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JAV sekretorius vyksta 
į Tolimuosius Rytus

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekret. William Rogers 
vyksta į Pakistaną ir Ind’ją, o 
taip pat lankysis Vietname, 
Thailande ir Irane. Rogers iš
vyks gegužės 12 d. Iš P. Vietna
mo jis vyks j Bangkoką, kur 
susitiks Pietryčių Azijos orga
nizacijos, panašios į Nato, kraš 
tų užs:enio riekalų ministerius 
gegužės 20 - 21 d. Taip pat bus 
ir pasitarimas tų kraštų atsto
vų, kurie dalyvauja kovoje su 
Vietnamo komunistais.

Tūkstančiai jaunimo 
savanoriškam darbui

ligoninėse
MUENSTERIS. Virš 4.000 

Muensterio vyskupijos katalikų 
ir protestantų jaunimo ir studen
tų visą savo laisvą laiką nutarė 
paskirti savanoriškam darbui li
goninėse, prieglaudose ir kitose 
socialinėse institucijose, pava
duojant ten nuolat dirbančias se
seris vienuoles bei ligonių slau
ges, suteikiant taip joms reika
lingą poilsį savaitėje.

Laukia naujo 
pirmininko

LONDONAS. •— Airijos min. 
pirm. O’Neill atsistatydinus, 
naujasis bus išrinktas septynių 
dienų laikotarpyje Manoma, 
kad naujuoju pirmininku bus 
Brian Faulkner.

Streikas automobilių 
įmonėse

DETROIT. — United Auto 
unijos 28,000 darbininkų su
streikavo šešiuose General Mo
tors fabrikuose visame krašte. 
Streikai palietė Įmones Baltimo- 
rėj, North Tatr\town, N. Y., 
Janesville, Wisc.. Kansas City, 
Atlanta Lake rajone ir Los An
geles. —

Kovos Vietname
SAIGONAS. _ Artilerija ir 

aviacija išgelbėjo JAV sunkve
žimių konvojų, į šiaurę nuo Sai- 
gono. Žuvo du amerikiečiai, nu
kauta 11 komunistų kareivių. 
JAV patruliai surado 23 tonas 
maisto atsargų vietovėj 50 my
lių nuo Saigono. Komunistai 
praėjusį pirmadienį liepsnosvai 
džiais puolė Amerikos bazę ne
toli Khe Sanh. N ikauta 34 ko
munistai, žuvo 5 amerikiečiai 
ir 35 sužeisti.

Mažiau žodžių,
daugiau akcijos

VATIKANAS. -• Šv. Tėvas 
Paulius VI Jungtinių Tautų 
sekr. U Thantui ii kitiems JT 
ajdministracijos komiteto na
riams pareiškė, kad šiandien 
žmonės yra pavargę nuo žodžių 
ir jie nori daugiau akcijos.

Kalendorius
Balandžio 30 d.: šv. Paulius, 

šv. Valerija, Vygantas, Vaiga.
Gegužės 1 d.: šv. Teodoras, 

šv. Grata, Žilvinas, Vydmanė. 
Saulė teka 5:50, leidžias 7 •46. 

Oras

Allain Poher, Prancūzijos senato pirmininkas, einąs pareigas vietoj pasitrau
kusio prez. de Gaulle, kalba spaudos atstovams Paryžiuje.

VISUS DOMINA 
PRANCŪZIJOS ATEITIS

PARYŽIUS. — Prezidento pa- 
reigas einąs Alain Poher savo 
kalboje pareiškė, kad niekada 
nebus užmirštim prez. de Gaulle, 
nes jis suvienijo kraštą, o ta
čiau skrupulingai žiūrėjo tei
sės. Prezidentui atsistatydinus 
krito frankas ir labai iškilo auk 
so kaina. Įvairūs kraštai įvai
riai komentuoja prezidento pa
sitraukimą. Maskvoje manoma, 
kad naujieji valdžios žmonės 
grąžins atgal Prancūziją į Na
to. “Pravda” paskelbė, kad ma
noma, jog naujas prezidentas 
suks kraštą labiau Vakarų val
stybių kryptimi. Kaip žinoma, 
1966 m. vasario 21 d. de Gaulle 
paskelbė pasitraukiąs iš Nato, 
o penketą mėnesių vėliau jis jau 
lankėsi Maskvoje, kur televizi
jos programoje kalbėjo, kad 
naujoji Prancūzija yra didžiau
sia Rusijos draugė.

Laikinasis prezidentas Poher, 
60 metų amž., yra energingas, 
ligi šiol pasauliui nelabai žino
mas asmuo. Jis, manoma, orga
nizuos koaliciją prieš daug ga
limumų turintį kandidatą į pre
zidentus Pompidou, kuris sakosi 
eisiąs de Gaulle pėdomis.

Bonnoje kancleris Kiesinger 
sukvietė savo patarėjus posė

džiui dėl būsimos politinės si
tuacijos de Gaulliui pasitrau
kus, o Vokietijos oficialūs pa
reigūnai tikisi, kad Prancūzijos 
ir Vokietijos santykiai išlik3 ne
pasikeitę.

Sieks vieningos Europos
Britanija ir Italija pareiškė, 

kad šios valstybės dirbs toliau 
Europos apjungimui. Nieko ta
čiau Anglijoj neužsimenama, 
kad de Gaulle buvo vienas pa
grindinis asmuo, kuris Anglijos 
neįsileido į Bendrąją Europos 
rinką. Italijos užsienio reikalų 
min. Pietro Nenni ir Britanijos 
užsienio reik. sekret. Michael 
Stewart pas;rašė deklaraciją, 
kurioje išreiškiama bendrų in
teresų Europos gerovei ir sau
gumui svarbumas.

Žemės drebėjimas
INDIO, Calif. — Žemės dre

bėjimas netoli Salton Sea su
krėtė pietų Californiją pirma
dienį po pietų ir išgąsdino gy
ventojus, tačiau nuostolių di
desnių nepadaryta. Kalnuose 
pabiro uolos, tačiau pats drebė
jimas nebuvo stiprus didesniem 
nuostoliam padaryti.

Triukšmas Kaune, krepšinio 

rungtynėse su rusais
Dramatiškos "Žalgirio" ir "Spartako" rungtynės
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Chicagoje ir jos apylinkėse 
šilčiau. Temperatūra apie 60 1.

KAUNAS. — Kaip praneša
ma “Tiesos” Nr. 96, balandžio 
24 d., Kauno sporto halėje, Kau
no “Žalgirio” komandai žai
džiant Sovietų S-gos krepšinio 
pirmenybių rungtynes su rusų 
komanda — Leningrado “Spar
taku”, iškilo incidentas. “Tiesa” 
rašo: “Vienas žiūrovų, nesutikda 
mas su teisėjų sprendimu, iš tri
būnos švystelėjo ledų porciją. Su
sidarė aplinka, kurioje neįmano
ma rungtyniauti ir teisėjas su
stabdė žaidimą. Tokiu atsitiki
mu, nežiūrint susitikimo rezulta 
to, rungtynės nutraukiamos, aikš 
tės šeimininkams įskaitomas pra 

j laimėjimas. Kauno sporto halei

grėsė diskvalifikavimas”. Iš apra
šymo susidaro įspūdis, kad rung
tynių žiūrovai palaikė lietuvių ko 
mandą ir kad jie stipriai reagavo 
į teisėjo (greičiausia ruso) spren
dimus. Rungtynės buvo sustabdy 
tos ir treneris V. Bimba atsipra
šė rusų komandą. Drauge per 
mikrofoną jis pakvietė žiūrovus 
laikytis tvarkos. Rungtynių per
traukimas išmušo kauniškius 
žaidėjus “iš sunkiai surasto gero 
žaidimo ritmo” ir jie, būdami sti 
presni ir galėję prieš rusus lai
mėti, mažu taškų skirtumu pra
laimėjo. Greičiausia jiems buvo 
iš viršaus įsakyta rusams pralai
mėti.

Pietų Korėja stiprins karines pajėgas
Amerikos pagalba sieks ligi trijų šimtų milijonų dolerių.

Sumažinamas laivynasSEOUL, P. Korėja. — Po a- 
merikiečių laivo Pueblo pagro
bimo ir ‘lėktuvo numušimo, P. 
Korėjos vadovybė nutarė spaus 
ti JAV, kad Pietų Korėjai duo
tų daugiau ginklų. Pirmas for
malus tokių reikalavimų pareiš
kimas įteiktas šią savaitę, kada 
į Washingtoną grįš P. Korėjos 
ambasadorius Kim Dang Jo. 
Neformaliai tačiau Seoule jau 
prašyti amerikiečiai, kad duo
tų daugiau gimdų ”ietų Korė
jai, kad ga?ėtų atsverti Šiaurės 
Korėjos ginklavimosi pranašu
mą.

Po amerikiečių lėktuvo nu
mušimo Pietų Korėjos vyriau
sybė jau tarėsi keletą kartų. 
Pasitarimuose dalyvavo prez. 
Chung Hee Park, min. pirm. 
Chung Kwon, užs. reik. min. 
Choi Kyuh Ha ir vyriausieji 
kariuomenės vadai. Rašte, kiris 
bus įteiktas Washingtone, ra
šoma, kad Šiaurės Korėja su
aktyvino puolimų politiką, to
dėl Pietų Korėjos 500,000 vyrų 
armija reikia apginkluoti mo
dernesniais ginklais ir taip pat 
už 100 mil. dolerių ginklų ko
voti su agentais, atsiųstais iš 
Šiaurės Korėjom Skelbiama, kad 
priemonės kovai jau buvo pra
šytos lapkričio mėn., kada šiau
rės Korėja išmetė partizani

niam karui vesti 120 savo ka
rių. Iš viso 50,000 vyrų yra pa
vesta gaudyti komunistinius 
partizanus. Tuo metu, esą, pre- 
zid. Johnson pažadėjo tą mili
jono dolerių vertės pagalbą.

Taip pat norima gauti pastip
rinimų oro ir jūros jėgoms, o 
taip pat norima siūlyti, kad a- 
merikiečiai n?atiduotu Okina- 
vos salos Japonijai, nes be šios 
bazės nebūsią galima garantuo
ti Pietų Korėjai saugumo. Jei
gu Washingtoras priims Pietų 
Korėjos siūlymus, tai Amerikos 
pagalba šiam kraštui sieks šiais 
metais 300 mil. dolerių, įskai
tant 150 mil. dolerių iš milita- 
rinės pagalbos programos. Pie
tų Korėjos gynybos min. ir 
JAV pareigūnai susitiks birže
lio 2-4 d. ir Seoulas tikis, kad 
gaus prašomą paramą.

VVASHINGTONAS. — Pen
tagonas paskelbė, kad laivy
nas, operuojąs prie Š. Korėjos, 
sumažinamas. Iš 29 laivų dabar 
beliks tik 8. Gynybos departa
mento pareigūnas Daniel Hen- 
kin, nepaskelbė, kodėl visa tai 
padaryta. Laivai, kurie paliko 
tą junginį, plaukia į Japonijos 
ar Philipinų uostus.

• Dr. Stasys Blinstrubas, mi
rė Lietuvoje, eidamas 68 m., 

'dėstė Vilnujie fizikos matemati
kos fakultete. Nuo 1926 m. ligi 
1945 m. dirbo Kauno, Klaipė
dos ir Vilniaus radijo stotyse. 
Aukštąjį mokslą buvo baigęs 
Paryžiuje.

Jugoslavija kietas 
riešutas Maskvai

Jugoslavija pasiruošusi partizaniniam karui

Lenkijoj mažėja
gimimų skaičius

VARŠUVA. — Lenkijos ka
talikų laikraštis “Wiezi’’ iške
lia būtiną reikalą pakeisti Len
kijos valdžios potvarkį lengvai 
leidžiantį nėščioms moterims 
medicinos pagaloa išvengti kū
dikio gimimo. 1956 m. išleistas 
potvarkis negalėjo pramatyti, 
kad gyventojų natūralus prie
auglis siekęs 19 procentų nu
kris iki 8,5 procento ir pasieks 
tik 16 naujų gimimų kiekvie
nam tūkstančiui gyventojų. 
Daugiausiai Lenkijoje šeimų 
šiuo metu turi tik po du vai
kus, kas neabejotinai sekančia
me dešimtmetyje, iki 1980 m. 
Lenkijos tautai gresia paseni- 
mo pavojumi. Gi remiantis ofi- 
c’aliais duomenimis, Lenkijoje 
kasmet legaliai įvykdoma 270, 
000 negimusios gyvybės panai
kinimų, prie kurių tenka pridė
ti dar apie 220,000 nelegalių 
negimusių kūdikių nužudymų. 

'Lenkijos valdžia negali ramiai 
' žiūrėti į šiuos faktus ir turi 
kartu su katalikų Bažnyčia ar
timai bendradarbiauti šios blo- 

’gybės pašalinime.

Trumpai • vIS visur

Šv. Tėvo kelionė
Popiežiaus Pauliaus VI-jo ke

lionė į Ugandą Afrikoje, kaip o- 
ficialiai pranešama, prasidės lie
pos 31 d. ir tęsis dvi dienas. U- 
gandoje Šv. Tėvas dalyvaus Afri
kos vyskupų konferencijoje ir į- 
vairioms Afrikos tautoms pašven 
tins naujus vyskupus. Šv. Tėvas 
keturis Čekoslovakijos vyskupus 
paskyrė patarėjais įvairioms Ro
mos kongregacijoms. Čekoslovaki 
jos vyskupai, eidami savo parei
gas jiems paskirtose vyskupijose, 
atskirais atvejais dalyvaus Kon
gregacijų posėdžiuose svarstant 
aktualiausius Bažnyčios klausi
mus.

Ohio gub. Rhodes skelbia, kad dėl 
užsilikusių nemokėtų mokesčių, pro
centų ir bausmių jis turėjo šįmet su
mokėti 100.000 dol. Rinkimų metu jis 
buvo minimas, kaip galimas respubli
konų partijos viceprezidentinis kandi
datas.

Rusai buvo dar kartą atsiprašy 
ti. Ta pačia proga Kauno sporto 
kombinato direktorius V. Želvys 
pareiškė, jog ateityje žaidynių 
metu tvarkai palaikyti bus kvie
čiami draugovininkai. “Tiesa” 
dar prideda, kad “Nemokan
tiems elgtis, pilantiems degutą į 
rungtynių medų, neturi būti vie
tos nei komandoje, nei žiūrovų 
tribūnoje”. Tenka dar pridurti, 
kad okup. Lietuvos televizijos 
žiūrovai turėjo nenuobodžią va
karo programą, kaip retai kad bū 

nes šios rungtynės buvona.
transliuojamos per televiziją.

(bk),

BELGRADAS. — Jugoslavi
ja yra skirtinga nuo kitų ko
munistinių kraštų Europoje. 
Valdant jau 23 metus Tito, kraš 
tas gerokai nutolo nuo vadina
mo maskvinio komunizmo. Šian
dien Jugoslavijoj yra vadinama
sis liberalinis komunizmas, ku
ris greičiau artėja prie kapita
lizmo, negu prie marksizmo. 
Maskvą labai gąsdina tai, kad 
toks liberalizmas veržiasi į ki
tas komunistų šalis Rytų Euro
poje. Jau dabar Rumunijos ko
munistai gauna paramą ir pa
skatinimą iš Jugoslavijos ir tai 
įgalina rumunus labiau priešin
tis Maskvai. Spauda yra cenzū
ruojama, bet čia egzistuoja va
dinama pačių cenzūra.
Kitokie rinkimai negu Maskvoj

Balandžio 13 įvykusius rinki
mus Vak. Europos spauda tebe- 
komentuoja ir pažymi, kad jie bu 
vo daug kuo skirtingesni nuo ki
tų komunistiniu kraštų rinkimų, 
nes buvo leista išstatyti daugiau 
kandidatu kiek reikia išrinkti. 
Rodosi, kad jugoslavai šia teisei 
naudojosi, kad ir ne visose rin
kiminėse apygardose. Taip Uži- 
cėje, kur reikėjo išrinkti 25 as- 
menius, buvo išstatyta 600 kan
didatų; Kosovska vietovėje, kur 
reikėjo išrinkti 21 pareigūną, 
kandidatavo 850. Viename ma
žame kaimelyje į burmistro vie
tą kandidatavo pusė kaimo — 64 
asmenys. Novi Sad vietovėje sū
nus varžėsi su savo tėvu. Kučeve 
tėvas smarkiai agitavo prieš savo 
sūnų. Kai kuriose vietovėse rin
kimų metu kilo muštynės. Dau
gelyje vietų balsai buvo pardavi
nėjami. Kaip ten bebūtų, visus 
kandidatų sąrašus tikrino komu
nistų partija, dirbančiųjų socialis 
tų partijos padedama. 82 kandi
datams buvo pranešta, kad jų 
kandidatūros nepageidaujamos ir 
jie turėjo jas atsiimti. Vienas ki
tas, per kom. partijos neapsižiū
rėjimą praleisti ir išrinkti, turėjo 
savo kandidatūras atsiimti jau po 
rinkimų.

