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Mirė
Jonas Kardelis

MONTREAL, Kanada. — Jo
nas Kardelis, lietuvių laikrašti
ninkas - veteranas, ilgai sirgęs 
ir pakirstas vėžio ligos, vasario 
10 d. mirė Montrealio ligoninė
je. Jam mirus lietuviai neteko 
vieno žymiųjų žurnalistų, spau
dos darbą ilgai dirbusio nepr. 
Lietuvoje ir visų eilę metų Ka
nadoje.
Pernai sulaukė 75 m. amžiaus

J. Kardelis buvo gimęs 1893 
m. gegužės 26 d. Girdžiūnų km., 
Rimšės vaisė., Zarasų apskr. 
Prieš I pas. karą velionis Vil
niuje buvo įgijęs gydytojo pa
dėjėjo laipsnį, be to, privačiai 
mokėsi muzikos. Karo metu ir 
vėliau nepr. Lietuvoje dirbo me 
dicinos srityje. Buvo mokytoju 
įvairiose gimnazijose Lietuvo
je, Vokietijoje ir Kanadoje.

(Spaudoje nuo 1908 m.
Velionis spaudos darbą buvo 

pradėjęs 1908 m. (Lietuvos Ū- 
kininke). Plačiai dirbo ir visuo
meninėje srityje, buvo Liet. 
valstiečių liaudininkų s-gos ko
mitete. Buvo vienu Vlifco orga
nizatorių ir veikė pogrindyje.

Spaudos srityje pažymėtinas 
darbas “Lietuvos Žinių“ dien
rašty. Kardelis redakcijoje dir
bo nuo 1923 — 1940 m., nuo 
1928 m. buvo vyriausiuoju re
daktorium.
Nuo 1948 m. gyveno Kanadoje

Kardelis, 1948 m. atvykęs į 
Kanadą, nuo 1949 m. ligi 1968 
metų, sveikatai pablogėjus, re
dagavo savaitraštį “Nepr. Lie
tuva”. (Ji leidžia spec. nr. ve- 
lknrui pagerbti).

Velionis, turėjęs žinių bei pa
tyrimo muzikoje, yra rašęs mu
zikos recenzijas, gi 1940-41 m. 
organizavo ir vadovavo Liet. 
Filharmonijai Vilniuje.

Laidojamas vasario 15 d. 
Montrealy j

Pašarvotą vėlionį, vieną po
puliariausių veikėjų Kanadoje, 
pasižymėjusi didele pakanta ki
tiems, gausiai lanko kanadie
čiai bei atvykę iš kitur. Jis lai
dojamas vasario 15 d., šeštadie
nį, Montrealy. Liko našlė, Elž
bieta Raciborskaitė-Kardelienė, 
buvusi viena žymiųjų operos so
lisčių valst. teatro operoje Kau
ne.

Jonas Kardelis, vasario 10 d. miręs 
Montrealy, Kanadoje

Kanados žygis Pekino link kelia rūpestį
Netrukus laukiama Kanados - Pekino pasikalbėjimų — Kanada įvairius ryšius su 
kom. Kinija palaikė nuo anksčiau — Būsią nutraukti santykiai su Tautine Kinija — 
Pavojus Amerikos žemyne įsigalėsiant komunistų špionažo židiniams — Kanados 
posūkis kelia rūpestį IAV-bėms.

• Susidegino Washingtone.
Vakar Washingtono centre vie
šai susidegino vienas asmuo. Jis 
beviltiškoje padėtyje nugaben
tas į ligoninę. Pradžioje nebu
vo įmanoma nustatyti nei jo 
amžiaus, nei rasės.

• Kuba ir JAV susitarė, švei 
carų ambasadai tarpininkau
jant, kad lėktuvų nukreipimų 
atveju, JAV lėktuvai su kelei
viais nedelsiant galėsią grįžti į 
JAV.

Lietuvoje mirė prel. J. 
Juodaitis

OKUP. LIETUVA. — Vasa
rio 6 d. Kražiuose mirė prel. dr. 
Justinas Juodaitis. Velionis bu
vo artimas vysk. Justino Stau
gaičio giminaitis, gimęs 1899 m. 
lapkričio 2 d. Pavelktinių km., 
Sintautų v., Šakių apskr., Bai
gęs seminariją Gižuose ir kuni
gu įšventintas 1923 m., teolo
giją dar gilino Romoje 1931-33 
m. ir gavo teologijos daktaro 
laipsnį. Ilgai dėstė filosofiją ir 
teologiją Telšių kunigų semi
narijoje, buvo jos vicerektorius 
ir rektorius.

Bolševikų buvo ištremtas į 
Sibirą. Grįžo į Lietuvą palauž
ta sveikata ir kurį laiką dirbo 
Šiauliuose, paskutiniu metu bu
vo pensininkas - altaristas Kra
žiuose. Palaidotas Kražių par. 
bažnyčios kriptoje. Nepriklau
somybės laikais daug dirbo su 
pavasarininkais ir ypač su blai- 
vinmkais.

Popiežius ir jaunimo
protestai

Suprasti studentus, 
jų reikalavimus •••

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI užvakar kalbėdamas 
Italijos katalikų mokyklų mo
kytojams, nurodė, kad jauni
mas, studentai pasauly siekią 
išspręsti svarbius klausimus ir 
į jų protestus tenka atsižvelgti 
su simpatijos jausmais. AP a- 
gentūros žiniomis, popiežius tei
gė: “Mes negalime neigti, kad 
daugelis klausimų, kuriuos jau
nimas dažnai kelia, nesivaržy
damas ir smurto, vis dėlto yra 
tikraisiais, sprendimo reikalin
gais, klausimais”.

Popiežius Skatino mokytojus 
pradėti dialogą su studentais ir 
jiems nurodyti jų atsakomybės 
reikalą, tačiau drauge nepalai
kant “išsišokimų bei nesival
dymo” iš jaunimo pusės.

• “New Jersey” laivas Viet
name apšaudė priešo įsistiprini- 
mus.

Laukia pasitarimų su Pekino 
komunistais

OTTAVA. — Kaip vakar 
trumpai “Drauge” paskelbta, 
Kanados vyriausybė pasiryžusi 
greitu laiku užmegsti diplomati
nius ryšius su komunistine Ki
nija. Kanados parlamente Ot- 
tavoje vasario 10 d. tai patvirti
no valst. sekretorius užsienio 
klausimams, Mitchell Sharp.

Kanados pasiūlymas kinams 
įteiktas Pekino ambasadai Stoc- 
kholme. Tikimasi, kad netrukus 
būsią susitarta dėl pasitarimų 
laiko bei vietos.

M. Sharp nurodė: “Turiu vil
ties, kad netrukus mes sulauk
sime atsakymo iš Pekino ir, kad 
abu mūsų kraštai apsvarstys 
Kinijos Liaudies respublikos pri
pažinimo bei ambasadų Otta- 
voje ir Pekine klausimus.”

Kanada bendradarbiavo 
įvairiose srityse

Kanados pareigūnas priminė, 
kad ir nepalaikiusi su Kom. Ki
nija diplomatinių santykių, Ka
nada vysčiusi prekybą su ki
nais, buvo pasikeitusi spaudos 
atstovais tarp Ottavos ir Peki
no, be to, per pastaruosius ke
lerius metus buvo pagausėję a- 
biejų kraštų ryšiai ir kitose sri
tyse.

Kitos partijos 
posūkiui atsargiai pritaria
Buvęs Kanados min. pirmi

ninkas John Diefenbaker anks
čiau prieš santykius su Pekinu 
pasisakydavo neigiamai. Jis krei 
pė dėmesį į tai, kad tuo būdu 
būtų pažeista Tautinė Kinija 
Formozos saloje.

Vis dėlto, Diefenbakerio par
tijos, pažangiųjų konservatorių,
atstovas užsienio politikos klau mezgiant santykius su Pekinu, 
simais, Gordon Fairweather, i ryšiai su Formoza, Tautine K3- 
Kanados vyriausybės posūkiui nija, galį būti “paliesti”. Dėl

metu kalba ir Belgijos bei Itali
jos vyriausybės.

Fairweather dar nurodė, kad 
esąs nerealus dalykas 700 mil. 
^žmonių kraštą išjungti iš nor
malių diplomatinių ryšių, be to, 
jis tikisi, kad kom. Kinija bū
sianti priimta į J. Tautas. 

Tautinės Kinijos atstovas 
piro testuoja

M. Sharp pripažįsta, kad už-

M. Sharp, Kanados valst. sekr. už
sienio klausimams

atsargiai pritarė, pareikšdamas 
viltį, kad naujasis žygis neiš
jungsiąs Formozos vyriausybės 
iš pasaulinės bendrijos. Jis pri
minė, kad apie santykių už
mezgimą su Pekinu pastaruoju

Taut. Kinijos vadas gen. Tšiang- 
kai-Šek — smūgis iš Kanados pu
sės

VVashingtonas ir 
komunistų trukdymai

Siena, skirianti Pietų ir šiaurės Korėjas — apie ją tylima, nors ji 
komunistų nuolat pažeidžiama

Tikisi: Sovietams nerūpi įtampa 
dėl Berlyno

WASHINGTON. — “Wash- 
ington Post” žiniomis, JAV po
litiniuose sluoksniuose mano
ma, kad Sovietų S-gai nerūpi 
kurstyti įtampą dėl Berlyno ir, 
kad Maskva nebūtinai džiūgau
ja R. Vokietijai paskelbus su
sisiekimo suvaržymus. Tai buvę 
patarta ir JAV diplomatams 
prieš kelias savates turėjus pa
sikalbėjimus su Maskvos politi
kais.

Neigiamai vertina Bonuos 
nusistatymą

Ta pačia proga pabrėžiama, 
kad Vakarų sąjungininkai ne
būtinai rėmė ar teberemia Bon- 
pos nusistatymą kovo 5 d. Ber
lyne rinkti Fed. Vokietijos pre
zidentą. Prancūzai ir JAV bu
vęs atstovas Bonnoje, H. C. 
Lodge, Bonnai buvo pareiškę, 
kad tie rinkimai nesąs “išmin
tingas žygis”.

Trys sąjungininkai vasario 
10 d. sovietams Bonnoje įteik
toje notoje buvo pažymėję, kad 
R. Vokietijos žygis neteisėtas. 
Valst. departamentas nurodo, 
kad ne R. Vokietija, bet Sovie
tų Sąjunga esanti atsakinga už 
laisvą susisiekimą su Berlynu.

Luigi Longo, Italijos komunistų 
vadas, pasisakęs prieš Maskvos ki
šimąsi į kitų kraštų kom. partijų 
vidaus reikalus.

to Taut. Kinijos ambasadorius 
■Ottavoje Kanados vyriausybei 
įteikė dvi notas, pabrėžęs, kad 
naujasis posūkis sudarąs “pa
vojų pasaulio taikai”. Jis vilia
si, kad Kanada dar persvarsty- 
sianti savo nusistatymą.

Galimas dalykas, Formoza 
gali nutraukti santykius su Ka
nada ir iš jos atšaukti savo 
ambasadorių Yu Chi-Hsueh. 
/Tuo tarpu Kanadai čia palan
kesnės sąlygos, nes ji savo at
stovo į Formozą ligšiol nebuvo 
pasiuntusi.

Glaudinti santykius su Peki
nu daugiausia kursto kairiųjų 
“Naujoji demokratinė partija”. 
Jos atstovas Stanley Knowles 
sveikino Ottavos vyriausybę ir 
siūlė nesivaržyti — reikalui e- 
sant, nutraukti santykius su 
Tautine Kinija.

į Parama Uranijai, smūgis 
kovotojams už laisvę

Taut. Kinijos ambasadorius 
savo notoje Kanados vyriausy
bei pareiškė: “Kanados veiks
mas gali būti laikomas padrą
sinimu bei parama kinų komu
nistų tironiškajam režimui ir, 
savo ruožtu, jis teikia skaudų 
smūgį 700 milijonams kinų, 
jiems kovojant už laisvę”. 
Laisva ranka Inaujfems špionažo

židiniams Amerikoje

Kanadai sutiksiant kom. Ki
nijai leisti steigti ambasadą bei

(VAIRIOS ŽINIOS
Grasina riaušėmis 

Berlyne
BERLYNAS. — Kairieji stu

dentai vakar grasino: jie vyk
dysią riaušes, Vak. Berlyne va
sario 27 d. lankantis prez. R. 
Nixonui. Jis esąs “JAV buržu
azijos - rakdonierių atstovas”. 
Berlyne pažymėta, kad Nixoną 
saugosią bent 13.000 policinin
kų.

Britų Wilson Bonnoje
Penktadienį skrenda 

į Vak. Berlyną
BONNA. — Pasitarimams su 

Fed. Vokietijos vyriausybe va
kar į Bonną atskrido britų min. 
pirmininkas H. Wilson ir užsie
nio reik. vadovas M. Stewart. 
Viena svarbiausių pasitarimų 
temų — NATO ir Bendrosios 
rinkos klausimai, Paryžiui tebe- 
sipriešinant Londono įsileidimui 
į Rinką.

H. Wilsonas šį penktadienį, 
paskutinę pasitarimų dieną, 

'skrenda į Vak. Berlyną.

Pavojus Izraelio 
vyriausybei

“Sąmyšį sukėlė pasikalbėjimas 
spaudai

TEL AVTV. — Izraelio deši
niųjų partija vakar iškėlė pa
sitikėjimo min. pirmininkui L. 
Eshkol klausimą. Jis kaltina-

Lietuvoje
Vilnius. — Vilniuje veikian

čios statistikos įstaigos sluoks
niuose pranašauja, kad dabarti
nis (1969 metų pradžios) gyven 
tojų skaičius Lietuvoje būsiąs ap
skaičiuotas apie 3,096,000. Vil
niuje dabar esą 344 tūkstančiai 
gyventojų, Kaune — 309, Klai
pėdoj — 140, Šiauliuose — 87, 
Pavevėžy — 71 tūkstantis. Dar 
15 kitų miestų daugiau kaip po

Prieštaravimai JAV pažiūrose

JAV politiniuose sluoksniuo
se nurodoma, kad komunistai, 
bent ligšiol, nėra grasinę už- 
kirsią kelią vokiečių parlamen
tarams keliauti į Berlyną ir ten 
rinkti prezidentą. Tikimasi, kad 
trukdymų nebūsią.

Sąjungininkai skelbia pažiū
rą, kad Berlynas nesąs Vak. 
Vokietijos dalis. Tačiau prieš
taravimus kelia tai, kad JAV 
politika skatina ryšius tarp V. 
Berlyno ir Bonnos.

Vokiečiams, jų ministeriui W. 
Brandtui prieš kelis mėnesius 
(nepavyko gauti vakariečių pa
ramos rinkimams Berlyne. Jie 
tebuvo pareiškę, kad jei Bonna 
pasiryžusi rinkimams, tai są
jungininkai tam sumanymui ne
sipriešinsią.

konsulatus, tai reiškia, kad ko- ' mas> pasikaibėjime su JAV 
munistinis Pekino režimas ofi- «NewBweek” žurnalu nurodęs: 
daliai įsikurtų ir sudarytų sa-«gaJįs būti «laJlkstus„ 
vo prietiltį šiaurės Amerikoje. , galėtų arabams g^tį 

, • nusistatę totaa žemeg( Jei patikrintų
sluoksniai Ottavoje šiuo metu pastovią taiką.
pabrėžia, kad tie santykiai su Susidūrimai su arabais tetoe- 
Pėkmu sudarytų progą įsteigti vyko išilgai Jort3ano up5s.
naujus špionažo židinius, kurie ____________________________
būtų nukreipti prieš JAV-bes.
Tai atitiktų padėčiai po antro- Vatet- departamentas vakar 
jo pas. karo, kai Kanadoje pla- paskelbė, kad JAV vyriausybė
čiai veikė sovietinis šnipų tink
las.

Washingtonas domisi 
Kanados žygiu

WASHINGTON. — JAV vy
riausybė gyvai domisi Kanados 
pasiryžimu užmegsti diplomati
nius santykius su Pekinu. Dau
giausia dėmesio skiriama Taut. 
Kinijos klausimui. Prezidentas 
R. Nbconas pirmojoje spaudos 
konferencijoje buvo pažymėjęs, 
kad Washingonas priešingas 
Kom. Kinijos įsileidimui į J. 
Tautas. Be to, jis teigė, kad 
santykiai su Kinija sąlygojami 
jos elgesio. Vėliau sekė kinų 
spaudoje paskelbta puolimai 
prieš naująjį JAV prezidentą 
ir kinų diplomato pasitrauki
mas, sukėlęs nepaprastai piktą 
Pekino atkirtį.

• 60 JAV pareigūnų važinėja 
Europoje ir tariasi įvairiuose 
miestuose, ryšium su numato-

reiškia “didelį rūpestį” Kana
dos žygiu. Kanada apie savo 
naują posūkį neinfortaavusi 
Washingtono.

• Sniego pūgose JAV rytuose 
žuvo daugiau 80 gyventojų.

• B. Rūmuose pirmadienį va
kare pietumis pagerbtas JAV- 
se viešįs Australijos buv. min. 
pirmininkas Menzies.

10 tūkstančių. I šių tarpą nese
niai įsijungė Biržai, Utena, Jona
va, Šilutė. Netrukus 10 tūkstan
čių pasieksią ir Raseiniai.

(ELTA)1 mu R. Nixono larikymusi.

KALENDORIUS

Vasario 1 2d.: Prez. Lincolno 
gimtadienis. Šv. Damijonas, šv. 
'Marina, Gintenis, Deimantė.

Vasario 13 d.: šv. Benignas, 
šv. Geriinda, Algaudas, Raudė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien debe
suota, galimi lengvi sniego kri
tuliai, temp. sieks apie 30 1. F., 
ryt — debesuota, vis šalta.

Saulė teka 6:50, leidžias 5:20.

IŠ VISUR

Astronautas Bonnoje, 
Koelne

"Erdvės laimėjimai *— žmonijos 
mokslo indėlis

BONNA. —Astronautas F. 
Borman su šeima vakar, iš O- 
landijos, atvykęs į Fed. Vokie
tijos laik. sostinę — Bonną, 
buvo priimtas kanclerio K. G. 
Kiesingerio. Borman pažymėjo 
spaudai, kad erdvės laimėjimai 
•nebūtų sėkmingi be von Brau- 
,ho talkos ir viso eilės kraštų 
mokslininkų indėlio.

Šiandien Borman lanko Koel- 
no miestą.

Lietuvoje
Lietuvos ryšiai su 

lenkais
Vilnius, ok. Lietuva. — Vil

niuje viešėjo lenkų kultūrinių 
ryšių su Sov. S-ga draugijos dele
gacija ir sutarė, kad ateinantį ge
gužės mėnesį Lenkijoje bus suren 
gta lietuvių kultūros dekada (de
šimts dienų). Įvairiuose Lenkijos 
miestuose ir net kaimuose kon
certuosią keli meniniai kolekty
vai iš Lietuvos, būsią surengta 
fotografijos ir dailės parodų, 
taip pat eilė paskaitų “apie Lie
tuvos ekonomikos ir kultūros pa
siekimus”.

Tuo pačiu metu būsiąs priren
gtas savotiškas “mainas”. Ne len 
kai atvyks koncertuoti į Lietuvą, 
bet Lietuvoj saviškių tarpe bū
siąs surengtas “lenkiškų estradi
nių dainų konkursas’”. Atseit, 
Lietuvoj bus plačiai mokoma len 
kiškų estradinių (“mažosios sce
nos”) “dainuškų”, ir tie, kurie 
geriausiai išmoks jas dainuoti, 
bus irgi išleisti pasirodyti Lenki
joje. Iš Lenkijos Vilniun (gal ir 
Kaunan) būsianti vėl atsiųsta 
lenkiškų knygų paroda ir būsią 
rodoma eilė naujų lenkų kino 
filmų.

Šalia to, į moksleivių dainų 
šventę būsią pakviesti Punsko lie 
tuviškos gimnazijos “saviveikli
ninkai”, tai yra, moksleiviai me
no mėgėjai —choras, šokėjai, ar 
ką jie ten turi.

(E.)

Trumpai iš visur
• “Izviestįjos” vakar paskel

bė: prez. Nbconas min. pirmi
ninkui pasiūlęs — būtų reika
lingi pastovūs pasikalbėjimai.

• Vėl “pagrobė” lėktuvą. Va
kar nukreiptas į Kubą Venecu- 
eloje skridęs keleivinis lėktuvas. 
I jį buvo patekę 5-7 “oro pi
ratai”. Tai jau 15-sis toks at
vejis šiais metais.

