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Ar užteks sovietams 
naftos ir dujų eksportui? 
Europoje šiuo metu gyvai rėnų elektrine, nekalbant apie ki 

svarstomas sovietinės alyvos bei tas įmones priklausančias nuo 
gamtinių dujų panaudojimo rei- dujų ar naftos? O dar žadama 
kalas. Kaip žinoma, Vokietijos Elektrėnus plėsti, — nestatyti 
didieji koncernai sovietams žada nei Birštono, nei Jurbarko hid-
statyti didelio diametro vamz-; roelektrinių. Tarsi vis dar vaide-
dynus, net vamzdžių fabrikus, \ naši Chriusčiovo dvasia, kuris ap 
naftai ir dujoms transportuoti, gaulingais būdais sužlugdė Ne-
Netrukus naujais vamzdynais muno hidroelektrinių statybą. 
Vokietijos pramonė žada per me-; Gal dabar iš tikrųjų jau vėlu jas 
tus gauti 60 bilijonų cbm dujų statyti. Peiktų jau atominių — 
iš sovietų. Dar didesnį "apetitą"; bet tai tik nekuriu lietuvių sap-
rodo italai. Vien dujų jie žada pa | nas... V. B. 
imti per metus 120 bilj. cbm. Ei
lės laukia ir prancūzai. Žodžiu 
sovietų rugiai žydi: vakarai pa
dės vamzdynus statyti, vyriausy
bės avansuos milžiniškas lėšas, o 
sovietai per dešimtmetį, kita na
tūra atsilyginsią. Nafta jau da
bar teka. 

Burma turi savo 
problemą 

RANGOON, Burma. — Bur
ma turi savotiškai keistą pro
blemą: žmonės užgimsta ir pri
auga vis mažesni. Pasauly yra 
tendencija, kad vaikai praau
ga tėvus, gi čia priešingai. Ieš
koma tam priežasčių, manoma, 
kad gal maisto sudėtis nėra tin
kama. Daktarai pataria, kad 
būtų daugiau vartojama pieni
nis maistas ir, kad vyriausybė 
aprūpintų pieno produktais vi
sus vaikus ir tuos, kurie netur
tingi ir jų tėvai nega'i to jiems 
pateikti. 
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Pirmenybė vakarams 

Tačiau, yra ir šiokių tokių ste 
binančių žinių. Čekai ir rytų vo
kiečiai, kurių karo balansas jau j nistų partijos centrinio kornite-
didele dalimi priklauso nuo vam to. Savo pasitraukimo raštą į-

Dubčekas Turkijoj 
sutiktas entuziastingai 
PRAHA. — Aleksandras Dub , kinančių. 

čekas, dabar jau ambasadorius 
Turkijai, pasitraukia iš komu-

zdynais gaunamų dujų bei naf
tos, buvo perspėti, kad gaus ma
žiau negu užplanavo. Esą, — va 
karams pirmenybė. Susirūpini
mą kelia ir nepakankamas dujų 
statymas, sunkumai su ' mazutu, 
nafta Lietuvoje. Mažai tėra ži
nių, kaip toli galų gale pažengė 
naftotiekio statyba nuo Polocko 
iki Baltijos jūros. Juo nafta ža
da pasiekti užplanuotą Jurbarko 
rafineriją. Klaipėdon didžiausi j 
naftos kiekiai eksportui, atrodo,; 
vis dar pristatomi — cisternom, j 

Alarmuojančius davinius da-' 
bar iškėlė anglų skysto kuro pre
kybininkai. Specialistai, pasi
remdami pačių sovietų ir UN da 
viniais, apskaičiavo, kokia bus 
Sovietų Sąjungos, viso "bloko" 
naftos bei dujų gamyba, kiek 
planuojama realizuoti vidaus 
rinkoje ir kiek liks eksportui — 
viskas 1980 m. perspektyvoje. 

Eksportui dujų neužteks 

Tais duomenimis visas blo
kas, pirmoje eilėje pati Sov. Są
junga, 1967 naftos pagamino a-
pie 305 mil. tonų, vidaus rinko
je realizuojant 217, eksportui li
ko 88 mil. Dujų pagaminta be
veik 183 bilij. cm. ir beveik tiek 
pat ir suvartota. Visai kitoks vaiz 
das gausis 1980 m. —naftos bus 
gauta maksimaliai 645 m. t., bet 
vartojimas pasieks 676 (pritrūks 
31 m. t.). Dar blogiau su dujo
mis — jų bus maksimaliai gau
ta 650 bilijonai cbm, o suvarto
jimas pramatomas 730, t. y. pri
truks 120. Kyla klausimas kokia 
nafta ar kokioms dujoms sovie
tų blokas vakarams atsimokės už 
milžiniškas investicijas? Iš Ira
ko ar iš kitų svetimų šaltinių? 
Verta susirūpinti ir Lietuvoje. Jei 
gu skaičiai teisingi — ir atrodo 
nėra ko jais abejoti — kair bus 
su kuro balansu, ypač su Eleki-

teikė dar prieš išvažiuodamas 
iš Prahos praėjusį sekmadienį. 

Tie patys sluoksniai tvirtina, 
kad ir Oldrich Cernik, dabarti
nis ministeris pirmininkas, ne
teks savo posto ir bus pakeistas 
labiau ištikimu Maskvai. 

Kai Dubčekas atvyko į An
karą, Turkijos sostinę, jį suti
ko didelė minia draugiškai svei-

Klausimą išspręs 
įstatymu 

JERUZALE. — Izraelio vy
riausybės atstovas tvirtina, kad 
rnin. pirm. Goldą Meir rūpinasi, 
kad susidariusi krizė pasaulio 
žydų tautoje būtų greit išspręs
ta. Jis mano, kad bus atskiru 
įstatymu numatyta, kas yra žy
das, kad žydų tautybė neatski
riama nuo tikėjimo, tada ir auk 
šč:ausiojo teismo sprendimas 
bus niekinis. Jis mano, kad vy
riausybės dauguma yra tos nuo 
monės, ir tik vienas, kiek žino
ma, pritaria teismo sprendimui. 

Protokolo šefas, kuris jį vy
riausybės vardu pasitiko, pa
reiškė, kad tai pirmas atvejis 
modernios Turkijos istorijoj, 
kad naujai atvykęs ambasado
rius būtų taip entuziastingai 
sutiktas. 

NIX0NAS VETAVO 
GEROVES ĮSTATYMĄ 

CLEVELAND. — Yablons-1 
kio, kandidato į angliakasių va- Į , . , -, i oelaisvių. 
dus, nuzuaymo by-a Amerikos _______ 
visuomenėje kelia dide'į susi
domėjimą. Federalinis teismas 
čia pradėjo liudininkų apklau
sinėjimą. 

VVASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas, kalbėdamas per 
televiziją ir radiją, milijonams 
žmonių stebint, pasirašė savo ve
to. Vetavo naujai priimtą įsta
tymą, kuriuo gerovės ir švietimo 
reikalams skiriama beveik 20 bili
jonų dolerių. Tai pirmas ir isto
rinis atvejis, kada vetavimas pa
sirašytas prieš tokią didelę audi
toriją. 

Jam tai padaryti buvo sunku 

Kalbėdamas, kodėl jis privers
tas tai daryti, Nixonas priminė, 
kad jam taip daryti labai skau
du, kad jis supranta geras inten
cijas kongreso, kuris tokią sumą 
nubalsavo, bet kad tai bus "ne
gera suma, ne tam reikalui ir ne 
tuo laiku". Nesvarbu, kaip tas 
įstatymas yra populiarus, ypač 
šiais rinkiminiais metais, nesvar 
bu, kad tokiam svarbiam reika
lui jis skiriamas, bet toji suma 
mus apiplėštų kitoj vietoj. Neiš
vengiamai nuo to turėtų pakilti 
prekių kainos ir taksai. Beveik to 
kią, net kiek didesnę sumą tam 
reikalui jis pats pasiūlęs pernai 

Shadwan saios švyturys, nufotografuotas Izraelio parašiutininko, leidžian- i , u- c i i " 
tis į žemę. Parašiutininkai pagrobė Egipto radaro įrengimus ir keliolika į k ^ ^a l s tybes f inans in ia i reikalai 

verčia planavimus pakeisti. 

negu surinko mokesčiais. Užtat 
jis ateinančių metų biudžete ir 
gynimo reikalams smarkiai su
mažino lėšas. Pirmą kaną per 
20 metų Amerikos biudžete viso
kiems humanitariniams reika
lams yra skiriama daugiau, negu 
krašto gynimui. 

Pavojaus mokykloms nebus 

Pažadėjo, kad šiuo vetavimu 
nebus pavojaus jokiai mokyklai, 
jokia iš jų nebus uždaryta. Pini
gai būtų skirami dar šiems moks 
lo metams, kada jau praėjo be
veik trys ketvirtadaliai mokslo 
laiko, tai likusiam ketvirty pini
gai gali būti paskubintai ir blo
gai sunaudoti. 

Kongreso demokratų vadai 
mano, kad šiandieniniam balsa
vime prezidento veto bus panai
kintas, kad bus surinkti du treč
daliai balsų. Jeigu to negales pa
daryti, reikės įstatymą perreda
guoti. 

WASHLNGTOXAS. — įsta
tymą, kuriuo skiriama 19,7 bil. 
dolerių gerovei, vetuodamas Ni-
xonas pasirašė plunksna, dova
nota senato daugumos vado 
Mike Mansfield. 

Romney senatorium 
būti nenori -

Wilsonas tariasi 
su Nixonu 

WASEIXGTCNAS. DETRCIT. — Xixono kabi
neto sekretorius George Rom-1 ministeris pirmininkas VVilso-
ney apsisprendė nesiekti M:-' nas šiandien tebevieši sostinėje 
chigano valstijos senatoriaus į ir tariasi su prezidentu abu k ras 
posto, kuris dabar yra demo-! tus Uečiančiais klausimais. Tų 
krato Philip A. Hart rankose, į klausimų yra daug. V/ilsonas 
Jo žodžiais, jam dabartinis dar- Į nori ištirti, kiek Amerikos do-
bas patinka, o respublikonų, ku | leric smukimas gali turėti tie-
rie galėtų nurungti Hart, Mi- į * " B - « i t a k ° s britų svarui, 

britų e-

Britų j kos ir Sovietų Sąjungos dery
bos ginklavimosi lenktynėms 
sumažinti. 

Valstybė išleidžia daugiau nei 
surenka mokesčiais 

Prezidentas priminė, kad per 
paskutiniuosius 10 metų valsty
bė išleido 57 bilijonus daugiau,' draudimo sutarties. 

TOKIJO. — Po ilgų svarsty
mų ir ginčų Japonijos vyriau
sybė nutarė, kad ir jie priside
da prie atominių bandymų už-

prekybi"iam balansui, 
konomriai apr;:ritai. Kiti svar-chigane yra ir daugiau. Buvo 

taip pat balsų, kad jei ne jis, Į __^ 
tai jo žmona turėtų kandidatuo- cįja_ Europos saugumas, Vi-
ti, bet ta irgi atsisakė. į dūrio Rytu neramumai, Ameri-

Amerikos ir Britanijos san
tykiai visada patys geriausi, tai 
ir jų vadų susitikimai esti jiems 
malonūs, nevargrną. 

reikalą-' yra Nato organiza-

*« 4"'~' --**»* 
^ '^^^m^^g^įiy. 
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Kancleris Brandt 
Berlyne 

BERLYNAS. — V. Berlyne 
lankėsi V. Vokietijos kancleris 
Brandt ir posėdžiavo su trijų 
Vakarų sąjungininkų komendan 
tais — Amerikos, Britanijos ir 
Prancūzijos. Pasikalbėjimo te
ma buvo : kaip sumažinti vis 
pasikartojantį įtempimą dėl 
Berlyno, susisiekimo suvaržy
mai ir kt. 

Praėiusią savaitę pasikarto
jęs susisif kimo suvaržymas per 
R. Vokietijos koridorių į Ber
lyną kiek sumažėjo, bet ne vi
sai. Trukdymai prasidėjo kaip 
profe?tas komunistų, kad vo
kiečiai Berlyne šaukia politinius 
posėdžius. 

U Thant pasaulį 
apvylė 

PARYŽIUS. — Apie tai, kad 
Jungtinių Tautų generalinis sek 
retorius U Thant Nigerijoj nie
ko nematė, jau žino visas pa
saulis, ir savo abejojimą jo ob
jektyvumu aprašė plačiai. Ta 
pačia proga gera prisiminti, kad 
jis nesilaiko objekytvumo ir kai 
bedamas apie kitą jo lankytą 
kraštą, kai tam pačiam Pary
žiuj pareiškė, kad vienintelė iš
eitis užbaigti Vietnamo karą, 
tai maždaug sutikti su Viet-
kongo reikalavimais, sudaryti 
koaliciją su komunistais, pa
naikinti legaliai išrinktą valdžią, 
išvesti visus Amerikos dalinius. 

KALTINIMŲ 
JAU IEŠKO 

. 

tuosius. Dabar teisėjas Cars-
well priminė, kad tuo reikalu 
jis pakeitęs nuomonę, kad jis 
nesąs rasistas, nesąs tuo, kuo 

WASHLNGTONAS. — Vakar 
senato juridinis komitetas pra
dėjo apklausinėjimus naujai pa
skirtojo teisėjo į aukščiausiąjį 
teismą Carswell. Amerikos ad- i buvo prieš 22 metus bet 
vokatų sąjunga jo paskyrimą, kurie su žiburiu ieško nrieka-
užgyrė vienbalsiai, bet prieš jį ; bių, to žodžio negali atleisti. 
jau spėjo pasisakyti darbiniu- j jy^r kiti priekaištauja, kad jis 
kų unijų vadai. Svarbiausias Į priklausė ar priklauso golfo klu 
kaltinimas jam, kad 1948 me- j 5 m Floridoje, kuris negrų nei
tais vienoj kalboj pasisakė apie į sileidžia 
baltųjų pranašumą prieš nebal-

Naujas liturginis 
kalendorius 

ROMA. — Naujųjų metų die
ną visoje katlikų Bažnyčioje Įsi
galiojo naujasis popiežiaus Pau
liaus VI raštu "Motu Proprio — 
Paschalis Mysteriis" 1969 m. ge 
gūžės 9 dieną paskelbtas litur
ginis bažnytinių švenčių kalen-

i 
JMsž&iL. 

• dorius. Naujasis liturginis ka-
Nereikia aiškinti, kad jis savo u , . . . . , 

J Uendonus pakeičia ir suorastma aukštam poste nėra neutralus, 
kaip yra buvę prieš iį kiti vy
rai, ir tarnauja vienai pusei. 

Lėktuvo katastrofoje netoli Aspen, Colorado, žuvo 8 žmonės. Krisdamas lėktuvas vos nepataikė į gyvenamąjį na
mą. Tada būtų buvę dar daugiau aukų. 

Alaus produkcija 
auga 

NEW YORK. — Alaus gamin 
tojai praneša, kad Amerikoje 
iš metų didėja pamėgimas a-
laus. Lyginant su gyventojų 
skaičiumi, nuo prohibicijos pa
naikinimo iki dabar alaus mė
gėjų padaugėjo 50 procentų, o 
sekančiais 10 metų jų paaugs 
20rK 1957 m. vidutiniškai kiek
vienam gyventojui teko 251 iš
gėrimas (stiklas arba dėžutė), 
gi 1967 jau 278 vienetai. 

1934 m, viso išgeriamo alaus 

25r> buvo suvartojama namuo
se, privačiai, 1967 m. procentas 
pakilo iki 67 %, ir ateity atro
do geriančių namuose proc'.ntas 
didės. Problema bus tik, kur 
dėti tuščias dėžutes, kai varo
ma propaganda prieš užterši
mus. 

Grečko Berlyne 
BERLYNAS. — Sovietų gy

nimo ministeris Andrei Grečko 
atvyko j Rytų Berlyną ir ma
tėsi su Walter Ulbrichtu. Apie 
ką juodu kalbėjosi, neturima 
žinių. 

Tiltas per Bosfore 

Demonstrantai 
Maniloje 

MANILA. — 20,000 demon
strantų pasipylė- į gatves prieš 
prezidentą Marcos. Marcos ta
da kalbėjo parlamente apie tau
tinę drausmę. Minia veržėsi į 
parlamento rūmus, protestuoda 
ma, kad valstybė sumažino lė
šas gerovės reikalams ir mokyk 
lų pagerinimui. Paskui išėjusį 
prezidentą pradėjo atakuoti. 
Susirėmime buvo sužeista 100 
žmonių, tarp jų 20 poUaninkų. 

nemaža buvusių visuotinų šven
tųjų ir kitų didžiųjų švenčių var 
dus ir tvarką. Taip pavyzdžiui 
Kalėdų oktava, švenčiama kas
met sausio 1 dieną, pavadinta 
"Marijos. Dievo Motinos" šven
te. Švenčiausio Jėzaus vardo 
šventė, įprastai švenčiama pir
mąjį naujų metų sekmadienį ar
ba sausio 2 dieną, visai panai-

ANKARA. — Anglų-vokie
čių bendrovė pasirašė kontrak
tą su Turkijos vyriausybe per 
Bosforo sąsiaurį pastatyti til-1 kinta. Trijų karalių šventė, šven 
tą, kuris jungtų Europą su A- Į čiama kaip įprastai sausio 6 d. 

Kristaus Krikšto šventė perkel
ta į sausio 11 dieną. Panašiai per 

zija. 

PrTTSBURGH. — Pittsburgh 
vienas didžiausių pasauly gele
žies produkcijos centrų, bet jo 
oras yra žymiai švaresnis nei 
kitų, mažiau supramonintų mies 
tų. Kreditą tam duoda ir pa
čiom geležies liejyklom, kurios 
anksčiau už kitas susirūpino 
oro švarumu. Kaip vieną pavyz
dį, minimas elektromagnetinis 
būdas "gaudyti" visas į orą 

Harrold CarsweU. prezidento paskir
tas į aukščiausiąjį teis*r,ą. 

KALE:> D O R U S 

Sausio 28 d.: sv. Petras No-kelta ar kitais vardais pavadinta , , . ., T. ., . , .. . . . . . . *T .. įasko. sv. Konstanca ja. Kanbu-
: r nemaža Kitu didziuių Švenčiau . . , . . ,. 

, , .. .' . „ : .. „ tas. Nijole, 
šios Marijos ir kitų švenčių. Pa
naikintos atskiros šventųjų ar- Sausio 29 d.: šv. Pranciškus 
changelų Rapolo ir Gabrielio ven Salezas, šv. Ildefonsas, šv. Flo-
tės. kurios dabar bus švenčiamos ra. Girkantas, Banguolė, 
kartu su archangelo Mykolo šven 
te rugsėjo 29 d. Panaikinta taip 
pat ir nemaža atskirų šventųjų 
švenčių, kaip pavyzdžiui šv Ur-

patcnkančias geležies dalelytes. ' šulės ir jos draugių šventė. 

Saulė teka 7:08, leidžias 5'01. 

ORAS 

Kiek šilčiau, apie 40 laipsnių, 
galimas lietus. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. sausio mėn. 28 d. 

SOTYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KU RAMOVE 

Redaguoja ps. Irena Regieoe, 2652 W 65th St., Chicago, IUinois 60629 
Telef — 476-7089 

KADENCIJAI BAIGIANTIS 
Gerb. L3S vadovybės nar iams. jausmu. Ir ta ip yra geriausia. 

r, . . -r, i J- Dar džiaugiuos, kad jau sekan-Seses ir Broliai, šiomis dieno- .. , , .. t , . ^ • ,. v. Z T cc J i - i c ios Kadencijos tarvba bus ir mis ligšioline LSS vadovybe Į __ . . .^ • „ _k_ 
baigs savo kadenciją ir, LSS S u 
važiavimo rinkimų duomenims 
paaiškėjus, pamažu perdavinėsi-
me pareigas naujai išrinktiesiems 
vadovams ir vadovėms. 

Baigiantis šiai kadencijai, no
riu ypatingai padėkoti LSS tary
bos nariams, kadencijos pradžio
je mane pasirinkusiems Šios ta
rybos pirmininku. Iš širdies no
riu padėkoti už jų pasitėkėjimą 
ir man suteiktą garbę. 
Visiems, labiausiai Jums, vyriau

siems LSS vavovams ir vadovėms, 
rūpėjo mūsų skautybės reikalai, 
mūsų sąjungos gerovė, mūsų skau 
tiškojo ir lietuviškojo jaunimo 
ugdymas. Ir Jūs visi, drauge kaip 
tarybos bei kitų vadovybės orga 

LS seserijos vyr. skautininke v. s. Malvina Jonikienė prisega ženklelius 
N i d o s laivo jūrų skautėms Videtai Maiišauskaitei ir Vitalijai Jakaitytei. 
davusioms Įžodį gruodžio 21 d. Nuotr. s. R. Ro^iūno 

gausesne, kai dabartinė taryba 
priėmė mano siūlymą pilnatei
siais tarybos nariais laikyti ir ra
jonų vadus. 

Tariant šį t rumpą padėkos ir 
atsisveikinimo žodelį, labai no- i d a m i išbandyti ir pramatyti bū

simuosius susiorganizavimo rei
kalavimus, iškeliavo Dainavon sa I 

FILISTERI!/ IŠKYLA J 
DAINAVĄ 

Detroito filisteriai skautai visu 
greičiu ruošiasi Akademikų skau
tų pavasario savaitei birželio mėn. 
13-21 d., Dainavoje, tad, norė-

piešinių ir dainą. 
Graži pradžia. Belieka sveikin

ti laivo vadą ps. Aldoną Jova-
rauskienę už paskatinimą mūsų 
jaunimo "paburiuoti" ir lietuviš
ko rašto platybėse. 