Rinkimuose dalyvavo 86,96 
proc. turinčių teisę balsuoti. Ne
toli dešimtadalio balsų paskelbti 
negaliojančiais. Ar šiaip ar taip, 
rinkimai Jugoslavijoje daug kuo' 
skyrėsi nuo Sovietų S-gos ir jos 
satelitinių kraštų rinkimų, kur tė 
ra viena partija ir išstatoma tiek 
kandidatų, kiek reikia jų išrinkti.

Mirtis okupantams
Daugelio svarstoma ar Mask

va įstengs Jugoslaviją grąžinti 
į savo orbitą, tačiau tikima, kad 
Jugoslavijos neištiks Čekoslo
vakijos likimas. Prez. Tito daug 
kartų išreiškė, kad gyventojai 
kovos prieš okupantą. Krašte 
yra paskelbtas šūkis: “Mirtis 
kiekvienam okupantui”. Gyny- 
mas yra viso krašto pareiga. 
Reguliarios armijos Jugoslavi
ja turi 220,000 vyrų, oro pajė
gos turi 335 lėktuvus, įskaitant 
50 rusiškų migų ir 240 spraus- 
minių amerikietiškų lėktuvų. 
Laivynas yra nedidelis, jame y- 
ra keturi greitieji laivai su vai- 
ruojamom raketom. Specialis
tai teigia, kad kovoje prieš o- 
kupantą neturi niekas kitas tiek 
patyrimo, kiek Jugoslavija, ko
vojusi prieš nacių okupaciją. 
Už reguliarios armijos stovi 
450,000 vyrų rezervas. Tačiau 
manoma, kad šio 20 mil. gyven
tojų kraštą gintų 3 milijonai 
žmonių, nes kiekviena vietovė 
turi savo gynimo vienetus. Vi
si yra savanoriai, nuo 16 ligi 60 
metų amžiaus.

Ginklai nesudaro problemos.
Tūkstančiai įvairių ginklų yra 
krašte likę nuo II-jo Pasaulinio 
karo. Dešimtys tūkstančių gink 
lų buvo išdalinta tiems viene-

— Londone su Jordano kara
lium Husseinu Vidurinių Rytų 
klausimais kalbėjosi min. pirm. 
Wilson. —

— V. Vokietijos žurnalo “Der 
Spiegei” korespondentas Heuer 
ištremtas iš Čekoslovakijos, nes 
esą rašęs netiesą apie komunis
tus ir padėtį krašte.

— Laose buvo kariuomenės 
nukautas amerikietis savanoris 
talkininkas Scott Erwards ir du 
vietos gyventojai, dirbę prie 
mokyklų pagerinimo progra
mos. Įvykis tiriamas.

— Seoule, P. Korėjoje žuvo 
trys amerikiečiai kariai įvykus 
sprogimui.

tams Čekoslovakijos invazijos 
metu ir jie nebuvo surinkti. 
Skelbiama, kad reguliarioji ar
mija kovos fronte prieš okupan
tą, o namų armija kovos prieš 
prasiveržusius, parašiutininkus. 
Jaunimas jnokomas mušti prie
šą įvairiomis priemonėmis, jis 
net renka butelius vadinamoms 
Molotovo kokteiliams. Krašte 
moralė yra aukšta ir manoma, 
kad toks pasiruošimas Maskvą 
labai gąsdina. Kaip vienas ju
goslavų karininkas pareiškė, 
Jugoslavija kare muštų rusus 
ir Jugoslavijoj būtų Rusijos ga
las.

Bolivijos prez Ren. Barrientos Ortuno 49 m. (kairėj) žuvo helikopterio 
katastrofoje. Jo vietą užėmė viceprez. Luis Adolfo Šilęs Šalinas (dešinėje), 
jie čia abu matyti prezidentinės inauguracijos metu 1966 m.



Z DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio 30 d.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

DŽIAUGTIS IR DIRBTI LIETUVAI
Vadovų suvažiavimo nuotaikos

Jaunystė nemoka nei liūdėti, 
nei pykti. O jeigu susiraukia 
kakta rūstumo žiežirba, tie niu
ansai tuoj blykšta, sklaidosi. Toks 
buvo ir seserijos-brolijos vadovų 
suvažiavimas balandžio 19 d. sa
vaitgalį. Galbūt ir žodis “Daina
va” buvo magiškas, nes buvo nu
dainuotas išsiskyrimo liūdesys; 
žiežirbas ištrynė mūsų širdies 
neatskiriama dalis — broliška 
meilė, o nuomonių skirtumus iš
lygino didysis kelrodys — dirbti 
Lietuvai.

Pamenate, kai brolis Saulaitis, 
SJ, vedė pamaldas, kai išryškino 
tris reikšmingus simbolius — 
šviesą, ugnį, duoną; kai susikau
pėme ir apmąstėme, ar esame 
kantrūs lietuviškoje skautiškoje 
eigoje, ar esame pavyzdžiu Jau
niesiems; kai dalinomės stipry-

dovas, vadovė. Jeigu jie įdeda vi
są širdį į darbą, šis liks dideliu 
įnašu Lietuvos labaui ir jos atei
čiai.

Jaučiu, jog pasidžiaugsim,. kas 
buvo padaryta, kas nuveiktina, 
ir suvedė mus į šį suvažiavimą”.

Turbūt ryškiausia šio sąskry
džio žymė, tai gausus jaunesnių
jų vadovų dalyvavimas.

Šalia sąjungos “senesniųjų vil
kų”, buvusių ir dabartinių vyr. 
skautininkų sk. spaudos redakto
rių, svečių tarybos narių, savo ak 
tyviu dalyvavimu švytravo jau
nieji vadovai — draugininkai-ės 
ir jų “štabistai”. Tai bus gal 
jauniausias bet kada įvykę sese
rijos-brolijos suvažiavimas, o ko
mentarai prie to labai trumpi. 
Mes vis dar esame judrūs, didėją 
skaičiumi ir nesenstą, o priešin-

Dalis jaunųjų vadovių seserijos — brolijos vadovų-ių suvažiavime.
Nuotr. J. Gierštiko

bės ir vienybės simboliu —duo
na? Ar neišsilygino mūsų liūde
sys, kai priėmėm prasmingus bro
lio Antano žodžius: “Mylėki
me vieni kitus, nes meilė yra iš 
Dievo. Nors Jo ir nematėme, bet 
kai mylime vieni kitus, Kūrėjas 
yra mūsų tarpe”.

Dviejų šimtų vadovų-vių sąs
krydis, prasidėjęs šeštadienio 
rytą ir uždarytas sekmadienio 
pietumis, praėjo judrioje posė
džių, sueigų, pašnekesių ir laisvų 
diskusijų formoje. Suvažiavimo 
atidarymas, išgyveniminis paš
nekesys, laisvoji tribūna ir užda
romoji sueiga pravesta bendru se
serijos -brolijos dalyvavimu, o 
šių tarpsniuose vyko atskiri se
sių ir brolių įvairūs sekcijų posė
džiai. Daug kalbėta siūlyta, ap
tarta. Pateikta naudingų ir kon
struktyvių pašnekesių (veiklos 
moderninimas, pramatyti nauji 
leidiniai, bendravimas su kitų tau 
tų skautais, jaunų vadovų rezo
liucija ir t.t.), tačiau geriausiai 
šio sąskrydžio nuotaiką galima 
atkartoti Tarybos p-ko v.s. A. 
Saulaičio žodžiais, pasakytais ati
darymo metu: “Tikiu, kad visi 
dar tebegyvename praėjusios 
tautinės stovyklos dvasia. Stovyk
los prasmė yra ne kas joje pada
ryta, bet sukurtoji nuotaika. O 
ši nuotaika — lietuviškos skau- 
tybės išreiškimas - buvo tobulas 
ir reikšmingas.

Labai svarbu yra tėvai, rėmė
jai, bet pirmaeilis dalykas yra va

gai — einą jaunyn.
Jaunieji vadovai aktyviai daly

vavo diskusijose, pašnekesiuose, 
kėlė vakaronės nuotaiką, su bro
liu A. Saulaičių, SJ, pravedė į- 
spūdingas pamaldas ir pateikė 
pageidavimų rezoliuciją.

Dar tebestovi akyse vytis Joni
kas, užakcentavęs lietuvybės mo
mentą, brolis Mačiulaitis, meis
triškai vedęs, susumavęs ir pa
daręs išvadas pašnekesyje apie 
ryšį su Amerikos skautų sąjun
ga, ir akad. Plačas, pristatęs ak
tualias šių dienų jauno vadovo 
problemas.

Neužmirštama sumanioji Eli- 
zabetho penkiolikmetė draugi 
ninkė Aldona Meilutė, visu nuo
širdumu pateikusi idėjų apie sa
vo paukštytes. Ten jokių proble
mų, nes ji mokanti, kaip su 
mergaitėmis žaisti, užsiimti; ji 
numano, kas jas traukia, ko 
joms trūksta.

O kas neprisimena sesės Ire
nos Šiugždaitės su skambiomis 
stygomis, neleidusioms mumms 
nuobodžiauti valgyklose, salėse 
ir Dainavos šlaituose. Vytis Mar
kulis pristatė 10 punktų jauni
mo pageidavimus, Brigita Paliu
lytė vedė dainas, sesė Kairytė 
“filosofavo” apie vyr. vadoves...

Diskusijose, referatuose ir po
kalbiuose išsireikšta, kad perma
ža bendravimo, kad daugeliu at
vejų šis ryšys yra dirbtinis, for
malus, neduodąs jokios naudos. 
Artimesnio kontakto pasigesta

Skautų vadovai suvažiavimo metu "Dainavos" stovyklavietėje. Iš k.: v. s. 
VI. Vijeikis, v. s. Jonikienė ir LSS Tarybos pirmijos pirmininkas Ant. Sau
laitis sr. Nuotr. VI. Bacevičiaus

tarp brolijos-seserijos, ryšio tarp 
tunto draugovių, bendravimo su 
kitų tautybių skautais. Pastaruoju 
atveju, nors ir aplankome latvius, 
estus ar kitus skautus jų stovyk
lose, šventėse, tų suėjimų nega
lima laikyti bendravimu ar ben
dradarbiavimu, nes tai tik šalti 
formalūs vizitai. Sudainuota dai
na, dalyvavimas parade ar seno 
skautininko sveikinimo žodis nė
ra kontaktas, kokio norėtųsi. Ieš
kotina šiltesnių skautiškos drau
gystės ryšių.

Panašaus pasigesta ir sesių- 
brolių veikloje. Kur esama ben
dro darbo (pvz. ruošimasis Ka
ziuko mugėms, rajoninės sporto 
šventėms ir pan.;, ten ne tik suar 
tėjama, bet taip pat stiprina
mas lietuviškas būrys, aktyvion 
talkon įsijungia tėvai, suplaukia 
aukų. Yra ir daugiau bendrų dar
bų, trūksta tik kokios nors pro
gramos bei sugretinimo. Ekskur
sijos, dažnesni bendri laužai, ra
joniniai suvažiavimai - tai kele
tas pasiūlytų geresnio bendravi
mo variklių. Nebūtina mažes
niems sąskrydžiams ruošti sti
prių rezoliucijų ar nepaprastų 
programų, — vien pasimatymas, 
išsikalbėjimas jau suteikia nuo
taikos ir entuziazmo darbui.

Tarpdraugovinėje veikloje 
trūksta žinių pasidalinimo tarp 
vienetų vadovų. Dirbant su 
jaunimu, vadovams būtina daž
niau sueiti ir padiskutuoti skil
čių vedimo problemas, aiškintis,

semtis patirties iš kitų. Tik ar
timesniu bendravimu galima to
bulėti.

Iš daugelio pasisakymų ryškė
jo, jog tam tikra bendravimo kliu 
tis yra generacinis tarpas. Jau
nųjų nuomone, vyresnieji vado
vai nelankstūs gyvenamajam lai 
kui. Suvažiavime išreikšti pagei
davimai, kad vyresnieji skauti
ninkai ne vien lenktų jaunuosius, 
bet ir patys šiek tiek palinktų, 
jaunieji vadovai privalo pasitikė
ti savimi, bet neturi didžiuotis ar 
varžytis visad pasiklausti vyres
nio vadovo patarimo. Išvadoje 
visgi pasidžiaugta, kad mūsų są
junga, būdama draugiška ir de
mokratinė organizacija, savo bro
liškumu ir vadovavimo forma 
generacinį tarpą žymiai sušvelni
na.

Kadangi esame lietuviai skau
tai, suvažiavime visą laiką buvo 
pabrėžiamas lietuviškasis mo
mentas.

Išryškėjo ir pagrindinės šio 
meto vyresniosios kartos funk
cijos: įvesdinti jaunimą, pasida
linti žinių bei patirties bagažu ir, 
svarbiausia, iškelti bei prasmin
gai perduoti lietuvybę jaunajai 
genkartei. Vyresnieji suvažiavi 
mo dalyviai šjo dalyko neuž
miršo ir savo taikliais žodžiais 
kėlė lietuviškąjį reikalą, padrąsi
no suabejojusius ir nustebino pa
verkšlenti bandžiusius vadovus.

O buvo paaimanuota, kad 
mūsų skautybė daugelyje vieto

vių tampanti tartum šeštadieni
nė mokykla, nes programose pri
dėta tautosakos, tautodailės, liet. 
istorijos ir daugybė kitų lituanis
tinių pratybų. Kai kuriems vado
vams tenka sueigose net lietu
vių kalbos pamokyti. Argi šį dar 
bą neturėtų atlikti lituanistinė 
mokykla?

Tiesa, padėtis tokia yra, bet 
kaip brolijos vyr. skautininkas V. 
Vijeikis vieną pašnekesį susumuo
damas paakė, jog “padejuojame 
čia, viens kitam galvą ant pe
ties padėję, bet iš kiekvieno pa
našaus sąskrydžio sugrįžę, vėl 
kimbame darban ir vėl purena
me lietuvišką dirvožemį. Kitos 
išeities dabartinėse sąlygose nė
ra. Tą patį darysime ir iš šio su
važiavimo grįžę”.

Brolis Saulaitis, SJ neleidžia 
mums nuleisti rankų. “Ypatingas 
atvejis reikalauja ir ypatingų va
dovų. Turime dar didesniu užsi-

(Nukeita j 6 pat.)

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAIbrook 5-5070

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

Tel. 6954)588 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Ronte 25. FJein. IHinnla
Ofisas 3148 West 03rd Street

Tel.: PKospect 8-1717 
Rezid.: 3241 West 66th Plaoe 

Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta, Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 63rtl Street 
Kampas 63-čios Ir California 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. VVAIbrook 5-8048 

Rezld. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaskl Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimai 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222
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Dalis brolijos — seserijos vadovų suvažiavimo dalyvių. I eil. iš k.: s. 
Molis, s. V. Namikas, v. s. K. Kodatienė, v. s. A. Saulaitis, v. s. M. Joni-1 
kienė Ir v. s. VI. Vijeikis. Nuotr. J. Gierštiko,

MOTINOS DIENOS NOVENA
Malonus Geradari - Geradare,

Šiuo turime garbės Jus kviesti įsijungti į Maldų puokštę už MOTI
NAS — gyvas ar mirusias.

Kiekvienais metais, besiartinant Motinos dienai, “Draugo” vienuolyno 
namas ypatingu būdu meldžiasi už visas gyvas ir mirusias MOTINAS, 
MOČIUTES ir UOŠVES. Kiekvienas sūnus ir duktė gali suteikti savo mo
tinai Motinos dienos proga dvasinę gėlių puokštę, įjungdamas savo moti
ną į šį bendrą maldų vainiką.

Pradedant gegužės 3 diena, per visas aštuonias sekančias dienas Ma
rijonų vienuolyne Chicagoje bus ŠV. MIŠIŲ NOVENA už MOTINAS, MO
ČIUTES ir UOŠVES, gyvas ar mirusias, kurių vardai bus mums prisiųsti. 
Ši dovana teiks stiprybės ir globos Jūsų motiną gyvenimo užsiėmimuose, 
o jei ji yra mirus, prisidės prie jos amžinos laimės.

Tikimės, kad savo Motinos neužmiršite, jos vardą prisiusite ir pridėtą 
lapelį užpildę mums grąžinsite.

Jums dėkingi

Tėvai Marijonai 
6336 S. Kilbourn Avė.
Chicago, III. 60629

MOTINOS DIENOS NOVENAI LAPELIS

Prisimindamas savo Motinos gerumą ir malonumą, nuoširdžiai pra
šau įjungti mano Motiną į šv. Mišių noveną, kuri prasidės gegužės 3 d. ir 
baigsis Motinos dieną, gegužės 11.

Mano motinos vardas ................................. ( ) mirusi ( ) gyva

Mano vardas ir pavardė ........................ ......................................................

Adresas .........................................................................................................

Miestas ..................................... Valstybė ...................... Zip ..................

Mano auka Novenai $..................

■ .........-....................................

