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Čia pabaltietė p-lė S. Okas su Paragvajaus misijos atstovu 
Pabaltiečiai BATUN nariai lanko įvairių kraštų misijas J. Tautose.

Pabaltieciai beldžiasi į J. Tautas

Rinkimai Berlyne grasinimų ženkle
Komunistų spaudimo nepaisant, į Vak. Berlyną susirinkę vak. Vokietijos parla
mentarai šiandien renka naująjį prezidentą — Karių organas Maskvoje grasina kari
niu atkirčiu — Du prezidentiniai kandidatai — Spėjama, kad tariama krizė dėl 
Berlyno pasitenkins triukšmu ir propaganda.

BATUN delegacijos J. Tautų 
misijose

New York. -BATUN organiza
cija arba “Baltų kraštų kreipima
sis į J. Tautas”, pastaruoju metu 
vysto plačią, daugiausia jauni
mo, akciją — delegatai lankosi 
pas įvairių misijų J. Tautose dele
gacijų pirmininkus ar jų pava 
duotojus ir išdėsto Baltijos kraš
tų padėtį, aprūpina literatūra, 
prašo Baltijos bylą iškelti bei 
ginti J. Tautų posėdžiuose bei už 
jų ribų.

Paragvajus pažadėjo paramą

Čia keli lankymosi pavyzdžiai: 
BATUN nariai, p-lė Sirje Okas 
ir dr. Uldis Blukis, kalbėjosi su 
Paragvajaus atstovu dr. V. E. Fi- 
guerdo. Jis pažymėjo, kad jo kraš- 
kraštas, kovojęs su Castro parti
zanais. Išskyrus Jugoslaviją, kraš
tas neturi diplomatinių ryšių 
nei su vienu komunistiniu kraš
tu. Atstovo nuomone, Pietų A- 
merikos kraštai užmezga santy
kius su Maskva tik ūkiniais ap
skaičiavimais.

Panamos delegatas prašė statisti
nių duomenų

Panamos misiją J. Tautose ap
lankė, šalia p-lės S. Okas ir lietu
vis Kazimieras Žoromskis. R.Rios, 
Panamos ambasadorius J. Tauto
se, atidžiai išklausęs latvės ir lie
tuvio aiškinimų, prašė jį aprū
pinti, ispanų kalba, literatūra bei 
šaltiniais, kurie nušviestų da
bartinę Baltijos kraštų padėtį.

Palankus nusistatymas paste
bėtas ir Bolivijos misijoje. Jos pa
tarėjas, Sr. Scott — Murga pažy
mėjo esąs įsitikinęs Baltijos kraš
tų teise būti nepriklausomais ir 
pasiūlė kreiptis į “24 komisiją”, 
kuri svarsto nepriklausomybės 
suteikimo kolonijinėms tautoms 
klausimus.

Prez. R. Nuoonas kovo 2 d. buvo 
audiencijoje pan popiežių Paulių VT 
^dešinėje).

Įspūdis: P. Amerikos kraštai — 
mūsų sąjungininkai

BATUN delegatams įvairiose, 
Pietų Amerikos valstybių misijo
se J. Tautose apsilankius, jiems 
teko susidaryti Įspūdį: tie Pietų 
Amerikos kraštai laikytini natū
raliaisiais pabaltiečių bylos są
jungininkais. Jei P. Amerikos 
kraštų svoris J. Tautose pasta
ruoju metu smuko, tai, svarbiau
sia, atsiradus visai eilei naujų 
valstybių Afrikoje ir Azijoje.

P. Amerikos valstybės įsitiki
nusios, kad kai kurie naujieji 
kraštai priimti į J. Tautų ben
druomenę ir gavo nepriklauso
mybę dirbtinu būdu ir juos rėmė 
sovietai, tikėdamiesi naujų kraš
tų talkos savuosius tikslus skel
biant bei savo įtaką pasauly ple
čiant.

I S VISUR
R. Nixonas su spauda

Pirmą, kartą — tik užsienio 
politika

WASHINGTON. — Prez. R. 
Nūconas vakar 9 vai. (8 vai. 
vak. Chicagos laiku) turėjo jau 
trečią spaudos pasikalbėjimą. 
Jis buvo perduotas televizijos 
ir radijo siųstuvų.

Spaudos atstovams tebuvo ga 
Įima kelti tik užsienio politikos 
klausimus. Tai pirmasis tokio 
pobūdžio suvaržymas.

Du svarbiausi, žurnalistams 
rūpėję klausimai, tai Berlynas 
ir Vietname vykdomi priešo 
puolimai.

JAV įspėjo Hanojų
Pasėkos karinio ir politinio 

pobūdžio
VVASHINGTON. — Jau ant

rą savaitę komunistams apšau
dant P. Vietnamo miestus ir 
bazes, Wasbingtonas įspėjo, kad 
jiems nesiliaujant, tai galį tu
rėti Š. Vietnamui ne tik kari
nio, bet ir politinio pobūdžio 
padarinių.

Prez. Nixonas ligi vakar die
nos dar nebuvo paskelbęs, ar 
VVasbinstonas griebtųsi atkir- 
č:o, ypač, jei JAV prieis išva
dos. kad komunistų puolimai 
Vietname pažeidę pernai buv. 
prez .Tohosonc susitarimą su 

•1romunistais.

• Britai 1968 m. pagamino 
2 225.122 automobiVus. Salia 
1PP4 m. fai antrieii metai ga- 
TTV'boą pakitimo atžvilgiu.

• Princas Pilypas, karalienės 1 
E'zibietop II vyras, vienos va- 
vaitė* viešnagei atvyko į Etio
pija

Įtampai kylant, šiandien 
Berlyne vykdomi rinkimai

BERLYNAS. — Sovietų spau
dai skelbiant vis aštresnius gra
sinimus ir kalbant apie lėktu
vus bei karinius dalinius “pa
rengties padėty”, vakar Berly
ne jau baigta ruoša šiandien V. 
Berlyne rinkti Fed. Vokietijos 
naująjį prezidentą. Ligi antra
dienio į Berlyną, be sutrikimų, 
Vakarų sąjungininkų keleivi
niais lėktuvais atvyko apie 900 
parlamentarų (iš 1.036, numa
tytų rinkti prezidentą). Į Ber
lyną taip pat atvyko, šalia Willy 
Brandto, visa eilė abiejų parti
jų — krikščionių demokratų ir 
socialdemokratų — vadų.

Vakar JAV kariniu lėktuvu į 
Vak. Berlyną atskrido ir kanc
leris K. G. Kiesmger. Jis pažy
mėjo, kad prezidentiniai rinki
mai — teisėti ir niekam nesu
darą jokios grėsmės. Vakarų 
Vokietija pasiryžusi rinkimus 
vykdyti sena tvarka, jau ket
virtuosius iš eilės, Berlyne. 
Atvyko ir abu prezidentiniai

kandidatai
Užvakar į Berlyną atskrido 

ir du kandidatai prezidento pa
reigoms. Tai ligšiolinis gyny-
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Žemėlapy matyti vieta, kurioje kovo 3 d. susidūrė rusų' ir kinų p? 
sienio sargybiniai. Abi pusės kaltina viena kitą, gi Kinijoje prit 
sovietus protestavo milijonai krašto gyventojų.

Milijonai kiny demonstravo 
prieš rusus

“Masiniai protestai” Kinijoje ir 
Sovietų Sąjungoje

HONG KONG. — Pekino ži
niomis, “dešimtys milijonų”, 
karių ir civilinių gyventojų, va
kar, jau antrą dieną iš eilės, 
dalyvavo prieš sovietus nukreip 
tose demonstracijose. 400.000 
kinų buvo susirinkę ties sovie
tų ambasada Pekine. Demon
strantai ties ambasada buvo 
iškėlę užrašus, kuriais buvo rei
kalaujama “pakarti ir iškepti” 
sovietų kom. partijos sekreto
rių L. Brežnevą.

Tass žiniomis. Sovietų S-goje 
darbininkai dalyvauja “masi
niuose mitinguose”, kurių metu 
protestuojama prieš kinų karių 
“ginkluotą provokaciją”.

Kinai jvelia j ginčą ir 
prez. Nixoną

PEKINAS. — Kinai, puldami 
Maskvą, jos politinius vadus bei 
sovietų imperialistines užma
čias, šį kartą į tarpusavį ginčą 
įvėlė ir JAV prezidentą R. Nix- 
oną. Kinai teigia, kad sovietų 
vadai “deda visas įmanomas 
pastangas pataikauti Nixono 
vyriausybei ir susitarti su JA 
Valstybėmis”.

bos ministeris dr. Gerhard 
Schroeder, anksčiau buvęs vi
daus ir užsienio reikalų minis- 
teriu. Jis — vyraujančios CDU 
— krikščionių demokratų parti
jos kandidatas. Antrasis kan
didatas, siūlytas socialistų — 
teisingumo ministeris Gustav 
Heinemann. Nors abu politikai 
populiarūs ir turį kvalifikacijų 
daugiau reprezentacinio pobū
džio vak. vokiečių prezidento

Gerhard Schroeder, ligšiolinis gy
nybos ministeris Bonnoje, šiandien 
galįs būti išrinktas naujuoju Fed. 
Vokietijos prezidentu

Ne tik ideologiniai nesutarimai
HONG KONG. — Kinijos po

litikos stebėtojai reiškia nuo
monę — kovo 2 d., įvykęs su- 

'Sidūrimas reiškia, kad ligšiol 
buvęs tik ideologinio pobūdžio 
Ikinų - rusų ginčas, konfliktas 
jau virsta tautiniu, valstybiniu. 
Kinai įsitikinę, kad rusai, Če
koslovakijos pavyzdžiu, galį pa
siryžti užimti Kinijos teritorijos 
dalį.

Knų žinių agentūra užvakar 
teigė, kad,, pasienio susidūri
mas buvęs Maskvos sukursty
tas “nepaprastai rimtas gink
luotas konfliktas” ir pridūrė, 
kad jis nelaikytinas eiliniu į- 
vykiu.

Kinų min. pirm. Tšu En - lai 
pernai, rugsėjo 30 d., pažymėjo, 
kad Maskva, pasekusi Čekoslo
vakijos pavyzdžiu, “vis labiau 
gyvina ginkluotas provokaci- 

/jas” ir, kad ties Kmijos - Mon- 
i gOlijos siena telkianti gausius 
karių dalinius. Pekino karių, 
ties sovietų - kinų siena, skai
čius siekia apie 800.000. Tai 
maždaug visos Kinijos kariuo
menės trečdalis.

pareigoms eiti, tačiau daugiau 
galimybių būti išrinktam teikia
ma G. Schroederiui. Tai nemaža 
dalimi nulems opozicinės par
tijos — laisvųjų demokratų (F 
DP) parlamentarų balsai.

W. Ulbricht atmetė pasiūlymus, 
spauda grasina

R. Vokietijos diktatorius Wal 
ter Ulbricht atmetė vak. Ber
lyno pasiūlymą susitarti. Jis 
apkaitino Vak. Vokietiją — ji, 
esą, savo rinkimais norinti pa
siekti daugiau, negu dera. Jis, 
Leipcigo mugėje kalbėdamas 
sovietų delegacijai, kartojo į- 
prastus propagandos šūkius a- 
pie “provokaciją” ir “fašistinį, 
militarinį” Bonnos vyriausybės 
pobūdį.

Karių organas grasina 
naujais trukdymais

Sovietų kariuomenės organas, 
dienraštis “Krasnaja Zviezda” 
vakar prapliupo naujais grasi
nimais, pažymėdamas, kad “Fe
deralinės Vokietijos ryžtas vyk
dyti rinkimus Berlyne, tai pa
vojingas ir arogantiškas iššū
kis pasaulio gyventojams”.

Laikraštis nurodė, kad sovie
tų kariniai daliniai bei jų avia
cija esą “parengties padėty” ir 
pasiruošę vykdyti įsakymus. Jis 
priminė vieno sovietų tankų da
linio, ties Vak. Vokietijos siena, 
vado žodžius: “Mes pasiruošę 
vykdyti kiekvieną reikalingą 
kovos uždavinį”.

Sovietų dienraštis dar pridū
rė, kad “Turi būti padarytas 
galas Valk. Vokietijos valdančių 
sluoksnių neteisei ir tarptau
tinės teisės stambaus masto pa
žeidimams”.

Vakar aklinai uždarė sausumos 
kelią

R. Vokiečiai vakar sustabdė 
susisiekimą pagrindiniu sausu
mos plentu, neleisdami juo vyk
ti nei iš Berlyno į Vakarus, nei 
iš Vak. Vokietijos į Berlyną.

Aplink Be/lyną ir ties sausu
mos keliais pastebėtas sovietų 
ir r. vokiečių dalinių judėjimas. 
Tie daliniai, vykdą karinius pra 
timus, buvo valandai sustabdę 
vieną JAV karinių pabūklų jun 
ginį, vykusį iš Berlyno į Vak. 
Vokietiją. Tačiau dar dviems 
amerikiečių ir keturiems britų 
kariniams junginiams pavyko 
V. Vokietiją pasiekti be kliū
čių.

Klausimas: kaip trukdyti 
orinius Tyšius?

Vakariečiai, savo keleiviniais 
lėktuvais (jų iš Vokietijos į 
Berlyną kasdien atskrenda ir iš
skrenda daugiau 90) aptarnau
ją Berlyną, sus rūpino juos ap
saugoti nuo bombinių grasini
mų. Jie pirmad>enį, telefonais, 
jau pasiekę PAN AM ar Air 
France kelionių biurus.

Manoma, kad komunistai, 
šiandien, greičiausia, pasinau
dos jų išbandytais “nervų įtam
pą” keliančiais trukdymo bū
dais. Naikintuvai skraidys oro 
koridoriais, gi kiti lėktuvai, di
deliu greičiu praskrisdami rin
kimų būstinės vietą — vad 
Rytprūsių hale “Funkturm”, 
miesto Charlotteriburg daly — 
sukels triukšmo, sprogimų į- 
spūdį. Tai ir pačių Berlyno gy
ventojų nervų bandymas.

Įvairios žinios
“Apollo 9” žygis
vyksta sėkmingai

HOUSTON. — Kovo 3 d. pra 
dėtas “Apollo 9” skrydis aplink 
žemę vyksta sėknrngai. Vakar 
jis nepasižymėjo ypatingais ban 
dymais. Kelis kartus pavyko 
erdvėlaivį iškelti aukščiau, ligi 
250 ir daugiau mylių nuo žemės 
paviršiaus.

Pagrindiniai bandymai pra
dedami šiandien.

Prez. Nixonas vakar buvo 
priėmęs Kongreso vadus.

'• JAV ambasadorius Dani
joje, A. B. Duke, atsistatydino. 
Jo įpėdiniu numatomas proto
kolo šefas, W. Buchanan.

• Sovietai numato rugsėjo 
m. Malaizijoje surengti prekių 
mugę.

Gyventojai telkia maisto 
atsargas

V. Berlyno gyventojai, prisi
mindami blokados laikus ir pri
sibijodami naujo rytų - vakarų 
susidūrimo ar naajos krizės, 
kuri užkirstų kelią maistui iš 
Vakarų pristatyti, šiomis dieno 
mis stambiais kiekiais perka ir 
telkia maisto produktus.

V. Berlyne veikianti komu
nistų partija kviečia protestuo
ti ir talkon šaukias: kairiuosius, 
studentų sluoksnius. Galimas 
demonstracijas sutrukdyti pa
vesta Vak. Berlyno apie 8.000 
policininkų. Jos mieste uždraus
tos.

Vakarai įsitikinę: 
jokios pavojingos krizės nebus

' Kiesinger ir Brandi yra pa
reiškę, netikį, kad komunistai 
dėl šiandien vykdomų rinkimų 
sukeltų rimto pobūdžio krizę ar 
net ginkluotus veiksmus. Va
kar panaši buvo ir VVashingto- 
no nuomonė.

Svarbiausias veiksnys, ta>
Maskvos nusistatymas. Šiuo 
metu, Kremliui laukiant dialo
go su VVashingtonu ir pačiam 
jo siekiant, visiškai neparanku 
sukelti naują krizės židinį. To
dėl, jei neįvyktų netikėtumų. . 
šios dienos rinkimai Vak. Ber
lyne įvyks numatyta tvarka. 
Grasinimai, lėktuvų sukeltas 
triukšmas, ginklais žvanginimas 
— tebus neigiamaisiais, nervus 
bei ausis rėžiančiais kliuviniais 
ar palydovais.

“Apollo 9” erdvėlaivis su savo palydovu, “Voru” — šio išbandymas, 
vienas pagrindinių skrydžio uždavinių.

Vietname
Sunaikinti du priešo tankai
SAIGONAS. — Vakar antrą 

kartą vienerių metų tarpe prie
šas, ties Kambodijos siena, pa
sirodė su sovietų gamybos tan
kais ir įsibrovė į P. Vietnamą, 
grasindamas sąjungininkų ba
zei. JAV lėktuvams puolus, su
naikinti bent du tankai, kiti su
žaloti. Kiti tankai bei šarvuo
čiai pasitraukė į Kambodiją ar 
Laosą.

Priešas raketomis dar ap
šaudė visą eilę vietovių. Šie 
puolimai buvo ne tiek smarkūs, 
kaip praėjusiomis dienomis.

TRUMPAI
101 kardinolas gyvųjų tarpe
VATIKANAS. — Vasario' 28 

d. Vatikane mirė kardinolas 
Gv .ts< o. Te«+'« pe m amž. Jis 
yra buvęs apaštališkuoju nun
cijum Prancūzijoje.

Kard. Testą mirus, kardinolų 
skaičius šiuo metu siekia 101. 
Popiežiui Pauliui VI1967 m. bir 
želio m. sukvietus konsistoriją, 
kardinolų skaičius buvo pasie
kęs 118.

• Australijoje, Canberroje, į 
sovietų ambasadą numestos še
šios padegamosios bombos. Nuo 
stelių nebuvo.

• Prancūzai ištrėmė Hesso 
šalininkę. Prez. R. Nixonui vie
šėjus Paryžiuje, jauna austrė,
G. Haberl, norėjo įteikti jam 
raštą, kuriuo Nixonas prašytas 
dėti žygių paleisti iš kalėjimo 
Berlyne vienintelį dar tebekali- 
namą Nuernbergo teismo stam
biųjų karo nusikaltėlių — Ru- 
dolf Hessą, Hitlerio buv. pa
vaduotoją. Prancūzų įstaigos 
vakar austrę ištrėmė iš Pran
cūzijos.

KALENDORIUS

Kovo 5 d.: šv. Teofilis, šv. 
Klemensas, Vydotas, Giedrė.

Kovo 6 d.: šv. Olegaras, šv. 
Felicija, Novilas, Raminta.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, temp. sieks apie 40 1.
F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:20, leidžias 5:45.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

Lituanicos tuntas Kaziuko mhgėjeKAZIUKO MUGĖJE

Sekmadienio rytą Chicagos 
Jaunimo centre lyg didžiuliame 
,i\ ilyje virė darbas — paskutiniai 
pasiruošimai pasitikti ir patarnau 
ti Aunfoms tautiečių, kurie ne
nutraukiama grandine plaukė 
Kaziuko mugėn.

Margaspalviais žiedais skonin
gai išpuoštose valgyklose Aušros 
Vartų ir Kernavės tuntų vyr. 
skautės ruošėsi pasitarnauti išal- 
kusiem mugės lankytojam, o vir
tuvėje — iš kurios sklido gomu
rį kutenąs įvairių lietuviškų mais 
to patiekalų kvapų mišinys, apie 
kunkuliuojančius puodus vikriai 
sukinėjosi tuntų talkininkės ma
mytės ir vyresnės vadovės. Kavi
nėse, kurių buvo net penkios, se
sės ir broliai piaustė tortus, kai
tė kavą ir pilstė pagal dr. Ado
mavičiaus receptą prirašytą lietu
višką girą', o Šarūno būrelio skau
tai vyčiai savo kavinėje “Ant 
mėnulio”, skubiai rengė astro- 
naufo kostiumu impozantiškos 
išvaizdos brolį, ką tik išlipusį iš 
kavinėn nusileidusios šviesomis 
žybčiojančios raketos.

