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IZRAELIS KARO ĮTAMPOJE 
— Karas pareikalauja 3 mil. kasdien. — Sargybos prie 
valdinių pastatų, teatru. — Kova prieš teroristus. — 
400,000 turistų kasmet. — Ar įvyks ūkinis pasmaugi-
mas? — Karine tarnyba iki 55 m. 

Eilę metų kraujavusi kare ir 
nykusi m a d :ėje bado mirtyje 
B'afra paga'iau sužlugo. Ar | -
stengs panašaus likimo išvengti 
Izraelis, ta nedide'ė laisvų žydų 
salelė arabų jūroje? Kokios da
bar nuotaikos Izraelyje? 

Pramatomos ilgos kovos 

Apie tai naujausių žinių patei
kia G. Yalovvitz, pakartotinai 
nuvykęs į Izraelį ir savo patir
tus faktus skubiai telegrafu per 
davęs žurnalui "U.S. News & 
World Report". Izraelis prama
to ilgą karą su arabais. Bet šiuo 
metu Izrae'yje, nežiūrint karo 
grėsmės, gyvenimas eina nor
maliai. Veikia prabangūs resto
ranai, naktiniai klubai, kino te
atruose gav.su visokios rūšies 
fi'mų. Tačiau pasitaiko, kad ry
tą iš namų išėjusi šeimininkė 
atranda po pamatais pr kištą pa
ketą, kuris, pasirodo, esąs tero- | 
ristų padėtos dinamito įiyteičBL 

Vaikai kibucu slėptuvėse 

Izrae'io prisijungtoje Jeruza
lės dalyje apie 300 jaunų arabų 
nusistatę bendradarbiauti su vy
riausybe, mokosi hebrajų kal
bos ir susipažįsta su hebrajų 
kultūra. Tačiau kitoj pusėj Jor
dano upės, žydų bendrame ūky 
— kibuce — buvo ga1ima užtik
ti Vaikus, jau.iesnius kai 14 me
tų, miegančius cemento slėptu
vėse, nes arabai čia apšaudo 
sodybas. 

Izraelis perkasi daugiau auto
mobilių, namų reikmenų, tačiau 
kova su arabais pareikalauja 
apie trijų milijonų dolerių kas
dien, ir tai sudaro apie 40 pro
centų Izraelio biudžeto. Arabai 
tai žino ir stengiasi Izraelį al
sinti. Nasseris net prasitarė, 
kad arabai kovas tęs, nors jos 
užtruktų šimtą metų. Bet žydai 
iš kitos pusės aiškina, kad čia 
juik nieko naujo — žydai smar
kiau ar lėčiau su arabais kovoja 
nuo pat 1048 metų. 

Ginkluota sargyba lėktuvuose 

Arabų teroristai ima veikti 
platesniais frontais. Izraeliui 
tenka rūpintis savo civilinio su
sisiekimo lėktuvų, net laivų sau
gumu, ir jie darosi kaskart bud- ; 
resni. Izraelio lėktuvuose dabar 
įvesti ginkluoti sargybiniai. Į-
tartini keleiviai pagrindinai pa
tikrinami. 

Kovojant prieš teroristinius 
veiksmus pačiame Izraelyje, vie
tomis yra išstatytos sargybos 
keliuose. Tikrinamos pravažiuo
jančios mašinos. Ir tai, žinoma, 
neprisideda prie pagerinimo san 
tykių tarp žydų ir dabar Izrae
lio valstybėje esančių 313,000 
arabų. Įeinančių į Izraelio ban
kus tikrinami portfeliai ir stam
besni rankinukai. Einantieji į 
kino teatrus turi savo ryšulius 
palikti prie įėjimo. Beveik prie 
visų stambesnių valdinių pasta
tų yra ginkluotos sargybos, taip 
pat ir prie tea t rų bei gausiau 
turistų lankomu vietų. Tačiau 
dėl to viso publikoje panika ne
kyla. 

Izraelio miestuose saugiau kaip 
Chicagoje 

Griežtai uždrausta gatvėje pa 
likti bet kur šiukšles, nes ten 
teroristai gali paslėpti sprog
menis. Tas turi ir gerą pusę — 
prisideda prie miestų svarinimo. 
Budrumas veikia raminančiai į 
turistus: daueelis atvykusių j 
Izraelį miesto gatvėse jaučiasi 

saugiau negu būdami Chicago-
je ar Washingtor.e. Tačiau to
kiose vietose, kur teroristą"' daž
niau yra pasirodę su savo sprog
menimis, kaip pvz. Haifos uoste, 
gyventojai stengiasi anksčiau 
grįžti vakare į namus, o kai ku
riuose rajonuose nuo pusės vie
nuolikos nakties gyventojai iš 
eilės eina sargybon. 

Ir moterys tarnauja 
kariuomenėje 

Izraelyje yra priverstina ka
ro tarnyba vyrams ir moterims 
18 metų amžiaus. Taigi ginkluo 
tų žmonių galima pamatyti ne
mažai, o dabar jų skaičius dar 
padidė.ięs. Tas budrumas atne
ša gerus rezultatus: teroristai 
negausiai teprasiskverbia giliau 
i Izrae'į. Jeigu ir praeina, tai 
tik mažomis grupėmis i r neil
gam tegali pasilikti. Užtikrinti 
saugumą Izraeliui svarbu ne tik 
savo piliečiams, bet ir tur is tams 
o jų čia per metus atsilanko a-
pie 400.000 ir kraš te palieka 
apie 100 mil. dolerių. Turistų 
autobusai ir dabar teverieda 
tais pačiais kebais. Nuo 1967 m 
Izrae^yie nuo arabų rankos nėra 
žuvęs nei vienas amerikietis tu
ristas. (Vienas jau žuvo Kalė
dų švenčių metu. Red.) 

Izraelio vyriausybė turizmą 
plečia. Nusistatyta įruošti net 
3,C00 kambarių viešbučiuose tu
ristams. Net tokios garsios ame
rikiečių firmos kaip Hilton, 
Sheraton, Holiday Inn, Hcward 
Johnson planuoja Izraely nau
jus savo viešbučius. 

Aukšta gyventoju gerovė 

Izraelis tvarkosi planingai ir 
karo sunkumai, atrodo, net ne
labai sukliudo didėti gyventojų 
gerovei. Automobilių perkama 
rekordinis skaičius .Televizijos 
aparatų per mėnesį parduodama 
apie 15,000, guasėja kelionės į 
užsienius .Savo reikalams Izra
elio gyventojai 1969 m. išleido 
net 8r'c daugiau negu 19S8 m. 
Tačiau ekonomistai pramato, 
kad, karui užsitęsus, taip toliau 
vargu a r galės būti. Rūpestį su
daro karo išlaidos. Jau dabar 
apie 80r> mokesčiais surenkamų 
sumų išleidžiama gynybai. 1969 
metais Izraelis pirkimui ginklų 
ir jiems žaliavų užsienyje išlei
do 500 mil. dolerių. Susidarė 
daugiau kaip 800 mil. dolerių 
defbito užsienio prekyboje, ir 
užsienio valiutos atsargos nu
krito žemiau negu 400 mil. dol. 
Ateitį tegali išgelbėti didesni mo 
kesčiai, didesnis taupumas, di
desnis eksportas, siauri nim? 3 
importo ir gausėjančios pasko
los užsieny. Gynybai suėda r t 
daugiau kaip ketvirtada1] visos 
Izraelio gamybos ir t2m skiriant 
daugiau negu ketvirtadalį dar
bų, nėra lengva, tačiau Izraelis 
sakosi tai galįs pake l i , ir arabų 
kabos apie ūkinį Izraelio pa-
snuuigimą esanti nesąmonė. 

Darbo ranku stoka 

Izraelyje ima t rūkt i darbo jė
gos. Jau pasitaiko vienas ki
tas fabrikas sustojęs, remonto 
darbai neatlikti, ūkiniai projek
tai neįvykdyti dėl darb ; ninku 
stokos. Juk Izraelis teturi apie 
2.600.000 gyventoių. Izraelio 
iaunimas turi atHkti pusę metų 
karinės tarnybos. Atsarginiai 
kasmet mėnesį turi skiri p*> kar
tojimui. Nuo rudens atsarginių 
j>mžiit<i nsk^lt^s nuo 49 metų įJH 
55. Darbo jėgos ti-ūkume ne-
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BIAFRA SAVO DIENAS 
UŽBAIGĖ 

Lagos. — Biafros sukilėliai, po Į Nigerijos kariuomenės vadas 
30 mėnesių mėginimo atsiskirti gen. Gowan iš savo pusės prane-
nuo Nigerijos ir sukurti savo at- šė, giabfriečiams skelbiama am-
skirą valstybę, galutinai padėjo nestija. Jų nelaikys nusikaltėliais 
ginklus ir pasidavė. Tas buvo pa-; prieš valstybę, bet tik suklaidin-
daryta pirmadienį 9:40 vai. ryto! tais nesveikom iliuzijom. Pažadė-
Chicagos laiku. Manoma, kad jo, kad visokią reikalingą pagal-
laike karo bus mirę iki 2 mili- j bą teiks kraštas visiems gyvento-
jonų žmonių. Pasidavimo doku-; jams vienodai. Nebus pasigailėji-
mentą pasirašė gener. štabo virsi- mo tik tiems, kurie ir toliau, par-

Naujoji Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vaidyba: (iš k. į d.) : R. Kezys. dr. Br. Nemickas, 
Pr. Vainauskas, dr. J. Puzlruis, dr. K. Valiūnas — pirm, St. Dzikas, J. Valaitis ir J . Audėnas. 

Nuotr. Vy t Maželio 

AGNEW LAIMĖJO SPAUDOS SIMPATIJAS 
Daugiau dėmesio nei Kosiginui to krašto, kuris neturi iki Čtol 

^ j jokių didelių Amerikos įsiparei-
' gojimų ;r kuriam tas AgncW I DENSEPAR, Bali. — Vicepr 

I zidentas Agnew Azijos spaudoje , .. , . j . . . . _ nieko perdaug ner?zadejo. susilaukė daug simpatijos. Pvz. *f • »-
Nepaly prokomunistiniam (Mao ' 
šalininkų) laikrašty Bhasha P a t 
rika dar prieš atvykstant Ag-
new rašė, kad "mes jį sveikina
me iš visos širdies". J o vizitas 
visur buvo atžymėtas pirmuose 
puslapiuose didžiausiom antraš
tėm. Visiems patiko jo humo
ras ir šaltumas. Kai Maniloje 
prie JAV ambasados buvo mes
t a s Mo^tovo kokteilis, ir tes 
spaudoj buvo paminėta t 'kruoiu 

Afganistano laikraštis Kabu1 

Times, iš'aikomas valdžiom, net 
suvėlino 4šeiti, kaJ galėtų spėti 
įdėti naujausias Agnew sutik'-
mo nuotraukas. Viceprezidentui 
"oaskyrė visą puslapį, gi k n : ne 
taip seniai kraš te lankė sovietų 
Kosig-lni^ ir vieša jo penkias cia
nas, jam skyrė visai nedaug 
reikšmės 

Atvjko I Australų.* 
Vakar Agnevv nevyko į ;an-

vardu, tai Agnew n ^ j ^ - k ė ir herrą^ Australijos sostinę. Ten 
pavadino vaikų ž~;s!"r'1' Si1 

rsuro laikraštis f per*?**r*j • ^ 
tai žmogus savo vietele t " k ° 
mu laiku pasako tai, k^" ™ x:~ 
"Joks kitas amerikietis d?.r re
ta įnešęs Azijai didesnio nura
minimo ir suteikęs didesnio pa
sitikėjimo". I r tai rašė laik^aš-)? 

f pasitiko r e tik minios An«e-
^kos drangų, bet ir nemaža de-
moBstractg, suorganizuotu i '"• v -
"jo k~ašto. 

Pirmą dieną Agnew padėm 
vainiką prie žuvusių kare pa-
nr'rklo .Ten vėl sufirinko apie 
100 m p 'akatais demonstra torių 

ir rėksnių. 5 jų buvo suimti. De
monstrantai nešiojo s iaurės 
Vietnamo vėliavas u šauks p i 
gai savo stilių, plūdo visokiais 
nešvariais žodžiais Ameriką ir 
Agnew. Šiandien demonstrantai 
ruošiasi panaudot i visas savo 
jėgas ir surengt i masine^ eity-
res . Yra žinoma, ked pilni auto
busai demonstrantų suvaliavo 
iš Sydney, Me 'boume ir A i e 
laide miestų. Matyt, yra kas 
jiems sumoka už šiuos darba
dienius. 

Pr ie viešbučio, ku .mme susto
jo Agnew. sprogo bomba. Žalos 
nebuvo. Buvo ir draagiškiį de
monstrantu su šūkiu: "CarbD • 
ros kroatai j u s sveikina". 

ninkas gen. maj. Effiong, vado
vavęs kraštui po to, kai kariuo
menės vadas gen. Ojukvu pasi
traukė į užsienį. 

Pasitraukė į Zambiją 

Vėlesnėm žiniom, buvęs suki
limo vadas gen. Ojukvu atskri
do į Zambiją, kuri buvo pripa
žinusi Biafrą, ir paprašė egzili-
nių teisių. Jam buvo leista pa
silikti, bet patarta, kad netrukus 
iš to krašto ir iš Afrikos išva
žiuotų grynai saugumo sumeti
mais. Pasiūlė jam važiuoti į Eu
ropą. 

Skelbia amnestiją 

iizaniškai priešinsis. 

Maskva randa ką pakaltinti 

Vakar dienos Maskvos radijas 
jau komentavo įvykius savaip, pa
gal savo stilių. Esą vakariečių 
darbas, kad Biafros sukilėliai 
turėjo kapituliuoti. Imperialistam 
geriau, kad tokios Biafros iš viso 
nebūtų, ir jos pastangų išsivaduo
ti visai nerėmė. Tik Maskvos ra
dijas nieko nepasakė, kodėl so
vietai net nemėgino padėti apsup
tai, badaujančiai Biafrai tada, kai 
vakariečiai, rizikuodami savo gy
vybėmis, gabeno maistą ir vais
tus. 

• Lėktuvas - milžinas 747 sa
vo bandomąją kelionę į Europą 
dėl blogo oro turėjo sutrumpin
ti, ir iš Londono grįžo į Nevv 
Yorką. 

mmsĖi 

Biafra paskutinėm pasipriešinimo dienom: motina su išbadėjusiu vai
ku: pralaimėję kovotojai. 

Dvi Vokietijos 
vokiečių tautoje 

Izraelio lėktuvai 
prie Kairo 

Gary. Ind. United States Steel liejikloje sugriuvo vamzdis. Buvo užmušti 3 žmones, o 6 sužeisti. 

maža pagaiba yra autobusais 
kas rytą atgabenami arabai iš 
užimtų sričių. Tokių panaudoja
ma per 20,000. Tik yra vietų. 
kur žydai atsisako dirbti kartu 
su arabais. Darbo jėgos trūku
mą manoma šalinti didinama 
emigracija į Izraelį (1969 m. 
atvyko 40,000 naujakurių) ir 
plečiant automatizaciją. 

1869 m. žuvo 200 kariu 

Ambasadorium 
j Švediją - negras 

WASHINGTON. — Naujuoju 
ambasadorium į Švediją buvo 
paskirtas negras dr. Jerome Hol-
land, buvęs žymus futbolistas ir 
kolegijos prezidentas, 54 m. am
žiaus. J is pakris prieš metus pa
sitraukusį iš to posto Neah. Vi-

!f ambasadoriai negrai 
Nixonas paskyrė ambasado

riais jau ke tur i s negrus . Kiti 
ambasadoriai : Todman į Chadą. 
Knox į Haiti i r Westerfield į Li
beriją. Postas Švedijoje, be abe
jo, svarbesnis už anuos.Dr. Hol-
land speciaiybė sociologija.. 

BONN. — V. Vokietijos kanele- j TEL AVTV. — V a k a r Izraelio 
ris Willy Brandt vakar turėjo lėktuvai priartėjo pr ie pat Kai-
kabineto posėdį, susitiko su opo- ro ir bombardavo kar in ius įren-
z :cijos vadais ir aptarė turini gimus vos 8 mylias nuo miesto, 
pranešimo, kurį šiandien padą- J iems artėjant , Egip to lėktuvai 
rys parlamente. Jo kalba bus su- įš aerodromo pakilo, bet į kovą 
koncentruota daugiausia užsie- nestojo. Egipto pasipriešinimas 
nio reikalais, o iš jų, kaip page- buvęs silpnas, šaudė t ik lengvi 
rinti santykius su komunisti- \ priešlėktuviniai pabūklai, 
niais kraštais . Tačiau jau dabar T e l A v i v o l a i k r a š t i s s a k o > k a d 
matoma ir jaučiama, jog t a i bus p r i e š k e ] i a s ^ ^ ̂  g a r g ą g n i 
pats sunkiausias dalykas. Kam t e s R i Jznelio lėktuvai perskrido 
geresnių santykių kaina. R. Vo-. S i r i j o s g o g t i n c D a m a s k ą , ^te-
kįetijos valdžia reikalauja pilno ! j o ] a n g a i i r m J e s t e k i l o p a n i k a > 
jų pripažinimo, kurio, kaip jau 

Karo naujienas gyventojai se- į sus metus ambasadoriaus Švedi-
ka įtemptai. Ypač jautriai su
t inkamas kario žuvimas. 1969 
m. kovose žuvo apie 200, bet 
susisiekimo nelaimėse užmušta 
apie 400. Gyventoių skaičių pa
pildo gausėja gimimai Izrae'y
je vyrauja Įsitikinimas, !<?d net 
ir su rusų ginklais arabams ne
pavyks pasiekti pergalės. Ta-

joje nebuvo, kadangi Amerikos 
ir Švedijos santykiai buvo gero
kai įtempti svarbiausia dėl dvie
jų dalykų: Švedijos užimtos po
zicijos Vietnamo reikalu ir ati
darymu durų visiems Amerikos 
kariuomenės Vokietijoje dezerty 
rams. Švedai paskyrimą sveiki
na, nori geresnių santykių su 

čiau karo niekas nenori. Vi3i i Amerika, bet prideda, kad jų nu 
re«v3 vTTnusvbes msta-rgas r>a ' sistatymas Vietnamo reikalu 

i siekti taiką ir to meldžia, t. Pr . I nuo to nepasikeU. 

Tito apsilankys 
pas popiežių 

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito šį pavasarį 
žada važiuoti j Italiją, t a proga 
aplankys ir popiežių. Diplomati
niuose sluoksniuose manoma, 
kad jo vizitas bus t ik po Italijos 
rinkimų, kurie numatyt i bal. 
mėnesi. Iki to laiko Vatikano i r 
Jugoslavijos santykia i iš pusiau 
normalių visai sunormalės ir jų 
dip'om^tin^s a f s tovybės bus pa
keltos iki ambasadų laipsnio. 

iš anksto žinoma, Brandt nepa
darys. Kancleris jau ir taip dau
giau padarė negu tie, kurie prieš 
ji buvo. pripažindamas, kad yra 
dvi Vokietijos vienoje vokiečių 
tautoje. 

• Italijoj vidutiniškai kasdien 
ant kelių užsimuša 23 žmonės ir 
585 būna sužeisti. Pernai Romo
je žuvo 20S žmonės, o sužeistų 
buvo 13.703. 

• Netoli Bf'rmudos užsidegė 
Norvegijos tanklaivis, Įgula spė 
jo išsigelbėti. 

• Amerikoj pakilo kainos vai
sių ir daržovių. Priežastis — ša! 
čiai Floridoj. 

Ilgo gyvenimo 
paslaptis 

LGAVESTOFT. Anglija. — Už
vakar mirė seniausia britų salų 
gyventoja Roe. gyvenusi 111 me
tų ir 339 dienas. Jo s ilgo am
žiaus paslaptis, kaip ji pati sako. 
buvo tvarkingas gyvenimas, sun 
kus darbas, gera nuotaika ir 
kasdien puskvortė pieno. 

KALENDORIUS 

Sausio 14 d.: šv. Hiliarijus. 
šv. Makrina. Laimis. Auksė. 

Sausio 15 d.: šv. Benitas, šv. 
Sekundina. Dailius. Snieguolė. 

Saulė teka 7:17. leidžias 4:44. 

ORAS 

Kiek šalčiau, temperatūra a-
pie 20 Is i^nių, apsiniaukę, ga-

i limas sniegai. 

Okup. Lietuvoje. — Lietuvoje, 
Vilniaus ir kt. spaudoje, paminė
ta Elenos Bindokaitės 70 m. am
žiaus sukaktis. "Tiesa" (nr. 287, 
1969) pastebi, kad E. Bindokai
tės, gimusios Vilkav iškyje, kūry-

, binis kelias — tai visa Šaiulių dra 
mos teatro istorija. Bindokaitė 
Šiauliuose buvo sukūrusi b ran
džiausius va :dmenis. Aktorė yra 
dalyvavusi beveik 3,000 teatro 

•taklių. Režimas jai buvo su-
I teikęs "TSR liaudies artistės var-
oą." Gruodžio 11 d. Šiaulių dra-
mos teatre įvyko Jubiliejinis E. 
Bindokaitės kūrvbos vakaras. 

(E.) 

• Indija šiais metais iš Thai-
j lando pirks 100,000 torių ryžių. 

http://gav.su
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LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLA 
AUSTRALIJOJE 

da savo veiklos naują dešimtme
tį, t.y. trisdešimtuosius gyvavi
mo metus. 