Japonija — viena pajėgiausių pra
moninių valstybių. Čia radijo apa
ratų Sony įmonė Tokio mieste
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IŠKILMINGAS SUKAKČIŲ AS
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo ir Klaipėdos atvadavimo 
sukakties minėjimo sueiga įvyko 
sausio 26 d., Toronto Prisikėlimo 
par. salėje. Šimtines išsirikiavusių 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skauČių-tų pasveikino atvykęs Lie 
tuvos gen. konsulas Kanadai J. 
Žmuidzinas. Sueiga pradėta kun. 
J. Staškevičiaus invokacija. Susi
kaupimu prisiminti neseniai mirų 
šieji; Lietuvos nepriklausomybės 
akto signatarai P. Klimas, PLB 
pirm. J. Bačiūnas ir fil. inž. E. 
Bubelis. Po tuntų įsakymų įteik
tas jamboree fondo padėkos lakš 
tas p. Stanaičiui.

Sueigos iškilmingumą padidi- 
dino dviejų vėliavų šventinimas 
ir jų įteikimas vadovėms. Vėlia
vas jaun. skaučių draugovėms at
nešė krikšto tėvai ps. G. Valiū- 
nienė, K. Rusinąs ir p. p. Viskon 
tai. Pašventino kun. J. Staškevi
čius. “Šatrijos” tuntininkė padė

kojo vėliavų fundatoriams p. p. 
Viskantams, projektuotojui J. 
Zubrickui, ps.,G. Valiūnienei, M. 
Stončienei, G. Baltaduonienei, 
Gr. Stripinienei ir tėvų komitetui 
— prisidėjusiems prie vėliavų įsi
gijimo. Vėliavos įteiktos draugo
vių draugininkėms ps. M. Stanio 
nienei ir v. sk, B. Abromaitienei.

Sueigoje dalyvavę kūrėjai-sava 
noriai skaučių apdovanoti jubilie
jinių metų gairelėmis. Oficialioji 
dalis baigta Lietuvos himnu. A- 
kademinėje dalyje kalbėjo konsu 
las J. Žmuidzinas, dr. M. Anysas, 
rajono vadeiva s. K. Batūra, p. 
Viskontas. Referatus skaitė A. 
Kairytė ir ps. R. Augustinavičiū- 
tė. Minėjimas baigtas daina “Lie
tuva brangi”, palydint kanklėms. 
Po minėjimo ir vaišių skautams 
ir svečiams buvo rodomas filmas 
apie penktąją Tautinę stovyklą.

Č. S.«ML I'J- -'V TaM** f

Senų vilkų budrios akys stebi vilkiukų varžybas. Iš k. vilkiukų 
draugininkas ps. Vladas Rupinskas, brolijos vyr. skautininkas v.s. 
Vladas Vijeikis ir jaunieji vadovai Tomas Martts. Vytautas Ru
pinskas, Andrius Markulis ir Romas Rupinskas. Nuotr. G PlaŽo

SKAUTININKIŲ RAMOVĖ 
KVIEČIA

Chicagos skautininkų-kių Ra
movė kviečia visus skautus-tes, 
skautininkus-es dalyvauti šv. Ka
zimiero d. pamaldose kovo 2 d. 
10 v. ryto, tėvų jėzuitų koplyčio
je.

ATSTOVAVO LIETUVIAMS
Sausio 25 d. jūrų skautai sėk

mingai atstovavo Rambyno tun
tui kanadiečių skautų plaukymo, 
skęstančių gelbėjimo, mazgų riši
mo ir vandens varžybose: laimė 
jo 8 pirmąsias ir 3 antrąsias vie
tas. Laimėtojai apdovantoti kaspi
nais. Grupei vadovavo ps. P. Go- 
rys.

SESĖS SUKRUSKIME!
LS skaučių seserijos reprezenta 

cinio leidinio redaktorė v. s. Ona 
Rozniekienė praneša, kad paskuti 
niosios (trečios) šio leidinio da
lies spaudai paruošiamieji darbai 
jau artėja prie galo. Darbą už
baigti kliudo trūkumas medžia
gos apie Atlanto ir Ramiojo Van 
denyno rajonų įsisteigimą. Taip 
pat trūksta žinių apie Vokietijos 
rajono, o ypatingai Vasario 16-tos 
gimnazijos skaučių vieneto pra
džią. Sesės, turinčios čia minimų 
trūkstančių žinių ir nuotraukų, 
prašomos jas tiksliai surašius kuo 
skubiausiai siųsti leidinio redakto 
rei v.s. Onai Rozniekienei, 10409 
S. Keeler Avė., Oak Lawn, III., 
60453 arba šio leidinio leidimo 
komisijos pirmininkei v. s. Onai 
2ailskienei, 1934 s. 48th Crt. Ci
cero, III.

DRAUGININKIŲ RŪPESTIS
Vienas didžiausių Lituanicos 

tunto draugininkų rūpesčių šiuo 
metu yra surinkti kuo daugiau
siai “Skautų Aido” prenumeratų 
ir laimėti savo draugovei tunto 
skirtas šiam tikslui pinigines pre
mijas. Prenumeratų rinkime šiuo 
tarpu pirmauja Vinco Krėvės ir 
Perkūno draugovės. Broliai pasi- 
stenkitl — Kas neskaito “Skautų 
Aido”, tuojau matosi iš veido!

SERGA ONA ZAILSKIENĖ
Buvusi seserijos vyriausia skau 

tininkė v. s. Ona Zailskieriė šiuo 
metu yra susirgusi ir gydosi na
muose. Veikliai lietuviškos skau- 
tybės ugnelės kurstytojai linkima 
greit pasveikti.

PAVADUOS TUNTININKĄ

Toronto Rambyno tunto tunti 
ninkas ps. dr. A. Dailydė nuo sau 
šio 26 d. septyniems mėnesiams 
pasitraukia iš pareigų. Tuo laiku 
jį pavaduos v, s. C. Senkevičius.

RŪPINASI SCENOS 
DEKORAVIMU

Lituanicos tunto vadovas arch. 
Vytautas Balzaras rūpinasi Jauni 
mo centro salės scenos papuoši
mu šių metų Kaeiuko mugei ir a- 
teinantį sekmadienį įvykstančiai 
iškilmingai tunto sueigai, Brolis 
Balzaras daug laiko skiria Kaziu
ko mugės eksponatų paruošimo 
darbams ir kas sekmadienį talki
ninkauja vilkiukų draugovės su
eigų pravedime.

Į3IGUO DRAUGOVIŲ 
VĖLIAVAS

tų pastangomis buVo įgytos vėlia 
vos Lituanicos tunto Vinco Krė- 

Bendromis tėvų komitetų ir sk- 
vės dr-vei ir jos atžalai Perkūno 
dr-vei. Lėšomis sutelkti buvo pra 
vestos kalakutų ir dabar vykstanti 
magnetofono ir kitų dovanų lai-’ 
mėjimų loterijos. Skautai ir tėvų 
komitetai turėjo gerokai pasidar
buoti. Naujosios vėliavos bus iškil 
mingai pašventintos ateinančioje 
tunto sueigoje, vasario 16 d.

LITUANICOS TUNTO 
SUEIGA

Lituanicos tunto iškilminga su 
kaktuvinių metų Užbaigimo suei 
ga įvyks vasario mėn. 16 d. 10 v. 
ryto Jaunimo centro didžiojoje sa 
Įėję. Visi skautai sueigai renkasi 
9:45 v. ryto. Dėvime tvarkingo
mis uniformomis. Skautininkai - 
tės, tėvai ir svečiai yra maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Toronto LSS Rambyno ir Šatrijos tuntų 50 metų jubiliejinėje vasario 
16-tos sueigoje scenoje Karo Muziejaus sodelio Žuvusiems už Laisvę 
paminklas. Garbes sargyboje stovi si. Jūratė Čėponkutė ir vair. Lai
ma Teišerskytė. Nuotr. B. Tarvydo

New Haveft; Cotui.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 51 sukakties minėji
mas New Havene įvyks sekma
dienį, vasario 23 d., 10:30 vai. 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje bus pamaldos už Žu-

[vusius laisvės kovotojus ir tuo
jau pat po pamaldų žuvusiųjų 
pagerbimas, padedant vainiką 
prie paminklinio Kryžiaus, baž- 
nyęiųs sodelyje.

Iškilmingas minėjimas įvyks 
3 vai. p.p. didž. parapijos salėje. 
Pagrindinę kalbą pasakys . Vi
lius Bražėnas, o meninę progra
mą atliks vietos šeštadieninė li
tuanistikos mokykla.

Miesto meras pažadėjo Vasa
rio 16-tą paskelbti New Havene 
Lietuvių dieną ir iškelti Lietuvos 
vėliavą prie miesto valdybos rū
mų. I minėjimą vasario 23 d., 
atsiųs savo delegatą.
Visi vietos ir apylinkių lietuviai 

prašomi kuo skaitlingiausiai mi
nėjime dalyvauti.

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Rockford, III.

Rockfordo Alto sk. ruošia iš
kilmingą Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimą vasa
rio 16 d., sekmadienį.

Ta proga 11 vai. rytą Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje kun. B. Dau 
kas atlaikys Šv. Mišias už Lietu
vą ir žuvusiuosius kovoje dėl 
Lietuvos laisvės bei lietuvybės iš
laikymo.

Pę to, 2:30 vai. p.p. bus iškil
minga programa Lietuvių klū- 
bo salėje. Tai dienai pritaikintą 
žodį pasakys “Sandaros” redak
torius M. Vaidyla.

Meninę dalį išpildys Brigh- 
ton Parko Lituanistinės mokyk
los mokiniai, vadovaujami S. Jo- 
nynienės. Bus atliktas montažas, 
susidedąs iš tautinių šokių ir 
dainų. Ši grupė jau ne kartą bu
vo Rnckforde ir visada pasižymė 
jo labai nuoširdžiu ir menišku 
pasirodymu.

Po programos bus skanūs pie- 
tūss užkandžiai ir šokiai.

Visi Rockfordo miesto ir a- 
pylinkės lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti ir tuo atlikti 
svarbią kiekvieno lietuvio parei
gą. Valdyba

Grand Rapids, Mich.
Vasario 16-sios minėjimas į- 

vyks vasario 16 d., sekmadienį, 
4 vai. p.p. Šv. Petro ir Povilo 
mokyklos salėje, 1433 Hamiltop 
N. W. Minėjimas bus pradėtas 
Šv. Mišiomis 9 vai. r. Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje už žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Pagrindinę kal
bą pasakys JAV LB Tarybos na
rys dr. L. Kriaučėliūnas. Po iškil
mingo minėjimo ir seks meninė 
dalis. Po programos svečiai bus 
pavaišinti kavute ir skanėstais.

Nuoširdžiai prašome visus 
Grand Rapids ir apylinkių Lietu 
vius gausiai dalyvauti,

LB apylinkių valdyba

KUNIGAI MISIJOSE
Paryžius. Prancūzijos katali

kų vyskupų Misijų centras šio
mis dienomis paskelbė, kad šiuo 
metu virš 6.500 Prancūzijos ku
nigų ir vienuolių dirba misijų 
darbą 'keturias dešimtyje pasau
lio kraštų misijose.

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

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S: t»e 
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. YL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos tr Californla 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susttar 
Ofiso lelef. 476-4042 

Rezid. tel. WAIbrook 5-3048
Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 1JGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical BuUdbig) Tel. LU 5-6446

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

LSS BROLIJOS IR SESERIJOS 
VADOVAMS-ĖMS

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, vadovų-ių suvažiavimas įvyks 
1969 m. balandžio mėn. 19-20 d., 
Dainavos stovyklavietėje, Mich.

Suvažiavime dalyvauja visi ak 
tyvūs vadovai-ės, pradedant drau 
gininkais. Suvažiavimo mokestis 
5 dol. asmeniui.

Registracijos lapai siunčiami 
visiems Amerikos ir Kanados vie
netams. Registracijos lapus su su
važiavimo mokesčiu iki balan
džio 1 d. prašome siųsti: (Seseri
ja) v. s. Regina Kučienė, 8626 S. 
Mozart St., Chicago, III. 60652. 
(Brolija) s. Modestas Jakaitis, 
11816 Hillcrest Dr., Lemont, III. 
60439.

Dainavos stovyklavietės pa
grindiniame pastate “Baltuose 
Rūmuose” yra 18 miegamųjų. 
Kiekviename miegamajame po 6 
lovas. Reikalui esant dar po 2 bū 
tų galima pristatyti. Šis pastatas 
apšildomas. Kiekviena lova turi 
matracą, pagalvėlę ir vilnonę ant 
klodę. Be šio pastato dar yra 2 
gyvenamieji namukai su 40 lovų. 
Namukai nėra apšildomi, todėl 
patartina atsivežti miegamus mai 
šus.

Suvažiavimo programa:
Registracija 9:00 - 10.00 vai.
Atidarymas 10:00 vai., bendra 

paskaita, atskiri seserijos ir broli
jos posėdžiai, pietūs, sueigos, 
linksmavakaris.

Suvažiavimo rengimo komisijų 
pirmininkai:

v.s. Regina Kučienė 
s. Modestas Jakaitis

DOVANA TUNTUI
Pritaikomojo meno meninin- 

/kas skautas vytis ps. dr. Romas 
Povilaitis pastaraisiais metais yra 
sukūręs keliasdešimt paveikslų iš 
natūralios gamtinės medžiagos. 
Būdamas nuoširdus tunto rėmė
jas, skautininkas Povilaitis arti ke 
turiasdešimt šių paveikslų pado
vanojo Lituanicos tunto Kaziuko 
mugės paviljonui. Baigiant sukak

tuvinius metus, Lituanicos tun
tas vasario 16 d. Jaunimo centre 
turės iškilmingą sueigą ir tunto 
meniškų rankdarbių parodą. Su
eiga vyks Jaunimo centre didžio
joje salėje, o pardda—106 kamb, 
Parodoje bus išstatyti ir minimi 
skautininko Povilaičio paveiks
lai. Visi kviečiami apsilankyti ir 
įvertinti skautišką sumanumą ir 
nagingumą, kuris iš paprasčiau
sių medžiagų sukuria dėmesio 
vertus pritaikomojo meno kūri
nius.

NEPAPRASTAS ĮVYKIS

Aušros Vartų tunto Jūratės dr- 
vė, veikianti Tėviškės lietuvių e- 
vangelikų-liuteronų parapijos ri
bose, vasario 16 d. 11:30 v. ryto 
turės nepaprastą sueigą, kurioje 
visos draugovės narės duos įžodį. 
Draugovė yra įsisteigusi 1968 m. 
gegužės mėn. Iki 'šiol jau yra iš
vysčiusi gražią veiklą ir turi 21 
narę. Sueiga įvyks Tėviškės para
pijos salėje. Tėvai ir svečiai kvie
čiami atsilankyti.

VARŽYBŲ KOMISIJA DIRBA
Lituanicos tunto skautai ir vil

kiukai yra uoliai įsijungę į jiems 
paskelbtas varžybas. Kiekvienas 
susirūpinęs pelnyti kuo daugiau
sia taškų sau ir savo vienetui. Ne
mažiau uolūs už jaunuosius bro
lius yra ir šių varžybų komisijos 
nariai s. A. Karaliūnas, ps. V. Ku
čas ir ps. R. Kunstmanas, kurie, 
sekdami varžybų eigą, lankosi vie 
netuose, tuomi dar labiau skatin 
darni varžybų entuziazmą.

. DR. AUNA BALIUNAS
I AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
I GERKLES LIGOS

PRITAIKO AKINIUS 
2858 West 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 8-322*
(le».Rez. tek- WAIbrook 5-5076

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-584*, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 We»t 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šedt. tik 
susitarus.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

MAROIJETTE GIET PARCEL SERV. 
2608 6Vth St. Tel. WA 6-8787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 įSo. Halsted St. Tel. 254-3820

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chl- 
uagos tiesiai į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. ir V. Žukauskai

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, IRC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
J. UEPONIS

Pirmauieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, pen«ta<*ie- 

nais 2—9 v., SeStadienlals 10-1 u p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

ASSOCIATE OPTOMETRIST8 
Uetuvlškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPI,
3424 W. 63rd St- GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“'contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street
Tek — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. l—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4; SeStad. 10—2 vai.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų *25-7687 

5159 So. Damen Avenut

Valandos: 2—9 vai. p, p. 
lSskyrus trečiadienį

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

0760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvtrtad n 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ii 
SeStad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

O1K 735-4477. Rez. PR 8-6060.

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPEUIALYBffi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Cravvford Medical Building

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 We8t 60th Street
(Tel. 737-2200 ofiso ir rezi<ion<<tjos)
Priima UgonMs Uktni susitArns — 

(By appt.>.

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų ilgos

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9681

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K 6 A

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo B iki 8 v.v. 
Šedtad, nuo 1 iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

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

Ofa. Pr 6-6622 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71ųt Street

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

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero,,Oak Forest, Iii

Kabineto tel. 687-2020
Namų tol. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. ir SeStad. uždaryta.

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

Ofiso tel. RElinnce 5-4410
Rez. GRovehtU 0-0617 

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

Ofiso Ir bato tel. OLympio 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir SeStad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8896 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—lt 
y. r., 2-8 v. vak. SeStad. 1-4 v. va
karo. Sokmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-30**Tel. — ItKUanoe 5-1811

DR. WALTER i. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. SeStad. 12-1 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲIjIOOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th SL 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
y. v. SeStad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak., 

lSskyrus trečladtenlua 
SeStadlenlais 12 iki 4 popiet

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6185

DR. V« TUMASONIS
CHIRURGAS
2464 West 71»t Street

PrtlmlnRJa ligonius tik soMtara* 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 ▼. vak. 

Trečiad. ir šeštad, uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING

7156 South Westen> Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Tl-ečiad. nuo 
U vai. ryto iki 1 vai. p.p., SeStad.
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2*1*

Telefonas — GRovehtU 6-2888

DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS
2524 West 69th Street

Valandos: 1 iki 4 Ir 6 ilki 8 v. vai 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospect 6-84OO

DR. ONA VAšKEVItlUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Alhany Aveniu

Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. tr SeStad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. •’ SeStad. pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2464 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien *—11 ryto ir 4—8 v. v. 
įsi tad. t v. r. — Iv. popiet.

Ofiso tel. 767-2141. Namų 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
VaL: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 8-8 v. v., ketvirt. 6.8 v. vakaro. 
fteMadlenlats 11-1 vai. poųlat.



JAV prezidento

NIXONO KELIONĖ EUROPON
Savo antroje spaudos kon

ferencijoje prezidentas Richar
das Nixonas pasisakė vyksiąs 
aplankyti didesniųjų vakarų 
Europos valstybių sostines. 
Kelionėje išbusiąs aštuonias 
dienas. Ją pradėsiąs vasario 
23 dieną. Tenka spręsti, kad 
prezidento kelionė nebus vien 
tik geros valios vizitas, bet 
ji bus susijusi ir su rimtes
niais pasitarimais su valstybių 
vadais.

Nėra abejonės, kad šiandien 
galingiausios pasaulyje valsty
bės prezidento kelionės i už
sieni turi ryši su daugeliu la
bai svarbių klausimų. Bet jos 
gali būti reikšmingos tik tuo 
atveju, jei jos yra gerai pa
ruoštos, jei pasitarimai su už
sienio valstybių galvomis turi 
konkretų tikslą bei siekimą, 
jei jie nėra susiję tik su tuo. 
kad JAV prezidentas vien tik 
pademonstruoja savo atstovau 
jamos valstybės galybę ir pa
galiau, savo populiarumą, jei 
nepadaro sunkiai įvykdomų pa 
žadu ir įsipareigojimų, ko ma
žesnieji ir silpnesnieji, supran
tama, laukia iš galingesnio ir 
turtingesnio krašto, kuris jau 
perdažnai ir perdaug yra išsi
šokęs su savo pažadais ir tiek 
įsipareigojęs, kad jų negalė
davo patenkinti. Dėlto įvykda
vo nesusipratimų, nepasiten
kinimų ir tai pakirsdavo Jung 
tinių Valstybių orumą.

*
Vakarų Europoje, kaip ir 

pačioje Amerikoje, šiais lai
kais vyksta streikai, studentų 
demonstracijos ir net riaušės. 
Todėl JAV prezidento kelionė 
yra susijusi ir su pavojais jo 
gyvybei. Vakarų Europoje, 
kaip ir čia, yra nepasitenkini
mų ir net piktų protestų prieš 
' a V vedamą karą Vietname. 
Tr kad tų demonstracijų bei 
protestų ar streikų užnu
garyje nebejotinai stovi ko
munistai, norį išstumti A- 
merikos ir jos sąjungininkų 
karo jėgas iš P. Vietnamo ir 
kai kurių jo kaimyninių vals
tybių pietrytinėje Azijoje, ir 
pigiu būdu pasiimti į savo kont 
rolę ne tik visą Vietnamą ir 
ilgainiui visą pietrytinę Aziją. 
Pavojus keliaujančiam po Eu
ropą prezidentui juo labiau y- 
ra pavojingas. Tokie pavoiai 
buvo susidarę jam tada kai 
jis, būdamas viceprezidentu, 
keliavo po P. Amerikos kraš
tus. Tokie pavojai buvo ir pre
zidentui Eisenhoweriui, kai jis 
važinėjo Japonijoje. Pavoiai 
kilo iš jaunų demonstrantų ir 
riaušininkų.