TeL ofiso HE 4-6849, rez. 888-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71sr Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimu.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas
DR. EDMUND E. CIARA

2709 W. 51st Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą.: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K 8 A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 5 Iki 8 v.v. 
šešitad. nno 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VV. 63rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLympie 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Vr X 1J Y ĮVIJA irt OHIltURG 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGI

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern A venų,
Plrmad., antrad., ketvlrt Ir p 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ų 
6 — 8 vai vakare. Trečlad 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. š< 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. pr 0.4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5__ g
antrad. Ir penkt. 1—4 vai

Prliminčja tik susitarus ’
vai..

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. I MEŠKSDSKRS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimu
Uždaryta trečiadieniais_______

drTajpustelnikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097

5159 So, Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue 
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lt

enktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
eštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPED1JOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730
DR. ALDONA^IMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS 

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

Namų tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUance 5-4410
_ , „ Kez~ GltovelilU 6-0617
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai
įkį2 ,vaL p',p; nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal suaitarlmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija2750 W. 71st StrJ;. 
Telefonas —- 925-8296

Valandos: 2—8 y. v penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v va
tar<i' btj

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika m Kg,
. LIGOS

Ofwas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
r... Tel« PRospeot 8-1223

vai ’ antr., Treč ir
vev šenšUd2 2k,44 ir iki 8
■alku fipe^ąf eu7?tarTma.POPlet * “ltU
Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI

DR. V. TUMASONI
C H IR U R G A S 
2454 VVest 71 st Street

Priiminėja ligonius tik sust
Vai.: 2—4 p. p. j- •__ ,
-----Trečlad. ir šeštad. uždare

Tel. PKospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIAI

(VAŠKAS)
G^PXTOJA m CHIRUT 

Vai • S°* A,bai,y Aveni
vak ?ntrd-. ketv. 6-

tr .r Sefitad • 2—4_Įr kitu laiku papu sui

Tel. ofiso PR 0-6446, rez.

DR. F. c. WINSK
GYDYTOJAS IR CHI

„ West 71st S2 iki 4 v p. į „
- Tret- ir šeštad, pagal s
Ofiso tel. 767-2141. Nam,

DR. PETRAS ZLI
gydytojas ir chi

6449 So. Pulaskl 1
K 8Ptrmad-:r an&ad., p,



Sibiro kolonizacija ir

EUROPOS DEKOLONIZACIJA
Sibiro kolonizacija yra vie

nas didžiausių Rusijos užda
vinių ir tai ne nuo šiandien.
Pradedant XV amžiumi rusai 
Sibirą kolonizavo nusikaltė
liais, siųsdami juos ten trem
čiai. Nuo Petro I laikų j Sibirą 
pradėti siųsti politiniai nusikal 
tėliai — opozicijos caro reži
mui žmonės. Paprastai tremti
niai buvo vežami ar varomi 
pėsti surakinti. Jie buvo vadi
nami katorgininkais. 1833 m.
Sibire buvo 826,000 kolonistų.

Nuo 1863 m. sukilimo laikų 
Sibiras gerai pažįstamas len
kams ir lietuviams. 1863 —
1865 m. išsiųsta apie 300.000 
lenkų ir lietuvių valstiečių.
Kolonizacija pačiais rusais su
aktyvinta prieš I pas. karą.
1806 — 1910 m. rusai ten per
kėlė 2,5 mil. žemdirbių. 1914 
m. Sibiro gyventojų skaičius 
pasiekė 10,5 mil., 1926 m. sie
kė beveik 15 mil.

Labai dideli “nuopelnai” Si
biro kolonizacijos darbe rei
kia priskirti Stalinui, kuris vi
jomis išgalėmis jį kolonizavo 
politiniais ir kriminaliniais 
nusikaltėliais. Tuo būdavo vie
nu šūviu nušaunami du zui
kiai: atsikratoma nepalankios 
opozicijos ir sustiprinama re
tai apgyventų Sibiro plotų ko
lonizacija. Jo laikais vien iš 
Pabaltijo kraštų i Sibirą iš
tremta 800,000 nabaltiečių. iš 
jų apie 300 - 350,000 lietuvių.
Deja, Stalino kolonizacija ne
buvo planinga ta prasme, kad 
naujieji kolonistai, dažniausia 
laikomi koncentracijos stovyk
lose, praktiškai negalėjo dau
gintis. Maitinosi neretai sa
vo raumenimis ir, šias “maisto 
atsargas” išbaigę, mirdavo.
Vis dėlto šiuo metu Sibire gy
vena netoli 25 mil. žmonių.

Tačiau šis skaičius nėra pa
kankamas 10 mil. kv. kilomet
rų (Europos didžioj erdvei ko
lonizuoti. šūviai prie Ussurio 
upės rusams dar kartą paro
dė. kad gali įvykti tai, ko jie 
labai bijo — netekti iš kilmės 
mongoliško Sibiro mongolu — 
kinų naudai ir. kad Sibirą iš
laikyti jie galėtų stipriai jį ko
lonizavę rusais.

Štai kodėl po I-jo rusų kinų 
stambesnio incidento prie Us
surio upės salos, vos tik kiek 
aptilus šūviams, Maskvos 
“Komsomolo” dienraštyje pa
sirodė skelbimai, kviečią “gar
bingus komjaunuobus” persi 
kelti gyventi į retai teapev- 
ventą Ussurio upės slėnį. Kvie 
timas buvo pakartotas ir ki
tuose laikraščiuose. Bet ne tik 
per laikraščius komjaunuoliai, 
buvo kviečiami, p naudotos ir 
kietesnės, “labiau įtikinamos” 
priemonės.

Kadangi lietuviams Sib’ras 
tam tikra prasme yra lvg “sa
va žemė”, mums įdomu pa
žvelgti kaip ta naujoji kolo
nizacija vykdoma.

Vos tik savaitei po kovo 15 
d. incidento praslinkus buvo 
pranešta, kad pirmo ji nauiųjų 
kolonistų grupė — 83 šeimos 
iš Riazanės srities (centrinėje 
Rusijoje) yra pakeliui. Jos ke
lionės tikslas vienas Požarsko 
srities sovchozas, apie 25 km. 
nuo Damanskio salos, prie ku
rios vyko karo veiksmai. Ant
roji grupė, apie kurią žinome, 
yra 40 šeimų iš Tūlos (150 
km. į p. nuo Maskvos) trans
portas. Penzos geležinkelio sto 
tyje į transsibirinį geležinkelį 
įlipo 48 šeimos. Jų paskyrimo 
vieta — du Krasnoarmejsko

srities sovchozai prie pat Us
surio upės, priešais patį Kini
jos krantą. Šeimos būsiančios 
apgyvendintos paskubomis 
naujai pastatytuose pastatuo
se.

Kovo 26 d. iš Krasno^aro
(Kazachstane.) išvyko 500 ko
lonistų. Tai buvo ainiai tu ka
zokų, kurie labai ištikimai rusų 
caro interesus saugojo Dau
gumos kolonistų amžius nesie
kia 30 metų. Vengiama imti 
vyresnio amžiaus žmones, nes 
jie, pagal rusų patyrimą, sun
kiau įleidžią šaknis į svetimą 
žemę.

“Jauni vyrai ir merginos, 
vykite į rytus ir pradėkite ten 
naują gyvenimą” — šaukiama 
rusų atsišaukimuose. Toliau 
apeliuojama į jaunimo pat
riotizmą ir nuotykių ieškoji
mo pamėgimą. Nurodomos ir 
kelionės bei įsikūrimo lengva
tos; visai šeimai kelionė ne
mokama, lygiai kaip ir įvairūs 
reikmenys ligi 2 tonu svorio. 
Naujieji kolonistai gali savo 
seniesiems kolchozams - sov- 
chozams perduoti visus savo 
gyvulius, grūdus ir kitus reik
menis. Gautą kvitą natiekia 
naujiems kolchozams, į kuriuos 
jie vežami, kurie jiem atitin
kamu būdu iškeičia. Kitos len
gvatos : atleidžiami per pir
muosius trejus metus nuo bet 
kurių mokesčių — prievolių. 
Jeigu nori pasistatyti nuosavą 
namą — gauna 3500 rubliu 
paskolą, iš kurios trečdalis pa
šalpa paverčiama. Kas perka 
karvę — gauna 300 rb., tely
čaitę — 150 rb. ir pan. 
Nepamirštami ir miestai. Ko

vo mėn. pabaigoje į pasienio 
miestą įmaną atgabenta 200 
darbininkų, kurie dirbs medžio 
apdirbimo fabrike. Naujųjų 
kolonistų atgabenta ir į kitas 
vietas. Kolonizacija tęsiama, 
gyvinama. Jų persikėlimas ska 
tinamas premijomis, kurios ne
taikomos senesniems kolonis
tams.

Kolonizaciją vykdo ir kinie
čiai. Taip Išorinėje Mongolijo
je, kur vietinių gyventojų te
buvo 1,5 mil., jie įkurdino 12 
mil. kiniečių. Tačiau rusu - ki
niečių varžybos Sibiro koloni
zavimo darbe nėra Ivgios. Kon 
krėčiau kalba skaičiai: 760 
m’l. kiniečių prieš 240 mil. So
vietų S-gos gyventojų, iš ku
rių tik pusė tėra rusai. Meti
nis gyventojų prieauglis; 0 98 
nroc. Rusijoje, 2,5 proc. Kini
joje. Sibirui kolonizuoti reikia 
daugybės milijonų žmonių ku 
rių rusai neturi; tuo tarnu Ki
nija turi be galo didelį gyven
tojų perteklių.

Dėl suprantamų priežasč’ų 
mes, lietuviai nesame rusu 
draugai ir retai kada telinkime 
jiems gera. Tačiau šiuo atve
ju mūsų patarimas ir pasiū
lymas yra labai nuoširdus: ru
sų užimti kraštai: Lietuva, 
Latvija, Estija, Karelija, Gu 
dija, Ukraina, Kaukazo kraš
tai ir kitos rytų Europos že
mės yra gerokai kolonizuotos 
rusais, kurių čia yra gal visi 
20 milijonų. Sibiro kolonizaci
jos klausimą rusai žymiai leng
viau galėtų spręsti atitrauk
dami milijonus rusų iš jau mi
nėtų kraštų ir įkurdindami 
juos Sibire. Europa būtų de- 
kolonizuota, rusai nebejaustų 
pavojaus iš vakarų, o atsiradu
siu gyventojų perteklium ga
lėtų lengvai kolonizuoti Ussu
rio sritį ir kitas Rusijos že
mes. b. kv.

KAIP NORĖTŲ ŪKĮ TVARKYTI 

MONETARIN INKAI
Ar tikrai jie pačios didžiosios vaizbos šalininkai

AUDROS Š. AIRIJOJE
Šimtmečiais tęsiamos katalikų ir protestantų kovos

GEDIMINAS GALVA

Spaudoj ir gyvenime

RUSŲ INŽINIERIUS, TAPgS VIENUOLIU
Už geležinės uždangos leidžia

mas laikraštis “Žurnal Moskovskoj 
Patriarchiji” (Maskvos Patriarcha
to Žurnalas) savo 1968 m. Nr. 8 
paskelbė apie mirtį dideliu asketiz
mu pasižymėjusio vienuolio archi 
mandrito Sergejaus (Ivano Ivano 
vičiaus Losiakovo). Jis mirė 1968
m.

Monetarininkų neabejotinas 
vadas ir teoretikas Chicagos u- 
»ūversit.eto ekonomikos prof. M. 
Friedmanas du kartu iš eilės 
buvo prezidentinių rinkimų me
tu respublikonų partij-i? pagrin
dinis ūkinis patarėias. Tai bet 
gi nereišk i kad ta partiia pa
sisako už monetarinį Amerikos 
ūkio tvarkymą. Taip pat tai 
nereiškia, kad monetariniu kai 
yra pa ė os didžiosios vaizbos 
Jrank’s ar tokios vaizbos pagrin 
diniai ėmėjai Taip galvojama 
plačiai. Didelė dalis spaudos, 
ypač darbininkų, mus taip klai
dingai įtaigoja.

Tiesa kitame šone. Tie.< res
publikonai, tiek monetarni fkai Į 
nori daugiau konkurencijos ir į 
tuo naciu daugiau mažesniu ben Į 
drovių. Jie priešingi d’delės jė
gos teikimui vienose rankose, 
nepaisant, ar ta jėgos kone- 
racija būlų privačiose ar valdi
nėse rankose. Tai supranlama, 
nes kaip keyninė teorija ’emia- 
si Maitaus galvojimu, taip L t. 
ma.nlnė — Smito. Smito teorija 
gi pilnai neveikia ir negali veik
ti ten, kur atskiros bendrovės

1942 m. pradžioje, bombardavi
mų metu, žuvo jo žmona, o jis 
pats su dviemis sūnumis ir dukteri
mi buvo vokiečių išvežti į Baltijos 
valstybes. Pakeliui buvo atskirtas 
nuo vaikų. Metams praslinkus, jis 
Įstojo i Persimainymo vienuolyno 
naujokyną Latvijoje. Sunkenybės 
privertė jį ir kitus vienuolius slėp
tis miškuose, kur jis įsitaisė gyve
nimui vietas žemėse iškastose būs
tinėse, net gi įsirengiant sau ir 
bažnytėlę. 1944 m. spalio 8 d. ar
chimandritas Agatonas priėmė jo 
vienuoliškus įžadus, duodamas jam 
Sergejaus vardą.

1964 m. jo sveikata pablogėjo. 
Tuo metu jam buvo leista pereiti 
į labai griežtą vienuoliško gyveni
mo būdą. Ir tai jį atgaivino. Inž. 
I. Losiakovas, dabar jau vienuolis 
Sergejus, pareiškė: “Pajutau, kad 
mano gyvenime kažkas įvyko... 
Kažkas esminio, ko neįstengiu nei 
nusakyti”.

Dabar jis daug laiko skyrė skai
tymui psalmių, evangelijų kny
gų, nurašinėjimui vienuoliškų tai
syklių, mokydamas vienuolyno nau 
jokus ir klausydamas išpažinčių. 
Prieš mirtį jis dar buvo pradėjęs 
tapyti paveikslą — Malda prie kie- 
liko, bet jau nebebaigė. O jis bu
vo nutapęs daug ikonų. Mirė labai 
ramiai — sėdėdamas fotelyje ir skai 
tydamas psalmes.

J. Daugi.

LEONARDAS DARGIS

tiek išauga, kad jos pačios vie
nos reikšmingai įtakoja ūkį, tuo 
panaikindamos pagrindinį Smi
to paklausos — pasiūlo3 dės
nio la:svą pasireiškimą. Tas pats 
pasidaro ir su valstybės tiesio
giniu kišimusi, steigiant vaiz- 
bines bendroves ar paraminius 
centrus.

Paraminiai centrai darbo jėgos 
eikvotojai

Paraminiai centrai ypač mė
ginami demokratų, nors jau ro
mėnai pakankamai gerai paro
dė, kad kur nors kas nors ūky
je netvarkoje, kai paraminiai 
pinigai be niekur nieko dalina
mi galintiems dirbti, štai, vien 
tik Nevv Yorke tokių dykaduo
nių prisirinko visas milijonas.

Paraminiai centrai ne tik sa
vo esme destruktyvūs sociališ- 
kai, bet ir ūkiškai, nes žarsty- 

’damiesi bilijoniniais pinigais mo 
nopolistiškai įtakoja ūkį, pana
šiai kaip per daug išaugusios 
bendrovės ar darbininkų sąjun
gos. Dar blogiau. Neretai tų 
centrų veikimas pareina nuo 
parlamentarų nuotaikų ir net 
gatvinių riaušių atitinkamai 
šokinant visą ūkį. Taip pat tų 
centrų organizacija nepaprastai 
brangi. Neretai dalintojai dau- 
gau išsidalina sau, kaip para
mos reikalingiems.

Dėlto dabar ir reikalaujama 
mokesčių reformos (neteisingi 
mokesčiai — vagystė), mažiau 
valdinės tiesioginės ūkinės kont 
rolės, mažiau mėtymosi para- 
miniais pinigais, daugiau pastan

gų galinčius dirbti aprūpinti 
darbu, prilaikymo per didelio 
atskirų bendrovių augimo. Kar
tu reikalaujama daugiau teisių 
vartotojams ir mažiesiems vaiz
būnams. Su tokiais reikalavi- 
ma’s be abejonės, sutinka ir 
tikrieji keynininkai.

Ir Friedmanas nori pataisyto 
Smito. Ir Friedmanui pats ūkis 
visai savaime jau nebesitvarko, 
o patvarkomas centrinio banko, 
bet ne taip kaip dabar. Jo gal
va centrinis bankas neturėtų 
niekuo kitu rūpintis, kaip tik 
krašto pinigų kiekiu. Ne cent
rinio banko reikalas rūpintis pi
nigų kaina (palūkanomis) ar 
jų gaunamumu. Žmonių išlaidu
mas pareinąs nuo pinigų ūkyje 
kiekio, o ne jų netto pajamų. 
Žmonės paprastai laiką daugiau 
ar mažiau tuos pačius pinigų 
kiekius, priklausant jų įplaukų. 
Jei pinigų atsiranda daugiau, 
tai jie stengiasi jais atsikra
tyti, didindami išlaidumą ir tuo 
keldami kainas. Išlaidumas ne
priklausąs ir tikrosios gamybos.