Vyriausioji skautininke visas 
davusias Įžodį apdovanojo nau
jomis " ' J a u n e s m o J i Skautė" kny
gelėmis, kurių papildyta laida 
ką tik fšėio iš spaudos. Tai labai 
reikalinga ir naudinga knygelėj 

(LSS Australijos rajono vado 
v.s. V .Neverausko pranešimo 

santrauka) 

(LSS Australijos rajono \ ado 
atžvilgiu tik 2547 kvadratinėmis 
myliomis mažesnis už JAV (pa
lygink 3 rajonus;. Rajone šiuo 
metu yra sekanti padėtis: 

Tuntai — 4, Vieiininkijos — 1 . - , 
ASS skyrius— 1, Pavienių skil- paukštytei, ir jos vadovei — drau-1 
eių — 1. viso narių rajone vra gininkei. Knygelėje telpa visa 
367. kurių LS brolijai priklau- I a u n - skaučių programa, pagal 
so 209, LS seserijai — 148 ir ASS i k " r i a vadovė gali ruošti sueigas, j 

10. Į pasirodymus ir eiti pat. laipsnių 
Kas dveji metai rajone ruošia- j programas. Knygelę spaudai pa

mos stovyklos, į kurias susiren- niošė v s - A Xamikienė su ben- j 
ka 60-70 proc. rajono narių. Xor- \ Ciradarbiais. 
maJiai stovyklos vyks ta pakaito j Laužas, kurį sumaniai vedė! 
mis: Adelaidėj, Melbourne ir Syd- j Xeringos dr-vės adjutante Nijolė j 
ney ir yra suderintos su Austrą- j Viščiūtė, buvo nuotaikingas savo' 
lijcj vykstančiomis Lietuvių die- j pasirodymais, kurie, perpinti dai
nomis. Aušros tuntas Sydney tu- nomis ir šūkiais, smagiai nuteikė 
ri įsigijęs gerą nuosavą stovykla- į visus atsilankiusius. Draugoviif 
vietę. Kiti tuntai irgi dairosi, kaip į pasirodymus pravedė adjutantės. 
įsigyti savo stovyklavietes. Visi atsilankusieji galėjo pasi-

1969 m. lapkričio 28 d. rajo- I vaišinti kavute ir pyragais, kurių 
nas oficialiai atšventė 21 metų I išpardavimas buvo suruoštas Ga-

stogę. įžodžio iškilmės tęsiamos to 
Hau šHtoje pastogėje. Skaitomi į-
sakymai, Nidos laivo vadovė 
pask. A. Jovarauskienė sveikina 
seses, vyr. skautininke M. Joni
kienė savo žodyje primena sesėm 
įžodžio reikšme skautiškame gy
venime. Kiekvienas žmogus gali 
suklysti, bet nereikia nusiminti, 
reikia kovoti, mokytis iš savo klai
dų ir stengtis būii geresnėmis. 

Sueiga baigta. Sesės vaišinasi 
pyragais, tėvai ir vadovai dalina
si Įspūdžiais. Skamba sesių dainos 
ir visiems gera. smagu šiltoje pas
togėje. 

Mašinų vilkstinė skuba Chiea-
gon. Šalta ir tamsu. Mašinos ūže
syje lyg ir girdisi švilpiančio vė
jo šaukimas: "Gero vėjo! Nidos 
laivui gero vėjo!" 

Nuoširdi padėka už skanius 
pyragus ir kavutę sesėms: V. Ra
čiūnienei, A. Malašauskienei, S. 
Kunstmanienei, R. Dieienei ir po
niai L. Zeikuvienei. Ačiū tėvų 
komiteto pirmininkui K. Miecevi-
čiui už kelionę į Lementą ir at
gal. 

Visoms ir visiems skautiškas 
jūreiviškas ačiū! 

NELAIMĖ IŠTIKO V.S. 
A. KRAUSĄ 
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MOSI) KOLONIJOSE 
Rockf ord, Illinois 

DEMONSTRUOS FILMĄ 

Balio 85 sk. metinis susirin
kimas įvyks sausio 18 d. 1:30 
vai. lietuvių klubo mažojoje sa
lėje. 

Susirinkime dalyvauja sve
čiai iš Chieagos: Balfo Chicagos 

Sacred Hear t parapijos bažny
čios mažojoj salėj šaukiamas 
Melrose Parko L B apylinkes vi
suotinas susirinkimas. Visus a-
pylinkės lietuvius prašom susi
nėkime dalyvauti. Bus labai 
svarbus apylinkės pirmininko 
R. Čepeles pranešimas salės Įsi
gijimo reikalu. Y r a labai g'3ra 
proga Melrose P a r k e lietuviams 

* .->-.«-. • «, i- l.apsKnties pirmininkas, i i rekto , . . . . . , Australijoje gyvenąs Vydūno f ^ . M / _ . „ T . nusipirkti salę. kurio-e visi pa nus Vai. Šimkus, zurn, Jurgis i K ... . , ^ 
w : r p n e n m a i oy c n o i i m a i cralži+n Viii. raštų ir gyvenimo tyrinėtojas v.s. I 

Antanas Krausas prieš kelias sa-

gyvavimo sukakti — taigi, pats 
seniausias raj'onas (po atsikūrimo 
Vokietij'oje) užsienyje. 

Kai kurie vienetai yra užsire
gistravę Australų skautų sąj'un-
goje, bet čia santykiai tempiasi, 
nes australai nelabai nori pripa
žinti dvilypumą. 

LS brolijos vyr. skautin. v.s. 
Vlado Viieikio atsilankvmas V-• , , - , >. > T i r> r- . . , , dos laivo skaučių ežero link. Pa 
tosios 1 autines stovvkics metu ~ 

bijos vyr. skaučių dr-vės. 

GERO VĖJO! M D O S LAIVUI 

Lemontas, 1969 m. gruodžio 
21 d. 

Salta ir tamsu. Balkšvas mė-
džiuvusio medžio kamienas pri
mena vienišą, suvargusį Lietuvos 
laukų koplytstulpi. Vėj'as, žaisda
mas su snaigėmis, lydi būrelį Ni-

Australifoie lieka neužmirštamu 
įvyjiu ir dšr ilgai -bus*- paskati 
nantis variklis mūsų veikloje. 

PAUKŠTYTĖS LINKSMAI 
ŽYGIUOJA... 

Aušros Vartų tun to jaunesnio 
šios sesės Naujuosius metus pra
dėjo savo metine, tradicine šven
te sausio 4 d. Šventė pradėta šv. 
Mišiomis, tėvų jėzuitų koplyčio-

čiame ežero pakraštyje lauželis ir 
trispalvė pasitinka seses, jūrų 
skaučių įžodžiui. Būrelis tėvų, iš
sirikiavusios Nidos laivo jūrų; 
skautės, vadovaujamos paskauti-
ninkės A. Jovarauskienės, pasi
ruošia įžodžiui. 

"Brangindama savo garbę aš 
pasižadu visemis jėgomis stengtis 
tarnaut i Dievui, T'-vynei..." 

Laužo liepsnoje trispalvės spal-
. vos išryškėja nakties tamsoje. Ir 

je. Mažosios tunto pauKŠtytės or- j § a h a s v ^ a s n u s i n e š a k a ž k u r ' j t0_ 
gamzuotau gairelėmis nesmos, da ; l u m ą įiodžįc> p a s k u t i n i u s žo_ 
lyvavo šv. Mišių aukoje, išklausė ; d ž i u s ; « p a s i ž a d u m y l ė t i j u r a " . 
tėvo Kezio pamokslo, o iškilmin-
gon sueigon susirinko mažojoje 
Jaun. centro salėje. 

Nors eras buvo gana saitas ir 
laikas labai nepatogus, nes per 
švenčių atostogas nebuvo gali
ma suruošti sueigų, šventėje da
lyvavo gražus būrys paukštyčių. 
Atsilankė LS seserijos V.S. M. Jo
nikienė, Vidurio rajono vadei-

Vyr. skautininke M. Jonikienė 
sesėms jūrininkėms užriša kakla
raiščius. Skautininke S. Kunst-
manienė — tėvynės ilgesio maz
gelį, pask. A. Jovarauskienė — 
gerojo darbelio mazgelį. Juodais 
jūrų skaučių kaklaraiščiais pasi
puošė šios Nidos laivo sesės: Kris
tina Baumilaitė, Rūta Bobelytė, 
Rita Dičiūtė, Vilija Jakaitvtė. 

ve s. B. Kožicienė, tunto kape- j Margareta Jasiūnaitė. Rasa Jova-
lionas J. Borevičms,S.J., tuntinin- | r a u s k a i t ė , Kristina Juodvalkytė, 
ke ps. Alb. Ramanauskeme, v.s. L i c i i j a Kazlaitė, Rūta Karaliūnai-
Ale Namikiene — seserijos skau- j ̂  Kristina Kavoliūtė. Milda 

Janušaitis ir foto archyvo rei-
vaites buvo ištiktas širdies prie- j k a l l i v e d ė J a s k u n " ** K e z y S ' 
puolio, iš kurio išsivystė paralv- ^ J -
žinės komplikacijos-. Gvdomas Fi! P° susirnkimo kun. Alg. Ke-
tzroy ligoninėje, Melbourne, kur; zys pademonstruos filmą is Chi-
gydytojai moko jį iš naujo vaikš- cagos lietuvių veiklos. Filmas 
čioti. Tikimasi, kad po ilgesnio yra pavadintas "Jaunimo cent-
gydymo jam pavyks sveikatą at- ; ras ." 
gauti. Po programos vyks bendri 

Gyvendamas Melbourne, v.s.' šalti užkandžiai — pokalbiai. 
A. Krausas, visą savo energiją Kviečiame Balfo narius - rėmė-
skyrė lietuviškų knygų platinimui jus bei prijauč'ančius gausiai 
ir talkininkavimui savaitgalio mo j dalyvauti susirinkime ir pa-
kykloms. Rūpindamasis lituanis- gerbti šio skyriaus organizato-
tika, jis dažnai lankydavosi įvai- i rius _ veikėjus ir pamatyti la-
riose lietuvių gyvenamose vieto-ibaį įdomų f'lmą. Valdyba 
vėse su knygų parodomis ir pas
kaitomis. Nuoširdžiai rūpinosi ir! įVlelrO e PcU*K, 111. 
Vydūno raštų išleidimu. Užper
nai jis su paskaitomis apie Vy
dūno gyvenimą ir kūrybą aplan
kė ir didesnes lietuvių kolonijas 
JAV. Skautininkui Krausui linki
me greit pasveikti ir tęsti pamil
tąjį svarbų lituanistinį ir jauni
mo auklėjimo darbą. 

STOVYKLAUJA 

Kalėdų švenčių laikotarpyje 
Australijoje įvyko kelios lietuvių 
skautų stovyklos. Tuo tarpu JAV 
ir Kanadoje broliai ir sesės tega
li gyventi praėjusios vasaros sto
vyklų prisiminimais ir svajoti bei 
planuoti apie ateinančias. 

CLEVELANDO SKAUTŲ 
IŠKYLOS 

rengimai a r suėjimai galėtų bū-
| ti atlikti be rūpesčių, bėgiojimų 
j ir maldavimų susirinkimams 
j gauti salę, kurios dažnai, reika

lui esant, ir gauti neįmanoma. 

JTELPf* *X3 
KCL-: NIT^JE 

Melrose Paiko LB ir lituanis
tinės mokyklos tradicinis kon
certas - balius, įvykęs lapkričio 
29 d. Eagles Hali, pavyko ge
rai. Keletas dešimčių dolerių li
ko rnokyk1 os reikalams. Pro
gramą išpildė solistas Valenti
nas Liorentas ir pianistas Al
vydas Vasaitis. Šokiams grojo 
Bichnevičiaus orkestr. Melrose 
Par,ko LB apylinkės valdyba ir 
Lituanistinės mokvk^- ' '-TU ko
mitetas širdingai a v. -ja progra 
mos dalyviams už honoraro pa
aukojimą lituanistines mokyk
los rrikalams, gėlių prekybinin
kams Mėtai ir Reimontui Žel
viams (iš Bensenville. V\.) ui Clevelando Pilėnų tunto skau

tai prieš Kalėdas aplankė Fires- . , .,. , , . . -« • 
c , ., Z, n paaukotas sreliu šokiui galės ir 

tone gumos rabnką Akrone. P o | *\_,_ . . _. . 

čių skyriaus vedėja ir tėveliai, ku
rie susidomėję apžiūrinėjo pauk
štyčių darbelių parodėlę, kuri vi
suomet būna šventės metu su-
ruošiama. 

Oficialią dalį pravedė Nerin
gos dr-vės dr-kė v.sl. Nijolė Bal-
zarienė. Įiodį davė ir naujais kak
laraiščiais pasipuošė sesės: 1. As
ta Spurgytė, 2. Vida Kavaliūnai
tė, 3. Aldona Skvirblytė. 4. Žibu
tė Kairytė. 

Didokas būrys j . skaučių išlai
kė aukštesnius pat. laipsnių ir 
ženklų egzaminus. 

Kaklaraiščius užrišo tunt. ps. 
Alb. Ramanauskienė. Tėvynės il
gesio mazgelį — V.S. v.s. M. Jo
nikienė ir gerojo darbelio — ma
mytės. 

Vyriausioji skautininke v.s. M. 
Jonikienė gražias pasakėlės pri

lyginimu papasakojo paukštytėm 
apie neturting s mergaitės kuklu
mą ir sąžiningumą, kuris tai mer 
gytei ir visai jos Šeimai daug pa
dėjo varge. 

V. rajono vadeivė. s. B. Koži
cienė sveikino visas sueigos daly
ves. 

Tuntininkė ps. Alb. Ramanau
skienė savo kalboje pabrėžė, kad 
su Šiais N. Metais, tuntas prade-

Kupcikevičiūtė, Jūratė Mackevi-
vičiūtė, Videta Malašauskaitė, Jo
ana Martinkutė, Vida Miecevičiū-
tė, Virginija Mitkutė, Vida Stra-
vinskaitė, Violeta Šcerbaitė ir Jū
ratė Zeikutė. 

Vyr. skautininke pasveikina se
ses ir visi skubame į mašinas, pa
likdami sustingusį ežerą, šaltą vė
ją ir krintančias snaiges. Mašinų 
vilkstinė nakties tamsoje skuba į 
jūreiviškai svetingą Jovarauskų pa 

visiems, kurių nejmanoma įvar
dinti. 

MOKYKLOS 
KALfiDTI EGLUTĖ 

Melrose Parko Lituanistinės 
mokyklos Kalėdų eglutė įvyko 
gruodžio 21 d. 3:30 va i p^ p. 
Sacred Hesr t parapijos mokyk
los Mariau salėje. Programą a-
tidarė mokyklos vedėja A. Rep
šienė trumpu žodžiu ir pakvietė 
A. L. B-nės Chicagos apyg. švie 
tirno k-jos pirm. J. Masilioni į-
teikti mokytojams, išdirbusiems 

— LTžsukamas dviratis paga- ! tremtyje 3 ir daugiau metų. dip-
; mintas Olandijoje. J:s turi 201 'omus. 
metrų ilgio spyruoklę. Užsukta 
spyruoklė varo dviratį maždaug 
25 kilometrų per valandą grei

to jie buvo maloniai priimti ir 
pavaišinti netoli esančioj dr. Šan 
tų rezidencijoje. Tunto vadija ir 
iškylautojai yra dėkingi poniai, 
daktarui, Birutei ir Kęstučiui Šan 
tams už parodytą nuoširdumą ir 
sudarymą progos mūsų skautams 
pačiuožinėti jų ežere. 

Sekančioje tunto iškyloje nu
matyta aplankyti Clevelando F. 
B.I. ir policijos įstaigos, 
nulis ritasi virš ledu apsidengu
siu ežeru. Krinta pirmas kalėdi
nis sniegas. Ežero pakraštyje iš-

čiu keturis kilometrus. 

Reta draugystė — šunelis 
parodoje N e w Yorke. 

tik ka iš kiaušinio išskilęs viičiukas vieno;e 

Visi mokyklos mokiniai išpil
dė Balio Brazdžionio vieno veiks 
mo Kalėdų vaizdeli: "Trys Eg
lutės", kuri paruošė mokytoja 
A. Kašiubienė, talkininkaujant 
mokytojoms: R. Juknelytei, O. 
Rakauskienei ir A. Repšienei. 
Atvykęs PO Kalėdų vaizdelio iš
pildymo K.^ė.lų senelis (A. Ren 
šys) visus mažuosius ir mokyk
los mokinius ir mokytojus ap-
dovanoio dovanomis, kurias oa-
rūnino tėvų komitetas. Po t rum 
PO tėvu komiteto pirm. inž. V. 
Šuor:io padėkos žodžio, Kalėdų 
egMei programa buvo užbaig
ta. Visi svečiai ir mokiniai bei 

| mažieji buvo vaišinti saldumy
nais, o suaugusieii kavute. Ben
druomenės valdyba apmokėjo 
susidariusias Kalėdų išlaidas. 

APYLTNKfŠ 3fF7ITNIS 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 18 d. 2 vai. po pietų 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Reaakcija dirba kasdien M 
8:30 — 4:30, šeštadieniais m 
8:30 — 12:30. x" 

• Administracija dirba kas- m 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- Įį 
niais — 8:30 — 12:00. į j 

^ E z i ^ . . - * ^ ^ K ^ _ ^ 5 ^ 
~ ~ S 2 ^ s ^ - r r ? ^ a B g g s 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per6m6 Ofiso H E 4-1818 REZ. F R 6-9801 

OR. EDMUND E. GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. 
ketv. 1—4 Ir 7—9: 
tad. 10—4: šežtad. 

antrad. ir penk 
.0—2 vai. 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Specialybe v idaus l i gos 
2454 West 7 1 s t S tree t 

(71-os ir Campbell A ve, kampas) 

Ofs. 7S5-4477. 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 
— ^ — Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 
Rez. PR 8-6960 ir 4 — .s p. p. žažtad. 9 v. r. iki 12 d. 

DR. FRANK PLECKA3 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
SPECIALYBE — >'ERVC ER 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BCILDING 2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
''contact lenses". 

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Ave., W A 5-2670 
S m u l k e s n i s p r a n e š i m a s ir są lv - i Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

, - . . . . - - . « 'atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 
gos sales įsigijimui bus praneš- j 
tos susirinkime. Be to. bus ren
kama ir nauja apylinkės val
dyba ir aptar t i kiti reikalai. 

(kt) 

J0SEPH VENOKAUSKAS 
Remodefrng Csniractor 

Atlieka visns namn. t a i s y m o darbas 

2622 W. 69th St., 434-0S26 

Didžiojo poeto D a n t ė s int\Tiiiuo 
nus perg>'ven:mus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paį vairiu tas nuos tabaus gro
žio ei lėmis. 

Naujasis Gyvenimas 

Į lietuvių kalbą išvertė A . Ty-
ruolis, Goethės , Šilerio, Šekspyre 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Ital ijoj . K n y g a papuoš
ta meniškom iliustracijom. Įrišta j 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama D R A U G E ii 
pas knygų platintojus'. 
tllinois State ervyentojai prie kainos 

turi pridėti 5Cį mokesčiu. 

DR. ANNA BALIUKAS ' 
AKTŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W e s t 63rd S tree t 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: P R S-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 

Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treC. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800: Namu 925-78*7 

5159 South D a m e n A v e n u e 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 
Ofiso tel. PR 8-2220 

N'amu-rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
i O K S A 

V A I K U L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS , 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. ir 

Pirmad., antrad.. kevirt. ir penkt ' J e » k ? d į 8 v r; * į 9 V" £ • T p e t * 
nuo 12 iki 3 ,̂-al. ir nuo 5 iki g č e ž t a d " 8 v- r' i k l 3 v- P°P»et-
va^ vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Itezid. Telef. 239-4683 

DR. X, G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GEVEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Bai ld ing) Tel . L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8012 

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960 
DR. L JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
Sešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7?78 

DR. A. JENKINS j 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 
I 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 I 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 
— — — — — — — — — — — — — ^ — — i 
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coart, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Treciad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VTJDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBfi 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

TeL — REUanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12 - 4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak.. šeštad. 1 2 - 2 vai. p. p.. 
trečiad. uždaryta. 

DR. C. K. BOBELIS 
Inksto ir šlapumo Taku 

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

Route 25, Elęin, Illinois 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Wej»t 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Oft«o telef. 476-4042 

Rezld. tel. VTAlbrook 5-3048 
reL ofiso H E 4-5849. rez. S88-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9. 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šeSt. tik 
susitarus. 

Ofiso tel. H E 4-5758 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51 st Streei 
Valandos: antradieniais, penktadle-

oSato 2—9 v„ šeštadieniais 10—1 p.p 
Ligoniai priimami pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KCDIKTU TR VAIKU LIGŲ 

SPEC1ALISTC 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDI.IOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

( B j appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, Pūslės ir P r o s t a t o 

Chirurgija , 
Ofisas 2454 W. 71st S t r e e t 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet , 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro . 

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, IIL 
Kabineto tel. 687-2020 

Namo tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą 

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRoveUiill 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 16—12 
v. r., 2-8 v. vak. šežtad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTTKA IR MOTERTJ 
LIGOS 

Ofisas fa- rez. 2052 W. 59th S*. 
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., tre«. b 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 

^ n T ? " J i n t r # - , k eV' l r t- ? .PM*t- ! į » į Pagal' susitarimą, mio 11 vai. iki i vai. p. p. ir nuo 
8—8 vai. vakare. Trečiad. nuo Of. Tel HT- i « I M V « — _ m a mm U vai. ryto iki 1 vai. p.p., geštad 4-2123, Namn GI S-61 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso tel«f. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

TeL oflso Ir bato OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1— t vai. ir S—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL PR 8-777J* Rez. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 63rd Street 

Valandos: pirmad., ketv. 5—8 vaL. 
antrad. ir penkt 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą 

P I K T I N K I T E "DRAUGĄ" 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius Uk susitarus 
V a l - 2—• P- D. Ir 6—8 vai. 

Trečiad. ir Šeštad uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHERURGfi 
6648 South Albany A v e n u e 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pągąj auattar1m» 

TeL ofiso PR 6-6446. rez. H E 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

3107 West 71st Street Vai.. 2 Iki 4 v. p. 
Treč. ir šeštad. 

Ir 7 Iki 8 v. T 
pagal susitarime 

Ofiso teL 767-2141 Nemp 636-4856 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

6449 Sooth Pulaski Road 
Vai: pirmad . . an trad . , penktad. 1-4 
^ ž ^ a i - ^ ! ? ^ . 8 - ^ ^ 



Visų lietuvių švente — 

MAŽOSIOS LIETUVOS DIENA 
Visos mūsų tėvynės žemės 

ir jų žmones mums y ra lygiai 
mielos ir brangios, vienodai at
mintinos, išsiilgtos, it t ė v m s 
savi vaikai, po pasauk išsklidę 
Tačiau kiekviena mūsų krašto 
sri t is tur i savo skirtingą cha
rakterį , istorijos ir aplinkybių 
amžių bėgyje sukurtą. 

Vis dėlto, kai kalbame apie 
mūsų Lietuvos sritis, mūsų 
mintys nejučiomis krypsta į 
dvi daugiau susirūpinimo ke
liančias žemes — Vilniaus kraš 
tą ir Mažąją Lietuvą. Gal to
dėl, kad šie mieli ir brangūs 
L ;etuvos vaikai ilgesnį laiką 
buvo nuo motinos Lietuvos at
skirti , svetimųjų valdžioje gy
vendami lyg ir kitokiais tapę. 