*
Kaip ten bebūtu, prezidentui 

Nbconui vargu reikėjo skubin
tis keliauti į Europą ar kur 
kitur. Reikėjo jam, kaip nau
jam krašto vadui, pirmiausia 
sušilti kojas Baltuosiuose rū
muose. Reikėjo pirmiausia ap
sidairyti namie, savo krašte, 
kur yra tiek daug didelių eko
nominių. socialinių, politinių ir 
kultūrinių problemų, kurios 
laukia jo ir jo vyriausybės ka
bineto atitinkamų sprendimų. 
Jam reikėjo pirmiausia atsta
tyti tvarką namie, o tik tada 
galvoti apie užisenio kraštų 
lankymą, kad užsienis jam ne- 
prikaišiotų, jog jis atstovau
ja valstybę, kurioje siautėja 
komunistų sukurstyti aukštų
jų mokslo institucijų studen
tai, kai kur net ir gimnazis-

NAUJI PALAIMINTIEM
Popiežiui Pauliui VI-jam da

lyvaujant aukštoji Apeigų kon
gregacijos taryba savo ben
drame posėdyje svarstė ir pa
tvirtino dviejų stebuklų įvyki
mo faktą trijų busimųjų kata
likų Bažnyčios palaimintųjų pa
skelbimo bylose. Naujieji busi
mieji palaimintieji yra Julija 
Biiliart. Svenč. Mergelės Marijos 
seserų kongregacijos kūrėja, 
gimusi Prancūzijoje, sesuo Ma
rija Schervier, gimusi Aache-

tai, kai kur net ir mokytojai 
— pedagogai, nepasitenkinę 
savo medžiagine buitimi, strei
kuoja ir trukdo krašto švieti
mo darbą. Gali padaryti prezi
dentui priekaištą ir dėl nepap
rastai didelio kriminalistų, plė 
šikų ir kitokių nusikaltėlių 
siautėjimo, kad Amerikos did
miesčiuose ne tik naktimis, bet 
ir ankstyvais vakarais nCbe- 
saugu vaikščioti gatvėmis.

Ar nereikėjo prezidentui Ni- 
xonui pirmoje eilėje griebtis 
visų galimų efektingiausių 
priemonių kovai su visais čia 
minimais ir kitais besireiškian 
čiais ir bedidėjančiais blogu
mais.

Bet kažin ar verta preziden
tui ir pas save, Įdek pasitvar
kius ir išvalius savo kiemą, 
daryti dažnas ir skubotas ke
liones į užsienį? Tekeliauja 
valstybės sekretorius ar kiti 
kabineto nariai. Pagaliau te
keliauja viceprezidentas, o 
pats vadas tesėdi namie, te- 
tvarko savo ūkį, o kontaktus 
su užsienio valstybių valdžios 
žmonėmis tepalaiko tie. kurių 
pareiga yra juos palaikyti. 
Tebūna ankstyvesni ir akyles
ni diplomatai ir jie teinformuo- 
ia prezidentą, kad jis, sėdėda
mas Baltuosiuose rūmuose ir 
pasitardamas su savo eksper
tais ir patikėtiniais, galėtų 
teikti jiems tikslias direkty
vas bei sulaikyti juos nuo ne
tikslumų, ypač tais atvejais, 
’’-ni fems yra pavedama vesti 

pasitarimus paskirai su vie
nos ar kitos valstybės atsto
vais arba tarptautinėse kon
ferencijose.

*
Ta pačia proga norisi pri

minti ir tai, kad prez. Nixonas 
užsiminė, kad jis yra pasiren
gęs dalyvauti viršūnių, tai y- 
ra kelių didžiųjų valstybių gal
vų, įimant ir Sovietų Rusiją, 
konferencijoj. Jei taip, tai ir 
Nixonas, kaip ir kai kurie kiti 
prezidentai, pastato Amerikos 
užsienio politiką ant gana sli
daus kelio. Juk dar neužmir
šome, kada prezidentai — E. 
D. Rooseveitas, Trumanas, Ei- 
senhoweris ir net John Kenne- 
dy, dalyvaudami tokiose kon
ferencijose, padarė ir šiandien 
dar neatitaisomų klaidu ir ne
dovanotinų nuolaidų Sovietų 
Rusijai. Berods, jau gana bū- 
tu tų klaidų ir nuolaidų. Nau- 
iu nebereikia. Jos gali būti 
tikrai tragiškos. Užtenka se
nu, kurias pirmiausia reikia 
atitaisyti priverčiant Sovietų 
Rusiją ir jos satelitus įvyk
dyti sulaužytas sutartis, o tik 
tada sėsti prie bendro stalo su 
Maskvos atstovais. Bet prie 
tokio bendro* stalo tesėdi eks
pertai diplomatai, o ne pats 
prezidentas. Jo vieta sėdėti 
Baltuosiuose rūmuose ir iš jų 
diriguoti savo atstovus bei dip 
lomatus, vedančius pasitari
mus bei derybas ir dalyvau
jančius tarpvalstybinėse kon
ferencijose. Galima suprasti 
reikalą prezidentui keliauti į 
užsienį ir dalyvauti tarpvals
tybinėj konferencijoj, jei jo 
diplomatai jau priėjo prie su
sitarimų, paruošė sutarčių pro 
jektus ir, jei ias peržiūrėjęs, 
prezidentas randa priimtinas, 
tada vykti jas pasirašyti, kas 
priduotų joms daugiau svorio 
ir įvykiui tam tikro iškilmin
gumo. B. Simutis

ne, Vokietijoje ir įsteigusi šv. 
Pranciškaus vienuoliją bei tė
vą kapucinų Ikun. Maksimilijo
nas Kolbe, gimęs Lenkijoje ir 
bado mirtimi miręs Auschwitz 
koncentracijos lageryje, gelbė
damas savanoriškai mirčiai nu
teistą vieną 'šeimos tėvą.

K. Kl.
| -----------------

— Mūsų šiandieninė dalia yra
sergėti, kad neliktume žmonės silp
nuoliai. Savęs įprasminimo užduoty- 

I je tai nėra dėkingas kelias.
Dr. A. Sužiedėlis

GYNYBAI KLAIDINGOS RODYKLES
Sovietai ir jų bendrai mėgina atkalbėti nuo gynimosi

ŽYGIS PER BEDUGNĘ
Reformų likutis Čekoslovakijoje ir t&utos pasipriešinimas 

GEDIMINAS GALVA
1962 metais didžiajam pašto 

sunkvežimio apiplėšime tarp Ply 
moutho ir Bostono, kur buvo pa
grobta apie pusantro milijono do 
lerių, plėšikai ant didžiojo kelio 
padėjo apvažiavimui rodykles, 
nurodydami, kad dėl taisymo ke
lias uždarytas. Tas pašto sunkve 
žirnis su pinigais važiavo vienos 
krypties keliu, o už jo buvo pa
dėtos tos rodyklės. Plėšikai buvo 
tikri, kad niekas jiems nesutruk
dys, nes rodyklės važiuojančius 
pasuko kita kryptimi.

Stiprinama gyvnyba
Panašiai yra su Amerikos gy

nybos sistema ir apsiginklavimu. 
Visi žinome, kur suka didelė da
lis Amerikos spaudos. Taip pat 
žinome, kad dalis Amerikos uni
versitetų mokomojo personalo su 
ka, kaip ir spauda, radio ar tele
vizija, tuo pačiu keliu. Tuo ke
liu suka ir dalelė universitetų stu 
dentijos. Nei ta profesūros ar 
mokslininkų dalis, nei ta studen
tija nėra gausi, bet jie turi idėją 
ir tikslą, jie yra labai akiplėšiški 
ir labai aktyvūs. Tuo savo akiplė 
šiškumu ir aktyvumu užkrečia 
ir kai kuriuos kitus. Nuo to kyla 
tas didysis triukšmas prieš gin
klavimąsi ir net apsigynimo siste 
mą.

Nivonas savo rinkiminėse kal
bose sakė, kad jis derėsis su komu 
nistais, bet ne iš silpnumo ar 
baimės, o iš reikalo. Derybų pa
rėmimui Amerika turinti būti sti 
pri savo apsiginklavimu ir gyny
ba. Prez. Johnsonas, prieš palik
damas Baltuosius rūmus, pradė
jo pirmuosius žingsnius apsigy
nimo sistemai. Nixonas ir jo gy
nybos sekretorius Laird kalba a- 
pie raketinės gynybos sistemos 
sentinel įrengimą. Kariuomenės 
specialistai jau apžiūrinėja vie
tas, kur būtų daromi tos gyny
bos įrengimai.

Kai kas prieš gynybą
Kad sulaikius nuo tų pasiren

gimų, pasirodė pirmosios ir la
bai aktyvios klaidinančios rodyk 
lės. Sovietų Rusijos vyriausybė 
išėjo su Vidurinių rytų planu, 
partijos organas “Pravda” at
spausdino gąsdinantį straipsnį 
Nixonui, kad Amerika ir Sovietų 
Rusija tuojau turinčios pradėti 
derybas dėl sumažinimo atomi
nių ginklų gamybos, kol dar ne
vėlu ir kol tie ginklai dar patys 
nekalba. Amerikoje buv. vicepre
zidentas H. H. Humphrey rašė 
laišką demokratų instituto studi
jų centrui Santa Barbaroj, Ca- 
lif., kuriame sakė, kad preziden
tas Johnsonas norėjęs rengti apsi 
gynimo sistemą ABM tik rusų 
paspaudimui, kad jie būtų sukai 
barnesni derybose su Amerika.

Johnsonas tokių derybų tikrai 
norėjo. Šiomis dienomis Hum-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Bet. Vytautai, čia aplinkui daugybė žmonių. Ne 
užmiršk, kad mes gyvename dideliame mieste.

— Mes gi jo nelaikysime labai ilgai. Tik keletą 
dienų, daugiausia savaitę. Patrankos gaudžia arčiau ir 
arčiau. Vokiečių armija jau yra sudaužyta.

Valkai vėl pradėjo juoktis aptemdytame salone.
— Bet, Vytautai, — tęsė sesuo, — neužmiršk, kad 

mes turime valgyti. Mes visi alkani. Tų maisto korte
lių neužtenka šeimai. Ir dabar vėl nauja alkana burna 
prie mūsų skurdaus maisto, — ji neberado žodžio ir 
papurtė galvą.

— Milda, mes jį maitinsime iš to pačio maisto, ne
bijok, aš negalvoju, kad mes mirsime badu.

— Ko tu rūpiniesi, Milda, — motina įsiterpė į pa
sikalbėjimą, —Vytautas sako tiesą. Amerikiečiai yra ne 
roli, mes valgysime truputį mažiau.

— Mama, ką tu čia kalbi? — Milda atsigrįžo į mo
tiną, — tu jau atrodai kaip mirus, tu visai nevalgai. 
Vytautai, tegu jis sau eina, kur nori, padėk jam išeiti 
iš miesto ir tegu jis pats pasiekia amerikiečių pozici
jas.

— Ne, ne, tavo patarimas yra netinkamas, — 
priešinosi brolis, — žiūrėk, aš turiu savo planus, gal 
būt, vieną dieną jis padės mums.

PAULIUS ŽICKUS

phrey turėjo pasikalbėjimą su 
“Washington Post’* laikraščio 
korespondentu, kuriame, nors 
aiškiai nepasisako prieš apsigy
nimo sistemos įrengimą, tačiau 
sako, kad sistemos rengimas gali 
paskatinti priešingą pusę prie 
dar didesnio karinio ginklavimo
si. Jis sifdo daryti tyrimus tokios 
sistemos įrengimui, studijuoti, 
bet nerengti pačios sistemos. To
kios sistemos rengimas galįs prie
šą tik pakurstyti į karą.

Senatorius iš Massachusetts 
Edvvard M. Kennedy parašė laiš 
ką gynybos sekretoriui Laird, ra
gindamas sustabdyti daromus pa 
sirengimus tai “Sentinel” gyny
bos sistemai, kad kongresas turė
tų daugiau laiko pasisakyti apie 
tą sistemą, kuriai Kennedy nepri 
taria. Demokratų vadas senate 
Mike Mansfield (D. Montana,) 
televizijos ABC “Issues and Ans- 
wers” programoje pasakė, kad 
/'Sentinel” apsigynimo progra
mą jis padėsiąs į šaldytuvą, iki 
prasidės derybos su rusais dėl an- 
tibalistinės raketų sistemos sus
tabdymo.

Negi norėtų prarasti laisvę
Buvęs prezidento Kennedy 

patarėjas, MlT profesorius dr. Je 
rome B. Wiesner irgi rašė tam 
pačiam demokratų instituto stu
dijų centrui savo pasisakymą tuo 
klausimu. Dabar tas jo pasisaky
mas jau pasirodė Amerikos -laik
raščiuose. Tame pasisakyme jis 
rašo, kad prez. Kennedy labai 
gerai išstudijavęs raketų Nike- 
Zeus efektyvumą ir nuo jų atsi
sakęs. Toks ginklavimasis esąs 
slidus kelias. Gaminant apsigyni 
mą, priešas ruošiasi, kaip jo iš
vengti. Tokios sistemos įrengi
mas užtrunka apie 10 metų, o 
per tą laiką sistema pasensta ir 
tampa neveiksminga. Kennedy 
gavęs daug laiškų prieš tokios gy
nybos sistemos rengimą. Todėl 
jis jos atsisakęs. ,

Nike -Zeus raketos gali pasi
tikti priešo raketas tik dideliame 
aukštyje ir dideliame nuotoly. 
Žemai skrendančių objektų jos 
negali matyti ir numušti. Tada 
buvo planuojama žemesniems 
aukščiams ir artimesnėms dis
tancijoms. Bet tokiuose aukščiuo 
se galima visą sistemą apgaudi
nėti. Tam tikrame aukštyje gali
ma oro dujas jonizuoti ištrau
kiant elektronus iš dujų mole
kulių. Tas oras lieka kaip uždan 
ga, pro kurią nepraeina radaro 
bangos ir nebėra matomumo. 
Todėl ir nuo jų buvę atsisakyta. 
Buvę apsistota prie Nike-X rake
tos, bet jos atrodę nepakanka
mos, todėl ir nuo jų buvo atsisa
kyta. Dabar prieita prie Senti
nel. Joms naudojamos dalys ir

Nike-X. Šios esančios su gerais 
elektroniniais įrengimais ir kom- 
puterių sistema, galinčios veikti 
visomis kryptimis ir net prasi
mušti pro blokuojamus oro lau
kus.

Sentinel raketos yra dviejų rū
šių. Viena vadinama “Sprint”, 
kuri gali greit pakilti ir manev
ruoti erdvėje nedideliuose aukš
čiuose ir atstumuose, o kita 
“Spartan”, panaši į pirmąją, tik 
dideliems aukščiams ir tolimoms 
distancijoms. Jos turi labai gerus 
komputerius ir yra veiksmingos. 
Nike-Zeus priklausė nuo neutro
nų šildymo. Pasitikdama raketą, 
ji sprogdavo ir paleisdavo dide
lius kiekius neutronų, kurie ra
diacijos būdu įsiskverbdavo į su
tiktą raketos galvutę ir ją ištir
pindavo. Sentinel veikia X-spin- 
duliais, bet panašiai kaip ir neu 
tronai.

Apsigynimas ir puolimas
Tačiau apsigynimo ir puolimo 

pasiruošimas einąs kartu. Taigi, 
jeigu vienas galvoja apsigynimo 
sistemą, tai kitas, kaip ją apeiti. 
Atseit, kiad visai neapsimoka da
ryti apsigynimo sistemos. Tiesa, 
oro ir vandens laivynas puolime 
ir apsigynime vaidina didelį vaid
menį. Tačiau visoms raketoms, 
taigi ir Sentinel, esą galima suras
ti užblokavimą, kad jis neveiktų. 
Vietovėse, kur norima įrengti tas 
bazes, jau suorganizuotas para
šų rinkimas prieš jas. Kaip ma
tome, kol Amerika su prezidentu 
Nixonu dar nepradėjo rengti ap
sigynimo sistemos, Maskva per 
“Pravda” pasiūlė derybas, o A- 
merikos vyriausybei suklaidinti

Pietų Vietnamo sostinėj Saigone policija sulaiko du jaunuolius moto- 
ciklistus, kad šie važiuoja motociklu susėdę vienas paskui kitą. Jeigu 
važiuoja dviese, tai turi užpakalinis sėdėti šonu, o ne apsižergęs, ka
dangi taip važiuodamas negali greit važiuoti ir ant posūkio užpakalinis 
nukrintąs. Tai įvesta kovojant su motociklų vagimis ir teroristais.

— Padės? — nusistebėjo Milda, — kuo gi jis gali 
mums padėti?

—• Milda tu jaudinies. Pagalvok, karas jau beveik 
yra baigęsis. Ir pagalvok, kad mes juk į Lietuvą ne- 
grįšime.

— Šiaip ar taip, Vytautai, mes grįšime. Kiekvie
nu atveju grįšime.

— Milda, nekalbėk taip garsiai. Ne, mes negrįži
me namo. Atsimink, kad pasauly dar didelė suirutė. La
bai galimas dalykas, kad raudonieji kreipsis reikalauda
mi mus grąžinti į Sovietų Rusiją. Trumpai, dar mums 
prieš akis daugybė pavojų.

— Daryk, ką nori, pagaliau, —nekantriai ji nu
dengė verdančio puodo dangtį, — man galva sukasi 
nuo daugybės bėdų.

— Milda, nesirūpink, — vėl į pokalbį įsijungė mo
tina, — Vytautas kalba išmintingai. Mes turime rasti 
gailestingumo tam vargšui vyrui. Mes negalime jo iš
mesti lauk. Jis dabar yra taip pat pabėgėlis. Jis atrodo 
taip pavargęs.

— Gerai jau gerai, mama, — pertraukė Vytauto 
sesuo. IMi

— Užtenka šiandien, — pasakė Vytautas tvirtai, 
— jis pasilieka čia, aš einu su juo pasikalbėti. Einame 
visi, jis daug geriau jausis.

Vyras kartu su moterimis įėjo į salonėlį ir uždegė 
šviesą. Donaldas sėdėjo sofoje, laikydamas berniuką ant 
kelių. Mergaitė taip pat buvo arti jo.

— Jis toks draugiškas, — sušnabždėjo senoji moti
na dukrai.

— Taip, ponas Wood, — Vytautas pradėjo vokiš
kai, — tik ką aš dabar kalbėjau su savo mama ir se
seria, ir jūs pasiliekate čia, kol amerikiečiai ateis į šį 
miestą.

Praėjusieji metai Čekoslova
kijai atnešė auštančio ryto vil
tis tvarkytis ir prašalinti So
vietų kruvinus smūgius bei prie 
spaudą. Čekai ir slovakai dėjo 
nepaprastas pastangas ginti 
bent dalį savo laimėjimo. Jie 
parodė drąsą, ryžtą ir nepalau
žiamą valią eiti savuoju keliu. 
Jis yra neapskaičiuojamas, kaip 
yrą neapskaičiuojamas žygis 
silpna virve per bedugnę. Če
kams ir slovakams rankas nu
leidus, sudaro sąlygas Sovie
tams įsigalėti. Jų keliamos riau
šės veda į kraujo praliejimą, 
gyventojų naikinimą ir praradi
mą mažytės vilties būti šeimi
ninkais savame krašte.

Čekai dabar pergyvena ne

ir viešajai opinijai nustatyti 
prieš ją dedamos visuose keliuo
se klaidinančios rodyklės, kaip 
darė pašto plėšikai. Dr. Wiesner 
nepasakė, kad prezidentas Ken
nedy Nike-Zeus raketas Turki
joj, Italijoj ir kitur sunaikino už 
Chruščiovo pažadą išvežti rake
tas iš Kubos. Jeigu apsigynimo 
sistema nieko nereikštų, komu
nistai nekalbėtų prieš ją, o dar 
pakurstytų ją Statyti krašto nu- 
alinimui, nes jos daug kainuos. 
Jie nori nuginkluoti Ameriką ir 
tada jai diktuoti. Jeigu Sovietai 
norėtų nusiginklavimo, jie jį se
nai turėtų. Eisenhoweris siūlė nu 
siginklavimą, bet su inspekcija. 
Komunistai su tuo nesutiko ir ne 
sutiks. Jie nori nuginkluoti kitus, 
o patys apsiginkluoti. Kai jie su
tiks su nusiginklavimo kontrole, 
Amerika tuojau pasirašys tokią 
sutartį.

— Žiūrėk, Vytautai, — įsiterpė sesuo, — aš einu 
į virtuvę paruošti užkandžio, tu kalbėkis su juo vienas, 
pasakė ji lietuviškai. — Mama, vaikai, eikime į virtuvę.

— Milda, aš pamiršau, mano portfelis ant kėdės, 
— tarė Vytautas, — ten ką nors gero rasi, be to, pora su
dužusių kiaušinių.