Didžiojoje salėje prie savo lo
terijos ir prekystalio išsirikiavu
sios žaviai šypsojosi jūrų skautės, 
vogčia žvilgčiodamos į naujomis 
uniformomis šviečiančius jūrų 
būdžius kandidatus, tvarkančius 
Lituanicos tunto loteriją. Kerna- 
viętės ųžęmė vietas už savo į- 
mantriausiais rankdarbiais ap
krautų prekystalių. Aušros Vartų 
tunto seses suko galvas, kaip čia' 
sutalpinti kalnus savo ilgų va
landą darbo vaisių — tautiniais 
rastais iškaišytas pagalvėles, tau
tiniais rūbais besididžiuojančias 
lėles, medžio drožinius ir kt. A- 
kademikai stengėsi kuo patrauk
liau išdėstyti knygas ir plokšte
les savo spaudos kioske, o už me
niškais medžio drožiniais, paveik 
slais, koplytstulpiais ir kotom pa
sididžiavimo vertomis vertybėmis 
nukrauto prekystalio rikiavosi jų 
kūrėjai — Lituanicos tunto diev- 
dirbiai.

Salės viduje rikiavosi paukšty
tės ir vilkiukai ir į pirmo aukšto 
koridorius nusifęsiančiomis eilė
mis — skautės ir skautai, o prie 
salės durų atvykus seserijos vyr. 
skautininkei v.s. M. Jonikienei ir 
brolijos vyr. skautininkui v.s. V. 
Vijeikiui, Lietuvos gen. kons. dr. 
P. Daužvardžiui, ps. J. Daužvar- 
dienei, Vidurio raj. vadui v.s. V. 
Tallat-Kelpšai, Vid. raj. vadeivei 
-ai s. B. Kožicienei, ps. M. Ja
kaičiui ir kt., vykdomas mugės 
atidarymas: Aušros Vartų tunto 
Birutės d-vės ir Gabijos d-vės 
Mildos būrelio sesėms dainuo
jant atitinkamas nuotaikingas 
daineles, mugėn keliauja senelis 
ir senutė, mugėn vedasi vyras 
žmonelę ir kukliai šypsodamiesi 
rankomis susiėmę keliauja ber
nelis; su mergelę. Atvyksta trys 
žvalios paukštytės maloniai kvies 
damos:

f’rašom skautų vyriausybę
Įr lietuvių vadovybę,
Prašom mamą, prašom tėtį
Musų mugę apžiūrėti.

Pridaboki! jūrų skautus.
Kad su tinklu nepagautų!
Mūgėjė, mugėje,
Mūgėjė, Kaziuko mugėje.

Turim kryžių ir koplyčių,
Lieta vaičių, paduškyčių.

Selinai skiepe kvepia, 
liai tortus naktį kepė!

Lifiiafiica ten traukia',
Kernavę, Aušra jūs laukia1.
Mugėje, mugėje 
Mugėje, Kaziuko mugėje.

Trumpas gen. konsulo sveiki
nimo žodis, perkerpamas kaspi
nas — tryliktoji Chicagos skau
čių mugė atidaryta. Salėn įžen
gia konsulas ir ponia, vyriausi 
skautininkai ir svečiai, tarp jų 
lietuvis atstovas į Illinois valsti
jos seimą p. Frank Savickas, o 
paskui juos — tautiečių minia, 
kuri nebetilpdama koridoriuose 
eilės vidun įeiti laukdamos stovi 
ant Jaunimo centro laiptų, tako, 
šaligatvio. Dirž. salė sausakim- 
šiai prisipildo įvairių gerybių įsi
gyti ar laimę išbandyti norinčių 
lankytojų. Prie prekystalių nei 
mugės pareigūnai pro minias pra 
siskverbti neįstengia. Ne vienas 
mažasis mugės lankytojas pra
kaituotoje saujelėje pinigą spaus
damas net apsiašaroja, neįsteng
damas pro suaugusių minią pra
siirti, Pirmieji — laimingieji ap- 
sipirkę, virš galvų savo įsigytas 
gėrybes iškėlę, verbomis ir džio
vintų gėlių puokštėmis paskui 
juos prie prekystalių besiveržian
tiems nosis kutendami, iš salės 
prasiveržti bando. Valgykloje nu- 
tysusios ilgiausios eilės ąlkį nu
malšinti trokštančių, kayinėse ne 
tik sėdimų, bet ir stovimų vietų 
pritrūksta. Laimėjimai apgulti 
mažųjų ir dosniai jiems sidabri- 
nukųs dalinančių tėvelių. Visur 
spūstis, triukšmas, juokas ir kar
tais gailus mažojo lankytojo riks
mas verkiant susprogusio marga
spalvio baliono.

Nuostabos pilni šūkčiojimai 
netikėtai susitikus ilgus metus ne
simačiusių draugų. Dalinamasi 
naujienomis, su pasididžiavimu 
rodomi ir apžiūrinėjami drau
gų pirmą kart matomi vaikučiai, 
kurie nenustygsta vietoje, mal
daudami mamos dar vieno sidab- 
rinuko, norėdami jūrų skautų 
skyriuję laimėti porelę gyvų kar
velių. O skautai ir skautės, va
dovai ir vadovės net sušilę, vi
sus lankytojus aptarnauti sten
giasi, nes mugė ne vien jų pasi
didžiavimas skautišku sumanu
mu, nagingumu ir darbštumu, 
bet taip pat ir priemonė per sa
vo darbo pastangas galimybę to
limesniam skautavimui užtikrin
ti. Skautas neprašo aukų, bet sa
vo darbu savo veiklą finansuo
ja ir didžiai vertina mugės lan
kytojus, kurie šias pastangas sa
vo atsilankymu paremia.

V- . j .. ū --- - . «
Tryliktoji Kaziuke mugė Chi

cagoje baigėsi — prekystaliai ir 
loterijų lentynos tuščios, išpar
duoti tortai ir cepelinai, balionai, 
lėlės ir saldžiosios Kaziuko širde-

SUSIMĄSTYMO DIENOS
SUEIGA “AUŠROS VARTŲ” 

TUNTE
Vasaris skaučių gyvenime yra 

tarptautinis mėnuo, kada ypatin
gas dėmesys yra skiriamas į ben
dradarbiavimą ir draugiškumą 
su kitų tautų skautėmis ir į lais
vės idėjos skleidimą tiek savųjų, 
tiek svetimųjų tarpe.

Todėl ta proga, vasario 23 d. 
rytą, į Jaunimo centro salę su 
daina įžygiavo “Aušros Vartų” 
tunto skaučių draugovės:

Birutės — vedama ps. R. Vait
kevičienės, Neringa — ps. EI. 
Šiurnaitės, Jūratės — vyr. si. D? 
Gelažiūtės, Žemaitės—vyr. si. V. 
Sabaliūnaitės, Aušrinės—ps. D. 
Gierštikienės, Kernavės tunto 
viešnios, vedamos vyr. si. V. Rui- 
bytės ir Lituanicos oro skautai, 
vedami adiutanto R. Damijonai
čio.

Svečių tarpe matėme tunto ka
pelioną kun. J. Borevičių, v.s. V. 
Tallat-Kelpšą — Vidurio rajono 
vadą ir v.s. B. Kožicienę — Vi

durio rajono vadeivę.
Atsilankė 8 amerikietės sesės 

su savo vadovėmis.
Įspūdingiausias oficialios da

lies momentas — kada būrys se
sių kandidačių sustoja prie tun
to vėliavos įžodžiui. Šį kartą šis 
būrys buvo itin gausus.

Žemaitės dr-vės sesės, davusios 
įžodį:

Banytė Felicija, Dainytė Lin
da, Gierštikaitė Ina, Graužinytė 
Dalia, Ramanauskaitė Indrė, Še
relytė Vita, Vaitkutė Rūta.

Neringos dr-vės sesės, davu
sios įžodį: j(<

Apanavičiūtė Nijolė, Bįlitavi- 
čiūtė Marytė, Biliūnaitė; Loreta,' 
Bobclytė Rūta, Brakauskaitė Ži
vilė, Brazdžiūnaitė Danutė, Fą- 
bijonaitė Judita, Grinytė Asta, 
Jovarauskaitė Rasa, Karaliūnaitė 
Rūta, Labanauskaitė Regina, Ma
tukaitė Violeta, Mikutaitytė Si
gutė, Miniotaitė Aida, Miniotai- 
tė Regina, Nakutytė Aldoną,' Pet
rauskaitė Diana, Šataitė Daiivą,’ 
Stravinskaitė Vida, Žeimytė Vir
ginija, Zubrickaitė Rita.

Kaklazaispius rišo Vi<7. r. va-
aeivė v.s. B. Kožięienė, ilgesio 
mazgelį — turitinirikė s. D. Ei
dukienė ir gerojo darbelio — ku- 
nig. J. Borevičius.

Sesė Vadeivė palinkėjo sesėms 
visuomet ieškoti gražesnio pa
saulio, ieškoti naujų kelių ir bū
dų padėti žmonijai.

Tunto kąpelionas paragino ge
rumo mazgelio mintį pritaikinti 
kasdieniniame gyvenime.

Sekė lauželis, šiai dienai pritai
kintu žaidimu: valstybės vėliavų 
sudėjimas į atitinkamų valstybių 
vietą. Pravedė Aušrinės dr-vės se- 
sės..

Gražiai padainavo Neringos ir 
Birutės dr-vių sesės.

Sesė V. Sabaliūnaitė priminė, 
kad vasaris yra ne tik tarpusa
vio bendradarbiavimo mėnuo, 
bet ir mūsų tautos nepriklauso
mybės šventės mėnuo. Kadangi 
skauta ujama net 7-se kontinen
tuose, 7 žvakutes uždegė visi at- 
siląnkę svečiai.

Rajono vadeivė pamokė visas 
amerikietišką dainelę, kurią visos 
labai grąžiai sudainavo. Viešnios 
amerikietės taip pat pamokė jų 
dainuojamą dainelę, kurią labai 
Į»reit visos Išmoko ir keliomis gru 
pėmis skambiai sudainavo. Tik
ra^ malonią draugiškumo nuo
taiką pergyveno tėveliai, svečiai 
ir pačios skautės.

Sesęs suruošę ir savo darbelių 
parodėle^ k^ias svečiai ir tėve
liai su dideliu dėmesiu apžiūrėjo.

Sueigą sk(ąndžiai prąvedę Auš 
rinės draugovės jaunoji draugi
ninke, vyr. si. J. Eidukaitė, pa
dedama sąvo jaunojo štąlo: Vir
ginijos SabalTūnaifės ir Gri
nos Maleckaitės.
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Tel. ofiso HE 4-584*. rez. 388-2233 Ofiso HE 4-1818 Roz. PR G-11801

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.:
2434 West 71st Street

: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-8
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susItaniM.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ADERGIJA

2*751 West 5 lst Street
Valandos: antradieniais, penu tad le

nais J—9 .v., šeštadieniais 10-1 o p. 
Ligoniai, artimam' oaeni susitarime

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal nusitari ma: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 lr 7-r-9; antrad tr penk
tad. 10—4; šeštad. 10— 2

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-o« tr Campbell Ava. kampas) 
Vai kasdien t—11 rvtn lr 4- • » v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ARSOC1ATE OFTOMETRISTS 
lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd gfc GR 3-7l>44

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“contact lenses".

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniam

-2 vak

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 11.7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

088. 735-4477. Rez. PR 8-AUHO.

Aušros Vartų tunto Birutės dr-vės skautės sueigoje

MŪSŲ KOLONIJOSE
Hartford, Conn.

BALTIEČIŲ KONCERTAS
Kiekvienais metais lietuviai, 

latviai ir estai surengia koncer
ną, - balių. Parengimui kiekviena 
tautybė vadovauja iš eilės. Šiais 
metais šiam parengimui vadova
vo lietuviai. Lietuvių komitetą 
sudarė: Eugenijus ir Regina 
Žiūriai, Zigmas ir Marta Straz
dai, Zita Dapkienė, Ada, Ustja- 
nauskienė, Alfonsas Dzi'kas ir 
Kostas Jurkevičius.

Šiemetinis koncertas - balius 
buvo vasario 15 d. Hiltono vieš
butyje. Programą pravedė Eu
genijus Žiūrys. Lietuviai bal'tie-les. Kažkuris laimingasis įssine- v. , , , , .__v , . .. , i. , , 1 eiams padare didelę staigmeną,se laimėtus karvelius, akordeoną , . , . ■ •. ' -nf.kvipftHnmi meninei n ro era m aipakviesdami meninei programai 
sol. Stasį Barą.

Jo koncertas susidėjo iš dvie
jų dalių: jis davė klasikinį ir lie
tuvišką repertuarus. Iš klasi-

ir gitarą. Jaunimo centre mugės 
komendantas v.vslt. J. Jovaraus- 
kas sukiojasi tarp tvarkyti liku
sių skautų, vadovų ir tėvų, kad, 
paskutiniajam mugininkui išėjus,
Jaunimo centras vėl šviestų šva- kinio repertuaro padainavo ope 
ra ir tvarka. O niekad nepavargs rų ištraukas: Toscos, Žydės ir 
tą vadovai iš tryliktosios mugės kitų. Iš lietuviško repertuaro 
sugrįžę dar šiandien pradės pla- dainavo: Liepė tėvelis — Tallat 
nuoti keturioliktąją. , Kelpšos ir kitas. Akompanavo

Darbščiosios Chicagos skautės kernayietės, visą žiemą gaminusios 
rankdarbius, dabar jais prekiauja Kaziugo mugės Chicagoje metu.

Nuotr. J. Gierstiko

’ . . f " į ' T*’zacijų vasario 9 d. rezoliuciją, 
kuri tą pačią dieną buvo pa
siųsta: valstybės prezidentui, 
valst. sekretoriui, JAV amba
sadoriui prie Jungtinių Tautų, 
abiems N. J, senatoriams, 
dviems kongreso nariams ir N. 
J. gubernatoriui. Taip pat per
skaitė New Jersey gubernato
riaus išleistą labai palankią lie
tuvių tautai Vasario 16 proga 
pr

solistė Ona Zupr<

is lietuviškų

DR. Ę DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPEOIALYH® — NERVV IK 

EMOCINES LIGOS 
Grawford Medical Building 

044* So. Pulaski Road
Valandos pagal susitartma

Rez. Tel. GI 341873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr motery ligos

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

Telef. 423 -2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vak, pirmad., antrad., ketvirtad. li
pe nktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2200 ofiso Ir rezidencijos)

tiktai susitarus _• 
appt.).

Priima ligonius 
(By

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
4 o k B ą

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 13 iki 3 vak lr nuo B Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

prof. Vytautas Mari jočius.
Į šį koncertą-balių buvo atsi

lankiusi ir Hartfordo miesto me 
ras Ann Mecello. Ji įdomiai klau 
sėsi koncerto, o paskui net Šo
ko... Tai labai įdomu, kad bal- 
tiečiai, ypač lietuviai, yra už
mezgę artimus ryšius su tokiais 
aukštais pareigūnais, kaip mies 
to meru, gubernatorium ir kit.

Linkėtina, kad baltiečių ener 
gija neatslūgtų, o vis daugiau 
y e artėtų su amerikiečiais, nes 
tuo prisidedama prie pavergtų 
tautų laisvės viešumon kėlimo. 
O toks suartėjimas daugiausia 
galimas per parengimus: kon
certus, balius ar kitomis pro
gomis. J. Bernotas

is. Gražiai padeklamavo li
tuanistinės mokyklos jaunučiai 
mokiniai broliai Prapuoleniai ir 
sesuo ir brolis Kasausikai. Per 
minėjimą Lietuvos vadavimo 
reikalams surinktą aukų 220 
dolerių. V. T.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTAT 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71 st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tek 83D-1071 

Vizitai pagal susitarimą

Lindėti, N. J.
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

IJNDENE

Alto Lindeno skyr. iniciaty
va vasario 23 d. mūsų lietuvių 
kolonijoje buvo paminėta Vasa
rio 16. Trumpa kalba minėjimą 
atidarė Alto Lindeno skyr. pir
mininkas V. Tursa, o kun. J. 
Prngulbickas sukalbėjęs invoką- 
ciją pasakė trumpą, bet turi
ningą kalbą, nušviesdamas kaip 
lietuviai su rusų carų imperijos 
valdovais kovojo dėl katalikų 
religijos, dėl lietuvių teisės, dėl 
spaudos ir ją iškovojo. Pagrin
dais šio minėjimo kalbėtojas, 
I-iet. nepriklausomybės atsta
tymo laikų darbuotojas p. De
gutis pareiškė, kad jis neabejo
ja, jog mūsų lietuvių tauta savo 
siekinius greit atsieks, nes mū
sų dabartinė kova kur kas leng
vesnė negu buvo rusų carų lai
kais.

Per minė jimą M. Samatienė 
perskaitė vienbalsiai priimtą vi
sų Lindeno lietuviškiį organi-

Ofisas 3148 West 83rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717

DR. $. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; tre-
Antradieniais lr 

penktadieniais vak: nuo 7 Iki 8 vai.

tilt.t. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

aset West 83rd Street
Kampas 63-čioa ir California 

Vai. i kasdien nuo r—8 rai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. If kitu laiku pagal gugi tar 

5-

-nau. ir Kiru įau

brook 5-3048
Rezid. H’**'*'1 “

DR. K. «. .
AKUŠERIJA IR Mi 

GINEKOLOGINE __________
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitartma; 
Jei neatsiliepia. skambinti HU 8-8222

DR. «NHA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest 63rd StreetVai.: kasdien 10-UvalT 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vak Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami susitarus.

Oftao telefonas: PR 8-322* 
Re*, telef. WAIbrook 5-5070

DR. e. K. BOBELIS
Inkstų Ir Slapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 — Elgin

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tr bato tek OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Adresas: 4255 W. 63rd Stree

Ofiso tek REllanoe 5-4410 
Rez. GRovehilI (1-0017

Valandos: pirm. lr kot nuo 12 i 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. va 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. t 
lr vakarais pagal susitartma.

Tek — REllanoe 5-1811
DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 Weet 59th Street 

Vai: pirmad.. antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.

TeL ofiso tr buto OLympto 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadleplua 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

—
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
IB VA IK v Lioų

j.JAL BUILDING
Feotern Avenue

MED,------ ------------
7158 South Western_______

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vak p. p. Ir nuo 
6 — S vai vakarą Trečlad. nuo 
11 vak ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai: p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rez. tel. 239-291*

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso Lr rezidencijos)
Valandos pagal sustiĮtarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

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

PrllmlnBJa tik susitarus

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v„ penktad 10—1 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. vs 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryti 

Rezid. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEB
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tek PRospeet 8-1223

Ofiso vak: Pirm., antr., Treč. 
penkt nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 Iki 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kl! 
laiku pagal susitarimą.

Of, Tel. HE 4-2123, Narni) GI 8-811

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaJTreč^

Tek PRospeet 8-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vak: pirm., antrd., ketv. 6—8 v 
vak., penkt. tr šeštad. 2—4 pop

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tek ofiso PR 8-8448,

DR. F. C. WINSKUNA
GYDYTOJAS IR CHIRURC 

3107 West 7lst Street
Vak: 2 iki 4 v. p. p, lr 7 &1 8 

Treč. šeštad. pagal susitari

HE 4-B1M

Ofiso tek 787-2141. Namų 836.4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad., 1-4 
lr 6-8 v v ketvirt «.g v vakare 

šeštadieniais 11.1 vai. popiet.



Tautos kančių įamžinimas

LIETUVIŲ KANKINIŲ MIŠKELIS
šiais šeimos metais mes pri

simename taip pat ir tą liūdną 
faktą, kad beveik nėra lietuvių 
šeimų, kurios nebūtų labai 
skaudžiai nukentėjusios nuo 
nacių, o dar labiau nuo bolše
vikų. Daugelis mūsiškių su gi
liu atodūsiu širdyje prisime
name savo tėvus, motinas, bro 
liūs, mokslo ir darbo draugus, 
kurie buvo išvežti j Sibirą ir 
kurie nebegrįžo, kurių kapų 
mes niekada nežinosime ir nie
kada negalėsime atlankyti. 
Nėra pasaulyje didesnių bar
barų. kaip tie, kurie atplėšia 
nekaltus tėvus nuo vaikų ir 
suardo šeimas vien tik tam. 
kad jiems būtų lengviau siekti 
imperialistinių kėslų. Šie pri
siminimai mums darosi dar 
skaudesni, kai artėja liūdnojo 
birželio dienų sukaktis.