Kiekvienų metų sausio pen
kioliktoji yra džiaugsmo diena, 
skir ta Mažajai Lietuvai. Tą 
dieną yna? prisimename bro
lius mažli^tuvius. kurie, sep
tynis šin.cus metų nuo gimto
jo kamieno atskirti, įstengė iš
laikyti savo papročius, kalbą. 
Daugelį šimtmečių vokiečių vai 
džios terorizuoti bei germani
zuoti, anot Tolminkiemio kle
bono Kristijono Donelaičio, pai 
kai drimeMais laikyti, šie lie
tuvninkai turėjo dar tiek tau-* 
tinės sąmonės, kad 1923.1.19 
savo seimo Ši-utėje atstovo J. 
Vanagaičio lūpomis išdrįso pa
sauliui sušukti : "Mūsų viešpa
čiai tyčiojosi iš mūsų teisių, 
atėmė iš mūsų ir tas pačias tei
ses, kurios —Versalio sutarti
mi mums ant popieriaus buvo 
pripažintos. Našta, kuri mus 
slėgė, buvo nepakeliama. Mū
sų balsas liko lyg šaukiančiųjų 
pūstynė.ie. Beliko vienintelė tei 
sė — ginklas, kurio ir tvėrė-
mės... Lyg anie Afrikos būrai, 
tykią naktį sudarėme šventą 
sutar t į ir an t rytojaus parodė
me prisoaudeiams, kaip galin
ga yra tautos valia, kuomet ji 
nebeteko kantrybės. Vieną gra 
žią nakt į .jūs išgirdote ginklų 
gandą. Tai buvo ne bailūs me
džiotojai, ne prietykio ieško
tojai, bet pakeltas ginklas už 
savo gyvybės galią... Karžygiai 
kovotojai žinojo savo uždavinį 
ir lyg kiškius išvaikė mūsų en-
gėius. Sendvaryje jie pagavo 
patį vadą prancūzą, kuris vedė 
prieš mus vokiečių žandarus. 
Tai y ra istorinis faktas, kad 
prancūzai su vokiečiais žanda
rais paimti tapo lietuvių ne
laisvėn". 

Tai įvyko tais metais, kai 
prancūzai, ners tebedegė neapy 
kan ta prieš vokiečius, vis dėlto 
neatidavė tikriesiems šeiminin
kams to mažo žemės ruoželio 
dėl to , kad. vokiečiai buvo d-
deli, lietuviai maži. Štai kodėl 
prancūzai kvietėsi į pagalbą 
prūsu žandarą "neklaužadom", 
nenorintiems vergauti, lietu
viams tvarkyti . Taigi ir Klai
pėda su siaura Lietuvos pajū
rio ruožu mums po 700 metų 
1923 m. sausio 15 d. atiteko 

f 

ne kažkuriais ten Versalio trak 
t a to punktais, o buvo prijung
ta abiejų Lietuvos dalių — Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos 

— gyventojų valia. Gyvenime 
taip jau būna, kad teisė tveria 
tol. kol ją remia jėga. 

Kas y ra Lietuvai Klaipėda, 
daug kalbėti netenka. Tai ne 
tik nuo amžių lietuvių gyve
namas kraš tas , vienintelis uos
tas, bet ir tvir tas nepriklauso
mybės laidas. Šia mūsų teise 
nepriklausomybės metais nie
kas nesuabeiojo, net ir didžio
sios valstybės, taip visada mėg 
stančios pataikauti stipres
niems, mūsų teises į šią Mažo
sios Lietuvos dalį pripažino. 
Tiesa, Hitlerio ult imatumu 
Klaipėda buvo nuo Lietuvos 
atplėšta, bet dabar abiejų Vo
kietijų valsty1 ninkai apie be t 
kurias vokiečių pretenzijas j 
šį kraštą nė neužsimena. Taigi 
ir atskiros Klaipėdos kraš to 
problemos nebėra, kaip. saky
sime, nėra Kauno, Vilniaus, 
Šiaulių, Panevėžio a r Marijam
polės problemos. Tačiau y r a 
labai svarbi viena nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo kovos 
dėl laisvės problema, vienodai 
svarbi Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos lietuviams. 

Yra ir likusios Mažosios Lie
tuvos pietvakarinės dalies — 
Tilžės bei Karaliaučiaus kraš 
to problema. Šią Lietuvos dalį 
pokario metais pasigrobė ru
sai, prijungdami jį ne prie Lie
tuvos, bet tiesiog prie Sovietų 
Rusiios Leningrado apylinkės. 
Mažąją Lietuvą rusai stropiai 
kolonizuoja, prieš tai senuosius 
lietuviškus vietovardžius pakei 
tę rusiškais ir išvežę iš oku
puoto k raš to visus senuosius 
gvventotus. Rusų stipriai ko
lonizuotas ir pats Klaipėdos 
miestas, o ta ip pat Klaipėdos 
kraštas. Šiuo metu Mažojoje 
Lietuvoje rusai yra užėmę maž 
daug tas pačias pozicijas, ku
rių vokiečiai laikėsi ligi II pas . 
karo paba ;gos. Vadinamos Ka
raliaučiaus srities tiesioginiu 
prie Sov. Rusiios žemių pri
jungimu Lietuva yra visiškai 
uždaryta "rusiškų" žemių vi-
duie, kad ji, neturėdama sienų 
su vakarais, greičiau užtrokš
tų negailestingame rusiškos 
meškos glėbyje. 

Nemunas nėra linija, skirian 
ti Didžiąią Lietuvą nuo Mažo
sios Lietuvos. Tai viena ir t a 
pati ne t ik vandens, bet ir a-
šarų bei kraujo upė, jungianti 
broliu žemes bendram gyveni
mui. Likimo buvo lemta dau
geliui Mažosios Lietuvos bro
lių pražūti karo audros ir kai
mynų teroro verpetuose. Ta
čiau pati lietuvių t au ta dar te 
bėra gyva ir nukankinto bro
lio žemė pereina ne jį nužu
džiusiam plėšikui, bet gyvam 
likusiam broliui. 

Štai, kodėl ir sausio penkio
liktoji — Mažosios Lietuvos 
šventė drauge yra ir visos Lie
tuvos, visame pasaulyje gyve
nančių lietuvių šventė. Jos pro 
ga mes tur ime ne t ik mirusį 
brolį apraudoti, bet ir rūpintis 
jo-likusiais vaikais ir paliki
mu, b. kv. 

Spaudoj ir gyvenime 

JAV VYR. TEISMO PROBLEMOS 

PRAMONES PLANAS 1970 METAIS 
Naujų pramones įmonių statyba žymiai mažesne 

A. Drobnys, valstybinės pia
no komisijos pirmininkas, 1969. 
XII.23 d. pranešime kar to jo ank 
stesnius pareiškimus ryšium su 
pramonės naujuoju planu: 

"1970 m. plane respublikos 
ūkiui keliami tokie svarbiausie
ji uždaviniai: intensyvinti pra
monės ir žemės ūkio gamybą, 
geriau panaudoti gamybinius pa 
jėgumus. spartinti visuomeninio 
darbo našumo augimą, mažinti 
darbo sąnaudas visame liaudies 
ūkyje, kelti techninį gamybos 
lygį bei jos kokybinius rodik
lius: didinti kapitalinių įdėjimų 
našumą ir gerinti ių struktūrą, 
siekiant arauti didžiausią gamy
bos prieauglį kiekvienam kapi
talo įdėjimui". 

Ar geros valios pareiškimai 
bus šiais metais įgyvendinti? 
J au iš anksto galima pasakyti, 
kad. metams praslinkus, bus vėl 
aimanuojama dėl eilės nesėkmių 
pramonės srityje. 

Pramonė planuose 

Lietuvos pramonės prieauglis 
šiais metais sieksiąs 8 r ' . kai 
penkmečio pradžioje buvo numa 
tyta, kad kiekvienais metais vi
durinis n^amonės gamybos prie-
an<r!io būtu 1 1 , 2 ^ Lietuvos vy
riausybėm o?valdžioie oramo^e-
ie ??mvbos pr ieaugus tesieks 
5 8 r - Aiškiau ta rus , Mas* .vos 
valdomos m-amonės imonės Lie
tuvoje sna^čiau bus skatinamos 
už pramone, tenkinančią VAtos 
^n^ l r i u s . 

*ioi<! Tn<*f-ais V^JS jrnarčiau ska-
•Hn<jTvia m?«'>" ir metalo ap^ir-
b^mn rvamonč. kurios gamyba 
rvaHidėsianti 16*~£. 

"FTVVtroer suv'frto'urnas nadi-
^A«sino 13<% §&0B metais numa-
*onw b a i 0 ^ pipktros oprūninima 
*emės i"ki"i. nors A Fere-^sss. 
Vem""^'1 1 nartrios sekretorius. 
WMfc*illP "O^onioke". k ° ^ ^ m e ' 
r-kio elektrifikavimas huv;s 
baio+as 1P85 m. 

Cbemiios p r p m ^ " ^ w»Hivte 

būsiąs kreipiama 3 
i cherrrmu t rąšu gamvbą. 

Statybos medžiagos 

Prpneš^'as nurodė kad šiais 
metais ypatingas dėmesys bū
siąs kreipiamas į s tatybos me-
džiaorų gamybą: 

"Numatytos priemonės geriau 
aprūninti s ta tvb^s įvairiomis 
medžiagomis. A tūnančia is me
tais sieniniu medžiagų gamybą 
ruošiamasi padidinti 10 .3 r ^ . Pla 
nuojamas sieninių medžiagų kie
kis natenkins valstybinės ka-
Ditalinės s tatybos poreikius be 
to, įgalins d a u g i u skir t : sieki
niu medžiagų s ta tvboms kolū
kiuos^ bei kaimo gvventoiams, 
nersikeliantipmc? i§ vienkiemiu i 
crvve^vietes. Daroma žygin di
dinti statybos apdailos medžia
gų gamvba, įvairinti ių asorti
mentą. Bus oradėtos gaminti 
plokštės iš dolomito, asbesto -

GiiDLMINAS GALVA Pane-

cementinės perforuotos akusti
nes plokštės. Taip pat bus di 
uinama fasadinių plvtų gamy
ba. 

Dėl pajėgumų stokos susida
ro sunkamų, aprūpinant staty
bas nerūdinėmis medžiago^u.?. 

je ir Tauragėje, pu. iuc 
vėžyje. 

Sinkumų mė?os ir j ;enc pra
monės įmonių darbui sudaro la 
bai dideli perdirbimui pr is ta to-
m u gy v u ' i ų ir P' r ' ° sezoniniai 
svyravimai. 

Respublikos pramonės įmo
nės kasmet pradeda į m i n t i ne-

KAS PENKTAS NEW YORKO 
GYVENTOJAS - LIGONIS 

Chroniško pobūdžio ligos ypač plinta gyventojų su ma
žesnėmis pajamomis tarpe 

VYT. AL-SEIKA, Spec. "Draujęo" korespondentas N. Yorke 

Todėl ypač svarbu nukreipti pas m a z a " » » « S 3 ^ ' " - " <*** uz-
tangas karjerams išplėsti b < i . d u o t y s ™ m £ t y - ° s ir 1970 me-
naujiems įrengti. Tuo tikslu kon tams. Tačiau yra ;momų ku

rios vis dar tebe^srūna pase
nusių modelių ir fasonų dažnai 
menkos kokybės prekes, neturin 
čias paklausos. 

Maža to — pasireiškia ir kito 
pobūdžio tendencijos- kai ku
riose žinybose siekiama gamy
bos speeializavimo dingstimi 
siaurinti asortimentą ir mažinti 
kai kurių plačiai v' ' r toiamų pre
kių gamybą, neatsižvelgiant į 
vartotoių poreikius. Lf^gvosios 
maisto, mėsos ir pieno pramo
nės bei kitų ministerijų įmonės 
nustoja gaminti vartotojų pa
mėgtas prekes ir ių vietoje iš
didžia į rinką analog;=kas. bet 
r-anrastai jau brangesnes pre
kes". 

centruojamos lėšos, kad 1S71) 
metais būtų galima paleisti slam 
bią nerūdinių statybinių medžią 
gų įmonę Trakuose. 

Tenka pastebėti, kad statybos 
ministerija ir šiais metais blo
gai s ta to statybinių medžiagų 
pramonės įmones. Tai gali su
kelti rimtų sunkumų, aprūpi
nant statybinėmis medžiagomis 
planuojamas s tatybas". 

Vartotoju poreikių tenkinimas 

Pranešėjas aptarė tik kai ku
rias vartojimo sritis, nurodyda
mas pramonės įmonių išdaigas 
vartotojų paklausoms pažeisti: 

"Kreipiamas dėmesys plane 
plėsti pramo"ę. gaminančią var
tojamas prekes. Nauju pajėgu
mų įvedimas bei veikiančių įmo 
nių modernizavimas įgalino nu-
matvt i ara^a ST^AH1' nrodrkciios 
augimą tekstilės ir trikotažo pra 
monėje. Visu rūšių audinių ga
myba numatoma padidinti 18 fr, 
jų ta rpe medvilniniu — 30 pro
centų, viršutinio trikotažo ga
minių — 12 procentų. 

Bus toliau plečiama didelę gy 
ventoju nak^usą turinčnj mais
to produktu gamyba. 

Ateinančiais metais runu^to-
ma užbaigti statyti ir p/-adėti |«"0 potvynio Alžyro gyvento-
eksploatuoti cukraus faV;ką jams ir įvairių nela'mių ištik-
Kėdainiuose, šaldytuvus Alytų-1 tiems Indijos žmonėms. 

A Drob^vs atvirai prisipaži
no, kad kai kurie valstybinės 
r»lano komisiios pianai yra van-
<*envie raš-vti. nes ^ramonės i-
monės turi savo planus, primes
tus sovietinės santvarkos. 

Kas penktas gyventojas — 
chroniškas ligonis 

\'evv Yorkas daug kam žino
mas savo politinėmis, dvasinė
mis, kultūrinio gyvenimo įžy

mybėmis, turi ir nemaža šešėlių. 
Kaip tik, 1969 metams baigian
tis, iš paskelbtų duomenų pasi
rodė, kad iš Nevv Yorko miesto 
penkių gyventojų — vienas laiky

tinas chronišku ligoniu, kitaip 
tariant 20 proc. arba penktada
lis šio didžiausio krašte miesto 

gyventojų serga chroniškomis 
ligomis. 

Tyrinėjimus įvykdė centras so
cialiniams tyrimams. Buvo ištir
ta 5,500 miesto šeimų 1966 me
tais. Pasirodė, kad tie susirgimai 
turi ryšį ne tik su gyventojų 
etnine kilme, kiek su jų paja
momis. 

Ligonvs — uždirbę nedaugiau 
4,000 dol. 

RINKLIAVA 
NUKENTĖJUSIEMS 

Kaip praneša Rytų Vokieti
jos katalikų laikraštis "St. Hed-
vvigsblatt", visose Rytų Vokieti 
jos bažnyčiose buvo su reng ta 
rimkliava padėti nukentėjusiems 

ga. Tuo tarpu portorikiečių tar
pe tas procentas buvo mažesnis 
— 16.2. o ne baltos rasės žmo
nėse dar mažesnis — 15.8 proc. 

Daugiau susirgimų baltosios 
rasės gyventojuose turi ryšio ir 
su apklaustųjų amžiumi. Baltų
jų tarpe, turėjusių 45 ar daugiau 
metų amžiaus, buvo 41.7 proc.. 
tuo tarpu Puerto Rico ateivių 
tarpe tokio amžiaus apklaustų
jų buvo 14.8 proc., ne baltos ra
sės gyventojų tarpe — 20.9 pro
centų. 

Jaunesni nukenčia mažiau 

Taigi vis labiau ryškėja, kad 
fuo gyventojas vyresnis, artėjąs 
senatvės ribos, juo greičiau jis 
tampa kurios nors chroniškos li
gos auka. 

Štai, apklausinėjus 1,000 gy
ventojų, sergančių žemiau 45 m. 
amžiaus rasta 133.9 atvejai, tuo 

tarpu turinčių 45 ir nedaugiau 
kaip 64 m. amžiaus tas susirgi
mų skaičius jau siekė 396.1 atve
jį, grupėje žmonių daugiau 65 
m. amžiaus — net 756.2. 

Paaiškėjo, kad Xew Yorko gy
ventojus daugiausia chroniškų Ii 
gų atžvilgiu kamuoja aštuonios 
ligos bei negalavimai. Tai širdies 
sutrikimai, aukštas kraujo spau
dimas, diabetiniai susirgimai _ ,. , , 
("cukraus l iga"), vidurių ulee- , P a ^ .P^iskejo, kad trys 
ris, artritis ir reumatizmas, a s t - 1 " ^ * 1 ^ , v l sv* s u s i m ų 

ma, "šienligė" (hay fever) ir < 7 6 ' 4 P " f > ^ v ę pranešti, me-
chroniško pobūdžio bronchitas. | J ™ * erzant , gydytojui. Tai hu 

Visi tie susirgimai bei negalavi- g * kad m a z i a u ^situn Nev 
mai atitinkamų sveikatos įstaigų Y°rko Syy^l^ aprūpinami gy 

| JAV-se laikomi "chroniškais". d ^ ° P"eziura. 
Kas paaiškėjo? Apklausinėjusi Bet esama skirtumo tarp pasi-

I 1,000 gyventojų šeimose, kurių turinčių ir vargingesnių negrų 
'• metinės pajamos buvo ne didės- gyventojų medicininės prie-
Inės kaip 4,000 dol., tų chroniškų žiūros. Ne baltos rasės gyvento-

susirgimų (daugiau kaip vie-' jai, turį mažiau, kaip 4,000 dol. 
nas...) rasta 414,6 avėjų. Tuo pajamų per metus, daktaro pa-
tarpu šeimose, kurių metinis už- galbos sulaukia rečiau, kaip jų la 
darbis siekė ne mažiau 4,000 ir biau pasiturį broliai. 

nedaugiau 7,499 d o l , vienam į 
1000 gyventojų susirgimų skai- \ 
čius siekė 221,1. Pagaliau seimo-' 
se, kurių metinės pajamos buvo ; 
7,500 dol. ir daugiau, susirgimų' 
vienam 1000-čiui tebuvo 218. 

Žuvusio sen. Kennedy našlė Ethel žiūri į paruošimą vaiku televizijos pro
gramos Sesame Street. Programa bus perduodama vasario mėnesį. Ethel 
turi 11 vaiku. 

MEDICINA TURISTAMS 

Moterys daugiau nesveikuoja 

Iš apklaustų gyventojų vier 
ar daugiau chronišku negalavi-

VoMetijoje Niurenbergo gy
dytojai sugalvojo įsteigti taip 
vadinamą tur is tam mediciną. 
Tai liečia žmones, kurie nori ke

is apklaustų gyventojų vienu Bauti, bet turi širdies ir kraujo 
i apytakos 3Utrikimus. Tokie žmo-

mu nusiskundė 22.5 proc. mote- ( n ė s faktin3i riėra_ gydoma nuo 
rų, vyrų 17.7 proc. j ^ ^ pavyzdžiui turintis 

Pvz. moterų tarpe buvo 101.6 j aukštą kraujo spaudimą prieš 
atvejai susirgimų artričiu ar reu-1 pradedant kelionę vaistais yra 
matiniais negalavimais, tuo : nužeminamas teraujo spaudimas. 
tarpu vyriškių tarpe — 37.6 at- j Taip pat ir prieš širdies smū-
vejų. Taip pat moterų daugiau gius, galintieji juos turėti, prieš 
negalavo dėl aukšto kraujo spau j kelionę pradedant gydytojų yra 
dimo — 61.5 atvejai (vyrų gi— 
28). 

Iš kitos pusės, vyrų tarpe dau
giau rasta atvejų su širdies nega
lavimais. 

Daugiau suserga baltieji 

laikinai "pagydomi", kad kelio
nėje neištiktų širdies smūgis. 

K. Kl. 

— Jus esate st iprus tol, koi 
jūs neatėmėte visko iš žmonių. 

Baltųjų New Yorko gyventojų A311"10. H ^^^ J"s &»• " ^ ^ 
tarpe, išskyrus portorikiečius, atėmėt jau nebėra jūsų valdžio-

I 22.1 proc. apklaustųjų pasisakė je . J is vėl yra laisvas, 
i sergą viena ar kita chroniška Ii-1 A. Solženycm 

Ar sakinys "štai. tai yra" neatliepia tą pačią min- psl.). Samkya nepripažino bramanos mokslo (M. Weber 
tį, kuri yra išreikšta Sen. Testamente, k a d a "Dievas 194), kaip dieviškos visatos sielos. Samkya yoga buvo 

greičiau individualistinis sąjūdis. 

Amerikos vyr. teismo sprendi
mai, dažnai pernelyg palankūs 
nusikaltėliui, įnešė daug maiša
ties į kasdienini gyvenimą. Tuo 
reikalu įdomių informacijų duo
da "Lietuviai Amerikos Vakaruo
se", leidžiamas Los Angeles mies
te: 

"Adv. LaFcIctte š. m. spalio 
12 d. Lietuvių Namuose savo pas 
kaitoje davė įdomios medžiagos 
apie JAV vyrausią teismą, š ta i 
keletas jų: 

įMūsų kraštas, — kalbėjo prele
gentas, — vis giliau klimpsta į 
betvarkę, į monarchiją ir komu
nizmą tik dėka vyriausio teismo 
nutarimų per pastaruosius 17 me
tų. 

JAV vyriausią teismą sudaro 9 
I asmenys buv. prezidentų paskir-
Į ti iki gyvos galvos. Jie gauna po 
, 60.000 dolerių per metus algos. 

Su tais teisėjais yra kelios blo-
; gybės. Viena. Dažnai jie paski-
i riami be praktikos asmenys, tik 
politiniais išskaičiavimais, įvai-

', rių interesų, — unijų, juodžių, 
žydų, komunistų, -spaudžiami. 
Antra negerai, kad jie skiriami 
iki gyvos galvos; persenę, kartais 

j jau 90 metų amžiaus, jie nebesu-
' geba sveikai galvoti, parodyti be-
tarpinės iniciatyvos. 

Per 17 metų prie Warreno vy
riausio teismo buvo 5 liberalai ir 

14 konservatoriai teisėjai. Todėl 
| (Nukelta į 6 psl.) 