Abi moterys ir vaikai išėjo į virtuvę.
— Aš labai dėkingas, ponas Budry, —pradėjo 

kalbėti Donaldas, —atsiprašau, bet aš vėl noriu už
gesinti šviesą, šis langas yra į gatvę, jūs suprantate, ką 
aš galvoju.

— Nebijok, ponas Wood, mūsų kaimynai ramūs 
žmonės, jie mūsų netrukdys.

— Taip, ponas Budry, aš jums labai labai dėko
ju, — tęsė Donaldas, — jūs pasiūlėt man čia prieglau
dą, bet aš neturiu noro jus išnaudoti ilgiau. Ne, ponas 
Budry, aš turiu kitą projektą.

— Kokį? — nustebo Vytautas, 
i— Aš nežinau, kaip tau paaiškinti. Trumpai, aš

norėčiau pereiti frontą ir pasiekti amerikiečių pozici-, 
jas. 4

— Ne, ne, jūs turite savo sumanymą atidėti, — 
priešinosi Vytautas. —Pirma iš viso yra pavojinga ri
zika, antra, nėra jokios priežasties taip skubėti. Jūs gir
dite patrankas griaudžiant visur aplink mus. Frontas 
jau yra beveik miesto pakrašty ir amerikiečių tankai 
gali čia pasirodyti kiekvienu momentu. Iš kitos pusės, 
nėra jokio reikalo kalbėti apie išnaudojimą. Jūs negalite 
mūsų išnaudoti iš viso.

— Bet klausyk, ponas Budry, arešto atveju...
Tuo momentu pasirodė tarpdury Milda ir pasakė:
— Vytautai, vakarienė paruošta, — tada ji kreipė

si į Donaldą vokiškai, — prašau pasidalinti su mumis 
vakariene, jūs esate alkanas.

(Bus daugiau)

linksmuosius kareivio Šveiko 
nuotykius, tariamą jo didvyriš
kumą, bet skaudžią nelemti iš
bandyti savo jėgoms.

Reformą likutis
Čekoslovakijos kompartija 

praėjusiais metais tik buvo pra
dėjusi reformas, kurių pilnuti
nis užmojis lifko netesėtas. Pra
ėjusio rugpiūčio 21 d. įžygiavus 
sovietinei kariuomenei, Maskva 
darė daugelį vingių įvesti sovie
tinei santvarkai Čekoslovakijo
je. Iš toli žiūrint atrodo, kad, 
spaudos laisvę užgniaužus, ūki
nį persitvarkymą sustabdžius, 
reformos jau palaidotos. Čeko
slovakijoje cenzūra įvesta, bet 
spauda ir radijas žymiai lais
vesni, kaip kitose komunistinė
se respublikose.

Ir šiuo metu Čekoslovakijos 
gyventojai turi žymiai didesnę 
laisvę judėti į užsienį. Kitose 
satelitinėse respublikose sunku 
net įsivaizduoti, kad Sovietų ir 
radijo siųstuvo Vltava Drezde
ne ūkinės reformos vadovas 
prof. Ota Šikas ir prof. Gold- 
stueckeris apšaukti amerikietiš 
knis šnipais, sijonizmo šalinin
kais, fašizmo atstovais, galėtų 
sugrįžti į Prahą ir toliau būti 
parlamento nariais.

Kituose Maskvos įtakos kraš
tuose sunku įsivaizduoti, kad 
Josef Smrkovskis, parlamento 
pirmininkas, reformų šalininkas, 
nepaprastai aršus Sovietų oku
pacijos priešas, suimtas sunai
kinti, galėtų likti parlamento 
pirmininko pavaduotojo parei
gose.

Čekai ir slovakai atbula ran
ka vykdo Sovietų įsakus, daž
nai vyriausybės atstovai vyksta 
į Maskvą tartis dėl “ypatingų 
'sųlygų”, tačiau grįžę taria: tę
sime reformas.

Tautos pasipriešinimas 
okupacijai

Nuo okupacijos pradžios vyks 
ta aštrūs nesutarimai tarp Če
koslovakijos vyriausybės ir So
vietų. Po Čekoslovakijos valsty
bės reformų ir vyriausybės per
tvarkymo, nepaisant įvairių 
krypčių atstovų išsišokimų, Mas 
kvos šalininkų ir jų priešų ašt
rios kovos, bandoma toliau eiti 
aptrūnijusia virve per bedugnę. 
Šis žygis būtų tuojau nutrauk
tas, jei tauta vieningai vyriau
sybės politikos neremtų.

Čekoslovakijos kompartija žy 
miai artimesnė vakarietiškai li
beralų partijai, kuri tvarkosi 
demokratiškai, o ne sovietišku 
būdu.

Nepaprasta įtaka naudojasi 
Čekoslovakijos darbininkų pro-

(Nukelta } 4 psl.)
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EUROPĄ
Iš Chicagos atvykau į Var

šuvą lėktuvu 1966 m. balandžio 
21 d. Apsistojau brangiame vieš 
būtyje “Bristol”, kur už vieną 
naktį mokėjau 130 zlotų. Sekan 
Čią dieną pietus valgiau viešbu
čio restorane ir sumokėjau 47 
zlotus. Tačiau nieko ypatingo 
nebuvo — sriubos lėkštė, mė
sos gabaliukas su apkepintom 
bulvėm, su taukais paspirgintų 
grikių ir kompoto stiklinė. Dau
giau viešbučio restorane nebe
valgė au, ėjau j pigesnes val
gyklas, kur pietūs kainavo 20 - 
30 zlotų.

Varšuvoje gyvenau 4 dienas. 
Kadangi buvo šiltas oras, visų 
didesnių gatvių kryžkelėse at
sirado specialūs, maži, stumia
mi vežimukai su šaltu gazuotu 
vandeniu: jei gersi tik gazuotą 
vandenį, mokėsi už stiklinę 30 
grošų, o jei gersi su vaisių sun
ka. kainuos vienas zlotas. Tie 
vežimukai su gėrimais kryžke
lėse stovėjo visą vasarą iki vė
lybo rudens.

Taip būna ne tik Varšuvoje, 
taip buvo vasarą ir Balstogė
je ir kituose didesniuose mies
tuose. Ir E51k apskrities mieste 
(prieš karą buvęs Rytprūsių pa 
sienio miestukas Liek ar Lyck) 
vienas vežimukas su tokiais gė
rimais stovėjo miesto centre.

Varšuvoje gyvendamas vieną 
dieną užėjau pas kirpėją plau
kų nusikirpti. Kirpėja* tuojau 
pastebėjo, kad esu užsienietis. 
Pasisakiau, kad atvykau iš A- 
merikos ir Lenkijoje galvoju 
ilgesnį laiką pagyventi. Jis man 
patarė pasilikti Varšuvoje ir 
pažadėjo man išnuomoti savo 
bute vieną kambarį. Aš jo pa
siūlymą priėmiau, nes Varšuvo
je kurį laiką pagyventi norė
jau.

Tačiau tam tikslui buvo rei
kalingas milicijos leidimas. Krei 
piausi į miliciją, tos srities parei 
gūnas man atsakė taip: “Var
šuvoje gali apsigyventi tik tie 
užsieniečiai, kurie turi čia gy
venančius giminaičius, taip sa
kant pas gimines. O gauti leidi
mą apsigyventi pas svetimus 
žmones nėra jokios galimybės”.

Tada aš pasakiau, kad va
žiuosiu į Bialystoką (Balstogę), 
į Punską, ar ten taip pat ne
gausiu leidimo apsigyvenimui?
I tai milicijos pareigūnas atsa
kė, kad Balstogės vaivadijoje 
man apsigyventi kliūčių nebus.

Tuomet aš iš Wilenskos ge
ležinkelio stoties (Varšuvoje y- 
ra 4 ar 5 geležinkelio stotys) 
išvykau į Balstogę ir čia vieš
butyje vieną naktį nakvojau. 
Sekančią dieną traukiniu išva
žiavau į Suvalkus. Geležinkelio 
bilietus tikrinęs konduktorius 
įspėjo mane, kad X stotyje tu
rėsiu persėsti į kitą traukinį. 
Tačiau aš tos stoties pavadini
mą užmiršau ir tą stotį prava
žiavau. Po to atėjo kondukto
rius ir klausia, kodėl aš neiš
lipau. Atsakiau, kad pražiop
sojau. Tada jis pradėjo mane 
gąsdinti, kad bus blogai, liepė 
paimti čemodanus ir nuvedė į 
tarnautojų vagoną, kur liepė 
laukti jo atėjimo ir išeidamas 
vagoną užrakino.

Man pradėjo rūpėti, kuom tas 
baigsis. Važiavome, kol sustojo 
traukinys paskutinėje stotyje 
prie Sovietų Sąjungos Kalinin
grado (buv. Karaliaučiaus) ob- 
Tasties sienos, čia traukinys 
stovėjo kokią valandą laiko. Po 
to pradėjo judėti atgal. Aš sėdė
jau vienas pats užrakintame 
vagone (tur būt, kad rusai ma
nęs nepačiuptų).

Pagaliau atėjo tas pats kon
duktorius ir pasakė, kad tas 
malonumas kainuos 72 zlotus. 
Ką darysi, turėjau sumokėti. Po 
to vienoje stotyje traukiniui su
stojus jis vėl atėjo, liepė paim
ti lagaminus ir išlipti persėdi
mui į traukinį, kuris turėjo va
žiuoti į Suvalkus.

Jau buvo vakaras, kai trau
kinys sustojo Suvalkų stotyje. 
Iš čia autobusu atvykau į mies
tą. Užėjau į viešbutį ir papra
šiau kambario nakvynei. Por
teris — nebejauna moteris iš
rašė kvitą už 20 zlotų (tai la
bai pigu) ir liepė eiti į nakvy
nės kambarį. Kai įėjau į kam
barį nustebau, nes čia buvo ly
giai 20 lovų. Vėl grįžtu į rašti
nę ir porteriui sakau, kad aš 
bendrame kambaryje negaliu 
miegoti, nes turiu pinigų ir če
modanuose daiktų — mane ga
li apvogti. Ji atsakė, kad visi 
pavieniai kambariai yra užimti 
ir, kad ji pasistengs į mano nak 
vynės kambarį daugiau nakvo
tojų nepaskirti. Turėjau su tuo 
sutikti, nes mieste daugiau vieš
bučių nėra. Tačiau ji savo paža
dą išpildė —- miegojau vienas. 
Tik atslinkusį rytmetį turėjau 
dar 20 zlotų primokėti, nes už
sieniečiams kainos esančios auk 
istesnės.

Autobusu į Seinus
Iš Suvalkų autobusu atvykau 

į Seinus, o iš čia į Punską. Ap
sigyvenau tuojau už Punsko 
miestuko prasidedančiame Krei
vėnų kaime pas ūkininką. Man 
tuojau pradėjo rūpėti užsiregist 
ravimo reikalas milicijoje. Ta
čiau ūkininko sūnus, kuris bu- 

, vo lankęs milicijos mokyklą, 
tvirtino, kad 3 d. galima gyven
ti be registracijos. Aš jam pa
tikėjau ir apie tai daugiau ne
besirūpinau.

Tas pats sūnus su savo nuo
savu motociklu antrą dieną nu
vežė mane pas tą moterį (ji gy-
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fesinė sąjunga, kuriai priklauso 
4 mil. čeikų ir 1.5 mil. slovakų. 
Demokratiškai besitvarkanti 
profesinė sąjunga dažnai taria 
žodį vyriausybei paremti. Me
talo darbininkų profesinės są
jungos pirmininkas Vlastimil 
Tomanas reikalauja reformų, 
grasina streiku, jei J. Smrkovs- 
kis bus pašalintas iš parlamento 
vadovybės. Čekoslovakijos pro
fesinė sąjunga nėra komparti
jos įrankis, bet savaimingos nuo 
monės reiškėją.

Trys galimybės

Visose komunistinėse respub
likose žinomas nepasitenkinimas 
Sovietų primestu įsibėgėjimu. 
Vienur jis viešai žinomas, kitur 
bręsta pogrindyje. Kartų sąvar
ta, jaunimo nauji polėkiai, tau
tinis apsisprendimas, ūkinis slo
gutis ir kasdieniai ūkiniai rū
pesčiai, valstybės nepriklauso
mybės siekimas iššaukia nau
ją, skirtingą šnektą su Maskva. 
Čekoslovakijos padėtis skirtin
ga, nes tauta, kompartija ir 
jos vyriausybė buvo užsimojusi 
atvirai padaryti šuolį. Jos da
bartinė raida priklauso nuo ben 
dro įsibėgėjimo satelitinėse res
publikose, Sovietų spaudimo ir 
čekų bei slovakų pasipriešini- 1

veno už 8 km. nuo Punsko), 
dėl kurios aplankymo aš gavau 
vizą į Lenkiją atvažiuoti. Mat, 
užsieniečiai, norintieji atvykti į 
Lenkiją, turi nurodyti asmenį, 
pas kurį jie vyksta, nes kitaip 
neduodama viza. Šita moteris 
man buvo visai nepažįstama ir 
nežinoma. Jos pavardę ir vardą, 
taip pat adresą man davė Chi- 
cagoje vienas visuomenininkas 
iš Balfo archyvo.

Pasirodo, kad ta moteris .tei
singiau mergaitė jau buvo su- 
siirhetrikavusi su vienu iš Kana
dos atvykusiu lietuviu (rodos, 
iš Montrealio, ten jis turi nuo
savą namą). Dabar ii tvarkė 
dokumentus dėl išvažiavimo į 
Kanadą.

Klausinėja policija
Kai ūkininko sūnus pasakė, 

kad aš atvykau pas ją iš JAV, 
ji pamanė, kad ir aš atvažiavau 
piršlyboms. Ji skubiai išbėgo į 
kitą kambarį puoštis. Bet aš ne 
piršlyboms atvykau, tik jos var
dą panaudojau, kad galėčiau 
atvykti į Lenkiją. Bet apie tai 
aš jai nieko nesakiau.

Ji rodė man kanadiškio su
žieduotinio fotografijas. Dar ne 
senas vyras, stambaus sudėji
mo. Ji gyveno su motina nuo
savam ūkely, kaip i'š visko ma
tėsi, vargingai. Aš jai už jos 
vardo panaudojimą daviau 11 
dolerių.

Kreivėnų kaime pas ūkininką 
gyvenau 3 dienas. Po to apsigy
venau Eik mieste pas vieną mo
kytoją. Birželio mėn. pabaigo
je vėl nuvykau į Punską. Vaka
re nuo autobuso žingsniuojant 
į Kreivėnų kaimą pas tą patį ū- 
kininką mane pasivijo su mo
tociklu milicininkas, sustabdė ir 
pasakė, kad rytojaus dieną 12 
valandą (sekmadienį) atvyk
čiau į Punsko milicijos raštinę 
svarbiems reikalams. Po to jis 
nuvažiavo atgal.

Apie tai pasakiau ūkininkui, 
kuris į tai atsakė, kad greičiau
siai būsiu klausinėjamas dėl ne
užsiregistravimo, kai buvau pas 
jį atvykęs pirmą sykį balandžio 
mėnesį. 'Ūkininkas dėl to jau 
buvęs klausinėtas.

Sekmadienį skirtu laiku at
vykau į Punsko miliciją. Punk
to vedėjas surašė ilgą protoko
lą. kodėl aš neužsiregistravau, 
kai pas ūkininką buvau apsisto
jęs pirmą sykį. Sako, kad užsi
registruoti privalo visi, kas sve
timoje vietoje apsistoja 24 va
landas ar ilgiau, tuo labiau Pun 
ske, nes čia eina Sovietų Są
jungos ir Lenkijos siena ir čia 
gali atsirasti nepageidaujami 
žmonės.

Pasirašiau protokolą, bet ma
nęs nepaleido, 'liepė laukti. Po 
kokios valandos atvyko du mi

BEDUGNĘ
mo. Nė vienas dydis neapskai- 
čiuojamas.

Šiuo metu Čekoslovakija turi 
tris galimybes. Pirmoji, mažiau
siai pavojinga, įterpiama į da
bartinės politikos rėmus: Mask
va spaudžia, Praha daro išori
nes formalias nuolaidas, bet 
siekia ne tik reformų, bet ir 
politinio ir ūkinio didesnio sa
vaimingumo.

Antroji galimybė sudaryti 
Maskvai palankią vyriausybę ir 
ivesti sovietinei santvarkai dar 
nepribrendusi. Maskva neturi 
ganėtinai šalininkų vyriausybei 
sudaryti ir jokios atramos tau
toje.

Trečioji galimybė Čekoslova
kijoje įvesti koloninę santvar
ką, kaip Lietuvoje, ir valdyti 
kraštą kieta ranka šiuo metu 
net Sovietų nevilioja, nes ji at
neštų didelę įtampą, kraujo pra 
liejimą ir suirutę.
Sovietų tikslai numanomi, to- 

čiau čekų ir slovakų pasiprie
šinimas neapskaičiuojamas. Iki 
šio meto čekai ir slovakai pa
rodė nepaprastą ryžtą ir draus
mę laisvei ginti. Kai tautoje pa
sireiškė mažas svyravimas, su
sideginęs Jan Palachas ir 18 jo 
vienminčių politiškai tautas su
stiprino ir aukštai iškėlė laisvės 
švyturį.

Prie Santa Barbara Caiifornijoj valoma pakrantė nuo išsiliejusios alyvos.

licijos valdininkai iš Seinų (ap- Į 
skrities miesto). Jie vėl mane 
tardė taip pat dėl neužsiregist- 
ravimo, toliau kada į Ameriką 
atvykau, iš kur, kodėl apleidau 
Lietuvą ir kt. Pagaliau padavė 
ranką ir pasakė, kad nebijočiau, 
nes nieko blogo nebus, tik turiu 
stengtis, kad ateityje su užsi
registravimu taip daugiau ne- 
pasikailotų.

Kas yra Vilkas?
Pas ūkininką Kreivėnų kaime 

dabar gyvenau savaitę laiko. 
Pirmadienį įsiregistravau, o iš
vykdamas išsiregistravau.

Kada baigėsi 3 mėnesiai po 
mano atvykimo į Lenkiją, man 
reikėjo prailginti vizą ir dėl to 
turėjau kreiptis į Balstogės mi
licijos užsieniečių skyrių. Pasi
rodo, kad ir Balstogės milicija 
žinojo apie mano neužsiregist- 
ravimo bėdas. Čia vienas val
dininkas mane vėl klausinėjo, 
tik ne dėl neužsiregistravimo, 
bet kada ir kaip atsiradau A- 
merikoje, kodėl apleidau Lietu
vą ir kt. Pagaliau jis paklausė, 
kas yra Vilkas? Atsakiau taip, 
kaip yra. Toliau, kas yra Maž
rimas? Aš jo nežinau, taip ir 
atsakiau. Po to, kas yra Bal
tas? Pasakiau, kad labdarybės 
organizacija, kuri šelpia netur
tingus užsienio lietuvius.

Tai buvo pirmas ir paskutinis 
prie vizos gavimo klausinėji
mas, nors viza po to buvo dar 
daug kartų pratęsiama vis 3 
mėnesiams.

1966 m. lapkričio mėn. pa
baigoje iš Elko miesto persikė
liau gyventi į Balstogę. Čia kam 
barį turėjau ne privačiai, bet 
viešbutyje “Cristal”. Kainavo 
ne pigiai — 72 zlotus parai. Vieš 
būtis 120 lovų didumo mieste 
yra vienintelis. Kai įbuna ko
kie suvažiavimai arba šiaip ka
da daug svečių atsilanko vieš
butyje pritrūksta vietų. Tada 
svečius viešbučio porteriai siun
čia nakvoti pagal turimą sąra
šą pas privačius žmones.

Kelionė į Belgradą,
1967 m. rudenį sugalvojau pa

keisti gyvenamą vietą. Spalio 
pabaigoje nuvykau į Liubliną, 
nes ten galvojau apsigyventi. 
Tačiau Liublinas man nepatiko: 
miestas senoviškas, gatvės daž
nai kreivos ir siauros, pastatai 
daugumoje taip pat senoviški. 
Balstogė daug gražiau atrodo. 
Po savaitės laiko grįžau atgal 
i Balstogę.

