį važiuojančių 
keleivių skaičius sumažėjo 151 
proc. Pareigūnai skundžiasi, kad 
tiktai 35,100,211 asmenų pasi- į 
naudojo autobusų ir .traukinė- 

» lių patarnavimu .atseit 6,362,- 
’ 045 mažiau negu pernai tuo ( 

pačiu laiku. Bet jie irgi giriasi, 
kad su pakelta kaina, pajamų Į 
buvo 10.9 proc. daugiau. Pra- 
matoma, kad nebus galima iš
vengti pervežimo kainos pakė
limo iki 50 centų. Tai gali į- 
vykti dar šiais metais. 
UŽMUŠKITE, BET PINIGŲ

SKRAIDANTI ŠEIMYNA

Vilią Park gyventojas Robert 
Siegfried yra vienas iš šešių 
savininkų Mainline Aviation 
kompanijos turinčios savo raš
tines Jolieto aerodrome. Jis gi
riasi, kad trys sūnūs ir dvi 
dukterys labai domisi skraidy
mu. Visi, išskyrus jauniausius 
du vaikus, jau turi lakūnų bei 
instruktorių leidimus, bet ir 
jauniausi, 8-ių ir 12-kos metų 
amžiaus, yra susipažinę su skrai 
dymo principais. Siegfried skun
džiasi, kad jo žmona mirtinai 
bijosi lėktuvų.

CTA SUSISIEKIMAS

CTA susisiekimas išleido 
3967 m. raportą. Tais metais 
pervežta 510,508,396 asmenys. 
Už pervežimą pajamų gauta 
$147,979,237. Tų metų pabai
goje turėta 3,306 autobusai ir 
1,158 elektriniai traukinėliai. 
Eismo nelaimių būta 9.357. Me
tų pabaigoje turėta 12,449 tar-. -i .
n auto jai. Pensija išmokama 
5,404 asmenims.

A. a. Jonas Šalkauskas, nuo kurio 
mirties suėjo jau 11 metų. Jis bu
vo šv. Jurgio parapijos narys, gy
veno 3343 So. Lowe avė., Chicago
je, kur dabar tebegyvena jo žmona 
Julija. Ji yra didelė gėlių mylėto
ja ir vasarą išsiaugina vieną gra
žiausių gėlių darželių Bridgeporte.

MAŽAI UŽDIRBA UŽ
AUTOMOBILIŲ TAISYMĄ
Robert Straub, Garažų savi

ninkų sąjungos pirmininkas, į- 
vykusiame Chicagoje narių su
sirinkime, pasiskundė, kad sun 
ku rasti gerų mekanikų ir au
tomobilių taisymo specialistų. 
Šiems automobilių taisymo į- 
staigų savininkai vidutiniai už
moka $7 už valandos darbą, 
bet patys pelno tiktai 50 cen
tų. Straub pasiskundė, kad per
nai iš $100,000 įneigų jis už
dirbo tiktai $9,000. Jis manąs, 
kad tai ne perdaug.

--   ” 1 i i ii n ■ j ■
A. -h A.

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI

*

t
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DDT PURŠKIMAS 
PAVOJINGAS

kad jie yra keaiksmingd paukš- DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. vasario mėn. 5 d. ?
čiams, žuvims ir kitiems gyvu-

Chicagos parkų distriktas nu nams- Kiti mokslininlkai tiria 
stojo naudota DDT skysčio purš-1 kaip DDT, patekęs į maistą, 
kimus, nes mokslininkai susėkė,, veikia žmones.

Mielam bičiuliui

A + A.DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, 
giliame liūdesy liekantiems žmonai BRONEI, sūnui 
dr. GINTAUTUI ir dukrai DANAI gilią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi

Alė, Adolfas ir Vita Ruibiai,
Paulina Lenkauskienė

A. + A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI

mirus, velionies žmonai p. BRONEI GAIŽIŪNIENEI, 

sūnui dr. GINTAUTUI ir dukrai DANAI gilią užuojau

tą reiškia

“Saliutas” Klinikos Gydytojai, 

Vaistinė ir Personalas.

NEGAUSITE
George Jaros, 72 metų, vie

nas savininkų Sobotka - Jaros 
čekių keitimo įstaigos, 5823 
Roosevelt rd., Ciceroje, trims 
ginkluotams plėšikams pasakė : 
“Nušaukite mane, jei norite, 
bet prie pinigų neprileisiu.” Plė
šikai išbėgo nieko nepešę.