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS 
VYT. BAGDANAVICIUS 

Išeidamas su naujomis idėjomis šios upanišados 
autorius tačiau pasilieka ištikimas klausimo pastaty
mui ir ligšiolienei terminijai, kad būtų savo bendralai-
kių suprastas. Jis šitaip kalba apie transcendentinį 
Patį ryšium su žmogaus patim. "Yra vienas visuose da
lykuose valdovas Pa ts . kuris iš daugybės padaro vie
nybę. Išmintingiesiems, kurie supranta jį savyje Paty-
je, priklauso amžinoji laimė, ne kitiems" (204). 

Atkreipkime dėmesį į tai. kad čia autorius duoda 
atsakymą į upanišadinir kų pastangas rasti visų daly
kų vienybę. Jie tos vienybės ieškojo dažniausiai įvai
riuose atskiruose gėriuose ar net elementuose, o šis 
autorius ją grąžino į Patį, esantį nepriklausomai nuo 
žmogaus. 

Suprantama, kad šitokia galvosena darė nemažą 
perversmą upanišadininkų visuomenėje. Nuoseklus 
žingsnis toliau būtų pripažinti Pačiam, kad jis yra 

i viską sukūręs. I r atrodo, kad pridengta forma auto
rius tai nori pasakyti: "Yra vienas amžinas mąstyto
jas, kuris mąsto ne amžinas mintis, kuris, nors vienas, 
išpildo visų troškimus. Išmintingiesiems, kurie tai su
pranta savyje pačiuose, priklauso amžinoji taika, ne 
kitiems. Jie supranta , kad aukščiausias neišsakomas 
džiaugsmas s ako : štai . tai yra" f 204). Ne amžinos min
tys mąstomos visagalio ir amžino mąstytojo yra 
gražus pavadinimas pasaulio,' 

t a rė : tepasidaro šviesa. Ir pasidarė šviesa' 
1,3) ir t. t.? 

(Pradž. 
Tačiau būtų netikslu yogą suvokti vien Samkya 

Tačiau šis mokslas yra per daug sk i r t ingas nuo prasme. Yogos praktikos ateina iš labai toli. Pasak R. 
absoliutinės visų dalykų vienybės mokslo. Dėlto čia pat Į C. Zaehnerio yoga "yra dalis ir nuotrupa to žmogiš-
girdima prieš jį reakcija: "Kaip aš galiu ta i suprast i? kosios rasės palikimo, kuris siekia auksinio žmonijos am-
Ar jis turi šviesą iš savęs ar jis tik atspindi šviesą?" 
(204). 

30. YOGOS REIKŠMĖ DIEVO SUPRATIMUI 

Būtų per daug bandyti vieno straipsnio pagalba 
apžvelgti toki platų indiškos kultūros reiškinį, kaip yo-

žiaus, kada žmogus dar buvo nemirtingas" (Compari-
son of Religions, 83). 

Ką reiškia šis pasakymas, būtent, dėl ko yoga sie
kia auksinio žmonijos amžiaus, Zaehner pasako kitoje 
savo knygos vietoje. Mat, yoga yra gyva individualios 
žmogaus sielos nemirtingumo demonstracija (69 ps.). 

ga. Iš tikrųjų ne čia būtų ir vieta jį svarstyti, nes, pa- D ė l t o s priežasties ilgainiui yoga susiplakė su dualistine 
sak Max VVeberio, "klasinis bramanizmas niekada pil 
nai neprisiėmė yogos" (The Religion of India 164 ps.). 
Tačiau to paties VVeberio pasakymu, jis neįstengė jo pil
nai ir atmesti (165 psl.). Tauta šia asketine priemone 
naudojasi ne mažiau, kaip 3000 metų. Yogos mokslas 
yra pergyvenęs daug filosofijų. Jis yra buvęs ir bedieviš
kos filosofijos apraiška (Samkya Yoga), paremtas gry
nai psichologiniu treniravimu, ir dualistinės filosofijos 
nešėjas. 

Samkya Yoga, pasak Max VVeberio, buvo savitas 
šviesuomenės sąjūdis. Jo nariai susidėjo iš penkių laips
nių. Pirmąjį laipsnį sudarė liberalumo dorybės prakti
kavimas, sekant senovės vedomis. Antrąjį laipsnį suda-

I rė tarpusavės draugystės kultyvavimas. Trečiasis laips-
j nis buvo asmeninės studijos. Ketvirtas laipsnis — kitų 
į mokymas. Ir penktas iaipMtis — meditacija (Pal. 179 

galvosena, nevertinančia žmogaus fizinio gyvenimo ir 
susitelkiančia tik į žmogaus dvasios suaktyvinimo tech
niką. 

Kas iŠ tikrųjų yra ta yogos technika? Lengviausiai 
suprantama atsakymą duoda M. VVeber: "Yogos tech
nikos svorio centras krinta ant kontroliavimo kvėpavi
mo ir kitų su tuo susijusių priemonių, norint pasiekti 
apatiškos ekstazės" (164). Šalia to VVeberis randa rei
kalo pastebėti, kad "Klasikinė yoga nepripažino nera
cionalaus apsimarinimo, vadinamo "atha Yoga" arba 
magiškojo asketizmo" (165). 

Tiek M. VVeberis, tiek Zaehneris laikosi nuomonės, 
kad Samkyha Yoga yra ateistinis sąjūdis. Tačiau, nepai
sant to, VVeberis turi šitokį sakinį: "Yoga dėl mums ne
žinomų priežasčių visada stipriai laikėsi asmeninio Die
vo sąvokos" (188 psl. )t, 

(Bus daugiau) 



LIETUVIAI CALIFORNUOJE L ^ i i š ^ ^ 
KALIFORNIJOS LIETUVIU 
RADIJAS PRADĖJO VEIKTI 

Santa Monica, 
J828-3779. 

Calif. Telefonas 

Los Angeles Lietuvių radijo va
landėlė nuo vasario 1 d. veiks sek
madieniais 5 vai. p.p. iki 5:30 v., 
per tą pačią anksčiau turėtą ra
dijo stotį KTYM, bangom AM— 
1460, perduodama lietuvių kalba 
radijo programas. 

Prašom klausytis ir kitiems pra 
nešti, kad klausytųsi vienintelės 
Lietuvių radijo programos Cali-
fornijoje. 

Skelbimus, sveikinimus, prane
šimus ar savo pageidavimus pra
šome siųsti Californijos Lietuvių 
radijo klubo pirmininkei Stasei 'viai dalyvauti. 
Pautienienei — 841 Stanford St. I 

Radijo klubas 

KONCERTAS 

Los Angeles, Lietuvių parapi
jos salėje 1970 m. sausio 25 d., 
sekmadienį, 1:30 v. p.p. Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje ren
gia parengimą-koncertą. 

Programą paruošė ir ją praves 
režisierius Juozas Kaributas. Dai
nuos solistė — F. Korsakaitė, Sta
sė Pautienienė ir kt. 

įėjimas į parengimą-koncertą 
tik 1.50 dol. asmeniui. 

Maloniai kviečiami visi lietu-

Rengėjai 

BOSTONO ŽINIOS 
PRARADO NASA IR 63 
MILIJONUS DOLERIU 

Rašėm apie NASA centro už-

ra kaltinamoji byla, o žiūrima, 
ar ten nėra kokio nusikaltimo. 
Jeigu paaiškėtų, kad kas nors pa-
! našaus vra, visa šio tvrimo rae-darvmą, kuris buvo Cambndge, •• ,v . J . ' ~ . į " v . 
j dziaga atsirastų Grand Jury. Is šios nu-o dabar federalinė valdžia . 

kirto 63 mil. dolerių iš Bostono ' .h y l o s v i e , n a ^ r a * 5 * į j P e 
rmesto atnaujinimo projekto. p 0 ;ga i ir sudarytas vardas veikia net 
litika ir čia vaidina vaidmenį iš!1 teismo institucijas. Jeigu tai bū-
„u• • . . . . -tų eilinis asmuo, JIS tur but se-
abiejų pusių, vieni remia savo! 

draugus ir daro vietos pagerini
mus, o kiti, matydami, kad tai 

niai būtų kalėjime. 

Trumpai 
nebūtino reikalingumo išlaidos, 
jas mažina. — Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo paskelbimo Vasario 16 
VIEŠĖJO H. KAČINSKAS j-šios minėjimas bus Vasario 15 d. 

Mūsų žymusis aktorius Henri- l i e č i u d-jos auditorijoje So. Bos-
kas Kačinskas su žmona Sofija 

Šventinės nuotaikos amžinajam mieste 
J. VENCKUS, SJ 

Roma yra šventa vieta ir labai j V diocezijų. Šventino pats Kole-
šventų dalykų čia vyksta, tik la- giįps rektorius vysk. James A. Hi -

MŪSŲ KOLONUOSE 

bai apgailestaujame, kad Hong 
Kongo virusas nei pačios Romos, 
nei visos Italijos nepagailėjo. Mes 
čia Romoje ir Italijoje tą viru
są vadiname erdvės virusu (Vi
rus spaziale). Tačiau Apollo 11 as 
tronautai jo erdvėje nepastebė
jo ir nerado, bet italai mane, juos 
dabar kankinąs ligų sukėlėjas tu
rėtų būti nepaprastas ir todėl jį 
vadina "spaziale". Pradžioje viru
sas atrodė lengvas, bet jo veiki
mo pasekmės buvo blogos. Ypač 
biaurus viruso veikimas buvo po 
I Pasaulinio karo ir 1956 metais. 
Prie jo labai greitai prisiplaka 
komplikacijos, plaučių uždegi
mas ir vėliau širdies komplika
cijos. Sakoma, kad daugiau, kaip 
pusė gyventojų guli lovoje, liga 
keliauja į šiaurę per Alpius į 
Prancūziją, į Vokietiją. 

Amerikiečių kunigų šventimai 
1969 m. gruodžio 19 d. Šv. 

Petro Bazilikoje įvyko JAV Kole
gijos kunigų šventimai. Buvo į-
šventinti 45 kunigai iš įvairių JA 

buvo atvykę iš Washingtono ir N. 
Metus sutiko pas brolį muziką Je
ronimą ir Eleną Kačinskus. 

APLANKYKITE PARODĄ 
HARVARDE 

Jau rašėme, kad H a n a r d o u-
niversiteto VVidener bibliotekoje 
yra lietuvių-latvių paroda. Gale 
sausio mėn. ji bus uždaryta. Ver
ta ją aplankyti. 

NAUJI METAI BOSTONE 

Kiekvienais metais lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas rengda
vo N. Metų sutikimą. Ten rink
davosi dat»g lietuviškos inteligen
tijos. Šiais metais tėvų komite
tas sutikimo nerengė, todėl dau
guma tų dalyvių susirinko į Tau
tinės sąjungos namus So. Bosto
ne, Čia tikrai gražiai buvo jie su
tikti. Kitas didesnis N. Metų su
tikimas buvo Lietuvių Piliečių 
d-jos auditorijoj, So. Bostone. Bet 
čia daugumą sudarė tur būt se
nesnės kartos ateiviai ar jau čia 
gimę. Be to, buvo eilė mažesnių 
N . Metų sutikimų privačiuose na
muose 

Dr. Stasys ir Laima Jasaičiai 

koncertas 
tone. 

— Baltų draugijos 
Jordan Hali kovo 13 d. 

— Minkų radijo valandos ta
lentų popietė kovo 15 d. 

— Trečiasis Baltų draugijos 
koncertas, kurio programą atliks 
pianistė J. Rajauskaitė-Sušienė, 
balandžio 24 d. 

Waukegan, Illinois 
L. B. APYLINKĖS 

BIULETENIO 

VAIŽGANTO KŪRYBOS 
VAKARAS 

(Atkelta iš 4 pusi.) 

likti nors ir vien telefonu susi
siekiant su at i t inkamais asmeni
mis, reikėjo mažiausia penkias 
valandas išsėdėti kam nors prie 
jo. Tikriausiai vien telefono ir 
penkių valandų nepakako, teko 
ir savo lėšomis pavažinėti ir ke
letą valandų sugaišti susirašinė
jimui su organizacijomis lėšų 
telkimo reikalu. Gi F L I pasto
vių subsidijų iš niekur negau
na. Kad šalia PLI mokomojo 
personalo būtų koks apmoka
mas administratorius, t o nete
ko girdėti. Visa tai turė jo atlikti 
pa tys lektoriai. Taip pa t sunku 
tikėti, kad už panašius darbus, 
būtų kuriam nors apmokėtos 

surengė savo namuose N. Metų faktinos išlaidos, kaip ta i už te-
sutikimą jaunimui, nes jų duktė lefoną, a r savas naudotas susi-
stud. Dalia buvo atvykusi iš Chi- siekimo priemones arba 1-am su-
cagos šventėms pas tėvus. Ta pro- gaištą laiką. 
ga tėvai ir surengė N. Metų su
tikimą. 

KENNEDY BYLA 

Senatoriaus Ed\vard Kennedy by
los tyrimas, dėl Mary Jo Kopech-
ne nuskendimo, Edgartovvn teis
me eina visą savaitę. Rašant šias 
žinias tur būt yra paskutinė ap-

Čia tėra suminėti darbai , su
rišti tik su vienu parengimu, 
kurių niekas nemato ir dviejų 
ar bent vienos skilčių laikraš
čiuose neskiria. Bet ar tai gali
ma vadinti tik parengimu, ne
sibijant lietuvišku dievų baus
mės. Tai buvo Pedagogirio li
tuanistikos instituto studentu 

klausinėjimo diena. Tai nėra tik- žodinis viešas egzaminas, ku-

Kun. Juozo J. Anderlonio tėvai ir 
jo jauniausias broliukas prie Šv. 
Petro bazilikos Romoje. 

Nuotr. J. Venckaus, SJ 

riam buvo ruoštasi apie pusme
tį, nuvagiant laisvalaiki nuo tie
sioginių studijų, nuo jaunatviš
ko socialinio gyvenimo. Gi nor
malus gyvenimas vyksta ir apie 
PLI s tudentus , ir jie yra to jau
natviško gyvenimo sūkurio vei
kiami. Vienintelis jiems už tai 
moralinis atlyginimas, kad bu
vo beveik pilna salė besidomin
čios visuomenės t ikra lietuviško 
kultūrinio gyvenimo apraiška. 

Šiuo straipsniu nesiekiama nei 
apibūdinti, nei vertinti. Jei š i to 
čia būtų imamasi, išeitų lyg ir 
Mark Twain aprašytame dan
guje (Let te rs from the E a r t b * . 
kur visi po mirties grieš ir gie
dos. Be t kas gi norės nemokšų 
klausytis per amžius, kai čia 
žemėie g-eriausio bažnytinio cho
ro k a r t a savaitėje t i r s imą iš-
kiausvti tik pora valandų. 

Tais sumetimais t 'k ras čia mi
nimo vakaro vertinimas palieka
mas t iems, kurie turi tam TZITŪ-
tu crabumu. Stasys Vidmantas 

ckey. Visas ceremonijas atliko an 
gliškai. Specialiais lėktuvais atvy
ko apie 1000 giminių. Amerikie
čiai elgėsi kaip tikri kunigaikš
čiai: nesigailėjo nei pinigų, nei 
džiaugsmo, nei ašarų... Tada a-
merikiečiai buvo užvaldę ir šv. 
Petro baziliką, ir artimuosius net 
viešbučius ir restoranus. 

Šventinamų amerikiečių kuni
gų tarpe buvo vienas lietuvių kil
mės Juozas Anderlonis, iš Phila-
delphijos. Jo tėvai, nors abu jau 
Amerikoje gimę, bet kalba lietu
viškai. Po šventimų naujieji ku
nigai duoda savo giminėms ir vi
siems savo pirmąjį kunigišką pa
laiminimą ir tuojau bėga į baž
nyčios vidurį ieškoti savo gimi
nių. Lengvai įsivaizduoti, koks 
tai yra jaudinantis momentas, 
kada pirmą kartą sūnus kunigas 
apkabina savo mamytę, tėvelį, 
seseris, brolius, gimines ir drau
gus bei pažįstamus. Antrą dieną 
buvo koncelebruojamos pirmos 
Mišios su savo pažįstamais kuni
gais. Paskui buvo ruošiamos pri-
imtuvės. Popiežius suteikė visiems 
amerikiečiams bendrą audienci
ja 

Lietuviškos kūčios 

Kur yra lietuvių, ten švenčia
mos ir kūčios. Tokias kūčias Ro
moje visados ruošia Šv. Kazimie
ro kolegija. Jos šeimos galva, prel. 
VI. Tulaba visus sveikina, visus 
kviečia. Susirinko apie 50 žmo
nių. Pati kolegija yra skaitlinga. 
Buvo pakviesti visi saleziečiai iš 
Frascati ir taip lietuviai kunigai, 
kurie išsisklaidę Romos mieste gy
vena. Kolegijos virtuvę veda vo-

I kietės vienuolės, bet jos laiko sa-
! vo pareiga ir garbe, kad valgiai 
taip būtų paruošti, kaip Lietu-

' voje yra priimta. 

Kiti įvykiai: 1969 m. gruodžio 
6 d. kolegijoje buvo pamaldos už 
a.a. arkivyskupą Juozapą Skvirec
ką, jo mirties dešimtmečio pro
ga Su didele pagarba ir meile 
prisiminėm tą kilnų vyskupą ir 
didelį lietuvi. 

Aplankiau tėvus saleziečius, ku 
rie apsigyveno Frascati. Jie yra 
naujakuriai, įsikūrę gražioje vie
toje. Ieško naujų galimybių savo 
ateities darbams. Tegul Dievas 
jiems padeda. 

Iškilmingos krikštynos 

Kita proga buvo suruoštos inž. 
Algirdo J. Žemaičio (dirba prie 
FAO) jauniausios dukros (penk
to vaiko) Julijos etc. krikštynos. 
Krikštijo kard. A. Samorė šv. Pet
ro ir Pauliaus bažnyčioje. Tuo 
pačiu metu sutvirtinimo sakra
mentą gavo ir sūnus Aleksas. Na
muose pobūvis buvo plačiai in-
ternacional iškas, aukštai diplo
matiškas ir vaišingai iškilmingas. 
Daug svečių buvo susirinkę iš F 
AO bendradarbių. Tegul Die
vas padeda mielam tautiečiui. 
Jau susitarėme, kad toje skaitlin
goje šeimoje bus ir kunigų ir vie
nuolių. Tėvai pasakė: iš mūsų pu
sės nebus kliūčių, tik Dievas te
gul šaukia. 

a t s ta tymo — 52 metinių — mi
nėjimas šioje kolonijoje įvyks 
vasario mėnesio 22 d., sekma
dienį. Iškilmingos šv. MiMos, 

[per kurias giedos solistė Jani-
L. B. Apylinkės vaMyba bu- j na Safarenė, bus atnašaujamos 

vo surengusį tradieinį rudens I šv. Baltrajmiejaus parapijos 
vakarą, kuris praėjo su puikiu j bažnyčioje 10:15 valanda ryto. 
pasisekimu ir davė $280 pelno.; Meninė programa įvyks lietu-
Iš šios sumos $200 valdyba pa- J yių auditorijoj, Lincoln ir 9-tos 
skyrė Lietuvių fondui.. Į gatvių kampas, 3 vai. p . p . i-r ją 

Velionis Vladas Rutkauskas! ^ ^ 3 kolonijų jungtinė 
savo paliktame testamente a t i - : t a u 1 ± l i u §<*"* S™** su moxs-

buvo paskyręs leirviais ateitininkais, vadovau-tinkamą c/ 
Lietuvių fondui. Testamento i Jami Stasio Milašiaus, ir Ra*i-
vykdytojas Pov'las Grižas lap- n e Metuvių mišrus choras, mu-
kričio mėn. pasiuntė Lietuvių z i k ? Grimskio vedamas, 
fondui $809.15 a. a. Vlado Rut- j pagrindiniu kalbėtoju bus 
ikausko palikimo. Tokiu būdu kviečiamas visuomenės veikė-

NAUJAS VAISTAS PRIEŠ 
AKTRITiS 

Šiomis dienomis New Yorko 
mokslininkai suradę naują vais 
tą prieš a r t ^ i o negalavimus. 
Tas naujas vaistas vadinasi 
Cumulun. šis vaistas, vartojant 
iki 4 tablečių dienai, sutelkia 
galimybę artričiu sergantiems, 
kurie iki šiol sunaudodavo daug 
asperino, kuris esąs organizmui 
kenksmingas. Tuo tarpu Cumu
lun yra organizmui nekenksmln 
gas. Nesuerzina sitilvio. Cumu
lun yra gaunamas vaistinėse be 
recepto. K. Kl. 

velionis save Įamžino j Lietuvių 
fondą. Tai sekt 'nas pavyzdys. 

Šiai apylinkei buvo paskirta 
$10,000 kvota, kurios beliko iš
pildyti t ik $1,416. Apylinkės 
valdyba labai prašo visus tuos, 
kurie dar neįstojo į Liet. fondo 
gretas, įprasminti savo gyveni
mą, paskiriant auką šiam kil
niam tikslui. L. Fondo įgalioti
nė Elena Skališienė visada pa
siruošusi šiame reikale padėti. 

Lietuvos Nepriklausomybės 

j as iš čikagiškių tarpo. 

Šios kolonijos ir gretimų ko
lonijų l :etuviai kviečiami atsi
lankyti į šį minėjimą. 

V. Petrauskas 

RETA PItOGA 
ST. PKTKKSJUKG. I'I.ORII>.\ 

K I K DABAR MKTTVIAI 
MASINIAI Kl IUASI 

3 % kambario butai, efficiencies, 
motelis — viso 34 vienetai, 204 
vietų restoranas ir lounge, plaukio
j imo baseinas, 2 shuffle boards. 2 
toniso aikštes, po stogai piknikavi-
mo vieta su įrengimais, soiarium'ai 
— visa tai ant 3Įį aikro kampinio 
sklypo prie vandens — Boca Ciega 
Bay. Puiki vieta laivams ir meške
riojimui, liuksusiniam St. Peters-
burg rajone. Metines pajamos — 
$180.000. Kaina — $362.000. Rašy
kit : J. Petrauskas. 1700 Park St. 
North, St. Petersburg, Fla. 33710. 