Tuomet pradėjau galvoti apie 
vykimą į Jugoslaviją. Gruodžio 
pradžioje išvykau į Varšuvą ir f

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Praeityje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems,

tina

s.
Todėl, tarp daugelio kitų DRAUGE gaunamų knygų, patar- 
pasiskaityti ir

Išganymo kelias, Pranciškus Salezas 3.50
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. Alexander 1.50
Pažvelkime į Mariją, prel. F. Bartkus 2.00
Šv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00
Šv. Augustinas, Giovanni Papini 3.00
Šv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 3.00
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00
Vyrai klystkeliuose, kun J. Prunskis 3.00
Illinois gyventojai prašomi prie knygos kainos pridėti 5 proc.

mokesčiams.

užėjau į vieną kelionių biurą 
geležinkelio bilietui į Belgra
dą gauti. Jei būčiau turėjęs 
dolerių, bilietą būčiau tuojau 
pat gavęs, o aš turėjau tik pen
sijos čekius, už kuriuos man ge
ležinkelio bilietą duoti atsisakė 
ir pasiuntė į ORBIS centrinę į- 
staigą. Už tuos čekius ir čia 
geležinkelio bilietą duoti nesuti
ko. Tuomet pripuolamai įstaigoj 
priėjau prie lėktuvų bilietus iš- 
davinėjančio langelio ir pasitei
ravau, kaip galima gauti bilietą 
į Belgradą už JAV pensijos če
kius? Čia sėdinti simpatinga mo 
teris man patarė eiti į netoli 
nuo čia esantį banką, vieną če
kį iškeisti į zlotus ir paprašyti, 
kad išduotų pažymėjimą, jog 
tie zlotai yra “dewizowy” (pa
dengti doleriais). Tada tą raštą 
turiu patiekti ORBIS-ui, kuris 
už taip iškeistus pinigus man 
į užsienį vykti lėktuvo ar gele
žinkelio bilietą išduoti privalo.

Taip aš ir padariau — nuro
dytam banke iškeičiau čekį ir 
gavau sakytą pažymėjimą. Ta
čiau ORBIS tarnautojos gele
žinkelio bilietą ir dabar duoti 
atsisakė. Bėgu atgal į banką 
skustis, nes ten man sakė, kad 
visikas yra tvankoje. Iš banko 
i ORBIS paskambino telefonu, 
kad man bilietas būtų išduotas.

Bėgdamas į banką interesan
tų koridoriuje užmiršau paimti 
portfelį ( jame buvo angliškai - 
lenkiškas ir rusiškai - lenkiškas 
žodynėliai ir kiti dalykėliai). 
Grįžęs portfelio neberadau ir dėl 
to turėjau nuostolių apie 500 
žiotų.

Dabar ORBIS-se kalbėjau su 
skyriaus vedėja. Ji paėmė tele
fono triubelę ir ilgai kalbėjosi 
su banku. Po to ji prašneko į 
tarnautojas ir pasakė jom, kad 
man geležinkelio bilietą išduo
tų.

Taip po tiek daug dėtų pas
tangų pagaliau geležinkelio bi
lietą gavau. . Tą pačią dieną dar 
turėjau gauti iš Čekoslovaki
jos ir Vengrijos ambasadų vi
zas jų kraštams pervažiuoti. Ir 
tai sutvarkiau.

Sekantį rytmetį gruodžio 8 d. 
prieš 7 vai. Varšuvos “Glowna 
Stacija” patalpoje vaikštau ir 
laukiu atriedančio traukinio, su 
kuriuo turiu važiuoti į Belgradą. 
Staiga prie manęs prieina jau
na mergaitė ar ponia ir sako: 
“Aš šiąnakt Varšuvoje jūsų ieš
kodama perėjau visus viešbu
čius, bet jūsų niekur neradau. 
Ar jūs manęs neatsimenate ? Aš 
esu banko tarnautoja, kuri jum 
iškeičiau į devizinius zlotus če

kį”. Tada aš ją atsiminiau ir 
tada ji iš rankinuko ištraukė 
mano čekį ir prašė, kad pasira
šyčiau. Pasirodo ji man išmo
kėjo pinigus be mano parašo 
ant čekio — ji užmiršo primin
ti, o aš užmiršau pasirašyti. Aš 
tuoj prie staliuko pasirašiau ir 
atidaviau jai pasirašytą čekį, 
atsiprašydamas, kad dėl manęs 
ji turėjo tiek daug nemalonumų 
ir vargo.

Po keliolikos minučių prie pe-

ŽIOBRIAI PLAUKIA
J. Švaistas

Romanas apie didįjį knygnešį 
kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo 
nemažesnę pareigą jautė darbuo
tis kaip lietuvis savo tautos švie
timui. Jo darbo vaisiais mito tau- 
iniai atgimstanti tauta.

Šalia vieno žymiausio knygne
šio biografijos, autorius vaizdžiai 
atskleidžia skaitytojui ir to meto 
laikotarpio aplinką, nuotaikas ir 
tautos idealizmą kovojant už sa- 
o spaudą.

Šių laikų jaunimui būtų labai 
naudinga susipažinti su ano me
to jaunosios kartos drąsa ir užsis
pyrusiu pasiryžimu savo sieki
muose, kas galėtų būti pavyz
džiu ir šiais laikais.

Knyga gaunama DRAUGE, 
kaina 2.50 dol.

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

rono privažiavo greitasis trau
kinys ir aš įlipau į patogią pir
mos klasės kupę ir čia apsisto
jau, nes tokį turėjau geležin
kelio bilietą. Lygiai 7 valandą 
pradėjo riedėti traukinys vis di
dindamas greitį, kad punktua
liai atvyktų į tvarkarašty nuro
dytas vietoves, kad antrą dieną 
(1967.XII.9) 8 valandą ryto pa
siektų Jugoslavijos sostinę Bel
gradą. Leo Kveeas

ATSILIEPĖ KARDINOLUI
Koelnas. Koelno arkivyskupi

jos tikintieji, atsiliepdami į 
kardinolo Frings atsišaukimą, 
vietoj Užgavėnių pasilinksmini
mų aukoti Biafros karo aukų 
gelbėjimui, paskutinį sekmadie
nį šiam tikslui surinko arti mi
lijono markių aukų, už kurias 
škubiai pasiųsta būtiniausių 
maisto produktų ir vaistų Biaf 
ros alkstantiems vaikams gel
bėti.

Į MO VI NG
ŠERĖNAS perkrauto baldus lt 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place WA 5-8063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
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LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Heating Contractor
šė
mo

įrengiu naujus te perstaitau 
nūs visų rūšių "tenio apšlldy: 
pečius ir alr oonditioning i 
naujus ir senus natnus. Stogų 
rimus (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mlestąljtr/ užmiesčiuose. 
Darba* atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
ti u m :i‘l

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHKET MĖTAU 
4444 S. Western, Cliicnipi », III.

Telefonas VI 7-3447.

S\ever been siek 
a day in his Ii fe
That’s the way it should be. 
Every chlld Is entitled to a 
healthy įtart In life, būt there 
are en estimated 250,000 
American bables each year 
who are deprived of that 
precious birthright

They are the bables 
born with defeets.
They are the 
bables you help by 
helplng the March 
of Dimes fignt 
blrth defeets 
through natlonwids 
pregrams af 
research, medlcal 
care and educatlon.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.



PHILADELPHIA, Pa.
Mūsų apylinkės tikrai plačios | 

ir nesiriboja Pennsylvamia, bet 
tęsiasi ir per pietinę New Jer- 
sey iki jos sostinės Trenitono 
ir ligi Atlanto vandenyno pa
kraščių. Nei Delaware upė, nei 
steitų siena, nei atskirai susi
organizavusi Pietinės New Jer- 
sey L. Bendruomenės apylinkė, 
šios lietuv’ų kolonijos suskaldy
ti "epaiėgia.

Mus jungia bendruomeninė 
dvasia, bendruomeniniai tikslai 
ir praktiškas jų vykdymas ka4p 
lietuvių parapija su pamaldomis 
ir apeigomis lietuvių kalba, šeš
tadieninė mokykla, Jubiliejinių 
metų minėjimas, jaunimo orga
nizacijos, choras Viltis, žilvinie- 
čia> šokėjai ir daugelis kitų or
ganizuotų veiksnių. Speciali mi
sija kolonijos ve’kloje tenka 
Bendruomenės Balsui. Per radi
ją jo besiklausydamas ir vie
nišas lietuvis, pasijaučia esąs 
neužmirštas atsiskyrėlis, o di
džiulės lietuvių bendruomenės 
narys.

Darbingas susirinkimas. Abie 
jų — Philadelphijos ir pietinės 
New Jersey LB apylinkių kvies 
tasis susirinkimas, pasvarstyti 
išk'lusias problemas bei išklau
syti pranešimų, buvo gausus ir 
gyvas. Susirinkime, gal pirmą 
kartą Philadelphijoje, vyravo 
jaunesnioji karta. Algimantas 
Gečys Phila. LB ’r Jubiliejinių 
metu komiteto pirmininkas, pra
dėjęs susirinkamą pranešė, kad 
Jubiliejinių metų komiteto veik
la pratęsiama iki birželio vidu
rio. Komitetas turi 2 didėlius už
davinius — surengti Vasario 16 i

| minėjimą, kuris įvyks vasario 
23 d. ir ekumeninę maldos die
ną už pavergtas tautas, kuri 
ruošiama birželio 15 d. Ekume
ninė maldos diena ruošiama šv. 
Petro ir Pov'lo katedroje, daly
vaujant Philadelphijos arkivys
kupui kard. Krol.

Vasario 16-ji bus minima 
šventės dieną šv. Jurgio ir Šv. 
Kazimiero parapijų bažnyčiose, 
o vasario 23 d. — Šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje. Iš
kilmingas minėjimas įvyks Dre- 
xel Institute of Technology sa
lėje vasario 23 d., 3 vaL punktu
aliai.

Juozas Ardys — finansų ko
misijos pirmininkas, priminė, 
kad Vasario 16-ji šiuo metu y- 
ra ir lietuvių solidarumo diena, 
kurios metu turime dėtis į lais
vinimo kovą ir didesne pinigine 
auka. Aukos bus renkamos au
kų lapais iš anksto, o taip pat 
prie įėjimo į salę, minėjimo die
ną.

Vinco Krėvės šeštadieninės 
mokyklos priešgaisrinės apsau
gos reikalu kalbėjo tėvų komi
teto pirmininkas Jonas Vige
lis. Visos mokyklos klasės yra 
šv. Andriejaus parapijos patal
pų antrame aukšte ir reikalin
ga padaryti iš jų atsarginis iš
ėjimas. Šis reikalas rūpi nema
žiau ir šv. Andriejaus parapi
jos klebonui kun. Jurgiui De
gučiui. Jį kebą ir apdraudos ben 
drovė. Tikimasi, kad visiems 
bendrauiant problema išsispręs, 
tačiau bus reikalinga parama iš 
L. Bendruomenės pusės. Kadan
gi šeštadieninė mokyklą yra LB

BOSTONO ŽINIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės mi 
nėjimas yra šį sekmadienį, tik 
vasario 16 dieną.

Programa: 10 vai. ryto Sv. Mi
šios Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Organi
zacijos dalyvauja organizuotai ir 
su vėliavomis. Iškilmingas mi
nėjimas yra Lietuvių Piliečių d- 
jos auditorijoje So. Bostone. Pra
džia 2 vai. Atidarymas, himnai, 
invokacija, sveikinimai. Kalbės 
prof. dr. Jonas Puzinas iš Phila
delphijos. Meninę progra
mą ruošia rašyt. Stasys Santva
ras. Atlieka Rita Ausiejutė, Bi
rutė Vaičjurgytė, Jurgis Jašins- 
kas, Gediminas Margaitis, solis
tas, tautiniai šokiai. Tai mūsų 
didžioji šventė ir visi joje priva
lome dalyvauti.

“KRIKŠČIONIS GYVENIME“ 
PRISTATYMAS

Serijos “Krikščionis gyveni
me” pristatymas yra vasario 23 
d. 3 vai. p.p. Lietuvių Piliečių 
d-jos auditorijoje So. Bostone. 
Programoje: Atidarymas - dr. 
Petras Kaladė; kalba prel. Vy
tautas Balčiūnas “Likiminio po
sūkio angoje”, prof. dr. Vaide
vučio Mantauto žodis “Pavir
šius ir gelmė”. Taip pat bus 
krikščioniškos spaudos parodė
lė ir vaišės.

Moralinis nuosmukis slenka 
šiomis dienomis per visą pasau
lį. Krikščioniška spauda yra di
džioji saugotoja ir globėja tų di
džiųjų moralės principų, kuriuos 
šiandien daugelis pamiršta. Ver 
ta apie juos pagalvoti ir pakal
bėti.

RAMOVĖNAI IR VYČIAI Į 
LIETUVIU FONDĄ

Lietuvių fondo Bostone Va
jaus komitetas Bostonui skirtą 
kvotą $20,000 jau įvykdė.

LIŪDNA ŽINIA LIUTKO- 
NIAMS

Gauta žinia, kad Lietuvoje 
staiga mirė Prakseda Saulytė 
Stankevičienė, Juozo ir Antani
nos Liutkonių, gyvenančių So. 
Bostone, duktė. Ji ruošėsi į sve
čius pas tėvus į Ameriką Ir do
kumentai jau buvo paruošti. Ir 
štai ji iškeliavo į pačią didžią
ją kelionę — amžinybėn.

Nuliūdime paliko Lietuvoje 
dvi dukrytes, vyrą ir brolį, o A- 
merikoje tėvelius, kurie taip be
galo ją mylėjo ir vis siųsdavo 
siuntinius.

MIRĖ MYKOLAS VENYS
Sausio 30 d. mirė Mykolas Ve

nys. Į Ameriką jis atvyko 1897 
metais. Mirė eidamas 91 -sius 
metus Mykolas Venys buvo vie 
nas iš aktyviausių senesnės kar
tos lietuvių veikėjų. Priklausė 
katalikų organizacijoms. Buvo 
geras kalbėtojas ir daug kur bu
vo kviečiamas su prakalbomis ir 
jas sakė. Buvo su visais mielas 
ir sugyvenamas. Gražiai sugyve
no net ir su naujaisiais ateiviais.

Nuliūdime paliko dukterį Flo- 
rence Casper ir du sūnus su a- 
nūkais.

RADIJO VALANDĖLĖS 
SUKAKTIS

Seniausia, lietuviška Radijo 
programa Naujoj Anglijoj šven 
čia savo 35 metų sukaktuves ko
vo 16 d., rengdama metinę Ta
lentų popietę ir gražuolės “Miss 
Lithuania of N. E.” Reginos Bai- 
kaitės iš So. Bostono, pagerbi
mui balių.

Kviečiami visi talentai visų 
amžių užsiregistruoti. Turi pasių 
sti savo vardą ir adresą ir pami
nėti ar dainuoja, šoka, groja ir 
kt. pas Valentiną Minkienę, 502 
E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
klubas dabar turi liftą ir nerei
kės lipti trijų aukštų į salę.

Visi kviečiami į radijo progra
mų linksmą parengimą.

institucija, sutarta, kad reikia
ma parama bus suorganizuota.

Ilgiausiai susirinkimas svars 
tė ir diskutavo Bendruomenės 
Balso radijo programos reika
lus. Buvo aptariama jos turi
nio .anglų kalbos dalinio įve
dimo ir programos finansavimo 
reikalai. Š’Uo klausimu para
šysime atskirai.

Painformuoti apie lietuvių gy 
vėmimą mūsų kolonijoje lietu
viška’ nekalbančius mūsų tau
tiečius, sutarta leisti kelis kar
tus per metus informacinį biu
letenį. Susirinkimas užtruko dau 
giau kaip 3 valandas. Jam pir
mininkavo Vytautas Volertas 
sekretoriavo — Virginija Mikė- 
nienė.

Pennsylvanijos gubernatorius
Raymond P. Shaeffer, sausio 30 
d., Harrisburge, priėmė Phila
delphijos lietuvių delegaciją ir 
įteikė jai proklamaciją. Skelbiar 
čią Vasario 16-ją Lietuvių ne
priklausomybės diena Pennsyl- 
vanijoje. Delegacija pakvietė gi? 
bematorių dalyvauti ekumeni
nėje maldos dienoje už paverg- 

t tas tautas. Delegacijai vadova
vo Gabrielius Mironas. Be jo 
delegacijoje dalyvavo Aušra Ma 
čiulaitytė-Zerr ir Jonas Mato
nis.

Philadelphijos meras James 
H. G. Tate. Vasario 16-sios mi
nėjimo proga, vasario 10 d. pri
ims lietuvių delegaciją. Lietu
vos vėliava, miesto rotušėje 
bus iškabinta vasario 17 d.

Sofija Romanausldenė .buvu
si žymi Balfo veikėja, sausio 
31 d„ savųjų tarpe, atšventė 
60-jj gimtadienį.

Iš parengimų kalendoriaus 
Philadelphijoje

Vasario 9 d. — Sv. Andrie
jaus parapijos salėje, po 10.30 
vai. lietuviškų pamaldų, ateiti
ninkų sendraugių metinis susi
rinkimas.

Vasario 9 d., 3 vai. dieną — 
AL Tautinės s-gos metinis susi
rinkimas lietuvių banke (LPS 
LA).

Vasario 16 d. pamaldos už 
pavergtą Lietuvą Vasario 16
minėjimo proga------- 10.30 v.
dieną — Sv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, o 11.30 vai. 
dieną — Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

Vasario 23 d. — pamaldos už 
Lietuvą 10.30 vai. dieną Šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje, o 
3 vai. dieną — iškilmingas Va
sario 16-sios minėj’mas Drexel 
technologijos institute.

Kovo 2 d. — Philadelphijos 
skautų rengiama Kaziuko mu
gė šv. Andriejaus parapijos sa
lėje ir L. Vyčių rengiamas šv. 
Kazimiero minėjimas šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje bei 
salėje.

Kovo 8 d. — šeštadieninės 
mokyklos parengimas šv. An
driejaus parapijos salėje.

Kovo 16 d. — L. Bendruo
menės Philadelphijos apylinkės 
metinis susirinkimas lietuvių 
banke. Pradžia 3 vai. dieną.

K. C.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėslntaval. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namu tel. — PR 6-1668

Lietuvos Veteranų s-gos “Ra
movė” Bostono skyrius jau 2-ją 
šimtinę įnešė į Lietuvos fon
dą. O Lietuvos Vyčiai, Naujosios 
Anglijos Apskrities vyčių seimo 
metu, prisimindami didelį Vy
čių veikėją dr. Juozą Leimoną, 
jo vardu įnešė irgi šimtą dole
rių.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui a|xlrau<ls nuo ugnies Ir automo
bilio pas
F R A N K ZAPOLIS

3208K Oftlh Street
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4.8654 Ir GR 6-4339

Rengėjai

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 6-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Lietuvių roto archyvo lėšų telkimo komitetas. Iš k. į d. sėdi vicepirm. 
Stasė Semėnienė, pirm. Jonas Evans, vicep. Birutė Briedienė. Stovi: 
kun. A Kezys, SJ, iždininkas, Joana Grybauskienė — sekr. ir Jurgis 
Janušaitis — spaudos-informacijos reikalams.

Nuotr. Lietuvių foto archyvo

DOKUMENTINIUOSE FILMUOSE JIE 
LIKS AMŽINAI GYVI

Keliais atvejais lietuvių vi
suomenė buvo supažindinta su 
.abai reikšmingu sumanymu — 
iokumentiniuose filmuose įam
žinti mūsų tautai ir valstybei 
įusipelnusius asmenis. Jų turi
ne išeivijoje nemaža ir jų am- 

j šus atskubėjęs į gyvenimo pa- 
.akarį. Tokie mūsų tautos žmo- 
įės, kaip kultūrininkai, meni- 
linkai, rašytojai, visuomeninin- 
xai, politikai, muzikai visą sa- 
to gyvenimą yra pašventę Lie
tuvai ir jų darbų kelias nepa
prastai įvairus ir turiningas. Ir 
gal būt nieko nebūtų branges
nio, kad šiandien galėtume pri
kelti iš kapų milžinų bent vie
ną mūsų tautos vyrą ir doku
mentiniame filme pažvelgti į jo 
nueitą gyvenimo kelią. Kiek 
ten rastume daug gražių pa
vyzdžių, aukos ir meilės sava
jam kraštui. Ar tai nebūtų pa
skata mūsų, svetimoje jūroje 
plaukiojančiam ir skęstančiam 
jaunimui uždegantis pavyzdys. 
Dėja tai praeitis ir niekada jos 
nebesugrąžinsime. Tad iš pra- • 
eities pasimokydami, gyvenda
mi netaip jau skurdų gyveni
mą, galime -išeivijoje atlikti 
tikrai istorijai paliekantį didelį 
darbą. Įamžinkime savo tautos

žino dėmesio.
Šią gražią mintį spaudoje pir-1 

mas kėlė mūsų kultūrininkas | 
ir poetas Kazys Bradūnas. Min-1 
tis rado atgarsio ir Lietuvių, 
Foto Archyvas, kuriam vado- • 
vauja puiKus menininkas — fo
tografas ir didis entuziastas A. 
Kezys, SJ, ėmėsi konkrečių žy
gių. Pradžiai surinkta tyliai 
keletas šimtų dolerių ir pradėti 
filmavimo darbai, šiam dide
liam darbui Laisvės Kovos me
tuose savo darbą paaukojo akt. 
rašytoja Birutė Pukelevičiūtė 
ir šie du žmonės padarė gražią 
pradžią šiame dideliame ir reikš 
mingame darbe.