Infliacija atsiranda, kai pini
gų kiekiai auginami per greitai, 
neproporcingai gamybai, o de
fliacija — kai per’lėtai. Dėlto, 
siekiant pastovaus ūkio, pinigų 
kiekiai augintini pastoviai, ati
tinkamai gamybiniam augimui. 
Mažų ūkinių svyravimų atveju 
visai nieko nedarytina. Jie turį 
savaime išsilyginti .Zigzaginiai 
centrinio banko pasišokinėjimą: 
atnešą ir nervingą zigzaginį ū- 
kį

Fiskalinis ūkio tvakymas 
nepasiekiąs tikslo? 

Paklausos visuma (sudėtinė

Dabartinės kovos šiaurės Ai
rijoje sunkiai suprantamos ne
pavarčius mažosios Atlanto van 
denyno salos istorijos.

Airijos respublikos herbe ir 
Šiaurės Airijos pašto ženkluo-

numetęs paplūdimyje ir pasi
traukęs.

Padavimas tikrovėje buvo pa
kartotas. XVI a. ne kartą airių 
vadai buvo sumušti. Dabartinė
je Šiaurės Airijoje jau anuo mė

sė užtinkame raudoną, kruviną į tu ėmė įsikurti svetimieji. Dau- 
ranką. Padavimuose randama, 
kad senovėje salą valdė dabar
tinio Šiaurės Airijos ministerio 
pirmininko bendravardis O’
Neillas. Jis išvydęs atplaukiantį 
didelį laivyną, nenumatydamas 
galėsiąs svetimiems atsispirti, 
kardu nukirtęs savo ranką, ją

Neramumų Š. Airijoje metu Belfasto mieste buvo nutrauktas vanden
tiekis ir miesto gyventojai atsidūrė apverktinoje būklėje. Du berniu
kai padeda artimiesiems, nečdami vandens kibirą, pasemtą iš at
sarginio šulinio,

Rūkas ant vieškelio
Romanas

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas 

STASIUS BUDA VAS
77
Taip pat tuo pačiu metu aš norėčiau priminti 

Charlottę. Tu žinai, ji tau labai daug padėjo. Pats ne
gali jos užmiršti.

Aš apgailestauju, kad trukdau tave šiandien, bet 
aš turiu taip daryti, nes nežinau kitos išeities. Tu su
pranti, aš turiu globoti savo motiną, seserį ir jos vai
kus.

Dabar baigiu savo ilgą laišką ir vėl prašau ta- su tokiu geru apetitu

nuolyne, turėdamas 84 m. amžiaus.
Buvo gimęs 1884 m. Malojaroslav 
ly, Kalugos gubernijoje, darbininkų 
šeimoje. Buvo baigęs geležinkelio 
mokyklą ir statybos inžinerijos in- išgirdo jokio atsakymo.

vęs, jei gali, padėti. Žinoma, aš neturiu jokios intenci 
jos tavęs reikalauti. Tu turi pilną laisvę pasirinkti ir 
daryti taip ar kitaip. Aš norėčiau gauti atsakymą greit, 
kaip tik įmanoma. Pranešk man, kaip nutarei. Aš tu
riu žinoti, kaip man veikti artimoje ateityje.

Sveikinimai nuo mūsų visų.
Tavo Vytautas.” 

37
Vytautas miegojo ligi pietų. Milda kėlė jį keletą 

kartų pusryčių, tačiau jis visada atsakydavo.
— Aš nesu alkanas, palik ramybėje.
Po pietų ji vėl pabaladojo į duris. Dabar ji ne-

stitutą. Ilgus metus dirbo prie staty 
bų Novgorode ir kitose srityse. Jis 
taip pat buvo menininkas, lavinęsis

birž. 7 d. Pskovo-Pečioros vie ketverių metų Meno institute.

— Kas yra su tavimi? — nekantravo sesuo, tu 
visada sakai nesi alkanas. Tu, Vytautai, nevalgei vakar 
vakarą, nuėjai į lovą be trupinėlio, ak tie vyrai, — ji 
vėl sugrįžo į virtuvę.

paklausa — agg-regate demand) 
yra tiesioginė piniginės pasiūlos 
išdava. Paklausos visuma visai 
nepareina nuo biudžetinių sumų 
kaitos. Vadinasi, ar biudžetas 
su perteki i um ar su nepritek
lium tai neturį įtakos nei in
fliacijai, nei defliacijai. Šia 
prasme Keynes klydęs. Dėlto 
M. Friedmanas abejoja keyni- 
ninkų ūkinės analizės bei pra- 
matymų tikslumu.

Visgi ta pastoviai augančių 
pinigų kiekių formulė atrodo 
per magiška, nors būtų pasiu
tiškai malonu, jei gyvenime pa
siteisintų. Neatrodo tačiau, kad 
taip darytųsi. Dabar politikų 
dėka ūkis kaip tik daugiau tvar
komas monetariniai, kaip fis- 

' kaliniai, nuolat ribotai auginant 
pinigų kiekius, o teigiamų iš
davų negaunama ir tiek. Pas
kutinės naujienos net blogėjari- 
čios. Taip kovo mėn. pragyve
nimo kaina pakilo visais 0,8%. 
Aukščiausias mėnesinis pakili
mas 18 metų laikotarpyje. Me
tinis tos kainos pakilimas pa
siekė 5%.

Friedmaninis biudžeto veiks
mingumo paneigimas taip pat 
neįtikėtinas. Friedmanas abejo
jantiems jo teorija atsikerta, 
kad ji pilnai dar nebuvo pritai
kyta ir šiuo metu nei nepritai
koma, nes centrinis bankas ne- 
renkąs tikrųjų pinigų apyvar
toje duomenų. Tas bankas pini
gais skaito ein. sąskaitų indė
lius ir gyvuosius pinigus, o 
Friedmanas sako, kad tai esą 
ein. sąskaitų indėliai, tie pre
kybinių bankų termininiai in
dėliai, kurie naudojami pini
gais, na, ir gyvieji pinigai.

Taip dalykams klostantis,

guma naujakurių atvykę iš Ško- 
’ tijos atnešė presbiterionų tikė
jimą.

Katalikų žudynės
Iš Anglijos atvykę naujaku

riai ėmė grobstyti airių žemes. 
Airiai 1641 m’, sukilo prieš An
gliją. Oliver Cromwellis išžudęs 
Droghedoje 3000 airių katalikų 
sušuko: “Tai buvo teisingas
Dievo teismas nubausti lauki
niams nusidėjėliams”.

Airijos katalikai, įsipainioję 
į Anglijos politiką, rėmę Stuar- 
tų katalikiškos dinastijos atkū
rimą, sulaukė protestantų at
kirčio. Katalikas James (Jokū
bas) II buvo sumuštas ir 1690 
m. nuo sosto pašalintas. Nuo 
to meto vyko tarp katalikų ir 
protestantų nepertraukiama ko
va Airijoje. XVIII a. apie 200, 
000 airių buvo priversti apleisti 
kraštą ir įsikurti Amerikoje. 
Jie į naująjį pasaulį atsineša sa 
vo papročius. Ir šiuo metu te- 
bešvenčiama šv. Patriko diena. 
Šeši airių kilmės vyrai buvo iš
rinkti JAV prezidentais.

Airių svajonės
Airiai katalikai ilgai tesinau

dojo susiaurintomis teisėmis. 
Tik 1829 m. Daniel O’Connelliui 
pavyko iškovoti vienodas teises 
airiams katalikams. 1840 m. 
daugelis airių badu mirė ar bu
vo priversti į JAV išvykti. Ai
rijos protestantai žemvaldžiai, 
kai airiai dėl blogo bulvių der
liaus pergyveno badmečio tra
gediją, javus svetur išvežė.

Anglija visomis priemonėmis 
gniuždė airius. 1866 m. Angli
jos ministeriui pirm. Gladstonui 
nepavyko Airijai suteikti savi
valdos. Winstono Churchillio tė
vas kovojo prieš savivaldą ir 
šaukė parlamente: “Ulsteris 
kovos prieš savivaldą”. Jis su
laukė sekėjų. Gladstono suma
nymas buvo palaidotas.

Airiai katalikai ėmė kovoti. 
Sukilimas sekė sukilimą. Pirmo
jo visuotinio kar, pabaigoje

Keynes ir toliau pirmauja, nes Airijoje vykęs kraujo pralieji- 
jo šalininkams ūkinių bėdų at- mas privertė anglus 1921 m.
vėjais iš karto aišku, kas dary
tina, ir jau vien tuo gerai psi
chologiškai nuteikiant žmones, 
kai monetarininkai vis iš naujo 
tegali patarti laukti savaimin
go ūkio išsilyginimo.

paskelbti Airijai (Erin) nepri
klausomybę.

Liberalas ministeris pirminin
kas Asąuithas bandė išspręsti 
ir Ulsterio klausimą. Prieš jo į-

(Nukelta į 4 pusi.)

Vytautas apsivertė ant antro šono. Jis galvojo ir 
galvojo ir tuo pačiu metu jis girdėjo virtuvėje negarsius 
pasikalbėjimas. Jis girdėjo savo motinos balsą. Ji kal
bėjo lėtai ir tyliai. Tačiau jis vis tiek pagavo žodžius:

— Milda, praėjusią naktį aš sapnavau tokį malo
nų sapną, — sakė ji dukrai.

— O aš nesapnavau gražaus sapno jau seniai, se
niai, — atsakė Milda, — mano sapnai visada sunkūs ir 
slegią. Visada aš keliauju klampynėmis, visada pakal
nėn ir pakalnėn. Aš noriu atsitiesti ir pasiekti kalną, ta
čiau daugiausia pelkės. Ką tu sapnavai, mama?

— O, toks puikus sapnas. Atrodė, kad aš buvau pa
kviesta kur nors į didelį balių. Pas turtingus ir gerus 
žmones. Jie pasodino mane prie stalo garbingiausioj 
vietoj. O koks stalas. Jis buvo apkrautas įvairiu, skaniu 
maistu. Daugiausia mėsa. Karbonadais, jautiena, paukš
tiena. Jie mane prašė valgyti ir aš valgiau tiek daug ir

— Sapnai mūsų nepasotina, mama, — pertraukė 
Milda.

— Aš žinau, aš žinau, mano brangioji, aš nie
kada netikėjau sapnais, kadangi tai nuodėmė, aš tik 
norėjau tau papasakoti, — ji pradėjo šnabždėti ir Vy
tautas nebegalėjo užgirsti.

Jis dabar girdėjo kaip sesuo sukėsi apie krosnį. Ji 
skambino lėkštėmis, šaukštais ir šakutėmis. Vienu me
tu jis pajuto verdančių bulvių kvapą.

— Bulvės yra puikus maistas, — pagalvojo jis ir 
pajuto skrandyje aštrų alkį. — Karštos bulvės ir trupu
tį sviesto...

— Milda, — jis vėl užgirdo motinos balsą.
— Taip.
— Aš nenoriu nieko daugiau, nieko, tik truputį 

juodos duonos. Ir aš valgysiu tol, kol aš esu kvaila, 
tik sausą duoną.

Duktė nieko nesakė ir vėl virtuvėje buvo tyla. Tada 
motina vėl pradėjo:

— Ką tu galvoji, Milda? Ar tu manai, kad vėl bus 
kada tokios dienos, kad mes galėsime valgyti kaip 
Lietuvoje? Aš manau duoną, sviestą, mėsą, daržoves, 
vaisius. Ką fu galvoji, Milda?

Kažką duktė atsakė, bet Vytautas negalėjo supras
ti, kadangi kalbėjo negarsiai, tuo pačiu metu skambant 
indams. Virtuvėje vėl buvo tylu.

Bulvės kvepėjo stipriau ir stipriau. Vytauto bur
na buvo pilna seilių. Skrandis degė iš alkio.

Jis nebegalėjo toliau gulėti, atsikėlė ir apsirengė. 
Rūbinėje jis rado porą dar apynauju batų. Jis įsidėjo ba
tus į portfelį, pasiėmė apsiaustą ir nieko nesakęs iš
ėjo iš namų. Perėjo kiemą ir greitai dingo už vartų.

Laukuose jau buvo ankstyvas ruduo. Aplinka buvo 
miegūsta ir tyli. Jis pasuko kalvos link, žinojo, kad ant 
kalno buvo keletas laukinių obelėlių. Jis dabar ėjo grei- 
čia uir greičiau. Tolimoj pamatė ketvertą senų obelų 
ir jo akys prašviesėjo. Jis pasuko prie jų ir pamatė ant 
žemės daugybę mažų obuolių su puvimo žymėmis. Lau
kiniai obuoliukai nebuvo didesni už vyšnias. Jis pasilen
kė ir prisirinko jų pilnas apsiausto kišenes. Tada jis 
prisipylė jų pilną portfelį ir palikęs obelis vėl pasuko į 
lauko keliuką. Dabar jis eidamas valgė obuoliukus vieną 
po kito. Jie buvo rūkštūs ir kartūs. Kai kurie jų buvo su
kirmiję, tačiau jis valgė, nejusdamas obuolių neskanu- 
mo. Tuo metu tai buvo jam puikus maistas.

Jis ištuštino vieną kišenę ir pradėjo kitą. Bet jis 
nebaigė antros kišenės, kadangi priėjo kalvos kraštą ir 
pamatė miestą. Miestas pagavo jį. Jis skubėjo dabar grei
tai pakalnėn. Jis norėjo pasukti prie autobuso sustoji
mo vietos, bet pakeitė nuomonę ir pasuko siauron gat
velėm

(Bus daiurlau)
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Žmogus, jaučiąs laiko pulsą
Atsiminimų pluoštelis apie naująjį vyskupą Ant. Deksnį

JUOZAS PRUNSKIS

Didžiu džiaugsmu užtvino lie-Įgingųjų veikime. Jis priklausė vi- 
tuvių širdys, kai pasklido žinia, | suomenininkų, abstinentų būre- 
kad prel. Antanas Deksnys pa- liams. Vadovybės buvo parink- 
aukštintas j vyskupus. Juk tai tas ceremoniarium —apeigų tvar- 
toks nuoširdus kunigas, toks kytoju. Kartu jis buvo ir humoro
uolus patriotas lietuvis, tokio 
tauraus būdo žmogus, visiems 
mielas, su visais taktiškas, atsi
lankančiam svetingas, visada pa

mėgėjas. Mums būdavo linksma, 
kai asiston paskirdavo visus su to-i 
kiom “žvėriškom" pavardėm: 
Paukštis, Lapt', Šeškus... Anta-

reigingas, net ir su pačiu papras- nas priklausė slaptai Šv. Tomo 
čiausiu demokratiškas. Tai žmo- 1 klierikų draugijėlei, kur buvo tik
gus, kuris priešų neturi.

Pažinau jj dar jaunutį gimna
zistą, kai 1922 m. iš Utenos per
sikėliau į Rokiškio VI gimn. 
klasę. Sunkiais pokario metais at
važiavau su išaugtu švarkeliu ir 
klasės draugai pratarė: “Nu, tas 
ilgarankis uteniškis baisiai tiktų 
vėžiams gaudyti”. Tačiau An
tanas, tada penktokas, nuspren
dė mane kitam panaudoti - stei 
giant skautus, apie kuriuos jau 
buvo patyręs iš raštų, o aš jau 
Utenoje buvau pradėjęs skauta- 
vimą. Nuo tada mūsų gyveni
mas pradėjo riedėti neatskiria
mu taku.

Skautų draugininkas
Tuo metu Rokiškio gimnaziją 

lankė keturi broliai Deksniai ir 
jų sesutė. Rūpestingi tėvai bu
vo jiems net namus pastatę. Vy
resnysis brolis Jonas baigė gim
naziją pirmoje laidoje, tapo in
žinierium ir dėstytoju universite
te. Antras brolis — Stasys gabus 
dailininkas, mirė dar mokslei-

keliolika narių ir kurie visomis 
jėgomis savyje ir seminarijoje sie
kė įgyvendinti Kristaus dvasią.