B. Banga 

ŽIEMOS STOVYKLA 

ASS Chicagos skyriaus žiemos 
Stovykla įvyko gruodžio 29 -sau
sio 4 d. Vadovavo f ii. A. Klei-
naitis. Dalyvavo per 30 narių. 
Džiaugėmės susilaukę svečių -
akademikų iš kitų vietovių, net 
ir iš tolimojo Atlanto rajono, 

jas s. Juozas Toliušis, kuris jau j Pirmą kartą slidinėjantieji Nau-
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risi prasyti: 
a) pareigas naujai išrinktie

siems ir paskirtiesiems perduoti 
tvarkingai; 

b) surašyti perdavimo-perėmi-
ir.o aktus, tvarkingai perduoti 
turtą, bylas, raštus, archyvus 
ir kt.; 

c) naujuosius vadovus ir 
doves į jų pareigas įvesti nuošir 

organizuoja redakcinę kolegiją ir 
ruošiasi išleisti pirmą šių metų 
numerį-

Techniniu "Skautų Aido" re
daktoriumi sutiko būti v.s. Vla
das Vijeikis, kurio spaustuvėje 
bus atliekamas spaudos darbas. 

Tikimasi, kad visi LSS nariai -
vaitgaliui, sausio 10-11 d. Tirs-Į n a

v
r ė s , skautų-čių rėmėjai ir lietu-

' viškoįi visuomenė prenumeruo-
sis "Skautų Aid." ir įvairiai tal
kins jo išsilaikyjT'ui. 

Rankraščius, iliustracijas siūs-

tos snaigės dribo iš dangaus, ap 
klodamos visus kelius, drumsda-
mos matomumą. "Ir jūs ryžtatės 
tokiame ore važiuoti?'", graudino 

I iš šono, kai susirinko filisteriai I t į adresu -s. J. Toliušis, 7418 So. 
v a _ | p r i e šeštadieninės mokyklos su j Claremont, Chicago, 111 60636. 

rogėmis ir "bliūdais" savo vaikų i Telef. 476-6224. 

nų nariai ir narės, ir paskirai, į žmdinti su žmonėmis. 

džiai, padėti arčiau pažinti rei- i pasiimti. Važiuoti buvo truputėlį 
kalus, pristatyti problemas, paro-1 baugu. Pakelėse - pilna mašinų, 
dyti tęstinus' užmojus, paminėti j nuslydusių į griovius, tačiau įtem 
projektus ir, kiek galima, supa-

kaip atskirų sąjungos veiksnių 
vadovai-vės, labai daug padarėte. 

Treji metai, kaip matome, il
gas ir trumpas laiko tarpas. 

Sunkumų buvo visokių ir vi
siems, bet pasisekimai kėlė nuo
taiką, skatino dar geriau tvarkytis 
ir leido drąsiau žiūrėti pirmyn. 

Sunkumų teko ir man. Gal sun 
kiausias dalykas, bent iš pra
džių kliudęs geriau susiprasti, bu
vo ir tas, kad kai kuriuos pirmi-
jos narius skyrė tolimi atstumai, 
nebuvome buvę artimiau susipra
tę seniau, kada-ne-ka todėl kiek 
krikdėmės. Bet, baigiant darbus 
ir bendradarbiavimą, išsiskiria
me malonia nuotaika, tam tikra I ir budžiu 
artimumo dvasia ir nuoširdžiu į 

Savo, mane gerokai apkrovusių 
pareigų dalį - "Skautų Aido" 
reikalus - jau perdaviau nauja
jai i 970 m. ' 'Sk. Aido" redakci
jai bei administracijai Chicagoje. 

"Skautų Aidui" ir redaktoriui 
ilgiausių metų ir sėkmės! 

SVEIKINIMAI IŠ AUSTRALI
JOS 

pėme pro langą akis, diržais sūri 
šome vaikus ir laimingai atsira-' 
dome Dainavoje. 

LSS Jūrų skautų skyriaus vedė-
O čia jau visai kitas pasaulis! j a s | .v . s . Br. Juodelis š.m sausio 

"Spyglio" ežerėlis nuostabiai ra- j m ė n . g a v o laišką iš j.s. V. Vait-
muc po triukšmingos vasaros, pa- j k a u s s u sveikinimu sesėms ir bro-
sislėpęs po storuliu ledu. Ir snie- Į i į a m s Amerikoje, žengiant į nau-

Vyriausieji SKautmmkai ir AK. habuma* kiroU n^i mip<tP ar • -i i J v. J? 
i . -.. . . . , , . s ° oai urnas KIIOKS nei mieste a r ; , ą veiklos dešimtmeti, visiems 

sk. sąj. vaduos pirmininkas bei „ I T - v^'kfli nekantriai r i to-n- i • . •• c -i • • 
J , " J . . . . . . . ' paKeiese. va.sai nekantriai rito-1 hnkmt gero vėjo. Sveikinimas 

jų pavaduotojai, garbes gynėjai , ; -- g ^ ^ . v , , Kimi tS "riHūrin" i • * • a A ~ rez 
. , . . , . ? . i si is masmų. ^iupo uz įmaną siųstas sausio 9 d. is Džiugo 

rajonų vaaai ir kiti savo pareigas - - • ^ J ^ Ipistk rvir> kai L I * i i •- i 
, . , . . . . . i ro&'4 I r SKUOO leistis nuo Kai-, tunto stovvklos juru skautų pasto-

gaiespemaMneti greuai. | niūkų. Mamytės ir tėveliai nuo \ v k l ė s , pasirašant i.s. Vyt Vait-
ls Kolegiaimių organų, atrodo,. j a u n y s t ė s d i e n u p r a t ę n e t ingin iau kui. j.s. A. Gabui, j .b. VIt Riman 

danartims LSS garbes teismas ne- | t i įr^ v a i k a m s nepasidavė. Ir t u i § a r k i u 5-

galėtų pasitraukti tol, kol įsiga-; pąjąpyiė 
lės visi LSS suvažiavimo reikalai, £)g 
nes juk jam tektų spręsti galimus 
skundus. 

Viso geriausio! Dar kartą ačiū 

virtine nuo 
e. l r tui Šarkiui- LSB Xidos laivo va-
calno. I (įui j r LSS Džiugo tunto stovyk-

vienuolikai j'ū-

v.s. A. Saulaitis 

jų Metų išvakarėse "oficialiai 
buvo priimti į slidinėtojų tarpą, 
juos pakrikštijant įprastinėm tra
dicijom. Gi vėlyvais stovyklos 
vakarais, prie ugniakuro dar ilgai 
skambėdavo daina ir linksmas kle 
gesys. Neapsieita ir be skautiškų 
nakties žaidimų - puolimų, ku
riuose nepabūgome nei sniego, 
nei šalčio. Stovyklautojams tos 
šešios dienos tikrai paliko daug 
malonių prisiminimų. 

SVEIKINIMAI IŠ PRANCŪ
ZIJOS 

Švenčių proga gavusi kemavie-
čių sveikinimą, ps. Raminta Ras-
lavičiūtė, dabar gyvenanti ir mo
kytojaujanti vienoje gimnazijoje 
Prancūzijoje, atsiųstame laiške 
rašo, kad šia originalia, rankų 
darbo sveikinimo kortele buvo 
labai pradžiuginta. Dėkoja vi
soms sesėms ir linki, kad, jos žo
džiais, "Naujieji 1970 metai bū
tų laimingi ir kupini to skau
tiško šypsnio, kuris lyg ir simbo
lizuoja kernavietę". 

Raminta yra pasiilgusi savo 
sesių, todėl jei kas norėtų jai, 
toli nuo lietuviškosios Chicagos 
esančiai, parašyti laiškutį, jos 
adresas: 

Raminta Raslavičiūtė, Rouen, 

(Nukelta į 7 pusi.) 
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

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

prašymus. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą per^roC 

DR. EDMUND E. GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 5lst Street 
TEL. GR 6-2400 

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

Ofs. 735-4477. Re*. PR S-B960 

DR. E. 0ECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIAT-YBC — NERVU m 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Palaski Road 
Valandos pae^l susitarimą 

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

61S2 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus Hgos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Pirm. ir penkt. 2 — 8 P. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4 — S p. p. ŽeStad. 9 v. r. iki 12 d. 

| DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"coBtact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treC 

Ofiso t e t PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad., antrad.. kevirt. ir penkt. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trtčiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 

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

9760 South Kedzie Avenue 
< Vai., pirmad. antrad., 
' penktad. 8 v r. iki 9 

nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

8 šeštad. 8 v. r. iki 3 v. 

ketvirtad. 
r v. Treč. 
popiet. 

-'* ":«:«:x 
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iaugsmingi vaikų ir tėvų šauks l o s viršininkui ir 
mai prikėlė Dainavą iš žiemos! rų skautų - Nidos laivo įgulos 
m j ego- Į narių. 

Šeštadienį vakare kun. Babo- Malonu, kad atstumai nesu-
nas koplyčioje atnašavo šv. M i - I m a ž į n a Melburne gražiai vei
sias, o mes džiaugėmės, kad mū- į kiančio LSB fūrų skautų Nidos 
su kunigas ryžtingas ir nepabūgo ]aiVo narių ryšio su brolijos Jūrų Į VaL: kasdien" io—lYvaf "u-T— 9 v 
pas mus atvažiuoti. Vėliau ma- į s k a u t u s k y r i a i ir su didžiąja 1 3 t S ? S S S S V & S S S L 
mytes vaisino skania, karšta va-. tamsą LSS šeima. Linkime bro-
kariene. Girdėjosi komplimentai i H a r n s jūrų skautams Australijoje 
iš išalkusiųjų veidų: "skaniau- j smagaus buriavimo ir malonaus 
sia vištiena, kokią esame valgę"' 

Ofs. PE 6-6022 Rez. PE 8-6960 
DR. E. JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDUOS LIGOS 

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

2815 W e s t 71st Street (By appointment) 

ASS žiemos stovyklos viršininkas fil. A. Kleinaitis. 
N u o t r . v. M Griauzdės 

PAREIGU PASIKEITIMO 
SUEIGA 

LS seserijos ir brolijos vado
vybių pareigų pasikeitimo suei
ga įvyks Chicagoje, vasario 35 d., 
11 v. ryto, Jaunime centre. Visi 
skautininkai-kės, vadovai-vės 
kviečiami dalyvauti. 

VILKIUKAI 

Lituanicos tunto tradicinė vil
kiukų šventė įvyks sekmadieni. 
vasario 1 d., 11 vį ryto Jaunimo 
Centre. Dalyvauja visų draugo
vių vilkiukai. Tėveliai prašomi 
namuose atlikti savo vilkiukų u-
niformų inspekciją (tvarkinga 
uniforma — būtinybė!). Sueigon 
atvykstame nevėliau 15 min. 
prieš pradžią. Tėveliai, skauti
ninkai-kės ir kiti svečiai miniai 
laukiami. 

MIRTIS SKAUTIŠKOJE 
ŠEIMOJE 

Skaudi nelaimė ištiko Vidurio 
rajono vadeive LS Seserijos va
duos nare fil. s. Birute Čaplikai-
tį - Kožieiene ir jos sūnus skau
tus Rima ir Aidį, sausio 21 d. 
vakare staiga mirus vyrui ir tė
vui dr. Vincui Kožkai. Chicagos 
skautininkės. skautes-tai giliai 
atjaučia savo veiklos sesės ir jau-

Ir koks būtų skautiškas vaka
ras be laužo? Laukan keliauti 
nedrįstame, tačiau, sukūrus link
smą ugnelę ugniavietėje, paukš
tytės pradėjo savo pasirodymus. 
Joms nepasidavė ir sesė Danguo
lė; kupletais apipylė visus filis
terius ir jų veiklą. 

plaukymo vasaros iškylose. 

LSB Jūrų Skautu Skyrius 

' N I D O S GARSAMS' ATĖJUS 

"Jūrų skaučių Nidos laivas 
pirmą kartą mėgina buriuoti ne 
vandenyje, bet laikraštyje, pu
čiant ne vėjui, bet lietuviškam 

mo pavargę, tačiau linksmi, pa-

lyčioje, kur jo ir liūdesio prislėg
tos šeimos atvykstant laukė bū
relis skautininkių. LS seserijos 
vyr. skautininke v.s. Malvina Jo - ' k e I ( He spręsdami neišsprendžia 
nikienė seserijos vardu išreiškė \m% problemą: iš tikrųjų kur ge-
užuojautą. Bendrai pasimelsta ir r i a u gyventi kaime ar mieste? 'L. 
stengtasi suraminti paguodos žo-j "• 

Sekmadienį mus prikėlė skaisti; žodžiui, kurį' mes išmokome mo 
saulutė. Papusryčiavę išskubėjo- Į kyklose, namuose, stovyklose ir 
me ant kalnų. Nakties metu tru-j sueigose. 
putelį pašalo, todėl rogutės ir j Mes kviečiame visas seses nadė-
"bliūdai" lėkė daug sparčiau... Ir, t i m u m s rašytai jūrose, ~ištai-
taip iki pavakarės. Grįžome na-1 sant klaidas, ar parašant raši-

džiu nelaimės ištiktą sesę. 
Sekmadienį, sausio 25 d., o-

ficialiame atsisveikinime, skautų 
vardu kalbėjo LS brolijos vyr. 
skaut. v.s. Vladas Vijeikis. Ro
žančiui vadovavo LSS vyr. dvasios 
vadas v.s. kun. J. Vaišnys, S.J. 
Atsisveikinime dalyvavo gausus 
būrys draugų ir artimųjų, tarp jų 
nemažai skautininkių-kų, vado-
vų-vių. 

Sausio 26 d., velionis buvo gar
bingai palaidotas lietuvių ŠV. Ka-

DĖMESIO AKADEMIKAMS! 

Detroito Filisterių skautų sky
rius, kaip yra pasižadėjęs Akade
mikų skautų sąjūdžio suvažiavi
me Chicagoje. ruošia Akademi
kų skautų pavasario savaitę Jau

nėlį, eilėraštį, jūreivišką juoką, 
mįslę ar skautišką žaidimą. Mes 
dėkojame visiems, kurie padės 
mums, pamokys mus, paaiškins 
mums". Taip skamba dalis "Ni
dos Garsų" vedamojo, kuris re-
rezentuoja jaunų jūrų skaučių 
redakcinį kolektyvą iš redakto
rės - Mildos Kupcikevičiūtės, pa
vaduotojos - Rasos Jovarauskaitės, 
redakcijos narių - Vidos Miecevi-
Čiūtės ir Videtos Malašauskaitės. 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKJSTrjS 

2858 West 63rd Street 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Rez. telef. WAll>roak 5-5076 

Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. • . , j 
šešt. nuo 9 iki 12 vaL: arba misita- j 
rus. 

Redd. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERC LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LC 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8012 

DR. C. K. BOBELIS 
Inksto ir šlapumo Tako 

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

Ronte 25, Elgin. Illinois 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečlad ir kitu laiku pagal sutarti 
Offao telef. 476-4042 

RezkL tel. WAlbroofc 5-3048 

nimo stovykloje Dainavoje^ Ji y- Redakcijos adresas: 6935 So. Map 
uevvood Ave.. Chicago, 111. 60629. ra arti Detroito, pakeliui i Chica 

gą (Manchester, Michigan). Da
ta yra š.m. birželio 13-21 d., tik 
mokslui pasibaigus. Rengėjai y-
patingą dėmesį skiria progra
moms, tiek studentų, tiek filiste 

Laikraštėlio pirmasis ' ' . 
numeris patiekia Nidos laivo sąs
tatą, sesių pasisakymus, kodėl 
jos norėjo būti jūrų skautėmis, 

znniero kasinėse. , _ . .. . . 
Šios netikėtos „urties akivaizdo ^ ir jų vaiku, kad dalyviams poezijos kūrybą, kronikos, juokų, 

je negalėdami suraminti nelai- b u t 4 gera proga pasidžiaugti gra- • — — 
mės paliestųjų tegalime tik mel- ž i a gamta, pailsėti, dalyvauti į-
sti Viešpatį .'.. "amžiną atilsį su- ™ ' " a s temas gvildenančiose pas-
teik mirusiamjam, o Sesei Biru- e i t o s e , diskusijose, pabendrauti 

ir artimiau susipažinti su visais 
mūsų sąjūdžio broliais ir sesė
mis. 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. SS8-223S 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 

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

DR. A. JEMKINS j 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—* p.p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Vai.: pirm., ketv. 
antr.. penkt. 1-5. 
Kudtaroa. 

1-4, vakare 7-9, 
trec. Ir šeSt. tik 

Ofiso te l RE 4-5758 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p 
Ligoniai priimam) pagal susitarimą. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Likstti, Pūslės ir Prostato 

.vCbirnrgija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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, I1L 
Kabineto teL 887-202© 

Xamq tel. 839-1071 
Vizitai p»ga! susitarimą 

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhill 6-0617 * 

l Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
į iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
i antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p.p 

ir vakarais pagal susitarimą-

! DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisą* 2T.TO W. 71st Street 

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—i i 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTTKA m MOTERA 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
I TeL PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
j penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
I v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kiro 
i laiku pagal susitarimą. 

nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo j — — — — — — ^ — — — — — ^ — ^ — — 
6—8 vaL vakare. Trečiad. nuo i Of. TeL H E 4-2123, Namo GI 8-6195 
11 vaL ryto Iki 1 vai. p.p., geStad. f 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p. 

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

Ofiso ir Imto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-'. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGU IR KRAUJO 
SPECIALYBĖ 

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

TeL — REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Lietnvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGU 

SPECIALISTO 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 

iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiminiimiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
»i?polo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

tei ir broliams Rimui ir Aidžiui 
©tvermės ir stiprybės..."' Sesė Ir. 

ISTORINIO FILMO 
PREMJERA 

Ps. kun. Algimantas Kezys, S. 
J., riaug darbo ir energijos pa
šventęs V-tosios Tautinės stovyk
los filmo kūrybai, praneša, kad 

<nygos: 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA STATANT '$5.0€ 

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva. 

nųjų broliu skausmą, kurio nei i šio seniai laukiamo filmo prem-
išreikšii, nei paguosti žodžiais 
neįmanoma. 

Sausio 24 d., 3 v. p.p. velio
nis buvo pašarvotas Chicagoje, 
Mažeikos-Evani laidotuvių kop-

jera yra numatyta kovo 14 d., 
7 vai. v. Chicagos Jaunimo cen
tre. Daugiau apie šį filmą ir jo 
kūrėjus sekančioje "Skautybės 
Kelio*' laidoje. 

"SKAUTU AIDAS" CHICA-
CAGOJE 

"Skautu Aido" redaktoriui v. s. 
Antanui Saulaiciui atsisakius šių 
pareigu, žurnalo redagavas ir m 
pareigu, žurnalo redagavimas ir 
leidimas nuo šių metų pradžios 
yra perkeliamas j Chicagą. 

Naujuoju "Skauto Aido" re
daktoriumi sutiko būti i lgame- 'karnos turi pridėti 5 proc. mokesčiams. 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .... $7.00 
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų. 

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas. 

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo* 

TeL oflao ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHTRTIRGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kaadlen l—s ral. Ir 6—8 vai. vale 

išskyros trečiadienius 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet 

._ . . . 

I tis spaudos darbuotojas, rašyto- l 

DR. MARIJA LINAS 
AKUSERUA m MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr reaidencUos) 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofiso teL P R 8-777S,. Rez. PR 6-4731 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 

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

Priiminėja Hgonins tik SBBUMTM 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad uždaryta 
TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHTRURGS 
6648 South Albany Avenoe 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71 st Street Vai.: 2 
Treč. 

iki 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v 
ir šeštad. pagal susitarimą 

Valandos: pirmad., ketv. 6—8 
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 
Valan3o« pagal susitarime 

vaL. 

SKELBKTTES "DRAUGE' 

Ofiso teL 767-2141 Namtj 636-4856 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sooth Pulaski Road 
VaL: pirmad.. antrad., penktad. 1-4 
lr 8-8 v. v., ketvirt. 6-8 v 
fle*tadi«a»ata l l - l YaL 



Rylų Rzijoje 

JAPONŲ-JAV DRAUGYSTĖ 
Kai pereitų metų lapkričio 

mėnesį Japonijos ministeris pir 
miniu kas E i saku Š a t o su čfcždau 
gsmo ašaromis akyse pasira
šė Wasbingtone su JAV pre
zidentu R. Nixonu sutartį , ku
ria Japoni ja i grąžinama Oki-
navos sala, kurios ji neteko 
prieš 25 metus, Japonijos dip
lomatine veikla i r apsiginkla
vimo klausimai pasuko visiš
kai i k i tas vėžes. 

j aponų tauta , pralaimėjusi 
I I pasaulinį karą ir j au tus i 
neapykantą JAV-bėms, d a b a r 
užmiršo draugelį nuoskaudų, 
numes tas atomines bombas 
an t Hirosimos ir Nagasaki . 
Japonų tau to je a ts i rado d a r 
didesnis n o r a s gyventi , k u r t i 
i r a tgau t i savo valstybės didy
bę. 

P rez idento Nbcono nu ta r i 
m a s dovanot i Japonijai jos pa
čios salą, rodosi, Amerikai per 
d a u g nekaštavo, o at lyginimas, 
kuri j i gauna , y r a didesnis: 
Japoni jos gyventojų dauguma 
laisva val ia apsisprendžia bū
ti savo buvusio priešo pusėje, 
su kuriuo ki tados sunkiai i r 
ilgai kar iavo. 

I I pasaulinio k a r o laimėtoja 
Amer ika Japonijai nebuvo 
žiauri ir r.edaug k a s Ameriką, 
ypač tu rėdami pr ieš akis ru
sus, blogu žodžiu mini. J a 
ponijoje buvo mėgiamas ne t 
J A V gen. McArthuras , užėmęs 
Japoniją, pravedęs nemaža ge
rų politinių, socialinių ir eko
nominių reformų. Ištisą ket
virt į šimtmečio J A V kar inės 
pajėgos saugojo Japoniją i r . 
gynė nuo priešų. Je i pokar io 
meta is J A V būtų a t i t rauku
sios savo kar iuomenę ir grąži
nusios namo Ramiojo vande
nyno laivyną, Japoni ja j a u se
niai bū tų buvusi Rusijos a r 
komunis t ines Kinijos kolonija. 