šneko
(SUOKUS)

Gyveno 5016 Barlng Avė. 
East Ohicago, Ind.

Mirė vasario 3 d., 1969, su. 
laukas 80 m. amžiaus.

G-lme Lietuvoj. Kilo iš Daukš
ių rajono Ramšies parapijos.

Pasitiko dideliu., n e nuliūdi
me žmona Amelia. dukterys 
Genevieve Coi-ija, jos vyras 
EiHvard gyveną Gary, Ind., 
Eleunor Fremgen. jos vyras 
James gyveną Pacific Grove, 
Calif., sūnus Krank Slieko, jo 
žmona Rnth gyveną Highland, 
Ind., 7 anūkai. Lietuvoje viena 
sesuo ir kt. giminūs ir draugai.

Priklausė L. R. K. S. A. — 
17 6. tai kuopai: Woodmen of
the World, Camp 364: amžinas 
narys šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų dr-jos.

Kūnas pašarvotas Florian 
Dzladovvicz koplyė.. 15 Oth St. 
Ir North Gote Avė.,East Chica. 
go, Ind. Koplyė. atd. treė. 2 iki 
5 vai. ir nuo 7 ikt 10 vai.

Laidotuvės jvyks ketvirtad. 
vasario 6 d. Iš koplyėlos 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čią, kurtoje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
paanaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys,
sūnus, žentai, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ftor- 
ian Dziadovvlcz. Tei- EX 7-0994.

A. -f- A.
Leo Danisevich

Anksčiau gyv. 3843 S. Lo- 
we Avė.

Mirė vas. 3 d., 1969, 8:10
vai, ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio parap., Būdviečių km.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Leo. marti Helen, 
duktė Kleofa O’DOhneU, žen
tas Bemiard, 4 anūkai: Phillip 
ir Michael Danisevich, John 
ir Robert O’Donneli, sesuo 
Anelė IJubinskas su šeima To
ronto, Kanadoje, sesuo Teofilė 
Maknavičienė su šeima Lietu
voje, ir kiti giminės, draugai 
ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks ketv., vas. 
6 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas ) Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvytks 
gedulingos patmaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, .mir
ti, žentas lr anūkai.

Laidotuvių direktd/ius Anta
nas M .Phillips. Tel. TA 7-3401.

apleidus šį pasaulį paliekant didžiausiame skaus

me žmoną gail. seselę BRONĘ, sūnų dr. ANDRIŲ, 

dukrą DANUTĘ bei kitus gimines širdingai užjaučia

Liet. Gailestingų Seserų Sąjunga

Mielam mokytojui ir bičiuliui

A.-J-A. JUOZUI GUOBIUI mirus, 
jo žmonai DANUTEI ir dukrai ALVYDAI nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Jonas ir Janina Kriščiūnai su šeima 
ir buvę jo mokiniai: dr. med. Algirdas 
Kriščiūnas ir inž. Kęstutis Kriščiūnas

A. -|- A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI

mirus, jo žmonai BRONEI ir šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

Balys ir Ona Mulioliaū 
su šeima

Mylimam vyrui ir tėveliui

A. -j- A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, 

jo žmoną BRONĘ, sūnų GINTAUTU ir dukrą DANUTĘ 
bei gimines nuoširdžiai užjaučia

Illinois Lietuvių Gydytojų Draugijos 
Pagalbinis Moterų Vienetas

A. -|- A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, 

gilaus skausmo ir liūdesio valandoje reiškiame gi
lią užuojautą jo žmonai BRONEI, sūnui dr. GINTAU- 
tui, dukrai DANUTEI ir giminėms.

V. Vileišių šeima

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 1969 m. vasario 2 d., 
Brocktone, mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

A. + A.

ALEKSANDRAS MERECKIS
Amerikoje išgyveno 20 metų. Liko žmona Stefanija, 

duktė Liuda, žentas -Raimundas Šukiai. Sūnus Zenonas, 
marti Giedrė (Statkutė) ir keturi anūkai: Audrius, Ro
ma, Aida ir Tomas.