Prie vysk. Paltaroko katedros
Antanui dar esant seminarijo

je 1929 m. mirė jo motina. Tėvas 
pirmosios bolševikų okupacijos 
metu mirė nukankintas vežant į 
Sibirą. Kunigu buvo įšventin
tas 1931 m. gegužės 30 d., 25 m. Roi(jskį0 prutenio draugijos draugininkas paskautininkas Antanas Deksnys 
amžiaus (gimęs 1906 m.) O su se (kairėje! dabar pakeltas į vyskupus, ir adjutantas Juozas Prunskis, dabar

"Draugo ir ‘The Marian" redaktorius.. Nuotrauka daryta prieš 44 metus 
Abudu pirmieji iš keturių skautų, pradėjusių skautybės sąjūdį 1923 m. Ro
kiškyje. Du kiti jau mirę.

minarijos baigimu gavo ir Vyt. 
Didžiojo universiteto diplomą. 
Kaip gabų, geros dvasios, veiklų 
kunigą įžvalgus vysk. Paltarokas 
norėjo turėti centrinėje vysku
pijos parapijoje — paskyrė vika
ru į Panevėžio katedrą. Čia vėl 
atsiskleidė plati dirva veiklai su 
jaunimu, nors ir sunkiose sąlygo
se
n inkams.

kelių mėnesių sudegė ten lietu-1 jį parinko savo diecezijos naujų- 
vių bažnytėlė. Užgulė jį statybos i jų ateivių globėju, nes juk dau- 
darbai. Gerai jo nuotaikas pavaiz Į giausia jo rūpesčiu į parapiją at- 
duoja jo paties privatus laiškas:

esant uždraustiems ateiti- “Gyvenime,gi vieniems — verž-

Biržuose
liesiems — lengviau sekasi su 
planuoti dienas ir metus, gi 
“Atsargiesiems" ar pasyviesiem 
tik planuos ateitis ir lieka. Nega
liu skųstis savo likimu. Svar
biausias mano ‘planas’ jei taip 
pasakyti kunigo darbas, nepa
liko ant popieriaus — einu parei
gas ir turiu džiaugsmo tuose tru-

Kai reikėjo Biržuose, vieton su
sikompromitavusio klebono, su
daryti stiprų sielovados centrą, 

viu būdamas. Sesutė, tokia kuk- Vysk- Paltarokas ten pasiuntė vi
li, miela, liekna gimnazistukė E-'karu kun Deksnį. Ten, gausu 
lenutė irgi labai jaunutė mirė. Į protestantų, reikėjo ypatingo tak- ( _

Pirmi keturi Rokiškio skautai ito žmogaus. Ir vyskupas nebuvo pintuose, kurie kasdien krinta 
pradėjome posėdžius mus globo- apviltas. Tačiau vysk. Paltarokas ant kelio... Kartais atrodo, kad 
jusio prel. Labanausko kleboni-1 vįs norėjo turėti specialistų iš į- didžiuliausi rūpesčiai klebono 
jos sode. C) jau Deksnių namas, vaįrįų sričių. Kun. Lipniūną bu- Amerikoj — kaip finansiniai 
pasidarė skautų buklu. Greit su-j vo išsiuntęs studijuoti į Prancū- administruoti parapiją, galus 
sidarė skautų draugovė, kuriosį^ją, kun. Gasiūną į Belgiją, o su galais sudurti, ruošti piknikus, 
draugininku išsirinkome Anta-, kun Ant. Deksnį — į Šveicarijos žuvų vakarienę. Ne tokią kuni-
ną. AŠ tapau draugovės adjutan
tu. Dabar, Antanui vadovau
jant, prasidėjo sueigos miesto 
sode, iškylos į miškelius, ekskursi 
jos po apylinkes, kur, neturėda
mi palapinių, tiesdavome nuo 
lovų nutrauktas paklodes. Trūk
stant patalpų, pamokos gim
nazijoje buvo dviem ..pamai- cį. i{J psįch'olOgo, filosofo Ku-! rnybėj galiu, kol akys merkias... 

avn da- ...1 elpes sistemą, ją apgynė magna 
cum Įaudė ir gavo doktoratą.
Lietuva tuo metu buvo rusų oku
puota. Negalėdamas grįžti, kun. 
dr. Deksnys gilino teologijos, me
no istorijos, literatūros, filosofi
jos , studijas, kol marijonų kvie
čiamas 1941 m. galėjo atvykti į 
JAV. Pradėjo vikarauti Visų 
Šventų parapijoje, Chicagoje. Ta-

Friburgą gilintis filosofijoje, pe-igystę vaizdavaus seminarijoje... 
dagogikoje, istorijoje. Atrodo, kad Mano plunksna vos spėja viso- 
jį ruošė profesūrai Panevėžy no- kias bylas, sąskaitas, čekius, pri- 
rimai įsteigti mažajai seminari- minimus, pranešimus ir parengi- 
jai. mus parapiečiams konstrukto

riams, menininkams parašyti...p
Daktaras Šveicarijoje Pasiskaityti ką nors kultūriška

Kun. Deksnys, parašęs diserta-Į c>ar apiė vidurnaktį, pačioje ra-

101 VĖLIAVA IR LIETUVIAI
Kaip iš spaudos pranešimų ži

noma, pernai puikiai pasirodę 
Connecticuto lietuviai ir šiemet 
priėmė valstijos veteranų — V 
FW kvietimą dalyvauti viso Con
necticuto mąstu ruošiamam Lo
jalumo dienos parade, kuris įvyks 
ta New Britain, Conn., gegužės 
4 d., sekmadienį, pradžia 1:15 v. 
p.p.

Be organizacijų vėliavų lietu
viai turės net du vėliavų būrius: 
50 Amerikos vėliavų (50-čiai val
stijų atžymėti) ir 51 lietuvišką 
trispalvę -—22 laisvės ir 29 juo-

i dais kaspinais perrištos vėliavos. 
Praėjusiais metais lietuviai daly
vavo tik su vienu — 50 lietuviš
kų vėliavų —« būriu, ir tai susi
laukė. labai puikių atsiliepimų. 
Amerikoniškas vėliavas šia pro
ga perka, gražų susiorganizavi- 
mą parodę Hartfordo lietuviai, 
susidėjus krūvon L.B. apylinkei, 
VFW Sabonio Postui ir vietiniam 
Ramovės skyriui.

50 lietuviškų vėliavų pernai į- 
sigijo Waterburio lietuviai, L.B. 
apylinkės iniciatyva, irgi bendr- 
darbiaujant vietinei L.B., Mote
rų klubui ir Ramovei.

Šiemet viso Connecticuto lietu
vių dalyvavimą parade iš pat 
pradžių derina L. B. apygardos 
valdyba. Parado tvarka rūpinsis 
Connecticuto ramovėnai. Lietu
viai žygiuos 7-toje divizijoje, ku
rios priešakyje eis lietuvių Ame
rikos karo veteranų Sabonio 
Postas.

Tikimasi, kad šiemet parade 
i bus dar daugiau žygiuojančių or-

sikėlė apie 50 naujų ateivių šei 
mų. Vyskupijos centre jis pasida
rė įtakingu žmogum,.

Jo veikimas nesiriboja parapi- ganizatorių ir neorganizuotų lie
ja. Jis buvo lietuvių kunigų vie-[tuvių - įvairiausio amžiaus, vy
nybės valdyboje, bendradarbia
vo spaudoje, ypač rašydamas 
trumpus, šiltus pamokslėlius į 
kunigų žurnalą “Lux Christi", 
buvo tarp vadovaujančių asme
nų Lietuvių religinės šalpos cen
tre. Kas tik lietuviška, jam visa
da sava ir jis niekada negaili pa
švęsti savo laiko ir jėgų lietuvių 
religiniam reikalui, būdamas ne 
užsidaręs aristokratiškas biuro
kratas, o žmogus su žmonėmis, 
jaučiąs laiko pulsą ir gyvenamo 
laikotarpio reikalavimus. Šitokį

rų ir moterų. Tenai savo atsi
vežtais (nepartiniais ir gero sko
nio) plakatais galima bus ne tik 
paremti JAV, bet ir iškelti rau
donąjį smurtą Lietuvoje.

Rinktis prieš 1:15 vai. p.p. J. 
M. Fields auto aikštėje, ties East 
Main Str. ir Stanley Str. sankry
ža. Vietinė L.B. nurodo lietu
viams mašinų pasistatymo vietą 
prie Stanley ir Dwight gatvių 
kryžkelės. Bendrinė mašinų vie
ta parado kelio gale prie Willow 
Brook Parko, ties So. Main Str.

džios važinės specialūs autobusai. 
Beto vietiniai lietuviai parūpins 
lietuviškų “taxių” paradui pasi
baigus lietuviams “šoferiams" 
prie savų automobilių nuvežti.

Parado vieton važiuoti: iš Mer- 
rit Parkway, ties Berlin, išsukti 
72-jų greitkeliu į Netv Britain ir 
važiuoti į Stanley Str.

Iš 84 greitkelio pabaigos, vyks
tant nuo Waterburio, važiuoti 
Woodford Avė. ir VVest Main Str. 
(į dešinę) iki So. Main Str., o 
ten sekti policijos nurodymus.

Paradui pasibaigus dalyviams 
bus “open house” pas V.F.VV., gi 
lietuviai galės atsigaivinti ir lie
tuvių Varpo svetainėje, Park Str.

Reikia tikėtis, jog parade susi
tiks daugybė įvairaus amžiaus 
lietuvių.

Pernykščiame parade svetimų
jų akį ypatingai patraukė tauti
niais rūbais pasipuošę VVaterbu- 
rio Sūduvos šokėjai, kurie gali
ma sakyti, yra pramynę Connec
ticuto lietuviams kelius į viešus 
pasirodymus. Gegužės 4 dieną be 
jų laukiama ir kiek galint dau
giau tautiniais rūbais pasipuošu
sių moterų, kurios tam, kiek pa
tirta, organizuojasi per Moterų 
klubus.

Dėl smulkesnių informacijų 
teirautis pas vietinių LB Apylin
kių ir kitų organizacijų valdybas.

R.

SIEKUI KRIKŠČIONIŲ 
VIENYBES

234-ių anglikonų, protestan
tų ir ortodoksų Bažnyčios Pa
saulinės tarybos generalinis sėt 
retorius Ženevoje pastorius Eu
genijus Blake specialia telegra
ma pakvietė Popiežių Paulių 
VI-jį savo vizito tarptautinės 
Darbo organizacijos 50-ties me 
tų sukakties konferencijos me
tu apsilankyti Pasaulinės Baž
nyčių tarybos būstinėje Žene
voje, kas galėtų daug prisidėti 
prie viso pasaulio krikščionių 
bendruomenių suartėjimo. švei

I .

žmogų Vatikanas ir parinko nau- pabaiga ir Stanley Str. susikirti- 
ju lietuvių vyskupu. ' mu. Tarp parado pabaigos ir pra-

AUDROS S. AIRIJOJE

earijos spaudos atstovams pa
teiktame pareiškime generali
nis sekretorius Eugenijus Bla
ke iškelia katalikų Bažnyčios 
pastangas ypač po Vatikano 
II-jo I3usirinkimo, siekti visų 
■krikščionių vienybės.

Parduodamas
CADILLAC COUPE D,E VILLE 
švarus, geram stovy, gerai užlaiky
tas automobilis. Kreiptis į B. K. 
Pietkieuicz, Crane Savings & Loan 
Ass. eiation, t7tli ir Rockwell St.

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

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

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

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

Kiekvienam pasauliečiui, 
ypač šiais laika s, yra labai 
įdomi

Myk. Krupavičiaus knyga

KUNIGAS 

DIEVO R ŽMONIŲ 

TARNYBOJE
- . kt ' ga nėr:, specialiai skirta 

kunigams ji ne mažinu skirta pa- 
j .ui ečiams nes knygoje iškeliami 

r ifinii; iiasnuiięčlo reiknla-
rr.ai kunigui

“Drauge”.
Kaina 5 dol 720 pusi.

IlIiitniH State uvvciiOipil prie kainos
turi MfidcH 5^

FRANK’S IV and RADIO, INC.
S240 SO HAI,STPD STREF'I Telef — CA 5 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVT7IUU APARATAI

riom. Sueigas dažnai tekdavo da 
ryti tarpinėje pertraukoje. Nevi
si turėjome laikrodėlius, tai lėk- 
davome į sueigą su stambiu ža
dintuvu, kad nepavėluotume... 
Buvo nepaprastai daug entuzias- 
mo, pasišventimo.

Antanas ant grafo žirgo 
Buvome kartu ir ateitininkai.

(Atkelta iš 3 pusi.) 
jungimą Airijoje stojo krašto

Talkinome ir pavasarininkams.. da drauge su juo Chicagoje įstei- 
Kai reikėjo pavasarininkų kon-j gėme ateitininkų draugovę. Ir 
gresui tvarkdarių, buvo pakvies-j vėl Chicagos parkuose skambėjo
ti skautai. Per vieną skautuką, 
kuris gyveno pas Rokiškio grafo 
tarnautoją, gavome keturis gra
fo žirgus. Antanas ir dar mes trys 
ūkininkaičiai tapome raitaisiais 
tvarkdariais. Oi. buvo smagu jo
ti miestu, kai grafo žirgo pasa
gėlės kirto į akmens bruką... An
tanas buvo visada toks svetingas. 
Kai vienų Užgavėnių metu parsi
kvietė į savo tėviškę — stam
bų Buteniškio ūkį Onuškio pa
rapijoje, jo mamytė ir sesutė muši 
12 kartų vaišino. Gabiam Anta
nui ir mokslas sekėsi ir laiko už
teko gausiems organizacijų dar
bams. Nors būdamas vadovu, jis 
buvo toks kuklus. Atsimenu, 
kaip mes su juo sekmadieniais 
iš muzikos mokytojo buto per 
miestą ant pečių nešdavome fis
harmoniją pamaldoms į mokslei
vių bažnyčią.

Kauno seminarijoje

Antanas Rokišky sukūrė skau
tams vaidinti veikalėlį. Jame, 
kiek prisimenu, buvo mintis, kad, 
norėdamas motiną pradžiuginti, 
skautas Motinos dieną jai pasa
ko, jog bus kunigu. Tai buvo jo 
nusistatymas — baigęs gimnazi
ją, 1926 m. išvažiavo į Kauno ku-

Plačiai mylimas prelatas 

Tie kun. Deksnio vargai bu
kapitalo atstovai, spauda ir ka
riuomenės vadovybė. Ulsteris

vo, vainikuoti pastatymu naujos ^o Anglijos žinioje. Tarp Dub
lino ir Belfasto prasidėjo šal
tasis karas, užsitęsęs iki 1960 
metų.

bažnyčios, kuri švyti lietuviškais 
motyvais, patriotiškai — religi
niais vitražais, miela sava lietu
viška nuotaika, kurią padėjo su
kurti jo pakviesti lietuviai arch. 
Mulokas, dail. Jonynas. Parapie-
čiai jį mylėjo, vyskupas jį vertino 
pakeldamas į prelatus. Jis žino- 

mūsų dainos ir buvo mieli susi-j mas ir mylimas plačiau negu jo
rinkimai.

Padegėlis lietuvių klebonas 

Kun. Deksnys dar kurį laiką

tų tautos pajamos veik vieno
dos. Airijoje dauguma gyven- 

žemvaldžiai, anglų aristokratai, t°jų verčiasi žemės ūkiu, UI

Padalinta sala

Nepaprastu ryžtu, kruvino

steryje pramone ir prekyba. Ul- 
terio gyventojų gerovė žymiai 
didesnė, nes ši sritis iš Angli
jos gauna 240 mil. svarų ster
lingų metinę paramą.

Ulsterio katalikai linkę su 
anglais ūkiškai ir politiškai ben
drauti, tačiau jie siekia vienos 
airų valstybės. Protestantai da-

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western 
4. LIEPONIS

PR 8-5875

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

mis airiai teatsiekė pirmą tiks- 
. lą — paskelbė nepriklausomy- 

parapija. Kai Chicagoje komite-i^ę didžiojoje salos pietinėje da

mis, ilgai užsitęsusiomis kovo- ' ro žygius paskelbti Ulsterio vai

tas, siekiąs išsaugoti lietuvių tei-i 
sės Šv. Kazimiero kapinėse, ren
gė kapinių steigėjo kun. Kriau- 

vikaravo Mt. Carmel lietuvių, čiūno minėjimą, pakvietė prel. 
parapijoje. Kai kun. V. Tikuišis Deksnį su pamokslu, jis dalyva-' kovos ^karštis^tirukdė įgyven

dinti airių svajones.

lyje. Šiuo metu tęsiama kova 
apjungti visus salos airius. An
glijos įtaka, jos spaudimas ir 
praeityje išugdytas tikybinis

išvyko kapelionu į laivyną, bu- vo ir to sąjūdžio suroštame ban- 
vo vysk. Althoffo pakviestas kle- kete, parodydamas, kaip jam 
bonauti Nekalto Prasidėjimo pa- brangios lietuvių pastangos iš- Airijoje yra 3 mil., Ulsteryje
rapijoje E.St. Louis mieste. Po laikyti savas tradicijas. VyskupasI 1,5 mil. gyventojų. Abiejų kraš-

stybę.

Katalikų skundas

Protestantai valdo ir katali
kiškas Derry ir Strabano sri
tis. Jų rankose yra šalies fi
nansai ir Anglijos duodama pa
rama. Katalikai skundžiasi, 
kad jiems sąmoningai protes
tantai trukdo dirbti jų įmonė
se. Žymus skaičius katalikų yra 
bedarbiai. Katalikai teigia, kad 
protestantai, neleisdami įsidar
binti. siekia juos išstumti iš 
krašto.