* 
Japoni ja i savo k raš to išlai-

dž 'a g y n y b a rūpintis ka ip ir 
nereikėjo. Dėlto š is k r a š t a s 
galeio savo gamybines j ėgas 
nukreipti į pramonę, prekybą, 
pakelt i gyventojų gerbūvį i r 
t au t i t rečiuoju didžiuoju p ra 
monės k r a š t u pasaulio galiū
nų ta rpe . 

Nūdien Japonijoje keičiasi 
nuotaikos ir a ts i randa n o r a s 
nat iems rūpint is savo gynyba. 
J a u ligi 1972 metų ji padvi
gubina s avo gynybos Klaidas. 
Tačiau i r šiuo atveju k r a š t o 
apsaugas išlaidos nesieks ir 1 
nrocento t au tos ūkio pajamų, 
kai JAV-bėse siekia 9,2 proe. 
Aukštuose kariniuose sluoks
niuose kalbama, k a d dešimt
mečio bėgyje ginklavimosi iš
laidos sieksiančios 4,5 proc. 
t a u t o s ūkio pajamų. 

Įdomu pastebėti , kad Japo
nijos apsiginklavimui, kur io 
daba r siekia ir jAVJaės , labai 
t rukdo j o s konstitucijos 9-sis 
pa ragra fas , pokario meta is pa
čių amerikiečių j aponams pr i 
mestas . J a m e įrašyta , k a d Ja 
ponija v isam laikui a ts ižada 
karo, pažada įvairias proble
mas spręs t i derybų būdu, ne
laikyti didesnės kar iuomenės 
ir sunkiųjų ginklų. 

Tačiau dabar vis labiau įsi
vyrauja įsitikinimas, kad Ja 
ponija, t u r i pakeisti ja i pri
mestą 9-jj konstitucijos pa ra 
grafą. Neseniai Šato papra
šė j aponus "parodyti pasiry
žimą gint i savo kraš tą savo
mis rankomis" . Takaichi I ta-
ya, jungt inių karinių š tabų vir 
šininkas, išreiškė reikalą per
žiūrėti t a ikos su ta r t į ir minė
tąjį konsti tucijos paragrafą, 
sakydamas , kad "vals tybė eg
zistuoja ne todėl, kad y r a kon
stitucija, bet konsti tucija y ra 
dėlto, kad yra vals tybė" . Pa 
našias nuomones y r a išreiškę 
ir kiti japonų labai į takingi 
politikai, part i jų vadai. Žino
ma, y r a i r opozicija, y p a č iš 

socialdemokratų pusės, kuri 
nurodo, kokios oedos galinčios 
ištikti Japoniją, ji jos karinė 
galybė būtų atkurta . 

Savo kariuomenę japonai 
pradėjo pamažu atkurti jau 
1850 m. McArthuro leidimu 
buvo sudarytas ginkluotas 75, 
000 vyrų "policijos rezervas", 
sukurtas 8000 vyrų marinų 
dalinys. Pamažu atsirado kiek 
karo laivų, tankų, lėktuvų. 
Tačiau karinė prievolė nebuvo 
įvesta, nėra ir kraš to apsau
gos ministerijos — tėra Gy
nimo valdyba. Kariuomenės 
klausimas iškilo tik tada, kai 
sovietai ėmė persekioti japonų 
žvejybos laivus, suiminėti jū
rininkus i r aukštomis baudo
mis bausti a r konfiskuoti lai
vus. Tada iškilo reikalas turėti 
patrankomis ginkluotus karo 
laivus, kurie japonų žvejų lai
vus nuo rusų gintų. Tuo metu 
ministeris Kuraischi pasakė: 
"Ach, kad mes 300,000 karei
vių ir atominę bombą turėtu-

PROPAGANDA IR TIKROVE 
Religijos persekiojimo tikrove Sovietų Sąjungoje 

Komunistai mėgsta pasigirti, j 896 kunigai, 614 bažnyčių, 5S1 Į siniai reikalai būtų paboti. Ar 
kad jie gerbia tikinčiųjų jaus- koplyčia ir apie 6 milijonai na
mus, kad sovietinėje sistemoje j talikų, tai šiandien Sovietų Ru-

mėm!" Tačiau nedaug kas iš 
japonų valstybininkų jo žo
džius į širdį priėmė. 

Šiuo metu Japonijos kariuo
menę sudaro 250,000 vyrų, 
1500 .ėktuvų, 211 karo laivų. 
Apie 90 proc. visų karinių reik 
menų tu r i "Made in Japan" 
ženklą. Japonija pati pasiga
mina 97 proc. amunicijos, 84 
proc. savo lėktuvų, tankų, pa t 
rankų ir karo laivų. Šia proga 
prisimenama, kad tebėra gy
vas Mammut koncernas — di
džioji Japonijos karinė kalvė, 
U pasaulinio ka ro metu paga
minusi 18,000 lėktuvų, šimtus 
karinių laivų, š iuo metu kon
cernas ta ip p a t minėtus reik
menis gamina, tik maža. apim
timi. Tik apie 10 proc. karinių 
ginklų y ra užsienyje, beveik 
išimtinai Amerikoje, gaminti. 
Tai raketiniai ginklai ir rake
tiniai įrengimai, nors patys 
japonai gali tokius dalykus 
pasigaminti. 

Galimas japonų apsiginkla
vimas kelia baimę kaimynams. 
Visi jie gerai žino, kad Japo
nija turi be galo galingą pra
monę ir puikius specialistus. 
Komunistinė Kinija jau spėjo 
pagrasinti premjerui E. Šato, 
kad % ištiks toks likimas, koks 
Ištiko Japonijos diktatorių H. 
Tojo. (Jis buvo kaip karo nu
sikaltėlis mirties bausme nu
baustas) . Nepasitenkinimą ir 
baimę reiškia i r rusai. 

Tačiau Japonijos karinės ga 
lybės bijo ir ki t i Azijos pietry
čių kraštai , kurie H pasauli
nio karo metu buvo jų užimti: 
Filipinai, Thailandas, Malazdja. 
Formoza, Singapūras ir Hong 
Kongas. Vieno iš tų kraštų 
(neminima kurio) užsienio rei
kalų ministeris pasakė: " P J 
kelių metų patirsime, kad di
džiausias mūsų priešas yra 
Japonija". 

Pažymėtina, kad JAV-bėms 
sutikus grąžinti Okinavos ria
lą, Japonijos užsienio reikalų 
ministeris buvo ir į Maskvą 
nuvykęs, prašydamas rusus 
grąžinti po U pasaulinio karo 
iš Japonijos a t imtas salas, ži
noma, rusai y ra ne iš tokių, 
kurie grąžina išplėštas žemes 
ar tur tus . Japonams pasakė 
nedviprasmišką NE ir į kurias 
nors derybas nesileido. Japo
nija aiškiai pakrypo JAV-bių 
pusėn, ką parodė ir paskuti
niai rinkimai, o 102 milijonų 
ekonominė ir karinė galybė 
daug ką reiškia. 

Taigi pietryčių Azijoje gre
ta komunis t ine Kinijos, So
vietų Sąjungos ir JAV-bių ky
la dar viena nauja ga'ybe, 
draugiška Amerikai. Tai teikia 
TiMHų, kad ši svarbi pasaulio 
dalis nuo komunistinio pavo
jaus bus ginama. b. k v. 

niekas nėra persekiojamas dė1 

savo įsitikinimų, kad tikin+le
siems palikta religinė laisvė ir 
kad tie tikintieji, viskuo nepa
tenkinti, yra pozityviai Įsijungę 
į komunizmo statybą. Taip tei
gia Vladas Niunka įvadiniame 
žodyje i V. Lendjelo brošiūrą 
"Šiuolaikinė krikščionybė ir ko
munizmas". 

Štai jo žodžiai: "Komunistai 
vienodai gerbia tikinčiųjų jaus
mus tiek da r to žmonių kovos 
už valdžią laikotarpiu, tiek ir 
tada. kai ši valdžia bendrom^ 
jėgomis jau iškovota. Tekiu pa
vyzdžiu gali būti ateistų ir ti-
kinčiųtų vieningi veiksmai mū-
su šalyje, kur darbo žmonės, 
visai nesiskirstydami pagal ti
kybą, iškovoio valdžią ir bend
romis jėgomis s ta to nauią gy
venimą... Prie to viso dar būtų 
galima pridurti, kad ir įvairiuo
se ofkra" >uo?e dokumentuose 
aiškiai n e s a k o m a prieš soc :a-
Imės visuairvnės nariu skirsty
mo sMaJ -fikvba nrieš bet ko 
k* tikinč ;uhi diskriminavimą". 

O v . R^JUSlig fUfeesvian ;r 
Mamą |W59 m. Nr. 50) dar 

noc T i'c^hnrri'ir> fanCtanl f l ) ĮJlIrr 
ciijicr Įjp-v-hi'->ipi<; k i eč i a i s i~ ne
jaučia v>k'-> 9t&***įf* unniffliir,fl. 
"k+vviai -^ivvaudami komuniz
mo sta'vbo-ie". 

Komunizmas ir tikinčiųjų 
jausmai 

Kaip komunistai pagerbė ti
kinčiųjų jausmus "darbo žmo
nių kovos už valdžią lai
kotarpiu" bū tų galima daa.* 
ką, remiantis faktais ir statis
tikomis, pasakyti. Paliekame 
nuošaliai pravoslavų Bažnyčios 
naikinimą Sovietų Sąjungoje. 
Paimsime tik katalikų Bažny
čią. Jei prieš spalio revoliuciją 

j Rusijoje buvo 5 vyskupijos. 

sijoje yra vos po vieną bažny
tėlę Maskvoje, Leningrade i*- O 
desoje su keliais tūkstančiais 
katalikų. Vyskupai, kunigai, 
daugybė tikinčiųių buvo sugrūs 
ti i kalėiimus, ištremti į kon
centracijos stovyklas Sibire, 
daugelis išžudyta, bažnyčios B 
koplyčios konfiskuotos ir už
darytos. Taip buvo "kovos už 
valdžią laikotarpyje" pagerbti 
tikinčiųjų jausmai... 

Bet k a m ieškoti pavyzdžių 
toli. Jų tur ime pakankamai >š 
vėlesnių metų, kai Lietuvo.je 
prasidėjo "darbo žmonių kova 
už valdžią". Tada buvo sunai
kinti vienuolynai, nusavintos 
bažnyčios, dalis jų uždaryta, ka 
tal ikams a t imta spauda, mok \k 
los, vyskupai Borisevičius, Ra
manauskas , Reinys. Matulionis 
atsidūrė kalėjime ar Sibire (vys 
kupas Borisevičius nužudytas). 
To pa t susilaukė daugiau kaip 
trečdalis kunigų ir šimtai tūks
tančių tikinčiųių. Taip buvo ku
r iama "darbo žmonių valdžia". 

Pačių komunistų t \ ir t inimai 
O ir tą "darbo žmonių val

džią bendrai iškovonis", kaip 
komunistai gerbia tikinčiųjų 
Gausmus, narodo ne kokie nors 
"na.cionalist.inių fašistu" tvirti
nimai, o tik pačiu sovietinių pi
liečių aliarmo šauksmas, krei
piantis į pačias sovietinės val
džios viršūnes, nes nadėtis da
bosi t ra9iškai nepakeliama. Tai
gi V. Radai t is pučia miglą į 
akis, tvir t indamas, kad "pa
grindinė katalikų dvasininkijos 
dalis šiandien laikos: loialių po-
rieiin tarybinės santvarkos at
žvilgiu ir yra užsiėmusi grynai 
savo konfesiniais reikalais" (Li
t e ra tū ra ir Menas, 1969 m. Nr . 
50) . 

Tiesa, t ie dvasiškai nori būt ' 
loia'ūs paliečiai, bet lygiai tar i 
teises reikalauti, kad jų konfe-

nėra dvasiškuos konfesinis in 
teresas reikalauti, kad būtų nu
imti valdžios uždėti varžtai vie
nintelei kunigų seminarijai, ku
rios auklėtinių skaičius yra ap
ribotas iki minimumo. Juk ir 
aklas gali matyti ko tuo siekia
ma: kunigų išmirimo, kad pas
kui būtų galima tvirtinti, i o r 

tikintieji jau atsisakė religinių 
patarnavimų. Ar tai vra tikin
čiųjų jausmu pasrerbimas, kai 
sąmoningai siekiama juos pa
likti be kunigų fa- dvasinio ap
tarnavimo? Ar tai tikinčiųjų 
kunigų įsitikinimo pagerbimas, 
kada už nekalčiausią kreipimą
si į Maskvą konfesiniais reika
lais kunigai yra baudžiami at
imant jiems teisę eiti kunigo 
pareigas? 

O kaip tikinčiųjų jausmai yra 
gerbiami sovietinėje santvarko-
ie, galima matyai iš vilniečių 
kunigų rašto valdžios viršūnėm 
Maskvoje ir Vilniuje. 

Juk ar tai tikinčiųjįj jausmų 
pagerbimas, kada du dvasios 
vadai — vyskupai, kaip didžiau 
si nusikaltėliai be teismo ir be 
bausmės termino yra ištrėmi
me; kada valdantiems vysku-
nams neleidžiama lankyti para
pijų ir teikti sakramentų: kada 
kunigams neleidžiama patalkin
ti seniems, ligoniams kaimyni
nių parapijų kunigams, kai rei
kia būtinai aptarnauti tikinčiuo
sius; kada kunigams neleidžia
ma susirinkti grynai dvasiniais 
reikalais — atlikti rekolekcijas: 
kada kišamasi į religines apei
gas, apribojant laidotuvių ce
remonijas, -varpų skambinimą; 
kada neleidžiama atspausdinti 
bent reikalingiausių religinio tu 
rinio knygų. pvz. katekizmo. 
Šv. Rašto, kai tuo tarpu ateisti
nė spauda leidžiama tūkstan
čiais egzempliorių; kada drau
džiama kunigams mokyti vai 
kus katekizmo, o vaikams lan
kyti bažnyčią, dalyvauti chore, 
apeigose: kada vaikai terorizuo
jami, kad skųstų kimi-eus. sav> 
tėvus, jei jie yra reUsirgi: ka
da mokyklose vaikams kalamas 
ateizmas, jie kurstomi prieš ti
kinčių tėvų autoritetą, o jei pa
sisako esą tiki — tada visaip 
išjuokiami, persekiojami, meta
mi iš mokvklos: kada ligoniai 
negali prisišaukti kunieo net 
niH-i-^s valandą, res kunigams 
"<>va!;a ižengti i M<ronine: kada 
tikintiesiems, ištikimai daKva-
vunci iu komunizmo statvboie. 
sulaukus senatvės, atsakoma pa 
šalna a r ne^siia: kada susituo
kusiems bažnyčioie at imamas 

savo įsitikinimų yra visaip spau Į 
džiami, persekiojami iki iš dar- ' 
bo ar tarnybos atleidimo? 
Daug priemonių persekiojimui 

Būtų perilga eilė išskaičiuoti I 
visas tas sunkenybes ir diskri
minacijas, kur ios pat i r ia loja
lūs piliečiai, uoliai dalyvaują 
komunizmo s ta tyboje dėl savo 
religinių įsitikinimų. 

Taigi, nors V. Niunkos tvir
tinimu, oficialiuose dokumen
tuose (pridėkime da r i r : pro
pagandiniuose) tv i r t inama, kad 
komunistai esą "prieš visuome
nės narių skirs tymą pagal tiky
bą ir bet kokį tikinčiųjų diskri
minavimą'', tač iau t ikrovė yra 
kitokia. Kas tiki, t a s nė ra lygia 
teisis pilietis. Dar daugiau, jis 
dėl savo įsitikinimų susilaukia 
vien tik nemalonumų ir baus
mių. 

Kodėl taip y r a ? Ogi dėl to, 
kad komunizmas savo esmėje 

Japonijos karei irtais 

nius organus, persekiojančius 
tikinčiuosius. Vaduodamosis 
gera valia, mes laukiame, kad 
bus imtasi priemonių sustabdy
ti naujus persekiojimus, kurie 
paskutiniu laiku ypač paaštrėjo. 
Didžiausios pabaudos, fizinė 
prievarta, atleidimas iš darbo 
ir mokyklų, išmetimas iš butų, 
a reš tas tėvų, vyrų, o kas neįsi

gali būti t ik ateist inis. I r tas Į vaizduojama, uet ir motinų 
ateizmas turi būt i kovingas, sie
kiąs sunaikinti religiją. 

Taigi komunistų propagandi
ninkai, kalbėdami apie marksiz
mo galimą sambūvį su krikščio
nybe, turėtų pirmiau pacituoti 
(kaip yra įpras ta) Lenino žo
džius: 'Tai , kas sudaro filoso
finę marksizmo bazę — y r a dia
lektinis materializmas... abso
liučiai ateistinis, priešingas bet 
kokiai religijai". I š tokios filo-
sofiios išplaukia p rak t i ška iš
vada: komunizme nė ra vietos 
religijai ir t ikinčiajam. Reikia 
tad kovoti su religija i r visomis 
jos apraiškomis. O kadangi re
ligija nėra vien a b s t r a k t u s da
lykas, — ji y r a žmonių sąmo
nėje ir širdyje, — reikalinga 
ir būtina kova su tikinčiaisiais. 
To paneigti negali jokie komu
nizmo propagandininkai, nes 
konkretus gyvenimas t a i pa tvi r 
tina. 

Už religinius įsitikinimus 
Sovietą Sąjungoje 

Kaip ir pačioje Sovietų Są
jungoje "pagerbiami tikinčiųjų 
jausmai", rodo 1453 motinų r a š 
t as - skundas, pas iųs tas Brežne
vui. Kosyginui i r Podgorniui. 
Tos motinos iš 36 Sovietų Są
jungos vietovių pas iuntė kolek
tyvinį raštą minėt iems Krem
liaus valdovams, skųsdamosis 
persekiojimu, kurio aukomis y-
ra tikinčiųjų tėvų vaikai . 

"Mes mylime savo vaikus. — 
rašo tos motinos — i r dėl to 
mes negalime jų apleisti, nes 
jie bus žuvę. Mes juos ginsime 
visomis savo jėgomis, nes tai 
mūsų teisė. J c k s sveiko proto 
žmogus negali at imti tos teisės 
motinoms. Ne t ir gyvuliai gina 
savo vaikus, dažnai savo gyvy
bės kaina... 

"Tūkstančiai laiškų pasiųstų 

toks yra jūsų a tsakymas" . 

Laišką pasirašiusios motinos 
išskaičiuoia visą eilę konkrečių 
faktų. Pvz. jos rašo. kad Molda
vijos Strašenv mieste grupė ti
kinčiųjų vaikų buvo žiauriai su
mušti komjaunuolių, kurie ga
vo įsakymą iš komunistų par
t i jos sekretoriaus I. D. Pelitu, 
iš vietos sovieto pirmininko I. 
K. Ro ta r ir iš tų nelaimingų 
vaikų mokyklos direktoriaus M. 
Bonza. 

Šachty mieste vienas moki-
-ys — Leonidas Ciynik — bu-

vc kelias valandas apklausinė
j a m a s tardytojo Skakunino. Tar 
dytojas nuėjo t a ip toli, kad pa
rodė nelaimingam vaikui baisiai 
U '.žaloto žmogaus fotografiią: 
i. r.kos nukirstos, akys išluntos, 
veidas sužalotas ir šaukė: "Tain 
mes padarysime vis ;ems tiems, 
kurie atvirai neatsakinės į mūsų 
k a u s i m u s " . 

Toliau motinos tvirtina, kad 
Barnaule mokytojai ver tė vvi-
kus tiksliai a t sakyt i į anketos 
klausimus apie religines prak 
t ikas Tuo norėjo išgaubi, ar 
vaiką' tiki j Dievą, ar y ra krifcs 
tyt i , ar šeimoje yra tikinčiųjų. 
a r namie švenčiamos religinės 
šventes ir pan. Surinkę tokias 
žinias tvirt ina motinos, valdžios 
organai ima vaikus iš tikinčiųjų 
tėvu, k i d tuo būdu apsaugojus 
juos "nuo blogos į takos". 