C O L L I S I O N E X P E R T S 
A. & J. STANEVIČIUS 

P R O G R E S S - P A Ž A N G S 
Motoro, Karoserijos (Body), Sparną 

(Fender) Pilnas Pataisymą* 
Plauname — Ištepame — Dažėme 

2637 W. 47tii St., Te!. LA 3 98S3 
Chicago, Illinois 60532 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HAI&TED S T R E E T Telef. — C A 5-7252 
D I D E L I S P A S I R I N K I M A S ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS . 

R A D I O , S T E R E O A P A R A T Ų PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S , 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Gen. Dav id Sarnoff. 79 m., kuris 
padėjo išvystyti žinomą radijo ir t e 
levizijos bendrovę R C A , baigė s avo 
karjerą bendrovėj . Jo vietoj nuo 1966 
m. jau dirba sūnus Rober t . Bendrovė 
įsteigta prieš 60 metų. 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURMTURE CENTER, INC. 

Marąuette Pk., 6211 So. Westero PR 8-5875 
I . LIEPOMS 

įjalm Ir ketvirtadieniais nuo t Od 9:80. Kltons dienom nuc 
I lkl ( vaL rak. Sekmadieniai* nno 12 Iki 6 • * 

What makes a man leave 
the people he knows,the home 
he made, even the language 
he speaks, to come here? 

— Geriau būti nepatenkintu 
žmogum, negu j^atenkinta kiau
te; geriau būti nepatenkintu 
Sokratu, negu patertkintu kvai
liu, i. S. MiM 

Spaudos žmonių ir fotografų iMim'MJi i sukaup 
ur Dukes ajMkrtticH tfuirn-> runum kur »ykf n K i 

i-a. nuo no nukiito Edvvard Kennedy automobilis 

miiiiiiiiiifiiiiiiiinimiiiiiimiiiifiiiiiiMi 
Kiekvienam įdomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šama atsakomybę. 

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 
iiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiHiimiiimiiiitiii 

A better way to l ive . 
Where an ordinary man can 

do the things he thought were 
justforothe ;. 

Where a man can o*wn his 
own home. Maybe with a back 
yard and a fence. 

Where a man can give his 
children an education. A good 
one at that. 

This is American living. 
And there are vraiting lists, 

ten f eet tall, of immigrant 
families waiting to come here . 

Most of us know about the 
good things around he re . 

Although sometimes we 
fo rge t 

So what are we supposed 
t o d o ? 

Well, for one ming, we can" 
invest in our country. Not 
everyone can boast that . 

Invest in U.S. Savings Bonds. 
They help make America 

economically strong. 
And there's nothing wrong 

with a little old American 
pr ide . 

• For another thing, Bonds 
help you. 

They grow at a guaranteed 
rate, so y o u l l have a nice bundle 
for some rainy day. 

What 's more, Savings Bonds 
are easy to buy. 

You can pick them up where 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does the 
paperwork . ) 

Or you can buy Bonds where 
ank. 

w hen a family leaves behind 
an old familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons. J*v 

Reasons you 
might likę to 
invest in. . 

- * • ( 

Take stock in America 
Buy US. Savings Bonds 

©-f^ 1 U « » t 
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J A U N I M O C E N T R A S 
5620 S. Olaremont Ave. 
1970 m. sausio mėn. 17 dieną, 

šeštadieni, 8 vai. vakaro ir 
sausio mėn. 18 dieną, sekmadieni, 

3 vai. po pieta. 

B I L I E T A I : 
Marginiuose, 2511 We*t 69th Street 
ir vaidinimo dienomis prie įėjimo. 

PHILADELPHIA Pa. 
D I E V E DUOK, KAD AŠ JŪSŲ jai ." 

NEAPVILČIAU | šįa proga tinka prisiminti ir ki-
Naujai įšventintas, Šv. Kazi- i t ą_ b r a n g 4 žmogų, tęsė prelatas 

miero kolegijos Romoje auklėti- b u t e n t a- a- kun. Juozą Cepukai 

L I E T U V I Ų BENDRUOMENES J A U N I M O T E A T R A S s t a t o 
A l g i r d o L a n d s b e r g i o 3 v e i k s m u d r a m a 

P E N K I S T U L P A I TURGAUS AIKŠTĖJE 
R e ž i s u o j a D A R I U S L A P I N S K A S 

P3STA30S IR xNU0M0NES 

V A I D I N A : 
Ž. Bilaišytė, R. Vasiokevičitis, L. 
Aleaskas, A. Viktorą, M. Smilgai-
tė, £ . Motnkos. A. Barauskas, 
J. Smilga, J. Jakštytė, L. Jad-
viršytč ir kiti. 

Jaunimo Teatrą administruoja 
LB Kultūros Fondas. 

tį, kuris šią parapiją sukūrė ir 
ja nuoširdžiai rūpinosi. Padėka 
taip pat priklauso ir dabartiniam 
klebonui kun. Jurgiui Degučiui, 
kuris man atsargiai, bet pri

jos, vadovaujant L. bendruome
nei. 

Kai prie gražiai papuoštų sta-
Jų 
šeimininkių 

nis kun . Kajetonas Sakalauskas 
praeitų metų rugpiūčio 3 d., at
keliavo į Šv. Andriejaus parapiją. 
Philadelphiečiams tai buvo staig 
mena ir tarsi tolimos svajonės iš
pildymas. Apie įprastas sutiktu- m m e m a n o įsipareigojimą, mano 
ves galvoti nebuvo laiko, o patį P a ž a d a - ka<* Philadelphijai, Šv. 
vikarą laukė darbas. Su 'parapie Kazimiero kolegija, atsiųs jauną 
čiais u supažindino pats klebo- k u n i g a ' M e s P a ž a d a - ištesėjom ir 
nas kun . J. Degutis, abiems be- | n G s ų i š t e s ė t a s pažadas sutiko to-
l a n k a n t pa rap i ecų namus . Šalia M S r a ž ų Pr iėmimą. 
pareigų bažnyčioje, darbas plito j L. Moterų Klubų federacijos, 
į j aun imo organizacijas ir šešta- ;PhiladelphiJos klubo vardu Juzė 
dieninę mokyklą ir kai sekmadie- i Augaitytė kalbėdama tarė: — 
nį, gruodžio 14 d. po pamaldų Man tenka didelė garbė pasvei-
rinkomės į formalias vikaro sutik kinti mūsų taip gerbiamą ir mie-
tuves, kun. K. Sakalauskas buvo U kun. Sakalauską, o kad mus 
ne tik kuone visų pažįstamas, bet daugiau jungtų lietuviškoji tėvy 
ir pamiltas. Sutiktuves jam ruo- n ė s meilė, mes norime įteikti 
še Šv. Andriejaus parapija ir Phi- Jums dovaną — stulą tautiškų 
ladelphijos lietuvių organizaci-, raštų. 

Dr. Antanas Juzaitis, puikus 
nuotykių pasakotojas, sveikino 
Philadelphijps ateitininkų var-

pasisotinome mūsų puikių du. — Mūsų tremties gyvenimo 
paruoštais skaniais dienose, labai retai pasitaiko to-

pietumis, sutiktuvėms vadovavęs kia linksma proga, pasakyti svei-
Juozas Ardys, pakvietė L.B. Phi- ^mmm? •* 
ladelphijos apylinkės pirm. Gab
rielių Mironą tarti žodį. Jo kalba 
buvo, bene pati trumpiausia, bet 
jis išreiškė visų sutiktuvių daly
vių pagrindinę mintį. — Sveiki
name kunigą Kajetoną Sakalaus
ką atvykusį darbuotis mūsų tarpe 
ir tikimės, kad jis pasiliks su mu
mis ilgai. Sveikinimą sekė aud
ringas plojimas. 

Nereikėjo nei ketverto mėne
sių, kad pajustume jog atvykda
mas darbuotis mūsų tarpan, ku
nigas Sakalauskas atnešė mums 
lyg ir tėvynės kampelį. Šalia dė
k ingumo Šv. Andriejaus parapi
jos klebonui kun. Jurgiui Degu
čiui, kad jis rūpinosi gauti lietu
vį vikarą ir jį nuoširdžiai priėmė, 
nejučiomis kilo ir baimė, kad ga
lime jo ir netekti. Padėka ir susi
rūpinimas buvo jaučiami ir toli
mesnėse sutiktuvių kalbose, ku
rias kiek sutrumpintas čia ir pa
tieksiu. 

Išėjęs kalbėti klebonas kun. 
Degutis buvo sutiktas gausiu plo
jimu. Pasveikinęs dalyvius jis ta
rė. — Pirmiausiai noriu padėko
ti prelatui Tulabai už atsilanky
mą ir ypatingai už tai, kad jis 
m u m s parūpino lietuvį vikarą. 
Tikiuosiu, kad kunigas pas mus 
ilgai darbuosis. Pasidžiaugęs šei
mininkių darbštumu, salės puoš 
n u m u ir sutiktuvių dalyvių gau
sumu, jis dėkojo ir rengėjams ir 
dalyviams. 

Šv. Kazimiero kolegijos Romo
je rektorius prel. Ladas Tulaba 
kalbėjo: "Man . turbūt, pati di
džiausia staigmena būti šian
dien su jumis, nes nežinojau, kad 
ta šventė bus šiandien čia. Ne
žinodamas vykau, bet jei būčiau 
sužinojęs ir būdamas kad ir ki
tam Amerikos pakrašty, būčiau 
atvažiavęs. Aš manau , kad kiek
vienam yra džiaugsmas, kai ma
tai, kad tavo vaikas ar tavo mo
kinys ir auklėtinis yra gerbiamas, 
yra mylimas, yra nuoširdžiai pri 
imamas,. Ir man šiandien yra 
tikrai džiugu, kad jūs taip nuo
širdžiai, taip gražiai pagerbiat 
kun. Kajetoną. Džiaugiuosi su ju 
mis ir džiaugiuosiu su kunigu Ka 
jetonu, reikšdamas viltį, kad ši
tas džiaugsmas, kurį jūs šian
dien išgyvenate, yra tik pradžia 
ilgo ir gražaus bei našaus darbo 
ir bendradarbiavimo su jaunu ku 
nigu. Padėka šia proga, many
čiau, dera kardinolui Krol —j 

šios diecezijos arkivyskupui. Be į džiaugsmą, kad turime Šv. Ka-
jo sutikimo, aišku, kun. Kajeto- j zimiero kolegiją Romoje, kuri pa
nas čia nebūtų atvykęs. Kada pa- \ ruošia tokius puikius kunigus 
rašiau laišką, kardinolas atsakė | mūsų religinei tarnybai. Mos dė-

Kun. Kajetonas Sakalauskas, šv. 
Anrr'ejaus parapjios vikare. 
PhiIad?Iphi;'on atvyko 1969 m. 
rugpiūčio 3 d. ir jau suspšjo už
kariauti, kuone visų lietuvių s-'m-
patijas. Nuotr. K. Cikoto 

Degučiui, kad jis šitą brangų pastraipa: "O štai ir pats bene 

Vaižganto kūrybos vakaras 
"Jaunoji kar ta Ch'c?-roAe bu-; kiant ir vėl patekti i d i ' ž : ą 'ą 

vo pirmutinė pam'- int Vaižgan- i l:etuvių spaudą. Da 'nai did >H 
to gimimo šimto metu suk?ktĮ: I dalis taip gražiai ap^a'ytų po-
Pelagoginio lituanistikos inrti- i rų ir jų illtfinįnįn p^otu. vė-
tuto s tuientai Jaunimo cent*-e i !iau dingsta iš spaudos p irlr-
pg£e*k<r m/e1" p ~ " ?rns ' \ r"am pių. 
pradeda J D ^ t ? savo ko es-
pcndencria, ;dėta " D r a v e " 195° 
m. gruodžio 30 d To'i?" J 
Daug. šioie korespondencijoje 
r e priekaištų kronikiniu krucoš 
tumu aprašo vakaro programą, 
sumiki programą išpildžiusiu pa 
vardes ir t. t. Koresr.on^enciia 
kruopšti ir netendenemga. 

1970 sausio 3 d ' Drau?o" kul 
tūrinio priedo k br. kertinėje 
paraštėje "Jaunimas užbaigė ir 
jaunimas pradeda" y ra tokia 

-:,?#' 
B* l f 

Philadeiphfjos ateitininkų vardu, 
kun. K. Sakalauską sveikina dr. 
Antanas Juzaitis. 

Nuotr. K. Čikoto 

kinimą, — pradėjo jis. Žinoma, 
į sveikinimą buvo įjungtas gra
žus nuotykio atpasakojimas, ku-

žmogų priėmė į mūsų tarpą dar
buotis ir mes linkime dar kartą 
iš širdies kun. Sakalauskui ilgiau 
siu ir gražiausių darbo valandų, 
ypač su mūsų jaunimu, o prela
tą — rektorių, maloniai prašytu-
ne perduoti mūsų džiaugsmą vi-
ai Šv. Kazimiero kolegijos vado

vybei." 
Vincas Šalčiūnas, sveikinęs ku

nigą Sakalauską choro Viltis var 
du, kalbėjo: "Arčiau pažvelgę į 
mūsų gyvenimą, pastebėsime, 
kad pamažu retėjame ir mūsų 

{^lietuviškasis veikimas, palaips
niui, nors ir lėtai, silpnėja. Yra 
sunku ir graudu atsisveikinti su 
žmogum, kuris išsiskirs iš mū
sų tarpo Viešpaties pašauktas. 
Bet malonu ir džiugu matyti 
naujagimį, nes tai viltis mūsų tęs 
tinumo. Ypatingai, jei tas nau
jagimis yra jaunas, energingas, 
talentingas ir lietuviškus reika
lus suprantantis kunigas. Mes ku
nigui Kajetonui turime būti dė
kingi. Jei jis pasirinktų skaityti-

Ines mišias giedotinių vietoje, 
| mes (choras) turėtume išeiti ne

darbo pašalpos ieškoti. Bet kartu 
turime ir atsiprašyti, kad kartais 
vietoj Amen, atsakome — Ir su 
tavimi. Kunige Kajetonai, priim
kite mūsų nuoširdžius sveikini
mus ir linkėjimus, o mes giedo
dami savo giesmę, paprašysime 
tamstai sveikatos ir Viešpaties 
palaimos." 

L. Tautinės sąjungos vardu 
sveikinęs Vincentas Gruzdys tarp 

T\, taupant vietą laikraštyje, tu-i kitko kalbėjo: "Man netikėta, 
riu išleisti. Toliau jis tęsė: "Šia bet labai maloni proga tarti žo-
proga, negalima pamiršti ir kitų.di, kadangi mes susirinkome pa-
institucijų ir kitų žmonių. Mes':gerbti ir priimti į savo tarpą 
turime išreikšti didžiausią į naujai atvykusį lietuvį kunigą, 

.,...,. . kuri aip seniai, čia mes Phila-
delphijoje laukėme. Visoms orga
nizacijoms ir visiems lietuviams 
džjugu, kad mes sulaukėme ku
nigo, kuris, šalę religinės veik
los, bus talkininku ir mūsų tau
tiniame, kultūriniame darbe. 
Sveikiname jį, tikimės jo talkos 
ir žadame būti jo talkininkais." 

Sveikinimo kalboms pasibai
gus, suskambėjo — Ilgiausių Me
tų. Sekė dovanos "pradžiai gyve
nimo", jų tarpe — sutiktuvių 
rengėjų čekis, arti 500 dolerių. 
Suprantama, kad kun. Sakalaus
ko padėkos žodis, negalėjo būti 
labai trumpas. Jis buvo užbaig
tas sakiniu — Dieve, duok, kad aš 
jūsų neapvilčiau. 

Vena paminėti, kad salę pa
puošė ir skanius pietus paruošė 
puikios šeimininkės Bronė Impo-
lėnienė ir Valerija Makarauskie-
nė. Pietumis rūpinosi ir šeimi
ninkėms talkino Jonas Skladai-
tis. Bendrai dainai vadovavo Le
onas Kaulinis, akordeonu prita
rė Rimas Juzaitis. 

K. C-tas 

Ch^ro "Viltis" vardu. kun. K. 
Sakalauską sveikina choro valdy
bos pirm. Vincas šalčiūnas1. 

Nuotr. K. Cikoto 

ir kvietė kun. Kajetoną atvykti 
ir ta ip pat užtikrino, kad jis bus 

koįame tos kolegijos rektoriui, ku 
ris mūsų philadelphiečių tikrai 

— Ateitį žino tie dievai ir 
diplomatai. — Milovan Djilas, 
jugoslavų valstybininkas ir ra-

oaskutinis praėiusių metų paren 
rimas lietuviškoje Chicragoje: 
Vaižganto gimimo 100 metų su
kakties minėjimas Jaunimo cent
re. Ką gi ten matėme sceuoie? 
Argi ne jaunimą, kūrybingai į-
kūniiantj "Vadovu krašto" ro
mantiką tait> gražiai perteikto
je ir skambioje lietuviško žodžio 
frazėie". 

Šioje pastraipoje k. t r . no
rėjo pasakyti, kad mūsų lietu-
viškoie jaunojoje kartoje yra 
pragiedru'ių, kurie domisi savo 
protėvių kalba ir tikriausiai ja 
myli. Straipsnio apimtyje k. br . 
tuo re ika^ ir negalėjo daugiai1 

'<ą ir pasakyti, nes paties straip 
snio apimtis ne vienam kuriam 
;vykiui aprašyti. Tik gal k. b r 
nebūtų nusidėięs straipsnio pas-
k;rčiai, pasakydamas, kad ta 
T U ^ ia.ummo n r r a bevardė, 
atsitiktinė. Juk tą jaunimo gru-
oę sudarė Pedagoginio lituanis-
fikos instituto studentai. 

Šio straipsnio tikslas nėra da
ryti priekaištus k. br. ar J. 
Daug., nes ir vienas ir kitas 
atliko savo užiavirį, jų paskir- į j ^ mecenatai 
ties ribose. Šiuo straipsniu tik 
norima pabrėžti, kad mūsų spau 
doje dažnai iš šiaudo priska'do-
mas vežimas, o pro vežimą pra
einama jo nepastebėjus. 

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas ir ii lanką studentai j 
nėra f'k atsitiktinė, bevardė jau Į 
nimo grime. Pedagoginis Li fua- Į 
mistikos institutas yra vieninte- j 
iė švietimo institueria išeivijoje. Į 
'steista prieš 12 metu. veikianti , 
aukštojo mokslo institucijų pa- j 
grmdais ir nuolat tobulėjanti. 

Kalbant anie PLI studentus. \ 
vertėtų pabrėžti, kad tai y ra j 
ne tik lietuvių tautos išeivijoje ! 
olitas, bet ir šio gyvenamojo ; 

krašto. Tai yra aukštoio moks- I 
•o siekia asmenvs, ne tik nu-
matytoje savo būsimosios proce 
rijos srityje, bet dar randą lai- ] 
ko ša% pagrindinių studrių do- i 
mėtis savo protėviu kalba. Kas 
8tO(£fgV0 vietos umvers ;te4TOse, 
"uuki*u žmo koks čia yra t°m-
-as ir kaip rimtai turi dirbti 
-dudentas kad patenkmamai 
ra l i s tų pro visokius esTamine-
Hus ir eor,»'ami"u<* kiekvieno se
mestro laikotarpyie. Tad tas 
iaunimas. kuris randa, dar laiko 
ir- lituanistikos dalykams stu-
di-moti v>-a vrr+as mūsų atitin
ka mog pagarbos. 

Nenuostabu. ka,H sakant mū-
="i didžiaia snauda. kartais da
rosi prau<*u i r liūdna tain pa t 
ir pikta, kai pastebi, kad yra 
korpcpoude^tu. sugebančiu na-
""JTt' c+»-oir»sniii pr-t dviein skil 
<*iii rlvr>7i"o aprašant vestuves, 
bet neatsiranda to paties noro 
oasidomėti PLT ir jo studentu 
darbą''s. Varpu ar tie straips
niai turi daugiau "li teratūrinės" 
vertės, isskvrus ta. k?d naska-

Rūtu aeteisi1 'gj p-k ' t ; fcal«ą 
•"ries panaš :as kcrc?pond^nci-
-*as. Jos reika^'ngo^ kad būt" 
nerodytas mūsų sceiali io py-
venimo v^iz^as. Labai jau k'ai-
^inea. būtų nuneigti sočia1!".:© 
sryvenimo reikšmę. Juk pirmoje 
vietoie socialinė0 vertybės, per 
••as siekiama kultūrinių. I r tv 
natūralu. Ir šių dienų m o k s ^ s 
teigia, kad pirmiausia eamtoje 
gyvūnija siekia teritoriios (ben-
drąia prasme — nuosavybės), 
ir tik šią problemą išsprendus, 
poruojasi Nuo siu gamtos dės
nių nėra laisvas nei žmogus, tik 
% d a r jauč'a mora-ine parei
sią siekti kultūrinių vertvbių. 

m §* l -^fT^ h* 
u** 

" ^ S ^ 

Da navos stovykla žiemos metu. Čia nuo gruodžio 26 iki sausio 1 d. vyko 
moksleivių at-k«j stovykla, o sausio 3-4 d. Detroito jauniai ir jaunučiai 
at-kai (Sūrėjo savo išvyką. Gada, lietuviai per mažai ja naudojasi ir sto-

žiemos metu, todėl tada ji daugiausia išnuomojama amerikie-
Nuotr. J. Urbono 

! vykiauja 
; čiams. 

Šio rašinio ir yra vienintelis \ 
tikslas, atk^ir-t ' spaudos dėme- '\ 
ci ir i kultūriniu vertvbių spau-
doie vaizdo svarbą Būtu netei
singa teigti, kad mūsų spauda 
neteikia mūsų kultūrinio gyve-
n;rno vaizdo, bet k?ž k"in pre 
^ 1 T ir io studentu. dOT"b"s per 
^ažnai praeinama paty'omis. 

Kad tai nėra iš šiaudo p i 
lkai domas vežimas, tam įrodyt: 
nereikia jokių statistinių da
vinių. Pakanka tik žvilgtert j 
"Sukaktuvinio Vaižganto kūry
bos vakaro" programą. Rengė
jas — Pedagoginis Lituamsti-
kos institutas. Programa atse
ka PLI studentai Nesigilinant 
i programos turim, asmenų sąs
tatą tą programą atbekančių. 
o tik kreipia n * dėmesį į pasku
tiniuosius puslapius, randami to 
kie skyreliu r?vadinimai: "Su
kaktuviniai lei^miai". "Leidiniu 
mecenatai" 

ir vienas iš P L I direktorių, o 
taip pat ir lektorius. Paklau
sus tą pagarbos vertą asmenį, 
kur jis suranda laiko ne tik su
gaišti apie 40 šeštadienių pas
kaitoms PLI, bet dar leidiniams 
redaguoti. Atsakymas buvo 
pa ts paprasčiausias: "Apie du 
mėnesiu, kur pelnausi sau kas
dieninę duoną, vyko streikas, 
tad laiko buvo gana". P. L. In
st i tuto atžvilgiu tai buvo lai
mingas sutanimas, nereikia tuo-
mi net abeioti. Tik a r neturėtų 
bi'ti abeioniu, ar j au taip lai-
mmsras sutapimas buvo leidinių 

: redaktoriaus materialiriu atžvil
giu. 