Jau turima keletos asmenų 
gyvenimo detales, kurios po 
ilgų studijų ir filmų karpymų 
bus suldedintos į meniško do
kumentinio filmo gabalą.

Bet visi tie darbai reikalingi' 
plačios visuomenės paramos ir 
dėmesio. Tam tikslui sudary
tas Lietuvių Foto archyvo lėšų 
telkimo komitetas. Jį sudaro: 
pirmininkas, čia gimęs ir augęs, 
veiklus Amerikos lietuvis Jo
nas Evans, vicepirmininkė — 
Stasė Sėmėnienė, Birutė Brie
dienė, sekr. Joana Grybauskie
nė, ižd. kun. A. Kezys, SJ, ir

žmones, kurių darbai verti am- spaudos — informacijos reika-
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lama Jurgis Janušaitis.
Komitetas turėjo porą posė

džių ir planavo lėšų telkimo 
problemas. Pirmiausias uždavi
nys yra įsigyti tinkamus ir spe
cialus filmavimo ir garso apa
ratus. Samata sieksianti iki 
10,000 dol. Šiame darbe nuo
širdžiai talkina inž. Briedis.

Iki šiol filmavimo darbus at
likdavo tėvas A. Kezys, S J, su 
nuomojamais aparatais, kas 
brangiai atseina. Taigi apara
to įsigijimas yra viena iš bū
tinybių.

Paskutiniame posėdyje, įvy
kusiame pirmininko Jono Evans 
namuose, sausio 20 d. buvo ap
tarti Globos komiteto reikalai. 
Globos komitetas būtų didysis 
ramstis šiame darbe. Čia buvo 
plačiai aptartos visos šios reikš
mingo darbo galimybės, veiklos 
būdai ir lėšų telkimo perspek
tyvos.

Komitetas su didele viltimi 
šį darbą pradeda ir tikimasi, 
kad ne tik visi lietuviai, bet 
ypač mūsų organizacijos, vers
lo įmonės, prekybininkai šį dar
bą savo auka parems. Organi
zacijos, kurių ižduose guli 'kar
tais nemažos sumos pinigų, tik 
rai galėtų šiame darbe būti 
labai reikšmingos tuo ir savo 
veiklos kelyje paliktų neuž
mirštamus ir laiko neužnešamue 
pėdsakus. Apie dokumentinių 
filmų eigą dažniau painformuo
sime ir plačiąją visuomenę.

Jurgis Janušaitis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. ABALL ROOFING C0,
iBtelgta prlefi 49 metus 

Dengiame visų rūftly stogus Taliu 
ne arba dedame naujus kaminus, r, 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
ne 18 lauko Taisome m Oru "tuok 
■ nlntlng” Pilnai apstcl raude Vlsp 
larbas gare ntnntas

A f oU4? kfIm PO 7-877'
\pskaičinvinim n ninkamai 

■ knnibinkitc b»” mirui ■ > laiku

■-------------------- — -

MOTERIMS REKOLEKCIJOS
K. PRASIDĖJIMO MARIJOS SESERŲ SODYBOJE
Laikytis savos tautos tradicijų ir visuomenėje šviest nauj” 

žmogumi, atkurtu Kristuje, yra pirminė mūsų pareiga. Bet t-i 
atlikti nėra lengva. Reikia sąmoningo apsisprendimo ir kasdienėm 
praktikos Kaip visa tai ’sisavinti gali padėti savaitgalių susitelk - 
mai, kurių tvarka N. Prasidėjimo Marijos Seserų sodyboje yra 
sekanti: buvo spaudoje skelbta, kad MOTERIMS SUSITELKIMO 
SAVAITGALIS bus: kovo 7-9 d. Data pakeista, bus VASARIO 28 
— kovo 1-2 dienomis, praveda prelatas V. Balčiūnas. Me-gaitėms j 
gimnazistėms kovo 14-16 dienomis, praveda tėvas A. Jurgelaitis, | 
OP, Providence College profesorius.

Savaitgaliu besimokančioms mergaitėms — $10.00. Moterims — j 
$20 00. Jei kas nepajėgia mokėti, visvien atvykite, susitarsime.

Rekolekcijų reikalais kreiptis: Sister M Palmira. Vilią Maria. 
Thompson. Conn. 06277. telef. code 203—923-9004.

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustyinas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDĘ! AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsl. 
mokėjimo są
lygos.

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

OUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 43/4

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60682. Tel. Y A 7-598‘

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

Vakarais skambinti YVĄ 5-3607 
P. Rudėnaa K. šimulis

CERTIFICATES
(Six Month Mlnlmum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
In multiplea|of $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

TANDARD
SAVINGS AND LOAN ASSOC1ATION OF CHICAGO 
Archer atSacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twlce legal reųulrementa)

HOURS: Mon., Thura., 8 a.m.-8 p.m.; Tuea., 
Frl., 9 a.m.-4 p.m. | Sat, 9 a.m. -12 noon; 

3J VVed. — no business transacted 
AMERICA’S LARGEST LITHUANIAN ASSOCIATIOfi

KVIEČIA MELSTIS UŽ 
ČEKOSLOVAKIJĄ

Popiežiaus generalinis vika
ras Romos Miestui, kardinolas 
Dell’ Aoqua, praeitą sekmadie
nį specialiu atsišaukimu į Ro
mos tikinčiuosius, pakvietė vi
sus melstis už Čekoslovakijos 
tautą. “Taip skaudžių ir tra
giškų įvykių akivaizdoje” ra
šoma atsišaukime, “mes negali 
me likti tylūs ir nejautrūs, bet 
turime melstis, kad jaunojo 
studento žygis, kuris nors sa
vaime ir yra priešingas šventą- 
jam ir nepažeidžiamąjam gyvy 
bės charakteriui, neiššauktų če- 
koslovakų tautoje dar skaudes
nių pasėkų...”

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 

galima gauti DRAUGE. Kaina 
4.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
yra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
su užsakymu galite būti tikri, 
kad knygą tikrai gausite.

Knygos tematika “persekioja
mų ir persekiojančių žmonių san
tykiai” niekad nepasens, tuo 
daugiau šiais laikais, kai beveik 
visa žmonija suskilusi į tuos du 
frontus.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė
ti Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
premija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa- 
mta iš mūsų tautos didvyriškos 
praeities. Lengvu stiliumi, aiš
kiu žodžiu, trumpais sakiniais 
knyga suteiks malonumo kiek
vienam, jaunam ir vyresniam, 
skaitytojui. Pasididžiavimas sa
vo tautos praeitimi, jaučiamas 
kiekvienoje pasakoje ar legendo
je, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
ttnaujina jame pajutimą, kad jis 
yra neatskiriama savo tautos da
lis.

Knygos kaina 2.00 dol., gau- 
ama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes- 
iams.

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nara Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00

Marijos sekimas 1.25
Ši naudinga knyga gaunama 

DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimims:::::::iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiimiiiiiiiiiiimi
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 (spalvavimul) ................. 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. Biudokienė .... 2.00
Labas rytas vovere, J. Minelga ................ 2.50
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys .......... 2.50
Mėlyni karveliai, A. Baronas ................. 1.50
Murklys, A. Giedrins ....................................1.80
Trys Sakalai, A. Vambutas ....................  .... 2.00
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė................... 3.60
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį,

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

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
IIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIU
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KANADOS ŽINIOS CLASSIFIED GUIDE
Toronto Ont.

Tl IRIME TALENTINGO 
JAUNIMO!

K.L.K. Moterų dr-jos, Šv. Jo
no Krikštytojo parapijos skyrius 
vasario 2 d. parapijos salėje su
ruošė muzikos, dainų ir dekla
macijų koncertą, kuriame dalyva 
vo išimtinai tik jaunimas (iš vi
so per 20 programos išpildyto- 
jųl). Tai buvo jaunųjų talentų 
popietė, parodžiusi mums (suau
gusiems), kad tokių talentų turi
me ir kad tik reikia juos puoselė
ti, padrąsinti, jais domėtis.

Šiuo kartu Katalikių moterų i- 
niciatyva, pasirodė, itin pasiseku
si. Jaunimas neapvylė suaugusių
jų, o suaugusieji — jaunimo. 
Koncerte dalyvavo per 200 asme
nų.

Atidaromąjį žodį tarė c.v. na
rė agr. T. Sekonienė, išreikšda
ma džiaugsmą gausiu programos 
išpildytojų ir klausytojų skaičium 
o taip pat užakcentuodama mū
siškio jaunimo ryžtą išeiti į lie
tuvišką sceną ir parodyti ką jie 
sugeba lietuviškai auditorijai. 
Kalbėtoja taip pat priminė, kad 
Šis jaunimas, gyvendamas ne tė
vynėje, turį vieną tiesų, bet siau
rą, lietuvišką kelią, o kitus du 
kelius (plačius ir juos viliojan
čius) — ne lietuviškus kelius. Jie 
mokyklose privalą mokytis ne sa 
va kalba, visa aplinkuma — 
taip pat nelietuviška. Belieka tik 
namai. Ir garbė, esą, tiems jau
nuoliams, kurie ir tokioj aplin
koj sugeba pasirodyti prieš savą- 
Hetuvišką publiką.

Pirmiausia publika pamatė sce 
noje du broliukus — Vytą ir Sta
sį Stončius, kurie padeklamavo 
vienas eilėraštuką apie voverytę, 
o kitas — apie Šalčiaus šaltą no
sį. Tuomet Rūta Pilipaitytė akor 
deonu išpildė Palmer Hughes 
kompoziciją “Per bangas”.

Sesutė su broliuku Žibutė ir Vi 
dmantas Silinskai (smuiko ir a- 
kordeono duete) išpildė F. Yan- 
kowtez Joliet Waltz, o vienas Vid 
mantas Silinksas — akordeonu 
perdavė C Dickenso “Oliverą 
Tvistą”.

Tada dvejetukas — Rimas ^uo 
dis ir Arūnas Pilipaitis (bendroj 
deklamacijoj) išpildė “Lietuva 
mano brangus kraštas”.

Akordeonistas Gediminas Vaiš
vila pagrojo nežinomo autoriaus 
kūrinį “Gegutė”, o Audrytė 
Varankaitė — pianinu paskambi 
no “Comish May—Pole Dance”, 
gi dar kita jauna pianistė — Ilo
na Paškauskaitė išpildė nežino
mo kompozitoriaus kūrinį “On 
the Sands'*.

Pagaliau, ir Beethovenui atė
jo eilė. Su jo sonata opus 14 nr.' 
2 pasirodė jau paaugusi ir (pia
no) muzikoj pažengusi Vita Ra
manauskaitė.

Ir dar pianino pasirodymuose 
— Neris Šleinytė paskambino ne 
žinomo autoriaus “Siciliano” ir 
Renata Kaminskaitė — Peter 
Field “Čiuožimą” (Skating). Ta
da akordeonistas Algis Kamins
kas pagrojo M. Rodriguez tango' 
“La Cumparsita”, o ir vėl prie 
pianino — Rūta Vaišvilaitė pa
skambino J. N. Humel “Scher- 
zo”i

Tuomet (permainai) sulaukė
me į sceną ir jaunutę solistę Da
lią Vaškevičiūtę, kuri labai ža
vingu balsu, J. Govėdui akompa 
nuojant, išpildė liaudies dainą 
“Ko mergytė liūdi”, o Dina Bu- 
bulytė pianinu paskambino Pel- 
mano “Saksachewan”. Gi tuo-i 
met — ir dar nauja staigmena: | 
smuikininkė Linda Marcinkutė ir 
fleitistė Regina Stončiūtė, taip 
pat J. Govėdui akompanuojant, 
išpildė J. Offenbacho “Barcarol- 
lę”. Tai buvo žavėtinai gražu. 
Toji pati Linda Marcinkutė (tre
čios kartos lietuvaitė) vėliau solo 
išpildė Watch Zeigh “Neįmano
mą sapną” ir, norėdama publi
kos plojimus apraminti, ji davė 
dar šį tą “priedo”.

Eduardas Trinka (akordeonu) 
išpildė lietuviškų dainų py
nę liaudies dainų (“Kai atėjo su
batėlė” ir kt.) motyvais.

Prie programos prisidėjo ir dar

Amanda Martin, 82 m., iš Pitts- 
field, Mass., laukia pranešimo iš 
Voiunteers Service to America įs- 
taigosj nes ji yra pasižadėjusi 
dirbti Puerto Rico valstybėje eko
nominėje srityje. Nepaisant am
žiaus ji mananti padirbėti ten vie
nerius metus.

|du talentingi jaunuoliai ha- Į
miltonietis Petras Bilda puikiai ,||||||i|||||||||iiimiii|||||||niiii|iiijimiii  ̂
pagrojęs akordeonu ir torontietis JEl(JĮJ H E l K I A
Antanas Šileika — paskaitęs savo GRAŽIŲ VIZITINIŲ KOKTEI.IŲ 
kūrybos porą eilėraščių. Šio jau- kreipkitės į ‘Draugą”, kuris spaus 

dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 

4545 West 68rd Street 

CHICAGO 29, LLL 
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CONSTRUCTIONCO.

no kūrėjo tarsena ir eilių kū
ryba — pasigėrėtinai gražiai ska 
mbėjo.

Pranešėja buvo tautiniais dra
bužiais pasipuošusi Regina Ston
čiūtė, meninis prižiūrėtojas —V. 
Balčiūnas, scenos meninis apipa
vidalintojas — kun. J. Staškevi
čius.

Po to visi programos dalyviai 
buvo sukviesti į sceną ir į juos už
baigiamąjį žodį bei padėką išreiš 
kė KLK Moterų dr-jos, Šv. Jo
no Kr. parapijos skyriaus pirm. 
V. Otienė, pabrėždama, jog šis 
mūsiškis jaunimas — mūsų atei
tis ir pasididžiavimas, taip pat— 
pareikšdama pageidavimą, kad 
Toronte tokios popietės ir ateity 
je būtų ruošiamos.

Visi programos dalyviai buvo 
apdovanoti “Dainorėliais”, išleis 
tais JAV-bėse Vargonininkų s- 
gos, kuriuose esama apie 20 lie
tuviškų dainų su gaidomis. V. O- 
tienė ta pačia proga išreiškė pa
dėką- parapijos klebonui kun. A- 
žubaliui už leidimą pasinaudoti 
parapijos sale ir kitokią pagalbą 
šitokį pasirodymą ruošiant. Taip 
pat dar kalbėjo V. Balčiūnas ir 
programos išpildytojų vardu — 
Juodis ir Vaišvilaitė. Pastaroji į- 
teikė dovanėlę ir V. Otienei už 
jos gražias pastangas tokią popie
tę suorganizuoti.

Visiems dalyviams (prie įėji
mo), o taip pat ir programos iš- 
pildytojams įteiktos labai dailiai 
ir meniškai atspaustos progra
mos.

Pr. AIš.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

JM67 West 6»tfa Street 
TeL HE 4-7482

PARDAVIMUI

MimimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiM

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

MALDŲ OKTAVA
PRAHA. Maldų oktavoje už 

Krikščionių Vienybę proga, Pra
hos Švenčiausios Jėzaus širdies 
bažnyčioje įvyko iškilmingos e- 
kumeniškos pamaldos, kuriose 
dalyvavo Prahos arkivyskupijos 
vyskupas pagalbininkas Matou- 
sek, Čekoslovakijos ortodoksų 
Patriarkas Novak, ir metropo
litas Dorotoj bei evangelikų Baž
nyčios atstovas Čapek.

RE A L ESTATE

Prie 71 Ir Talmnn — Mūras. 3 bu
tai Ir patalpa rastinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

l’A aukšto. 2 butai. 6 ir 4 kam b. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypus 
25 p. $13,900.

70 b- Washtennw. Mūras — 2 po 
5 kam b. tr butas rūsy 3-jų kamb. 
$28,900.

VAINA R E A L T Y
2517 W. 71st St., JIE 7-9515

Arti Marąuette Pko.
4 butų mūr. po 6 kamb. 50 p 

sklypas. 4 mafi. mūr. garažas. Savi 
įtinkąs išvyksta. $52,900.

Svarus 5įį kamb. milr., 8 metu 
senumo, guzu šildymas, vandens 
npsdmlmo kontrole. Garažas. Savi
ninkas duoda paskola. $22,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

ATTENTION
BUILDERS, INVESTORS AND 

INDIVIDVAIiS.
98 fully appenoved lots. $2,000 
with $300 dotvn. 55 acres. $6,000 
per aicre. 1 hour N. W. from Chl- 
cago Ix>op. Will sėli to individuals 
on terms. Buy 1 lot or 5 acres or 
what you want. Ali are ln fine 
suburban cities. We ha.ve a builder 
for individuals or wlll sėli for a 
builder 10 homes a tverk in the 
$18.000 to $35.000 home bracket. 
Also 40 farms ln Indiana and 
Ohio. 10 to 300 acres. Šame can 
be zoned for mobile home parks. 
Many foreclosures on homes. Gas 
stationš and bluldings at much 
less than today’e biulding costs.
Roply glvlng name and phione 
nutnber American Foreigh. Box 
AF 608. 225. W. Washington,
Chicago, Ui.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELĖS 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.

Gavėnia yra susikaupimo ir rimties laikotarpis, kurio apmąs
tymams tinkamiausia medžiaga yra gera knyga. Tokių knygų 
DRAUGE yra didžiausias pasirinkimas. Jų tarpe rasite:

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP
Illinois gyventojai prie knygos kainos prašomi pridėti 5 proc. 

mokesčiams.

2.00
3.00

5.00
4.00
2.75

REAL ESTATE DĖMESIO!

1 H aukšto Svarus med. -— 2 bu
tai: 5 ir 4 kamb.. prie 71 ir Tal- 
mgoi. $13,500.

2 butai po 5 knib. ir 3% kinb. 
rūsyj, mūr. prie 56-os ir Kedzie. 
$29,560.

kmli. 3 mėtų mūr. bungalotv 
prie Marąuettė Pk. $18,500.

Gražus sklypas 100x150 pėdu Be- 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa- 
•diilyrtlaa.

H butų 2 aukštų geltonu plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie $75,000.

t H aukšto (5 H ir 4u kmb.) S 
metu mūr. prie 63-ėios Ir Kedzie
$38-600, , _

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925.6015

1 aukšto mūr. 5 ir S kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas- 
kl. $28,000..

2 po 4 kamb. me«l. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,500.

ti kamb. mūro “ranch” su 3-jų 
kamb. butu Ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oa.klatvn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p.

SIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome T»J 

Notary Public

2737 W. 43 St. _ CL 4-2390

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapiewood Av„ CL 4-7450

3-jų mieg, kamb. mūr. namas. 16 
metų senumo. Priedai. 7322 So. 
Rockwell St. 434-1282.____________

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė iMirduoda kelių metų liuk

sus 3-jų butų mūrą.. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $52,500.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidenciją. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios. 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25.000.

7 kamb. niūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas, švarus, gražus, pi
gus $20,000.

$14,21)0 pajamų iš apartai antinio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, n ir eond., geležinė tvora, 
36 p. sklypas. Arti ofiso. $12.500.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar
patai Virš 45 p. lotas. Garažas 
$43,000.

3-jt, butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lobis, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600.

Lotos dviem butkrn. 30 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

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

Perskaitę “Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.

HELP W A N T E D — MOTERYS

We have movėti to BeautifuI New Offlces in Lincolntrood 
and Have Openings for Permanent Employment,

• SECRETARY
To wor,k for Severai Salesman. Mušt taikė Sborthand

• CI.ERK-TVPIST
For Bllling, Flling, Misc. Duties

• RECEPTIONIST-SVVITCHBOARD OPERATOR
Mušt be good Typlst.

NIGHTINGDALE-CONANT CORPORATION
6677 N LINCOLN TEL. 677-2330

REAL ESTATE
a po A kamb. mūr. Modernios To

nis, alum. langai, žiluma gazu, 2 
tuto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 oo 5H kanib. Ir 4 kamb. angliš
ka n, rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
1111mos gazu, alum. langai. kilimai. 
$46,500.

6 butų naujas niūras. Karstu vand 
Šiluma gazu. alum. langai. Pajamų 
vtrS $10,000. metams. $86,000.

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

10 butų po 3 Icamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, Ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų |- 
»ta1go» *18,900.

NERIS REAL
8924 South Westerh Avonue Tel. 411-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES • MORTGAGES - MANAGEMENT

Meeuber of M L.3.

A L E X ŠATAS—REALTOR
Maln Office 5727 W. Cennafk Rd., Cicero, III. Tel OL 6-2233 

turime šimtus namų Uiceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Pa r k 
ir lutuose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų ištaigą 
Ir išsirinkti iŠ katalogo.
IIIIIIIIIII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIII11IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN 1360 bangos, veikia sek 
madieniaia nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
oasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag 
dutė.« pasaka Programą veda 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Bahle Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Brnadwuy. So. Boston, Mase. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas u 
dienraštis “Draugas”.

ĮSIGYKITE DABAR!