Nuoširdi draugystė. Prez. R. Nixonas (deš.> 
mininkas E. Šato vVashingtone. 

ir Japonijos ministeris pir-
duotas žemės sklypelis ir nelei- Į iš įvairių mūsų milžiniško kraš-
džiama pasistatvti namelio: ka- Į to vietovių, pasiekia j u s mal
da tikintieji darbe. įmonėse dėl I daujant sudraust i adrninistraci-

Zinant sovietinę sistema, be 
abejonės anų nelaimingų moti
nų balsas bus šauksmas tyruo
se. Jos pačios da r susilauks b m 
smės. O tokios mokinių arke-
tos yra praktikuojamos ne tik 
Sovie*ų Sąjungoje, bet ir Lie
tuvoje ir tai ne nuo šiandien 
Surinkus iš nekaltu vaiku r -
nias. daromos išvados karo su
naikinti dar vis neišnaikinamu.; 
"religinius pr ie ta rus" ir k~i^ 
apsaueoti vaikus nuo "žaUneo.-
tėvų įtako=". V. Mar 

Daktaro Charnev klaida 
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CHARLES ANGOFF 

— Jeigu aš būčiau retkarčiais atsilankęs links
mybių namuose, aš nebūčiau vedęs tos merginos. Aš 
būčiau išvaduotas ir būčiau pamatęs joje vulgarią, 
pinigus mylinčią būtybę, kokia ji buvo. Bet ne. aš 
buvau doras. Aš negalėjau eiti su moterim miegoti, 
kol aš nebuvau ją vedęs. Taigi aš buvau doras ir! je. Paga l New Yorko valstijos įstatymus jis po ke-! — Ačiū Dievui ne. — jis atsakė. — Kažką daug 
nuo to laiko esu nelaimingas. Et. kiek bėdų dora yra į lių metų nuo jos uždarymo galėjo išsiskirti, bet jis i geresnį. Pažiūrėk į tai. — Aš pažiūrėjau į New York Ti 
padariusi pasaulyje! Žmogaus prigimtis tarpais links-j abejojo. Švelniai aš jį paklausiau, kodėl jis neišsisky-j mes tą vietą, kur j is buvo padėjęs pirštą. Po dešim-

savo anatomijos dalimi. Todėl jis. prieš pasimatyda- bai nepasitikėjo moterimis, jis jas laikė didelėje pa-
mas su kuria dainininke ar šokėja, išliedavo savo; garboje dėl jų užimamos vietos civilizacijos istorijo-
jausmus su savo jauna mylimąja ir tada šaltu ir ob- je . "Jeigu pasaulyje nebūtų moterų, mes neturėtume 
jektyviu protu spręsdavo dainininkės ar šokėjos pri-! vitražų, mandagumo, servetėlių, o vien tik salarni su
ėmimą į operą. Būti jautriam, mano bičiuli, ne visada! mušt inius" . 
yra t a s pat, ką būti doram". Keletą savaičių prieš jo mirtį aš aplankiau jį. te-

Dr. Charney vedybos iš karto pasirodė nevyku-1 norėdamas praleisti laiką. J is buvo vienas ir labai 
šios i r per pastaruosius dvidešimtį metų jis ir jo žmo- į apsidžiaugė mano atėjimu. 
na sudarė pragarą vienas kitam. Galiausiai ji ištik-', — A r esi paveldėjęs milijoną dolerių0 — jo pa-
rųjų pamišo ir buvo patalpinta bepročių prieglaudo- blausiau. 

ta į dorą. Tai y r a tikra pasaulio dorinė problema — 
kaip pateisinti nedorumą doros pasaulyje. Kartą tai aš 
pasakiau savo tėvui, ir jis žiūrėjo į mane. vis žiū
rėjo ir nieko nesakė. Ne, jis buvo rabinas ir. man 
atrodo, taip pat ir jis buvo unijos žmogus. Bet. man 
atrodo, savo gilumoje jis sutiko su manim. Taip. tu 
gali apgauti savo protą, bet negali apgauti savo ner
vų sistemos ir, jeigu tu galvoji kitaip, tavęs laukia 
rūpesčiai ir vargai, didžiausi tavo gyvenime blogumai. 
I r moterys yra visų tų blogybių priežastys, netgi 
daug pikčiau už pinigus. Tu galvoji, kad jos yra ro
jus, o atrandi, kad jos yra pragaras . Ar esi ką gir
dėjęs apie Kleibernechtą? 

— Ne. 
— Graži pavardė, a r ne tiesa? Vyras, kuris pasi

renka naktis, y r a naktininkas. Taigi jis buvo žymus 
operos direktorius Vienoje ir Prahoje. Labai puikus 
vyras Be abejo, kaip operos direktoriui, jam reikė
davo turėti reikalų su moterimis dainininkėmis ir 
šokėjomis. Kaip žmogiška būtybė su raudonu krauju 

rė ir vėl nevedė. ! t ies dienų, buvo rašoma. Miesto bibliotekos centrinis 
— Aš neišsiskyriau su ja, — jis atsakė. — to- * 3 T ! " p r a d ė S k o n c e r t u s W a s m ė s muzikos plokšte-

dėl, kad aš esu kvailas, kitaip sakant, esu doras. m a - ; l i u B ryan t parke. Koncertai vyks nuo vidurdienio li
no jaunystės metų absurdiškų mokymų namie ir žydų i ^ P i r m a i valandai. 
mokykloje vergas. Ar. gal būt, a š esu kvailas pats į. _ T a i > T a š i s tas. — dr Charney sušuko. — 
per save. Aš visada jaučiau, kad žmogus turi gerbti ; T a i y ^ šis tas. Aš ten būsiu kiekvieną vidurdienį, 
įpareigojimus, kuriuos likimas, nors ir žiaurus, jam T J ^ p a g a i v o k . pasiklausyti muzikos, geros muzikos 
yra užkrovęs. Tad dabar tu matai koks juokingas a š ! a t v i r a m o r e A š a t s i ne š iu porą sumuštinių, indelį ka-
galiu būti. j v o s lr klausysiu. Kas begali būti geriau ? Sakyk, 

J i s gyveno šalia savo kabineto esančiam kambary-. k a s be g a i į būti ger iau? Jeigu aš turėčiau drąsos, aš 
je. J i s susitikdavo su moterimis, bet nebuvo l a imin- iga^ p a c į e n t u s paraginčiau ten eiti. užuot gerus žirne-
gas iš to pripuolamo bendravimo. 

— Ak, j is skųsdavos. tiek daug amerikiečių mo-
{liūs ir vais tus. Klausytis geros muzikos atviram ore 
į y ra geriausia medicina. 

terų tu r i vien tik krūtis, bet neturi širdžių. O vyrasi~ „ ., , , , »• ,-
,. . . . _ . —.- . ... . , . , _ / .! Po nepilnų dviem mėnesių jis mirė nuo širdies 

negali džiaugtis tik seksu. Viena garsi kmų kurtizane . Z K , . • • , ,_ , • 
. - . . , , , . . , . j ., , .__/ , ; smūgio. As tikiu, us dabar mokosi groti smuiku. 
kartą pasakė, kad esąs labai didelis skirtumas tarp1 , J .. . . . . _ / , 

., . . . ^ 7, . . . .. i nepaisant , kur jo geroji siela bebūtu. I r as norėčiau. 
meilužes ir prosti tutes: meilužes esančios motervs. o | . VV-T , , J , . f . , . , , . .. 

.. . * , kad butų koks būdas j a m pasakyti kokį gilų pnsin-
T -..i J *-M- *-i • i • • A u i.-i i simą p n e jo as turėjau, kiek daug jis padare mane 
I r vistik dr . Charney tikrai laimingas tebuvo tik j _ . . J J 

moterų draugijoje ar tai. ką jis tikėjo galint patap- m a s ir su te ikdamas šilimos tam mįslių sū-
. savo gyslose, j is buvo viliojamas. I r jis norėjo būt i i t i mr>terimis. Jeigu moterų nebuvo Šalia jo jus me-
j tikras, kad, kai j i s rinkosi damininkes ir šokėjas, pa- lgo apie jas kalbėti. 'Pokalbis iš tikrųjų Įdomus te-
,i sirenkąe besivaduodamas »avo protu, o ne kuria kita įgali, būti tik tada, kai jis liečia moteris" Nors jj» la-t 

kuriui, koks yra šis gyvenimas. 
Išvertė P . Gauė>> 

<W*mX 
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Turisto įspūdžiai (2) 

KALĖDINIAME KARIBŲ 
ROJUJE 

BROMUS JUODELIS 

Fort Royal saulėje ir bangose ; kapitonų. Aš su atletišku aust-
Vėlvva rvto saulė mus išmetė ' ru iš Vienos gavom vieną 445 

iš patogių Fort Royal viešbučio j burlaivį. Juo kaip pašėlę laks-
lovų. Viengungiai po du buvo 1 tėm po įlanką, pralenkdami "Ca-
patalpinti į tropinio stiliaus na- ravellas". tačiau toliau išplaukti 
mukus, apaugusius žydinčiais Į jūrą kapitonai neleido. Van-; 
• krūmais prie paplūdimio. Vaiz- denyje prancūzai buvo labai at- i 
das iš mūsų viešbučio kambario sargūs ir niekur neleido nė ma

žos rizikos. Vėliau, keletą popie-1 lango trečiame aukšte buvo pa
sakiškas. Cia pat žemai į uolas 
daužėsi žalsvai mėlyna, jūra su 
netoli pūpsančiomis dviem sa-

MŪSŲ KOL ON IJ OS E 

Čių teko išplaukti SU didžiuoju Sen. Edmund Muskie ir sen. Edv.ard Kennedy kalbasi VVashingtone. Abu 
buriamu - jaulu. kurio valdymui yra demokratą: 
buvo profesionalinė įgula ir ka- > p 

lomis. Kran te rūžavais. raudo- ' pitonas. Iš jo nardėme jūroje ^ ^ 0 ^ kapitonai gerai t i - ; šias ir pakeltu tonu per garsia-
nais, mėlynais, geltonais žiedais į, s u snorkeliais grožėjomės Ko- k o J u o z a p u i i r t r i m s k a r a i i a m s . kalbius kreipėsi j triukšmada-
margavo tropiniai krūmai. Nuo j ralų jūros dugnu prie kelių sa-
sunkių kokoso riešutų lingavo i Ių rifų įlankose, kai patyrę pran 
palmės, o į paplūdimio geltoną i cūzai narai šaudė margaspalves 

enims. o j rius. kar tu prašydamas juo-
angelam. į dūką zakristijoną tuos padau-

Baltimore, Md. 

RADIJO VALANDFLES 
VAKAR \ S 

Sausio 17 d. L ie tuva sveiai-
nės salėje įvyko tradicinis Ra-
ciijo valandėlės vakaras Jojo va
landėlė atžymėjo savo 22-jų me 
tų ve ;kimo sukakti. Kair? va
landėlės vedėjas. Albertas Juš
kus teisingai pastebėjo. 21 me
tai yra didelis laiko tarpas žino 
gaus gyvenime. Taip pat jis 
reikšmingas ir visuomeninėj vei 
kioj. Radijo valandėlė ner lai
kotarpį išaugo, sustiprėjo ir 
šiandien be jos būtų sunku Bal-
timorės lietuvišką judėjimą įsi
vaizduoti. Ji y r a sutraukusi di
deli skaičių savo rėmėjų ir ge
roką buri bendradarbiu ne t ik 

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ lus, nu ta r ta ateity s k y n a i u val-
SUSIRINKIMAS dybos neberinkti, o įsipareigoti 

kiekvienam alfabeto tvarka val
dyboje dirbti po vieneri is me
tus, pradedant balandžio mėne
siu. Tad at trinantį balandį Bal-
timorėie kuopos valdyba bus 
sudaryta pagal ši nutarime. Da 
bartinę va ]dybą sudaro M. Svo-
te'ienė, pirmininkė, ir S. Bal
čiūnas, iždininkas. Virbelis 

Sausio 11 d. Svoteliu ncmiio-
se įvyko Baltimorės aięitminkų 
sendraugių susirinkimas, j ku
rį pirmą kartą atsilankė nau
jasis Šv. Alfonso parap ' los vi
karas kun. M. Jarašiūn- :. Su
sirinkimo pirmininko C Surdo-
ko pristatytas, kun. M. Jarašiū
nas tarė trumpą žodį, išreikš-
damas pasiryžimą prisidėti prio 
ateitininkų veikimo Baltimorė-
ie, kiek jo galimybės le*6 To
liau jis dalyviams parode savo 
gausias skaidres iš Romos, Cap 
ri salos, Venecijos, Florencijos 
ir neseniai atkastųių storinių 
miestų Pompėios ir Herkulanu-
mo. 

Kuopos valdybos narys S. 

Čiurliai skrenda greč iau 
už visus paukščius. Per valan
dą jie gali nuskristi 144 kilo
metrus. 

smėlį liejosi ošdamos baltos jū
ros bangos. 

— Kain čia dabar apsireng
t i? — žvalgiausi per langą. 

— Tik su maudymosi kelnė
mis, šefas tai pasakė. 

— Gaila, kad sandalių neat-
sivežiau. 

— Ir mano liko namie. Bus 
gerai basiems. Paimk tik saulės 
akinius ir kremą. — skubėjo 
žmonelė. 

Naujai atvykę balti, kaip lie
tuviški sūriai, jau maišėsi su 
rudais, kaip indėnais, senais va
sarotojais prie maudymosi ba
seino, apsupto žydinčiais krū-

Karibų jūros žuvis, giliai ner-
dami vandenyje. 

Sportinės varžybos 

Dienos bėgo beplaukiojant 
jūroje "maratonus", paplūdimy
je prieš saulę bedeginant šonus, 
baseine bežaidžiant vandens po-
lo, kur amerikiečiams (ir man 
jų tarpe) bežaidžiant prieš "pa-
sau'į". iš tikrųjų teko žaisti 
prieš instruktorius prancūzus. 

— Keturi į gynybą, o du į 
puolimą, — tvarkė mus jau
nas amerikoniukas. — Žaiski-
me ilgomis pasuotėmisl Iki pat 

žas išvyti lauk. Zakristijonui 
atėjus prie durų triukšmas kiek 
sumažėjo, nors nesustojo. Ku
nigas tęsė mišias toliau, skaity
damas evangeliją ir pradėdamas 

grakščios prancūzės 
Prie lopšelio ausimis kraipė a-

silas su asiliuku, mekeno ožka 
su ožkiuku ir piemenis sekė a-
vis su ėriuku. Šventė baigta ka
lėdinėmis giesmėmis, toliau tę
siant calipso meliodijas ir daug j pamokslą. Staiga aštrus sprog-
energijos reikalaujančius šo- Į stančio prie durų "krekerio" 
kius.. 1 t renksmas visus sujudino ir ku-

— Visus svečius, kurie tik į nigo pamokslą nutraukė padau-
nori. autobusai nuveš v idurnak-! žų juokas bei klyksmas prie du-
čio Kalėdų mišioms į kaimo baž j rų. Kunigas vėl bandė iš sakyk-
nytėlę — per garsiakalbius pa- 1 los tva rky t i anarchistiškai nusi-
skelbė šefas. Iki kaimo, prie ku- r teikusius juodukus. Mūsų kalė-
rio stovėjo ir mūsų vasarvie- j dinė nuotaika buvo visiškai šu
tės laivynas, buvo 15 - 20 minu- j gr iauta ir norėjosi kuo greičiau 
čių važiavimo. Ten gyveno vie- j eiti prie autobusų, nė mišių ne-
ni negrai tropiškose lūšnose, į baigus. 

iš vyresniosios kartos, bet ir Balčiūnas padarė pra" eš ;ma a-
iš iaunimo. Valandėlė tapo po- , pįe kuopos veiklą. Pasiroi? , kad 
puliari Baltimorėje dėl jos ve- į pernai specialų padidinta nario 
dejų Alberto Juškaus ir Kęstu-; mokestį sumokėjo beveik 90 rr 
čio Laskausko sugebėjimų ir 
patrauklaus būdo. šiuo metu 
"Mūsų darbų ir vargų" apžval
gėlėmis valandėlei talkininkau
ja studentė J . Auštraitė, M.- Bu-
činskienė. visa Surdoku še"ma. 
J. Kazlauskas ir A. Rudžius. 
Atskirais atvejais dienoj klausi 
mus pajudina dr . E. Armanier.ė, 
kun, K. Pugevičius ir V. Ba-
čianskas. 

Grįžtant prie vakaro, reikia 
pasakyti, kad jis puikiai pasi
sekė. Atsilankė daug baitimorie-
čių ir didelis būrys lietuv.ų iš 

kuopos narių. Sendraugiu ceri t 
ro valdybos rinkimų eiga nu
švietė C. Surdokas. Sus- -i k ime 
dalyvavęs moksleivių ateitinin
kų kuooos atstovas Neriman
t a s Radiius painformavo sen
draugius, kad mcksHvia ' yra 
pasiryžę greitu laiku išleisti sa
vo kuopos laikraštėli ir kovo 
mėn. pradžioj surengti šv. Ka- Į 
zimiero minėjimą — švente, ku- . 
r\ tęstųsi net dvi efesas; C. J 
Surdokas dar pridūrė, kad ne-j 
seniai pradėjo veikti \: jamm 
čių būreMs. Atrodo, kad ateiti 

ii.: " ji..- liUtj •, 

Hermiston, Ore., gyventojai šiai 
9 metų mergytei Howland sudėjo 
3O.0G0 dol., kad. galėtų padaryti 
širdies operaciją, tačiau kol susi
rado širdies davėjas, mergaitė mi
rė. • 

laikydami karves bei ožkas ir krepšio 1 — šaukė antras puo-
1 pat buvo gėrimais gau | likas. Prancūzai, tikėdami savo | j ^ p 7 ™ ... .-,. ^ , . , _ c , ; - , 

sus baras ir tropinio stiliaus vai: persvara, gynyba nesirūpino ir 1 M e d i t e r r a n e e v a s a r v i e t ė į e . Prie 
autobusų j au rinkose žmonės, gyklos pusryčiui ir pietums, su 

trooiniais melodingai bedainuo-
iančiais paukščiais žydinčių me
džių šakose. 

Kurorto šefas prancūziškai ir 
angliškai nupasakojo Mediter-
ranean klubo istoriją, dienotvar 
kę ir vasarvietės taisykles, ku
rios buvo labai paprastos. 

— Mes čia neturime ryklių 
jūroje, nėra čia krokodilų upė
se ar gyvačių miškuose ir iki 
šiol čia nebuvo sex-maniiako. 
Mes tęsiame pirmąsias klubo 
tradicijas ir tikime, kad žmo
nių bendravimas geriausiai vyks 
ta neformalioje aplinkoie. dė
vint maudymosi k o ^ u m u s . 
Mums nesvarbu kas turi storą 
ar ploną piniginę. Pinigai čia 
visai nereikalingi. Juos padėki
te į seifą. Sekant palapinių tra
diciją, čia niekur nėra kamba
rių raktų ir iki šiol neturėjo
me vagių. Čia nėra ką vogti. 
Gėrimams nusipirkti jūs naudo
site karoliukus. įq ir Boutiąue 
pirkinių apmokėjimui. Pinigai 
bus reikalingi tik jums išvyks
tant. Per mikrofoną ir lentoje 
mes jums skelbsime dienos už
siėmimus vandenyje ir krante. 
Kur mieste dalyvauti, — jūs 
patys nuspręsite. O čia yra mū
sų š tabas. — šefas pamažu pri

turėdami kamuolį visi šeši vyk 
dė puolimą. Mes gynėmės iš pa
skutiniųjų, kol pagavom jų ka
muolį. Ilga pasuotė! Ir mūsų 
vienas puolikas jau metė ka-
muolė į krepšį. 

— Valio! — šaukė mūsiškiai 
ir kanadiečiai, nors mes žaidėme 
prieš "the ręst of the world". 
Vėl puolė prancūzai. Vėl gy-
nėm krepšį, kol atėmėm kamuo
lį ir mūsų puolikai vėl įmetė ; 

krepšį. Pasikeitėme krepšiais. 
Vėl smarkiai gynėmės ir puo
lėme mus atakuojančius pran
cūzus. Kamuolys vėl mūsų ran
kose. Gera pasuotė mūsų puo
likui netoli priešo krepšio, šuo
lis ant priešo gynėio ir trečias 
krepšisl Staiga teisėio švilpu
kas. Laikas jau baigėsi ir mes 
sumušome "pasaulį" 3 : 0 ! 

Vėliau panaši sėkmė lydėję 
amerikiečius plaukimo, lauko 
teniso, tinklinio ir didžiausios 
žuvies nušovimo turnyruose 
Nors 300 asmenų vasarvietėje 

net pora žydukų iš New Yorko. 
su kuriais jau buvome susipa
žinę. 

— Tiems gyvuliams nei Dievo 
namai reikšmės neturi. Nei Ka
lėdų šventės! — piktinosi g re ta 
mūsų sėdintis kanadietis iš Mon-
trealio ir kėlėsi eiti lauk. Į lau
ką prie autobusų ėjo ir kiti Me
diterranee klubo vasarotojai su 

— Važiuojam ir mes. Pama- į visiškai sugadinta Kalėdų nuo-
tysim, kaip juodukai meldžiasi : taika. Išėjome ir mes, nebaig*? 
Kalėdose. — skatino kolegė Mi-'. mišių, ir netikėdami in+egracija 
litą. į tol. kol civilizacija nėra atlikusi 

— Važ :uojam! J u k Kalėdos, j savo pagrindinio darbo. 
— pritarėm ir mes. Kalėdų tiieną. rodos, saule 

Sugadinta Kalėdų nuota ika \ dar labiau kep'no, kad net skaid 

Washingtono. Meninę dah atli- \ r inkai Baltimorėje gerokai su
ko poetas Leonardas Žitkcvi-1 kruto, 
čius iš Brooklyno, N. Y., pss-
kaitydamas keletą nuotaikingų 
humoristinių erėraščių. Gera 
muzika ir bufetas prisidėjo prie 
puikios nuotaikos susidaryme, 
o gausios dovanos pradž uginc 
didelį būrį laimėtojų. 

Po pranešimų susirink1 m o da 
lyviai susimokėjo nario mokes
čius už šiuos metus ir surinko 
aukų prof. Dovydaičio mono
grafijai leisti. 

Baigiant einamuosius reika-

Is u o u r h o m e S A F E ? 

m 
h an approved, 
pressure-type 
hm-,6 fire extinguisher 
kept or> each floor? 
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kaimo bažnytėlėje 
Juodukų mr-ia j au buvo su

stojusi ant plačių larvtn, vedan
čių į aukščiau stovinčios baž
nyčios frontir.es ir šonines du

ras Karibų jūros vanduo ne-
beatgaivir.o nuo lauko teniso ra 
ketės pavargusiu rankų ir sau
lės nudegintų pečių. 