Brolis Kazimieras gyv. Chicagoje su šeima. Lietu
voje du broliai: Petras ir Vincas su šeimomis ir kiti 
giminės.

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, sūnus, žentas, marti,
imliai ir a.niilra.i

Ki^EVANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 * 6335
Vienas blokas nno kapinių.

A -f- A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, 

jo žmoną, sūnų ir dukterį DANUTĘ, VI kl. mokinę 

ir metraščio red. narę, nuoširdžiai užjaučia

Čikagos Aukšt. Lituanistikos 

Mokykla

KUN. JUOZAS DAKINEVIČIUS
Klebonas Šv. Juozapo parap., Chehalis, VVashington

PETKUS

-a. - ..... •

Nuo širdies smūgio mirė vasario 3 d., 1909 m., 8:45 
vai. ryto, sulaukęs 75 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 2 broliai su šeimomis Lietu

voje, seserėčios Amerikoje ir kiti giminės.
Kūnas pašarvotas Sticklin koplyčioje, Chehalis, VVashing

ton. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 6 dieną. Po ge
dulingų pamaldų bus nulydėtas į Calvary kapines. Seattle, 
VVashington.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2633 West Tlst Street Tel. 47
1410 So. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3-S

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Didžiai gerbiamam šeimos daktarui

A. -J- A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus,

žmoną BRONĘ, sūnų GINTAUTU ir Aldo klasės 
draugę, dukrelę DANUTĘ ir kitus gimines didelio 
skausmo valandą nuoširdžiai užjaučame ir kartu 
liūdime.

Gintra ir Pranas Nariai ir vaikai: 
Aidas, Daina, Marius ir Laura 
Marta Babickienė, Rytas Babickas

R---*Ą||-

A. "f- A.
DR. BRONIUJ GAIŽIŪNUI mirus, 

ir dukrelei DANUTEI reiškiame gilią užuojautą ir 
jo žmonai BRONEI, sūnui dr. ANDRIUI GINTAUTUI 
kartu liūdime.

Ateitininkų Sendraugių 
Chicagos Skyrius

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

Nuliūdę lieka: Broliai su šeimomis ir seserėčios. laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS

PADĖKA
A. -f- A.

VLADAS PALEVICIUS
Mūsų mylimas vyras, tėvelis mirė šių metų sausio 21 die

ną. Sausio 25 dieną palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskuti

nį patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kun. Chester Augliui, 
atlaikiusiam gedulingas pamaldas, už maldas koplyčioje ir 
palydėjimą velionio j kapines. Taipogi dėkojam gerb. kun. 
Sugintui už maldas už velionio sielą, koplyčioje.

Nuoširdus dėkui taip pat visiems, kurie užprašė Šv. Mi
šias, ir visiems, kurie pareiškė mums užuojautą toje liūdesio 
valandoje. Taipogi dėkojam tiems visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Leonard Bukauskui už 
malonų patarnavimą.

SSntona, sūnūs, duktė ir kiti giminės.

4348 S. CALIFORNIA AVE.

Tel. REpubllc 7-1213 
TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
Tel. LAlayette 8-3672

SS07 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

Tol. YArds 7-19U
LEONARDAS F. BUKAUSKAS

10821 8. MICHIGAN AVE. Tel. OOum

3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1188-1139
VASAITIS —

1446 S« 50th Av©.» CICERO, IU* Tel. OLympic 2-1008
LAWN FUNERAL HOME 

Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2820



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. vasario mėn. 5 d.

X Nauji vaistinės savininkai. 
Vaist. Anthony Steeples (Stul
pelis), daug metų laikęs vaisti
nę prie 71 ir Artesian gatvių, 
išėjo į pensiją. Nauji savininkai 
yra čia gimę lietuviairabudu re 
gistruoti vaistininkai, baigę 
aukštuosius farmacijos mokslus 
Illinois universitete, Robert Ko- 
vera ir Arlene Azulkas-Koverie- 
nė. Jiedu taip pat yra savinin
kai J. ir J. Pharmacy, 2557 W. 
69th St.

x Martynas Bundelis, Chi
cago ,111., uolus mūsų dienraš
čio skaitytojas, parėmė “Drau
gą" 5 dol. auka. Labai ačiū.

x Prel. dr. J. B. Končius at
siuntė Pasaulio Lietuvių archy
vui dešimtį dėžių istorinės me
džiagos. Jų turinį sudaro prela
to asmeniška korespondencija, 
laikraščių iškarpos, fotostati
niai dokumentai, fotografijos ir 
kt. Tai medž;agai sudėti spin
tai nupirkti atsiuntė šimtą do
lerių. Archyvui yra reikalinga 
ir daugiau spintų. Vadovybė 
būtų dėkinga, jei atsirastų, 
kurie jas nupirktų. Įrašas spin
tos duryse bylotų apie gerada
rio širdį.