*
Ir darosi liūdna, kad mes 

patvs dar tų nelaimingųjų mū
sų brolių atminimo kaip rei
kiant nesame įamžinę. Pakar
totinai norime pabrėžti, jog 
jau neatidėliotinas laikas, kad 
įvairios organizacijos, kaip 
skautai, ateitininkai, šauliai, 
jaunalietuviai, paštininkai, fi
latelistai, gydytojai, inžinie
riai, gailestingosios seserys, 
kunigai, mokytojai, kariai ir 
visi kiti išrinktų prie savo cent 
ro valdybų po žmogų ar suda
rytų komisiją, kuri rinktų me
džiagą apie jų organizacijos 
kankinius, kad būtų galima 
sudaryti ir išle’Sti kuo pilnes
nę mūsų tautos martirologiją. 
Jau yra leidėjas, kuris žadėio 
išleisti specialų leidinį pagerbti 
Sibiro tremtiniams ir kanki
niams turime ir kvalifikuotų 
žmonių tokiam darbui ir vis 
reikalas nepajuda iš vietos, o 
kiekviena diena nuneša užmar 
štin daug gausios medžiagos, 
kapinių tylumon pasitraukiant 
asmenims, kurie daug apie 
apie tuos nelaiminguosius ži
nojo.

*
Sakytume, kad čia pareiga 

išvystyti iniciatyvą ir mūsų is
torikų draugijai bei atskiriems 
istorikams. Argi jų uždavinys 
būtų tik verstis po archyvus 
ir senus knygynus, visai ne
pastebint ir nesidomint tuo 
tragiškiausiu mūsų tautos is
torijos momentu, kada dešim
tys tūkstančių nekaltų lietu
vių patriotų buvo išrauti iš sa
vo sodybų, atplėšti nuo savo 
šeimų, paversti darbo stovyklų 
vergais ir kalėjimų kankiniais, 
žudomi be teismo, pabrukami 
po velėna be kapo? Si tragiš
koji lietuvių tautos golgota tu
ri būti reikiamai atžymėta is
torijoje.

šioje srityje mums svarbu 
ne tik ateinančioms mūsų tau
tos katroms išsaugoti medžia
gą apie lietuvių tautos kanki
nius, bet ir jų prisiminimą pą-
" 1 ..................... i
Spaudoj ir gyvenime

SVEIKA GYVA
Su naujais metais pasipuošė ir 

vienintelis vaikų laikraštėlis “Eglu
tė”. Sausio mėnuo nudžiugino ir su
augusius ir mažus. Rausva spalva 
sušildo akj, o didokos mėlynos rai
dės lengvai mažųjų skaitomos. Į- 
domi pasaka ta “Abrakadabra”. Ir 
žynys ne piktas, o tik gero norįs 
Valiukui. Jei kam Puputis nusibo
do, tai labai klysta. Jis gyvas pa
tiems mažiausiętųs, jis artimas įr 
paūgėjusiems. Mažųjų pasaulyje 
toks protingas pallūkštis gyvuoja ir 
apčiuopiamas: nes ir meškis ir vo
verė aksominėmis ausimis dar į lo
vą palydi. O didesnieji mato jame 
draugą. Draugą, kurio žemėje ieš
kome visi; kuris niekuomet neapvi
lia, net keisčiausias mintis išklauso.

Yra ir praktiška gamtos pamo
kos dalis. Tie, kurie augina šuniu
kus, ras čia patarimų. O kurie jų 
neturi (nes mamos valymo darbo 
bijosi) sužinos, kiek priežiūros rei
kalauja šis šiltas, mažas gyvulėlis. 
Senas padavimas atgimsta užburto
je pilyje- Vaikai seka su dideliu su-

daryti kaip galima labiau gy
vą kitataučių tarpe. Tam rei
kalui gerai pasitarnaus kan- i 
kinių koplyčia krikščioniškos 
civilizacijos centre Romoje, ir j 
vysk. Brizgio užsimojimas ver 
tas plataus dėmesio. Bet rei
kia ko nors ir čia pat Ameri
koje.

*
Sį reikalą besvarstant, 

mums ateina mintin žydu pas
tangos Izraelyje. Jie Judėjos 
kalvose ant Kasalon kalno 
prieš trejus metus pradėjo so
dinti kankinių miškelį. Šeima 
ar asmuo, kuris nori pagerbti 
savo artima ii. nukankintą mo- 
derniųių barbarų, pasiunčia 
auką 2.50 dol. medelio nupir
kimui ir pasodinimui. Kadan
gi vieni naciai yra nužudė a- 
pie 6 mil. žydų, tai tas užpla
nuotas miškelis labai sparčiai 
auga ir per treieta metu iau 
jame yra 500.000 medžių. Da
bar iau pradedamas antras 
kankinių miškelis prie Jeruza
lės.

Kodėl mums panašaus Lietu 
vos kankinių miškelio nesuor
ganizuoti Dainavoje, kuri nau
dojama ivairių organizacijų, 
kur atsilankantis jaunimas, 
stebėdamas, kiek daug medžių, 
primenančiu moderniuiu bar
barų nužudytus Petuvius, dau
giau suvoks lietuvių tautos 
kalvariją? Turime puikiu miš
kininkų ir inžinierių, ikurie 
rąstų geriausią tam vietą, ją 
išplanuotų. Šeimai paaukoti de 
šimtine, kad būtų pasodintas 
medelis ju Sibire nukankinto 
artimo prisiminimui pagerbti, 
nebūtu sunku. Kurie to norė
tų. už atitinkama pridedamą 
kukPą suma būtu galima su
daryti ir paminklinę lentelę, 
kuri būtu pritvirtirta prie to 
medelio ir kuri liudytų, koks 
nelaimingas lietuves, kada ir 
kur buvo nuKnnkintas.

* . . IGalėtų būti šio miškelio du 
skyriai; vienas pagerbiant 
tuos, kurie žuvo nuo nacių ran 
kos. kitas — žuvusiems nuo 
bolševikų. Tai būtu labai aki
vaizdus parodymas, kaip bol
ševikų tiromškumas yra lie
tuviu tautai padaręs daug di
desnius nuostolius negu žiau
rieji naciai. Miškelyje ar jo 
pakraštyje kai kurios labiau 
pasiturinčios šeimos gal net 
galėtų pastatyti savo krašto 
lietuvišką kryžių, pagerbiant 
savo brangias kankinius. Galė
tų susidaryti net ir atvirutės 
ar albumėlis lietuvių tautos 
•kankinių miškelio. Tai būtų ne 
tik mūsų priaugančioje kar
toje, bet ir kitataučiuose pa
laikymas mūsų nekaltai žu
vusių brolių atsiminimo ir kar
tu visiems priminimas, kad 
tas niekada ir niekur neturi 
pasikartoti. J. Pr.

, “EGLUTE”!
sidomėjimu savo kūrybą. Jų saki
niai jiems suprantamiausi, jų pie
šiniai — meniškiausi. Atrodo, kad 
nauja karta pasižymi menininkais.

Sustingo mūsų atmintina Vasa
rio 16-toji sniego senių rankose. 
Kaip ir pati tautos laisvė. Pati “Eg
lutė” šaltom spalvom pasidabino. 
O puošniausia dalis, tai “Baltijos 
gelmėse” — poema. Gabios meni
ninkės žalsvomis gijomis iliustruo
ta. Ir kaip ta autorė gerai sugal
vojo! Tokia artima ta paprastutė 
pilka silkelė. Tik, kad iš to pa- 
midorų padažo gali išsprūsti ir 
Baltijos krantus pasiekti, tai jau tik
ras stebuklas. Be silkių nei varda
dieniai, nei šventės neapseina, o ji 
tampa svajinga pasakotoja ir mūsų 
tautosakos žinovė. Aplanko Eglės 
tėviškę, ąpverkia Jūratės ir Kastyčio 
likimą. Kitą kartą, kai silkes matys 
vaikai, prisimins gintaro pakrantes 
ir žvejo tinklus. Sunku užskleisti ši
tuos tikrai meniškus lapus.

Geografijos pamoką atstoja Lietu
vos žemėlapis ir aprašymai apie

KARINIŲ PASLAPČIŲ SEKIMAS
Erdvių šnipai — satelitai. Svarbūs JAV laimmėjimai. Rusai žvalgo JAV

Pereitų metų rugsėjo 9 d. 
“US News & World Report” 
žurnale tilpo itin įdomus straips 
nis apie nepaprastai jautrius 
JAV elektroninius aparatus, 
skriejančius tolimose erdvėse ir 
atliekančius labai svarbų prie
šo karinių paslapčių sekimą.

Dabar tik pradedama at
skleisti paslaptis, kaip JAV pa
laipsniui išplėšia svarbiausias 
Rusijos karines paslaptis. Ga
balėliais ir dalimis iškyla smul
kmenos nepaprastai jautrių a- 
paratų veiksmų — iš tolimų erd 
vių sekimas rusų aerodromų, 
raketų paleidimo stočių ir ka
riuomenės judėjimo. Visa tai, pa 
žymi NWR, patapo žinoma ir 
dabar daug ką galima atskleis
ti nepažeidžiant JAV saugumo. 
Visos tos paslapties branduolį 
sudaro nuostabūs šnipinėjimo 
satelitai, skrieją aplink žemę ir 
nepailstamai seką Rusiją ir Ki
niją.

Tolimose erdvėse skrieją spe
cialūs aparatai gali smulkmėms 
kai nufotografuoti mažesnius 
nei vienos pėdos diametre ob
jektus iš 150 mylių aukštumos. 
Nepaprastai modernūs radarai 
gali prasiskverbti pro debesų 
uždangą ar miško augmeniją ir 
atskleisti paslėptus karinius į- 
rengimus. Infraraudonų spindu
lių aparatai satelituose gali su
rasti “karštus” objektus, kaip 
pvz. raketų iššovimą ar netgi 
riedantį sunkvežimį. Specialūs 
elektroniniai prietaisai gali sek
ti atominį sprogimą ar sugauti 
radijo pranešimus iš Rusijos 
ar Kinijos krašto gilumos.

Žurnalas paduoda sekančius 
erdvių šnipų laimėjimus, ku
riuos galima viešai iškelti:

1. Ryškų konstątayimą rusų 
pradėtos statyti antiraketinės 
apsaugos ir, pagal vėliausius 
pranešimus, dabartinį jos sulė
tinimą.

2. Patvirtinimą apie rusų ra
ketų gamybos išplėtimą, kuris 
dabar iš žemės leidžiamų raketų 
stiprumo atžvilgiu prilygsta JA 
Valstybėms.

3. žingsnis po žingsnio bešni- 
pinėjant Kinijos atominius pą-
siruošimus, konstatuota atomi
nių fabrikų ir atominių mėgini
mų bokštų statyba, surinkta 
daug vert’ngų duomenų. Gautos 
žinios labai vertingos šio kraš
to gynybai.

200 satelitų - šnipų 

Nuo 1963 m., kada pradėjo

Lietuvos miestus. Supažindinama ir 
musų skaudi istorijos dalis — Si
biro taigose. Kurie nežinojo, kodėl 
jūros vanduo sūrus, galės vėl pasi
rinkti naują, dar negirdėtą Valiuko 
mokslų pabaigą.

K.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

31

— Ne, ne, Milda, aš ne prieš tave. Aš tik erzinuos, 
kad tie tarptautiniai vandalai pardavė mano kraštą ir 
laisvę raudoniesiems. Gerai, Milda, aš einu pas Bolesla
vą, — jis švelniai brūkštelėjo pirštų galais seseriai per 
veidą ir pasuko pro duris.

Mildos akyse pasirodė ašaros. Ji priėjo prie lango 
ir stebėjo brolį, kol jįs dingo toli už posūkio kaimo 
gatvėje.

13

— Labą rytą, Boleslavai, — pasisveikino Vytau
tas, įėjęs j kambarį. — O tai ir rūkei šiandieną vėl? 
Boleslavai, tu pats save žudai.

— Aš žinau, aš žinau, bet nekaltink manęs, — 
Boleslavas padėjo cigaretę į peleninę prie lovos, — bet 
ką žmogus gali daryti šiuo kvailu metu? Pasaulis yra 
kaip vieni dideli dūmai. Šiandieninis teisingumas yra 
tik kaip dūmai. Ir kas Šiandien yra tarptautinė mora
lė? Nieko, tik bjaurūs dūmai. Aš turiu rūkyti, tai ma
no įprotis, tu žinai. Kiekvienas turi savo įprotį.

— Aš neturiu jokio.
— Tu turi, tikriausia.

P. GAUCYS

veikti toji erdvių šnipinėjimo 
sistema, JAV oro valdyba palei
do daugiau kaip 200 specialių 
satelitų. Jų dauguma laikoma 
ervėse nuo 1 iki 25 dienų, ir 
paprastai vienas toks satelitas 
visada stovi paruoštas iškilti į 
erdves

Beveik visi jie iškyla iš Van- 
derbergo bazės, už 125 mylių 
nuo Los Angeles. Vanderbergo 
bazė laikoma idealia vieta iš
kelti satelitus į tobulą šnipinė
jimo kelią — poliarinę orbitą. 
Tos orbitos pranašumą sudaro 
tai, kad žemei besisukant iš va
karų į rytus, į pietus ar į šiau
rę skriejantis satelitas bent vie
ną kartą per dieną prąiekia pro 
kiekvieną erdvės vietą.

Štai kaip erdvių šnipo kame
ra veikia: tą akimirką kai ciga
ro pavidalo satelitas lekia Virš 
taikinio šąlies 100 - 300 mylių 
aukštyje, siuntimo bazės įsa
kymu jo kameros atsisuka ir 
televizija tučtuojau paveikslus 
•transliuoja į JAV stotis. Taip 
pat, tie satelitai išmeta žemės 
link karščiui atsparių filmų kap 
sules, pagal įsakymą iš siunčian
čios stoties. Tos kapsulės, apie 
3 pėdų diametre, sveria nuo 
200 ilki 300 svarų. Specialios 
raketos nustato kapsulės teisin
gą kryptį žemės link. Tuo tar
pu Oro jėgų radaro stotys se
ka jų skrydį ir siunčia žinias 
į Havajų oro bazę. Tada įsąky- 
mai perduodami C -130 lėktuvų 
grupei, besisukaliojančių dau
giau kaip 200 mylių nuotolyje.

Po to, kai kapsulė pasiekia 
atmosferą, ji automatiškai iš
metą savo karščio skydą, palei
džia darban radiją ir išmeta a- 
liuminijaus spalių saują. Rada
ras pagauna spalius, o artimiau 
sias G -130 lėktuvas parveža 
kapsulę namo. 50.000 pėdų aukš

oranžinį parašiutą. Lėktuvas 
velkąs ilgą “oro kablį”, pagau
na parašiuto gijas, o jo įgula 
įtraukia kapsulę į vidų. Retais 
atvejais, kai nepavyksta jos pa
čiupti, kapsulėje esąs prietai

Astronautų žmonos Pat McDivitt, Lurton Scott ir Claire Schweickart 
šypsosi Seabroojt, Tex.

sas ją susprogdina.
Kapsulės filmai ir juostos sau 

i giai nuskraidinami į Kaliforni
ją, kur jie išryškinami. Prane
šimai su svarbiom žiniom tuč
tuojau išsiunčiami j Washingto- 
ną.

Patobulinti satelitai Į
1966 m. Gynybos departamen 

tas sudarė 100 mil. d. sutartį 
sumontuoti patobulintą sateli- 

į tą. Vis tobulinant fotografinę 
žvalgybą, naujausi satelitai ga- 

I lės sugauti, užregistruoti ir per 
duoti komunistų vidaus susisie
kimo žinias, o taip pat atlikti 
daugelį kitų svarbių funkcijų. 
Daugelį elektroninių pasiklausy 
mų. anksčiau atliekamų žemės 
stočių, įrengtų Rusijos ir Kini
jos pasieniuose, dabar perims
tie naujausieji satelitai.

Jie yra 22 pėdų ilgio, 5 p. dia
metre, turi cilinderio išvaizdą ir 
sveria 3.000 svarų. Nedaug ką 

I galima išgirsti oficialiai kalbant 
| apie tuos satelitus, tačiau tech
niški žurnalai rašo, kad jie du 
kartus per dieną praskrenda 
virš Maskvos ir pagauna trans
misijas, kurias rusai bevelytų 
laikyti paslaptyje. Maskvos cen 
trų įsakymai visų rūšių laivams 
jūrose, manevruose esančių ka
rinių vienetų pranešimai, kaip,

I pvz. praeitų metų vasarą Čeko- 
i Slovakijoje, visa tai patenka į 
amerikiečių rankas. Netgi ma
noma, kad jie gali sugauti labai 
silpnos jėgos signalus einančius 
iš mažų siuntėjų, kokiais naudo
jasi slapti agentai.
Seka tarpkontinentinės raketas

Kitas svarbus satelitas (Mi
las) padarytas užfiksuoti rusų 
ir kinų tarpkontir.entinių rake
tų iššovimams. Jis aprūpintas 
infraraudonų spindulių įtaisais,

I kūne laikomi skysto azoto ir 
helijaus pagalba nepaprastai šal 
tam stovyje taip, kad gali rea
guoti į infraraudonų spindulių 
karštį netgi orbitų aukštyje. 
Tie satėlitai gali nustatyti vie
lą iš kurios tarpkontinentinės 
raketos iškyla į e ravės, įsiskver 
bti į jų degančią uodegą ir JAV

— Ne, Boleslavai, tu klysti. Aš nei rūkau, nei ge
riu.

— Tavo įprotis, Vytautai, yra blogesnis negu ma
no. Tavo įprotis yra pasitikėti žmonėmis. Mes nieka
da neturime pasitikėti žmonėmis, kai ant kiekvieno 
kampo laukia apgavikas. Ir šiandien teisingiausi ir gar
bingi asmenys yra sukčiai. Taip, šiandien pirmos kla
sės sukčiai valdo pasaulį kur nors Maskvoj, Londone 
ir taip toliau. Taip, tu pasitiki žmonėmis.

— Ne, — Vytautas pertraukė, — aš pasirenku 
žmones labai rūpestingai ir turiu tik keletą labai arti
mų draugų.

— Ar Donaldas irgi tavo draugas? — Boleslavas 
staiga pakėlė akis.

— Aš galvoju, kad taip. Aš tikiu, kad vieną dieną 
jis mums padės.

— Nesąmonė. Mano geriausias patarimas — už
miršk Donaldą visam laikui ir susirask pats išeitį.

— Bet žiūrėk, Boleslavai. Mes turime gyventi, 
mums reikia valgyti, tu žinai, kad mes alkani visą ląiką. 
Mano motina visai nevalgo. Aš ir Milda saugome kiek
vieną trupinį vaikams. Ir kaip gi dabar gali pats žmo
gus rasti išeitį?

— Vytautai, tu šiandien esi prislėgtas, — Bolesla
vas vėl pasiėmė iš peleninės cigaretę.

— Ne, aš nesu prislėgtas, aš esu piktas.
— Klausyk, Vytautai, palydėk mane į stovyklą, 

tada pats savo akimis pamatysi gyvenimą ten.
— Tai galiu, todėl mane čia sesuo ir atsiuntė.
— AŠ pastebėjau, kad ten yra pakankamai valgy

ti. Aš sakiau, bet svarbiausia, kad nereikia už tai mo
kėti. Gal kartais pasikeis tavo nuomonė. Aš įsitikinęs, 
Vytautai, kad amerikiečiai mūsų neatiduos komunis

Nauji ambasadoriai. Buvusio prez. Eisenhowerio sūnus John. 46 m., 
paskirtas ambasadorium Briuselyje, W. H. Annenberg, 60 m., Philadel- 
phia Pa., miesto knygų leidėjas paskirtas į Londoną, o J. D. Beam, 60 
m., perkeltas iš Prahos į Maskvą.

stotims atsiųsti trajektorimus 
duomenis. Sakoma, kad tik 12 
tokių satelitų poliarinėje orbito
je gali sėkti visą Sovietiją per 
ištisą parą ir atsiųsti Strategi
nei i ro valdybai mąksimum įspč 
jimą atominio užpuolimo atve
du.