— Kas čia mano kėdę šiu
ris. Prancūzas kunigas tvarkė j buoja. — paplūdimyje aplinkui 
chorelį, o šalia t ako ant kalvos žvalgėsi Gražina. 
jauni juodukai ruošėsi Betlie- — Ar tu, Algi, čia mus kibi-
jaus p r aka r t ė^ s vaidinimui. ni? — nuo ištiestos kėdės pa

čia baugius piemenis ange 'as ! k ė ^ gaH?ą Milita. 
vedė prie prakartėlės, bo r gu 'ė io | — Nieko aš jums nedarau. 
gimęs Kristus. P o vaidinimo Čia žemė dreba. Žiūrėkit, kaip 
mes kar tu su kaimo juodukais j visi išbėgo iš viešbučio, — aiš-
ėjome į jų vargingais suolais kino Algis. Antrą kartą žemės 
nustatytą bažnyčią, kur prasi- i drebėiimas supurtė viešbutį K a 

P R O G R E S S - P A Ž A N G A 
C O L L I S I O N E X P E R T S 

A. & J.-STANEVIČIUS 
(Fender) Pilnas Pataisymas. 

Plauname — Ištepame — Dažome 
Motoro, Raroserijos (Body), Sparną 
2637 W. 47!h 3i„ Tai, LA 3-9663 

Chicago, Illinois 60632 

dėjo Kalėdinės pamaldos. g ;e-
amerikiečiai sudarė mažuma, ta I dant kunigui ir visai bažnyčiai, 
čiau jie išėjo laimėtojais visose | Baugiausia giedoio negrės roan-

cūziškai, labai aukš tu tonu. Gies 
mes staiga pradėjo nustelbt i 

sporto varžybose. 

Betliejaus švente tropikuose 

Kūčių vakarą klubas paminė
jo iškilminga vakariene žvakių 
šviesoje ir specialia programa 

statė vasarvietės personalą. J į . salės scenoje šokių metu. Sto-
sudarė puikiai nuaugę sekreto
rės, vertėjos, pardavėios pran
cūzės ir atletiški, garbinuotais 
ilgais plaukais, barzdoti burlai
viu kapitonai, komodoras. mank 
stos, plaukimo, yogo, lauko te
niso, snork'inimo, žvejvbos ir 
šokių instruktoriai, juodi ir bal
ti muzikantai, ir virtuvės per
sonalas. 

Patogūs burlaiviai 

Visi užsiėmimai buvo čia pat. 
Tik uostas buvo toliau kalnų 
įlankoje, kur vasarotojus atitin 
kamu laiku vežiojo maži klubo 
autobusai. Mes pirmiausiai užsi
rašėme buriavimui ir pirmą po
pietę nudundėjome į uostą. Lai
vyną sudarė prancūziški burlai
viai: t r y s dvivietės 445 kla
sės lastikinės jolės. t rys medi
nės 'Carą velia" klases jo'ės, 
54 pėdn ilsio iūrinis jaulas ir 
apie 70-80 pėdų skūnfris. naudo 
jamas 3 dienų ekskursijai po 
Karibu j ū r a sa 'as . kuriuo taip 
ir neteko p 'aukti . 

— Kas moka buriuoti gauna 
445. o kas ne. — eina su mu
mis i "Ca ravellas" buriavimo 
pamokoms. — skelbė vienas iš 

tr iukšmas ir šūkavimai :š galo 
bažnyčios, iš už galinių stulpų. 
Atsisukę matėme, kad visą 
triukšmą kėlė gale susėdę be
rūkydami keliolika jaunuolių, 
gal 1 6 - 2 0 metų. Per t r iukšmą 
nebesigirdėjo kunigo maldų ir 
giesmės pakriko. Tr iukšmada
rių niekas iš negrų ta rpo nesu-
draudė ir niekas nebandė at
s tatyt i tvarkos. Į tempimas di-

vėjo ir papuoštos eglutės, iš 
šiaurės atgabentos, tačiau jas 
nustelbė salės buketų marga
spalvis grožis, sudarytų iš įvai
rių palmių šakų ir visokiausių 
žiedų. 

Uždangai atsiskleidus scenoje į dėjo. 
buvo gyva Betliejaus prakartė- j Staiga kunigas nu t raukė mi-

lėdų dienos vakare, man atvi
rukus berašant . 

— Jauti kaip kėdė juda? — 
paklausiau žmonelę. 

— Aš iaučiu kaip prausyk
loje grindys siūbuoja. Vėliau, 
griže i Chicagą skaitėme spau
doje, kad Karibų jūroje drebė
jo žemė. ką mes patys paty
rėme. 

tš hangu j sniegą 

Trumpa Kalėdų atostogų sa
vaitė baigėsi ir pusšimčio vasa
rotojų grupė vėl nešėsi į auto
busą žieminius paltus ir kaili
nius kelionei į New Yorką. I š 
klubo personalo sudarytas dū-

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI 
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS 

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

Puiki ir nepaprastai tdomi noivego Thor Heyerdahl nuoty-
suslsisiekimą paštu su amerikie- j y ų knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie-
ciais belaisviais. | y ^ išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslapt is Iliustruota, 

414 psl. kaina $3.75. 

Clevelando industrialistas Cyrus 
Eaton lankėsi Hanojuje ir teigia, 
kad kemunistai žada palengvinti 
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Nors atrodo ir labai gražu, tačiau tai labai nuostoimga, nes apsnigti vaismedžiai Hood River. Ore, gali būti visai 
sniego sunaikinti. 

dų orkestras su bemojuojan- Į 
čiais, naujiems metams pasiliku 
šiais vasarotojais traukė liūdną 
škotų atsisveikinimo meliodiją 
ir šefas prancūzišku papročiu 
visiems bučiavo į skruostus. 

— Atvažiuosime sekančiais 
metais! — išvykstančios kana
dietės ža.dėjo iigabarzdžiui šo
kių vedėjui Erikui. 

— Neužmiršk parašyt! — a-
šarą šluostė paliekanti ameri
kietė studentė, mojuodama su 
mumis išvažiuojančiam kanadie
čiui. 

— Lauksime sekančioms Ka
lėdoms! — mums mojavo vi
siems malonios prancūzės. Iš
važiavom. 

Lėktuvas vėl mus nešė j Chi
cagą. kur pirmiausia re ;kėio 
atsikąsti sniegais užverstą auto
mobilį. 
Tiff^»;;:!n!iii!i!inw^ 

DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE. 
LIŲ aprašoma dr. i. Vaišnoros 
MIC, knygoje: 

''Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologinė, ji dė) 
įdomių vietovių aprašymo ir del jos 
gausios istorines medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
ios vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3 00. 
Galima įsigyti "DRAUGE". 
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NAKTYS KARALIŠKIUOSE 

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šieripiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.CK). 

MĖLYNI KARVELIAI 

'domiom ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra-
oinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50. 

•r- • T 

KA? BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPKA2US 

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną ats ikraustė ' ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų *ų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota, Virš 200 psl., kaina $2.60. 

OBDfC PASAKOS 

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

RYTŲ PASAKOS 

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 
tuara jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaina $2.f0. 

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI 

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
"Tūkstantis ir viena naktis" ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindhado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00. 

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

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

• 
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BOSTONO ŽINIOS 
DR. VĖBRIENĖ APIE 

MILAŠIŲ 

Sausio mėn. Kultūriniam su-
batvakary, kurį atidarė pirm. Ed. 
Cibas, o pravedė St. Santvaras, 
buvo prisiminta visai neseniai mi
ręs dail. Adomas Galdikas, apie 
kurį trumpą žodį pasakė dail. V. 
Vizgirda, o apie prieš porą dienų 
mirusį muziką Vytautą Bacevi
čių — muz. J. Kačinskas. Taip 
pat buvo prisimintas tik prieš dvi 
dienas miręs New Yorke Laisvės 
Kovotojų sąjungos atstovas Vlike 
Vaclovas Alksninis. 

Subatvakario prelegentė dr. 
Genovaitė I. Židonytė-Vėbrienė 
skaitė paskaitą apie poetą, dra
maturgą, romanistą, filosofą — 
mistiką, Lietuvos diplomatą Os-

Jfplomatiniu atstovu, to posto at
sisakė, bet pasiliko pasiuntinybes 
patarėju. 

Kaip dr. Vėbrienė kalbėjo, Os
karas V. Milašius buvo didelė as-

tina buvo žydė. Namuose jau
nasis Milašius nejautęs šeimos ši
lumos, nes tėvai buvę dviejų kraš j menybė. Gal jis ir neįeisiąs į gar 
tut inumų žmonės ir nesutarė tar- Į šiųjų pasaulio rašytojų eiles, bet 
pe savęs. Todėl nuo pat savo vai j apie jį jau esą prirašyta labai 
kystės Oskaras jautėsi vienišas ir į daug. 
svajotojas. Dar mažą tėvai išsiun
tė jį mokytis į Prancūziją. Besi
mokydamas Paryžiuje susipažinęs 
su žymiais rašytojais ne tik juos 
studijuodamas, bet ir su gyvais. 
Čia ir pats pradėjęs rašyti. Pir
mąjį eilėraščių rinkinį išleidęs 
1899 metais. Vėliau jis rašęs ro
manus, dramas, simfonijas ir ki
tus mistinius veikalus. 

karą Vladislovą Milašių. Oska 
ras V. Milašius buvo žinomas ir kalus, bet vertė kitų rašytojų kū 
kaip O.W. de Lubicz-Milosz. į rybą, nes mokėjo kelias kitas kai 

Oskaras V. Milašius gimė 18 bas. Tačiau rašė tik prancūziš 
77 m. gegužės 29 d. Čerėjos dva- j kai. 
re, buv. Mogiliavo gubernijoj, mi i 
rė 1939 m. kovo 2 d. Fontain ' 

Kodėl susidomėjom O. V. Mi
lašium? Jis kilęs iš lenkų ir net 
mišinys su žydais. Nors prelegen
tė ir netvirtino kategoriškai, bet 
atrodo todėl, kad jis pasisakė lie
tuviu, kad dirbo lietuviams ir 
Lietuvai. Laisvoj Lietuvoj jis ne
gyveno. Kartą buvo nuvykęs, bet 
nusivylęs neradęs tos pasakiškos 
šalies, apie kokią savo jaunystė-

1902 metais po susipykimo sujje svajojo. Tačiau savo raštuose 
tėvu net bandęs nusižudyti. 1904 į labai gražiai apie tą šalį rašė. 
metais po tėvo mirties paveldėjęs \ Prelegentė dr. Vėbrienė ragino 
jo dvarus. Tada daug keliavęs po J visus susipažinti su Milašiaus kū-
Europą. Jis ne tik pats rašė vei ryba, kuri 

vertinga. 
yra gausi, ivain ir 

Aktorius Vytautas Valiukas pa
skaitė kelis Milašiaus eilėraščius. 
Įsiklausius į Milašiaus žodžius, 

1914 metais gruodžio 15 d. po Į kiekvienas gali pajusti didelį ir 

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. sausio mėn. 28 d. 

KRIKŠČIONYBĖ IR ŽMOGUS 
PASAULIO UŽVALDYTOJAS 

L. Kat. Mokslo 
Chicagos židinio 
Jaunimo centre, sekmadienį pa
skaitą laikė pirmin. kun. dr. A. 
Baltinis, tema "Krikščionybė ir 
žmogus pasaulio užvaldytojas". 
Prelegentas pažymėjo, kad nauji 

akademijos j yra centre. Toliau atėjo Koper-
susirinkime, niko sistema, kad saulė centre. 

Pagaliau prieita išvados, kad pa
ti saulė yra tik dalelytė Paukš
čių kelio galaksijoje. 

laikotar-Peržvelgus įvairius 
iškėlė naujų reli lių P'"5* k a d a v T r a v o ****** P3 5 3 1 1-

problemų. Kas pasidarys su krikš įvaizdžiai, tenka prieiti išvados, 
čionybe, kai žmogus paliks žemę 

Britų inžinierius padeda maitinti Biafros vaikučius Pc 
Nigerijoj, miesto ligonnej. 

ir taps pasaulio užvaldytojas? 

Komunistų kosmonautai toli
mųjų erdvių keliones panaudo
ja antireliginei propagandai: ne
rado erdvėse nei Dievo, nei dan
gaus. Bet tokį tvirtinimą gali 

'skelbti tik tie, kurie Dievą laiko 
tuo, kuo jis nėra: medžiagine bū 
timi, apspręsta tam tikra vieta. 
Tai naivus tvirtinimas. Krikščioi 
niškos teologijos supratimu dan i spaudimo. Tačiau krikščionybė-
gus niekada nėra buvęs kokia Je> k " r dorovinio elgesio normos 

kad krikščionybė nėra susieta su 
jokiu pasaulėvaizdžiu. Krikščio
nybė neprarado savo reikšmės 
įvairiose pasaulėvaizdžio samp
ratose. Apreiškimas apie Dievą 
ir žmogų iškelia krikščionybę 
aukščiau besikeičiančių pasaulė
vaizdžio sampratų. 

Astronautai, pasikėlę į erdves, 
savo moraliniu atžvilgiu atsipa
laiduoja nuo visuomenės etinio 

bleau, Prancūzijoj, būdamas 51 
metų amžiaus. Lubicz-Milosz jau 
dvyliktame šimtmetyje minimas 
lenkų knygose. Šešiolikto šimtme
čio antroje pusėje Oskaro pro-
proseneliai apsigyveno Lietuvoje 
Turėjo Labūnavos, Serbinių, A-
nusevičių dvarus, o vėliau dar 
nupirko iš Sapiegos kelis dvarus 
Gudijoj. Oskaras V. Milašius gi
mė Gėrėjos dvare, buv. Mogilia
vo gubernijoj. Čia jis praleido sa
vo vaikystę. Jų namų kalba tur 
būt buvo prancūzų. Oskaro mo-

perskaitymo šventraščio skyrelio i retą poezijos kūrėją. 
pergyvenęs viziją. Tada pradėjęs į Kartu su daktare Vebriene į 
rašyti simfonijas. Jis dirbęs Pran
cūzijos užsienių reikalų ministe
rijos spaudos skyriuje. 

1918 metais į Paryžių atvyko 
Lietuvos delegacija. Kun. Dabu-
žinskas susipažino su Milašium. 
Tada Milašius daug padėjo Lie
tuvos delegacijai. Dalyvavo kaip 
Lietuvos delegacijos narys Versa
lio taikos konferencijoj. Nuo 1919 
iki 1925 m. buvo Lietuvos atsto
vu. Kai buvo skiriamas Lietuvos 

Subatvakarį buvo atvykęs ir jos 
vyras prof. dr. Juozas Vėbra. Jie 
gyvena Nevv Haven, Conn. 

P. Žičkus 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMO PROGRAMA 

Lietuvos nepriklausomybės at-

TALENTŲ VAKARAS 

Kviečiame visų amžių talen
tus, kas gali kokį instrumentą gro 
ti, dainuoti, šokti, eilėraščius sa
kyti iš Bostono ir iš toliau, už-

I siregistruoti dabar dalyvauti se-
i niausiu, lietuviškų radio progra-
įmų Naujoj Anglijoj 36 metų su-
I kaktuvių proga Talentų popietė-

statymo paskelbimo minėjimas Į j e > k u r i r e n giama sekmadienį, ko 

LIETUVIAI CALIFORMJOJE 

Bostone vyksta vasario 15 d. 10 
vai. ryto Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, So. Bostone, šv. Mišios. 
Organizacijos dalyvauja su vėlia
vomis. Vadovauja Stepono Da
riaus Amerikos legiono postas. 2 

vo 15 d., So. Bostono Lietuvių 
Piliečių klubo auditorijoj. 

Norintieji dalyvauti, prašomi 
pasiųsti savo vardą ir adresą Va
lentinai Minkienei, 502 E. Broad-

nepriklausomybės atstatymo 52-
ram paminėjimui, kuris įvyks Pi
liečių draugijos auditorijoje So. 
Bostone. (pž.) 

N E TOKIA IŠVADA 

Žvejas sako žmonai: 
— Įsivaizduok, dvi savaites 

tau nereik'a pirkti mėsos. 
— Ar t u sugavai tiek daug 

žuvies? 
Ne. Bet aš pragėriau at-

lyginimą. 

nors geografinė vieta, kuri kur 
nors būtų. Dangus krikščionies 
supratimu reiškia dvasinę padė
tį, Dievo artumą, šventumo ža
vesį, kurių niekuomet negalėsi
me išreikšti materialinėmis savo 
komis. 

Kiti daro kitokią klaidą: ne
sprendžia, ar krikščionybė tei
singa ar ne, o svarsto, ar ji tin
ka šiems laikams. 

Žmonių turėta pasaulio samp
rata keitėsi. Senovėje visata buvo 
laikoma trijų aukštų: viršuj — 
dangus, vidury žmonių gyvena
ma žemė, apačioj — pragaras. 

Tolimesnė patirtis vedė prie 
Ptolomėjaus sistemos, kad žemė 

SANTA M O N I C O S 
BENDRUOMENĖJE 

Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monicos apylinkės valdyba pasku 
tiniame posėdyje aptarė visą eilę 
aktualių klausimų ir suplanavo 
keletą artimos ateities darbų. 
Svarbiausias rūpestis — atlikti lie 
tuviškas pareigas Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga. At
skiro minėjimo santamonikiečiai 
neruošia ir visus apylinkės lietu
vius ragina dalyvauti centrinia
me Los Angeles minėjime va
sario 15 d. Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje ir Statler Hilton 
viešbutyje. Pati apylinkės valdy
ba įsipareigojo Lietuvos klausi
mą bandyti, kiek galima plačiau, 
nešti į amerikiečius. Visi valdy
bos nariai apsiėmė atlikti tam 
tikras pareigas. Kas buvo siekta 
ir kas pasisekė atlikti, bus pas
kelbta po Vasario 16 minėjimo. 

Balandžio 25 W o m e n ' s Club 
patalpose nutar ta suorganizuoti 
pavasario garsų ženkle šaunią, 
kokios dar iki šiol čia nėra bu
vę, lietuviškos lengvos muzikos ir 
dainos programą. Programai pa
ruošti pakviesta ir j au sutikimą 
davė komp. Giedra Gudauskie
nė. Numatoma atlikti Amerikos 
Vakaruose gyvenančių lengvosios 
muzikos kūrėjų ir dailiojo žodžio 
menininkų kūrinius. 

Valdybos posėdyje buso svars
tytas ir Santa Monicos lietuviš
kos mokyklos klausimas. Valdy
bos narių nuomonė tuo klausimu 
buvo vieninga: kelerius metus 
gražiai veikusiai mokyklai pada
ryta didelė žala. Tėvų komiteto 
patvarkymų teisėtumo klausimui 
tirti iš Monterey, Calif., buvo at
vykęs LB švietimo inspektorius 
p. J. Danis. Laukdama Švieti
mo Tarybos oficialaus sprendi
mo, apylinkės valdyba nuo savo 
pareiškimo susilaiko. 

Apylinkės pirmininkas Algis 
Trasikis valdybą painformavo a-
pie praeities veiklą. Apylinkė iš-1 
laidų turėjo, rengdama a.a. poe
to Prano Lemberto knygos iškil
mingą pristatymą, tačiau savo 
kasą vėl papildė iš Naujųjų Me
tų sutikimo, kuris, apylinkės val
dybai pasiūlius, buvo ruoštas kar 
tu su vietos lietuvių klubu. 

Veiklios Santa Monicos apy
linkės valdybą sudaro A. Trasi
kis — pirm., archit. E. Arbas — 
vicepirm., J. Jusionienė — sekr., 
M. Gauronskienė — ižd. ir L. 
Zaikienė — kultūros reikalų va
dovė. 

PRISIMINTAS PREZ. 
A. SMETONA 

Tautinės sąjungos Los Ange
les skyrius Lietuvos prez. Anta
no Smetonos mirties metines pa
minėjo sausio 11 d. pamaldomis 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje ir viešu susirinkimu para
pijos salėje 

vai. p.p. Lietuvių Piliečių d-josįway> Sa Boston, Mass. 02127, 
auditorijoj, So. Bostone, iškilmin- Į taipgi paminėkit kokį talentą tu-
gas minėjimas. Svečiais yra pa- n^-
kviesti: senatorius Brooke, guber 
na torius Sargent ir Bostono me
ras White. Kalbėti pakviestas P 
LB švietimo tarybos pirm. Anta
nas Rinkūnas iš Kanados. Jo te
ma: Naujojo dešimtmečio ango- j tai£^ 
je. Meninę dalį atliks solistė Dai
va Mongirdaitė-Richardson. a-

Tėveliai, raginkit savo talen
tus dalyvauti, kad jie nebūtų na
mie užmiršti, bet kad jie dalyvau
tų viešai, taip kad publika ga
lėtų pasigėrėti lietuviškais talen-

švenčių metu Los Angeles sve- į - n P " " " * P r° f- Vytenis Vasy 
liūnas. čiavosi iš Ctevelando tautiaės 

srovės veikėjas, buv. "Dirvos" re
daktorius Kazys Karpius. Svečias I tais pirmininkauja inž. Bronius 

Tolimesnėm informacijom, ga 
lite telefonuoti 268-0489. Kviečia 
talentus užsiregistruoti dabar. 

Valentina Minkienė 

(pž) 
atsilankė į minėjimą ir skaitė I Galinis. 
trumpą paskaitą apie prez. A. j 
Smetonos praleistas dienas Ame- į 
rikoje ir detaliai nupasakojo tra- \ taryba, kurią sudaro V. Aleksan-
giškas jo žuvimo aplinkybes. Po \ drūnas, B. Gediminas, A. Kiršo-
to svečias parodė prez. A. Sme-|nis, I. Medžiukas (pirm.) ir V. 
tonos veiklą Amerikoje vaizduo- Pažiūra, deklaravo už narių įna-
jantį filmą, kuris baigiasi jo lai- i šus 5 ir ketvirtį proc. dividendą, 
dotuvėmis. Antras Trumpas f ii-, Praėjusius metus kooperatyvas 
mas — lietuvių kultūrinis dar-; baigė 17,499.64 dol. pelnu, iš 
želis Clevelande. j kurio apmokėjus dividendą li-

Svečią auditorijai pristatė ir i kusi suma pervesta į garantijų 
minėjimui vadovavo Tautinės są į likusi suma pervesta į garantijų 
jungos sk. pirmininkas Br. Dūda. | bei rezervų fondą, jau pasiekusį 

J. Kj. | 20,000 dol. Dalininkai gauna ne
mokamą gyvybės draudimą už tu
rimus Įnašus ir gautas paskolas, 

J. Daumanto šaulių kuopos me j išskyrus nekilnojamo turto. Ne-
tinis susirinkimas įvyks vasario j žiūrint šiuo metu esamų kredi-
8 d., sekmadienį, 12:30 v. 3675! 
Monon st., p. Karužų svetainė-1 
je. Po susirinkimo — kavutė. 
Kviečiami dalyvauti visi šauliai. 