Neseniai Ulsterio m’nisteris 
pirmininkas pareiškė: justi atei
tis tikra, jei įsidarbinote Shorts 
Harlando ar k’tose įmonėse, ku 
rios ėmimą Anglims parama. 
■Ūkininkai gaipta valstvbės prie
mokas. o darbininkai pensijas.

Katalikai nriverst’ gvventi 
savame pasaulyje. Jie dažnai 
v.^aran.19 darbo B’^dnieu kata
likai net neturi teisės balsuoti. 
Ulsterio savivaldos atsilikimas 
sąmoningai nrotestantų palai- 

i komas nes reformos jiems ne
naudingos.

Katalikai vėl pasirinko kru- 
! vinos kovos kelią, kuris nuve-

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

famous cancer legends.

nigų seminariją. Čia buvo tarp j i&69 m.. taigi lygiai prieš 100 metų. buvo atidarytaCent ral Pacific geležinkelio linija. Atvaizde matome paleidžia- I dė pietinės salos gyventojus į 
| nepriklausomybę.pirmaujančių moksle, tarp ener-| muosius pirmuosius traukinius

In an all-out effort to avoid the truth, people hava 
created tome pretty imaginadve phrasea.

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

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse but to fight fire wjih fire with 
•ome more meaningful phrases.

Likę “i in 3 a being saved now. i in j could ha 
•aved if people went for checkups every year.”

And “aoo,ooo were saved lašt year. Annual chedo- 
ups can help tave thousands more.”

What are you waiting for? Don’t you want co en. 
joy the peace of mind that comes from knowing you’ra 
doing the best thing for your health?

If it’a slogans you want, we can give them to you. 
We’fl do anything to try to make cancer a legend in 
its own time. But we need your help.

Hdp yoenelf wirh a checkup. And others with a chedc.
American Cancer Soeiety



BOSTONO ŽINIOS
LIETUVIŠKAS 2ODIS MARGAIS TAKAIS

Lietuvių veteranų s-gos “Ra
moves” skyrius balandžio 20 d. 
So. Bostone surengė dailiosios li
teratūros ir dainų vakarą. Pro
gramą parengė rašytojas Vytau
tas Volertas, o ją atliko: Aušra 
Marčiulaitytė - Zerr, Virginija 
Majauskienė ir “Kario” redakto
rius Bronius Balčiūnas. Dainavo 
solistė Ona Pliuškonienė, akom-, 
panuojant muzikui Jeronimui 
Kačinskui. Išskyrus muziką Ka
činską, programos dalyviai iš 
Philadeiphijos.

Trio - Marčiulaitytė -Zerr, Ma
jauskienė ir Balčiūnas, su Mažvy
du, Donelaičiu, Poška, Daukan
tu, Strazdeliu, Baranausku, Ku
dirka, Biliūnu, Žemaite, Mairo
niu, Krėve, Binkių, Sruoga, Puti
nu, Šeinium, Miškiniu, Nerim, 
Brazdžioniu, Aisčiu, Mačerniu, 
Nyka- Nyliūnu, Mackum, Bra- 
dūnu, Santvarų, Škėma, Ostrau
sku, Gliaudą, Baronu, Audrone, 
Gustaičiu ir kitais, skelbė lietu
višką žodį, jo grožį, godojo lie
tuviškas godas, kėlė lietuvių dva
sią, žadino naujam gyvenimui, 
rodė mūsų kalnų, pievų, miškų, 
upių ir ežerų grožį, kalbą ir dai
nas. Žodžiai, kaip giedančio miš
ko paukščiai - nuo šakos ant ša
kos, vyturėlio staigiu šuoliu į 
aukštybes, ar prie motinos dūz
giančio ratelio, kaip nesibaigian
tį grožio pasaka aidėjo Lietuvių 
Piliečių klubo auditorijoj. Čia bu
vo visas dailiosios literatūros 
menas -su meile, džiaugsmu, il
gesiu iki satyros ir juoko. Mums, 
kurie išaugom gražioj Lietuvoj, 
priminė vaikystę, mokyklą, miš
ko pasaką, upelio čiurlenimą, 
pirmuosius meilės ištartus žo
džius, mūsų rūpesčius ir vargus. 
Tokia gausybė autorių ir taip 
gražiai Volerto sujungtų į vieną 
pynę atidengė viską, ko siekėm, 
kuo gyvenom ir ką turėjom. A- 
čiū Vytautui Vo.lertui taip kruop 
šefaf'atrinkusiam perlus iš mūsų 
dailiosios literatūros, o skaityto
jams už gyvą perdavimą.

Bostone pirmą kartą pasirodė 
ir nauja solistė Ona Pliuškonie
nė, kuriai akompanavo muz. J. 
Kačinskas. Ji padainavo Banai
čio “Anksti rytą atsikėliau”, Bud
ri ūno “Kas. bernelio sumislyta”. 
Gruodžio “Aguonėlė”, Jakubė- 
no “Gėlės iš šieno”. Kavecko 
“Na tai kas” ir bisui dar porą vi
sai negirdėtų dainų. Solistė turi 
gražų, skambų ir stiprų balsą, o 
taip pat ir gražią bei kuklią iš
vaizdą. Tai svarbiausi solistų pa
sisekimo požymiai. Tikrai buvo 
malonu klausytis nematytos ir 
negirdėtos dainininkės. Manyki
me, kad ją girdėsime dažniau, o 
kad jos kelias į dainos žvaigždy
nus yra gražus.

Taigi ačiū ir LV. S. “Ramovė” 
valdybai už šią gražią ir nuotai
kingą kultūrinę popietę. Šio pa
rengimo pelnas paskirtas “Kario” 
žurnalui. Tiesa, šiame parengi
me nesimatė eilės kultūrininkų. 
Gaila.

Po meninės programos buvo 
vaišės ir šokiai. P. Žičkus

DR. RAMŪNO PASKAITA 
BE DR. RAMŪNO

Bostono kultūriniai subatvaka- 
riai išsiuntinėjo pakvietimus, kad 
balandžio 19 d. kultūrinio subat- 
vakario paskaitininku bus Otta- 
wos universiteto švietimo depar
tamento direktorius prol. dr. An
tanas Ramūnas -Paplauskas. Pas

kaitos tema: Psichologinė ir so
ciologinė XX amžiaus vizija.

Nuolatinė subatvakarių salė 
Tautinė S-gos namuose prisipil
dė. Kai kas juokavo, kad reika
lingas naujas prelegentas. Subat
vakarių rengėjai laukė, o publi
ka nerimavo. Ilgiau nei po gero 
pusvalandžio laukimo subatva-i 
karių vadovas rašyt. St. Santva
ras perskaitė dr. Ramūno laišką, 
rašytą ant vizitinės kortelės. 
Laiške buvo nurodytas laikas, 
skridimo numeris, kada iš kur 
išskrenda ir kada bus Bostone. 
Tas laiškas buvęs gautas penkta
dienio vakare, pusdieniu vėliau, 
negu dr. Ramūnas turėjo atskris
ti. Šeštadienį skambinęs į Otta- 
wą. Ponia Ramūnienė pasakiusi, 
kad vyras išskridęs penktadienį. 
Tačiau prelegentas Ramūnas iki 
šeštadienio vakaro nepasirodė. 
Santvaras atsiprašė susirinkusius 
už tokią “išdaigą”. Pora daktarų 
išėjo tuojaus. Tada Santvaras 
paskaitė iš neatvykusos prelegen
to knygos, kurioje duodami eilės 
mokslininkų ir kitų žymių asme
nų gražūs pasisakymai apie Lie
tuvą, lietuvius, lietuvių kalbą ir 
paties autoriaus išvedžiojimai a- 
pie didelę lietuvių misiją, kurią 
jie atliksią ir Lietuvos vardas iš-l 
kilsiąs kaip senosios Judėjos ar, 
Graikijos.

Sekančią dieną, t.y. sekmadie- • 
nį, dr. Ramūnas pasirodė Bosto
ne. Pasirodo, jis atvykęs penkta
dienio ryte, tik, nežinia kodėl, ne
rado reikalo atvykti į subatva- 
karį, kur turėjo skaityti paskai
tą. Tai pirmas toks atsitikimas 
per dešimtį subatvakario gyveni
mo metų.

MUZIKAS KAČINSKAS 
HARVARDE

Balandžio 18 d. 8 vai. vakare 
Jeronimo Kačinsko saksofonų 
kvartetas buvo išpildytas Har
vardo universiteto muzikos drau
gijos koncerte.
VAIDINIMAS GEGUŽĖS 11 D.

Bostono lietuvių dramos sam
būris, režisuojamas Aleksandros 
Gustaitienės, po ilgesnės pertrau
kos, gegužės 11 d. 3 vai. Lietuvių 
Piliečių D-jos auditorijoj So. Bos
tone stato net du veikalus. Šve
dų rašytojo Augusto Strindber- 
gerio “Stipresnioji” ir Kazio Sa
jos tragikomediją “Maniakas”. 
Kazys Saja yra jaunas okupuotos 
Lietuvos rašytojas. Jo vienaveik
smė tragikomedija yra gana cha
rakteringa ir įdomi.

Vaidina: “Stipresnioji” Rita 
Ausiejutė ir Birutė Vaičjurgytė. 
“Maniakas” — Birutė Vaičjurgy
tė, Irena Žukauskienė, Jurgis Ja- 
šinskas, Antanas Januška, Nor
bertas Lingertaitis, Edvardas 
Mickūnas, Bronius Mickevičius, 
Jonas Valukonis, GytisGavelis ir 
kiti. Dekoraciuos Viktori Vizgir- 
do, o šviesos ir kiti efektai —Ro
mo Šležo.

DAIL. VACLOVO RATO 
PARODA

Dail. Vaclovo Rato paroda į- 
vyks gegužės 3-4 dienomis Tau
tinės Sąjungos namuose, 484 E. 
4th st. So. Bostone. Rengėjai — 
Bostono skaučių židinys.
ŠAULIŲ SĄJUNGOS 50-TIS

Šaulių Sąjungos 50 metų sukak 
ties minėjimas rengiamas gegu
žės 4 d. 3 vai. po pietų Lietuvių 
Piliečių D-jos auditorijoj, So. Bos 
tone.

• t skautu-čiu Brolijos ir Seserijos vadovų suvažiavimas “Dainavoje”, 
® p iš JAV ir Kanados vietovių dalyvavo apie 200 dalyvių.

tuname is Nuotr. VI. Bacevičiaus

Nesenai pakeltas kardinolu. — New Yorko ark. Terence J. Cooke (deši- ! 
nėję) ir Los Angeles ark, Mclntyre šypsosi Neseniai Šv. Tėvas Paulius. Į 
VI pirmajam suteikė atitinkamas insignijas.

LIETUVIŲ RADIJO FORUMO METINES

Tyliai, be skambių reklamų 
1968 m. balandžio 21 iš WXRT 
-FM stoties Chicagoje pradėjo 
veikti nauja lietuviška radijo 
valandėlė — Lithuanian Radio 
Foram — visai skirtinga savo 
turiniu ir pobūdžiu, negu ligi 
šiol veikusios. Jos savininkai 
Marija ir inž. Antanas Rudžiai 
nieko nemėgino siūlyti ar par
duoti — nerinko jokių skelbi
mų, nesidomėjo klausytojui pa
kišti reklaminės medžiagos, to
dėl Forume nėra apmokamų ko
mercinių skelbimų. Jie tik sten
gėsi populiarinti lietuvišką vei
kimą, išnešti Lietuvos laisvės 
bylą amerikiečių dirvon ir kvie

dienraščio redaktorių pokalbis, 
“Naujienų”, Genocido parodos 
reikalu, studentų, kalėdinė, lie
tuvių kapinių reikalu, Vasario 
16-tos ir daug kitų.

Pavienių asmenų, dalyvavusių 
Forumo programose, mokėta 
sutraukti tiek leidėjo Antano 
Rudžio, tiek programų direkto
rės Marijos Rudienės, labai 
spalvingų.

Illinois gubernatorius S. Sha- 
piro mielai pasidalino mintimis 
su lietuviais ir ta proga kartu 
su savo žmona pabendravo su 
pora šimtų Rudžių rezidencijoje 
sukviestų lietuvių. J. A. Grono
uski, buv. JAV pašto virsimu -

tėsi programon vis naujų vei- kas ir JAV ambasadorius Len
du. kijoje, III. vals. prokuroras E.

Taip vienerių metų laikotar
py buvo atliktos 53 skirtingos 
programos. Čia buvo specialios 
programos: išvežtiems ir žuvu

V Hanrahan, J. F. Philbin, ka
talikų kapinių direktorius Chi
cagos arkivyskupijoje ir kiti su
rado laiko dalyvauti lietuviško

sioms už Lietuvos laisvę pa- je programoje. 1. Kitą kartą 3 
gerbti, UI Liet. Tautinių šokių lietuvių kandidatai, einantieji į 
šventės reikalais, skautų, Litua- Į amerikiečių politikos lauką, tu
nus žurnalo, Balfo, “Draugo” rėjo progos išdėstyti savo min-

Wouldn’t it be a 
shame if you saved 
a pilė of money for 
retirement and there 
was nothing to 
retire to?

There’s only one vvay to save money 
that insures your country’s future 
at the šame time.

That’s U.S. Savings Bonds.
With U.S. Savings Bonds, you’re 

simply helping your country make 
the future a little better than 
the present.

Also, Savings Bonds are easy and 
automatic. All you do is fili out a 
little cardthrough aPayroll Savinas 
Plan where you vvork. And then 
you šit back and forget ’em vvhile 
the money pilės up.

And if you sėt j ust a little aside 
every payday, you’ll never even 
feel the pinch.

And you don’t have to muster
up any vvillpovver to save every
payday, because your boss
does it for you. It’s some-
thing likę setting up extra7 . ,7 You pay nopaydays for the future. income tax

tis bei skirtumus lietuviškai pu
blikai. Tai vėl įdomi asmenybė 
— dr. J. Valantiejus, įsūnijęs 8 
vaikus, kuriuos jis pats išgy
dė, skleidė humaniškas idėjas 
radijo bangomis.

Netgi kongresmanas Edw. J. 
Dertvinski specialiai atskrido iš 
Washingtono dalyvauti Lietuvių 
Radijo Forume. Asmeniškame 
pasikalbėjime jis didžiavosi, kad 
jau 10 m. debatuose piaunąs 
Paleckį, kuris net bėgąs nuo jo.

Ir visais tais atvejais vaišin- 
,gieji Rudžiai, neišskiriant ir jų 
sūnaus Antano Jr., techninio in
žinieriaus, sukviečia svečių, kad 
ir lietuviams būtų progos da
lyvauti dialoguose su žymiaisiais 
amerikiečiais.

Pereitą, šeštadienį, balandžio 
26, vienerių metų sukakties pro- 

į ga Rudžių rezidencijon Ibuvo 
sukviesti visi praėjusių metų 
programų dalyviai.

“Lietuviais esame mes gi
mę...” garsams •nuskambėjus, 
programą pradėjo Forumo lei
dėjas Antanas Rudis, paaiškin
damas Forumo tikslą: skleisti
Lietuvos laisvės reikalą kuo kun. dr. V. Rimšelis, dr. Z. Da- ieškomas ANTANAS VILNIŠKIS, 
plačiau ir daugiau amerikičių nilevičius, dr. K. Bobelis, kun.! Giminės ar pažįstami turintieji ži-
tarpe.

Programos vedėjas Vytautas 
Kasniūnas, pasidžiaugęs naujos 
radijo programos įkūrimu, tęsė: 
“Savo turiniu ir forma nauja,

If your Bonds are lošt, destroyed, 
or stolen, we simply replace them 
vvithout cost.

So there’s no risk.
You can even cash in the Bonds 

vvhenever you need to, for an 
emergehcy.

Think ahout Savings Bonds for 
your retirement.

One $25 Bond a month vvould
be a pretty good start.

It’s not only a way to
insure money for retirement.

, . It’s a vvay to insurestatė or local . 
on Interest. retirement.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio 30 d.

aišku, ji yra vienintelė visame siems programos dalyviams,
pasaulyje, kuri ryškina mūsų 
politinį, visuomeninį ir kultūri
nį gyvenimą”. Anot jo, be ame
rikiečių, programose dalyvavo 
daugiau nei 70 lietuvių: politi
kų, visuomenininkų, kultūrinin
kų, mokslininkų, profesionalų, 
rašytojų, žurnalistų, menininkų 
ir t. t. Aktyviais dalyviais buvo 
ir jaunimas, kurių skaičius sie
kia per 20. Specialią vakarui
programą atliko aktoriai Stasė R.adijo Forumo herbas bus Ge-
Kielaitė ir Jonas Kelečius, me
niškai perduodami įscenizuo- 
tą ištrauką iš Vinco Krėvės no
velių rinkinio “Šiaudinė Pasto
gė”.