Įt 'kmčti nei vieno nereikia, 
kad Vaižgantas "Rimus ir Ne
r imus" rašydamas vartojo daug 
tik aukštaičių tarmėje tesutin
kamu žodžių. To leidimo g a ^ 
vra žodvnėlis, paaiškinąs tų žo-
dž :u į-eikšme lietuvių literatū
rinė ie ka1boje. Ši žodyną suda-
n§ PLI studentas. Ta ta i ir sa
ko ką nors. Asmuc, kuris tur i 
niinas rankas darbo su savo tie
sioginėm studiiom vietos univer 
sitete, rado reikalo, noro ir met

rą daugiau negu penki tuzi
nai. Gi kas nors iš PLI vadovy
bes tu rė jo su tom organizaci
jom ir pavieniais asmenimis už
megzti t a m t ik rus ryšius, kad 
gautų lėšų leidiniams išle :sti. 
kad tie leidiniai būtų lietuvišku 
raidynu išspausdinti , kad 'Su
kaktuvinis Vaižganto kūrybos 
v a k a r a s " su t inkama pagarba 
būtų p r aves t a s ir raštų paroda 
pr ideramai surengta , ir ta ip pat 
kiti darba i at l ikt i . Visa ta i at-

(nukelta j 5-tą puslapį) 

"Drauge" jau galima gauti nau
jai išleistą informpc'rtį !eidinj 

KAIP SUDAROM! 
TESTAMENTAI 

Paruošė dipl. teis. Pranas šu
las. 

Čia nuostoliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, be? nurodoma ių forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje be? Nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausi-]ės paaukoti keliasdešimt valan-
'P.aštu paroda ir du, besigilindamas savo tėvų kai mai ir a tsakymai" — aiškinami 

"Vaižganto at-1 bos tarmei pažinti ir kitiem pa- su testamentų sudarymu kylan-
a ;rkinti. ; tys neaiškumai, tuo būdu patie-

„ ,. . kiant lengvai suprantamus nuro-
Toliau seka visa eilė pavar- d k ą d a r ^ k a | ^ fr 

dzių. kas ir kiek ir k ū n a m tiks-11 Veneti 

minimo garsintoiai". "Kitu dar
bų talkininkai". Įdomu kas po 
šiais pavadinimais slepiasi. 

"Sukaktuvinių leidinių" sky
relyje ra^d^me, kad šiąja pro-

lui ir kaip prisidėjo — kokias j 
nare-gas atliko, rengiant "Su- Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 

ga P L I 'šieido du Vaižganto raš ; kaktuvinį Vaižganto kūrybos gyventojai prašomi pridėti 5 proc 
tu leidinius Abi^iu leidimu re- ] vakarą". Organizacijų ir atskirų mokesčiams, 
daktorius tas pats, kuris yra asmenų pavardžių tikriausiai y-

Sąskaitos apdraustom IKI $20.000. 

knygeliu 

ffUQMMClAi 0RISKA [TOMJ 
KAP OTENĄ IŠMOKAMI KA1-
TRYS MfiVE5qAl 

ŠTAI NARIAMS TEKIĄSIAS MfrSŲ PILNAS PATABNAVTM.AS 
Vacation Club 
College Bonas Savingn 
Heme Mortgage I>oans 
Home Impro\«mpnt Ix>ans 
Chrisrmas Club 
Insared Family Savings 

• Notary Public Service 
• Free conurranity rooms for 

your organiz'n meetings 
• Cash cheeks and pay all 

family bills with our spcT 
money order diecks 

• Sell te redeem U. S. Bonds 
• Two large free park'g lots 
• Save-by-Mail Kita 
• Travelers CheoJts 
• Safe Deposit Boxes 

Chicago Savings and Loan Assn. 
John Pakel, Sr-, President and Chakinan of the Board 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575 
H O C B S . Mon 12 P M. to 8 P M , Toes. 9 to 4, T k m . * FH. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30 

paskirtas Šv. Andriejaus parapi-j neužmiršo. Mes dėkojame kun. į šytojas. tintų greitoms skyryboms, sie- ; . . . - - - - - - ^ T - - - - - - — - — 4 



DRAUGAS, trečiadienis. 1970 ra, sausio mėn. 14 d. 

Pra . . . riaušes 
•i Įversi-

SOCIALISTINIS JAUNIMAS 
U 2 DIKTATCRĄ 

Students for Demoeratic S o- :ę sistemą ir p esti darbo žmo-
ciety (Studentų sąjunga demo
kratijai išlaikyti^ tuo tarpu y-
ra tik universitetuose, bet ji yra 
pasinešusi eiti j darbininkus rr t. to ^ing-
ivesti proletariato diktatūrą A- tea, Amerikos SES sekretoril* 

i:, ;usijung£8 su 
Be nepajėcaą to 

• ' EVąs būtinas rei-
' . ' j anbinhrkų 

gyvenimą, tik tokiu būiu bo
siąs pasie tikslas — jų dik-
- * įpa. 

Gy- d mckratinėj lais
vei. T'k e :a ir gaJima viešai agi
tuoji ur kraš to sunaikinimą. Ne
paisą t tų v'su agitacijų, riau-

pasireiskhnų, 
mes d"— tikir e '•• - ?rikos tylią
ja daucrrana kad ištikus tikram 
pavojui, ji tars SPVO žodį 

Paulius Žiekus 

merikoje. Laikrašt is "The Bos 
on Globė- ' vedamajam rašo apie 
juos. 1917 - 1 8 metų Rusiios re
voliucija, kaip ar ie ją rašoma, 
buvo įvesta darbmirkų ir ūki
ninkų bendromis pastangomis. 
Abiejų grupių interesas tavo 
tas pa t s : duona ir sviestas. Kai"; 
darbim.nkai. ta ip ir ūkininkai tu
rėję karčius prisiminimus, kai 
jie buvę išnaudojami caro val
džios, kai kazokai mušę juos ir 
kai jie buvę tremiami j Sibirą. 
Kaip Spar takas ir gladiatoriai 
turėję priežastį suki'ti prieš pri
spaudėjus, ta ip buvę ir Rusijoj. 

1969 m. savo suvažiavime 
Nevv Haven. Conn.. SDS nutarė 
susijungti su dirbančiųjų klase, pasiekė 1928 metais. Jau Baiefc i 
kad galėtų nuversti "imperialis- i p r i e š tal lafcūnas J. Mikėnas ' 
tinius bosus". Tame pačiame ve- į,avo į š v y k ę s Italijon, kur susi-
damajame sakoma, kad toks su-; pažino įr pirkosi pirmuosius Sal 
sijungimas vargiai įmanomas. ^ ^ ^ p a r a š tjtus. Pirmąjį 
Amerikos darbininkų unijos tuc ; ̂ M , ^ y skrendančio lėktų 
tarpu nenorinčius veltis i politi- i v o p a r a š i u t u a t i iko karo laku- i 
ką. Amerikos d ;rbantieii beveik ; M s j M o r k l l s 1 8 2 8 . I. 26. Kaip | 
be išimties-esą individualistai ir : v i e n £ s g a i s t r l r : r : a u s i ų tafcnnų 
kapitalistai. Įsivėlimas i poBtftą ' ™ 3 į n t m i n k ų minimas Ju r - . 
ir revohucną sral butu paskuti' 

C L A S S I F I E D G U I D E 
HELP WANTED — VYKAI 

•>! toCELLA> KO t S i» t A L K » 1 4 L t , 
.-•• » « • • - • • • • • - • - • • • • - • 

1> £ M E S 1 O : 
• - » - • • • • • • - » • - » • » • • •» • • • • • 

M O V I N G 
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 

SiUNT^iAI 1 LIETUVĄ 
SEKENAS peikrausto baldus ir Daromi ir iiudi.;ami vertimai. Tvar- i r k r t u s kra-tu». 
kitus daiktus. Ir iš toii įmesto iei- komi pilietybės dokumentai. Pildo- P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A\ 
Husai ir pilna aįtdrauda. oi; lncome Tax ir atliekami kitoki 

M A C H I N E 
O P E R A T O R S 

Turret Lathe 
Radial Drill 

Milling Machine 
Mušt have 3 to 5 years 

experience. 

2047 W. 67th Place 

B A N G A 
XV, iiadio, fetereo, IV įoieuo-, 
Air-vonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 6Srd St., Xei. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudeoas K Šimulis 

W'A 5-8063 ; patarnavimai. 
•—1 ŠIMKUS REAL ESTATE 

- NOTflRY PUBLIC 

ihu-ano. III. tMaS. Tel. ¥A 7-5980; 
! * « « 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-745C 

Bevelk naujas 4 moderniu butu 
i mūras — 3 DC- 4 kamb. ir 1 kam b 
59 ir Kedzie. $75.000. 

Maisto krautuve - Brighton Parke 
2 po 4 kamb. med. Gazo peniais 

I šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias 41 Ir tvockweH 

PAR A Š U T A I LIETUVOJE 

Lietuvos aviaciją paraš.uta: 

New Yorke demonstruojamas toks 
jaunosios veliumas, primenąs maka
ronus. 

Spaudoj ir gyvenime 
(Atkelta iš 3 psi.) 

šis teismas JAV-bėms padarė 
daugiausia žalos. Dabar matome, ***&**"< •• •-**" -'^•M-:••••....;.; • •: •• ...;*»: s:3.5oo 
kiek prez. Nixonas turi bėdos su B , C £ 2 * D f 1 2 S S " 3 " i Š i M A I T l S R £ A L T f 

. , , . , TJ 4934 VVest 63rd Street 
JO par inktu kandida to JrlaynSVVCr užsieniniu ix vietiniu auto taisymas. ! Insurance — Inoome Tax 
tho patvirtinimu. Mat, dabar yra S H a S S f e ^ ' v u S I S ! ! * * m°' 
4 konservatyvūs ir dar tebėra 4 Tei. GK e-sisi arba G R e-ssss 
, . , , . . . . . . . . . i Savininkas Juozas (Joe) Juraitit, 
liberalai: jei patvirtintų konser- , ; , , ,. _^.. 
vatyvų Haynsvvorth'ą, tai daugu
ma teismo nutarimu būtų prie
šingi komunistų interesams. To
dėl visi unijų vadai, juodžių orga
nizacijos, liberalios advokatų są
jungos, žydų organizacijos, mile-
tantai kongreso ir senato nariai 

5759 So W6sfern Avenue 
i'eL — PKospeet 8-9533 

G Ė L E S 
Vestuvėms, banketants, iaidotu\ejois 

ir kitokionis progoins 
G U Ž A O S K Ų 

Beveriy Hilis Gėlinyčia 

M A C H I N E 
A S S E M B L E R S 

.Vfechanical abilit>T and good work 
record will ąualify. 

Steady work. Top wages. Group 
insurance. 

A P P L Y 

S E R V I C E M A C H I N E 
C 0 M P A N Y 

2310 W. 78th Street 
CHICAG0. ILLINOIS 

V A L O M E 
KILIMUS I I SALDUS 

Plauitame ir viškuojame visu 
rūšių grindis 

. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

\otary Public 
2787 W. 4Srd SL — CL 4-2390 

H.GH VVAGES 
NAMŲ PIRKIMAS — ~ ™ » * j « ™ « ^ J ™ . 

i R n i V T M i c u i r nvMAi: 2 4 4 3 w - ^r41 Street ctueaso. Ulinote A e w mig P'ant in Broadview. Mig 
Butų nuomavimas — lacome 

Notariataa — Vertimai 

PK 8-0S34 
i a r 

\PDRAUDC MMMIIH i 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

nis .iu ro ra s Kitaip tariant, jie 
nesuinteresuoti revolmciia. Dar
bininkų noras — turėti daugiau 
pinigų. Todėl jie ne^riaus'ą ba
rikadų. r e s ten n :eko gero ne
matą. 4.0 metu amžiaus darbi
ninkas t u n s še'ma, nuosavs na
mą, žmoną, vaikus, jo uždarbis 
esąs tarr> 10.C0O -15.000 dolerių 
metams. To darbininko nevib'o-

g :s Stci'vūnss, per savo gyveni- j 
mą atlikęs 19 nusileidimų. I*r-į 
moji lietuvė moteris, iššokusi; 
iš lėktuvo su parašiutu, buvo B.'. 
Civinskaitė - Miliauskienė. Jos \ 
žygis jvyko 1937 metais . 
TEEOIIISTAI PEEETO RICO j 

Pas rat'nėmis dienomis San j 
Juan mieste buvo padėtos prie | 
šešių viešbučių bombos ir užpui-

m anžėles iaummas. Amerika | t a r a d i ^ ° s t c t i s - fBu " t a r n o -
nesa-ti 1917 meM Rnsija. Ta- Mn'£ ****** m°° t e r o r a s ' tans 

Saa SCS dfedanti visas pastan- d a i i n a i t u r i r y s i ^ C a s t r o k o " 
?as p a r a k t i darbininkus savo »«*s t* l varoma propaganda, 
tikslams, bai.eia savo vedaman k a d P - ^ t o Rico atsiskirtų nuo 
"The Boston G^obe". : Amerikos. Tik nedidelis skaičius 

puertoiik ecių nori nepriklauso-
Gfer?odžJo mėn. Ifew Haven ' mybės. Didžioji dalis gyvento-

mierte suvažiavo anie 700 SDS j ų y ra patenkinti dabartine pa-
dele?Ptų ;? '/isos Amerikos um- dėtim :, nes jų gyvenimo standar 
versitetų Savo nosėdžiuose jie tas , būnant prie Amerikos, yra 
pasisakė prieš A m^rikos kariuo- ' daug didesnis už visų Centro ir 
mere. nrie* %nnimo sarfdma i Pietų Amerikos valstybių gyven 
kariromenę, ori-š <̂ en Lewis tojų standartą. K. KI. 
Hershry (mobi7iz?cijos virši^in-
ką bet jau išeinanti pensijon), j BLYNAS 
prieš nauia loterijos bū^u šau- j Mokytojas: — Petruk, tu 
kima i k<?rinomene. prieš Am?- gali man pasakyti, kas yra 
rikos ginklavimąsi, nrie? ka-* .̂ vaflis? 
Vietname, pri^š darbininko " ; f - Pe t rukas : — Taip, pone mo-
nau^o^ima". nrieš kartnės r ^ k š - kytojau. Tai y ra blynas pana
mės tyrimus ir pan. Esą, reikia šus . automob'iio žieminę pa-
sunaikinti Amerikos kanitalisti- d^ngą. 

kovoja, kad Haynsworth nebū
tų patvirtintas. Kai tokia komu
nistinės juodukės Angelą Davis 
byla pasieks vyriausią teismą, jie 
nenori jos pralaimėti, nes tada 
visi j universitetus įsiskverbę bol
ševikų propagatoriai būtų iš 
ten išvaryti. 

Iš LaFoIlette paskaitos sužino
jome, kad Kalifornijos vyriausią 
teismą sudaro 7 asmenys ir kad 
iš jų yra net 5 prokomunistai ir 
tik 2 konservatyvūs. Dauguma jų 
tebėra dar gub. Warreno ir gub. 
Browno paskirti. Naujasis guber
natorius R. Reagan dar neturėjo 
progos nė vieno savo teisėjo pas
kirti, nes iš anų dar nė vienas ne
mirė ir nepasitraukė. Tad mūsų 
steito vyr. teismas yra dar bloges
nis už JAV vyr. teismą, kurį gal 
šiaip taip Nixonas sutvarkys". 

Laikraštį "Lietuviai Amer. 
Vakaruose'"' redaguoja ir leidžia J w r « i H T r r e 
Ant Skirius, Jis taip pat leidžia METALU Ifi 
ir gausiai iliustruotą žurnalą STIKLO 
"Lietuvių Dienos". Išėjusia- T v o r o s # %[Q 

C0NSTRUCTI0N C0. 
REZIDENCINIAI, = 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS !R E* 
KITOKĮ PASTATAI = 

= 6455 S. Kedzie Av . _ PR 8-2233 

Niekur geriau 
Pulkns 2-įvt aukštu mūras — 8 ir ' 

3 kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900. 
Vertingas niūras. Naujas stogas, 

elektra, gazo Šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningu pajamų. Marque-

j tte pke. $26,950. 
1 kamb. niūras. 4 mieg. Modern. ; 

v-irtuve ir vonia. Naujas gazu šilely- : 

mas. Sausas įrengtas b^ismentas 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockveil. ! 

' $21,800. 
Pigus lotas dviem butam statyti. į 

j Marquette pke. 
2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu 

į minum langai, naujas šildymas, ka 
oinetu virtuve, arti mūsų 29.500 

^ t l O i £ i i 0 $ 
^rvaivoU* ir '^p^aatos. rfUčiįm 

<tereo. oro vesiatuvai 
p^rdfe^ic2as ir t&isymas 

l MIGLINAS* 
Kninitm Marąufett*1 fke. 

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Vamn tel. — PR 6-1063 

welders. shear operatore, press 
trake aperators. 

PATE MANUFACTURING CO. 
2625 S. 21st Ave., Broadview, UI. 

FULL TME MAINTENANCE 
AND RECEIVING 

Steady work. Good conditions. 
. Mature Man. Apply: 

USI West 6ath Street 
TeL HE 4-7482 

P A K D A V I M L I 

2458 W. 63th St. B£ 7-720, 

GARBAGE D R U M S 
-*<xTI-i COVERS AND tlANDLEt 

30 asid 50 }?al. Free deliver> 
5822 So. Racine. 434-1113 

KOSTAS BU TKJUS 
TeL PR 8-2781 

Marųuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimt' 
su h%% 21,900. 

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
i geros pajamos, 13,900. 

Marquett« Pke. Mūr. 3 butai r pa 
lalpa oizniui arba ra?t 
$48.000. 

VYRAI IK MGTEKYS 

* s i k z Ii n g i 
iST K I VYRAI ir MOTERYS 

Marųmtte Pke. Mj- . 5 kamb. ban į T THNrn^ A Al PSPPTū'n n « n Ū T ! T •BiMC Naujas fclavmas Garažas. ! U H W , V A 1 . , . - . - • > 
' $ i 7 , 9 « 0 j Geri komparujos priedai. Lig^ni-

< nes ir įj'lijitCJ draudimai. 

VINYL-WELD PRODUCTS 
OOMMNY, INC. 

5̂ 4 kamb. 9 metu mūr. split-Ievel. 225 W. Iluron St. Tel. 337-0316 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St. - RE 7-9515 

Marcinkų, tapusį popiežiaus deši- OS i i i U i e k i d ; į§«-
niąja ranka, duodama Tenlsonai-
tės poezija ir ištrauka iš J. 
Žmuidzino "Runcė ir Dandieri-

: nas", intriguojančios informaci-
ijos Marčenkos apie priespaudą 
: Rusijoj Žurnalas patrauklus. 

J. Daugį. 

^fe 

- UODAS IR -JAUTIS 

Uodas nutūpė jaučiui a n t ra
go. Patepėjęs jau norėjo skr is
it, bet dar paklausė jaut i , a r 
norįs, kad jis nuskristų. J au t i s 
atsakė: * 

— Nepajutau, kada atskr i 
dai, nepajusiu, kada nuskrisk 

Pasakėčia apie mer.ką žmo-

i Heatina Contractor 
«—-

j Įrengiu naujus ir perstatau se-
{ nus visų rū.4;u namo apšildymo 

pečius ir ur-conditioning — 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutter.-o. vandens šildy-
ruui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti miesto bei užmiesčiuose. 
Darbas atliek-mas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

IDOWAS ŽUKAUSKAS 
rTKATTNO & SHF.ET MT^TAl, 

Ti-HeTona- VI 7-3447 
4*M S. \Vestera. Cnfeago 8, IU 

• • • • » • « • • • • • • • • « • • • • • • * • • • « • » • « • • • « 

prie 115 -tos Ir Pulaski. 50 p. skly-
; pas. $24,500. 

2 butai po 5 kamb. prie 70 Ir Tal-
; man. $27,500. 

8 kamb. švarus nuar. bungalow 
. Marąuette pke. Tiiščias. Galima tuo-! i 
i užimti. $19.500. 

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu tnCr 
bungalo-sv. prie 72 Ir Callfornia 
?24,700. 

1H aukoto <5rarns med. prie 55 tt 
We3tern 5 ir 4 kamb butai. 37 p 
iMįjnga& Dvigubas garažas. $1^,90'; 

5 kamb. 20 meta inor. rezJdenol • 
cHe 7? b Albany 2 ma* garaž'* 

l t batsj 16 aiPta, t-J- ' aukjty m * 
HXn%f, pri# 7", ir Califorata $153.#*« 
St p -vni^nm* <^»t7*ial * - » 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTAMATAS 

EMIGRACIJA 
2735 W. 71st S t — Tel- 925-6015 

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje ' 'Drauge". 

HELP WANTE» ~ MOTERYS 

LES T ER ' S 
125 Plaza, Park Forest, Illinois 

TELETYPE OPEKATOR 
Experieneed on ĄSR 35. Full time 
— Permanent. Apply in Person. 

TENNECO CHEMICAL EVC. 
5366 No. Elston Avenue, Chicago 

Call ~ 286-5333 

O N - C A L 
v V A I T R E S S E S 

For Banquets 
j A p p l y 

WGN CAFETERIA 
2501 Bradley Place 

ilge — 21 to 40 
ASK FOR BESS GALGANO 

GENERAL OFFICE CLERK 
VaritHl & Interesting d u ties in 

small, cong-enial Investmem Com-
pany offioe. 

Good Starting Salary. 
Company Benrfits. 

MTST TYPE 
CADT> RAT.PH \VISNIEWSKI 

DOBBS IXVF.STME:XT co. 
777-8640 

^ _ . . _ . , , . _ ^ _ EXPER. DICTAPHONE TYPTST 
V j j b P S f c R A L O r F I C E i F o r ^ r g e W». Side Co. Good figure 

j aptitude reąuired. ExceU. cond's 
Tyninf and miscelkneous work. ! and benefits. Applv CarI Pietsch. 