POPULAR LITHUANIAN 
.RECIPES

Juzės Daužvardienės
4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviški' 
receptų anglų kalboje

Puiki dovana lietuvėms ir neln 
■ uvėrus

Kaina — *2.50
Illinois State gyventojai prie kalno.

turi pridėti 5 <34 taksu. 
Užsakymus siųsti

DRAUGAS
4545 H'est 68rd Street 
Chicago. Illinois 60629

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku
rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris, gyvendamas 
laisvėje, negali, nenori ar nesu
geba padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame y-a daug erdvės 
pasireikšti statytojo vaizduotei.

Knyga gražiai išleista, kietais 
viršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna

ma DRAUGE.
Prie knygos kainos prašom pri- 

lėti 5 proc. mokesčiams.

2 po 0 kamb. 8 metų rūraa, karstu 
vand. Šiluma gazu. Marųuette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Blz 
nlul Ir apartmentams. TelraukitSa

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

Roondng liouse. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai iSnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr 'Bullt-lns”, koki! nes plyteles, karsto vandens Šildymą/ 
gazu. Marą. pke. *20,600.

1H aukšto mūr. 6 tr 6 kamb. 1 
įėjimai. Atskiri Šildymai. 2 auto gn 
ražas. 87 Ir Oakley 81®,5OO

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT HELP VVANTED — VYRAI

Best Ageney, 2025 IV. 03. PIS 8-0032
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Nelaukit — užsiregistruok it dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dal) 9 me
tus. Sa.vininkal .kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

HELP VVANTED — MOTERYS

EMBLEM S E W E R S
Full Or Part Time

Will train. Exęellent wages 
Pleasant work

LION UNIFORMŠ 
151 AVilson Court, Bensenville, III. 

Phone — 766-6222

OFFICE GIRL
with typing experience

CRANE SAVINGS 
& Loan Association 

47th & So. Rockwell 
Streets

SECRETARIAL POSITION 
For general office work

Reputabie cnmpany, good working 
eondit.tons, fringe benefits, nenr 
stoutnide location. Typing A- lite shnrt- 
hand. ___

TEL. — 523-6000

GENERAL OFFICE
OOOD OPPORTFNITY 

Typing, Flling And General Clerlcul 
Age And Snlary Open

PHONE — MR. R. MAIR 
944-1788

Senutė ieško moteriukes, kuri su 
ja gyventų dėl draugystės. Kam
barys veltui. Kreiptis tel. 586-0090.

HELP WANTED — VYRAI

New Mercedes-Benz Dealershlp. 
to open s<K»n at —

0015 S. KEDZIE AVENIIE 
Wants

Mercedes-Benz Mechanies and 
Parts Manager

Gali Mr. Schjnldt at 
STAR MOTOR, INC.

TEL. 448-2088

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
e1- iis plačiausiai skaitomas lie- 

U lienraštis G* skelbimų kai
tri eina mos

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

HELP VVANTED — MOTERYS

SOCIAL WORK ASSISTANT
Immediate full time opening in sočiai Service dept in a 400 bed 
general hospital. Challenging and interesting work. B. A. reųuired. 
Plūs ekperience in hospital or publlc welfare WOrk. Good starting 
E’alary and excellent fringe benefits.

t

CONTACT PERSONNELL DEPT

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th St., Chicago, III. 60629 HE 4-6700

HELP VVANTED — VIRAI

MONTGOMERY WARD
hns iminetliate openings for:

• GAS ISLAND ATTENDANT
• BUS BOYS

Full time permanent positions. Excellent starting salaries: 
Full company benefits. Immediate merchandise discounts 

Call or Apply in person — Personnel Department

OLD ORCHARD SHOPPING CENTER
SKOKIE, ILLINOIS OR 6-1212. Ext. 208

EXPERIENCED 
G R O O M

To Work With Show Horses 
Or One Who Wants To Learn. 

Salary And Room 
Plūs ,Extra Pay When At Shows

W00DY — 272-1250___

Maintenance Mechanic
Machine and general maintenance 
man famtliar \vith punch press and 
material bandling eųuipment,
Day Shift wit.b oecasional overtime 
avallable.
Rxcellent start.ing rate, pilis company 
benefits whicb Inėludes company 
pnirt hospltallzatlipn and life insiiraneė. 

CONTACT M R. WI bLS 
BETWFEN 9 A.M. to 4 P.M. 

MONDAY, THRE FRTDAY 

THE SENO COMPANY 
1450 N. DAYTON, Chicago, III. 

PHONE — JUO 4-0»2t)

WAREHOUSE
MAN

EXP,ERIENCED IN BEARINGS
• Company Fringe Benefits
• Hours 9 A.M. to 5.45
• Salary Open
NTN BEARING CORP.

7000 N. LAWNDAI,E 
583-4422______________077-5910

PAINTER
Tmmedlate openibg tor experienced 

inature man, age no barrier. 
Parmnnent. work. Near Nortb.

HI RISE APT. BUILDINO.
DE 7-4550 — MRS. BECK

MECHANIC
Experienced on Diesel 

and Gas Engines

LASHAM CARTAOE CO. 
2331 S. Wood Street

GENERAL FOODS CORP.
Needs

Packaging Mechanies
Candldates should be H.S. grads, 
and \villing to learn. Prtor back- 
gi-onnd ln pndkaging not nece». 
nary stnee company oonducts Its 
own tratning progi-am for persons 
of above average mechanlcal aptltude. 
lf you don't h n. ve ttoip (vagos and 
the opportunity to advancc in your 
present job, and ivant a chancė to 
earn. vvhilc you learn, we will givo 
you the opportunity.

FOR INFORMATION C ALE:

J. Carter — 826-7006

GENERiAL FOODS CORP.
4100 W. FILLMORE

An Eąual Opportunity Elnployer

l



SESELES MARIJOS DOMICĖLĖS 
PRISIMINIMUI

a. Sės. M. Domicėlė

Šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos seserys kelių savaičių 
laikotarpy vėl neteko vienos na
rės. Sausio 22 dieną nuo širdies 
smūgio mirė sesuo Domicėlė.

Po penkiasdešimt šešerių me
tų darbuotės sveikata pradėjo 
silpnėti ir gyvybė išseko.

Seselė Domicėlė gimė Lietu
voje, Gurbešėlio kaime. Buvo 
Mato ir Katarinos Jakelaičiūtės 
jaunesnė duktė. Atvyko į vie
nuolyną iš Dievo Apvaizdos pa
rapijos Chicagoj, Illinois. Pir
mus įžadus padarė 1915 metais 
rugpjūčio 15 d. Tais pačiais me
tais pradėjo darbą — išvyko į 
Švento Kazimiero parapiją, Phi- 
ladelphia, Pa. Vienuolyne ėjo 
šeimininkės pareigas ir bažny-

town, Pa., kur atlikinėdavo leng 
vesnius darbelius, besirengdama 
mįnėti vienuolinių gyvenimo 
auksinį jubiliejų 1965 m. rugpiū 
čio 16 dieną.

Dirbo Chicagoje ir Pennsyl- 
vanijoje. Chicagoje darbavosi: 
šv. Kryžiaus ligoninėje, Švč. 
Marijos Gimimo par., Aušros 
Vartų. šv. Antano, Cicero, UI., 
Dievo Apvaizdos, Visų šventų, 
Šv. Mykolo ir Šv. Kazimiero, 
Chicago Heights, m., šv. Kry
žiaus, Mt. Carmel, Pa., Šv. Juo
zapo. Seranton, Pa., Šv. Kazi
miero, Providence R. L, ir Juo
zapo Marijos Viloje, kur per- 
P'vveno paskutines gyvenimo 
dienas.

Jos klasės draugės ir visos 
seselės, prisimindamos jos darb 
štumą, lietuvišką tvirtumą ir 
ryžtingumą, meldžia Viešpaties 
suteikti jos sielai tą pažadėtą 
laimę, kurią Visagalis turi pri
rengęs tiems, kurie Jį mylėjo 
ir Jam ištikimai tarnavo.

Teilsis seselės Domicėlės sie-

Buvęs automobilių lenktynininkas Norman Smizer savo namuose Delair, N.J., remontuoja automašinų 
motorus, nepaisant, kad jis yra aklas. Jis apako prieš porą metų, bet taip gerai pažįsta motorus, kad gali 
verstis lentkyninių mašinų remontu.

DRAUGAS, tiečiadienSu, 1969 m. vasario įnėn. 12 d. - » 7

A. + A.

Dr. Broniui Gaižiūnui mirus,
jo žmonai BRONEI ir šeimai reiškiame gilią už
uojautą.

Antanas ir Jadvyga 
GriniaiI A* -A. r- vi •» i

tinių rūbų siuvėjos pagelbinin- ' la Viešpaties ramybėje, o am- 
kės. Nuo 1963 metų apsigyve- ' žjjęū šviesa tešviečia jai per 
no Juozapo Marijos Viloje, New 1 amžius. S.K.K.S.

MININT A. A. MOKYT. ANTANĄ 
STELMOKĄ

— Ne mūsų valioje gyveni
mo siūlo pradžia ir pabaiga. 
Ne savo valia gimstame, ne sa
vo valia ir mirštame, — pasa
kė kun. Adolfas Stašys pasku
tinėje atsisveikinimo kalboje 
su a. a. Antanu Stelmoku, ku
ris mirė 1969 m. sausio 11 d., 
tesulaukęs vos 55 metų am
žiaus.

Nors ir neilgą gyvenimą nu
gyveno, bet nepaprastai kietą, 
įvairų ir turiningą. Jo tėvas 
Juozapas ir motina Julija iSau-
levičiūtė, neturtingi, bet darbš-j 
tūs geležinkelininkai, ne tik už-1 
auginę, bet gražiai lietuviškai 
išauklėję ir išmokslinę gausią 
šeimą, buvo kilę iš Dūkšto, 
Švenčionių apskrities.

Antanas gimė 1913 m. balan
džio m. 8 d. Kalikūnų stotyje, 
Latvijoj. Šeduvą jis skaitė lyg

A. A. Antanas Stelmokas
Ir taip jis vis atgyja atmin

tyje kaip pasišventęs mokyto
jas, šaunus karys, geras spor
tininkas, puikus šaulys, gabus 

sava tėviške — ten jis baigė I piešėjas ir fotografas, darbštus
pradžios mokyklą ir progimna-! ir spartus darbininkas, entuzias
ziją. 1934 m. baigė Panevėžio 

* valdžios berniukų gimnaziją.
1935 m. rugsėjo m. baigė X-tą 
kar. m. aspirantų laidą. 1936 ir 
37 m. baigė aukištesn. pol. mo
kyklą Kaune. Po to ėmė lan
kyti pedagoginį institutą Klai
pėdoj, Panevėžy ir baigė Vil
niuje. Mat, jo širdį traukė mo
kykla. Chicagoje, sunkiai dirb
damas įvairiausius darbus, ėmė 
si dar studijuoti Illinojaus tech
nologijos institute. Tai būta 
tikrai nepaprastos energijos, be 
galinio darbštumo ir plieninės

1 valios žmogaus.
Kun. A. Stašys atsisveikini

mo žodyje jį prisiminė kaip 
mokytoją Rokišky. Dirbo jis ir 
Vilniuje, ir Obeliuose, ir kitur. 
Vokietijoj, Sehwaebische Ge- 
muende lietuvių gimnazijoj dės
tė matematiką ir kūno kultūrą. 
Vos atvykęs į Chicagą, kaip 
priminė atsisveikinimo kalboje 
mkt. A. Gulbinskas, vėl rūpino

si mūsų mokyklų reikalais ir
mokytojų sąjungos steigimu.

O kiek vėliau ten pat jau jis 
dėstė žurnalistų kursuose foto
grafijos techniką ir meną, tal
kininkavo spaudai ir t. t.

__ Velionis Antanas, — kaip
atsisveikinimo prakalboje pasa
kė kapt. P. Dirkis, — kad ir 
darbininko rolėje būdamas, nesė
dėjo rankas sudėjęs, bet dirbo 

^kultūrinį bei organizacinį dar
bą.

Jo mokyklos laikų kolegė 
Stasė Vanagaitė atsisveikinimo 
kalboje prisiminė jį, pakliuvusį 
į Klaipėdos vokietininkų kalė
jimą.

Jo gimnazijos ir karo mo
kyklos laikų draugas Juozas 
Bražys atsisveikinimo žodyje 
minėjo tas tolimas ir gražias 
dienas, kai Antanas švytėjo 
jaunyste ir visomis viltimis.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 51 metų sukaktis Wa- 
terbury bus minima taip:

Vasario mėn. 16 d. 9 vai. prie 
miesto valdybos rūmų bus pa
keliama lietuviška vėliava.

11.30 vai. lietuviškos iškilmin 
gos pamaldos už Lietuvą Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje.

3 vai. p. p. parapijos salėje 
įvyks pagrindinė minėjimo da
lis. Programoje dalyvaus muz. 
A. Aleksio vedamas choras, tau 
tinių šokių grupė “Sūduva”, Li
tuanistinės mokyklos mokiniai. 
Pagrindinę kalbą sakys Alto 
c. v. vicepirm. Jonas Jasaitis iš 
Chieagos.

Minėjiman pakviesti kongres- 
manai, miesto meras, policijos ■

< vadas ir kiti. Pamaldas laikys 
ir invokaciją skaitys naujasis 
klebonas kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas.

Waterburio ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami visose 
minėjimo dalyse gausiai daly
vauti ir parodyti, kad mūsų tau 
ta yra gyva ir trokšta laisvės 
atgavimo, o taipgi pagal savo 
nuožiūrą bei išgales paaukoti 
laisvinimo reikalams. Aukos bus

tingas šachmatininkas, svajin
gas meškeriotojas, nuotaikingas 
iškylautojas ir keliautojas, vi
sada santūrus, blaivus, kuklus, 
malonus ir draugiškas vyras.

Dar reikėtų paminėti jo di
delę meilę, pasišventimą, ištver
mę ir kantrybę, parodytą auklė
jant savo šeimą, kurios Ąžuolu 
ir Egle esame ne kartą pasi
džiaugę ir pasididžiavę jų viešų 
pasirodymų metu įvairiuose kon
certuose bei varžybose.

Gerų tėvų įskiepytas ir lietu
viškose mokyklose sutvirtintas 
dorybes: kantrumą, ištvermin
gumą ir vyriškumą jis išlaikė 
iki paskutinės minutės savo 
gyvenimo sunkios pabaigos, ne
sužlugo. O sirgo ilgai ir sun
kiai. Jis aiškiai numanė, žinojo 
ir matė lėtai atžingsniuojančią 
mirtį.

Pasiruošimą į paskutinę ke
lionę visaip stengėsi palengvinti 
jį lankydama jo artimieji ir drau 
gai. Daug jam suteikė krikščio
niškos paguodos jį lankiusios 
seselės: Gabrielė ir M. Marita 
ir kunigai: Jonas Sakevičius ir 
Antanas Zakarauskas.

Ir ypač sustiprino jo dvasią 
ir daug suteikė paguodos net 
porą kartų jį aplankęs mūsų 
vysk. Vincentas Brizgys.

K. Toliūnas

G?LAIŠKAI "DRAUGUI"

Padėka ir pagarba pirm. 
skautams

Sausio 15 d. “Draugo” laidoje 
“Skautybės kelias” skyriuje išspaus
dintus straipsnius: “Lietuvos pajū 
rio atvadavimas”, “Paminėjo Klai
pėdos dieną” ir “Klaipėdos minėji
mas televizijoje” perskaičiau su di
deliu malonumu ir pasitenkinimu. 
Man, ilgus metus gyvenusiam Klai
pėdoj prie Kuršių marių ir Balti
jos Jūros, džiugu kad Jūrų skautija 
ir toliaus tęsia savo gražią tradici
ją savo iškilmingais minėjimais pa 
gerbti sausio 15 d. — Klaipėdos at
vadavimo dieną ir jos organizato
rius. Tai didelės reikšmės patrioti
nis darbas, ypač kai jis vyksta mū
sų atžalyno tarpe. Tad jūrų skau- 
tams-ėms, budžiams, laivų vadams 
ir jūrų skautų vadovui j.v.s. Br. 
Juodeliui reiškiu pagarbą su geriau 
siais linkėjimasi ir ateičiai.

R. Llormonas

— Žmogiškoji didybė yra galima 
visais laikais. Šiandien dvasios didy
bė yra lygiai visiems atvira, nes ir 
pati mūsų kasdienybė yra sunki.

Dr. J. Girnius

A.-f-A.
ALEKSANDRUI MERECKIUI mirus,

jo žmoną STEFSNljį MERECKIENJ, dukrą LIUDU ŠU- 
KIENĘ, žentą prof. RAIMUNDĄ ŠUKĮ ir sūnų inž. ZE
NONĄ MERECKĮ skausmo valandoje nuoširdžiai už
jaučia

Kuto. Kazimieras Juršėnas

persiųstos Amerikos Lietuvių 
tarybos centro valdybai.

Alto valdyba

Mielam
VLADUI ANDRIJAUSKUI

su šeima, dėl jo motinos mirties, reiškiame 
gilią užuojautą.

Jonas ir Stasys 
Aksinavičiai

I Mielai
A. -f- A.

MORTAI ANDRIJAUSKIENEI 
mirus, sūnui VLADUI ir jo šeimai nuoširdžią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime.

■tt

Vosylių šeima 
A. ir B. Trinkai

—----- ■ ... - ■

A f A. PRANCIŠKUI KAVALIŪNUI 
mirus, jo žmoną IRENĄ, sūnus RAIMUNDĄ ir EDVAR
DĄ. tėvus GENOVAITĘ ir JURGĮ, seserį ELEONORĄ 
KRUŽIKIENĘ, brolį JERONIMĄ su šeimomis ir kitus 
artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Antosė ir Jokūbas Balčiai 
Jeronimas švabas su šeima

A -h A
ALEKSANDRUI MERECKIUI 

mirus, jo žmoną STEFANIJĄ, dukrą LIUDĄ ir žentą 
RAIMUNDĄ ŠUKIUS, sūnų ZENONĄ ir marčią GIED
RĘ, brolį KAZIMIERĄ su šeima, brangius anūkėlius: 
AUDRIŲ, ROMĄ ir AIDĄ ŠUKIUS ir TOMĄ MEREC- 
KĮ nuoširdžiai užjaučiame.

Julija ir Vladas Skirmuntai

A. A.

AN NA ADOMAITIS
Mirė ras. U d., 1969, 7 vai. ryto, sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Simlno vaisė.
Amerikoje Išgyveno 58 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stella Nelson, žentas 
Vlctor, sūnus Čiaudo, marti Gladys, 4 anūkai: Lois Hilger. Arlene 

Gaynor, .Innet Wavrn ir Knthy Abatu, 8 proanūkai Ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas treė., 5 vai. vak. Belmont koplyčioje, 
7120 W. Belmont Avė.

Laidotuvės Įvyks penktad., vas. lt d. Iš koplyčios 9 vaL ryto 
bus atlydėta į šv. Mykolo parapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės stelą. Po pamaldų bus nulydėta f Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DVKTft, SLNVS, MARTI, 
PROANCKAI.

ŽENTAS, ANŪKAI IR

Laidotuvių direktorius Lackavvlez Ir Sūnūs. TeL RE 7-1213.

— Žmogau — broli, jeigu ta
vo rankos tyko iŠ kito pagrobti, 
o ne artimui duoti, tai tu bū
tum daug laimingesnis, kad jų 
visai neturėtum.

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

PRospect 8-0834Telef. PRospect 8-0833

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
2443 West 63rd St., Chicago, III.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Porking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-985/
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 nuo kapinių.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOM

2533 West Tlst Street 
1440 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SOROS
TeL REpublic 7-1218 

TeL Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA A VE. TeL LAfayett® 3-8577

8807 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

TvL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ, TeL OOnunodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
e., CICERO, ILL.TeL OLymplc 2-1008

LAWH FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

BD.. OAKI.AWN, ILI. Tel. 686-2820

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.
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X Kun. Viktoras Rimšelis,
MIC, atkalbės invokaciją, Va
sario 16-tos minėjime, Marijos 
aukšt. mokyklos salėje.

X Lietuvių tautinių šokių 
grupė Grandis vasario 15 d., 
šeštadienį, 7 v. 30 min. v. Jauni
mo centre rengia tradicinį va
karą. Programoje - tautinių šo
kių pynė “iStupyniau pynimą”. 
Po programos - šokiai. “Gran
džiai” vadovauja I. Smieliaus- 
kienė.