V. Kasniūnas pristatė visus 
esančius ir programon įtraukė 
susirinkusią publiką. Tokiu bū
du sveikino, dėkojo ir trumpus 
žodelius tarė: A. Dzirvonas, 
prel. V. Balčiūnas (įteikdamas 
3 Vatikano II suvažiavimo do
kumentų leidinius), dr. P. Gri
gaitis, Marijonų provinciolas

J. Vaišnys, Vyt. Kasniūnas Jr. 
(Lituanus fund. pirm.), J. Ku 
čėnas (Lituanus atst.), dr. E. 
Ringus ir St. Semėnienė.

Marija Rudienė dėkojo vi-

PARDUODAMI 
IŠ MODELINI) NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
ŠOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 

| prisirišimas prie prarasto gimto 
į krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo-1 
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
io puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

prašė pareikšti nuomonių, siū
lyti pagerinimų, kad programos 
būtų geresnės. Ji taipgi dėko
jo savo sesutei Onai Paukštie
nei ir pusseseriai Marijai Zigai- 
tienei už nuolatinius vaišių pa
ruošimus. Stalas buvo papuoš
tas lietuviškų spalvų gėlėmis ir 
žvakėmis.

Marija Rudienė atidengė pa
baigoje “paslaptį”, kad Lietuvių

ležinis vilkas, kurio šauksmą tu
rės išgirsti lietuviai ir amerikie
čiai. Dailininkui pagaminus sti
lizuotą emblemą, ji bus padova
nota kiekvienam dalyviui.

Baigiant dr. K. Bobelio žo
džiais tariant: “Šioje žemėje te
same tik svečiai, todėl vieningu 
darbu skleiskime Lietuvos lais
vės bylą...” linkėtina ir Lithua
nian Radio Foram žengti sidab 
rinio jubiliejaus link. St. S.

Paieškojimas

nių apie ieškomąjį prašomi atsi
liepti adr.: Mrs. L’hiise Akison, 
820 Havvthorn, Boulder, Colorado 
80302. ____ _

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos 

Prel. J. B. Končius
Šioje knygoje rasite Balfo įsi

kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina-— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

Lietuvių radijo forumo metinėje šventėje, balandžio 26 d., Marijos ir An- i ♦♦♦♦♦♦♦♦♦”
tano Rudžių namuose pasirodė aktoriai Stasė Kielaitė-Kelečienė ir J. Ke- ’* * * **
lečius. Čia jie deklamuoja, vadovaujant Vyt. Kasniūnui. ANNA KARENINA,

Nuotr, B. Brazdžionio
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00. 
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO 

I tom. •
II tom. ■

III tom. ■
IV tom.

3.50
2.00
3.00
3.50

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

►

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares

ko The U.S. Government does not pay for this advettisemenU 
1 It is presented as a public Service in cc~------

Papurbncnt of the Tseatury and Tho /



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio 30 d.

Gage Parko Balfo 56 sk. naujoji valdyba. Sėdi iš k. į d.: vyr. aukų rinkė-i 
ja P.Skrinskienė, buv. pirm. P. Šilas, pirm. V. Baleišytė, stovi svečias Al. 
Dzirvonas, sekr. Pr. Šulas, ižd. VI. Sinkus. Nuotraukoje trūksta vicepirm. 
Aid. Kaminskienės ir valdybos nario jaun. reik. G. Būtėno. Nuotr, K. Bružo

SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 psl.)

spyrimu ieškoti veiklai naujų prie 
monių, kad skautybė eitų lietu
višku keliu”. Tikrai, antro kelio 
nėra, nes kaip kitas skautinin
kas susumavo. “Negalim atsisa
kyti lituanistinės dalies, nes nus
tosime lietuviško veido. Tada gi 
žlugs mūsų darbo prasmė”.

Neužmirština ir tarybos p-ko 
paskata: “Lietuvių skautų są
junga yra didelė jėga mūsų lie
tuviškos išeivijos gyvenime”. Ar
gi šie žodžiai nekelia pasitikėji
mo, neskatina dirbti ir išlaikyti 
tai, kas darbščiai per pirmąjį pus
šimtį sukurta? O ar neskatina 
mūsų v.s. A. Kairio mintys: “Sten 
kimės, kad kiekvieną dieną bū
tume naudingesni savai žemei, 
taip toli nuo jos esą; kiekvienas 
lietuviškas žodis, kiekviena lietu
viška gaida, kiekvienas šokis mus 
stiprina”.

LSS seserijos -brolijos suvažia
vimas įvyko balandžio 19-20 d. 
Jjetm^įų jaunimo stovyklavietė
je Dainavoje, netoli Detroito. 
Dalyvavo 199 vadovai (108 sesės 
ir 91 brolis), nuo draugininkų 
aukštyn.

Suvažiavimo rengimo komisi
ją sudarė v.s. R. Kučienė, s.M. 
Jakaitis ir abiejų šakų vyr. skau
tininkai su pavaduotojais. Šio są
skrydžio šeimininkas — s. Č. Anų 
žis, gražiai visus''prpiėmęs, prave
dęs registraciją, pavaišinęs ir tuo 
sudaręs malonią suvažiavimo 
nuotaiką. Viso būta penki ben
dri suėjimai. Seserija posėdžiavo 
ir tarėsi keturiose sekcijose, bro
liai turėjo tris pašnekesius. Daly
viai -vės suplaukė iš Chicagos, 
Detroito, Clevelando, Omahos, 
Bostono, St. Catherines, Hamil
tono ir keleto kitų vietovių. Sve
čiais dalyvavo tarybos p-kas v.s. 
A. Saulaitis su nariais v.s. J. Bo- 
biniene ir v.s. F. Kurgoniene.

Suvažiavimo proga išleista pri
siminimo atvirutė su vyr. skauti
ninkų ir tarybos p-ko nuotrauko
mis.

Brolis Zū 
Kernavės žinios

Balandžio 12 d. įvykęs Kerna
vės pavasario balius praėjo ti
krai pavasariškoje nuotaikoje. 
Nežiūrint, kad tą patį vakarą bu
vo operos premjera, kernavietės 
turėjo pilną salę svečių (dauge
lis jų atvyko tiesiai po spektak
lio). Skanios vaišės, turtingi 
laimėjimai ir keturvėjiški sesės 
Nijolės posmai prisidėjo prie ba
liaus sėkmės. Ypač puikią nuotai
ką sukėlė visų pamėgta daininin
kė Vanda Stankienė, padainavu

si keletą dainų su B. Pakšto or
kestru.

— Šį mėn. Mirgos ir Gražinos 
draugovė turėjo iškilmingas įžo
džio sueigas.

Balandžio 14 d. vadijos na
rės D. Kurauskienės namuose į- 
vyko skaut. įžodis. Įžodį davė 
vyr. sk. Dalai Dundzilienė, darb
ščioji Kernavės iždininkė ir tun- 
tininkės pavaduotoja. Įžodyje da 
lyvavo tunto vadija ir rajono va- 
deivė s. B. Kožienė, o žalią kak- 
ji kemaviečių Mamunėlė, v. s. O. 
Siliūnienė, Naujoji Kernavės pas- 
kautininkė buvo sesių apdovano
ta simbolinėmis dovanėlėmis. Va
karas prabėgo jaukioje nuotaiko
je kernavietėms bediskutuo- 
jant ateinantį LSS suvažiavimą 
ii beplanuojant vasaros stovyklą, 
kuri jau irgi nebe už kalnų.

Teorinis ir praktinis pasiruoši
mas stovyklai Kernavės skilti- 
ninkėms įvyks gegužės 25 d. 1 vai 
p.p. Jaunimo centre. Skiltinin- 
kėms ir paskiltininkėms dalyvau
ti būtina. Plačiau apie tai bus 
pranešta vėliau.

Balandžio 19-20 d.d. LSS su
važiavime dalyvavo 13 Kerna
vės vadovių. Kernavietės aktyviai 
se, įnešdamos savo minčių ir pa
geidavimų. Nežiūrint prietarin
go skaičiaus -13 -kos, kernavietes 
suvažiavime lydėjo puiki ir dar
binga nuotaika.

“Modernūs” žmonės — Kiek
vienas asmuo turi namuose tu
rėti knygą, nes gali atsitikti, 
kad lietingą naktį gali sugesti 
televizijos aparatas — sako mo
derni šių dienų ponia.

ęx».

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaee — WA 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiimiiiiiiiiiiiimiiimtm.
IBIO C JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIU, 
kreipkitės į ‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite:
D R A D O A S 

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIII

‘DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS,
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS — J. Gliaudą 2.50
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyt’ atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau
gą”.

Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.

CLASSIFIED GUIDE
M I S C E L L A N E O U S

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgu metų patyrimas 

VVA 5-920i) Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

APDRAUDŲ AGENTCRA 
Namu, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos, blz-
nlo.
Patogios Lšsl.
mokėjimo są-
lygos.

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PU 8-2233

iiiiimfimiiiiiiiimiiiiimimiimimiiiiiiir
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiib

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

illilliliiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiliuiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
tiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimimi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

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

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

TELEVIZIJOS
ftpalvotoB Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vSslntuval. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ož apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208)4 VVest »5th Street 
Chleago, Illinois 

TeL GA 4-8854 ir GR 8-4330

|)Uįhįiiiįiiiiiįiįiiiiiiiiiįiį <iiiįiiiiiiįiiiiiiiiii lllllltilllllllllll

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis G4 skelbimų kai-

visietns prieinamos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS ENPRESS 

MAROTTETTE GIFT PARCEL SERV. 
2808 OBth St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tek AVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas {vairių me
džiagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir V. Žukauskai

Platinkite “Draugę”.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. apšildomas 3-jų karpb. bu
tas pirmame aukšte. Vidutinio 
amž. dirbančiai porai. $105.00.

6824 So. Rockweil Street
7ist ir Talman Avė. išnuom. 5 

kamb. butas vidutinio amž. porai. 
Rami vieta Telef. 585-5285.

MISCELLANEOUS

K E A L E S T A T E

Arti Marąuette pko.

OON TR ACTO R S

Heating Contractor
f rengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning ( 
naujus ir senus namus. Stogru 
rinas (gtitters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai tr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI) 
1444 S. AVestem, Chicago 9, Hl.

Telefonas VT 7-3447.

Skubiai iMirdaodamas Marąuette 
pko apyl. 10 metą senumo namas— 
2 butai po 4 % kamb., (rengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

•I kamb. (3 mleg.) mūro namas 
Pilnas rūsys Gazo šilima 2 maš 
garažas. Marąuete pko. apyl.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butą purtina vintas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

2457 VVest 69th Street 
Tel HE 4-7482

CONSTRUCTION C0.
— =
= REZIDENCINIAI, M

KOMERCINIAI,
s MEDICINOS IR S
E KITOKĮ PASTATAI

ĮSIGYKITE DABAR!

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Need good typist part time 

heJp. Hours flexible. Exeellent 
conditions.

Call — 263-0313

ENPER’D GEN’L OFFICE VVORK
Mušt have high schcol education 
and be good at typing.
Mulvihill Bros, Motor Service, Ine. 
1912 So. Jourdnn Ct., Chicago, III. 
______ Phone '— CA 6-7589______

TYPIST
Dictation experienee necessary. 

Full time. 5 days a week.

Phone 798-7200

EXPERIENCED COOK VVANTED
for 6 clergymen 5 days, 3 to 7 p. 
m. Good pay. South Chicago area. 
Call 752-1377 after 6 p. m._______

SWITCHBOARD
OPERATOR

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūrą "tuck- 
polnting”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882'MSi.

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti 2-3 mieg. bunga- 
low, nesenesnj 20 m. mūrą. Savi
ninkai rašykite: Pirkėjui, 703(1 S. 
Talman Avė., ęhicago, III. 69629

REAL ESTATE

Evergreen Pk. arti mokyklų, 3-jų 
.mieg. k. mūr. namas su mūro ga
ražu. įrengtas bsmt., modern. sti
liaus rezidenciją. Kreiptis į savi
ninką po 6 v.v. Tel. GA 3-6386.

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakariu apyl. $26,000 
metinn> pajamų. Kaina prieinama.

8 kamb. 10 metu de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1% aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento- 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir Callfornla. 
$28,500.

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

5)4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St, Tel, 925-6015

Maisto krautuvės su namu ar nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam. 
Teiraukitės.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke 
švarus. Nebrangus.

3 butų mūr. 5—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Gerbs pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Bevelk naujas 4 būti, mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 69 ir Kedzie. 
$75,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

SKELBIMAS
Lotas 30 p. Marquette Parke.
8 knnib. mūras. 2 vonios, 2 auto. 

mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

0 kamb. 1G metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

1 % aukšto mūras. 2 butai, 2 auto 
garažas. Naujas gazu šildymas. Arti 
mūsų $26,800.

2 butų mūras. Platus lotas. Mūro
garažas. Prie pat Marąuette pko 
$29,900.

3 butu mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,500.

3 butų, 15 metų mūras, ir mūro 
garažas. Apie $6,500 pajamų. Mar
ąuette pke. $52,000.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas-. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

12 butu, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

6 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetal, alr oonditioning, 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000 Turime -aktus.

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

15 plugs. Light typing. Top sala- 
pagal JAV veikiančius įstatymus, ry and benefits. Permanent 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa- royal CONTINENTAL BOX 
šaulyje bei Nepriklausomoje Lie- COMPANY
tuvoje. __

Atskiru skyriumi - “Klausi- TEL 656-2l)a> MR BBRNARD
mai ir atsakymai” — aiškinami —•••——— —------ —-—
su testamentų sudarymu kylan- Z..—
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Maišė š«š4t m !»!-«iOŠ:4M4t š4t:0t iėiKšėKšėšėšė
MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS
TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba,

Prie 72 Ir Lawndale — 6 kamb.,
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 88 tr AVestorn z butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui, versta iš lietuviško leidinio, ku- 
Garažas. Nebrangus. $43.500. . ... , . . . . .

70 ir w«shtenaw. Mūras — 2 pc rią reikėtų kiekvienam perskai- 
5 kamb. Ir butas rūsy 8-Ju kamb,
$28,900.

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

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

tyti.
Atsekant Marijos kultą nuo 

pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 

Tvarkingas, teisingas ir greitas Šiaurės Amerikos Marijos šven-
patarnavimas visais Real Estate tovės.
reikalais. Be to, veikia Notariatas. Knygoje gausu iliustracijų, ku- 
Da romi ir liudijami vertimai. Tyar- rf t net du §iluvQS
komi pilietybes dokumentai, pildo- .. x .mi Income Tax ir atliekami kitoki rijos statulos Washmgtone pa- 
patamavimai. veikslai ir ptetus naujiausios JA

6TMVTTC nrni PCTnTP v šventovės bei joje esančios lie- 
SlMKUb MbAL fcblHIt tuvių koplyčios aprašymas.

Knyga patraukliai ir rūpestingaiNOTARY PUBLIC
4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

REAL E STATE
t po 6 kamb. mūr. Modernios VO- 

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

2 oo 514 kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras. 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

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

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgoe 118.004

1 po 4 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marųuetto pke. Biz
niui tr apartmentams Teiraukitės.

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

Roomlng house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

A kamb. mūr. “Bullt-lns’’, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1H aukšto mūr. 6 Ir K kamb. S 
Įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas «’ ’r Oakley A1A5OO

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

N

išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

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

turi pridėti 5% taksų.

VYSK. BUČIO 
ATSIMINIMAI

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnazijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje,

........................... -----———................... —...............................—---------- i spaudos srity ir dvasininkų luo
tu...... .--------------------------nuliu...... ..-------- i..... nnnnnnn---- ..---------------- i me.

Atsiminimai įdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dal. $3.50, II dal. $3.50.

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

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

ŠATAS — REALTOR
Member of M LU

A L E X
Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 

Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų ištaigą 
Ir l&drinkti Iš katalogo

IndustriaI Metai 
Fabricator 
— n e e d s — 

ARC WELDERS
HELI - ARC 
WELDERS 

TOOL ROOM 
ATTENDANT

Steady work. Paid holidays. Paid 
vaeations. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. SOth Street 

Chicago, Illinois

MACHINIST
EXPERIENCED

Full Time. Plūs Overtime. Com- 
pany Benefits. Hospitalization and 
Life Insurance. Apply in Person.

MIDLAND ENGINEERING & 
MACHINE COMPANY

9630 VV. Allen Street 
678-4113_______ ROSEMONT, ILL.

EXPER. JANITOR
Mušt. be reliable, and sober. Age 25 
to 55. For moro information phone
Mr. Mright at 747-2858 or 747-300S 

SILICONE SERVICE, INC.
24 Plaza, Pk. Forest, III.

GENERAL
FACTORY

Small manufacturer wants ener- 
getic man for all kinds general 
factory work. If not experienced, 
we will teach.

Apply
R. A. NESS & COMPANY
5083 No. Eteton Avė., Chicago 

PHONE 545-0131

VYRAI IR MOTERYS

GIFT SHOP FROM HOME
Would you be interested in part 
time work for full time pay?

No investment — No Delivery 
Paid Daily 

PHONE — 254-4279

DĖMESIO!

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 
_ _ 69 and 50 gal, Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113



Šiomis dienomis Texas valstybėje siautė didžiulė audra, sugriovusi daugybę pastatų. Čia matome jos sugriautą 
tralerių parką prie Plano. Tex.