X Lietuviškos spaudos išlai
kymas reikalauja didesnių pas
tangų. Tai žinodami skaitytojai 
savo aukomis ją remia. Pratęs
dami prenumeratą, atsilyginda
mi už korteles ir kalendorius, 
“Draugui" aukojo: 4 dol. - Alf. 
Jaras; po 3 dol. - P. Gudžiūnas, 
Al. Dičiūnas, Alf. Leparskas, 
Vai. Kutkevičius, P. Vaitiekų 
nas, Sophie Barčus Radio Fa
mily, B. Čiurlionis, J. Olšaus
kas, S. V. Staras, A. Zupkus; 
po 2 dol. - Pr. šapalis, J. Ga
jauskas, V. Matulis, L. Petronis, 
S. Černiauskas, P. Kovelis, R. 
Gintautas, V. Butvydas, A. Ma
lakauskas, A. & J. Papievis, S. 
Galdikas; po 1 dol. - iSItasė Ruo 
kis, Mrs. O . Jasaitis, Alg. Gus
taitis, St. Lekutis, A. Lapins
kas; visiems nuoširdžiai dėko
jame.

x Brighton Parko Namų
savininkų org-jos narių susirin
kimas įvyks vasario 9 d., sek
madienį, po lietuviškų pamaldų 
11 v. r. parapijos mokyklos pa
talpose. Nariai kviečiami gau
siai dalyvauti. Yra svarbių rei
kalų. Bus renkama nauja val
dyba.

X Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos narys vasario 5 d. 
(trečiadienį) įkalbės Margučio 
radijo programoje Vasario 16- 
tosios Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo šventės proga.

x A. a. Petras Lesser Zuha- 
vičius, ištarnavęs 30 metų JAV 
kariuomenėje, staiga mirė San 
Francisco, Calif. Kūnas bus 
pašarvotas Cicero, III., A. Pet
kaus koplyčioje ir laidojamas 
lietuvių Sv. Kazimiero kapinė
se.

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Su maistu ar be mais
to. Rašykite adr.: “Draugas" 
Adv. 5496, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago, III. G0629. (sk).

X Chicagos Anglijos Klubo
valdyba dėkodama savo nariams 
ir svečiams už rėmimą praneša, 
kad į rengiamą Užgavėnių ba
lių, Jaunimo Centre, visi bilie
tai yra išparduota. (pr.)

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

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

Kun. Kazimieras Kuokelis, MIC, 42 
m. amžiaus, sausio 30 d. mirė Day 
Kimball ligoninėje, Putnam, Conn. 
po sunkaus sužeidimo automobilio 
nelaimėje. Velionis dėstė istoriją 
ir tikybą Marianapolio paruošia
mojoje mokykloje.

X Jonas k’kimiai tis, Phila
delphia, Pa., užsakęs daugiau 
kalėdinių kortelių, pridėjo 6 dol. 
spaudai paremti. Labai ačiū.

X J. Sutkus, Chicago, IU., 
parėmė “Draugą" 7 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū.

x A. a. dr. Br. Gaižiūno lai
dotuvių pamaldos šiandien 9:30 
vai. švč. Marijos Gimimo baž
nyčioje, Marąuette Parke.

X Cicero apyl. LB valdyba 
posėdyje sausio 29 d. pasiskirs
tė pareigomis: Stepas Ingau- 
nis pirm., Anatolijus Milūnas— 
vicepirm. lituanistikos mokyklų 
reikalams ir pirmininko pava
duotojas, Bronius Bartkus — 
vicepirm. organizaciniams rei
kalams, A. Prockailienė — sekr., 
Dana Lauredkienė — sekr., Vai- 
dutė Rūbaitė — ižd. ir jaunimo 
vadovė, kun. J. Lechavičlus — 
narys ypatingiems reikalams.