Satelitas, oficialiai vadinamas 
Veja”, suteikė daug pasitikėji

mo JAV besiderant su Rusija 
dėl atominių sutarčių. Jau 1963 
m. du Vėla satelitai pasirodė e- 
są sėkmingi užfiksuodami atomi 
nius mėginimus toiynose erdvė
se. Aprūpinti prietarais, kurie 
tolydžio matuoja garama ir- X 
spindulius, neutronus ir šviesos 
švystelėjimus, Vėla satelitai ga
li nustatyti ar atominis įtaisas 
smogo bet kur, išskyrus po že
me. Paskutinieji modeliai nau- 
d jusi naujausia technika, ku 
ri leidžia panaudoti optinius ir 
e ch Iromagnetinius pulsų de
tektorius stebint ugnies kamuo
lį ir radijo pulsus atominiams 
g’tiklams.

Tas žvalgymas privertė ru
sus sutikti ir 1963 m. pasirašy
ti sutartį, draudžiančią atomi* 
n us bandymus erdvėse ar at
mosferoje. Jis taiu pat tiekia 
žin’ps apie atominius bandymus 
Kinijos ir Francūz’jcs, kurios 
tos sutarties nepasirašė.

1967 m. buvo paleisti į orbitą 
paskutiniai du Vėla satelitai. 
Jie prisijungė prie kitų šešerių, 
poromis paleistų 1963, 1964 ir 
1965 m. Kiekviena pora turi pa
tobulinimus, kokių neturi anks- 
tybesnieji. Vėla satėlitai sveria 

' 730 sv. iškildami, o orbitoje 509 
sv. Jų veikimo riba laikoma 18 
mėnesių, tačiau visi modeliai pa
sirodė veikią daug ilgiau. Ra
ketos iškelti, dvyniai satelitai 
pradeda keliauti orbitoje vienas 
kitam priešingom kryptim.

Naujos sekimo galimybės
Laukiama, kad netrukus bus 

sumontuotas dar vienas ypatin
gai naudingas šnipinėjimo sate
litas. Dabar jis yra dar bandy
mų būklėje. Paleistas į orbitą, 
jis įgalins du astronautus lais
vai, be erdvės drabužių, dirbti 
aukštybėse per 30 dienų. Titano 
raketos iškeltas, jis turės dvi 
kameras ir elektromagnetinius 
įtaisus. Jie galės pagauti rada
ro spindulius ir radiją, radijo- 
telefoną ir laivų laivams prane
šimus. Išmokslinti specialistai 
satelito viduje tučtuojau įver

tams. Toks yra mano nujautimas. Palydėk mane į 
stovyklą.

— O, palydėti galiu, bet aš neturiu jokios inten
cijos į ją keltis. Kada tu iš čia išvyksti?

— Aš galiu išvykti kiekvienu momentu. — Bo
leslavas išpūtė storą dūmų debesį. — Aš galiu susirinkti 
savo varganus daiktus per penketą minučių. Tu žinai 
juk koks mano turtas. Senas švarkas, aplūžęs lagaminas, 
dvejetas padėvėtų marškinių, pora sunešiotų batų. Tai 
ir viskas. Gali dabar su manimi eiti?

— Puikų, galime dabar eiti kartu.
— Gerai, — Boleslavas pašoko iš lovos. — O kal

bant apie stovyklas, aš susidariau gana neblogą įspū
dį. Vakar aš ten buvau. Viena lenkų šeima nusivedė 
mane į savo kambarį, pakvietė pietums, ir galiu pasa
kyti, kad jie valgo gana neblogai. Bet tu pats pamatysi. 
Dabar einu susirinkti savo daiktus.

Pasirengimas buvo trumpas. Boleslavas susimetė vi
sus smulkius daiktus į lagaminėlį, keletą drabužių ir 
kitų daiktų susirišo į ryšulį.

— Tik batai tetinka kaip reikalas, — jis pasakė 
šypsodamasis, — šiandien saulėta ir aš jaučiuos daug 
geriau ir net mano reumatizmas šiandien miegą kaip 
pažindytas vaikas.

Tada jis užsimetė seną apsiaustą su apsitrynusią ir 
taukuota apikakle ir staiga atsigrįžo į palovį:

— O ten yra mano Šlepetės, aš užmiršau. Tai 
labai svarbus daiktas. Jos yra beveik be padų, kaip ma
tai, bet labai reikalingos, nes stovykloje yra cementi
nės grindys. Tai yra baisu mano jautriom kojom. Taip, 
Šlepetes kiekvienu atveju reikia pasiimti.

(Bus daugiau)

tins žinią ir svarbiausias trans
liuos į žemę, o kitas panaudos 
sugrįžus. Miniatiūriniai kompu- 
teriąi greitai atliks surinktų ži
nių rūšiavimo darbą.

Pirmas žmogaus vairuojamas 
skrydis, numatytas 1968 m. ga
le, atidėtas iki 1970 m., svar
biausia dėl lėšų panaudojimo 
Vietnamo karui. Rusai nepapras 
tai susirūpinę to naujojo sate
lito veikla. Rusų žvalgybos eks
pertų paruoštas pranešimas 
taip jį vertina; “Pentagono vir
šininkai laiko žmogaus vairuo
jamąjį satelitą įgalinančiu stra
teginį vyravimą erdvėse”.

Rusai seka JAV ir Kiniją
Rusai žino esą sekami. Savo 

ruožtu, jie turi žvalgybinius sa
telitus, kurie seka, JAV ir Kini
ją. Tačiau JAV sekant atviro
mis, jų šnipinėjimo vertė ribota.

JAV šnipinėjimo satelitai su
daro taikos veiksnį JAV - Rusi
jos derybose dėl abipusio nusi
ginklavimo. Jeigu satelitai bus 
tiek ištobulinti, kad vienapusio 
inspektavimo nebebus reikalin
ga pilnam žinojimui, — didelė 
kliūtis dabar trukdanti toli sie
kiančius susitarimus, bus pa
šalinta. Rusai pradeda suprasti, 
kad vienas jų, šimtmečiais se
nas, ginklas prieš visą pasaulį 
— slaptumas — greitai baigia 
būti pašalintas.

— Amerikoje auto mašinų 
nelaimių atžvilgiu saugiausia 
diena yra antradienis. Blogiau
sios dienos yra savaitgaliais.

Grįžęs iš Europos prez. Nixon juo
kiasi sutiktas savo žmonos.
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"AR TU Iš PROTO IŠĖJAI? rr

Toks klausimas neretai pasigir
sta kada vienas asmuo yra didžiai 
nustebintas kito žmogaus žodžiais 
ar veiksmais. Tai, žinoma, nere
aliai “pagražintas” klausimas į- 
spūdžio padidinimui. Bet atrodo, 
kad gali būti greit toks laikas ka
da ne be vienam iš mūsų čia JAV 
(ypačiai didmiesčiuose) teks rim
tai tokį klausimą svarstyti susidū
rus su neįprastu vieno ar kito 
žmogaus elgesiu, mintimis ar pa
geidavimais. Kodėl? Kas atsitiko?

Reikalas iš tikrųjų yra gan 
naujas, JAV atsakingieji tos sri
ties ekspertai keičia proto ligų gy
dymo politiką ir sistemą. Keičia 
radikaliai. Susilaukia ir aštrios 
kritikos. Bet daug kur ta naujoji 
programa vykdoma ir vykdoma 
gan skubiai. Iki šio laiko, proto 
ir dvasios ligoniai buvo griežtai 
atskiriami nuo sveikųjų, gabena
mi į atokiai įrengtas dideles 
(dažniausiai valstijos lėšomis iš
laikomomis) ligonines -po 5 ar 
net 10 tūkstančių lovų - ir ten 
laikomi -gydomi ilgą laiką, kol 
visiškai pagyja. Dažnai iki 5,10 ar 
daugiau metų. Specialistai (tur
būt didelė jų dauguma) pripaži
no, kad tokia gydymo sistema ne
gera, neduoda pakankamai gerų 
vaisių. Reikia ieškoti kitų kelių 
ir būdų.

Sprendžiama, kad dvasios ligo
nių nereikia atskirti nuo sveikų
jų, juos reikia gydyti neatitrau
kiant jų nuo šeimos, artimųjų, o 
svarbiausia nuo jų kasdieninio 
darbo ir pareigų. Todėl į ligoni
nes talpintini tik tokie proto ir 
dvasios ligoniai, kuriems ligoni
nė būtinai reikalinga, kurie da
rosi kitiems ir sau pavojingi ar
ba kurie, dėl pairusio proto, ne
begali patys savimi pasirūpinti ir 
išvengti tam tikrų pavojų (savi
žudybės palinkimų ir kt.). Ta
čiau talpinamas į ligoninę turi 
būti dviejų sąlygų lydimas. Ligo
ninė turi būti arti nuo jo gyve
namos vietos. Ligoninėje li
gonis turi būti laikomas trum
piausią laiką. Ligonis ligoni
nėje neturi būti laikomas tol, 
kol jis pradeda atrodyti vi
siškai pagijęs. Ne. Pakanka jį 
apgydyti iki tokio laipsnio, kad 
jis su naujoviškų vaistų pagal
ba galėtų grįžti prie savo kasdie
ninio darbo ir pareigų ir tęsti sa
vo gydymąsi šeimos aplinkoje ir 
nuolatinėje tos srities specialisto 
patariamas bei stebimas. Ir, su
prantama, vėl talpinamas į ligo
ninę, jei kritiškas reikalas iškyla.

Klausimas: kodėl iki šio laiko 
nebuvo taip daroma? Todėl, kad 
nebuvo galima. Naujus galimu
mus atvėrė svarbiausia du išradi
mai. 1-as, Psichiatriniai vaistai. 
Tie vaistai gali laikinai nura
minti nebesuvaldomą proto ligo
nį. Nebereikia to ligonio surišti 
ar vartoti kitokių suvaržymo prie
monių. Vėl gi yra kiti vaistai ku
rie išjudina proto ligonį iš mie- 
gūstumo ir visiškos apatijos, suke
lia jo susidomėjimą tuo kas ap
link jį darosi ir pakelia jo energi
ją. Žinoma, būtų klaidinga ma
nyti kad tie psichiatriniai vaistai 
galutinai išgydo ligonį. Dažniau
sia ne. Bet jie padaro ligonį to
kiu, kad jis gali priimti ir pasiduo 
ti pagrindiniam psichiatriniam 
gydymui. Antras išradimas, tai, 
naujoviški psichiatrinio gydymo 
būdai. Iki pat šio laiko beveik 
dominavo psichinė analizė kaip 
sėkmingiausias gydymas. Nors ta 
analizė ir gan geras būdas, bet 
labai ilgas ir brangus gydymo bū
das. Ir gal svarbiausia, kad nieka
da neatsiras tiek daug psichinės 
analizės specialistų, kurie galėtų 
gydyti vis didėjantį proto ir dva-

KAZYS SRUOGA, PH D.
jau, žinoma, atskira ir speciali
tema.

Tačiau kalbėdami apie šių 
naujų gydymo būdų (jie populia
riai vadinami “bendruomenine 
psichiatrija”) gražias perspekty
vas kiekvienas iš mūsų turi ne
užmiršti vieno dalyko. Ta naujo
ji psichiatrija geriausia padarys 
galimu, kad bendrijos tarpe atsi
ras vis daugiau žmonių, kurių el
gesys, mintys ir veiksmai sunkiai1 
mums suprantami ir dažnai vi
suomeniniu požiūriu nepriimti
ni ir stačiai atmestini. Tokių 
reiškinių ir dabar jau apsčiai y- 
ra JAV ir kitose užsienio valsty
bėse. Aišku toli gražu ne visus 
panašaus pobūdžio įvykius gali
ma aiškinti dvasios ligomis (kai 
kas lengvapėdiškai mėgina tatai 
daryti). Bet su dvasios ir proto li
gomis tenka ir ateityje teks dar 
labiau mums visiems skaitytis. Ir 
reikės didelio apdairumo ir išsi
mokslinimo nevadinti
beatodairišku 
ar maištininku ar dar kitaip 
pirmiau neįsitikinus ar jam pir
mučiausia neteiktina psichiatrinė 
pagalba. Taigi proto ir dvasios 
ligos darosi ne vien to negaluo
jančio asmens ar jo šeimos ar jo 
gydytojo problema, bet visos ben
druomenės, svarbiausia, žinoma,

1969 m. vasario 19 d. pas JAV atstovų rūmų pirmininką (Speaker) John W. McCormack po Lietuvos nepri
klausomybės 51 metų paminėjimo: Iš kairės j dešinę — Alto narys J. Evans, kongr. R. J. Madden, Ind., 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, atst. rūmų pirm. J. W. McCormack, invokaciją kalbėjęs lietuvių parapijos kle 
bonas Gary, Ind., kun. Ignas Urbonas, Amerikos Lietuvių tarybos pirm. inž. Ė. Bartkus ir atstovų rūmų ka
pelionas Edward G. Latche.

ĮSPŪDŽIAI IŠ VVASHINGTONO

Iš pasikalbėjimų su grįžusiais

“Gary Post Tribūne” paskel- susitiko viešbutyje: iš Chicagos puošnūs, dirba daug tarnautojų, 
asmenį bė straipsnį su kun. dr. Igno išskrido kun. dr. Ig. Urbonasypač sekretorių. Atstovai turi

revoliucininku | Urbono nuotrauka, kad didelė ir vyčių veikėjas John Evans 
garbė lietuvių kunigui iš Gary, (Jonas Ivanauskas), iš Cleve- 
nes yra pakviestas sukalbėti in- landfo Alto pirm. inž. Eug. Bart 
vokaciją atstovų rūmų posėdy-1 kus (ten buvęs pagrind. kalbė
ję. Žinutėje paminėta, kad Lake toju) ir iš New Yorko Vliko 
apskrities lietuviai vasario 16 d. pirm. dr. Kęstutis J. Valiūnas, 
paminėjo Lietuvos nepriklauso- i Antradienio rytą delegacija

PADEDA BIAFRDEČIAMS
Austrijos katalikų artimo glo 

bos organizacija CARITAS pa
siuntė į Hamburgo uositą 25 to
nas maisto ir vaistų, kurie iš 
ten bus pervežti į Biafrą Afriko
je nukentėjusiems nuo karo gel
bėti. Tuo pat metu į Genujos 

l uostą Italijoje pasiųsta pibias 
j komplektas medicinos instrumen 
tų reikalingų vaikų ligoninei 
Biafroje Įrengti. Biafroje šiuo 
metu sėkmingai dirba Austrijos 
katalikų gydytojų ir sanitarų 
grupė teikdama medicinos pagal 
bą virš 30.000 Biafros karo pa
bėgėlių patalpintų trijuose lage
riuose ir atskirose ligoninėse.

ŠV. KIRILAS IR BULGARAI
Bulgarijos akademikas ir So

fijos universiteto istorijos bei 
filosofijos fakulteto dekanas 
prof Dimitar Anghelov, Liucei 
akademijoje Romoje kalbėjo 
apie šv. Kirilo gyvenimą bei į- 
našą Bulgarijos tautinės kultū
ros srityje. Paskaitoje dalyvavo 
Kardinolų kolegijos dekanas 
kardinolas Tisserant, Bulgari
jos švietimo ministras Vasilev 

(ir daugelis kitų aukštų asmeny-

—.d______ _______________________ ~

ANT VILNELES 
TILTO

PAULIUS JURKUS

„ 26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
niems. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

Gaunama “Drauge.” Kaina 
$2.50.
[lllnols State gvyentajai prie kainos 

turi pridėti 5% taksą.

bių atvykusių į Romą dalyvau
ti šv. Kirilo 1.100 metų mirties 
sukaktuvių jubiliejuje.

MARIAN SHRINES 

0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS

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

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

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

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksą.

mažiau sekretorių.
Atskirą vizitą — prisistaty

mą kun. dr. Ig. Urbonas pada
rė atstovų rūmų kapelionui Ed- 
vard G. Latch. Kapelionas ma
loniai priėmė ir painformavo a- 
pie būsimą invokaciją ir palin
kėjo sėkmės.

Trečiadienio rytą visa delega
cija nuvyko į Atstpvų rūmus 
ir prisistatė pirm. McCormi- 
Okui. Atstovas D. Flood ir ka
pelionas E. Latch, kūn. dr. Ur
boną palydėjo į posėdžių salę, 
prie podiumo, kur ir JAV pre
zidentai kalbas sako, o atstovas 
Ray Madden kitus delegacijos 
narius — į žiūrovų galeriją. At
vykus spea'keriui McCormickui 
ir sudavus plaktuku, visi atsto
vai atsistojo ir išklausė invo
kacijos. Po invokacijos McCor
mick paspaudė kun. Urbonui 
ranką, o atstovai pradėjo Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo minėjimą. Kalbas sakė 
(tiksliau, paruoštus tekstus 
skaitė) eilė atstovų ir minėji
mas užtruko 12 -15 minučių. 
Pirmieji keli paskaitė tekstus 
ištisai, o kiti, kurių buvo 15- 
16, tik atėję prie sekretoriato 
praneša kokiu reikalu yra pa
ruošta kalba ir palieka įtraukti 
į kongreso užrašus.

Po invokacijos atstovas Ray 
Madden nusivedė į salę ir pa
sodino savo vietoje, kad pama
tytų, kaip vyksta darbo posė
dis. Visi atstovai džentelmeniš
ki, karštai ginčijasi, bet neuž
gauna vienas kito.

Po posėdžio atstovo Ray Mad 
den lydimi nuėjo į požeminę ka
vinę atsigaivinti ir pasistiprinti, 
įspūdis labai geras ir didingas. 
Labai smagus ir šiltas jausmas 
užlieja krūtinę, kai matai, kad 
tokios didelės ir galingos vals
tybės vyrai, randa reikalo pri
siminti prieš kelias dešimtis me 
tų prarastą mažos tautos nepri
klausomybę ir dėti viltis į jos 
atgavimą. Labai gerą ir malonų 
įspūdį sudarė vieningas laiky
masis Alto pirm. inž. E. Bart
kaus ir Vliko pirm. dr. K. J. 
Valiūno. Visą laiką ranka ran
kon, vieninga? ir sutartinai rū
pinosi, kad tik Lietuvos reika
lai būtų reikiamai iškelti ir kuo 
plačiausiai pagarsinti. Be abe
jo, tai paliko atgarsius ameriki
nėje visuomenėje, lietuvių tar
pe ir vadovaujančių asmenų ap
linkoje. A. Juodvalkis

PADEDA RAUPSUOTIEMS
Vakarų Vokietijos katalikai 

praeitais metais paaukojo aštuo
nis milijonus markių pasaulio 
raupsuotųjų globai. Surinktoji 
suma panaudota 183-joms raup
suotųjų ligoninėms Afrikoje, 
Azijoje ir Pietų Amerikoje iš
laikymui. Šiose ligoninėse šiuo 
metu dirba 35 vakarų Vokieti
jos gydytojai, padedami kelių 
šimtų slaugių bei kitų savano
rių pagalbini nikų. Iš viso pokario 
metais Vokietijos katalikai raup 
suotųjų globai surinko 44 mili
jonus markių.

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS
Septynioliktąją “Draugo” pre

miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

dalyvavo Mišiose už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Mišias at
našavo kun. dr. Ig. Urbonas 

greso rekordus trijų puslapių Nekalto Prasidėjimo šventovės 
pareiškimą apie Lietuvą ir lietu lietuvių koplyčioje. Papusryčia-

mybės atkūrimo 51 metų sukak
tį, kad vietinio distrikto atsto

tų žmonių, kurie gyvena jų kai- vas Ray Madden įnešė į kon 
mynystėje ar kitaip kasdien susi
duria su jais.

Viceprez. Spiro, pasitikdamas prez. 
Nixoną grįžtantį iš Europos, par
kritęs susimušė nosį Andrews oro 
bazėj, Md.

vių pastangas atgauti jai lais
vę.

Straipsnyje pažymima, kad 
Rusija yra pavergusi Lietuvą 
ir reiškiamos viltys apie nepri
klausomybės atstatymą. Straips 
nis objektyvus ir šiltais žodžiais 
parašytas ne tik apie kun. dr. 
Igną Urboną, bet ir dabartinę 
Lietuvos padėtį.

Kaip žinome, vasario 19 d. 
JAV atstovų rūmuose buvo pa
minėta Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrimo 51 metų sukaktis. 
Senatas ir atstovų rūmai prisi
minė pavergtą Lietuvą ir pa
reiškė viltį, kad kraštas nusi
kratys rusų komunistų okupa
cijos ir atgaus laisvę.