X Zenonas Bagdanavičius, 
“Draugo” skaitytojas Munster, 
Ind.. parėmė mūsų spaudos dar
bą 5 dol. auka. Dėkojame.

x Dr, R. Giniotis, Waukegan, 
III., mus parėmė 5 dol. auka. La
bai ačiū.

x Ralfo Chicagos apskrities 
valdyba, vajaus globos komite
to pirmininkai, skyrių vadovy
bės ir šalpos darbuotojai, bičiu
liai ir rėmėjai, sužinoję ąpie ru
dens vajaus sėkmingą pasiseki
mą, nuoširdžiai džiaugiasi. Tai 
yra laisvės kovos metų rezulta
tai ir bendra, nuoširdi ir ener
ginga, didelio pasiaukojimo ir

x Kaukių vakarą jaunimui 
rengia Pr. Dielininkaičio moks. 
ateitininkų kuopa šį šeštadienį, 
vasario 15 d. 5 vai. vak. Mar
ąuette parko parapijos salėje. 
Kviečiami visi.

X Ateitininkams sendrau
giams Chicagos skyriaus valdy
ba primena, kad skubiai laukia 
kiekvieno nario aukos Vasario 
16 proga, čekius ir piniginius 
orderius rašyti Lith. American 
Council of Chicago vardu ir 
tuojau siųsti skyriaus iždinin
kei: Audronei Valaitytei, 6641 
S. Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629, informacijai tel. GR 
6-8282.

X Aleksandras Šamas atvy
ko iš Califomijos aplankyti tė
velius Samus, 3442 So. Union 
Avė. Tėveliams padarė tikrą 
staigmeną. Samų kitam sūnui 
Pranui buvo padaryta akių o- 
peracija, kuris jau grįžo į na
mus ir yra savo geros mamy
tės Elzbietos Šaulienės priežiū
roje.

X Angelė Gribienė, žinoma 
visuomenės veikėja ir stambi 
gerų darbų rėmėja, išvyko atos
togų pas sesers Keršulienės duk
terį Stuimel į Fhoenbc, Arizona, i 
kartu išvyko ir marčios motina 
Dvylienė. Paviešės visą mėnesį.

x Anna Paukšta, 7004 So.
Maplevvood Avė., vasario 2 d.

kruopštaus darbo bei aufckotojų atSventė savo ig^mo Tą
mielaširdingumo ir artimo mei
lės pavyzdys, nes surinktoji šal
pos reikalui suma prašoko vi
sas viltis Balfo darbuotojų. Ji 
toli prašoko viltingą $20 000 ri
bą, nes visi pasistengė aktyviai 
įsijungti į darbą.

X Dr. Algis Kavaliūnas, šiuo

dieną buvo pasveik'nta savo šei
mos ir artimųjų. Visi palinkėjo 
Paukštai ilgiausių ir sveikiausių 
metų. Anna Paukšta yra plačiai 
žinoma visuomenės veikėja ir 
stambi gerų darbų rėmėja.

x Mrs. Nellie Maskolunas,
metu esąs JAV armijoj, patiks- J2605 w- Str., Chicago, UI., 
liną, kad jis nesąs pakeltas j uoli “Draugo” skaitytoja ir rė- 
puikininkus, bet tik leitenantus mėJa 15 senesnių laikų, norėda-
pulkininkus, kas esąs nemažas 
skirtumas. Daktaras šį rudenį 
baigia karo tarnybą ir grįš į 
Cihicagą kur vėl pradės medici
nos praktiką.

X Ona Jankevičiūtė, New

ma patikrinti mūsų spaudos 
leidimą, dažnai ją remia. Ir šiuo 
metu ji paliko 50 dol. “Drau
gui” ir 25 dol. “Laivui” pa
remti. Mūsų spaudos leidėjai 
džiaugiasi, kad turi tokią šaunią 
rėmėją ir yra Poniai N. Mas-

CHICAGOS ŽINIOS
NEGALIMA MINĖTI 
KUBOS IR BOMBŲ

Visų lėktuvų linijų patarnau 
tojai, dirbą O’Hare aerodrome, 
buvo įsakmiai įpareigoti tučtuo
jau pranešti FBI vietniam sky
riui, jeigu išgirstų bet kurį as
menį, kad ir juokais, minint 
skridimus į Kubą arba ipaslėp-1 
tas bombas.
AUTOMOBILIŲ TEMPIMAS

Chicagos gatvių ir sanitarijos 
komisionierius J. McDonough 
praneša, kad paliktų nevietoje) 
automobilių nutetmpimas į mies-1 
to garažus savininkams kainuos 
ne $10, kaip iki šiol, bet dvigu
bai, atseit $20.

IŽDININKAS PRIŽIŪRĖS
UNIVERSITETO TURTĄ
Chicagos universiteto iždinin

kui Richard Burridge pavesta 
administruoti, prižiūrėti ir sau
giai investuoti universiteto tu
rimus įvairius, 400 miil. dolerių 
vertės siekiančius fondus. Bur
ridge irgi yra Northern Trust 
banko vicepirmininkas. 

UŽMOKĖJO $990 PABAUDĄ
Melrose Parke gyvenąs Jo- 

sepfh De Vitta eismo teisme už
mokėjo pabaudą už 66 prasižen
gimus, jo kompanijos sunkve
žimių vairuotojų papildytus, pa
statant mašinas uždraustose 
vietose.

MILIJONINIS TURTAS
FBI policija areštavo du vy

rus, kurie kaltinami pavogimu 
13.5 mil. dolerių vertės akcinių 
certifikatų siunčiamų iš New 
Yorito į Continental banką Chi- 
cagoje. Vertingi lakštai, kuriais 
būtų galima išrašyti iki 200,000 
Westinghouse Electric kompa
nijos akcijų, buvo rasti dvejuo
se portfeliuose Bismarck vieš
bučio bagažinėje.

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chicagos sk.

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

Gedimino pilis. Piešė Eglutė Zikaraitė, 7 m. Maironio mokyklos 
2-ro sk. mokinė, Brooklyne

60636

York., pratęsdama prenumeratą |ikolunas iabaį dėkingi. Tokios 
pridėjo 5 dol. aukų uz kalendo-; doyanos ]abai lengvina mūsų 
nų ir korteles. Ačiū. gpaudo8 ieidbno da^ą

X šeimos šventės festivalis
ruošiamas Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje vasario 14-15 
d. nuo 7 vai. vak. ir 16 d. nuo 
1 v. p. p. IT/arpe kitų bus ir 
BrigMon Parko lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto rūpes
čiu suorganizuotas “Laimės 
namelis”, kuris savo gausiomis 
dovanomis ne vienam suteiks 
džiaugsmo. Leidžiant malonią 
popietę linksmoje ir jaukioje ap
linkoje, visi Brįghton Parko ir 
kitų apylinkių svečiai kviečiami 
aplankyti ir lituanistinės mo
kyklos “Laimės namelį”.

x Ged. Leveclds, Westwood, 
Mass., mus parėmė 5 dol. auka. 
Dėkui.

x Vienos Karnavalas - Da
riaus Lapinsko Muzikos studi
jos ir Jaunimo teatro spektak
lis Jaunimo centre 1969 m. vas. 
22 d., šeštad., 6 vai. vak. Spek
taklyje, kaip svečiai solistai, 
dalyvauja Margarita Momkienė 
ir Bronius Mačiukevičius.

(pr.)
X Dr. VL 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. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba YA 
7-204R CrV)

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.

X Gen. kons. dr. P. Dauž- 
vardls, Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 51 m. minėjime, 
pasakys trumpą kalbą. Minėji
mas įvyks vasario 16 d. 2 vai. 
p. p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje.

X Premjera “DANG3J”, komp. 
J. Gaidelio operos, įvyks iš. m. 
balandžio 12 d., Marijos Aukšt. 
M-los salėje. Kiti spektakliai — 
baL 13 ir 19 d. d. Libretas — 
;S. Santvaro. Dirigentas — A. 
Kučiūnas. Solistai: D. Stankai- 
tytė, R. Mastienė, S. Baras, 
A. Brazis ir J. Vaznelis. Rėžis. 
— P. Maželis, Dail. — A. Ku- 
rauskas.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”, 2511 W. 69th Str., Chicago. 
Telef. PR 8-4585. Užsakant paš
tu — siųsti čekį; Lith. Opera 
of Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, UI., 60629.

Bilietų kainos: Parteryje: 8. 
6.50 ir 5 dol. Balkone: 7, 5 ir 3 
dol. Premjerai — visi bilietai 1 
dol. brangesni.

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

x Fabrikai daro geriausias 
nuolaidas išpardavimo metu 
per įgaliotas krautuves, kaip 
dabar pas Gradinską, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI 

IR TĖVYNEI
LIETUVOS KANKINIŲ 

KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE 

ROMOJE
LAUKIA KIEKVIENO LIETUVIO

ATSILIEPIANT SAVA AUKA. 
LAIKO JAU NEDAUG 

Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPELFUND

2701 W. 68th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Rosel Hyde, vyriausybės komerci
jos direktorius, skelbia, kad labai 
galimas daiktas jog bus uždraus
tas cigarečių reklamavimas per 
radiją ir televiziją.

AŠ LIETUVAITE
Laisvės kovos metai man 

reiškia daug, nes ala lietuvaitė 
ir Lietuva yra mano tėvelių 
kraštas. Visi nori, kad Lietuva 
atgautų laisvę.

Aš niekad nemačiau Lietuvos, 
bet girdėjau iš tėvelių ir moky
tojų, kad ji graži. Turi daug 
gražių bažnyčių, daug puikių 
ežerų, kur vanduo, kaip krista
las ir dienos visada gražios. 
Aš labai norėčiau pamatyti Lie
tuvą ir kai Lietuva atgaus lais
vę, važiuosiu jos aplankyti. Tuo
met turėsiu tikrą Lietuvos vaiz
dą.

Dalytė Laurušonytė,
“Žiburėliai” Cicero Aukšt. Lit.’9Tm-los laikr. nr. 10

VOVERAITĖ ANT LEDO

IŠ MENULIO

Kartą gyveno ant mėnulio ma
žiukas žmogutis. Vieną dieną 
jis įlipo į raketą ir atskrido į 
Ameriką. Jis nusileido Chica
goje. Policininkas atėjo prie 
raketos ir atidarė duris. Jis 
pamatė žmogutį — jo plaukai 
pasišiaušė, jo akys iššoko ir

ESU BERŽAS
Vieną saulėtą dieną, medinin

kas ėjo per žalią mišką. Visi 
medžiai buvo tamsūs ir negalė
jai jų vieno atskirti nuo kito. 
Bet aš buvau beržas ir mane 
greitai pamatė. Dideliais žings
niais jis priėjo prie manęs. Pri
ėjęs apžiūrėjo mane, paskleidęs 
šakas pasižiūrėjo į mano veidą 
ir pradėjo smarkiai kapoti ma
no kojas. Tuoj alš apalpau, nes 
skausmas buvo perdidelis. Kai 
pabudau, tai aš buvau jau 
lentpiūvėj. Išsigandus galvoju, 
ką dabar su manim darys. Ilgai 
nereikėjo laukti, kaip šimtas 
pinklų pradėjo varstyti mane. 
Neišlaikydama vėl apsvaigau. 
Atsipeikėjus susivokiau, kad 
aš suvyniota ir padėta mokyk
los lentynoje. Greitai kažkas 
atplėšė mane, išėmė mano kū
no dalelę ir pieštuku pradėjo 
vaikščioti per mano veidą, pa
likdama juodus pėdsakus. Dau
giau aš nebijau, nes žinau, kad 
turėsiu labai linksmą gyvenimą.

Virginija Stukaltė, IX sk. 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 

liet. šeštad. mokykla.

PARAŠE TESTAMENTĄ SAU

Felbc Ziem (1821-1911), ta-

JONAS MINELGA

VASARIO 16
Kai šešioliktą Vasario 
Čia trispalvės išsiskleis,
Šauks mus narsūs žygiai kario 
Eiti protėvių keliais.

O bekraščiai žemės toliai! 
Mintys lekia be sparnų 
Ten, kur laukia sesės, broliai 
Laisvę nešančių dienų.

Va Šešupė ir Dubysa,
Senas Vilnius... Nuo pilies 
Po senolių žemę visą 
Ryžto aidas išsilies:

z — O narsusis Gedimine, 
Kunigaikšti mūs tautos,
Tavo ainiai už tėvynę 
Ruoštis kovai nenustos!

jis labai išsigandęs pabėgo, lentingas prancūzų menininkas, 
Žmogutis nuskrido atgal į mė- Įgilęs iš Kroatijos, daug metų
nulį ir laimingai gyveno. 
Algimantas Graužinis, IVa sk. 
“Pirmieji Žingsniai’’ K. Done
laičio lit. m-los mok. laaikr. nr. 2 

1968. Xn. 14.
KOKS Aš BŪČIAU AMERIKOS 1 

PREZIDENTAS
Jei aš būčiau Amerikos pre

zidentas, aš sustabdyčiau Viet
namo karą. Aš sustabdyčiau 
negrų riaušes. Pasakyčiau, kad 
nusiųstų kareivių į Europą, kad

gyveno Venecijos lagūne — 
gondoloje. Palapinėje turėjo įsi
rengęs meno atelje. Savo pieš
tais Venecijos vaizdais pagar
sėjo ir praturtėjo. Vėliau persi-

«

Vieną dieną, kai aš atsikėliau 
ir pažiūrėjau pro langą, pama- komu^tetus iš Lietu
čiau gražų dalyką. Mūsų kieme 
buvo voveraitė. Ji bėginėjo ant 
ledo ir čiuožė. Tikrai čiuožė!

vos ir ils kitų pavergtų tautų.
Bet aš nenorėčiau būti Ame

rikos prezidentu, nes reikia
Jūs, turbūt, nematėt voveraitės į d to> didelė
čiuožiant. Aš greitai apsiren-1 atsakomybė.
giau ir išnešiau obuolio gabalą. 
Jai labai patiko mano obuolys. 
Dabar ji dažnai ateina pas ma
ne ant ledo.

Aš jai duodu valgyti, o ji 
pačiuožia.

Rasa Kamantaitė, 8 m.

Rimas Viktorą
Dariaus - Girėno lit. m-los 

VI sk. mok.

VASARIO 16-JI
2

.. Knvahunaitė, LYa Westmont, III. Lemonto Mairo-
dia Koklyte, Marytė Mažeikaitė 
Rimas Cinką, Vytas Mačiukai- 
tis, Romas Stakauskas ir Virgis 
Smilgys dalyvauja naujoje 
“Antro kaimo” programoje. Bus 
satyrizuojami politiniai, kultū
riniai ir visuomeniniai įvykiai.
Vietą ir lailką rasite “Drauge”.

X Teatro Festivalį ir dau
gybę kitų įdomybių atkurs či- 
kagiečiams gerai žinoma teat
rinės satyros grupė Antras 
Kaimas. Nauja programa bus 
išpildyta Play House salėje,
2515 W. 69 St., vasario mėn.
22, 23 ir 28, kovo 1 ir 2 dieno
mis. Pradžia 8 vai. vak. Staliu
kai užsakomi: N. Stakauskienė,
PR — 8-6804. (pr.)

Lietuvoje ta diena buvo ypa
tingai iškilmingai švenčiama. 
Tai mūsų tautos nepriklausomy- 

nio lit. mokyklos 3 sk. mokinė, i lbėg šventė. Kaune buvo kariuo
menės paradai, dėdavo vainiką 
ant Nežinomo (kareivio kapo,VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Lietuviškoji mokykloj jau 
mes ruošiamės minėti Vasario

muziejuje Laisvės Varpas 
skambėdavo. Visi mes čia šven-

šešioliktąją. Aš jau žinau ką čiame tą dieną ir mes vaikai 
ta šventė reiškia. Tą dieną mes mokyklose. Susirenkam tauti-

X ALB Milwaukės Apylinkės 
Valdyba ruošia iškilmingą Va-) 
sari o 16-tos minėjimą, sekmad., 
vas. 16 d. Pamaldos įvyks 2 vai. 
popiet šv. Gabrieliaus parap. 
bažnyčioje. Minėjimas 3 vai. 
parapijos salėje. Programoje:
Atidarymas, Invokacija, paskai
ta (kun. Pr. Garšva MIC), Ra- 
cine Šv. Kazimiero parap. miš- Į 
rus choras, vad. J. Grimskio ir, 
tautinių šokių grupės iš Raci- i 
ne, Kenoshos ir Waukegano. Po j 
uždarymo bendros vaišės. Kvie- 
čiame atsilankyti visus Milwau- Į 
kės ir apylinkės lietuvius ir 
praleisti dieną lietuviškoje ap-

Cicero Lituanistinės mokyklos mok. E. Radvilienė kalba po kalėdinės 
AI^B MHwaukės Apyl. valdyba t programos. Įvykusios gruodžio 28 d Ciceroje Scenoje — programos

(pr.) j dalyviai. ........

kėlė į Paryžių ir apsigyveno 
viename sename name.

1908 m. — 87 metų amžiaus, 
buvo klaidingai paskelbtas mi
rusiu. Tada giminės pradėjo ieš
koti jo paveikslų, kurie po jo 
“mirties” pasidarė vertingesni. 
Ziem išgirdęs tą žinią, kreipėsi 
į valdžią, kad atitaisytų jo mir
ties pranešimą ir pripažintų jį 
gyvu. Valdžios atstovas jam 
pranešė, kad tas žygis užtruks 
ilgai. Kad giminės nepasisavin
tų jo turto, valdžios atstovas 
jam patarė parašyti testamentą 
pats sau (savo vardu). Ziem 
taip ir padarė. Teismas testa
mentą patvirtino ir vėl tapo sa
vo turtų savininkas. Dar tris 
metus džiaugėsi gyvenimu ir 
savo darbo vaisiais.

Piešė Vytenis Senuta, Brockton lit. m-los mokinys

FORDO MUZIEJUS
. I Lietuvos

Man labai patiko iškyla į 8avblinkas 
Fordo Muziejų. Aš mačiau daug 
įdomių dalykų. Labiausiai pati
ko mašinos, laivai ir traukiniai.
Traukiniai turėjo aksomines 
sėdynes. Nenorėčiau maudytis 
senoviškoj vonioj. Ji atrodo la-

V
miestelyje namų 
pardavė 2 namus. 

Už vienus namus gavo 4505 
litus, o už antrus — 870 litų 
daugiau. Kieik namų savininkas 
gavo pinigų už abu namus?

(5 taškai)

i ■ T , I bai nenatogi. Aš tikrai norė-pnsimename kaip Lietuva buvo niais rūbais pasipuošę .sakome Į 1 • • h n- • i , t;
laisva. Tada lietuviai kariavo' eilėraščius, šokame savo tauti-
ir išvarė negerus rusus iš Lie
tuvos. Dabar Lietuvoj yra blo
gi komunistai. Jie uždaro gerus 
žmones į kalėjimą, kad jie myli 
Lietuvą ir Dievą. Mums Ame- šų, jie tik
rifcoje — gerai gyventi. Mes j mini. 
galime kalbėti lietuviškai. Man 
gaila Lietuvos.

Rasa Kamantaitė,
Lemonto “Maironio” Lit. m-los 

mokinė.

nius šokius, dainuojame lietu
viškas dainas. Lietuvoje žmo
nės tą dieną džiaugdavosi. Bet 
dabar, kai Lietuva užimta prie- 

mintyse tą dieną

Mes vaikai norėdami padėti 
Lietuvai mokomės lietuviškai.

Rūta Rakštytė,
Marąuette P. Lit. M. IV sk. 

mokinė.

čiau pamėginti (baltinius plauti 
ir prosinti su tokiom priemo
nėm. Gaila, buvo, kad mums 
reikėjo eiti namo ir negalėjom 
pamatyti visko.

Kristina Veselkaitė,
IV skr. mok. Detroitas

GALVOSŪKIAI
I

Kuris yra JAV tautinis (na- 
tional) paukštis ?

(5 taškai) 
n

Kaip vadinasi dideli gyvuliai 
(rudos, juodos, baltos spalvos), 
kurie gali vaikščioti ir dviem 
kojom. Jų yra daug JAV. 
Mėgsta medų.

(5 taškai) 
m

Daug sesyčių viename lopšy 
supasi.

(5 taškai)
Ats. Rima Janulevičiūtė.

IV
Kas parašė knygą “Snaigių 

karalaitė” ir (kas ją iliustravo?
(5 taškai)

Ats. Ugnelė Stasaitė.

Galvosūkių atsakymai

1) Vasario mėn. 14 d.
2) Pelės
3) Kipras Petrauskas mirė 

1968 m. sausio mėn. 17 d.
4) Liežuvis
5) Chicago, Cleveland, De- 

troit, New York (Brooklyn), 
Boston, Brockton, Los Angeles, 
Baltimore, Fhiladelphia ir eilė 
kitų.

SEZONINIS DARBININKAS

Romas: — Ar tavo dėdė yra 
sezoninis darbininkas?

Nardis: __ Taip. Jis vienos
didelės krautuvės Kalėdų sene
lis.

Myliu visus

Myliu aš Juozuką,
Myliu aš Audrytę,
Bet labiausiai myliu
Mažąją Astytę.

Ji mane bučiuoja
Kartais plaukus peša,
Kartais apkabina,
Ir dažnai įgnyba.

Gintarė Kiiytė
Marąuette parko Lit. Mok. 
n-ro sk. mokinė.

v-k. .;1’