Valdyba pirmame posėdyje 
padarė nutarimus: suruošti Va
sario 16 minėjimą vasario 23 

Id. 4 vai. p. p. parapijos salėje, 
pravesti savo apylinkėje lit. 
mokykloms piniginį vajų, tam

IŠ ART! IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Los Angeles Tautinės Są
jungos Skyriaus, Tautinių Na
mų ir Neolituanų iniciatyva 
yra sudarytas komitetas suruoš
ti publicisto ir žurnalisto Bro
nio Railos pagerbimą. Bronys 
Raila yra 'laimėjęs Ohio Gydy
tojų Sąjungos paskirtą premiją 
už žurnalizmą, Tuo pačiu yra 
džiugu pastebėti, kad Los An
geles ir apylinkėse gyvenantie
ji lietuviai rašytojai ir meninin
kai jau eilę metų laimi net po 
kelias premijas už savo kūry
bą.

Bronio Railos pagerbimas, su 
programa ir vaišėmis, įvyks š. 
m. kovo mėn. 22 d. (šeštadienį) 
7 v. v. Tautiniuose Namuose, 
3356 Glendaie Blvd. Los Ange
les, Cai. 90039. Pakvietimus ga
lima įsigyti iš anksto pas ko
miteto narius skambinant tel. 
758-8337, 382-1595, 936-5780,
ir, jei liks vietos, prie įėjimo.

V. G. (pr.)

_  N. Prasidėjimo Marijos se
serų sodyboje, Putnam, Conn., 
gavėnios rekolekcijų tvarka 
yra sekanti: Mergaičių gimna
zisčių - High School kovo 14- 
16 d. ketvirtas gavėnios sekma
dienis. Praveda tėvas A. Jurge-

PAGERBKIME tttoS, KURIE
GYVENO IR WRfe DIEVUI 

IR TfiVYNEI

LIETUVOS KANKINTU 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO B * ZILIKOJE 
ROMOJE

LAUKI \ KIEKVIENO LIETUVIO 
ATSILIEPIANT SAVA AUKA.

LAIKO JAU NEDAUG 

Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND

2701 W. 68th Street,
CHICAGO, ILLINOIS 60629

tikslui artimiausiu laiku bus
sudaryta komisija. Sudaryti prie 
valdybos pagelbinę komisiją pa
dėti ruošti minėjimus ir kultū
rinius parengimus. Cicero lie
tuvių visuomenei apie valdybos 
ir visos L. B. veiklą siuntinėti 
biuletenius, pirmas biuletenis 
bus išsiuntinėtas artimiausiu 
la.ku. Valdyba sveikina visą 
Cicero lietuvių visuomenę ir 
kviečia visus vieningam darbui, 
lietuvybės išlaikyme. ’

x Muz. Alice Stephens mer
gaičių ansamblis “Aldutės" iš
pildys dalį programos 'Metinėje 
Putnamiškių seselių rėmėjų 
vakarienėje vasario 9 d. Jaun. 
Centre. (pr.)

x Už a. a. Juozo Tulabos vė
lę, minint devintas metines, Šv. 
Mišios bus atnašaujamos vasa
rio 8 d., 7:45 vai. ryto, Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Kviečia
me dalyvauti. (pr.)

X Už a. a. Antano Stelmo
ko sielą šv. Mišios bus atnašau
jamos 'T. Jėzuitų koplyčioje, 
antrad., vas. 11 d., 8 v. ryto. 
Giminės, ir draugai prašomi į 
pamaldas atsilankyti. (pr.)

X Chicagos Anglijos Lietu
vių Klubo valdyba dėkodama 
savo nariams ir svečiams už 
rėmimą praneša, kad į rengiamą 
Užgavėnių balių, Jaunimo Cen
tre, visi bilietai yra išparduota.

(pr.)
X Naujas Draugo knygyno 

katalogas siunčiamas nemoka
mai kiekvienam, kas jį užsisako 
Drauge paštu ar telefonu LU 
5-9500.

Kataloge knygos sugrupuotos 
į 15 skyrių ir alfabeto eile su
skirstytos pagal pavadinimus.

Katalogo pabaigoje yra au
torių sąrašas su jų Drauge 
gaunamų knygų pavadinimais.