Good Salary. Hours 8:30 - 5 P.M. '< 
^ ^ ^ TRACTOR SLPPLY COMPANY 

W i S T I R N RUST Pfi&OF 0 0 , 4747 N. Ravenswood, tel. 334-7900 
3636 No. Kllhenrn Te!. 725-3336 ' 

D Ė M E S I O ! 

Yra posakis "kiekvienas medalis turi dvi puses", kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti. 

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti fof 
praeiti, galim pe-skaite ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių Hekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto. 

'VpsimoKa iK6ii-:t: rtAUGE 
gų, kuris nei ateidamas, nei nu- aes jis plačiausiai '.raitomas lie 
eidamas, ne^adar-o nea žalos t u V l i i dienraštis. Gi skelbimų kai-
nei naudos. Ezopo pasakėčia - ***» >» ***** k i t a jį k i t i e m s p a s i s k a i t y t i . 

Perskaitę "Draugą", duo-

M I S C E L L A N E O U S A L E S T A T 
APDRAUDŲ AGENTŪRA •is«»n«i»?į» HHIHI»lti!!! iU«;)!;riUi;!MINIII I!niOHH|IHItlHiH!l|>!UMm!KHIKn 

Narni), Gyvybes, 
sveikatos, biznio, 
automobiliu. 

Patogios išsimo-
k«"jimo sąlygos. 

W 

J. B A C E V I Č I U S 
64o5 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

« A t. f m % i 
AiiAJ D A 2 A ! KJLMBAHA 

ALAU KBJfcoS £R BATsLLk 

GIVątfMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, J dal 
autobiografiniai atsiminimai 

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus 
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai 

SALES • M0RT6A6ES • MANAGEMENT 

• • • * 

Jacksonvilie. Fia.. užeje šaičiai iabai pakenkė apelsinų vaisiams. Čia ma
tyti apšale apelsinų medžiai. 

AftAM P0OftNti Zv 
J^e;.-1 k , -!»* ^5 aaetu» 

.'%m'« tmi ; ̂ iiu ittoguB rai* 
5-»>A i<nl»rr:9 aauju* kaminus. r« 

<nk utstĄkiTruouiin vart<r^žiuB Da 
•>m* \i :.-mko T^Utome? mflra- ttiek-
>?attc<r" Pi'nai a-ų»H-<«n/»# vt»»j 

Member of M. L. S. 

M t l S f l T R S — R E A L T 0 R 
Main offire 1727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. Tel. OL 6-2233 
Turimo šimtus namų Berwyne, Cicero j , Riverside, La Gransre Park 

ir kiruose va k ;i rialuose priemiesčiuose. Prašoane užsukti j mūšy įstai
gą ir išsirinkti Lš katalogo. 

.#l>!'tH'<:'*i>rr •HO>HMI>M«i»l<l|illiHIHMtMtMlltMltMll>;tlMHM*l(t>lt*;M'll>,tllHt(: 

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai 

ŽVILGSNIS J PRAEITĮ. K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai 

3.50 

2.00 

2.50 

3.00 

5.00 
• n v v m r - i :•• ^ ,:•: - ,r. * •»•. „. - „,,.. „,,..„,,.;,, ,,,,,,,..,,,.,,.,,,, v. •,„m^,rfmv:«m^'mvm.mwn'mimv 

» ' " • • " • • ' - r ^ ~ ' "••-- ' < • ' • ^KttĘmmmmmmmmmmmmmmmmmmkmmnm 
Kiekvienam, kuns nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie

čiui, mėginančiam išmokti . lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba. 

DRAUGK yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną: 

l t * n>.i : i t - , , 

« f 6047 arba S0 2-8?7ft 
%r«k :%*<-. '"uT.gį aerookaDtiAi 

Skambinkite bet \vi 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3003 W. 63rd STREET TEL 471 -032! 

V. BARAVYKO 
Anglu—Lietuviu kalbg žodynas 

(Apie 30,000 žedžių, kietuose apdaruose) 
f. PETERAICIO 

Lietuviškai angliškas žodynas 
(Antra laida, kietuose apdaruose) 

R. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS 
Naajas Lietuviu—Anglu kalbu žodynas 

(27.000 žodžių, kietuose apdaruose) 
ii' -,.• - State irTventiijai prie kaim-^ •»«rl pridėti 5% mokesčio. 

M M . * : -- :-.:- '•: - " ' Airtm •"]«; •• -•' r . ! , m<|i<iMM|!!r«!»li:i -rT)'i|i|nni'!::B!wn 

Perskaitę Drau^, duokite kitiems pasiskaityti 

$6.00 

$7.00 

$54)0 

tt**tt 

file:///otary
file:///PDRAUDC
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file:///VISNIEWSKI
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SOVIETINE BALA KAUNE 
Komunistų partijos biurokratija žlugdo statybą 

JURGIS VĖTRA 

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. sausio mėn. 14 d. 

Pirmame šio pokario dešimt- nai neatsižvelgę nei į gatvių, nei 
mėtyje miestų statyba buvo pa- i mikrorajonų statybos ypatu-
krikusi. Gyventojai bėgo iš kai-1 mus. Kadangi šie projektai kar-
mo. vežė savo statybines medžią-1 tais užbaigiami dar tada, kai nė-
gas ir statė namelius, kur gavo; ra detalaus mikrorajonų išplana-
sklypą. 

"Magistralinių tinklų ir gatvių 
statyba rūpinasi, ją finansuoja ir! ' 
planuoja atskiri už^akovaf, van- w -. 
dentiekio, kanalizacijos, elektros ! u s f^ansuon, ,s gyvenamose 
tinklu - miesto vykdomojo ko-į S*1?*** l**» , s u t 1 ^ kapitaline 
miteto kapitalines statvbos v a i . į statybos vaidyba, Tik visai pnar-

H „ < j u j o J tėjus šildyme 

MKi.Dfisi i ž Ž I ^ V I S H : s 

dyba, dujotekių tinklų 
fikavimo valdvba, Šiluminių 
t i n k l ų - K a u n o šiluminiai tin 
klai ir 1.1. Kiekviena jų, 
gal tik išskyrus 
nės statybos valdybą. 

Šventųjų Apaštalų, bazilikoje 
Romoje buvo surengtas visų 
tautų kare žuvusiųjų ir išblaš
kytųjų minėjimas. Sv. M šias 

Kaune statybos vyksta blogai, aukojo popiežiškosios a r t imo 

sezonui, suskato
me ieškoti medžiagų. įrengimų. 

. ]j_ kaime dar blogiau. Pastatų savi- pagalbos < rganizaeijos pirminin 
planuoja kaina aukšta, trobesiai blogai kas prel. Frenschi, da lyvaujant 
kapi 

Gaivališkos, pripuolamos staty 
bos tarpsnis jau seniai praėjo, 
tačiau savieiga ir pakrikimas te
bevyrauja. Gausybė statybinių 
organizacijų, jų nesutarimas, ne
rūpestingumas ir atsakomybės iš-

vimo, tai juose net nenumatomos) fagfag atsižvelgdamos tik į savo P a s t a t o m i ' r įrengiami. Gyvento- įvairių tautų aukštiesiems baž-
vietos prijungti kvartalinėms ko- j ūkinius interesus ir nekreipda-: J a i v i s d a r teberaminami šviesės- nytinio, poHt'nio, diplomatinio 

mos dėmesio į bendrus gyvena- j ^ ^ ^ J ^ J f ^ J ^ ^ tei ao^aL^ gyvenimo a t s to -
vams. Popiežiaus Pauliaus VI-
jo solidarumą viso pasaulio t a u 

munikacijoms. Dabar projektuo
tojai, užuot iš karto ruošę vienin | m o s i o s s t a t y b o s poreikius. Ypač santvarkos "laimėjimai" Kaune 

jos 
gy-

gą gatvių inzinermų Įrengimų i s k a u d ž u i s t a t v b o m s atsiliepia: 
kompleksą su magistralinių tink- K a u n o §į iu r n jn įų tinklų neveik- i 
lų atsišakojimais, išeinančiais už J u m a s Kasmet rangovo — na- 1 

gatvės ribų, dirba tik su šia die- j m ų s t a t y bos kombinato —darbuo- ! 
na. Taip ir atsirado nemaža ob- !

 t o ; a j priversti varstvti ivairiu į-; 
jektų, kuriuos jau ir užbaigus, vis, staigų duris, kol sužino, kas finan i 
dar negalima nutiesti gatvių a- > s u o s i r vykdys magistraliniu tra-! 
pie būsimus mikrorajonus. Tokia • s u i k i katilinių tiesimą. Ir kas- I 

Kaune buvo 152,400,0 1967 m.į}' r a Tarybų Lietuvos 25-mečio •. m e t ^ p rįa rtėjus šildvmo sezonui, Į 
283,700 gyventojų. Per 30 m. jų i gatvė tarp Taikos ir R-Armijos; karštligiškai ieškoma, kas finan-! 
skaičius dvigubai padidėjo. Vi-i prospektų , nutiesta UK dide- Į S U O S statybą. Taip. pavyzdžiui,' 
šiems reikalinga pastogė. bent | ! i u statybininkų pastangų dėka. 'pernai ' šiluminiai ' t inklai 
9 kv. metrai asmeniui. Į Ji <*ar kelerius metus bus kasinė- j t u r ė j 0 finansuoti 

ir visoje Lietuvoje. 

ugdė statybos suirutę. Dėl 
partijos biurokratai barasi, o 
ventojai kenčia. 

Kauno plotas ir gyventojų skai 
čius žymiai padidėjo. 1939 m, 

tų ikaro aukoms ta proga iš-
_ Amerikos poetas Henry r e i § k ė V a t i k a n o v a M v b ė s g e k . 

Wadswonh LongfeUow gimė Ktorias k a n L V i l ] a t 
18G7 m. vas. 27 d. 

w 

P A D Ė K A 
A. i" A. 

MARIJA V I Z G I R D I E N Ė I 

magistra-

Šitaip atrodė lietuviškoji eglute Mokslo :r Pramones muziejuje. Chi-
cagoje, kur ją matė cia ug tūkstančių žmonių. Ja nemažai rūpinosi Fr. 
Zapolis. Eglutei paruošti buvo sudarytas ponių komitetas , kurin įė
jo: B. Kasarskienė, B. ir V. Kentrienės. E. Mikaitienė. A. Petrauskie
nė. H. Prat t , V. Radavičiene, M. ir St. Simonelienee. L. Vesoti^n.§, V 
Zygnumdienė. Jos ts ip pat pasiuntė lietuviškų eglutes orriiimentų pa
puošti eglutę Baltuosiuose Rūmuose, Washingtone. Nuotr . Mankaus. 

NAUJAS GREITKELIS PRO CICERO 
IR MARCUETTE PARKĄ 

Ima gyv :au judėti projektai j apmokama už persikėlimą. Per-
išvesti vadinamą Crosstown sikėlimui gali būti duodama a-
greitkeli, ki 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 
Kaip vyksta gyvenamųjų n a - U a m a l r laužoma, kol baigsime,, i j n j u s i r paskirstomuosius tinklus j j U Z p r a Š Č SV. M i š i a s ir p a r e i š k ė m u m s l lŪ-
ų statvba "įsisavinus" didelę 'ketvirtojo mikrorajono užstaty- j jk į vienos antrame mikrorajone £ j t i * ,• 

ir iki dviejų penktame mikrorajo- į U e 5 1 ° v a l a n d o j e U Z U O j a U t a . 
m 
patirtį? 

pie 200 dol 

Verslų savininkai gaus papil
domus priedus verslo perkėli
mui. 

Jeigu savininkas a r nuominin
kas nuomos naują butą, kuris 
jam bus brangesnis, g'alės gau
ti parnldcmas sumas. 

Sovietinis pasimetimas 

Kauno namų statybos kombi
nato vyriausiasis - statybininkas 
J. Žukas (Tiesoje N r. 11 apta
ria sovietinį pakrikimą statybo
je: 

"Iš metų į metus niekaip ne
sugebame išvengti organizacinio 
chaoso, statome visiškai nepa
ruoštuose kvartaluose, nesilaiky
dami elementarios technologinės 
eilės. Be savo blogos išvaizdos, 
Kauno naujų gyvenamųjų namų 
mikrorajonai atbaido naujaku
rius susisiekimo ir aplinkos nepa
togumais. 

Visiems, net ir nespecialis-
tams, aišku, kd mikrajonus reik
tų užstatyti, laikantis senos, bet 
paprastos ir teisingos technologi
nės eilės: iš pradžių nutiesiami 
magistraliniai tinklai, vėliau — 
gatvės, po to — kvartaliniai tin
klai- ir tik tada pradedami pasta-

Netvarka statybų finansavime 

Vyriausiasis statybininkas ryš
kiai pavaizduoja statybų finansa
vimo netvarką: 

i ne. Tačiau tik antrajame pus-
i mėtyje mums paaiškėjo, kad ši-
j luminiai tinklai "nenumato"' to 
Į daryti. Žlungant namų atidavi-
į mo naudotis planui, šiuos tink-

I Dukterys, sūnūs Ir ju šeimas 

cero gatvei yra, nemaža snūstis, 
sustodami ir vė1 pradėdami va
žiuoti automobiliai žymiai dau
giau terši?, orą. Bus geriau, kai 
greitkeliu važiuos nesustodami. 

Pirmiausia bus pradė ta tiesti 
greitkelio dalis nuo Stevenson 
greitkelio iki Midway aerodro
mo ir 63 - 67 gatvės. Či? darbai 
jau bus pradėt : 1971 m. pra
džioje. 

Crosstown greitkelis įsijungs 
Į Dan Ryan greitkelį ties 95 
gatve pietuose. 

Kovo mėnesį numatoma kon
taktuoti Cicero gyventojus, ku
rių nuosavybės Įeis j naujai su
planuotą Crosstown greitkelį. 

Numatoma, kad visas Cross-
town greitkelis bus užbaigtas 
apie 1977 m„ o a tskiros dalys 
pradės veikti anksčiau. 

tris eis C cero Ave. 
kryptimi ir kuris jungs Steven
son greitkeli, Midvvay aerodro
mą ir Dan Ryan greitkelį. Nu
matoma, kad jau šių metu pa
baigoje bus pradedama išpirkti 
žemė. 

Šį greitkelį vedant nusistaty
t a kuo mažiau namų ir verslu 
įstaigų paliesti. Iš kites pusės 
norima įvesti daug nsgerinimų: 
parkų, prekybos centrų, mokyk
lų, kas pakeltų vertę retoliese 
esamų nuosavybių. Tšperkant 
namus, žemę, bus mokama rin
kos kainą, tačiau, atsižvelgiant, 
kad žmonėms teks persikelti, ga 
Ii būti iki 5.0C0 dol. sumokėta 
už nuosavybę daugiau negu rin
kos kaina. 

Ruošiant planus, dabar su
renkami žmonių pageidavimai, 
kad kuo daugiau piliečių būtų 
patenkintų. 

Šis greitkelis eis palei Beit 
geležinkelį ir nuo C'ZŠTO gatvės 
pietuose už 67 gatvės pasuks į 
rytus kaip sukasi Beit geležin
kelio liniia, aplenkdamas Mar-
quette Parką, vedant jį tarp 74 
-76 gatve pietuose. 

Greitkelis bus tiesiamas dali
mis. Pirmoji dalis t u s ties Mid
vvay aerodromu ir 63 gatve. Čia 
jau susisiekiama su savininkais, 
juos painformuojant, renkant 
jų pageidavimus. 

Numatoma, kad greitkelis eis 
į vakarus nuo Beit geležinkelio 
linijos, taigi praeis pro pat 
"Draugo" patalpas, jų nepalies
damas. 

Greitkeliui išvesti 90''<• lėšų 
duoda federalinė vyriausybė iš 
surenkamų sumų mokesč ;ais 
nuo gazo'ino. Likusius 10r> su
mokės po lygiai miestas, aps
kritis ir valstija. 

Crosstown greitkelis bus pas
kutinis, kurį planuoja pravesti 
Chicaga. 

Greitkeliui reikslineą nuosa
vybę įkainuos specialūs tarnau
tojai. Jei savininkas nebus pa
tenkintas, galės skųstis pas vy
resnius. Jei ir 9t nebus ras ta 
sprendimo, galės kreipeis i teis
mą. Kadangi, tačiau, tie įkaina
vimai daromi palankūs, ne4: auk 
štesni negu rinkos kaina tame 
rajone, tai teisme paprastai ar
ba įkainojimas patvirtinamas 
arba net sumažinama suma. 

Bus sumokėta ne tik savinin
kams Ui paimamą greitkeliui ju ]970 m dešimtukų maršo berniuku parinktas Marty Mim Mack iš Santa 
nuosavybę , bet ir n u o m i n i r k a m s Clara. Calif. Su juo čia matyti dainininke Pearl Bailey. kuri stengsis su-
(o ir patiems savininkams) bus I telkti lėšų paialyžuotiems vaikams Las Vegas, Nev 

i tai bei aplinkos sutvarkymas. De-
Apie šiuos dalykus spaudos j a> K a u n e š i t 0 n e s i i a i k o m a _ C i a 

atstovams .paaiškinimus davė j p r a d e d a m a nuo pastatų, teisin-
penktacae-į, Holiday Inn patai- į g i a u ? gyvenamųjų namų statybos, 
pose pietų metu Chicagos vie- j i r ^ p jft t e n > kur tuo metu nė-
ŠŲ ju darbų komisionierius M. Į r a s e n u s t a t inių, elektros oro li-
Pikarsky, ta ip pat greitkelio s ta j n į j ų įr kitų komunikacijų. Kartu 
tytoių firmos a ts tovas W. Har t - j kvartalas ruošiamas statybai, 
mann, Iliinois greitkelių inži- j tiesiami kvartaliniai ir magistra-
nierių atstovas J. March ir kt. j liniai tinklai, o kai kada — dar 

Greitkelis palengvins susisie- Į tik projektuojama. Tik baigus gy-
kimą, daugelis mašinų iš gat-1 venamuosius namus ir juos ap-
vių pereis i greitkeH. Dabar Ci- gyvendinus, nutiesiamos gat

vės, tvarkoma teritorija. Taip bu
vo statoma mikrorajonai Vili
jampolėje, prie Tarybų Lietuvos 
25-mečio gatvės, lygiai taip pat: 
dabar statoma prie N. Taikos 
prospekto". 

Kauno statybininkai vadovau
jasi sena juokdarių sukurta iš-i 
mintimi: tobulai atbulai.Kas yra1 

šios "išminties" auka? Kauno, 
gyventojai, laukią ilgai eilės pa
kenčiamai pastogei gauti. Deja, 
ir naujuose pastatuose jie negali 
patogiai įsikurti. 

Kas kaltas? 

J. Žukas, straipsnyje "Ar užsa
kovas tikras šeimininkas", suran 
da kaltininkus: 

"Pirmiausia kalti blogi magis
tralinių tinklų ir gatvių, ribojan
čių mikrorajonus, projektai. Spe
cializuoti Miesto projektavimo 
instituto Kauno filialo ir Pram-

<J. Daugi. • projekto skyriai išleidžia juos, daž I 
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A G O T A B A C E V I S 
S K O G I N Y T C 

Gyveno 6110 So. Kedvale Avenue, Chicago, Illinois. 

Mirė sausio 11 d.. 1970 ai.. 10:00 vai. vakaro, sulaukusi 
metų amžiau;. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Bernice. žentas 

Michael Motei, Anna, žantas Theodore Gunaka, Nellie. žentas 
Joseph Kania. Ruth. žentas Craig Ferrill, sūnus -io&-eph, marti 
Eunice Stankevicze. 13 anūkų, 15 proanūkų ir kiti giraines. 

Velionė buvo našlė a. a. Joseph Stankevicze ir a. a. Jo
seph Bacevis. 

Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje. 3700 West 63rd St. 
Laidotuves įvyks ketvirtadieni, sausio 15 dieną iš koplyčios 
8:15 vai. ryto bus at lydėta j Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones selą. Po pamaldų 
bus nulydėta i šv. Kazmiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

MZlBs 
FUNERAL HOME 

KUS 

ir pazjs-

TĖVAS IR SŪNUS 
• imĮMUIL FUKERAL HOME 

TRYS MODERMŠKOS »iOPL\ CIOS 

ZSJa *«»* I M Street f&l. i?S 234? 
1410 Sė, sOth Ave., Cicero Tei. TO 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 
Nuliūdę: Dukterys? sūnus, mart i , žentai, anūkai, proanūkai 

Laidotuvių direktorius JOHN EGAN, Tel. L U 2-2000. 

, ; - ' * . - - . -

^ 

ALPHONSE SKINKUS 
H-JO PASAULINIO KARO VETERANAS 

Gyveno Chicago, IllinoLs. 
Mirė sausio 12 d., 1970, sulaukęs 54 m. amžiaus. 
Gimė Chicajo. 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys: Sophie Radek, Svogeris 

Anton ir Antoinette Urban, švogeris Algerd, 3 dukterėčios: Joyce 
Janis su vyra Joseph, Sheila Zarbock su vyru Albert ir Cynthb 
Knuth su vyra John, sūnėnas Pvt. Reld Urban, U. S. A. su žmona 
Sharon, seserų ir bro'io 14 anūkų, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Velionis buvo sūnus mirusių Anton ir Agotos Strimaitytės 
Skinkų. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koniyčioe, 4330 S. Caiifornia Ave. 
Laidotuvės |vyks ketv., sausio 15 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto 

bus atlydėtas i Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje Įvyks :;edu'ingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir paž:štamus da
lyvauti šiose bidotuvėse. 