ždv. 

Alto Bostono skyriui šiais me-
SEKSUALINĖ REVOLIUCIIJA 
LB kultūros klubo susirinkimas 

įvyks sausio 31 d., ši šeštadieni, 
7:30 vai. vakare Tarptautinio In
stituto patalpose, 287 Common-
wealth Ave., Prelegentas kun. 
dr. A. Paškus. Jo paskaitos tema 
"Seksualinė revoliucija išgany
mui ar pražūčiai". 

ŠAULIŲ DĖMESIUI 

GALINIS AMERIKIEČIU 
SPAUDOJ 

Laikraštis Record-American įsi 
dėjo inž. Broniaus Galinio foto 
grafiją, parašydamas, kad jis yra D a r b o s t a t i s t i k ; s 
išrinktas Alto Bostono skyr. pir-, r o - j 0 pas- ulinio i 
mininku ir vadovaus Lietuvos medicinos priežiūra 

Hospital Room 
Rates Way, 
Way Up 

400% 

300% 

I 

::ft^k'/As^ji&ė^CŽ*. .r^4ž«£' ayiiMįnifj ' 

iuras paskelbė, kad ligoninių kaina pakilo nuo ant 
-aro pabaigos 4 4 1 ' ; . Daktarų kainos pailo 107 ' -

125%. 

priklauso nuo Dievo, erdvių ke
leiviams dorovinės normos pasi
lieka lygiai stiprios. 

Tolimųjų erdvių keleiviams 
mirties pavojus yra realus, kaip 
ir žemėje pasiliekantiems, ir tas 
visiems primena, kad kūrinys vi
sada pasilieka Dievo rankose. 
Savo esmėje krikščionybė nėra 
žemės religija, nors ji skirta že
mės gyventojams. 

Paskaitoje iškeltos mintys bu
vo gilinamos diskusijose. Čia kal
bėjo P. Maldeikis, kun. J. Pruns-
kis. 

Buvo svarstyta kat. akademi
jos suvažiavimo ir kiti bėgamieji 
klausimai. J. Daugi. 

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS: 

BELECKIS, Juozas, s. Antano ir 
Elzbietos, gim. Stirninės km., Kreke
navos vi.. Panevėžio apsk. Į JAV 
įvažiavo 1947 - 194^ metais. 

GAIŽUTIS. Ar.ta.ias. s. Jono, 1914 
metais išvykęs į JAV iš Ginaitiškio 
km.. Linkmenų par , Utenos apskr. 
KYBARTAS. Kostas, kil. iš Leliškių 
km.. Skaudvilės vi.. Tauragės ap*k. 

LEICIUS. Steponas, s. Povilo. 
gim. 1926 m. 2em. Naumiestyje, bu
vo išvežtas darbams į Vokietiją, imi
gravo : JAV bes. Gyveno Boston. 
Mass. 

LUKOŠEVIČIUS. Feliksas, s Pra
no, gim. Svetiovskos km., Kėdainių 
apsk. 1931 metais gvvenęs Chicagoje. 

LUNECKAS. Mykolas, buvęs pra
džios mokyklos mokytojas. 

MASKOLIŪNAS, ' Aleksandras. 
buvęs policijos tarnyboje. 

RUDOKAS. Jurgis, s. Igno, kil. iš 
Mankūnų km., Ukmergės apsk. \ JAV 
atvykęs 1945 metais. 

UBARTAS. Stasys (Stanley». kil 
iš II Gudelių. Mariiampolės apsk.. \ 
J A \ atvykęs 1914 metais. Gyvenęs 
Mahonoy City, Pa. Dar buvo žino
mas kaip KUBERT. 

Ieškomieji arba ap-.e juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep 

KREDITO KOOPERATYVAS 
DEKLARAVO DIVIDENDĄ 

Paskutiniame posėdy Lietuvių 
Kredito kooperatyvo direktorių 

to suvaržymų, kooperatyvas iš
duoda paskolas tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir anksčiau, ypač 
geromis sąlygomis duodamos pas 
kolos naujiems automobiliams 
pirkti. Apie 6 proe. kooperatyvo 
narių sudaro vaikai, kuriems tė
vai atidarę sąskaitas, norint iš 
mažens juos pripratinti taupyti. 

IM 

Chicago Savings 
^ tad Lota Aitoeifttioft SAFETY l 

IR SAVINGS 

INSURED 

Consulate Generai of Lit Įmania 
41 West 82nd Street 

New York, N. Y. 10024 

TYPEWRITERS 
Sales — Service — Rentals 

Typevvriter** — Adders 
A & H BUSINESS MACHINE 

3530 W. «3rd St. Tel. 925-8875 

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis Mažiausia turi 
būti Sl,000. Pelnas mokamas 
kas t rys mėnesia' 

Sąskaitos apdrau*u>* iki $20,000. 

Q Ant visu knygeliu 
sąskaitų 

NL'OftIMClAJ oRISKAfT0Ml 
RAS DTENĄ IŠMOKAMI KM 
TT!Ya MftNESIAI 

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS M t S L PILNAS PATARNAVIMAS: 

• Vacation Club 
College Bonus Savings 

• Home Mortgage Loans 
• Home Improvement Loans 
• Christmas Club 
• Insured Family Savings 

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz'n meetings 
Pay all your fatrrily bilis 
with our special money or-
der checks 

• Sell & redeem U. S. Bonds 
• Two large free park 'g lots 
• Save-by-Mail Kits 
• Travelers Checks 
• Safe Deposit Boxes 

P a t Garvey. 95 m., gauna 330 pensij< 
y r a vienas iš pirmųjų, kurie 1910 m 
pradėjusių tada imti pensijas beliko tik 410. 

Sek] Santa Moafc&, Caiif. Jis 
pradegi imti pensiją. Iš 2J.000 

Chicago Savings and Loan Assn. 
JoJm Pakel, Sr>, President and Chairman of the Board 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575 
B O T R 8 • Mon 12 P M to 8 P M Tue« 9 to i Thun. * Frt. 9 to & Sat: 9 to 12:30 

'Drauge" iau galima gauti nau
jai išleistą inform?c*"nį leidinį 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

P?-uošė dipl. teis. Pranas Su-
!ar 

Čia nuof£<'iai a^-ir iamas tes-
[ ramentų reikalingumas ir jų ga-
į 'ia. bei nurodoma jų forma ir 
į paduodami pavyzdžiai ne tik 
j pagal JAV veikiančius įstatymus, 
į bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa-
i šaulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Atskiru skynumi — "Klausi
mai ir atsakymai" — aiškinami 
>u testamentų sudarymu kylan-
ys neaiškumai, tuo būdu patie

kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl fr 
ko vengti. 

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 p roc 
mokesčiams. 

http://Ar.ta.ias


DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. sausio mėn. 28 d. • kuria kryptim artimoj ateity 
• pasuks šio krašto politika, kur 

LIETUVIŲ VIENYBĖS 
DEMONSTRACIJA 

DR. J. BRIEDIS 

pasekdami JAV-bių kasdienini ( palankios dirvos. Nereikia 
gyvenimą, jame pastebime vis 
daugiau ir daugiau neigiamų Į tai šio krašto, 
reiškinių. Kadangi mes šiame j laisvojo pasaulio tvirtovės, su 
krašte gyvename, esame tvirtai į kinimas. Jų metodai mums gerai 
įsitikinę, kad vienas iš didžiau-1 žinomi ir jiems veikti kartais dar 
šiųjų mūsų tikslų- turėtų būti ak- j padeda nevisuomet pakankamai 
tvvesnis įsijungimas į šio kraš-; apdairi amerikiečių spauda, tele-
to politinį gyvenimą. Šiam reika- j vizijos programos ir kai kurie tra
lui mes turime iš savo uždarų j -nparegiai politikieriai, kurie ne 
ratelių daugiau į viešumą išeiti. 1 kartą klaidingai panaudoja dau 

Reikia panaudoti daugiau sa-

nueis mūsų jaunoji karta? 
Taigi turime nustoti vis ma

žiau kritikavę savuosius, turime 
užmiršti, kas skaldė mus praei
tyje, turime suartėti ir vienbal
siai garsiai kalbėti į šio krašto 

C L A S S I F I E D G U I D E 
C O N T R A C T O R S 

• • • • • • » • • • • • - * - • • « 
MISCELL AN EOLS 

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

K fc. A i t: N I A I r • t M E S I O 

kad jų galutinis tikslas -, vadus, kurių ne vienas savo as-
tos tvirčiausios I meninę karjerą stato aukščiau 

nai- u ^ šio k r ašto saugumą bei presti
žą. 

Mes, įsikūrę šitame krašte, e-
same dėkingi, kad čia galėjom 
pajusti laisvę tikrąja jos prasme. 
Esam dėkingi sąlygoms, kurios 
įgalina mus tęsti ir palaikyti mū
sų tautinius papročius, puoselėti 
mūsų tautines ambicijas ir auk
lėti mūsų jaunimą lietuviškoje 
dvasioje. Taigi, ar mes galim nu
sisukti ir nematyti tų neigiamų 
reiškinių, kurie grasina mūsų vi
soms toms laisvėms? 

Mes esame gyvieji liudininkai 
ištisos eilės tautų tragedijų. Mū-

i. i i ii i I t L t t 
itfcre^; \jz_ r am iu . - * : 

i. fll » G i- i i W i . 
ikiuutuvA jrLarijuettv i*ke-

2846 W. 69th St. — Tei. 776-1486 
Saniy tei. - PR K-10H3 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybes dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S Maplevrood A v.. CL 4-745*» 

gumos suteiktą mandatą ir išei-
vo energijos ir politinio subren- na į gatves drauge su demons-
dimo ne tarpusavio ginčams, bet\ trantais, statydami kraštui gė-
sudarymui tvirto susivienijimo i dingus ir savižudingus reikala-
kovai su tarptautiniais gaivalais, vimus. Šie pragaištingi gaivalai 
kurie bando ardyti šio krašto vis daugiau ir drąsiau reiškiasi, 
demokratinius principus, kuriais rėkia įkyriau ir vis garsiau. Jie 
įis buvo sukurtas. Šie gaivalai, skverbiasi į mokslo instituci-
panaudoję kai kurias amerikie- jas, naudoja mūsų jaunimą. Mie| su pareiga eiti | amerikiečių ma
čių silpnybes randa vis daugiau las lietuvi, ar tau neturi rūpėti ses drąsiai ir atvirai, naudojant 

• r ' , tikrus raktus, aiškinant tamsių 
gaivalų tikrąsias užmačias. Mū
sų pareiga yra taip pat atverti 
akis kai kurių politinių partijų 
veikėjų, kurie yra pasimetę, apa
kinti, savo tuščių ambicijų veda 
mi. 

Taigi nevenkime progų, kur 
tik galima, mūsų vieningumą 
pademonstruoti. Štai JAV Liet. 
bendruomenės Lemonto apylin
kė vasario mėn. 8 dieną (sekma
dienį) 2 v. p. p. Gleneagles Gol
fo klubo restorano salėje (prie 
123 gatvės ir truputį į vakarus 
nuo Bell kelio, netoli Archer gat-

i vės) ruošia banketą su politinė
mis diskusijoms. Pagrindiniu kai 
bėtoju bus garbės svečias kongre-
smanas EcKvard G. Dervvinski, 
kuris vėliau įsijungs taip pat į dis 
kusijas ir atsakinės į iškeltus 
klausimus. 

Nepagailėkime nieko ir užpil-
dykime ruošiamo banketo su dis 
kusijoms salę. Lai nesulaiko mus 
namuose nei šaltis nei sniegas 
nei kitos mažiau svarbios ir ga
limos atidėti ateičiai priežastys. 

Šio parengimo iniciatoriai pil
nai pasitiki mūsų tautiečiais — 
neapvilkime jų. Tą dieną išvyki-

B A N G A 
Bevelk oauja? 4 moderniu butu 

i m ū r a s — S pc 4 kamb. ir 7 kamb 
\ S9 Ir Kedzie. $75.000. 

Maisto krautuvg - Brtghton Parke 
TV, Kadio, Stereo, £\ antenos, 2 po 4 kamb. med. Gaao pečiais 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. ««dymaa Garažą* 1 butas su baldais 
2649 W- 63rd St., Tei. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Kudenaš. EL Simutis 

APDRALDŲ AGENTŪRA 
\ a m u . Gyvybės, 
s\ eikatos, biuūo 
automobiliu. 

Patogios išsi mo
kėjimo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

i A 2 f M A * 
141 DAŽAU KAMBARIUI 

7 ALA E KM-T\£US £R BALDUfc 
i. BBPH t«l CL <*-l(>5<* 

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

3 KITOKĮ PASTATAI] 

J I S . 5 0 0 

Š I M A I T I S R E A L T t 

, 

A.-J- A. 
FLORIJONUI ŠOLIŪNUI 

m i r u s , 
jo sūnui VLADUI ŠOLIŪNUI, ilgamečiui Tarybos na
riui, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Chicagos Lietuviu Taryba 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

"žsrieniniu i r vietiniu auto ta isymas 
Patyrė mechan ika i Elektroninis mo-
roro pa t ik r in imas . Vilkikas. 

Tei. GR «-3134 a r b a GR 6-3S53 
Savininkas JiiOitas ( J o e ' Jurai t to 

1^=1^7=T-
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visu 

rūšių EpSndis 
J. BUBNYS — Tei. RE 7-5168 

A. f A. 
DR. VINCUI KOŽICAI 

m i r u s , 
liūdinčią žmoną BIRUTC, sūnus RIM$ ir AIDI, giliai 
užjaučiame. 

Detroito „Gabijos" skaučių tuntas 

VARGAS SU APŠILDYMU? 
K r e i p k i t ė s į 

A. JAMES HEATING C0. 
4552 S. Kedzie 847-4314 f į į į 

n m n a t*M'4JfciWti 

Mielai 
BIRUTEI KOŽICIENEĮ 

ir sūnums, netekus myl imo vyro ir tėvo, reiš
kia nuoširdžię užuojautą. • 

Kybartu Gimnazijos 
Bendraklasiai 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos radijos. 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Krau tuvė Marąuet te Pke , 

2346 W. 89th St. — Tei. 776-1486 
Namu tei. — PR 6-1063 

Inrtaraooe — Income T a i 
N'otary Public 

2737 W « r d St. — CL 4-2390 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDĖ. AGENTŪRA 

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

8455 S. Kedzie Ave PR 8-2233 

Būkime kaimynai 
10 k a m b . mūr. , 2 vonios, 2 vir-

tuvSs, 2 auto mūr . garažas, naujas 
gazu šildymas, puošnus, priedai, gra
žesnis, patogesnis už naujus namus. 
Art i visko S2s,900-.00. 

5 54 kamb. . S metų modernus mū
ras, ar t i Bogan, apie 40 pėdu skly
pas. 1 % auto garažas. Greit susitar-

. kit. $22,900.00. 
l*uikn.- Z-\ų aukš tu mūras — 6 ir 

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

gazo šildymas ir garažas. 
nuomo? pelningu pajamų. Marąue

t te pke. $26,950. 
7 kamb . mūras . 4 mieg. Modern. 

virtuvS ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas įrengtas beismentas 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockwell. 
$21.800. 

Pigus lotas dviem butam statyti 
Marąuette pke. 

e BB»U 900FI8G SO. 
Dea«lam* »*KJ -«*tu «to*us Ta.*. 

ia.6 a rbs dwdaro» nauju* kaicin^s. n 
naa. n"itekii.njuoislTi« vainidžitn. Oa 
žrorr.« <# laako T»i«oaa« mOra -1tu<sk 
potitlag"* *":r.*> ,z*i&rii.v.A* V-IB^J 

' - - ? 'rantuota*. 
U I 0047 arba %Q t-3778 

^ — — • • ^ . . . " - " - ^ i --" ' - ^ - - ^ ^ - - - - - - w " ' - r f ^ h - - : --•''••-fį^ ^ 

4457 We»t «9th S t r e ^ 
TteL HE 4 - / 4 S 2 

STATOME KAUJUS NAMUS 
Atliekame Įvairius pataisomis. 

Petrauskas Buiiders & Co. 
Tei. — 585-5285 

>UHIIIUIIIIIIHIIII!!!iU:i!l!>f:illlUIUIItl|||l 

KOSTAS BirTKUs' 
Tei PR 8-2781 

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn-
os ir Turėklai 

• I E I O U J U M S R E I K I A 
GRAŽIŲ VTZITTNUJ KORTEIJC 
icreipkites į "Draugą", kuris spau-
lina tokius dalykėlius gražiai, gre 
• v ir prieinama kain«. 

D H A 0 G A * 
4545 West 63rd Stre*-t 
TUfAGO 26 ILLINOTft 

:!!::;.:Ud;!iiii:!l!ll;!lill.ii;!l,iM.i,i;ii.:i:!!;*;l,il I.Ji.iii - i i ! ! . ** 

J0SEPH VEMCKAUSKAS 
Remodeiing Centracfor 

Atlieka visus aamų taisymo darbus 
2622 W. 69ih St., 434-D62d 
• ^ • * ~ < y o * ^ į - ^ - ^ 

— I I — I I I H 
NAMŲ TAISYMO O&BE&I 

Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI RE 7-9615 

E L E S 
banke t ams , la idotuvėms 

ir k i tok ioms progom? 
G U Ž A T S K Ų 

Bevteįiy Hills Gėlinyčia 

DR. VINCUI KOŽICAI 
mirus, jo žmoną BIRUTC, sūnus ir kitus gi
mines, nuoširdžiai užjaučiame. 

Viktoras ir Birute Raullnaičiai 

me iš savo butų ir dalyvaukime 
parengime. Leiskime pajusti po- ^jį 
litikieriams mūsų pulsą, mūsų vestuvėms 
tautinį*subrendimą, mūsų vienin 
gą jėgą, kurią mes esame pasi
ryžę panaudoti ne miestų degi- ,, ., 

. f . . , . ' ° 2443 W. B3rd >trt*t- ( hicago. Dlinofe 
nimui ir gėdingoms demonstraci Tei. P R S-OS:IS — P B S-OSSJ 
joms, bet šio krašto pažangai ir " —— — . — ~ ' " Z 
konkrečiam darbui. Mums yra mm._ . , , . . . ,, _ _. _ ., , , 
aišku, kad su šio krašto tvirtu- B h A L E S T A T E 
mu yra surištos ir mūsų viltys '""•'' " ,—=——»«—=—..—,. — ,-. 
vėl matyti mūsų tėvynę laisvą. Larrcimie and Xorth Ave. — 3-jų 
Taigi, ar mes galim likti abejin- b u t l i a i ū r - ^ - 4 — 3 komb. Gazu 

karštu vandeniu apšild. S4.200 pa
jamų. 2 maš. garažas. 35x125 p. 
sklypas. $34.000,00. 

MAZZA — H0 5-0370 

gi šiam lemontiečių pakvieti
mui? 

M I S C E L L A N E ( T u V 

A. + A. 
KPT. VACLOVUI ALKSNINIUI 

m i r u s , 
reiškiame gilią užuojautą jo brangiai žmonai GA
BRIELEI ir sūnums VYTAUTUI bei ALGIUI. 

Brone ir Pranas Skardžiai 

Heatina Contractor 
įrengiu naujus ir perstatai! se
nus visu rSšiu namo apšildymo 
pečius ir air-oonditioningr — 
naujus Ir senus namus. Stojru 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Oarbas atliekamas ne i t a i ir są
žiningai Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOVAS ŽUKAUSKAS 
TTFATTVO M STTFKT M"FTAI. 

Telefoną* VI 7-R447 

R K T A P R O G A 
ST. P E T E K S B C R G , FT.ORIDA 

KUR DABAR LIKTI VTA1 
MASINIAI KURIASI 

3 % k a m b a r i o buta i , efficiencies. 
motelis — viso 34 vienetai. 204 
vistų r e s to ranas i r lounge, p laukio
jimo baseinas, 2 shuffle boards , 2 
teniso aikštes , po stogu piknikavi-
m.o vieta su įrengimais, so' .arium'ai 
— visa tai an t 3 % ak ro kampin io 
sklypo prie vandens — Boca Ciega 
Bay. Puiki vieta la ivams ir meške
riojimui, l iuksus in iam St. Pe t e r s -
b u r ę rajone. Met ines pa jamos — 
$180.000. Ka ina — $362.000. Rašv-
kit : i. P e t r a u s k a s . 1700 P a r k St 
North . St. Pr-tersbtirg. F la . 33710 
f [-• mm : -i :••••• •• m i - " j i ; • • : • • • . , 

yALDIS REAL ESTATE 
Z458 W. 69th St. RE 7-720t 

Marųuet te pa rke , mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5 % % 21,900. 

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

Mar?|o*-tt€ Pke. Mūr. I butai !r pa 
talpa bizniui a rba raet'nel Piga* 
$4 5,000. 

>Iar»jnette Pke. M a-. į k a m b bun 
galow. Nauja* Silavmas Oaraža* 
$17,9»C 

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

5v» kamb . 9 m&tu mūr. split level 
prie 11 1 -tos ir Pulaski 50 p sklv 
pas $24.500. 

2 butai po S kamb. prie 70 ir Tai 
man. $27.500. 

S k a m b . įvarus mūr tmnzalo-c* 
, Marąuette pitA TuSCiaui Galima t uo ' 
; nžimti. $19."00. 