(pr.)
X Ne visi išpardavimai vieno

di. Pirkėjams geriausi yra tie 
kurie suplanuoti ir remiami fab
rikų. Vienas toks dabar vyks
ta pas Gradinską, 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. (sk.)

laitis, Providence College pro
fesorius. Moterims kovo 7-9 d. 
Trecias gavėnios sekmadienis, 
Praveda prelatas V. Balčiūnas. 
Rekolekcijų reikalais kreiptis: 
Sister M. Palmira, Vilią Maria 
Thompson, Conn. 06277, telef. 
code 203-923-9004.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Stalinių kalendorių, kaip 

skundžiasi “Iliesa”, sausiui įpu
sėjus dar nebuvę galima gauti 
pirkti. Jie esą spausdinami 
“Vaizdo" (buv. Juozo Kapo
čiaus) spaustuvėje Vilniuje.

PRANCŪZIJOJ
— Skuptorius Antanas Mon

čys, Pr. L. B-nės valdybos na
rys, yra paprašytas “Les Amis 
de Milosz" dr-jos Paryžiuje pa
daryti lentą Milašiaus 30 metų 
mirties sukakčiai paminėti.

— Ekonomistas Ričardas 
Bačkis, Prancūzijos Lietuvių 
bendruomenės tarybos pirmi
ninkas, kuris dirba tarptautinė
je Unilever organizacijoje Pa
ryžiuje, nuo š. m. sausio 1 d. 
yra pakeltas į “Cadre Super- 
ieur’’ t. y. aukštųjų pareigūnų 
kadrą.

Melrose parko lit. m-lcs mokinės gruodžio 21 d. Kalėdų eglutės pro
gramoje angelėliais išpildžiusios giesmę “Tyliąją naktį”, (paruošė 
mok. A. Kašiubienė). Stovi iš kairės į dešinę Cynthia Tranauskaitė, 
Rita Kuželytė, Leoną Tranauskaitė, Regina Plikaitytė. Klūpo: Irena 
Katelytė, Kristina Plikaitytė, Rima šuopytė ir Danutė Cėsnaitė.

Žvaigždutė
* * * ** Įsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chicagos sk.

ŽIEMA
Baltas laukas, baltas kelias, 
Viskas maišosi drauge;
Baltos snaigės lyg plaštakės, 
Skraido mirga akyse.

Rūtas, tulpes ir lelijas 
Braižo šaltis languose,
Baltos snaigės padabina,
Ką sutinka laukuose.
O laukuos tokia ramybė!
Krenta snaigės pamažu.
Olose žvėreliai miega,
Visur tylu ir ramu.
Tyli upė, tyli slėnis,
Tyli žuvys po ledu;
Tik išdykęs vėjužėlis,
Pila pusnį ties mišku.

M. Merkevičius

VOKIETIJA
1968 metai gruodžio mėn. 24 

d. Giliame sniege miega įšalusi 
žemė. Tyliai ošia eglių viršūnės 
žvelgdamos, ant kalnelio ryman
čios, pilaitės link. Pilies viduje 
įsikūrusi lietuviška gimnazija,, 
kurią remia Amerikos lietuviai. 
Šioje gimnazijoje mokosi lietu
vių vaikai, suvažiavę iš įvairių 
Vokietijos miestų, net iš kitų 
Europos valstybių. Nors toli nuo 
tėviškės laukų, čia tikras Lie
tuvos kampelis. Pro langus ma
tosi klasės mokiniai. Klasės iš
puoštos kalėdiniais ornamentais. 
Girdisi linksmi balsai ir kaiėdi-

žaidėm su naujais žaislais. Ma
no šuniukas buvo išbėgęs į lau
ką ir beveik prapuolė sniege. 
Mes daugiausia buvom namuo
se, nes mama neleido eiti į lau
ką. Ji man leidžia eiti, kada 
yra šiltas oras. Mes namuose 

^r^ėZ"vS'"uukia''T^- draugų ir žaidėm
' ' oi, Tnanio rro įo.l ola Mouiaia AA

jančios šventės ir Kalėdų Sene-, 
lio. Visi laukia, tikisi laiškų ir;
dovanų iš Anierikoje gyvenau- , . ,, ,,, . ......................, Y, , h mus dabojo. Mes meldėmės užcių giminių ir draugų. Mokiniai J ,J v ■
kalbasi, ruošiasi kalėdinei pro
gramai. Visi linksmi, tik mo
kytojų veiduose skraido rūpes
čio šešėliai. Kiek ilgai ši gim
nazija ištesės, kiek ilgai prisi
rinks pilnos klasės mokinių?