Atstovų rūmų posėdyje invo
kaciją sukalbėti Altas pakvietė 
kun. dr. Ig. Urboną, šv. Kazi
miero (lietuvių) parapijos kle
boną iš Gary, Ind.

Į Washingtoną iš trijų miestų 
suskrido lietuvių delegacija ir

MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.

KORESPONDENCIJOS 
PATIKSLINIMAS

“Draugas” 1969 m. kovo 1 d. 
įdėjo žinutes apie Grand Rapids 
mieste “Moksleivių vakarą”.
Pranešimo pabaigoje pagyrimas 
mok. Vyt. Jonaičiui, kuris, pa
gal pranešėją “Mes”, “veda šią 
mokyklą (suprantama lietuviš
ką vienos dienos savaitėje mo
kyklą), kuria mes džiaugiamės.
Mokykloje dirba Nijolė Moho- 
nienė (Girginaitė)”.

Grand Rapids lietuviai gerai 
žino. kad minėtos mokyklos ve
dėjas yra mok. Pranas Turė
ta. Jis čia yra lietuviškos mo
kyklos vedėju jau nemaža me
tų .aišku, taip pat ir mokyto
jas.

Taigi tiesa yra, kad mokyk
los vedėjas yra Pranas Turėta.
Labai yra vertintinas mok. V.
Jonaičio lietuvių vaikučių moky 
i,io darbas. Padėka Nijolei, kad

vę po šventove esančioje kavi
nėje, visi nuvyko pas Indianos 
I-mo distrikto (į kurį įeina Ga
ry ir EaSt Chicago) atstovą Ray 
Madden (D), kuris yra jau 27 
metai kongrese ir gera3 lietuvių 
draugas. Ray Madden buvo la
bai nuoširdus, visą dėmesį ir 
la'ką paskyrė lietuvių delegaci
jai ir padėjo susitikti su kitais 
senatoriais bei atstovais. Visas 
antradienis buvo paskirtas su
sitikti ir padėkoti tiems senato
riams ir atstovams, kurie pa
sakė ir įrašė kalbas apie Lietu
vą. i

Abu pirmininkai: E. Bartkus 
ir K. J. Valiūnas, taip pat kun. 
Urbonas ir J. Evans kartu bu
vo pas senatorius :— Ev. Dirk- 
sen (R.), III., V. Hartke (D), 
Ind., T. Kennedy (D), Mass., Ja- 
vriitt (R), N. Y., ir Dodd, Conn.

' Sunkiausiai buvo pasiekiamas 
šen. T. Kennedy, bet dr. Valiū
no asmeniško kontakto dėka ir 
jis priėmė mūsų delegaciją. Dir- 
ksenas, nors irgi nelengvai pri
einamas, bet priėmus buvo nuo
širdus, nesiskubino atstumti ir 
keletą minučių laisvai pasikal-

taps tikrais Lietuvos vaikais, i ^l0-
„ ~ jr-,-..' Pas atstovus prieiti buvo kurPadėka visiems Grand Rapids Nra(k>i^n, R

črs^TXViTuetuX,Madden’ dar delegac1ją
čių skiltyse įkeliate hetuviską }gmė McCormick, atstovų rū- 
cia esančių lietuvių veiklą, lietu- Į mų pirm D Pa Der.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygoj kainos 5 proc. mo
kesčiams.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 80. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7262
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįi

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

višką gyvybę, ; vrinsky, DI.
Kun. Jonas Žvirblis Į Senatorių kabinetai erdvūs ir

sios ligonių skaičių. Todėl da . .. , , „ ,, . „ „
bar gan sėkmingai bandomi gru- ,r Pa<Jeda mOkyklaI'
pinės psichiatrijos būdai. Vienas 
psichiatras gydo ne vieną, bet visą 
grupę panašiai protiniai nega
luojančių ligonių iš karto. Tam 
reikalui reikia mažiau psichiatrų 
ir gydymas gali vykti daug grei
čiau. Yra dar ir kitų trumpo psi
chiatrinio gydymo būdų. Bet, tai

mirštamas darbas Janės Puo
džiūnienės mokykloje: šokių, 
lietuviško meno mokytojos.

Jie visi deda į lietuviškų vai
kučių lūpas lietuviškus žodžius, 
lietuviškas idėjas, į jų širdis 
meilę Lietuvai. Per juos vaikai 
taps ateityje buveinė lietuviškų 
norų, siekių. Per mokytojus, jie

Marinų helikopteriai meta mašinų laužą prie Santa Ana, Calif., kad 
galėtų taip sustiprinti plaunamus krantus.

(2UARTERLY 
DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(Sta Month Minimum) 
minimum 110,000 orllargar 
In multiples |o( 11,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

TĄNDARD 
EDERALH

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,000,060.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twic« lągal reąulremonta)

HOURS: Mon., Thurs., s a.m.-S p.m.: Tusę./ 
Fri., 9 a.m.-4 p.m. | Sat, 9 a.m. -12 nooni 
Wed. — no būtinose trantacted

AMBRJCAri_LAROB$t:tlTrtUANIANASSO<:iATiBH-----



BOSTONO ŽINIOS
LIKIMINIS POSŪKIS

Vasario 23 d. Bostone buvo a- 
kademija “Krikščionis gyveni
me” serijos knygų pristatymo ir 
krikščioniškos spaudos paroda.

“Krikščionis gyvenime” aka
demiją pradėjo rengėjų pirm. dr. 
Petras Kaladė. Jis klausė ir atsa
kė, kas priveda prie įvykių, kad 
vyko II-sis Vatikano visuotinis 
suvažiavimas, kodėl vyksta ši a- 
kademija, kurios ateity matyti 
lietuvių kalboje krikščioniškų 
knygų serija, sakytume, tos sri
ties enciklopedija. Tiesos ieško
jimas pagal sąžinę bet gerai pa
žintas ir suprastas. Tai yra tų 
knygų tikslas.

Prelegentas prel. V. Balčiūnas 
plačiau pažvelgė į Vatikano II-jį 
suvažiavimą. Jis savo žodį pava
dino “Likiminiu posūkiu”. Li- 
kiminis posūkis todėl, kad II-sis 
Vatikano suvažiavimas buvo gy
venimo raidos iššauktas, o jo nu
tarimų išdavos pasirodys irgi gy
venimo raidoje, kaip likiminis 
posūkis. Vienas reformatas da
nas, pasaulietis stebėtojas tame 
suvažiavime, po to suvažiavimo 
rašęs danų laikrašty, kad katali
kų Bažnyčia ir po II-jo suvažia
vimo pasilikusi ištikima savo 
dogmom, bet ji esanti kartu ir 
giliai įžvelgianti. Gi Norvegijos 
vyskupas, to suvažiavimo dalyvis, 
taip apibudinęs suvažiavimą: Ka
talikų Bažnyčia pradėjusi naują 
brendimo vyksmą. Kaip visame 
gyvenime, taip ir čia turi bū 
ti sukrėtimų ir įvairių išgyve
nimų. Tai esąs visuotinas reiš
kinys, ką rodą ir šių dienų įvy
kiai. Prelegentas sakė, kad yra į- 
vairių pasisakymų apie II-jį suva
žiavimą. Apklausinėjimai Ame
rikoje apie suvažiavimą ir jo nu
tarimus taip komentuojami: 20 
proc. apklausinėtų pasisakę, kad 
su reformomis nueita per toli, 
20 proc. kad nenueita, kiek turė
jo būti ir 60 prbc. pasisakė, kad 
nutarimai esą aukso vidurys. Tik 
esą blogai, kad mažuma duoda 
toną. Tačiau reikią turėti kan
trybės, ir viskas susitvarkys ir nu
rims. Televizija, spauda ir ra
dijas klaidingai pristatą reikalą, 
o kitų buvo visai nesuprasta.

Taipgi, atsiradusi grupė lietu
vių, kurie ryžosi parašyti ir iš
leisti II-jo Vatikano susirinkimo 
nutarimų 3 tomus. Du jau išėjo, 
o 3-čias rišamas. Be to, viso 20 
knygų serija “Krikščionis gyveni
me” leidiniuose bus autoritetin
gai pasisakyta ir aiškinama visi 
klausimai, susiję su krikščiony
bės ir krikščionių gyvenimu.

“Krikščionis gyvenime” kny
gų serija spausdinama Bostone ir 
pirmasis viešas jos pristatymas 
įvyksta irgi Bostone. Prelatas 
Balčiūnas dėkojo J. Kapočiui, 
kuris spausdina knygas, o ren
gėjams ir susirinkusiems už pris
tatymą ir atsilankymą.

Stud. Dalia Jasaitytė perskaitė 
II-jo susirinkimo vyskupų kreipi
mąsi į viso pasaulio visų rūšių 
menininkus ir literatus, o taip 
pat jaunimą.

Sekantis prelegentas buvo prof. 
dr. Vaidevutis Mantautas. Jo te
ma buvo “Paviršius ir gelmė”. 
Žodį pradėjo Markaus Aurelijaus 
pasisakymu apie Dieviškąjį mie
stą Romą, kai jis buvo puolamas 
priešų. Dabartinis žmogus esąs 
įklimpęs paviršiuje ir nebema- 
tąs, kas darosi viduje. Sujaukta
me gyvenime nebesą jokios pas
lapties apie moters garderobą ir 
net jos kūną. Gyvenimo žaizda 
esanti gili, bet ją norima užtu
šuoti ir paslėpti. Toks gyveni
mas esąs mirčiai. Esą matom ne
laimingus žmones, bet tik mato
me. To neužtenka. Net preziden
tai nebesaugūs šių dienų gyve
nime. Milijoniniai miestai verdą 
paviršiuje. Žmogus jaučiąs, gal
vojąs, bet vistiek pasiliekąs že
mės paviršiuje. Gelmė esanti 
amžinas gyvenimas. Gelmė esan
ti antgamtinėj prasmėj. Čia turįs 
būti gerasis “aš”, čia turįs būti 
gerasis “aš” žmogus ir jame gy
venąs Dievas. Lietuviai savo Die
vą gražiai išreiškę rūpintojėliu 
prie kelio. O Strazdelis savo gies
mėj “Pulkim ant kelių” parodęs 
tą gerąjį Aš ir savo Dievą. Kai 
lietuvė motina išleisdavusi sa- j

vo sūnų į Ameriką ar kitus to
lius, ji sakydavusi Vaikeli, būk 
geras žmogus. Bet ir mūsų trem
ties gyvenimas esąs turtingas 
žmogaus pažinimu. Gal ta trem
tis esanti irgi neveltui ir ne tuš
čia. Gal čia atliekama tam tikra 
misija. Prelegentas citavo dau
giausia Maironį, bet ir kitus mū
sų dainius, pro kurių žodžius ga
lįs išaugti didelis lietuviškas me
dis.

J šią akademiją atsilankė gau
sus būrys. 83 proc. susirinkusių 
užsiprenumeravo tą “krikščio
nišką enciklopediją”. Po kalbų 
sekė vaišės ir parodos apžiūrėji
mas.

DR. MATULIONIS 
KULTŪROS KLUBE

Vasario mėn. LB Bostono kul
tūros klubo susirinkime kalbėjo 
dr. Balys Matulionis. Klubo val
dybos pakvietime tema buvo: 
“Lietuvių rezistencijos proble
mos”. Nežinia, ar valdyba įrašy
dama suklydo, ar prelegentas 
pakeitė temą, nes jis kalbėjo apie 
lietuvių kalbos darkymą ir kitas 
panašias negeroves, kai esą net 
mirusiųjų testamentai išniekina
mi, meldžiantis už juos svetima 
kalba.

SKAUTŲ MUGĖ

Baltijos ir Žalgirio skautų tun
tai visu smarkumu ruošiasi Ka
ziuko mugei. Mugė įvyks kovo 
9 d. Lietuvių Piliečių d-jos audi
torijoj So. Bostone. Mugės atida
rymas 12 vai. Tada pietūs. Po 
pietų vaidinimas “Gėlių karali
ja”. Vaidinimą parašė ir rengia 
su skautais lituanistinės mokyk
los mokytoja skaut. Paulina Kai 
vaitienė.

Prekyba mugėje vyks nuo pati 
jos atidarymo. Taigi su storom 
piniginėm visi keliaujam į mu
gę pas skautišką jaunimą parem
ti juos ir pagyventi jų dvasia.

DAILIOSIOS LITERATŪROS 
IR DAINŲ VAKARAS

Vakarą rengia Lietuvių vetera
nų sąjungos “Ramovė” Bostono 
skyrius balandžio 20 d. (sekma
dienį). Pradžia 3 vai. p.p. Vaka
ras įvyks Lietuvių Piliečių klu
bo auditorijoj So. Bostone. Pro
gramoje “Draugo” romano kon-1 
kurso laureato rašyt. Vytauto I 
Volerto paruošta mūsų dailio 
sios literatūros ir dainų pynė: 
“Margais takais keliauja žodis”. 
Išpildys jaunosios kartos meni-' 
ninkai iš Philadelphijos: Vytau
tas Volertas, Dalia Jakienė, Vir
ginija Majauskienė, Bronius Bal
čiūnas, solistė Ona Pliuškonie- 
nė. Scenos šviesų efektai Romo 
Šležo. Bus šokiai ir veiks bufetas. 
Vakaro pelnas skiriamas “Ka
rio” žurnalui paremti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
PARODA

Bostonas darosi vis reikšmin
gesnis mūsų knygos gyvenime. 
Jau trečias didelės apimties ir 
pirmaeilės reikšmės leidinys — 
“Krikščionis gyvenime” įspūdin
gai prisistatė rinktinei visuome
nei su I ir II Vatikano Dokumen
tų tomu. (Illt. “gimimą” su
trukdė pora savaičių apnikęs epi
deminis gripas.).

Šia proga užsimojome parody
ti visuomenei ir mūsų senąją 
spaudą apskritai (iki spaudos at
gavimo) ir krikščioniškąją spe
cialiai iki šios dienos. Tam pa
sinaudota šiais Bostono ir apy
linkės knygynais: prel. P. Juro 
“Alkos”, Dz. Giedraičio, “Kelei
vio” red., V. Kulboko, A. Mažiu
lio, Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyno (Putnam, Conn.) A. Pus- 
kepalaičio, J. Vembrės, kun. M. 
Vembrės ir kitų. Visi, be pažiū
rų skirtumo, mielai leido pasisko
linti reikiamų mums knygų. Šia 
proga norėtume pažymėti, kad 
pvz. tokioje “Alkoje” būtų gera 
sutelkti gerą lituanistinę biblio
teką. Jau dabar čia sukaupta 
daug knygų ir žurnalų. Tik dar 
didelis tvarkymo darbas laukia. 
Dabar tam tvarkymo darbui ga
lėtų vadovauti ten gyvenanti žy
mi mūsų bibliotekininkė Avie- 
tėnaitė. Bet knygas nešioti, rū
šiuoti, dėlioti — ne jos jėgoms. 
U|am reikia fiziškai pajėgesniu

Gen. kons. dr. J. Bielskis kalba 'š ’ilminsarrc Va arir 16-sios minėjime 
Los Angeles. Sėdi prel. J. Kučingis ir svečias iš V.'ashingtono dr. S- 
Bačkis. Nuotr. L Kanto

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
Kondratavičius kilęs iš Pumpė
nų valsčiaus, kaip ir daugelis ki
tų lietuvių, negaudamas tuo me
tu darbo Lietuvoje, tarnavo Ru
sijos geležinkelių valdininku Pet 
rapilyje. Velionės motina, Ieva 
Sventickaitė Kondratavičienė, bu 
vo kilusi iš Šeštokų, Marijampo
lės apskr.

Į Lietuvą gausi Kondratavičių 
šeima grįžo 1920 m., iš pradžių 
apsigyvendama tėvo gimtinėj. 
Tai nebuvo pirmas kartas, kada 
velionė išvydo savo tėvų kraštą. 
Tėvas, kad ir tarnaudamas Rusi
joje, stengdavosi vasaromis su šei 
ma atkeliauti į savo gimtinę. Ga
vęs tarnybą Lietuvos geležinke
lių valdyboje, Jonas Kondratavi
čius savo šeimą perkėlė į Kau
ną, kur jie ir išgyveno iki pasi
traukimo į Vakarus.

Velionė Ona Paltuvienė pra
dėjo lankyti gimnaziją Gačinoj, 
tęsė Saratove. Baigė, betgi, 1927 
m. Kaune, kur lankė Aušros gim 
nazijos komercinį skyrių.

Valstybinę tarnybą pradėjo Že 
mės ūkio ministerijoje. Vėliau 
perėjo į užs. reik. ministeriją, nes 
tam darbui buvo gerai pasiruo
šusi, studijuodama privačiai ir 
VDU humanitariniame fakulte
te svetimąsias kąlbas. Iš pradžių 
dirbo teisių-adpiinistracijos de
partamente, o vėliau, iki bolševi 
kų okupacijos, politikos departa
mente. Paskutiniais tarnybos me 
tais toje ministerijoje buvo užs. 
reik. ministro J. Urbšio ir politi
kos departamento direktoriaus E. 
Turausko sekretorė svarbiems rei 
kalams. Jai teko* trumpai sekreto
riauti ir prof. Vincui Krėvei Mic 
kevičiui. Tarnaudama Užs. reika

SU VELIONE 
ONA PALTUVIENE 
ATSISVEIKINANT

Vasario 15 d. po gedulo pamal 
dų Šv. Kazimiero lietuvių parapi 
jos bažnyčioje, Los Angeles Šv. 
Kryžiaus kapinėse buvo palaido
ta a. a. Ona Kondratavičiūtė Pal 
tuvienė, prieš tris dienas staigiai 
mirusi nuo širdies priepuolio. 
Pamaldas laikė prel. Jonas Ku
čingis. Vargonavo muz. komp. 
Bronius Budriūnas. Po giesmę 
pagiedojo Ona Deveikienė ir Bi
rutė Dabšienė. Kapinėse maldas 
atkalbėjo kun. Romas Kasponis.

Ir pamaldų ir velionės į kapi
nes palydėti susirinko gausus bū 
rys losangeliškių. Su velione 
prie kapo duobės organizaci-! 
jų vardu atsisveikino, jos vyrui 
Stasiui Paltui ir sūnui Alfredui 
bei artimiems giminėms užuojau 
tą pareiškė Balfo vardu — Vla
das Pažiūra, ramovėnų — Kost-i 
tas Liaudanskas ir laikraštinin
kų— Andrius Mironas.

Dėl žmonos mirties žodžiu St. 
Paltui ir motinos mirties — jo 
sūnui Alfredui, tarp daugelio ki
tų, pareiškė užuojautą ir Lietu
vos pasiuntinybės Amerikai pa
tarėjas dr. Stasys Bačkis, atvy
kęs į Los Angeles Vasario 16-sios 
minėjimo proga. Raštu užuojau
tos buvo gautos iš Lietuvos atsto 
vo, Juozo Kajecko, Washingtone 
ir Lietuvos generalinio konsulo, 
dr. Juliaus Bielskio, čia Los An
geles.

Velionė Ona Kondratavičiūtė 
Paltuvienė buvo gimusi Rusijoj, 
Gačinoje prie Petrapilio, 1905 
m. birželio 3 d. Jos tėvas Jonas

eieiesei®! <rie» ( « t 4 ti’. « t l»» * !•'!

Los Angeles lietuvių organizacijų vėliavos pamaldų metu, minint 
Vasario 16-ją. Nuotr. L. Kanto

žmonių. J tą biblioteką reikėtų ir 
kitas, ypač privačias, bibliotekas 
jungti. Tuo būdu susidarytų geras 
centras lietuviškoms studijoms 
prie Atlanto. Čia turėtų būti į- 
glaustos katalogo kortelės Thomp 
šono Lietuvių Marijonų lituanis
tinės bibliotekos kortelės (jų bi
bliotekoj yra įžymus mūsų pe
riodikos rinkinys).