8 k a m b . ( t mi**.) . 18 rnetu mūr 
bun«ra!ow pr 'e 72 ir California 
$24,700 

1*4 ankSto Jvarn.« m*d orle *E i-
We#ern 5 !r * kamb butą' S7 p 

K <uu a -nei r> 
-. - I I 2 ttūJi sraraJ 

t l bu tu . H> BMC9. l i s - a sk l t i ; rr,» 
į M B M pii« 71 ir California t t5S,W* 

ii ». tLckam^s «tatrb«i i U * 
I 57i« n i r Wwi<lwiliwl * ' * ' * n 

RADIO PROGRAMA 

seniausia Lietuvių Radio Pro 
\įi joci-L 2\Taujoj Anglijoj, iš stoties 
A'LYN. 1360 bangos, veikia sek 
•nadicniais nuo 1:00 iki 1:30 va; 

PC pieių. perduodama: vėliausia 
saulinių žinių santrauka ir ko 

mentarai. muzika daines ir Mag 
dutės pasaica. Programą veda — 
Steponas J. Mi-ikus. Biznio reika
lais kreiptis j : Balric Flcrists — 
geliu bei dovanu krautuve. 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gannaaias ir 
dienraštis "Draugas". 

HELP VVA.NTED — VYKAi 

G E N E R A L 
L A B O R E R S 

LIONAS REftl ESTATE 

HELP WAXTED — MOTERYs 

KEY PUNCH OFERATORS 
Need Ext ra Cash? 

PART TIME POSITIONS OPEN 
FOR IST AND 2XD SHTFTS 
SET YOUR OWN HOURS 

TOP PAY — F R E E COFFEE 

CaU Rich: 337-6762 

E X P E R I E N C E D 

CLERK TYPIST 
With good figure aptitude. Excel-

Area piant has neec 
Laborers. Shift woik. 
pany benefits. 

Mušt speak En 
A P P L 

B1RD S S0^, 
2648 E . l % t h St., Chi 

PHONE MI 6-

i of General 
Many 

glish. 
Y 

Utt. 
cago, Ii 
1331 

com-

linoi3 

HELP W.AXT.ED — MOTERYS 

REGISTESED HUBSE 
For the 3 to 11 shlft 

Also 2 LPN'S 3 te 11 shift 
2 NURSES' AIDĖS 3 to 11 shift 
St. Joseph Home For The Aged 
2650 X. Ridgetvay Tei. 235-2450 

W A N T E D 
T E L L E R 

Prefer experienced 
Full time. 

or wiil train. 

TNCOJ.rF TAX - VOTAPJAT* 
rMTORACT.TA , . . 

ient opportumtv for a.dvancement. 
27S5 W. 7 M St. - Tei. 925-6015 p & i d ^ ^ 4Q ^ w e e k F r e e 

hospitalization. 
Phone 334-7900 \psimoaa skelbtiv DRAUGE 

nes jis plačiausiai "Vaitomas lie
tuviu dienraštis Gi skelbimų kai-
i o- vi si errtp pri e in ain >. 

A. + A, 
DR. VINCUI KOŽICAI mirus, 

minis, jo žmoną BIRUTĘ, sunūs AIDI, RIMJį ir visus 
gimines didelio skausmo valandoje užjaučia ir su 
jais liūdi 

Raimundas, Vytautas, 
Regina ir Pranas Mickevičiai 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitas kraštas. 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, m 60632. Tei. YA 7-5980 

kfcU ̂  dlftGLAm £fcti¥itilt 
LEONAS FRAN<TtTJH 

Stabdžiai, Pakabo* TransmlsUoe, 
Tnne-rtp \T Moto-ij Kemontivt 

5759 So Western Avenue 
Kampas 58th Street 

r^i PRoso^f S-0.-33 

R E A L E S T A T E 
H|fi!i:-|!i;|^i!Miinill(?li!IHIIiill|lllliHIIIIIIII|IMIHIIHIIH!IIfMII!IIIHI|lM!lll|lf!IIM!»U 

SALES • H0RT6A6ES • MANAGEMENT 

Reikalinga patikima moteris nuo
latiniame bendram na-mų ruošos; 
darbui 5 dienas savaitėje. 4 vaikai 
(3 mokykl:nio amž.) 14-10-7-4 m. 
Geras atlyginimas tinkamam asme 
niui. Reikalinga nors kiek angliš
kai kalbėti. Geras susisiekimas. 

Tei. 692-2854 po 6 v. vak. 

MUTUAL FEDE^AL SAMNGS 
AND LOAL ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

2212 West Cermak Rrad, Chicago, 
Illinois 60608. Tei. 847-7747 

RemMt tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

f A N T E D 
WAITRESSES 

FULL OR PART TIME 
A l s o 

C G 0 K Full f'rne 
North Side's newest eating 

establishment 
Top salary, tips and vvorking con-
ditions. Uniforms furnished. 

Call - 835-3802 

g^x RSŪf f iT , . 

A. + A. 
DR. VINCUI KOŽICAI mirus, 

jo žmona BIRUTĮ!, sūnus ir visus gimines skausmo 
valandoje užjaučia ir kartu liūdi 

Vladė Damasiene 
Aldona ir Zenonas Rekašiai 

Member of M.L.S. 

A L E X Š A T A S - R E A L T 0 R 
Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, niinois. Tei. OL 6-2233 

Turime šimtus narna Benvyne, Ciceroj, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo. 

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitas daiktus. Ir iš toli miesto lei- ,H,,,,H,'""'''iWHHIIIIIHIIiniHIIHIHIIIIIIiniMllllimillllHllllllllHiiin»imrainilllil 
diraai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th PWMJ6 — WA 5-8068 

D Ė M E S I O ! 

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVTMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

M O V I N G 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVT.RS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery 
5622 So.Racine, 434-11*13 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3008 W, 63rd STREET TEL 471 -0321 

Ka« tik mri gerą skonį. 
Viską perka pas Liepom* 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMĄ! 
FURNITURE CENTER, INC. 

Marąuette P t , 6211 So. Western PR 8-5875 
L LTEPONIS 

Plrnuullenlate b- ket^rlrta«l«nlal« nuo » Iki 9:10 Kltoni dienom nuo 
• *» « nfl. n k . Stkmadlaiilafai nuo l l iki i f. • . 

file:///psimoaa


i tautos labui. j vos Kario pasišventimą ir padėtą Televizijoje" tikrai buvo kieto 
Vasarą surengta Bučio sode auką ant Lietuvos laisves aukuro, darbo, pasišventimo ir kovos dėl 

i'Lietuvių diena" gamtoje, jungė Metams baigiantis, kalėdinės egzistencijos bei išsilaikyme mc-
; visų pažiūrų bei įsitikinimų seno- dvasios pakili nuotaika atsispin- tai. Atrodo, kova laimėta, belie-
1 šios ir jaunosios išeivijos lietu j dėjo ir baigiamose LTV i969 me- ka darbą tęsti. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. sausio mėn. 28 d. 

I vius. Šios dienos proga buvo pri 
sumintas ir pagerbtas Povilas Sai-
timieras, lietuviškosios radijo pro
gramos pionierius Chicagoj, ku

tų programose. Artėjančių Sv. 
Kalėdų proga lankytes lietuviš
kos bažnyčios, filmuojami jų tau
tiniai religiniai vitražai, įrengtos 

ris savo jautriame žodyje, kvietė t prakartėlės ir kiti kalėdiniai sim 

Tautiniai rūbai, kanklės ir lakus poeto žodis — momentas iš lietuvių tele
vizijos programos. 

LIETUVIŠKOJI TELEVIZIJA 1969 
METAIS 

"Lietuviai Televizijoje", vie
nintelė lietuviška televizijos pro
grama laisvame pasaulyje, pra
bylanti į mus gimtuoju žodžiu 
televizijos bangomis Chicagoje, 
įžengė į 1970-sius metus ir 
už kelių mėnesių, atžymės savo 
veiklos ketverių metų gyvavimo 

mas ir papildė medžiagos archy
vą ateinančioms programoms. 

Vasario 16-sios specialia pro
grama, lietuviškosios televizijos 
ekrane, buvo prasmingai atžymė-

J a u į tas mūsų tautos prisikėlimas lais
vam bei nepriklausomam gyveni
mui, gegužės m. pradžioje iški 

sukaktį. Šia proga pravartu būtųįH a { \ r t u r i n i n g a i ' b u v o p a m i n ė t a 
bent trumpai pažvelgti praei 
tus metus ir lietuviškosios tele
vizijos nueitą kelią 1969 m. bė
gyje, kurie buvo pasiryžimo iš
silaikyti, ištvermės ir didelių rū
pesčių metai. Tų metų pradžioje. 

lietuvė motina. 

visus jungtis krūvon, niekada ne
pamiršti lietuvių kalbos ir būti 
ištikimu savo bočių žemei, bran
giai tėvynei Lietuvai. 

1969 metais nepamirštas buvo 
ir tarptautinės reikšmės, ir visos 
išeivijos kultūrinei pažangai reik 
šmingų, svarbesnių įvykių už-
dokumentavimas bei pristaty
mas lietuviui žiūrovui. Tai astro
nautų, grįžusių iš mėnulio, di
dingas sutikimas Chicagoje, o kai 
Prancūzijoje DeGaulle pralaimė
jo rinkimus, "Lietuviai Televizi
joje", pirma negu kitos T V sto
tys, paskelbė savo programoj. 

Praėjusiais metais, lietuvių te
levizijos programose, turėjo pro
gos pasireikšti įvairiausios mū
sų meninės pajėgos-šokėjai, dai
nininkai, deklamatoriai, instru 
mentalistai, vaidintojai ir jauni
mo organizacijų atstovai. 

boliai su visomis jų grožybėmis. 
Kalėdinėje LT programoje religi
niai vaizdai, kalėdų giesmės ir 
angelų balsų muzika jungėsi 
bendrom šventinėm nuotaikom, 
kuri kartu su Kalėdiniais ir Nau
jųjų Metų sveikinimais bei lin
kėjimais, baigiant metus, buvo 
perduota lietuviškosios televizijos 
programų žiūrovams. 

Taigi 1969-ji metai "Lietuviai 

"Lietuviai Televizijoje", įžen
gė į T970-JU metų veiklą ir artė
jant į keturių metų darbo sukak
tį, linkėtina, kad ir sunkiose veik
los sąlygose dirbant, vadovams ; 
nepalūžti dvasioje, lietuvišką žo
dį dainą ir šokį puoselėti progra
moje ir tuom užsitikrinti visuo
tiną bei organizuotą lietuviškų 
institucijų ir visuomenės visoke
riopą paramą. Sėkmės tęsti ir 
ištverti! Vg. 

A. -f A. 
ONAI SEBASTIJONIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnų BALJ ir ONĄ SEBASTIJONUS, 
dukterį JUZC ir PETRĄ MAŽIENTUS užjaučia ir kartu 
liūdi 

Chicagos Anglijos Lietuviu Klubas 

i 

— Strauso kiaušin 's sveria 
36 kar tus daugiau negu vištos. 

Kaip kitose televizijos progra
mose kad pasitaiko, taip ir lietu-

Metų bėgyje LTV programų viškoji televizija neapsėjo be kon-
vadovai, su spragstančiais foto ir troversijos, kurią išsaukė kai 
filmų aparatais, buvo visur, kur I kurios programos. Vieniems džiau 
tik vyko ir virė Chiscagos bei apy-' gsmą, pasitenkinimą sukėlė ir a-

"Lietuviai Televizijoje" atšventė I linkių lietuviškas gyvenimas. Fil- šarą išspaudė, kitus giliai papik-
savo veiklos trijų metų gyvavi- • muose buvo fiksuojami svarbesni tino, parodyta filmo ištrauka iš 
mo sukaktį. Ši sukaktis buvo at- Į lietuviško gyvenimo pasireiški- okupuotos Lietuvos "Lietuviškos 
žymėta specialia programa, vaiz- i rnai, minėjimai, koncertai, šuva- vestuvės" ar Antrojo kaimo gru-
džiai rodančia lietuviškosios te- j žiavimai ir protesto eisenos. 

Be iškilesnių lietuviškos veik
los prošvaisčių, metų bėgyje bu
vo atžymėti ir liūdnesni momen
tai. LTV savo programose atida-

Musų mielam kaimynui ir draugui 
A. + A. 

FLORIJONUI Š O L I O N U I 
mirus, žmonai ANELEI ir visai šeimai bei broliams ir 
seserims Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu su širdies skausmu liūdime. 

OKA ir BALYS MULIOLIAI su šeima 

% • % & _ ^ 

P A D Ė K A 
A. -f A. VLADAS JAUTAKIS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1969 m. gruo

džio men. 21 d., 10 ai. vakaro ir palaidotas 1969 m. gruodžio 
men. 24 d. 

Mes ncrinie padėkoti visiems, kurie suteikė Jam paskuti
nį patarnavimą ir palydšjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą, visiems, kurie prisiuntė velioniui geiių. bei pareilkė 
mums užuojautą, kun. B. Vaišnorui už maldą koplyčioje ir vi
siems laidotuvėse dalyvavusiems. 

Širdingai dėkojame padėjusiems nešti grabą ir laidotuvių 
direktoriui p. Lachavičiui už nuo'irdų patarnavimą. 

Žmona, duktė, sūnus, žentas, mart i ir anūkai. 

levizijos darbo sąlygas ir pasiek
tus laimėjimus, ypač neįkainuo
jamos vertės filmų archyvą. 

pės suvaidintas škicas apie "Ci
garetes". 

Finansiniai rūpesčiai spaudė 
per visą laiką, nuo pat įsikūrimo, 
o ypatingai 1969 -šiais metais, 

vė pagarbą pirmiesiems lietu- 'vos neprivedę prie programų už-
LTV įžengus į ketvirtuosius vei 

klos metus, išaušęs pavasaris ir. 
atbundanti gamta bei nauji tai- i viams veikėjams. Atsisveikinta su darymo, tie patys rūpesčiai ir 

vedėjams su- amžinojo atminimo Pasaulio PLB , šiandien dar tebespaudžia LTV 

DR. VINCUI KOŽICAI 
staiga minis, jo žmonai, sūnums, broliui, seserims 
kitiems artimiesiems gilia užuojautą reiškiame 
kariu liūdime. 

L 

Vaclovas, Balys ir Alfonsas 
Steponavičiai su šeimomis 
Edvardas ir Jadvyga llendai 

kininkai, programų vedėjams 
teikė daug naujų vilčių ateičiai. 
Naujų polėkių Įtakoje, laikinai 
pamiršus visus, buvo užfiksuo
ti pavasarėjančios Chicagos vaiz
dai, specialus meniškai paruoš
tas filmas apie dail. Kelečių, su
kami LVS "Ramovė" ir Detroi
to lietuviškosios bendruomenės 
veiklos filmai bei nauji talentai, 
praturtino televizijos progra-

pirm. J. Bachunu, vėliau paly
dėtas amžinojo poilsio vieton 
dr. P. Grigaitis ir tartas paskuti
nis sudiev muz. J. Bertuliui. Šių, 
aukščiau paminėtų, Lietuvos ą-
žuolų paskutinė žemiškoji kelio
nė ir amžina atmintis, susuk
tuose filmuose, visada liks mūsų 
tarpe ir bylos ateities kartoms a-

darbus. 

vadovybės pečius, tam reikalui 
sudaryta lėšų telkimo komisija. 

pie jų 

L T programose nebuvo pa- i 
mirštąs ir Lietuvos karys, sava- '• 
noris kūrėjas, partizanas bei visi 
kovotojai už Lietuvos laisvę. 
Jiems visiems pagerbti Lapkričio 
23-sios, Lietuvos Kariuomenės 
šventės proga, buvo skiriama iš-

atiiktus lietuvių tisą programa, išryškinusi Lietu-

A. •+ A. FLORIJONAS ŠOLIONAS 
Gyveno 6641 S. Albany Ave.. Chicago. 111. 
Mirė sausio 25 d.. 1970, 3:30 popiet, sulaakęs 79 m. amžiaus 
Gunė Lietuvoje. Kilo iš Vilaikių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 20 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė (Visčiūrnute I. sū
nus Vladas, marti. Lydia. sūnus Vytautas, marti Aldona, sūnus Jo
nas Šoliūnas. duktė Janina Matulionienė, žentas Raimundas, dakte 
Regina Butkevičienė, žentas Kazys. 16 anūkų. 5 proanūkai. L:<: -
voj dukros: Ona ir Bronė su šeimomis ir kt. giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika -Evans koplyčioje, 6845 S. VVash-
tenaw Ave. 

Laidotuvės Įvyks ketv., sausio 29 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurie 
ie įvyks gedulingos pamaldos už velionies siela. Po pamalat, bea 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visu-: gi
mines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: Žmona, sunūs, dukterys, marčios žeurai, aukai ir 
proanūkai. 

Mažeika - Evar.s. R E 7-S6O0. 

ETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQU£TTE FUNERAL HOME 
TKYS MODEB.MSROS KOPLYČIOS 

est 7! st St, Teief, GRovehilI 6-2345-6 
5Gfh Ave,, Cicero T0wnhall 3-2108-09 

UK6TC \UTOMOBHJAMS STATYTI 

1™«3<3 

WF^r" 

f-

Čia -tos baidykles nelenda iš vandens. 
buvęs didžiausias nuo 1964 m. 

he' rrta=; vaikų parkas Gurneville. Calif. Potvynis 

S K A U T A I 
(Atkelta iš 2 psl.) 

27 Eure, Lyeee Mixte, 1 rue Jean 
Moulin, Evreux, France. 

Nepamirškime užklijuoti 20 c. 
ženklą, oro paštu siunčiant! 

NAUJAS "SK. AIDO" 
ADMINISTRATORIUS 

Chicagon Su "Skautų Aidu ^ 
persikelia ir jo administracija.] 
Naujuoju administratoriumi su
tiko būti ps. Augustinas Oren-i 
tas. 

Prenumeratas, pinigus ir kt. reij 
kalus tvarko administracija, ku
ries adresas - 6840 So. Campbell; 

A. į - A . M Y K O L U I K A U Š Y L A I 
mirus Lietuvoje, jo dukrai LEOKADIJAI ir žentui 
MEČIUI BALIAMS ir jų šeimai reiškiame gilią uzuo 
jauta, • 

Feiiciįa ir Juozas iasinevičiai 
Aleksandra ir Julius Kazėnai 
Elena k Povilas Mikšiai 

A. + A. 
M A R T H A D I R V E L I S 

PECIUKATTĖ 

Gyveno 7244 S. Talman Avenue. 
Mirė sausio 26 d.. 1970. 6:30 vai. vak . sulaukus pusės amžiaus 
Gimė Chicagoie, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vvras Frank. 2 broliai Waltcr ir 

Anthony Peck su šeimomis, sesuo Antoinette Stoddard ir kiti gi
minės, draugai ii pažįstami. 

Priklausė Daughters of Isabella ir Btessed Sacrarnent Circle 
649. 

Kūnas bus pašarvotas treč.. 5 vai. popiet, Lack ;Lackawiczi 
koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės Įvyks penktad.. sausio 30 d., iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta i Švč. M. Marios Gimimo parapios bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kaziimero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, broliai, sesuo ir kiti giminės. 

Laid. direk Steoonas C Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213. 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T C O . 
3911 West l l l th Street 

DiJžiausias Paminklų Plano 
Pasirinkimas Vi«arne Mieste 

Teisi. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nno kapiniu 

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 Califomia Avenue 

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

Telefonas — YArds 1741-2 

Ave., Chicago. 
436-3492. 

111. 60629. telef. 

Naujajam administratoriui lin 
kime ištvermės nelengvose parei-

Lietuvos Kariuomenes Kūrejui-Savanoriui 
A. f A. 

JUOZUI SABALIAUSKUI mirus, 
jo žmonai MARCELEI SABALIAUSKIENEI DEMEREC-
KYTEI ir sūnui VYTAUTUI SABALIAUSKUI su šeima, 
gyvenančiam Lietuvoj, reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Brolis J. DEMERECKIS 

i&% — &)% — 30 pigiau mok&dt 
už apdrauda nuo u#a!ea i r automo
bilio pas 
F R A N K Z A P O L I S 

S208V4 West 9.".th Street 
Ctiioatro. Illinois 

Tel. GA 4-8«54 Ir GR II-4S3* 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
c 

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

A. V IL IMAS 
M O V 1 N G 
Apdraustas per^ MMfcymsj 

823 WEST S4tb P L A C F 
T* l# f FROTIH*.T * - l * S 2 

STEP. C. LACK IR SONOS 
(IiACKAtCTCZ", 

2424 W. S9th Street TeL REpoblic 7-1213 
2314 W. 23rd Place TeL VTrgmia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CalJforma Ave. TeL LAfayett* 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS j 
3307 S. I J r c a n k * a, ve Tet V \r<\* 7-34A* 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Litaianiea Are. Tel. TA 7-1138-11S9 

VASAITIS - BUTKUS 
11445 I 50tfe *ve,, Ck-ero. UI. Tel. OL 2-1003 

» 
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CHIGAGOJ IR APYLINKĖSE 

Chicaaos 
ž i n i o s 

ŠIOS S A V A I T E S KONCERTAI 

mo diplomų. Baigusių sąrašuose 
randame lietuvius — lietuviš
komis pavardėmis: daktaro 
laipsnį gavusį matematikoje 
Martiną G. Buntiną, daktaro 

IEŠKO POLICININKŲ 

K l T / r t R I N E VEIKLA ŠVLE 
CIANTI DRAUGIJA 

Ghicagos simfonijos orkes 
Meno draugija Šatrija pasi- [ t ras sausio 29. 30 ir 31 d. duo-

žymi gražiu gyvumu ir savo da laą programą: Casellos La 
uolia kultūrine veikla. Jos su- Giara siuitas. Chopino Koncer-

Baigė universitetą, gavo sirinkimuose buria svarios pa- tas pianinui m\ 2, ir Brahmso 
mokslo laipsnius. UT (Illinois rinktų kultūrininkų paskaitos. Simfonija nr. 3. Diriguoja Car-
Teehnoiogijos Institutas) Chi- pašnekesiai, rodomos vertingos lo Maria Giulini; solistas pia-
cagoje sausio 23 d. instituto; skaidrės, vedamos diskusijos me n'stas Claudio Arrau. 
patalpose įteikė per 400 -oaigi- no ir literatūros klausimais. 