Mes galime sumažiinti jų rū
pesčius pritardami jų darbui ir 
paremdami gimnaziją aukomis. 
Todėl, šių Kalėdų proga, pasi
žadėkime neužlhiršti Vasario 16 
gimnazijos.

Rasa Šoliūnaitė, 6 kl.

“Jaunystės Žaibas" Lemonto 
Maironio Lituanistinės Mokyk
los laikraištėlis. 1969 m. sau
sio mėn.

Red. Artinasi Vasario 16 
šventė. Kas nesuspėjo paauko
ti tai lietuviškai gimnazijai Ka-i 
lėdų švenčių metu, dabar ge
riausia proga.

Visų lietuviškų mokyklų mo
kiniai gražiausiai paminėsite 
tautos šventę, pagal išgales pa
remdami tą sunkiai besiverčian
čią materiališkai mokyklą. Te- 
nelieka nė vieno mokinio, kuris 
neišgirstų Rasos Šoliūnaitės pa
raginimo.

NAUJI METAI
Slavo Kalėdų atostogas pra

leidau namuose. Kūčių vakarą 
mes visi nuvažiavom pas tetą 
ir dėdę. Ten valgėm Kūčių va
karienę. Pažaidėm kelias valan
das ir parvažiavom namo.

Kalėdų dieną sniegą ka- 
sėm, padarėm sniego pilį ir 
sniego senį. Metėmės sniegu ir

Įsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė.. Chlcago, III. 60636

HWSS

Akvarelė. Prez. Nixono inauguracija. Piešė Ugnelė Stasaitė

su visais žaislais. Naujais Me
tais tėveliai išvažiavo į balių. 
Mes su močiute buvom namuose,

gerus Naujus Metus. Kai rytą 
atsikėlėm, jau buvo Nauji Me
tai.

Paulius Jasinevičius, 
Dariaus-Girėno lit. m-los VII 
sk. mok.

KELIONIŲ BIURE

Keleivis: — Kuris pigiausias 
kelias nuvykti į užjūrius?

Agentas: — Pirma klase kai
nuoja 300 dol., antra klase — 
200 dol., trečia klase — 100, o 
už 5 dol. gali plaukti paskui 
laivą.

Keleivis: — Kokį maistą me
site iš laivo į jūrą?

Cicero lit. m-los mokiniai atlieka rašytojo A. Barono įscenizuotą vei- 
kaliuką “Kalėdinė armonika” (pagal to paties autoriaus apysaką) 1968 
m. gruodžio mėn. 28 d. Šv. Antano parap. salėje.

LABAI KEISTAS HERBAS

Vokietijos universiteto mies
to Tuebingeno oficialus herbas 
yra seno teismo žmogžudystė. 
Tai įvyko tais laikais, kada Ko
lumbas atrado Ameriką.

1492 m. neturtingas keliau
jantis kepėjas buvo areštuotas 
Tuebingene ir kaltinamas nužu
dymu savo kelionės draugo. 
Areštuotasis, su ašaromis akyse, 
prašė teismą pasigailėti, nes 
jis esąs nekaltas — nieko savo 
gyvenime nenužudęs. Vistiek 
teismas jį nuteisė mirties baus
me. Besisukančiu ratu buvo su
laužytas kepėjo kūnas.

Netrukus, po bausmės įvyk
dymo, atsirado ir “nužudytasis” 
visiškai sveikas. Jis buvo labai 
sujaudintas ir išgąsdintas teis
mo klaidos. Jis tuoj pranešė 
apie įvykį Vokietijos Imperato
riui Maximilianui I. Imperato