Nuliūdę: Seserys, švogeriai, dukterėčios, sūiėnas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktoriai Gaidas ir Daimid. Te!. LA 3-0440. 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M B . K E L S 0 N 

SAVININKO 

SAINT CASIMIB 
MONUMENT CO 

39f4 Wesf HHh Street 
Didžiausias Pa^ninklams Planą 

Pasirinkimas Visame Mieste. 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vianas bl> kas nuo kapinig 

E U D E I K i S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Caiifornia Avenue 

Teieionai: U 3-0440 ir LR 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Teieionas— YArds 1741-2 

••:. .i 'i i O ' i • : S T . . : -»•••<. - ' " •Vr.^f- v 

10% — 20% — W7r plgfJan mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo- į 
bilto pas 
F B A N K Z A P O L I S J 

S20SĮ4 West 95th Street 
Chlcajro. I1!inol« 

1-S6.-)> Ir GR 6-4SS9 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

A. VILIMAS 
M O V I I i G 
Apdmastii8 p^r'traaatymi' 

^2S S^EST S4th PLACI 

STEP C. LACK IR SONOS 
(IiAOEAWT<2) 

'A2A W. 69tb Street TeL BEpchUo 7-1215 
3314 W. » r d Place TeL Vlrginis 7-66T2 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 8. California Ave. Tel. LAfayette 3-S572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. Utnanica Ave. TeL VArds 7-3401 

POVILAS l RIDIKAS 
w 

3354 S. Halsted Strvet TH YArd* 7-19U 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Lituanica Ave. TeL YA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th *ve., Cicero, m . Tel. OL '-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. sausio mėn. 14 d. 

j >? ' 

*SK3t.*»sar^ 

X Antanina ir Rimas La-
niausku. iš Clevelando kelioms 
dienoms buvo atvykę j CiLca- '• 
gą. Jie turėjo pasitarimus su, 
įvairių jaunimo organizacijų j 
atstovais dėl žygio už tikėjimo I 
la svę, apteaskė savo gimines ii* j 
pažįstamus, ta p pat lankėsi ir 
Draugo redakcijoje. 

x Elena Šimonytė, kuri laiką j 
dirbusi Jaunimo centro raštinė- j 
je, Chicagoje, sumainė žiedus; 
su Antanu Liaukum r apsigy- j 
veno pas savo vyrą 421 Maple 
Ave. saite 1004, Burlington, 
Orat., Canada. Jungtuvės įvyko 
Sao Paulo mieste, Brazi:joje 
kur gyvena, jauncsios tėvai, su
sipratę lietuviai Ona ir Petrą? 
Šimoniai. 

x Muz. Ant. Skridulį* jau 
dešimt metų ka'p vargonin-
kauja Cicero Šv. Antano para
pijoj ir veda chorą. 

x Marąuette Parko Šv. An 
tano d-jos 1970 m. valdybą su 
daro pirm. J. Zabrauskas, J. 

IŠ ARTI IR TOLI 

J A VALSTYBĖSE 
— San Carlos, Ariz. Šiame 

indėnų rezervate jau kuris lai
kas dirba Pat Grimilaitė kaip 
gailestinga sesuo, š emet j . kar
tu su savo mamyte suruošė vie
tos seselėms ir savo artimie
siems lietuviškas kūčias. Buvo 
skaitoma evaiigelija, laužomos 
plotkelės, stalas padengtas šie
neliu, ant stalo 12 rūšių valgių. 
Kalėdų rytą Pat su savo ma
ma padarė 150 mylių, atvaža-
vo į Phoen xa, kad galėtų daly
vauti ir giedoti lietuviškose Ka
lėdų mišiose. Visi stebis Patri-
cijos eneigija ir lietuvškumu. 
Ji yra 3-č os kartos lietuvaitė. 

— Auksinis jubiliejus. Sesuo 
M. Anselma iš Cleveland, Ohio, 

ZVAIG ZD UTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J . Plačas. Medžiagą siusti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60688 

VINCAS KUDIRKA 

Vincas Kudirka gimė turtin-
goje ūkininko šeimoje. Jis gy
veno Vilkaviškio apskrityje. 
Vincas gyveno tais pačiais ru
sų laikais, kaip ir Maironis. 
Kai jis baigė mokytis, v'sai su-
lenkėjo. V. Kudirka paskaitęs j g . ^ ^ ^ r e i k i a 
Basanavičiaus laikrastėų' "Auš-

Vilija Kerelvte. Chicagos aukšt 
it. mokyklos mokinė — prane- j gydy to jas . S a u s i o 4 d. 
šeja tradicinio mokyklos vakare 
matu sausio 11 d. Jaunimo cent 
re. Nuotr. V. Norelkc ; 

nireoos zsn.o 

, rą", atsivertė. Jis stengėsi pa-
buvo švenčių metu atvykusi i j ̂  , e t u v i a m s > ^ galėjo, iki 

mrt ies valandos. Jis pradėjo 
savo laikraštėli leisti, vardu 
"Varpas". Vincas Kudirka tą 
laikraštėli spausdino slaptai. 

San Carlos 
sūnėno, kur's 

aplankyti 
ten dirba 

savo 
kaip 

kartu 
su Pat Grimaila ruvo atvyku-

tuvių dhoras gražiai giedojo 
kalėdines giesmes. Kapelionas 
knin. A. Valiuška pasveik'no 

TERESA ZYLI5 DAINUOS 
UŽBURTOJ FLEITOJ 

Rad jo stotis WGN sausio 
17 d., 1 vai. po piet gyvai iš solenizantę ir palinkėjo jai il-

Vezys, 2nd V. Pres. F. Sirato- j Metropolitan scenos transl uo- giaus'ų metų ir gausios Dievo 
vieci, R. Gleason, A. Tatusko.; ja Mozarto Užburtąją fleitą, palaimos jos sunkiame darbe: 
J. Malas. j Speroje Teresa Žylis dainuos į dar daug metų darbuotis Dievo 

x n Liubartas, Phoen x. i P a m i n c s ro1^ II L « * > J « atvy- j įr žmonių tarnyboje. 
Arizona, spaudai paremti auko 

si i Phoen xą. Gi šiemet s v e n - ! ^ ^ ^ ^ M L i e t u v a UįV^_ 
cia auksinį savo vienuoliško gy-, n ė m ū g „ k u r f s wirto v ė l a u , 
venimo jubiliejų. Tas jubiliejus U e t u v o g V m L V i n c a s K u d i r _ 
buvo atšvęstas čia lietuvių tar-1 k a ^ ^ j ^ d a j t ^ 
pe. Jos intencija tą dieną buvo m a g I a b a i J i s man ir 
2 ? ^ f ^ J ^ ^ ^ l K t k o a yra labai brangus, nes 

parašė mūsų himną. 
Alė Surdėnaitė 

jo 5 dol. Dėkojame. 
x Marąuette Parko Namu 

savininku organizacijos sus -
rinkimas įvyks penktadieni, sau 
sio 16 d., 7:30 vai. v., parapijos 
salėje. Kviečiame narius ir sve
čius gausiai dalyvauti, nes bus 
aptariam: svarbūs reikalai. Pc 
susirikimo, bus vaišės. 

kęs 5tanislaw Skrovvaczevvsld! __ gv. Kazimiero parapija 
iiriguos. Tai bus jo radijo de- skaicuose: 1969 m. parapijos 
biutas Amer'koje. 

x Chicagos Jūrų šauliai, 
kaip ir kiekvienais meta's daly
vauja Lietuvių Jūrų skautuos 
ruošiamoje Klaipėdos uosto 
mugėje, .kuri Įvyks šių metų 
sausio 25 d., sekmad'enyje. Jau-1 - ^ 

ATMATŲ DEGINIMAS 
Nuo 1970 m. liepos 5 d. Įsi

galės miesto įstatymas, kuruo 
draudžiama deginti atmatas 
apartmentinių ar Įeitų namų 
krosnyse. Taip pat nuo tes 
dienos bus draudžiama deginti 
lapus gatvėse ar savo sklypuo
se. 

žinioje buvo apie 1000 liet. šei
mų. Parapija leidžia dvisavaiti
nį biuleteni "Lietuv'ų Žinias." 
Jį skaito 1057 šeimos. Prie pa
rapijos veikia reguliari mokyk
la su 287 mok., ir šešt. mokyk
la su 107 mok. Per 1969 gimė 
38, jungtuvių 13, mirimų 24. 
Pajamų turėta: S70.887 ;r iš
laidų: S64 941. Dirba trys lie
tuviai kunigai. 

-lijo. Pagal'au nustojo lyti, dar
bininkai galėjo pabaigti mūrą 
mūryti. Tada mes pradėjom 
stogą dengti. Oras yra labai 
saitas, labai sunku šaltame ore 
dirbti. Sukelti visą medžiagą 
ant namo viršaus, taip pat sun
kus darbas, bet ką padarysi, 

Kai šuke
lėm visą medžiagą ant stogo, 
reikėjo ją sukalti. Kai pabaigėm 
stogą ikalti, reikėjo aprnkt i vi
są nereikalingą medžiagą aplin
kui namą; plytas, medį ir t. t. 
Aprinkę medžiagą pradėjom 
dėti langus. Įdėjus langus, rei-

| kės pradėti ruošti namo vidų; 
įvesti elektrą, š'Iumą, suskirs-
tyt : (kambarius ir sudėti viską, 
kas name yra reikalinga. Aš tik 
tiek turiu pasakyti, kad namą 
pastatyti nėra lengvas darbas. 
Aš žinau, nes aš ir mano brolis 
R'čardas padedam tėveliui. 

Edvardas Grinius, 

Namas žiemą. Piešė Viktutė Jogaite 

vaizdelį "Kūčių vakaras." Buvo 
paruoštas Kūčių stalas, va'kai 
puošė eglutę savo padarytais 
papuošalais. 

Po vaidinimo gražiai padek 
V-to skyriaus mokinys Lemonto | l a m a v o b r o H a i Viktorai. 
MaVonio Lituanistinė mokykla 

ŽIEMA MIESTE IR MIŠKE 

Miške žiema yra 

Vaikų Darželis, I ir II sky
riai suvaid no vaizdelį "Sapnas." 
Gražiai paseko snaigės, kiškiai, 

skirting; nykštukai ir lėlės. 
negu mieste. Meste vaikai laks
to, rėkauja, mėtosi sniegu, sta
to sniego senį, žmonės skuba į 
darbą. Miške gyvulėliai laksto, 
gražu ir balta. Kūčios ir Kalė
dos būna žiemą. Vaikai gauna 

Įdomią snaigių pasaką įsce-
nizavo UI sk. mokiniai. 

Spec'alios klasės mok'niai pa 
giedojo ""Sveikas Jėzau Gimu-
sis". 

Tautinius 'šeirius pašoko vi-
dovanų per Kalėdas. Paskui s ų skyrių mokiniai. 

PAVOGĖ MONETAS 
Vagys J; Daru Coin kompa

nijos, 6455 G. Archer, pavogė 
albumų, kuriuose buvo 

e'na sldinėti ir čiuožti. 
Visiems patinka žiema. 
Audronė Bružaitė, Maironio 

VU sk. Brooklyne 
MAN PATINKA ŽIEMA 

nimo centre. Atidarymas įvyks -^0,000 vertės JAV-ių monetų. 
12 vai. Chicagos ir apyl nkių 
lietuvių visuomenė yra kviečia- NEBUS MOKYTOJU STREIKO 
ma atsilankyti. (pr.) j chicagos mokytojų unijos 

x Maldom vakaras už krikš- pareigūnai priėmė miesto švie-
čionių suartėjimą — šį sekma- t'mo tarybos siūlomą 26.3 mil. 
dien , I. 18., 5 v. v. tėvų mari- dolerių kontraktą. Atpuolė rei-
jonų vienuolyne, 6336 00. Kil-« kalas mokytojams balsuoti ap e 
bourn Ave. (pr.) streiką, kuris būtų prasidėjęs 

trečiadienį. 

UŽDARBIAI IR 
PRAGYVENIMAS 

Nuo 1967 m. Lgi 1969 m. ga-

X Eglė Juodvalkytė, Aldona 
Zailskaitė ir V. A. Dirda, jau
nieji poetai, skaitys savo kūry
bą vakare skirtame ALGIMAN
TUI MACKUI, sausio 16 d., 8|lo pragyvenimas pabi.ango 
v. v., penktad'enį. Jaunimo Cen-|l2.6>c. Keturių asmenų šeima, 
tre. Rengėjai SANTARA-ŠVIE-į ieuri uždirba 11,236 dol. per 
£A. (pr.) metus, laikoma, kad gyvena pa-

X Austė Peč'uraitė skaitys 
savo poeziją vakare s'urtame 
ALGIMANTUI MACKUI, sau
sio 16 d., penktadienį, 8 v. v. 
Jaunimo Centre. Vakarą rengia 
SANTARA - ŠVTESA — tikslu 
paremti Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondą. (pr.) 

tenkinamai, gi kiti, kurie uždir
ba maž au, iaisi-comi, kad gyve
na skurdžiai. Per pora metų 
daugiausia pakilo medicinos iš
laidos — I7.2rc, -maistas — 
9.1 ir, drabužiai — 13.1%. 

Balerina 
Pleie Rūtele Bal tušyte 

Specialioji klase 
Dariaus-Girėno lit. m-la 

KALĖDŲ GROŽIS 

Kalėdos visuomet yra žiemą. 
Lauke šalta, bet visur taip gra
žu, balta. Kalėdos man labai pa- į taip šviežiai kvepia. Laibai sma-
tinka. Mes vaikai jau einame į gu iš šalto lauko įeiti į šiltą 
mokyklą, nes turime atostogas, j kambarį. Man patinka rogutė-
Per Kalėdas džiaugiamės taip mis leistis nuo kalniuko. Aš 
gražiai papuošta eglute. Prieš laukiu žemos. 

Aš ir mano sesutė Gracielė 
paskambinom pian'nu. 

Mokyklos choras padainavo 
dvi dainas. 

KUOLIUKAS 
Aš šuniukas, vardu Kudliukas 
Aš nedrąsus ir lepus. 

Bėgdamas atrodau kaip kamuolys, 
bet manęs niekas nepavys. 

Aš vaizduoju didelį ponuti 
ir niekad neužmirštu savo 

miegučio 

Aš sniege mėgstu bėginėti 
ir purvą kasinėti. 

Jau laikas man baigti, 
nes eir.u greitai žaisti. . 

Alė Surdėnaitė, 
Pbiladelphijos Vinco Krėvės lit. 

mokyklos VII sk. mok. 

sniegas 
man eiti per sniegą 

PREKYBININKAS 
Vienas prekybininkas vaikš-

Po programos Kalėdų Sene- <*>* n u o n ^ o prie namo siū-
i lis išdalino dovanas. Tada visi gydamas prekes. Priėjęs prie 

vieno namo pamatė mažą ber
niuką ir paklausė: 

— Berniuk, aš norėčiau pasi
kalbėti su tavo mama, ar ji 
yra "engaged" (užimta) ? 

Berniukas: — "Engaged"? 
Ji yra ištekėjusi. 

Man labai patinka žiema, kai 
krenta. Labai smagu ^ ė J 3 * * * " I*** * žemutinę 

V skas sa l£-

Dariaus 
sk. mok. 

Violeta Matukaitė, 
Girėno lit. m-los VI 

Tautos Fondo 
pirmininkas. Vliko seime aiškina 
būdus, kuriais būtų galima papildyt' 
Tautos Fondą. 

Nuotr. V. Maželio 

AUSTRALIJOJE 

Kalėdas yra Kūčios, mes val
gome Kūčių vakarienę. Tas Kū
čių vakaras yra labai smagus, 
nes tuoj po vakarienės ateina 
Kalėdų senelis ir atneša v'siems 
dovanų. Naktį einame į Berne-
l'ų Mišias. Visuose namuose de
ga eglutės ir žmonės džiaugia
si šv. Kalėdomis. 

Basa ^arutytė , 
Marąuette Parko Lit. mok. 

IV sk. mokinė 

DIEVO SŪNAUS UŽGIMIMO 
ŠVENTfi 

Kalėdos yra švenčiamos, kad 

Renata Baliūnaitė, 
Maironio IV sk. Brooklyne 

VAŽIUOJU SLIDINĖTI 

Man labai patinka žiema ir 
baltas sniegas. Aš tada einu į 
lauką ir le'dž.uos rogutėmis 
nuo kalno. Yra labai smagu, 
kada mes žaidžiame sniego 
muštynes. Kada žiema ateina. 
aš važiuoju dar slidinėti. 

Būta Kiaunytė, 
Maironio VTI sk. Brooklyne 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Gruodžio mėn. (1969) 20 d. 
jvyko Dariaus - Girėno lit. m-

X g. m. balandžio mėn. 5 d., • ta šiandien 7 v. v 
3 vai. p. p., Chicagoje, Lietuv ų l x Petras Pecenkis, Elizabeth. 
Fondas ruošia 

— Inž. Grigalius Gumeniu 
kas mirė Sydnejuje sulaukęs I Kalėdos tekia daug džiaugsmo. 

x Cicero Sv. Kazimiero se- 77 m e t ų amžiaus. Velionis buvo! h e l i a i mums nuperka eglutę 
serų remejų susirm.umas įvyKs- gim es Ukranoje, išsimokslinęs | i r t u r i m e -ją papuoišti įvairiais 

prisimintume Dievo Sūnaus uz- . .. . . . 
. ,. . . . . los Kalėdų Eglute, Gage Parko 

gmimo dieną ir pagarbinti gi
musį Kristų. Mums vaikams 

rienę su įdomia menine progra
ma. Vakarienė bus Personality 

Rus_joje. Nepriklausomybės me (blizgučiais ir lemputėmis. Ka-
tais dirbo kaip inžinierius įvai- iėdų n a k t j Kalėdų Senels po 

tradicinę vaka- N. J., dėkodamas už kalendo- nose Lietuvos vietose. Priklau- i eglute padeda dovanėles ge-
sė Liet. inžin'erių sąjungai. 

— Adeladėje aktyviai reiš
kiasi lietuviai srx>rtininkai, sėk-

r'ų atsiuntė 5 dol. auką. Ačiū 
x \ . Kniburys iš Alb on. MI 

Lodge salėje, 4740 So. Cicero I atsiuntė 5 dol. auką. Dėkui. 
Ave. Cuicagos ir apylinkių lietu- j x Stasys Baras, žinomas mingai dirba sporto klubas 
viai kvieČ.amd vakarienės pro- mūsų solistas, parėmė "Drau- "Vyt's". 1%9/1970 pirmenybė-
ga įstoti į LF narių eiles ir da-jgą" 5 dol. auka. Dėkojame. L^ dalyvauja 6 komandos. Klu-
iyvauti vakarienėje. Gali daly-į x inž. J. A. Bačys, Cam- ^ sportininkai sėkmingai ža-
vauti ir nenariai, užsimokėję po j bridge, Mass., spaudai paremti j džia i r s u australų komandomis. 
S10.00. Dėl informacijų ir re-' aukojo 5 dol. Dėkojame, 
gistraciios kreipt's į LF busti-į X Alf. Mikulskis, žinomss 
nę, 6643 S. Maplewood Ave.,; muzikas, prisiuntė 5 dol. auką. 
Chicago, EB. 60629, tefef. 778- Ačiū. 
2858 arba pas savo LF vajaus į X St. Petraitis iš Elizabeth, 
komitetus bei įgaliotinius, (pr.) N. J. atsiuntė 5 dol. auką. Ačiū. 

riems vaikučiams, todėl mes 
vaikai visada laukiame Šv. Ka
lėdų. 

Kęstutis Černiauskas, 
Marąuette Parko Lit. mok. 

IV dk. mokinys 

MANO NAUJAS NAMAS 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— M K Čiurlionio vardo k!u- mą 

Mano tėvels stato naują na-
Mums ilgai užtruks, kol 

bas Bvo netu vri''ia Cdefoje ! mes tą namą pastatysim, nes 
(Ukrainoje). K'ubas stengiasi : kai darbininkai atėjo ir pradė-

patalpose (Field House). 
Pradžioje vaikai suvaidino 

mano mokytojos įscenizuotą 

VEJAS 
Vėjas paslaptingas. 
} s lek:a č a, jis lek;a ten 
Ir niekad nesugaunamas. 

Virš galvos sulas' l'nksmas, 
Plaukus suvėlęs lek'a šalin — 
J's niekad nesugaunamas. 

Vasarą jis šiltas. 
Ž emą jis žvarbus, sniegą pusto — 
Ir niekad nesugaunamas. 

Vėjo bijo kiekvienas lapas. 
Neša is juos tol, toli. 
Pats niekad nesugaunamas. 

Vėjas atvėsina karštą saulę; 
Vasarą jis krakiamas 
Ir niekad nesugaunamas. 

Dalia Mačiukevičiūtė, VIa kl. 
Kr. Donelaičio Lituanistikos 

mokykla 

populiarinti dailininko kū-y^ą. į JO statyti, pradėjo lyti, lijo ir 

4T 
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS 
kviečia visa lietuviu visuomenę dalyvauti 

ŽIEMOS ŽAIDYNĖSE 
1970 m. sausio rr.en. 24 dieną, šeštadienį, 

{S 
v 3 
{ e 5 į 

SS 
^ 

KNJGHTS OF C O L U M B U S 
S A L Ė J E 

2 3 C 6 W e s t 6 9 t h S t r e e t 

ŠOKIAMS CROS GYVA IR LINKSI KAPELA. 
ĮftJIMAS: Visuomenei — S300 ; Studentams — $2.00; 

*.",,'H,'"v*s r*1!Heilams r"tr"^ 

1 

^ * i Piešė Rasa Mactvjtiutč. Kr. Donelaičio LituauistiKos mokykla i 

GALVOSŪKIAI 
I 

Kaip vadinasi vienas žymus 
kalnas Nemuno žemupy (šiau
riniame Nemuno krante) ir ku
ris žymus veikėjas ten gyve
no? 

(5 taškai) 
n 

Parašykite ška'tlinę, kuri su
dėta su ta pačia skaitLne ir 
padauginta ilš tos pačios skait
linės, duoda, tą patį skaičių. 

(3 taškai) 
m 

Kaip vadinasi viena Afr'kos 
teroristų organizacija? Pava
dinimas iš dviejų pasikartojan
čių žodžių. 

(5 taškai) 
IV 

a) Trijų stovėta stovėta, vie
no nueita. (10 taškų). 

b) Meškos nagos surak'ntos. 
(10 taškų) 

c) Nei kojų, nei rarikų, o 
prašo marškinių. 

(10 taškų) 
d) Du Ikerdž'u (piemeniu) 

milijoną avių gano. 
(5 taškai) 

Atsiuntė Viktutė Jogaitė. 
V 

Kas turi daugiau kojų už 
šimtakojį (centipede) ? 

(5 taškai) 
GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI 
1) Tilžė, Vydūnas 
2) Vasario mėn. 2 ddeną 
3) Al Capp 
4) a) rogės 

b) inkaras 
c) Algio Sdrio apskaičiavi

mu užtruktų: 3168 me
tai, 295 dienos, 9 valan
dos, 46 minutės, 40 se
kundžių. 

5) Colorado vaistyfcėje, Colo-
rado Oty. 