Parodoje (deja, ji truko tik vie
ną dieną- vasario 23) buvo iška
binti žemėlapiai, rodą, kur lie
tuviškoji spauda buvo leidžiama 
nuo 16 a. iki šiandien, ir diagra
ma lietuviškosios knygos skai
čiai įvairiais laikais. Matėme 
1209 m. lotyniška pergamentą 
iš vieno Žemaičių dvaro. Buvo 
1587 m. Lietuvos žemių ir 1725 
m. Jėzuitų kolegijos Lietuvoje 
žemėlapiai, 1761 m. “Historia- 
rum Poloniae at Magni Duca- 
tus Lithuaniae”. Seniausi lietu
viškieji leidiniai: “Liuterio Skar- 
bnyčėlė” — apie 300 m. senumo, 
“Traukiamieji Perkšmėlai”, Va
lančiaus “Žemaičių Vyskupystė”, 

1 .1848 m. “Aušra”, Varpas”, “Tė

vynės Sargas”, “Žinyčia”, seno
ji “Dirva”, 2,3 t. Juškos dainų, 
išleistų lotyniškomis raidėmis 
spaudos draudimo metu Kazanė
je ir Petrapilyje, kelios laidos ka
talikų ir evangelikų Šv. Rašto, | 
Gyvenimų Šventųjų, Evangelijų, 
giesmynų (“Kantičkų”), apie 50 
maldaknygių, “Peklos knyga”,.

“Davatkų knyga” ir t.t., o iš 
naujųjų — Sibiro maldaknygė? 
10 kalbų. Čia naujai išleistas I 
Mažvydas, Vilentas, Chylimskis,1 
Mažvydas, Vilentas Chylinskis, 
Rėza, Stanevičius, Valančius, 
Daukantas, Šliupo istorija, Bur
bos raštai Vitolo audra. Anksty
bieji Maironio leidiniai. Toliau 
eina 1905 - 1918 m. laikotarpis, 
Amerikos 1904-1948 m. leidiniai, 
gausus Nepriklausomos Lietuvos 
skyrius, spauda Vokietijoj 1944-
1948 m., Amerikos skyrius nuo
1949 iki šiandien, Italijos leidi
niai ir kitur. Religinė periodika 
užėmė 3 stalus. Čia matome seną
ją “Dirvą”, “Draugija”, “Židi- 
užėmė 3 stalus. Čia matėme sena- 
nį”, “Naująją Romuvą”, “Salti-

lų ministerijoje ištekėjo už Sta
sio Pakaus, Kauno apygardos 
teismo prokuroro padėjėjo, kiek 
anksčiau irgi dirbusio toje pat 
ministerijoje. Už nuopelnus tar
nybai buvo apdovanota penkto
jo laipsnio Gedimino ordinu.

Velionė Ona Kondratavičiūtė, 
kaip anksčiau paminėta, palaido 
ta Šv. Kryžiaus kapinėse, kur il
sisi prieš trejus metus ten palai
dotas jos brolis velionis Vladas 
Kondratavičius, nepriklausomy
bės metais tarnavęs susisiekimo 
ministerijos referentu. Jų abiejų 
tėvai, Jonas ir Ieva Kondratavi- 

j čiai, irgi yra mirę Los Angeles 
i mieste ir palaidoti Šv. Kalvarijos 
kapinėse. Iš Kondratavičių šei
mos tiesioginių narių čia gyvų
jų tarpe bėra likusi tik Marija 
Šaltenienė, drauge su sesers ve
lionės vyru, veikliu visuomeni
ninku teisininku Stasiu Paltum, 
ir jo sūnum, baigusiu istorijos 
mokslus UCLA universitete, iš
gyvenantį gilų liūdesį. Daugelis 
losangeliškių trokšta jiems tą 
liūdesį palengvinti, ieškodami 
tinkamų žodžių jų paguodai dėl 
to skaudaus ir neatlyginamo pra
radimo.

Liudas Balvočius

A. a. Ona Kondratavičiūtė Paltu
vienė.

ARCHEOLOGĖS
PAGERBIMAS

Visuomenininkės A. Devenie- 
nės vadovaujamas Lietuvių klu
bas gražiajame Santa Monica 
miestelyje vasario 9 surengė Mir 
amar viešbutyje archeologijos 
prof. dr. M. Gimbutienei pa
gerbti iškilmingus pietus, kuriuo 
se dalyvavo virš 300 svečių, į- 
skaitant į jų tarpą ir keliasde
šimt Califomijos Universiteto 
Los Angeles mieste profesorių. 
Prieš porą mėnesių “Los Angeles 
Times” ją išrinko 1968 metų vie i 
na iš labiausiai pasižymėjusių 
Califomijos moterų (Woman of 
the Year) ir ją apdovanojo gar
bės žymeniu — sidabrine taure. 
Ta proga A. Devenienė surengė 
jai pagerbti minėtus pietus. San 
ta Monica laikraštis “Evening 
Outlook” vasario 11 plačiai ap
rašė šias pagerbimo iškilmes, pa 
žymėdamas, kad M. Gimbutie 
nei iš pradžių nebuvo lengva 
šiame krašte: ji turėjo dirbti vieš 
bučiose tarnaite, drauge atlieka
mą laiką aukodama moksli

nį”, “Lietuvos mokyklą”, “Vil
niaus Rytojų”, vienkart. Vilniaus 
leidinius (lenkų cenzūrai perse
kiojant reikėjo kaskart keisti lai
kraščio pavadinimą). Buvo gau
sus katalikų kalendorių rinki
nys, krikščioniškų Amerikos lie
tuvių draugijų konstitucijų pluo
štas. Iš viso išstatyta apie 890 
spaudinių. Visą parodą organiza
vo VI. Kulbokas, uoliai talkina
mas A. Mažiulio ir padedamas A. 
Keturakio, V. Kulbokienės, P. 
Mučinsko, A. Puskepalaičio ir J. 
Vembrės, kuris nupiešė gražų 
parodos plakatą. Prie stalų budė
jo tautiškais drabužiais pasipuo
šusios E. Jociūtė, V. Kulbokienė 
ir Valukonienė. Žmonės paroda 
labai domėjosi ir stebėjosi jos 
turtingumu.

Jaučiame, kad turint daugiau 
laiko ir talkos, būtų galima ant
ra tiek surinkti. Daugelis pajuto, 
kokį didelį kultūros kelią nuėjo 
mūsų spauda ir todėl ir ryžosi pa
tys prie to prisidėti — “Krikščio
nio Gyvenime” leidinius užsisa
kė apie 83 proc. pristatymo daly- 
vių. Rostoniškis

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

MAJORAS KOSTAS LIAUDANSKAS — 
SUKAKTUVININKAS

Mjr. K. Liaudanskas — visuo
met judrus, geroj nuotaikoj, su 
šypsena, neišsenkamos sveikatos, 
ir kas pasakys, kad jis 80-ties me
tų sukaktuvininkas. Los Angeles 
lietuvių kolonijoj jį visur sutik
si: minėjimuose, įvairių organi
zacijų susirinkimuose, kultūri
niuose parengimuose. Ir tai ne 
pasyvus dalyvis, bet kaip parei
gūnas. O pareigų daug. Jis Alto 
Los Angeles sk. vicepirm., LB Va 
karų apygardos ižd., LVS “Ramo
vė” Los Angeles sk. valdybos pir
mininkas, Los Angeles liet. me
džiotojų ir meškeriotojų klubo 
sekr., Los Angeles liet. respubliko

niams tyrinėjimams Harvardo 
u-te. Laikraštis pažymi, kad ji y 
ra trijų dukterų motina. Vyriau
sioji duktė Danutė studijuoja ar
chitektūrą Londone, Živilė jau 
baigusi psichologijos mokslus Ca 
lifomijos Universitete (UCLA), 
o jaunesnioji duktė dar tebelan- 
ko vid. mokyklą. Californijoje
M. Gimbutienė iš pradžių dir
bo mokslinį darbą Stanfordo U- 
te, o po dviejų metų buvo pa
kviesta profesoriauti į UCLA, 
kur ji iki šiol skaito paskaitas iš 
archeologijos ir mitologijos. Be 
to, ji čia yra ir Senojo Pasaulio 
Archeologijos Muziejaus kurato
rė. Dvejus pastaruosius metus ji 
vadovavo archeologiniams kasi
nėjimams Jugoslavijoje ir Graiki 
joje. Vaikystėje M. Gimbutienė 
galvojo studijuoti mediciną, bet 
paskui susidomėjo archeologi
niais mokslais ir ypač indoeu- 
ropinių tautų kilme.

Prof. M. Gimbutienė gyvena 
Topangoje, arti Los Angeles. Jos 
“hobbies” skulptūra, - muzika, 
liaudies menas. Būdama 20 me
tų parašė pirmą straipsnį: “Ma
no protėvių tikėjimai”. Naujau
sios jos knygos pasirodys šiais 
vardais: Europa tarp 6000 ir 
3000 metų pr. Kr. ir Europos 
skulptūra tarp 6000 ir 3000 me
tų pr. Kr. Šį jos pagerbimą apra
šė ir milijoninio tiražo dienraš
tis “Los Angeles Times” (vas. 
13). Mes linkime ir toliau pro
fesorei M. Gimbutienei savo pa-1 
rašytais veikalais kelti Lietuvos 
vardą ir siekti tolimesnių moks 
linių laimėjimų.

J. T.

PARDUODAMI 
iŠ MODELINU NAMŲ BALDAI
>0% ik 50% nuola da. Galima 

pirkti dalimis ir išmoketinai. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

Jtyever been siek 
a day in his life
That’a the way lt should be. 
Every child is entltled to a 
healthy start in life, būt there 
ere an estlmated 250,000 
American babies each year 
who are deprlved of that 
precious birthright

They are the babies 
born with defects.
They are the 
babies you help by 
helpfng the March 
of Dimes fight 
birth defects 
through nationwide 
programs of 
research, medical 
care and education.

nų part. sekret., taip pat daug y- 
ra dirbęs talkinant renkant lė
šas Lietuvių fondui, bei šalpos 
srityj, Balfui, Liet. karo invali 
dams.

Kostas Liaudanskas gimė 18- 
89 m. vasario 21 d. .Šešių k., Bab
tų vis., Kauno aps. Mokėsi rusų 
realinėj mokykloj. 1912-13 m. at 
liko karinę prievolę rusų kariuo
menėj, Kauno tvirtovės įguloj, ar 
tilerijoj. Prasidėjus I Pasauk 
karui buvo mobilizuotas ir kaip 
turintis reikalaujamą cenzą pa
siųstas Karo mokyklon, kurią 19- 
16 m. baigė Kaukaze. Dalyvavo 
kautynėse prieš turkus. Prasidė
jus Rusijoj revoliucijai pasitraukė 
iš kariuomenės. Nepalankioms 
sąlygoms susidėjus teko ilgiau 
laukti progos grįžti Lietuvon. 
Tik po lenkų-bolševikų karo grį
žo ir buvo mobilizuotas į Lietu
vos kariuomenę. Tarnavo 3 pėst. 
pulke, o jį išformavus — 5 pėst. 
pulke. Baigė Aukštųjų karininkų 
kursų III laidą. Išlaikius egzami
nus bataliono vado vietai užim
ti, bet pulke neturint laisvos eta
tinės vietos, perkeltas į 1 pėst. 
pulką. 1939 m. išėjo į atsargą 
majoro laipsnių. Už nuopelnus 
Lietuvai buvo apdovanotas Vy
tauto Didžiojo V-jo laipsnio ir 
LDK Gedimino IV-jo laipsnio or 
dinais, Lietuvos nepriklausomy
bės 10 m. jubiliejiniu medaliu.

1939 m. Lenkijos vyriausybei 
INukelta j 6 psl.)

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ

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

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksu.
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Tahoe ežere Meeks Bay, Calif., apdengtos sniegu kabinos. Čia sniego 
buvo daugiausia negu bet kada atmenama.

LIETUVIAI tAIJFOIlNIJO.lt
(Atkelta iš 5 psl.)

įteikus Lietuvai ultimatumą, K. 
Liaudanskas vėl buvo mobilizuo 
tas ir paskirtas formuoti naują 
dalinį.

Atlikus pavestas pareigas ir pa 
skelbus demobilizaciją paleistas 
atsargon. 1944 m. gen. P. Plecha 
vičiui organizuojant Vietinę 
rinktinę, K. Liaudanskas buvo 
paskirtas organizuoti batalioną 
Suvalkų Kalvarijoj. Vokiečiams 
areštavus VR štabo karininkus, 
mjr. K. Liąudaųskas buvo vokie
čių išvėžtas j Vokietiją. Hanau 
miesto bombardavimo metu bu
vo sužeistas. Po karo gyveno Co- 
burgo, Wuerzburgo ir kitose sto
vyklose, ten jis ėjo įvairias admi
nistracijos srities pareigas.

1949 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Newarke, N. J. Čia jis 
įsijungė į lietuvių organizacijų 
veiklą. 1952 m. sausio 20 d. 
drauge su V. Jančausku suorgani 
zavo ir sušaukė buv. karių susi-i 
rinkimą. Įsteigė LVS “Ramovė” j 
New Jersey skyrių ir buvo išrink 
tas į valdybą. Nuo įsteigimo iki
1955 m. (išvykimo į Los Ange
les) ėjo sk. valdybos pirm. parei
gas.

Atvykęs nuolatiniam apsigyve 
nimui su šeima į Los Angeles 
įsijungė į ramovėnų eiles. Tuo 
metu dėl neveiklumo buv. val
dybos, skyrius buvo nustojęs veik
ti, sudarė tik seniūniją. 1955 m. 
gruodžio 5 d. buvo sušauktas at
kuriamasis skyriaus susirinkimas. 
Valdybon buvo išrinktas K. Liau 
danskas ir pasiskirščius pareigo
mis ėjo iždininko pareigas. Nuo
1956 m. rugsėjo 10 d. nuolat 
perrenkamas valdybon ir eina sk. 
valdybos pirm. pareigas. Už il
gametę veiklą šiais metais K. 
Liaudanskas metiniame narių 
susirinkime buvo išrinktas sky
riaus garbės nariu. Dabar sky

riuje yra du garbės nariai: dr. 
Julius J. Bielskis, Lietuvos gen. 
konsulas, ir K. Liaudanskas.

Nors sukaktuvininkas yra pen 
sininkas, bet iš savo kuklios pen
sijos remia lietuvių labdaros or
ganizacijas aukomis ir yra šim
tininku: LF, liet. “Centro” na
mų ir liet. tautinu namų indėli
ninku.

Sukaktuvininkui K. Liaudans- 
kui jo bičiuliai ir artimieji linki 
dar ilgų ir darbingų metų!

O. Žadvydas

DAINOS, MUZIKOS IR 
POEZIJOS VAKARAS

Los Angeles menininkų grupė 
kovo 15 d., 7:30 vai. vak., Šv. Ka
zimiero parapijos salėje ruošia 
dainos, muzikos ir poezijos va
karą — koncertą. Dalyvaus so
listai — Florence Korsak, Stasė 
Pautienienė, Antanas Pavasaris, 
pianistė Raimonda Apeikytė, ak 
toriai — Nelė Apeikienė ir Juo
zas Kaributas. Visa Los Angeles 
ir apylinkių lietuviškoji visuome 
nė kviečiama šiame koncerte da 
lyvauti.

P A J I E š K 0 JI M A I
Ieškomi PETRAS VAINAUSKAS, 
s. Vinco ir ČESLOVAS ŠADEIKA. 
Yra žinių iš Lietuvos. Prašomi at
siliepti arba apie juos žinantieji 
pranešti adr. Pranas Gedvilą, 6422 
So. Maplevvood Avė., Chicago, III. 
60829.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

RADIO PROGRAMA

MISCELLANEOUS
SflOMNVTiaDSIM

IO% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
trž apdrauda nuo ugnies ir antomo 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 $£ VVest 95th Street 
Chieago. Illinois 

Tel. GA 4.8054 lr GR 0-4339

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI J LIETUVĮ
« OiSMON EX PRESS

MARUI'EITE OUT PAROK., SERV
mos tiVtli st Tel WA 5-2784
JSMĮl ItOtl, Sl Tel. WA 5-2734
3333 ,3o. Halsted St. Tel 254-3320

Lietuviu bendrovė turinti teise 
•luntlnius ūųst.1 savo vardu Iš Chi 
•ngoa tiesiai t l.ktuvą

Didelis pasirinkimas (vairiu iu„ 
lžlaeu. Ital lietpalčiu lr kitu prekių 

Priimami doleriniai dovani, „t
•ak vmal

R. Ir V. Žukauskai

REAL ESTATE

Arti Marąuette Pko.
0 kamb. (3 mieg.) mūro namas 

Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

4 butų mūr. po 5 kamb. 60 p 
sklypas. 4 maš. mflr. garažas. Savi 
ntnkas Išvyksta $52.900,

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tau 

Notariartas — Vertimai

Aįxlraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

0455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
raina Naujoj Anglijoj, iš stoties

vVLYN, 1360 bangos, veikia sek 
ladieniaig nuo L00 iki 1:30 vai 

<o pietų Perduodama; vėliausių 
tasaulinių žinių santrauka ir ko

mentarai. muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika- 
ais kreiptis >: Baltic Florists — 
4ėlių bei dovanų krautuvė. 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas it 
denraštis “Draugas”.

HELP HANTED — VYRAI

S H O E
SALESMEN

Full time. IVnnderful oppoilunity 
Inr very suhstantial income and 
future.

O’Connor & Goldberg 

33 So. State Street 

MR. LUFT1N, Mgr.

■■■T 1 ■

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

1*. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

65th ii' Talman. $18,500. 5 kamb. 
mūr. bu n galo w plius 2 apšildomi 
kamb. pastogėj. Gazu karštu van
deniu apšild. Garažas. Savininkas: 
GR 6-1957, po 5 vai. vakaro.

I REZIDENCINIAI, BI H KOMERCINI Al,H 3 MEDICINOS IR
g KITOKĮ PASTATAI!

J 2467 VVest 69th Street J Tel HE 4 - 7482

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Samu, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi. 
mokėjimo są
lygos.

I. BACEVIČIUS
6435 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

imiiiiiiiiiiiiiinimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii'
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Stre 11 
Telefonas — PRospect 8-9533

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air oonditioning j 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAI, 
1444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 68rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607
P. Rudėnas K. Šimulis

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST Mth PUČE 

Telef — FRontier 6-1882

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

MOVING
sERENAS perkrausto baldus ir 
altus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
Urnai ir pilna apdrauda.

<M7 W. «7tb Place WA 5-8063

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksus naujas mūras (po

3 mieg.), mūro garažas, alumin. lan
gai, karpetai. Arti Maria High. 
$49.950.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mieg.), 
karpetai, (rengtas beismentas, visi 
priedai, garažas. Marąuette pke. 
$29,000.

Pajamų mūras — 5 ir 3 kamb. 
Visi nauji įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

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. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas, švarus, gražus, pi. 
gus $20,000.

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

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū. 
ras Atskiri šildymai Air cond. Kar
petai. Apie 50 p. lotas $42,900.

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

IAitas dviem butam. 30 pėdų prie 
pat. MarųUettė parko. Pigus.

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

Prie 08 ir Western 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $24,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1$į aukštu, 2 butai. 6 ir 4 kamb 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
26 p. $13.900.

70 ir Washtonaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. ir butas rūsy 8-jų kamb 
$28,900.

VAINA R EALTY
2617 W. 71st St., RE 7-9615

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
<ie arba dedame naujus kaminus, rl 
ias, nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me iš lauko. Taisome mūra ‘tiictt 
polntlng''. Pilnai apsidraudę Visa. 
darbas garantuotas

A 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai • 
Skambinkite bet kuriuo laiku

JANITOR-
WATCHMAN,
H’itli a good past employment re- 
cord, needed for nites — 11 P.M. 
to 7:30 A.M.

Call after 4:30 P.M.

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

REAL ESTATE

2-jų aukštų Svarus modernizuotas 
med. namas — 6, 4 ir 2% kamb. 
butai. Prie 70 ir ,:Western. $22,000, 
arba pasiūlymas. ,, r ,

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,600.

Gražus sklypas 100x150 pėdų Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

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

< % aukšto (5% lr 4tį kmb.) 8 
metų mūr. prie 68-člos Ir Kedzie. 
$38,500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7191 St. Tel. 925-6015

1 % aukšto mūr. 5 lr 3 kamb.. 
(rengtas rūsys, garažas. 64 tr Pu Ims 
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas 
Gage pke. 117.500.

6 kamb. mūro “ranch’’ su 3-Jų 
karu b. butu Ir garažu ant 100x300 p 
Rklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po H kamb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Ta> 

Notary Public
2737 W. 43 St. CL 4-2391

Perskaitę "Draugą", duo- 
’ite ii kitiems pasiskaityti

Tvarkingas, teisingas ir greita 
patarnavimas visais Real Estai 
reikalais. Be to, veikia Notariate 
daromi lr liudijami vertimai. Tvat 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax ir atliekami kitok 
pa tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av- CL 4-7451

Skelbkitės “Drauge”.