Tai, žinoma, nuopelnas val
dybos, kurią sudaro jaunos, Į Coak apskrities šerifo poli-
energingos rašto pasaulyje ži- c'jai reikia 30 naujų policinin-
nomos asmenybės: D. Bindokie- kų. Jų pradedamoji metinė al-
nė, J. švabaitė - Gylienė, P. ga y ra S9.600. Po penkių metų laipsni chemijoje Dalių J * * , f ^ ^ v č ^ j ^ ^ ų ų 

Sagatį, magistro iaipsrų psicho-
logijoje George Ricaard Ged-
vilą. magistro laipsni pedago- d a r f ) U O t o j a 3 rašytoj^ į. ^ 
gijoje Patncią S. Rudgaivi. 
Humanitarinių mokslų baigi
mo diplomą gavo Paul Albert 
Petkus, aviacijos inžinierio — 
Donald R. Duzins.vas. Trys lie
tuviai gavo elektronikos inži
nierių diplomus: Mindaugas 
Adolfas Ba'čiauskas, Vytautas 

ZVAIG2DUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremomt Avenue, Chicago, Illinois 60636 

DANIELIUS IR JO PAMOKŲ MAŠINA | MANO KALĖDŲ ATOSTOGOS DAR PRIEŠ ŠVENTES 
Aš su rogėm važinėjau ir j Jau lapai nukri to nuo medžių 

sniegą į viens kitą mėtėm. Aš ir krūmų, ir beveik k'ėkvieną Danielius nebuvo tinginys, t ik zas, Irena ir Danielius t i i šyp-
jis norėjo daugiau laiko žaidi- sojosi. Vienas berniukas tą 
mams. "Jau per daug man yra pamatė ir sužinojo apie jų ma- gavau penkis šimtus dolerių, dieną sninga. Medžių šakos 

bet negaliu šimti jų dabar iš linksta nuo sunkaus sniego. 
šešios valandos mokykloje ir '• šiną. J is pasakė mokytojai . Mo- , . .» . :•. JT. i— . „ . J , • rj- , - j „ . * 

T u . . . . . r»» -» r-. - ,- banko. Aš su broliuku gavom Tuoj ateis ir Kalėdos, t a i vai dar reikia i namus parsinešt I kytoja atėjo į Danieliaus na-
pamcikų" — galvojo Danielius, j mus ir pasakė jam, kad j is 

"walkie - talkies". Mes žaidėm,kų džiaugsmo šventė. Visuose 

Staiga jis išgirdo kažką 
tyvos įvairių parengimų orga- Pilnesnes mformacijas s u t e i k s , daužant j lango stik'.ą. Ten bu 

cevicius. 

Nalis ir Algis Račkauskas. 

x Akvilina Odinienė išskri-

PALIKO 8 MILIJONUS 

Naujasis Šatrijos užmojis A r t h u r Keating, buvęs Ekco 
yra solistės Aldonos Stempužie- į Products kompanijos tarybos 
nės dainų ir arijų rečitalis Chi- \ pirmininkas, testamente pal !ko 
c a ^ e . * - — centre vasa- \ S8,259.6S4. Da r „ e i š a ^ n t a , : į J ^ C T ^ b £ ™ £ " - T £ . 
no 1 d i v. p. p =o..ste A. kas pas.dal.ns paliktam. „ ^ ^ -Klausykite, pro 
Stempuziene yra atkreipusi vo- * 

vo mergaitė ir ji jam ką ta i 
saite. J ' s atidarė langą. "La
bas! Mano vardas Irena!" — 
sakė mergaitė. 

J ie tuoj susipažino. Atėjo ir 
jo draugas Juozas. "Labas!" 
— j is pasakė, "A, mergai tė ' 

daugiau nedarytų pamoikų su 
ta mašina. Danielius pasakė: 
"Ponia mokytoja, k a d mašina 
žinotų a tsakymus, m e s pirma 
turim sugalvoti tuos a tsaky- į L e m o n t o M a i r o m o m o k . r y s k 
mus ir įdėti j mašiną. Tai y r a , , 
mūsų darbas ." "Gera i , " — 

su žaislais, kuriuos gavom. Da
bar yna labai šalta ir daug snie 
go. Man patiko mūsų atosto
gos. 

Viktoras Jakaitis, 

kalinio meno mylėtojų d lmė-
si ne tik savo sėkmingais pa-

I R E c I A S 

Nors meras 

palikinu 

AERODROMAS 

R d a a r d Daley 
įrodymais Lietuvių operoje, bet pareiškė, jog Chicagos miestas 
aip pat ir savo nau 

nų ir arijų plokštele 
do į Los Angeles, Calif ir sp - , k ^ n a u > u s i a d a i . d a r i a _ 1 5 - apsieiti i "T'T" "T V ^ j " B 

sistojo pas btetanją LesKevr-; * nlokštel,. 

SVEČIAI IŠ 

be trečiojo aerodromo, vienok 
•L Dg. lėktuvų linijos nesutinka. Me

ro nuomone, trečiasis aerodro-
AUSTRALIJOS 

čienę .tel. 666-6585. 

X Kun. B. Sugintas visoms 
trims gimnazijoms per Balfą už 
vasario mėnesį pasiuntė 920 
dolerių. 

x Iškilmingas Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minė
jimas įvyks vasario 15 d. ( « * - [ t a n e l į Bražėnienę ir pšs se- SfrJKJkAMAS 
madienį) 2 vai. p. p. Marijos s e r - ^ N i j c l ę šeštadienį a tvy 
aukšt. mokyklos salėje. Bus 

fesorius man davė savo maši
ną, ji liabai gerai a tsako į klau
simus. S'ta mašina atrodo kaip 
sidabrinė dėžė su daugybe spal-

pa-
taisyti ją taip, kad ji mums 
paradytų ant popieriaus!" Taip 
jie ir padarė, pamokas 

pasakė mokytoja, bet j i turė jo 
planą. 

Sekančią dieną jį juos pa
šaukė ir pasakė : "Klausyki t , 
jūs labai gara i d a r o t e pamo
kas. Dabar aJš jums duosiu al
gebros uždavinių". T a i p jie tu
rėjo daug problemų. Bet kaip 
visur, ir knygoje ir televizijoje, 
viskas ba'gėsi gerai. 

GALVOSŪKIAI 

•mas turėtų būti ežere. Pernai . . „ 
o-, - j , y . i paruošė. \ i e n ą dieną mokytoja 

Vida (Bražėnaitė) ir Algir- ^ ^ ^ J Z S T S Z l * " ? ! * * * " * *?*+. į ? 
das Vaitiekūnai pr ;es pora sa- ^ ^ j į vaikaa buvo neramus, bet Juo-
vaičių atskridę i J A v, ogėliau 

i viešėjo pas Vidos motiną Kons 
mil. keleivių. 

VAŽIAVIMAS 
N AL J A " L " LINIJA 

ko į Chicagą ir sustojo pas dr. 
oficialio;! ir įdemi meninė pro- F e r d i n a r j ą Kauną, Algirdo pus 
gramą. Dalyvauja iikiiioji mū- • b r o l j Antradienį lėktuvu aplan 
sų soiistė Valentina Ko jelienė,!

 [<ę gįpfrgOeMą, trečiadienį iš 
muz. Alicės Stephens "AIDU- ^p r in.g;įeldo pro San FrancLseo 
TĖS" ir kt. Visi lietuviai kvie- s k r e n d 3 į Havajus ir i'; ten į 
čiami minėjime gausiai daly- A u s t r a l i j ą . Algirdas Va tiokū-
vauti ir savo arfaa paremti Alto n a s M e l b o a m o mieste tu. i per-
intensyviai vedamą kovą pa- ^ ^ k i i m ų į m u r t o firmą, su 
vergtos Lietuvos laisvinimui. 
Be to. su rįžtir.gumu parodyti 
saviems ir- svetimtaučiams, kad 
dar esame stiprūs ir vieningi. 

Chicagos Lietuvių 
Taryba 

(pr.) 

Pagaliau baigiama Kennedy 
greitkel o specialiuose ruožuo
se greitųjų "L"' traukinių lini
ja. Dabar iš miesto centro pa
togiai bus galima nuvažiuoti į 
Jefferson ParLco stotį, o iš ten, 
persėdus į autobusą, bus gali
ma be sustojimo pasiekti O'Hare 

gerai • kalbos tekstą 
Violeta Matukai tė , 

Dariaus - Girėno lit. m-los 
VI sk. mok. 

. 

Skyriais visoje Austrai! i oje. A l - aerodromą. Nauja linija bus iš 
Vaitiekūnas yra Tu€b ;ngene oandyta sausio 30 d., :.^ada nu< nuo 

pi et iki 3:30 vai. bus 

ji duktė studijų 
Paskutinė proga užsakyti, seminarijoje. Alg. Vaitiekūnas 

į Lietuvą automobilį Moskvich kelioMka metų yra buvęs Aus-
arba pigesnį Zaporozhetc pas tralijos lietuvių katalikų fede-
Vytautą Žukauską, 2603 W. racijos valdyboje. Vaitiekūnų 
69th St., tel. WA 5-2787. Ten atžalynas priklauso ateitinin-
pat įdomus pasirinkimas gra- karas, skautams, lanko parapi-
žių medžiagų ir kitų prekių nę moky'.dą. 
siuntimui į Lietuvą. (sk.) į Į ^ 

X Liet. Taut. Akademinis sam
būris Chieagoje š. m. vasario 
7 d. 8 vai. vak. B. Pakšto sve
tainėj ruošia tradicinį Užgavė
nių Blynų pareng rną. Vietos 
ribotos: rezervacijoms skambin
ti pas K. Kasakaitj — telefonas 
776-2241. (pr.) 

x Mečys Šimkus, tiksliai ir 
tvarkingai užpildo FEDERAL 
ir STATE INCOME TAX blan- ; 

kus. 1259 S. Maplewood Ave., 
OI. 4-7450 arba YA 7-2046. 

(sk > 

X Chicagos Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Tradicinis Ba
lius įvyks sausio 31 d., šeštad. 
8 v. v., Beverly Country Club 
salėje, 87-ta ir S. "VVestern Ave. 
Cocktail vaišinimas ir televiza-
vimas nuo 7 v. v. Bilietai užsa
komi pas: 1) R. šiaudikį, 7125 
S. Mozart St., Chicago, UI. 
60629, tel. 434-2754; 2) V. Jau-
toką, 5859 S. Whipple St., Chi
cago, 111. 60629, tel. 7780699; 

yra a u t c:ngene 
baigęs ė.ccncmikos studijas, p. x v a l - P 
Vida Kaune ir Tueoingene stu S a l i m a į m o k a m a i važiuoti is 
dijavo mediciną. Augina tr is Lo^an Sąuare iki Jef(:erson 
sūnus ir dvi dukras. Vyriavsio- P«&- ^ a u j a 1 nija oficialiai p ra 

dijuoja mokytoją dės veikti vasario 1 d. 

Amerikoje kasmet namuo-

C:.cero pradinės lit. mokyklos mokiniai, išpildę programą iv2ilėdų Eglutės 
metu, gruodžio mėn. 28 d. Šv. Antano parap. salėje. Priekyje stovi dekla-
muotoja Laimutė Šulaitytė. 

ŽIEMA ALIASKOJE 

Žiemos metu yra šalta. Kar
šė sus žeidžia 8 mil. nelaimių. | ta ' s būna sniego. Danutei ir 
22c/c jų įvyksta dėl girtumo, j Algiui labai patinka žiema. Abu-

- Voro kraujo s p a u d m a s ! d u v a i k a i v i s a d a v a ž i u o J a r o " 
' gutemis važinėtis. Vieną žie-y r a toks pat , kaip ir žmogaus. 

2) Kampe riekė! 

KO. 

Su svečiais ii Australijos. Iš kairės: Lilija Grumulaitienė. Algirdas Vaitie
kūnas. Julija Švabaitė. Vida (Bražėnaitė) Vaitiekūnienė. 

X Kun. dr. Andrius Baltinis, x Dr. Clement M. Silvestro, 
Chicago, 111., dėkodamas už ka- j Chicsigos istorinio muziejaus 
iėdines korteles, prs iunt . . 5 dol. | direktorius, parinktas metų 
auką spaudai paremti. Ač ū. ! vyru už nuoširdžią veilldą Ame-

x Akademinio skautų sąįū- rikos tradicijų laisvės : r ne-
3) Marginiuose. 2511 W. 69 S t . džio savaitė Da'navoje. Tai priklausomybės srityje. Dr. Sal 

mą nebuvo siego. Danutė ir Al 
gis buvo l iūdn. "O, kad būtų | mėg-džioja 
sniego!" — jie sakė. Vieną dle-j i ) K u r eisi ry to j? 
ną tėvelis parėjo namo ir matė 
nuliūdusius vaikus. "Kas y r a ? " 
— jis kausė. "Nėra sniego" — 
atsakė abudu. Tėvelis pagalvo
jo minutę ir t a r ė : "Tai važiuo- I 
k me į Aliaską. Ten yra dau- i 
giausia smego." Danutė ir Al-
gis džiaugėsi. Jie nuėjo pssaky- j 
ti draugams. Mama klausė tė- j 
velio: "Bet kaip mes važiuo
s im?" — Lėktuvu" atsakė tė- Į 
velis. "Kada mes važiuosim?" 
— klausė mama. "Rytoj" — j 
atsakė tėvelis. Mama tuojau 
pradėjo pakuotis. Tėvel's nuė
jo vaikus pašaukti . Valkai at- j 
bėgo ir pagelbėjo mamytei. Va-
karienės negalėjo valgyti. Ry-1 
tą visi atsikėlė, kai saulė te'cė-1 
jo. Paskui jie lėktuvu nuskrido j 
į Aliaską. Danutė ir Alg's visą 
žiemą linksmai žaidė sniegu. 

Valentina Leleivaitė, 
Maironio IV ak. Brooklyne, N.Y. 

VIENA TAMSIA NAKTĮ 

Kelios buvo R. Katalikų baž
nyčios vyskupijos nepriklauso
moje Lietuvoje? Kaip jos va
dinosi? 

(5 taškai) 
n 

Visi gyvuliai išduoda kelią 
nors garsą, bet yra vienas "be-

Atpasakojimas paga l anglų ^ ^ j ^ j i s v a d i n a s i ? 

(5 taškai) 
m 

Vienas medicinos gydytojas, 
kuris 1912 m. gavo Nobelio 
premiją, paraišė veikalą "Man, Į \ 
The Unknovvn" ir fcendradarbia- ! 

vo su Lindbergh'u mechaninės 
širdies gamyboje. Kaip jis va
dinosi? 

(10 taškų) 
rv 

a ) Kurios upės sudaro Ša
tei — arabų upę? 

(5 taškai) 
b) Kaip vadinasi miestas Azi

joje, išraižytas kanalais, kurie I 
anksčiau buvo naudojami susi
siekimui. Tą miestą kartais va
dina Rytų Venecija? 

(5 taškai) 
c) Kas visuomet didėja, bet 

niekad nemažėja? 
(5 taškai) 

d) Kas sujuda, nuo kiekvie
no pūstelėjimo, o gali atlaikyti 
didžiausią naštą? 

(5 taškai) 
Atsiuntė Ugnelė Stasaitė. 

V 
1937 m. Lietuvoje buvo 

Vilkaviškiečiai gaidį taip pa- 3.421.500 -hektarų ariamos že
mės, ir miško. Miško buvo 
1.603.700 ha mažian, negu aria
mos žemės. Kiek hektarų buvo 
ariamos žemės ir kiek h a miško 

3) Ko-ko-koo, a r aš bijau -į 0,37 

namuose bus papuošta eglutė, 
o po eglute bus dovanos nuo 
tėvelių. Mes vaikai labai lau-
k'ame tos šventės, o ta ip pa t 
ir žiemos, nes žiemą malonu 
vaikams žaisti su sniegu lau
ke. Bet tėveliai turi ir darbo 
žiemą. Turi įs ta tyt i an t rus lan
gus, ir paruošti namus šaltai 
žiemaii. 

Vytenis Lietuvninkas, 
Marąuette P . Lit. m. IV ak. m. 

Nemirtingojo italų poeto 
Torąuato Tasso vardas reiškia 
"supančiotas barsukas" (chai-
ned badger) . 

Galvosūkių atsakymai 

1) Jūros upė. 
2) A papoose. 
3) Belgijos karalius. 

ma. Nuo to la-foo aš niekad dau
giau nėjau į tas kapines. 

Nora šerelytė, V sk. 
Donelaičio Mt. m-la 

GAIDŽIO PAMĖGDŽIOJIMAS 

• • • # 

ė 

4) Žiūrėkite brėžteįėJį 

5) 39 valstybe yra įprasta 
laikyti Nor th Daikota, tačiau 
tikrai niekas nežino, kuri y r a 
39 ir 40 valstybės. Nor th Da-
kota ir South Dakota buvo pa 
skelbtos tą pačią dieną. Prezi
dentas Harrison nepasakė, ku
rį tekstą pirmiau pasirašė. 

m. Lietuvoje? 
(5 taškai) 

KALĖDŲ REDišMĖ 

St., tel. PR 8-4585. Studentams 
bilietų kaina 10 dol. fpr.) 

x Pasinaudokite proga! Sa
vininkas išsikelia iš miesto, to
dėl nori skubiai parduoti 2-jų 
butų mūr. — 5!/o ir 6V2 kamb. 
Namas puikiaus'am stovy iš 
lauko ir i i vidaus. Moderniškos 
virtuvės ir vonios kambariai; 
atskiros gazo šildymo sistemos: 

pirma tokia kultūrinė, aktua
lijų savaitė sąjūdžio gyveni
me. Prašome visus akademi
kus, akadtmikes skautes ir fi
listerius įsidėmėti š ą datą: bir
želio 13—21 d. ir ją rezervuoti. 
Programa bus turininga ir į-

Ivairi, skautiška, tautiška, vi
suomeninė ir linksma. 

vestro nominavo St. Balzeko 
Lietuviu kultūros muziejus. 
Atžymėjimas bus įteiktas kovo 
1 d. Sheraton-Blackstone vieš
buty. 

. . . aš nuėjau pasivaikščioti 
į kapines. Bevaikščiodama, aš 
įkritau į kapą. Aš nukritau ant 
kaulų. Aš užs gavau ir buvau 
be sąmonės. Kai atgavau są
monę, aš pamačiau baidyklę. Ji 

Vilniaus krašto lietuvių | turėjo tris ragus, penkias akis, 
są.:ur.£os Chicagos skyriaus na- j pusę nosies, ddšimt bumų, šim-
rių visuotinis susirin.rimas į- j tą dantų, šešias rankas, tūks-
vyks vasario 1 d. 3:30 vai. p.: tantį pirštų, keturias kojas ir 

x Televizijos aparatai tik su p. Jaunimo centre. įJusirinkime dvi uodegas. Aš taip išsigan-
antrieji langą'; 2 maš. garažas, viena lempa gaunami pas Gra bus padary tas 196© m. veiklos dau, kad mano plauką atsisto-
Namas randasi Cicero - Park- dinską. Naudokitės pigiomis iš- pranešimas, renkama nauja jo ! Ir kiekvienoj pusėj bėgda-
holme. Pilna kaina $35,500. pardavimo kainomis. 2512 W. skyriaus valdyba r revizijos ma mačiau daugiau tų baidyk-
Paskubėkite. Alex Realty, teL 47 St., FR 6-1998. Pirm. ir komisija. Visi nariai maloniai lių. Jos tuoj prapuolė. Aš bė-
656-2232. ( sk . ) 'ke tv . atd. ir vakarais. (sk.) ' prašomi susirinkime dalyvauti.; gau visą kelią namo nesustoda- Lenktynės su lėktuvu. Piešė Aras Biskis, Lemonto lit. m-los III sk. mok 

Mes visi laikėme Kalėdų, o 
taip pat žiemos, nes tik žiemą 
fcūna t a didžioji šventė — Kris
taus Gimimo Diena. Kada'se la
bai, labai seniai, žiemą, gimė 
Kristus, kuris atnešė žmonėms 
džiaugsmą; bėgo visi Jį sveikin
ti, Jėzulį pagerbti, Jo Gimimo 
dieną. Mes visi Kalėdų ry t ą 
skubame į bažnyčią. 

Marytė Krasauskaitė, 
Marąuette P . l i t . mokyklos 

TV sk. mokinė 

AS PAUKŠČIUKAS 

Aš paukščiukas nedidukas, 
Šąla kojos ir snapukas, 
Ir sparneliai nebegali, 
Skristi kur i šiltą šalį. 

Nėr muselių, vabalėliu, 
Nėra žemėj kirminėlią.*. 
šaltis viską sunaikino, 
Ledo žvakėm apkabino. 

Žemė miega po sniegu, 
Aš paukščiukas be jėgų. 
Kas padės man nugalėti, 
Šaltį, alkj iškentėti? 

Tu, vaikuti, pagailėki, 
Mane silpną pamylėki! 
Berk į kiemą trupinėlį, 
Maitink žiemą paukštužėlį! 

Pro sparneli aš stebėsiu, 
Iš pastogės atskubėsiu, 
Tu praversi dureles, 
Ir snapelis mano les. 

Aš dainelę Tau čiulbėsiu, 
Kai žaliuos medeliai, 
Tave gerą vis lydėsiu, 
Nepaluš sparneliai. 

Alb. Kaiiubienė 

http://pas.dal.ns