GRAŽIOJI ŽIEMA
Praslinko lietingas, šlapias 

ruduo. Apsnigo visus laukus, 
kelius ir medžius. Išsiskėtusias 
eglių šakas spaudžia sniegas, 
lyg norėdamas prilenkti jas 
prie žemės, pridengęs baltu 
žiemos apklotu. Sniegas priden
gė žmonių trobeles, saugodamas 
jas nuo didelių žiemos šalčių. 
Čia pat po kojomis išmėtytos 
spindinčios sniego žvaigždutės, 
išdrabstytos po visą žemelę. 
Lyg kokių nematomų rankų 
padaryti sušalusių upių veidro
džiai. Kiškeliai, apsivilkę bal
tais kailinėliais, straksi po snie
gą nuo vieno medelio prie Ikito. 
Įlindęs į urvą lokys miega iki 
pat pavasario. Nebegirdėti vasa
ros paukščių linksmo čiulbėji
mo. Pasilieka tik žvirbliai ir 
varnos. Žmonės aplink namus 
dirbinėja. Kasa takus. Vaikai 
važiuoja su rogutėmis. Džiaugs
mas girdisi ore. Visi džiaugiasi, 
Ikad žiemo atėjo.

Viktutė Jogaitė,
Clevelando Vysk. M. Valančiaus 

lit. mokyki. VU sk. mok.

rius nubaudė miestą ir įsakė 
teismo žmogžudystę įamžinti 
miesto herbe. Ir dabar miesto 
herbe yra ratas, su sulaužytu 
kepėjo kūnu.

ŽIEMA

Nukritus pageltusiems la
pams ir atšalus orui, visi žino
me, ikad ateina šalta, balta žie
ma. Vieną gražų rytą, pažiūrė
jus pro langą pamatome pirmą 
sniegą. ITaip visur gražu. Mes 
vaikai labai mėgstame žiemą 
ir sniegą. Einame lipdyti snie
go senį, čiuožti, slidinėti. Tai 
laibai smagus žiemos sportas.

Be to, vaikučiai žino, kad 
žiemos metu yra Kalėdų šven
tės, kada atvažiuoja su rogėmis 
visų vaikų laukiamas Kalėdų
Senelis.

Ramunė Cibaitė, 

Marąuette p. Lit. m. IV sk. m.

KATINĖLIS MORKAS
Vieną kartą gyveno žmogus, 

kuris turėjo katinėlį Morką. 
Morkas buvo išdykęs katinėlis 
ir laibai neklausė.

Žmogus visada sakė Morkai 
neiti į mišką, bet Morkas norė
jo pažiūrėti, kas yra miške ir 
vieną dieną išbėgo.

Miške jis matė daug paukš
čių, kiškių ir voverių. Jis irgi 
pamatė vilką. Jis pradėjo labai 
greit bėgti ir parvirto. Vilkas 
norėjo Morką suėsti, bet Mor
kas pabėgo.

Kai Morkas atėjo prie namų, 
jau buvo tamsu. Žmogus išgir
do, kad kažkas braižo diuris. 
Jis nuėjo pažiūrėt ir surado Mor
ką. Jis buvo kruvinas. Žmogus 
jį įleido ir užgydė žaizdas.

Kai Morkas pasvieko, jis 
jam vėl pasakė: “Kad tu man 
daugiau neitum į mišką, nes aš 
daugiau tavęs neįsileisiu."

Nuo to laiko Morkas buvo 
geras katinėlis.

Rūta Garūnaitė, IV sk. 
“Pirmieji žingsniai" K. Done
laičio lit. m-los mok. laikr. 1968.
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GALVOSŪKIAI
I

Kada yra g v. Valentino diena? 
(5 taškai)

n
Kurie maži gyvuliukai sudras

kė laišką ir supykdė šunį su 
kate?

(5 taškai)
III

Kada mirė Kipras Petrauskas 
(žymus solistas) ?

(5 taškai)
Ats. Raimundas Lapas.

IV
Mįslių tėvas klane guli.

(5 taškai)
Ats. Daina Sidrytė.

V
Surašykite didesnes lietuvių 

kolonijas JAV.
(5 taškai)

Galvosūkių atsakymai
1) Jurgis Vašingtonas JAV 

prezidentas.
2) iSlmokey.
3) 987654321 — 123456789 - 

- 864197532
4) Jono Biliūno apysaka apie 

mišką su kapinėmis, kur, Ba- 
koma, rodydavosi baidyklės.

5) Rasa, karas ir t. t.

— Kūno alkio pasotinimas 
niekados nėra pilnas, jeigu nė
ra pasotinamas ir dvasios al
kis.

A- Maceina