REAL ESTATE

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽU, VIZITINIU KORT.EUV 
treipkitėe j "Draugą”, kuris spaus- 
liną tokius dalykėlius gražiai, grei 
ai ir prieinama kaina

Užsakymus su pinigais siųskite
D R A O S A 8 

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO n LINOIS 60629

‘lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ĮSIGYKITE DABAR!
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AUKSINIAI
RAGELIAI

PR NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl, bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir
siu!..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

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

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiuiiimiiiiiiiii

Perskaitę “Draugą", duo- 

cite jį kitiems pasiskaityti.

WAREHOUSEMAN
Young man who is looking for an 
opportunity. mechanical aptitude 
helpful, būt not necessary. Starting 
salary open. Excell. vvorking con
ditions. No lay-offs.

Cail 298-6862 in Dės Plaines, UI. 
for lnterview.

HELP WANTED — MOTERYS

STENOGRAPHER
Alert, personable: good typing1 and 
shorthand skilia, kntojwledge of rou- 
tin.e office procedure. Sales toffice ta 
new building near.

BLUE ISLAND & LEAVITT 
Age open. Hours 9 to 3.

FOR FURTHER DETAILS
PHONE — 376-9522

IŠNUOMOJAM — FOR RENT*

IŠNUOM. 5 kamb. butas su už
daru porčium ir 2-jų kamb. bu
tas viengungiui. 6815 S“. Camp
bell Avė. Tel. 471-1667.

Ž,TTA.1: rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2925 W. 63. PR 8-6032 
-Nelaukit — - užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dSl pa. 
tarnavimo nemokamai.

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti 1 akro (arba dau
giau) žemės sklypą Chicagos piet
vakariuose, Skambinti 851-3297, 
vakarais.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal, Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
ffiffliHtiiiHHiiililiiiiiiliiiiillliiiliii[Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3:wiiiiiii[iiiiiiiiuiiiiiiiitiuiMmiojmiii#

Platinkite “Draugę”.

If you ignore it,maybe it’ll go away. 
<$ And other

famous cancer legends.

ŠV. TfiVAS smerkia 
SMURTĄ

Popiežius Paulius VI-sis, pa
tyręs apie sunaikinimus, įvyku
sius tarptautiniame Beiruto 
aeruoste Libane, specialia te
legrama Libano respublikos pre 
zddentui Charles Helou, išreiškė 
savo susirūpinimą ir skausmą 
dėl įvykusių skaudžių faktų. 
“Mes giliai apgailestaujame vi
sus žiaurumus, nežiūrint kieno 
tai būtų padaryti — ralšoma Šv. 
Tėvo telegramoje — nes tai tik 
dar labiau pasunkina padėtį, 
kuri ir taip yra labai įtempta. 
Kilniai ir savo tradicijoms išti- 
kimai Libano tautai linkime ne
pasiduoti keršto dvasiai, kuri 
panaikintų visas galimybes pa
siekti taikingo susitarimo ir ra
giname visus geros valios žmo
nes nesiliauti visomis jėgomis 
siekti taikos, t

EPAIR..

What’re the

good
housemanship?

^,EMODEL 

^,ENEW
your home’s beauty!
Bring in your estimates 
and let’s talk cash, today!

U F
UNION FEDERAL SAVINGS

3480 So, Halsted Si., Chicago 
Phone 523-2800 

A. J. Aukers, President
Valandos: Pirm. Antr. — 9-4,
Treč. uždaryta. Ketv. 9-8. Penkt. 
9.6, šešt. 9-12.

L""""."1*1 . .............. —" —

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
11 lino la Stoto gyventojui prie kainos 

•ridėti -----

2 po S kamb. mūr. Modernios To
nis. alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5K kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu. alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum 
Langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

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

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

50 p. sklypas Marąuette pke, Biz 
nlul lr apartmentama. Teiraukitės

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas (rengimais, balkonai. Pajamų 
$26.000 metams. Pietvakariu miesto' 
daly. Teiraukitės.

Itxx>in1ng house. Pajamų $60,001 
metams. Labai gerai išnuom. šiauri 
nėję miesto dalyje. Teiraukitės.

6 kamb. inūr. “Bullt-lna”. kokli 
nės plytelės, karšto vandens šildymai 
gazu. Marą. pke. $20,600.

IK aukšto mūr. 5 tr 5 kamb. J 
Įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto gs 
ražas 87 ir Oakley 119.500

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue

ESTATE
Tol. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

tori pr 5% taksy.

■ 1 —

Member of M.L.S.
ALEI NATAS — R E A LT 0 R

Maln Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Bemvyne. Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūšy įstaiga 
Ir Išsirinkti iŠ katalogo.
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A Ih an aH-out effort to avoid the truth, people hav» 
created some pretty imaginative phrases.

Likę the ever-popular “What I don’t know can’t 
hurt me.” And “Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot. Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too Iate.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse būt to fight fire with fire with 
some more meaningful phrases.

Likę “x in 3 ia being saved now. i in a could be 
aaved if people went for cbeckups every year.”

And “200,000 were saved lašt year. Annual cheda> 
ups can help save thousands more,”

What are you waiting for? Don’t yon vant to e» 
joy the peace of mind that cornes fiom knowingyou’n 
doing the best thing foe your healtb?

If it’s slogam you want, we can give tbem to yotb 
We’Il do anything to try to make cancer a legend m 
its own time. Būt we need your help.

Help younelf vntb a cbeckop. And ediea vnth a dieck.

American Cancer Society l1

tAIJFOIlNIJO.lt
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Pacific Palisadės, Calif.. žemei slenkant perskilo namai.

MŪSŲ KOL 0 N / J 0 S E
Lawrence, Mass.

minėjom vasario 16
Šv. Pranciškaus bažnyčioj kle 
mas kun. Petras Šakalys va
rio 16 d. aukojo šv. Mišias 

pavergtos Lietuvos intencija ir 
pasakė pamokslą.

Buvusi lietuvių klubo valdy
ba 2.30 vai. suruošė minėjimą

vokiečiiį klube. Sveikino miesto 'tvarka; pradžia rekolekcijų ko
meras Kiley, kongresmanas T. 
Lane, senatorius Wall ir šv. 
Pranciškaus bažn. klebonas — 

į kun. P. Šakalys.
Pagrindinę paskaitą skaitė 

liet. tautinės bažn. klebonas, ku 
nigas Gaspar'ūnas. Prie meni
nės dalies prisidėjo šv. Pranciš
kaus bažn. vargonininkas, mu
zikas Jonas Narkus ir solistė 
Suslavičiūtė - Berri. Altui su
rinkta 65 doleriai.

REMONTAI
Šv. Pranciškaus bažnyčios rū

sy pagrindinai atnaujinami po
ilsio kambariukai, dedami nau
ji priedai, pertvaros.

Kiek anksčiau prie didžiųjų 
bažnyčios durų, ant laiptų, lau- 

, ke įtaisyti geležiniai turčiai, 
kad senesnieji žmonės, eidami 
iš bažnyčios, turėtų kur prisi- 

' laikyti. Pereitais 1968 m. šv. 
Pranciškaus bažnyčia turėjo pa 

I jamų 75,000 dol., o išlaidų 
i 68,000 dolerių. Remontuojama 
sesučių mokytojų namas. J. Sk.

St. Petersburg, Fla,
METINES REKOLEKCIJOS 
APYLINKES LIETUVIAMS
Šiemet lietuviai turės retą pro 

gą savo dvasiškam atsinaujini
mui, nes rekolekcijas ves vysk. 
V. Br;zgys. Rekolekcijos Holy 
Name bažnyčioje 5824 - 15 Avė. 
So., Guifport.

Numatoma sekanti pamaldų

vo 13 d., ketvirtadienį, 6.30 v. 
Kovo 14 d. šv. Mišios 10 vai. ry
to ir vėl pamaldos 6.30 vai. vak., 
po kurtų fros klausomos išpažin-

ofttviras laiškas Chicagos 
žurnalistams

“Draugo” vasario 17 d. numerio 
kronikoje skaitėme pranešimą, kad 
Chicagos žurnalistai nutarė išleisti 
leidinį “apie mūsų skyriaus dešim
ties rflėtų veiklą ir atliktus dar
bus... Leidinys gali būti didokas ir 
gausiai paveiksluotas”. Jį paruošti 
yra prašomas Ant. Gintneris. 
^Chicagos žurnalistų darbai iš 
tikrųjų turėtų būti labai nepap
rasti, kad jiem aprašyti reikėtų net 
atskiro “didoko” leidinio. Mums ne
teko matyti kitų žymiai didesnių 
bei svarbesnių organizacijų de
šimtmečio jubiliejinių leidinių, pa
vyzdžiui Bendruomenės, Alto ir kt. 
Tik Vlikas išleido, bet ir tai ne 
dešimties, o 20 metų sukakties lei
dinį ir nelabai didelį ir negausiai 
1į»veiksluotą”. Tad atrodo, kad 
Chicagos žurnalistai savo nuopel
nus daug daugiau vertina, negu ki
tų, čia jau minėtų ir neminėtų 
organizacijų. Bet užmirštant daug 
svarbesnes draugijas ir keliant į 
aukštybes pirmiausia save, ar tai 
nebūtų tik pagyrų puodų leidinys?

Mums atrodo, kad Chicagos žur
nalistai, jeigu jau nori ką nuveikti, 
įsigyti neabejotinų nuopelnų, ku
riuos tiktų ir atskiru leidiniu pa
minėti, tai pirmiausia turėtų pasi
rinkti kokį svarbesnį bei kilnesnį 
darbą ir pradėti ne nuo savęs, o 

wuo kitų organizacijų. Juk Chica
goje yra daugybė senų lietuvių or
ganizacijų, gyvavusių ir gyvuojan
čių daug ilgiau nei 10 metų. Tad 
kodėl neaprašyti pirmiausia jų veik 
los? Daugelis jų išnyko ar išnyks 
ir niekas nežinos, kad jos kada gy
vavo. O ne viena jų turi nemažų 
nuopelnų. Chicagos žurnalistai ga
lėtų jas gražiai įamžinti mūsų iš
eivijos istorijoj.
^Antras daug įdomesnis darbas, 
negu Chicagos žurnalistų veiklos 
aprašymas, būtų surinkimas mūsų 
spaudoj paskelbtų Sibiro tremtinių 
prisiminimų ir išleidimas jų vienu 
leidiniu. Atskirais leidiniais tėra iš
leisti tik trijų moterų prisimini
mai. Bet yra nemaža trumpesnių 
aprašymų, kurių jau niekas se
nuose laikraščių komplektuose ne- 
beskaitys. O jie yra įdomūs ir la- 

*ai vertingi, tokie kaip pvz. A. Vala 
sevičiaus “Dirvoje” ir kt. Jų buvo 
paskelbta ne viename laikraštyje. 
Belieka juos surinkti ir išleisti vie
noje knygoje. Tokiai knygai leidė
jas visada atsiras. Reikia tik surin
kėjo ir paruošėjo. Argi Chicagos 
žurnalistams būtų tai neįdomu?

Galėtume nurodyti ir daugiau to
kių naudingų darbų, kuriuos ga
lėtų atlikti mūsų žurnalistai indi
vidualiai ar bendrai. Amerikos bei 
kitų šalių žurnalistai yra išleidę 
daugybę leidinių. Kodėl to negalė
tų padaryti mūsiškiai? J.K

JUOZAPAS J. TOI.OCZKO
Gyveno 135 Ę. lOfth Street.
Mirė kio-vo Jį, <J., 1969, 9; 55

vai. vak.. sulaukęs 76 m. am
žiaus. •.,, ,

Gimė Lietuvoje. Kilo , iš Pa. 
aevSžlo, apskrities, Kj-inčipiu 
parapijos, Papevasės. sodžiaus. 
Amerikoje išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me duktė Aldona Zelmanslįi, 
podukra Auna Supliek ir žen
tas Joseph, 5 anūlkai: Jlavid,
Itobert, Julie. Mary Ann ir 
Ma.rsha Zelmanski. Mirusio 
brolio \ aikai ĮOdtvard 'Uodocke, 
ir Josephine Sasman ir Jų ,9ei-, 
mos bei kiti gijtiinSs. ilraūgui 
ir pažjstaini. Velionis buvo. vy
ras mirusios Auna tindraitis 
Taloczko ir palėvis mirūsčo 
Ed,ward Utidralčio.

Kūnas pašarvotas Lęonnrd 
koplyū., 10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės įvykis ketvirtad . 
kovo fi d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas ) Visų Šven
tų parapijos bažnyčių, kuriom 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero ka
pines.

NuoSirdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvčse.

Nuliūdę: Dukterys. žentas, 
anūkai ir gimines.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel 
CO 4.2228.

Al A
ADOLPH LASH

Mirė kovo 4 d., 1967, 7 vai. ryte.
Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Daniel, 2 seserys: 

Gladys Zeller su šeima ir Jean Costello, švogeris Robert ir jų 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Blake - Lamb koplyčioje. 4727 W. 103rd 
St., Oak Lawn, Iii.

Laidotuvės įvyks penktad., kovo 7 d. iš koplyčios 8:45 
vaL ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvas, seserys ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

A. -Į- A.
BENEDIKTAS STĄNEVICH

Gyveno MacNaughtoi. VVisconsin

Mirė kovo 3 d., 1969, 7 vai. ryto, sulaukęs 76 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities, Kybartų kaimo.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio vaikai : Anthony Sta- 

nevich su žmona Millie ir šeima, Bruno Stanevich su žmona 
Valeria ir šeima. Algird Stanevich ir Antoinefte Yerkes, jos 
vyras Joseph ir šeima, Lietuvoje brolių vaikai su šeimomis ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks ketv., kovo 6 d. iš koplyčios 
11 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolių vaikai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600

tys. šeštadienį, kovo 15 d., šv. 
Mišios 10 vai. ryto ir užbaiga 
rekclekcijų 6.30 vai. vak.

Kovo 16 d. 12 vai. Liet. Kat. 
Susiv. 44 ’kp. rengia balių-pietus 
lietuvių klube 4880 -46 Avė. N. 
St. Petersburge, dalyvaujant 
vyskupui.

Pas mus lietuvis kunigas, dva 
siškiems reikalams aprūpinti, 
atvyksta tik kartą į metus, o 
vyskupas dar rečiau. Daugumui 
iš mūsų atlikti vyskupo veda
mas rekolekcijas bus vienintelė 
proga. Nepraleiskime jos, daly
vaukime visi. Rengėjai

Šv. KIRILO MINĖJIMAI
Ir Čekoslovakijoje prasidėjo 

šv. Kirilo mirties vienuolikos 
šimtmečių sukakties minėjimai.

Ypatingos iškilmės buvo sureng 
tos Moravijoje, kur šventasis 
Kirilas daugiausiai veikė. Olo- 
mous metropolijos bažnyčioje ir 

Į Velehrado bazilikoje buvo išsta- 
! tytos šventojo relikvijos tikin- 
■ čių jų garbinimui. šv. Klemenso 
bažnyčioje Pralhoje iškilmingas 

i išv. Mišias aukojo rytų apeigų 
j vyskupas Vasil Hopko kartu su 
6 kunigais. Didesni šv. Kirilo 

i mirties minėjimai rengiami į- 
i vairiuose Čekoslovakijos mies
tuose liepos 5—6 dienomis.

— Slidinėjimo sporte mote
rys nelaimių turi daug daugiau 
negu vyrai. Moterys, kurios su
daro visų slidinėtojų 35%, visų, 
nelaimių sudaro 50%., gi ilki 20 
metų slidinėtojos net 80% visų 
nelaimių.

A. -Į- A.
HELEN STANKUTE-RAUBA

ELENA RAUBIENfc
Gyveno Fort Lauderdale, Florida. Anksčiau gyv. Detroit, Mich.
Mirė kovo 3 d., 1969. Gimė .Eleanora, Pennsylvania.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 seserys: Marie Blake su vyru 

Dr. N. Blake, Rose Jajiek, ir Anna Stankus, brolis Bernard Stan
kus, seserų vaikai: Frank Janeck, Edwin Janeck, Rosemary Hurta ir 
jų šeimos, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė priklausė Moterų S-gos 54-tai kuopai, buvo viena iš 
steigėjų ir direktorė — pranešėja Amerikos Lietuvių Balso Radijo 
klubo; prisidėjo prie įsteigimo Dainavos stovyklos. Buvusi narė 
D.L.O.C, BALF.o ir kitų draugijų.

Kūnas bus pašarvotas treč., 12 vai. Charles Step koplyčioje, 
18425 Beech Daly Road, Detroite.

Laidotuvės įvyks penktad., kovo 7 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Mt Olivet kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Seserys, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Charles Step. Tel KE 1-1888

Brangiai senelei

A. -f- A.
ELENAI ADOMAVIČIENEI 

mirus, IVONAI ir JURGIUI LAURINAIČIAMS gilią už
uojautą reiškia ir drauge liūdi

Katarina ir Jonas PečkaičiaiMvl •
. ............. .. .. i—M———M—

■N ■■■■■■! ————————■
A. -+- A.

VYTAUTUI SALADŽIUI mirus, 
jo žmoną GENĮ, dukrą NIJOLĘ, sūnų KĘSTUTĮ ir mo
tiną BRONĘ SALADŽIUVIENĘ, seserį DANUTĘ ir bro
lį JUOZĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasys ir Magdeiena Jasučiai, 
Birutė Prasauskienė ir 
Mirga Vaitkienė su šeimomis

JUOZAS SAKALAS
Gyveno Hot Springs, Arkansas

Mirė kovo pirmą dieną, 1969 m. Gimė Lietuvoj 1886 me
tais, Lygumų parapijoj, ArmonaiČių kaime.

Paliko nuliūdime dvi dukterys: Olive Novy ir Vivian Gay- 
nor, dvi seserys: Marie Šlegaitis gyv. Hot Springs, Ark. ir 
Elena Juozapaitienė Lietuvoje, brolis Antanas Sakalas Kana
doje, ir kiti giminės.

Kovo 5-tą dieną bus nulydėtas į Šv. Antano bažnyčią, 
Cicero, Illinois. Po gedulingų pamaldų bus palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse.

Nuliūdę: Dukterys, seserys, brolis ir kiti giminės.

T H O M A S1 RUDIS
Gyveno 3314 N. Sacramento Avenue, Chicago, III.

Mirė kovo 3 d., 1969, 5 vai. popiet, sulaukęs 60 m. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances, sūnus Thomas, 

marti Barbora, duktė Virginia Fuller, žentas James, 3 anūkai, 
sesuo Helen Rudis brolis Charles, brolienė Marcella ir šeima, 
brolienė Lelah Rudis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Furman koplyčioje, 3100 West Irving 
Park Blvd. Laidotuvės įvyks ketv., kovo 6 d. iš koplyčios 10 
vai. ryto bus nulydėtas į Irving Park kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Furman. Tel. IR 8-5800

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

A. -J- A.

ONAI PALTUVIENEI minis, 
jos vyrą STASĮ PALTŲ, sūnų ir giminės 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Jonas ir Jadvyga Jusion'siMAŽEIKA
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag Facilitiaa

k 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenua

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

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

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

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYAIA
2443 VVest 63id St., Chicaga, IU.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West Tlst Street Tel. 476 - 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SUNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE__________________ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S, CALIFORNIA AVĖ. ________Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ._________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympie 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2320

Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaityti

i
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X Ketvirtajai Dainų šventei 
ruošti organas netrukus bus su 
darytas. Jo vicepirmininku bus 
muzikinės komisijos pirm. muz.
P. Armonas. Šis organas rūpin
sis visais administraciniais rei
kalais, išskyrus muzikinius. JAV 
LB centro valdybos pirm. inž. 
Br. Nainys ir pati centro valdy 
ba dabar dirba planus. Apie 
juos bus paskelbta vėliau.

X Virginija Sodaitytė ir Kęs 
tutis Paulauskas susipažino 
prieš ketverius metus, atėję šok
ti tautinius šokius į Irenos Smie 
liauskienės vadovaujamą Gran
dį. Kovo 1 d. Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje kun. dr. A. Bal
tinis juos sutuokė. Vestuvinės 
vaišės, kuriose dalyvavo šaulių 
s-gos pirm. Išganaitis, kun. dr.
A. Baltinis ir k., įvyko Virgini
jos tėveliui bute. Virginija perei 
tais metais baigė Illinois univer 
sitetą, o Kęstutis Chicagoje nau 
jokų ėmimo komisijoje atlieka 
karinę prievolę.

X Stasys Molis ir Petras Vil
kelis Marąuette Parko LB yra 
paskirti rūpintis Lithuania Pla
za iškabų įgyvendinimo reika
lais. Kaip paaiškėjo, pasiteira 
vus Chicagos miesto taryboje, 
principiniai, Lithuanian Plaza, 
lietuvių apgyventos vietovės 
Marąuette Parko pavadinimas, 
miesto tarybos buvo priimtas 
vienbalsiai jau 1956 m. liepos 
15 d., tačiau praktiškas įgyven
dinimas iki šiol Ibuvo įstrigęs 
dėl įvairių priežasčių.

X '‘Maitinimosi prietarai”, 
265 Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadienį, kovo 6 d. 10 v. r. 
Barčus šeimos radije.

X Lietuvės motinos dienos 
minėjimas įvyks gegužės 4 d., 
sekmadienį, 3:39 vai. Marąuette 
Parko parapijos salėje, 6812 S. 
Washtenaw Avė. Minėjimo pro
gramą atliks Kristijono Done
laičio lit. mokykla, Marąuette 
Parko liet. mokykla, Vaikų na
meliai ir Atžalynas. Rengia 
Marąuette Parko LB apylinkės 
valdyba.

X Cicero Šv. Vardo d-jos šį 
sekmadienį bendros mišios 7:30 
v. r. Po mišių pusryčiai parapi
jos salėj.

X Š. m. kovo mėn. 7 d., penk
tad., 8 v. v., Jaunimo centro 
mažoje salėje, prof. A. J. Grei
mas kalbės tema “Jaunimo ne
rimas arba 20-to amžiaus revo
liucijos”. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

Santara - šviesa 
(pr.)

x Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Su maistu ar be maisto. 
Rašykite adr.: “Draugas” Adv. 
5870, 4545 W. 63rd St., Chica
go, III. 60629. (sk.)

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

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

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI 

IR TĖVYNEI

LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE 
ROMOJE

LAUKIA KIEKVIENO LIETUVIO 
ATSILIEPIANT SAVA AUKA. 

LAIKO JAU NEDAUG

Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND

2701 W. 68th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

x Elena Vizgirda, Detroit, 
Mich., dėkodama už kalėdines 
korteles, pridėjo 5 dol. auką. 
Labai ačiū.

Lidija Jadviršytė, kalba Vasario 
16-sios minėjime Brighton Parke 
vasario 23 d. Nuotr. P. Maletos

X Komiškoj operoj tarnaitė 
laimi savo poną, o senbernis sau 
žmoną. Scenoj nelaimėjusieji 
galės laimėti loterijoj bemaž 
tiek pat pradžiuginančius laimi
kius: dail. J. Pautieniaus paveik
slą, Baldų krautuvės savininkų 
Lieponių dovanotą supamą kėdę, I 
“Terra” savininkų Civins'kų do
vanotą vazą, Kaveckų “Victor’s 
Hairstyling” pusmetinį sušuka
vimą ir skanaus vyno iš Kielų 
gėrimų krautuvės. Laimė gali ir 
jums nusišypsoti šeštadienį, ko
vo 8 d. 7 v. v. Jaunimo Centre.

(pr.)
X P. Augustinavičienė, buv. 

Vilniaus Operos solistė, gyv. Chi
cagoje, siųsdama Chicagos Liet. 
Operai 25 dol. auką rašo: Nors 
it maža auka, leiskit prisidėti 
prie Jūsų didelio kultūrinio įna
šo. Sėkmės ateityje!”

Tai yra labai gražus ir paska
tinąs pavyzdys. Pabrėžiama, 
kad lietuvių operai paaukotos 
sumos - nurašomos nuo mokes
čių. (pr.)

X Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės admin'struojamą O’ 
HARE CONGRE15S INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (slk.)

X Artėja prie pabaigos Syl- 
vania spalvotų ir standartinių į 
TV ir (hi fi stereo aparatų išpar
davimas. Paskubėkite. Gradins
kas, 2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)

CHICAGOS ŽINIOS
RESTORANAS SUDEGĖ

Gaisrininkai iš penkių prie
miesčių gesino gaisrą sunaikinu
sį Executive Club restoraną 
Palos Parke. Pastato liko tik 
bestovinčios sienos. Nuostolių 
padaryta apie $100,000.

DIENRAŠČIŲ IŠVEŽIOTOJAI 
ŽADA STREIKUOTI

Chicagos (keturių didžiųjų dien 
raščių i'švežiotojai žada sekma
dienį išeiti į streiką. Unijos na
riai 528 balsais (prieš 182) bal
savo atmesti siūlomą trijų me
tų kontraktą. Unija turi 1,400 
narių, išvežiojančių irgi Wall 
Street Journal, Racing Form, 
Daily Turf ir kaikuriuos vokie
čių ir lenikų kalbomis leidžiamus 
laikraščius.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
REMIA STUDENTŲ 

IŠSIŠOKIMUS
Illinois komunistų partija, pa 

gal partijos laikraštį Daily 
World, oficialiai parėmė Chica
gos universitete vykusius stu
dentų revoliucinius išsišokimus. 
Žinioje, partijos sekretorius Jack 

įKling sako: “Illinois komunistų 
partija solidarizuojasi su Chica

Air France oro linijos raštinė 
Chicagoje praneša, kad 1968 m. 
jos linija skridę keleiviai suval
gė toną šviežio kaviaro, 13 to
nų fazanų, 13 tonų pate fois 
de gras, 22 tonu rūkytų ir švie
žių lašišų ir 70 tonų lobsterių— 
vėžių. į

ARGENTINOJ
— Bernardas ir Vladė Maie- 

laitė Survilai madų salionų sa
vininkai Buenos Aires mieste ir 
sūnus Hektoras, savu automobi 
liu buvo išvykę į Punta dėl Es
te, Urugvajun, kur vasario mėn. 
pradžioje vyko madų kūrėjų su
važiavimas ir madų demonstra
vimas.

Kordoboj Rumipal ir Vilią
dėl Dique lietuviai vasario 1 
dieną susirinko į šv. Kazimiero 
koplyčią Vilią dėl Diąueje pam - 
nėti savo tautos šventę. Pamal
das laikė ir pamokslą pasakė 
kun. Aug. IZIteigvila. Tuojau po 
pamaldų visi susirinko prie asa- 
do pietų, čia žodį tarė K. Stan
kūnas, iškeldamas mintį, kad 
jau 15 metų kaip gyvuoja šie 
namai, skirti lietuvių jaunimui 
atostogauti. K. Stankūnas iš
reiškė norą, kad daugiau lietu
vių jaunimo atvyktų praleisti 
atostogas, (nes paskutiniais me 
tais nebuvo organizuota vaikų 
bendrų stovyklų Kordoboje). 
Kun. A. Steigvila padėkojo K. 
Stankūnui už padovanotą namą 
ir jo nuolatinį rūpestį lietuvišku 
jaunimu ir pažadėjo, kad tie na
mai vėl prisipildys lietuvišku 
jaunimu. Kad šie namai turėti} 
nuolatos lietuvišką veidą, kun.
A. Steigvila parėmė K. Stankū
no mintis, kad būtų įtaisyta nau 
ja lietuviška vėliava, prie ku
rios įsigijimo tuojau prisidėjo 
savo auka dalyvavusieji lietu
viai šventėje, sudėdami 4.800 
pezų sumą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— A. a. Zosė Tallat-Kelpšie- 

nė, 68 m. amž. mirė 1969 m. 
sausio 22 d. Tauragės aps. Kal
tinėnų vai. Jaukaičių km. Palai 
dota Kaltinėnų kapinėse.
— Syktyvkaro miško pramo
nės komplektas tolimoje šiaurė
je (Komijoje) jau pradėjęs veik 
ti ir davęs pirmąją pramoninę 
celiuliozę. (Sovietinė spauda pa
brėžia, kad jį statę “daugelis 
savanorių darbininkų”. Spar
tuolių — stachanoviečių tarpe 
minimos ir lietuviškos pavar 
dės: Bronė Musnikaitė, Ada ir 
Vera Dusevičiūtės, Stasė Pakel 
tytė. Kaip žinoma, jos dieną ii 
naktį šaltyje dirbdamos atlikt 
sunkius cemento liejimo darbus

X Leo Dambrauskas, Michi 
gan City, Ind. mus parėmė ! 
dol. auka. Ačiū.

X Eglė ir Jonas Vilučiai, Oh 
cago, UI., žinomi mūsų organ 
zacijų bei kultūros veikėjai, pa 
rėmė “Draugą” 5 dol. auka. D 
;ko jame.

gos universiteto studentų drą 
siais bandymais apversti univer 
siteto administracijos reakcinę 
politiką.” Kaikurie universitete 
profesoriai, įskaitant ir vieni 
NoIbeJdo premijos laimėtoją, kai 
tina komunistų įtaką esančii 
užnugaryje studentų pasiprieši
nimo. Kaikurie studentai atvirai 
prisipažįsta priklausą komunis 
tinio fronto grupėms kelian 
čioms opoziciją mokyklos ad 
ministracijai.

ŽURNALAS PERKA 
SAVAITRAŠČIUS

Times žurnalo bendrovė suti
ko nupirkti Pioneer leidyklos 
leidžiamus 22 savaitraščius Chi
cagos vakarų, šiaurės vakarų ir 
šiaurės priemiesčiuose. Bendras 
laikraščių tiražas siekia 118,000 
egzempliorių. Times bendrovė 
išperka leidyklos akcijas, kurių 
vertė siekia $1,350,000.
GERAI MAITINO KELEIVIUS

GARBINGA IR GRAŽI 
LIETUVA

Laisvės kovos metai turi bū
ti iškilmingai paminėti. Apie tai 
reikia paskelbti ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių spaudoje, kad 
plačiau ir daugiau apie Lietuvą 
būtų žinoma. Į rengiamus minė
jimus kviesti ir amerikiečius, 
tegu sužino, kokia garbinga ir 
graži yra mūsų Lietuva.

Dažniau kalbėsiu lietuvių kal
ba ir, kiek galėsiu, skleisiu Lie
tuvos vardą amerikiečių tarpe.

Viktoras Tamošiūnas, 
“Žiburėlis” Cicero Aukšt. Lit. 
m-los laikr. nr. 10 1968 m.

KUO AŠ GALIU PRISIDĖTI
PRIE LIETUVYBĖS 

IŠLAIKYMO
Mūsų tėvai pabėgo iš Lietu

vos nuo rusų ir apsigyveno 
Amerikoje. Taigi, mes esame lie
tuviai todėl, Ikad mūsų tėvai 
yra lietuviai. Užtat yra mūsų 
tikra pareiga išlaikyti lietuvybę 
ir perduoti ją savo vaikams. 
Svarbiausias dalykas yr išlaiky
mas lietuvių kalbos. Šeimoje vi
si turėtų kalbėti lietuviškai ir 
Skaityti lietuvišką spaudą. Ant
ras dalykas, svarbu pažinti Lie
tuvos kraštą ir istoriją, o šituos 
dalykus lietuvių vaikai išmoks
ta lituanistinėse mokyklose. Pas 
kui yra labai svarbus dalykas 
draugavimas su lietuviais drau
gais, pav., ateitininkais ir skau
tais, (aš pats esu ateitininkas). 
Dar yra daugybė įvairių būdų 
lietuvybės palaikymo, kaip tau
tiniai ansamljliai ir chorai.

Alvinas Vaičeliūnas, 
Clevelando Vysk. M. Valančiaus

Lit. Mokyklos 7 sk. mok.
ŠV. KAZIMIERAS

Šv. Kazimieras gimė 1458 m. 
Jo seneliai Jogaila ir Sofija Al- 
jioniškė buvo lietuviai, o moti
na (Elzbieta Habsburgaitė) — 
lustrė..

iKai Kazimieras buvo 9 metų 
(1467) prasidėjo jo ir jo brolių 
nokslinimas ir auklėjimas. Sta- 
rislovas šidloveckis buvo labai 
Tie Kazimiero prisirišęs.
Svarbiausias Kazimiero mo- 

yfcojas buvo kanauninikas J. 
Dlugošas. Dlugošas išmokė jį 
ašyti įprastomis tuo metu go- 
iškomis raidėmis.

Būdavo sakoma, kad Kazimie- 
as ir jo broliai buvo griežtai 
aikomi, dažnai gaudavę rykščių 
r turėję kietą guolį, bet tai yra 
abai perdėta. Jie nebuvo plaka
nt nes tuo laiku mušti buvo ga- 
ima tik belaisvius, o jų guoliai 

buvo, kaip tikrų karalaičių.
Kai Vengrijos karalius Pot- 

haumas mirė, Kazimieras buvo

kandidatas į karalius, bet žygis. 
į Vengriją nepavyko.

Kazimieras mirė džiova, jau-1 
nas būdamas, Gardine. (Jo tė- j 
vas mirė po 8 metų.) Niekur 
nėra įrašyti tikslūs jo mirties 
metai, bet sakoma, kad jis mi
rė tarp 1484 ir 1494 metų.

Rima Janulevičiūtė, 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done- 
iaičio Lit. m-los mokin. laikr. 

Nr. 3 1969. H. 22. 
ŽIEMOS DŽIAUGSMAI IR 

VARGAI
Mano žiemos džiaugsmai — 

kai važiuojame čiuožti su pa
šliūžomis į Wisconsiną. Mano 
vargai — kai turiu kasti sniegą. 
Man visą laiką reikia tai daryti. 
Man skauda nugarą, kai kasu 
ir greitai pavargstu.

Viktoras Paškus, 6 sk. 
“Jaunystės Žaibas” Lemonto 

Maironio lit. m-los laikr.
1969 m. sausio mėn.

Lietuvaitė. Piešė Rasa Kaman
tai, 8 m. Lemonto Lit. m-los III 
sk. mok.

DIDŽIOJI HEREBO UOLA
Sinajaus pusiasaly, tarp 

Egypto ir šventosios žemės, yra 
didelė Herebo uola. Biblijos lai
kais čia įvyko stebuklas.

Kai žydai keliavo per dyku
mas, labai ištroško, bet vandens 
nėbuvo. Mozė meldė Dievą, kad 
gelbėtų žmones. Tada pasigirdo 
nuo uolos viršaus Dievo balsas. 
Jis liepė Mozei suduoti su lazda 
į uolą, tada ištrykš vanduo, ku
riuo žmonės numalšins troškulį. 
Mozė padarė, kaip Dievas liepė. 
Įvyko stebuklas. Prasivėrė iš 
uolos šaltinis.

Ir šiandien toji uola tebesto
vi. Gaivinantis vanduo teka jau 
35 šimtmečius. Tie, kurie ke
liauja pro tą vietą, visi geria 
to šaltinio vandens, Ikaip darė 
žydai 1491 metais prieš Kristaus 
gimimą.

MAIRONIO IV SK. 
BROOKLYNE RAŠO:

Mano brolis labai geras man, 
bet aš jam nelabai geras. Jis 
žaidžia su manim ir visą laiką 
gąsdina. Mūsų sesutė turi labai 
negražią mašiną, bet neperka 
naujos. Aš einu į lietuvišką mo
kyklą, bet nelabai noriu moky
tis. Vistiek mokytojai man geri. 

Rainutis Alilionis.
Mūsų šeimoje yra keturi, aš, 

sesutė ir mamytė su tėveliu. 
Mūsų namas labai gražus. Mes 
nesenai atsikraustėm. Mano žu
vys jau negyvos. Joms nepatiko 
Long - Island vanduo. Aš turė
jau 7 žuvytes. Aš labai noriu 
šuniuko, bet mano mamytė ne
nori. Man labai patinka lietu
viška mokykla ir aš gerai mo
kausi. Prie mūsų namo yra ne
didelis miškelis. Ten nėra negerų 
žvėrių, bet yra daug gerų žvėre
lių. Ten yra ir daug visokii} 
paukštelių. Toliau yra labai di
delis miškas, bet ten negalima 
įeiti, tai aš nežinau, kas ten yra.

Mano sesutės gimimo diena 
liūs greitai, bet mano dar rei
kės ilgai laukti ,kovo 2. Tada 
aš būsiu 10 metų. Mano sesutė 
vardu Rita, o aš Audronė. 

Audronė Biknevičiūtė
KOKS Aš BŪČIAU AMERIKOS 

PREZIDENTAS
Jei aš būčiau prezidentas, aš 

būčiau pirmoji moteris prezi
dentė. Gal žmonėms nelabai pa
tiktų, bet jie patys mane išrink
tų.

Jei aš nežinočiau ką daryti, 
aš tėvelio pasiklausčiau. Jis 
daug žino apie Amerikos proble
mas.

Aš mėginčiau suteikti žmo
nėms ramybę, o juodukams 
įkurčiau vieną lar dvi valstybes.

įSiau aš turėčiau visą Baltą 
Namą. Ten yra visokių gražių 
'baidų. Mano nuotrauka būtų 
kiekviename laikraštyje. Aš daž 
nai skraidyčiau į kitas valsty
bes, bet labiausiai į Havajus ir
Floridą.

Aš surinkčiau daug vyrų ir 
juos nusiųsčiau į Lietuvą. Jei jų 
nebūtų užtenkamai, aš kalbas 
kalbėčiau, prašyčiau Kanados 
ir kitų valstybių pagalbos. Aš 
išlaisvinčiau visas rusų okupuo
tas valstybes ir grąžinčiau pir- 
mykščią laisvę. Gal visi žmonės 
už tai mane mylėtų!

Rimutė Macytė,
Dariaus - Girėno Lit. m-los 

VI sk. mok.

Žiema
Žiemą labai gražu,
Žiemą labai smagu.
Su rogutėms nuo kalnelio,
Vis virstu ant šonelio.

Lauke visur balta,
Gal ir saulei šalta?
Sniego senį pastačiau,
Tokio storo nemačiau!

Paulius Arlauskas 
III sk. mok.

L.B. Detroito Apylinkės Lit. 
mok-la.

Tėvynei
O Tėvyne, mano brangi!
Kuo aš galiu tau padėt? 
Atsiklaupusi prieš kryžių, 
Poterėlius sukalbėt.

Duoki laisvę mūsų tautai!
Šnabždu žodžius iš širdies,
O Dievuli, neapleiski!
Mes nepametam vilties.

Lidija Dudėnaitė, 8 m. 
Marąuette Parko lit. mokyki.*

III sk. mokinė.

GALVOSŪKIAI
I

Kas yra reliatyvumo teorijos 
kūrėjas (tėvas) ? (šis galvosū
kis skirtas vyresniesiems, gali 
mėginti ir jaunesnieji)

(5 taškai) •<
H

Kaip vadinasi baltos spalvos 
gyvulys, kuris pasirodydavo 
vaikams ir suaugusiems Ginta
rės Ivaškienės knygoje... (pa
rašykite ir knygos pavadinimą)

(5 taškai) 
m

Kas atliko antrąjį transatlan
tinį skridimą iš JAV į Lietuvą?^

(5 taškai)
Ats. Raimondas Lapas.

IV
Įrašykite reikalingus skaičius:

a) 2 9—
7—4 2 

H----- 279
8 7—5

19398
b) 48 7 6

X 3—7

3413 2 gį

14628

1594452
c) 8--6

— 398-

4776
(5 taškai)

Ats. Viktutė Jogaitė >
V

Ūkininkė pardavė 15 kiauši
nių po 8 c. ir 3 sūrius — po 50 
centų. Kiek gavo ūkininkė už 
kiaušinius ir sūrius?

(5 taškai)
Galvosūkių atsakymai

1) Mėlynos aifaa žalios spalvos
2) Bambi.
3) Nebraska. Sostinė - Lin- 

coln.
4) Ona Balčiūnienė
5) Vokietija, Anglija, P. Ame

rika, Australija ir t. t.
i
MIESTO HERBAS — ŽUVIS

Vokietijos miesto Kaiser- 
slautem 'herbas yra žuvis — ly
dys. Jei tikėti pasakojimui, Vo
kietijos imperatoriaus Fridri
cho n prūde gyveno lydys 267 
metus (1230—1497). Tam įvy
kiui atžymėti ir buvo sukurtas 

i šis herbas.