RUSIŠKAS KULKOSVAIDIS

Policija patikrinanti automo
bilyje užmigusį Michael Mathey, 
832 N. Laramie, rado rusišką 
kulkosvaidį, įkurį buvęs kareivis 
buvo parsivežęs iš Vietnamo. 
Jis areštuotas už turėjimą nere-

PIENINIĮJ STREIKAS
. Pieninių darbininkų unija, 
turinti 1,200 narių, žada trečia
dienį streikuoti prieš 14-ką pie
ninių. Streikas irgi liestų pieno 
išvežioto jus. Krautuvėse gali 
pritrūkti pieno, kurio Chicagos 
gyventojai kasdien išgeria 2 mi
lijonus kvortų.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio 30 d. 7

A. + A

PETRONELLA MIZUTOWICZ
MINIOTAITR

III.

• 125 METAI TELEGRAFUI
Simonijos pažangą smarkiai paskatinę išradimai

J. VENCKUS. S. J.

Š. m. gegužės 24 d. sueina 
lygiai 125 metai nuo išradimo, 
kada žmonės vielomis galėjo per 
duoti žinias kitiems, toli esan- 
tiems žmonėms. Kiekvienas 

“ žmogaus išradimas yra pada
rytas spaudžiant kokiam nors 
gyvybiniam žmogaus reikalui 
ir dažnai yra sujungtas su žmo 
gaus karčia. Su telegrafu buvo 
tas pats. Telegrafą išrado ne 
koks fizikas, bet menininkas 
Dabar visi žino, kas yra Morse, 
kalba apie Morsės alfabetą, apie 

- Morsės signalus, “code” (Code 
paeina nuo lotyniško žodžio 
“codex”, kuris reiškia rinkinį
raštų ar ženklų).

Samuel Finley Rreese Morse

Samuel Morse gimė 1791 .IV. 
27 d. Charlestown’e, Mass. Tė
vas Reverend Jedidiah Morse 
buvo rašytojas, didelis gynėjas 
savo tikėjimo. Motina buvo ki
lusi iš intelektualų šeimos, iš 

. universiteto profesorių. Samu-
* elis, 14 metų berniukas, įstojo 

į Yale kolegiją. Kadangi šeima 
buvo neturtinga, tai berniukas 
ir pats turėjo padirbti, kad ga
lėtų už mokslą užsimokėti. Ka
dangi turėjo gabumo piešti, tai 
siūlydavosi profesoriams ir bet 
kam nupiešti jų portretus. Už 
portretą gaudamas 5 dol. 1810 
m. gavo diplomą. Išsiprašė tėvo, 
kad leistų tęsti studijas Angli
joje. Londone mokėsi labai ge
rai. Už savo nupieštus paveiks-

. lūs: “The Dying Hercules” ir
* “Judgement of Jupiter” gavo 

1813 m. aukso medalį.

1816 m. grįžo į Ameriką, į 
N. Angliją. Ekonomiškos bėdos 
ir toliau jį vargino. Portretų ne 
daug kas užsisakydavo, tik vie
šas kitas; už ką gaudavo tik 15 
dolerių. Persikėlė į Charleston, 
South Carolina. Ten jau buvo 
geriau. Žymios šeimos pradėjo 
prašyti, kad nupieštų jų port
retus. Nupiešė Amerikos pre
zidento James Monroe portre- 

V tą, kuris ir dabar tebekabo Bal
tuosiuose rūmuose. 1819 m. at
vyko į N. Angliją, kur vedė 
Miss Lucretia P. Walker. Su 
jauna žmona grįžo į Charleston, 
kur prabuvo tris metus. Iš ten 
persikėlė į New Yorką, kur ati
darė savo studiją. Miestas pa
siūlė jam nupiešti portretą gar
saus generolo Lafayette, kuris 
tada buvo Washingtone. Port- 

1 retas turėjo būti žmogaus dy
džio. Morsei bepilsiant Wash- 
ingtone, atėjo liūdna žinia, kad 
New Haven’e, Conn., mirė jo 
žmona. Jau visa savaitę kai ji 
paalidota, o jis tik dabar tega
vo žinią. Jam atėjo į galvą min 
tis, ar negalima atrasti grei
tesnių priemonių žinioms pet -
duoti.

1828 m. Morse vėl išvyko į 
Europą, kur išgyveno trejus me 
tus. 1832 m., grįždamas iš Eu

ropos, laive išgirdo vyrus kal
bančius apie naujus išradimus 
elektros srityje. Dr. Charles T. 
Jackson iš Bostono pasakojo, 
kad 'paėmus geležį, ją sulenkus 
pasagos forma, apvyniojus vie
lomis ir paleidus per vielas e- 
lektrą, gaunasi magnetas gele
žies galuose, kuris pritraukia 
geležį. Morsės galvoje žybtelė
jo dieviška kibirkštis .Kokio il
gio gali būti ta viela? Jis tuo
jau pat pasidarė braižinius, kad 
neužmirštų pagrindinių minčių. 
Tie škicai ir dabar tebėra 
Smithsonian Institute, Wash- 
ingtone, D.C.

New Yorke Morse piešė port
retus, skaitė paskaitas univer
sitete, nes reikėjo duoną užsi
dirbti. Likusį laiką pašventė 
savo naujiems aparatams. 1837 
m. rugsėjo mėnesį jau turėjo pa 
daręs aparatą. Vielos ilgis 1700 
pėdų, kurią jis išvyniojo visur 
aplinkui pasieniais. Vienam vie
los gale mygtuku spaudžia, o 
kitame atsiliepia. Visi, kurie da 
lyvavo ir matė bandymą, labai 
nustebo. Reikėjo tik surasti ko
kį pramonininką, kuris apara
tus tobulintų ir gamintų vielas. 
Toks atsirado, tai Stephen Vail, 
turėjęs Speedwell Iron Works, 
Morristown, N. J. fabriką. Jis 
davė pradžiai 2000 dol. ir leido 
savo fabrike dirbti reikalingus 
aparatus ir instrumentus. At
sirado universiteto profesorių, 
kurie prisidėjo. Antro bandymo 
metu vielos ilgis siekė tris my
lias. Ji buvo išvedžiota aplink 
fabriko pastatus. 1838.1.6 Mor
se parodė geradariams, kad jis 

• ne veltui jų pinigus išleido. Ste- 
,phen Vail, fabriko savininkas, 
atėjo abejodamas, daug nesiti
kėdamas. Po eksperimento pa
sakė: “A patient vvaiter is no 
loser” (kas kantriai laukia ne
pralošia). 1838.1.24 dar plačiau 
eksperimentą pakartojo. Morse 
pasidarė toks drąsus, kad nu
vyko į Washingtoną parodyti 
savo eksperimentus pačiam A- 
merikos prezidentui Martin Van 
Buren. Prezidentas pakvietė 
daug kongreso atstovų. Tai į- 
vyko 1838 m. Visi stebėjosi, 
gyrė išradėją, bet niekas ne
sakė kaip tą naują išradimą 
padaryti žmonėms naudingu.

Morse nuvyko į Londoną, kur 
norėjo savo išradimą užpaten
tuoti, bet anglai nesutiko sa
kydami, kad jie patys dirbą ant 
savo transmisijos sistemos. 
1840 m. Morse grižo iš Anglijos 
gerokai nusiminęs, nes pats nie
ko negalėjo daryti. Sumanė iš 
New Yorko perduoti signalus į 
salą. Vielos turėjo eiti per van
denį. Signalų saloje nepasirodė. 
Susirinkusieji jautėsi nusivylę.

Morse suprato, kad viela ga
lėjo nutrukti, bet žiūrovai no
rėjo pasisekimo; nusivylę iš
siskirstė. Vėliau išaiškėjo, kad 
žvejai savo laivais vielą buvo 
perkirtę. Morse nusiminė. Grį

žo atgal į Washingtoną su a- 
paratais ir įtikino Kongresą, 
kad išradimas yra rimtas. Kon
gresas 1843 m. paskyrė 30,000 
dol., kad pravestų telegrafą 
tarp Washingtono ir Baltimo- 
rės. Morse pradžioje kitaip ir 
negalvojo, kad vielos turės eiti 
po žeme. Reikėjo vielas vamz
džiuose įkasti į žemę. Buvo pa
darytas tam tikras plūgas, 16 
jaučių traukiamas, kuris išarda 
vo 20 colių finch.) gilumo va
gą. Darbus pradėjo Baltimorė- 
je 1843 m. spalio 21 d. Jau pra- 
vedus po žeme 9 mylias, paaiš
kėjo, kad negalima pasiekti pil
nos vielų izoliacijos. Tada pa
keitė pianus ir nutarė vielas 
vesti ore virš galvų, ant stulpų. 
Telegrafo linija buvo 22 mylių 
ilgio. Iš Annapolio buvo pir
mą kartą Washingtonui pra
nešta, kad partijos nominaci
ją į prezidentus laimėjo Henry 
Clay. Koks buvo delegatų nu
stebimas, kad Washingtonas 
anksčiau tai sužinojo, kaip kad 
pirmieji grįžę delegatai galėjo 
pranešti;

Pirmo telegrafo atidarymas
Tai įvyko 1844.V.24 d. 8:45 

•vai. ryto. Washingtone pirmą 
kartą kalbėta iš Aukščiausio 
teismo, o Baltimorėje iš gelež. 
stoties. Pirmosios telegramos 
žodžiai buvo paimti iš Šv. Raš
to: “What Hath God Wrought” 
(ką Dievas sukūrė). Morse no
rėjo savo aparatus parduoti vai 
džiai už $100.000, bet ji nepir
ko. 1846 m. linija buvo pratęsta 
iki New Yorko. 1851.IV.1 d. 
susitvėrė privatinė prekybinin
kų draugija “Westem Union”. 
Tada telegramų perdavimas
kainavo $20.

CHICAGOS ŽINIOS

PARDAVĖ RADUO STOTĮ
Cook apskrities tarybos ko 

misionierius Harry Semrow šio 
mis dienomis pardavė radijo 
stotį WNMP Evanstęne. Už 
stotį gavo daugiau milijono do
lerių.

$400,000 LIGONINĖMS
Caterpillar traktorių kompa

nija pasižadėjo kasmet per ke
turis metus paaukoti po $100,- 
000 Šv. Juozapo ir Silver Cross 
ligoninėms Joliete. Abi ligoninės 
dabar veda vajų sutelkti lėšų 

- praplėtimams.
KAIP ATRODO MIESTAS Iš 

LĖKTUVO
American oro linija geg. 3, 

10, 17, 24 ir 31 d. siūlo gyven
tojams pamatyti kaip atrodo 
Chicagos miestas iš 727 Boeing 
sprausminio lėktuvo. Tomis die
nomis bus keturi 30 minučių 
skridimai iš Midway aerodromo. 
Bilieto kaina $6.95.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVER1V HTT.I.S GEIjINYČIa 

2443 W. 63rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0883 — PR 8-0834

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
MARIJAI EDELIENEI IR ELENAI 

ZAPUSTIENEI
ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Vera Zelinskienė, sūnus ir dukros
■i—

Mylimai motinai
A. + A.

IEVAI JARAŠIŪNIENEI

A. -f- A.
DR. ANTANUI NIKŠUI mirus, 

žmoną ELZBIETĄ NIKŠIENĘ, dukras IREN# ir GE
NUTĘ NIKŠflITES ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Vincė Baužienė 
Gintautas ir Nijolė Baužai

A. + A.
JUSTINUI BAUKUI

mirus,
jo dukrą VALENTINĄ DAILIDKIENĘ su šeima giliai 
užjaučiame.

Juozas ir Zofija Budriai

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.

JUOZAPAS VENCLOVAS
Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą brolį, kurio netekau 1965 m. bal. 30 d.
Nors laikas tęsiasi, bet jo niekados negalėsiu užmiršti. Lai 

gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą šv. Mišios atnašaujamos bal. mėn. 30 d. 8 vai. 

ryto šv. Kazimiero parap. bažnyčioje. Gary, Indiana, taip pat 
ir kitose bažnyčiose.

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a. a. Juozapą Venclovą savo maldose.

PRIE KAPO
“Liepsnokit spinduliai, 
Visų žvaigždžių čia. 
Gal jo siela atgal 
Į kūną kelią ras:. ,

DUOBES
Giedok pavasari,
Visai gamtai garsiai.
Gal kūnui jo atšalusiam 
Dar akys prašvis.

Stebuklų Viešpatie,
Kaip Lozorių prikelk.
Perdaug jis mylimas.
Perdaug sunku netekt.”

Nuliūdus: sesuo MONIKA NORWAISH

A. + A.

MARIJA TAMOŠIŪNIENE
GIRNICTĖ

Gyveno 7218 So. Richmond Street, Chicago, Illinois.
Mirė bal. i29 d., 1969 m.. 4 vai. ryto. sulaukus 48 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Utenos apskr., Leliūnų parapijos, 

lAntalgės kaimo. Amerikoje išgyveno 19 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Povilas, duktė Au

dronė ir sūnus Algis, Lietuvoje sesuo Ona Budreikienė, 3 bro
liai — Juozas, Kazys ir Antanas Gimiai su šeimom, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas trečiad., 4 vai. popiet, Petkaus 
Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, geg. 2 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Gimimo parap.bažnyčią, kurioje įvyks1 ged. pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė ir sūnus.

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. 476-2345.

Gyveno 1817 So. 51 st Avenue, Cicero,
Mirė balandžio 28 d., 1969, 7:05 vai. v.
Gimė Lietuvoje. Kražiuose
Pasiliko nuliūdime duktė Hattie Tranką, sūnūs Hen

ry, Leonard, jo žmona įuanita, anūkai Marion, Paul. Walter. 
Petronella. Charles. Stephanie. Catherina. ir Leonard, du proanū- 
kai Mark ir Susan ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus kopi., 1410 S. 50th 
Avenue. Cicero. 111.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 1 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, sūnus, anūkai ir proanfikai.
Laidotuvių direktorius Petkus ir Sūnus. Tel 863-2108

Lietuvoje mirus, dukrą ONĄ VENCIENĘ 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

BENDRADARBĖS-BIS:
STASE MACKEVIČIENE, ANGELE VENCLOVIENE 
ONA ŽIŪPSNIENE, ELENA JUCEVIČIENE , U 
SALOMĖJA JANUŠKIENE. PETRAS NAVICKAS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME 

TRYS MODERNIOS 
2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPIA <:los>

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West Ulth Street
Didžiausias Paminklams Planų A 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-0T South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE,

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

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

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

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

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., 0AKLAWN, ELL.

e



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio 30 d.

X Motinos dienos minėjimas 
įvyks Marąuette parko parapi
jos salėje, 6820 So. Washtenaw, 
gegužės 4 d. 3:30 vai. vak. Vi
sos motinos bus ypatingai pa
gerbtos. Į minėjimą ateinan
čioms tautiniais kostiumais pa
sipuošusios merginos kiekvienai 
prisegs po orchidėją. Programą 
išpildys K. Donelaičio, Marąue
tte parko, Atžalyno ir Vaikų 
namelių mokyklų mokiniai. Tą 
pačią dieną 8 vai. ryto Švč. M. 
Gimimo bažnyčioje bus atlaiky 
tos pamaldos, kurias laikys kun. 
Jonas Kuzinskas. Giedos vaikų 
choras. Kas galėtų, kviečiami 
dalyvauti.

x Kūrėjų - savanorių s-gos 
Chicagos skyriaus ruošiamas

šventė įvyks Jaunimo centre 
gegužės 2, 3 ir 4 dienomis. 
Šventė prasidės gegužės 2 d., 
7 vai. vak. moksleivio teismu.

X A.L.B.K. Moterų (Sąjun
gos 20 Kuopos susirinkimas į- 
vyks gegužės mėn. 4 dieną, 1 
vai. 30 min. Nekalto Prasidėji 

Lietuvos kariuomenės pirmosios mo parapijos salėje. Visos na-
priesaikos 50 m. sukakties minė
jimas įvyks gegužės 11 d. Jau
nimo centre. 11 vai. ryto bus
pamaldos Tėvų jėzuitų koply-! atstovų suvažiavimas
čioje. Tuojau po jų Žuvusiųjų. gegužės 4 d. Jaunimo 
dėl Lietuvos laisvės pagerbi
mas. Grupinę paskaitą tema “Sa 
vanorių ir mūsų dienomis” 
skaitys Domas Velička ir du 
Pedagoginio instituto studentai 
— D. Brukštytė ir Vyt. Ramo- 
nis. Visuomenė kviečiama daly
vauti.

x Jūrų šaulių kuopa “Klai
pėda” ruošia Šaulių s-gos 50 
metų sukakties minėjimą, įkuria 
įvyks Ciceroje, gegužės 4 d.
Programoje: 11:15 vai. šv. Mi
šios už žuvusius ir gyvus šau
lius Šv. Antano par. bažnyčio
je. Atnašaus kuop. kapelionas 
d r. kun. A. Juška ir pasakys 
pamokslą. Po sumos Šv. Anta
no parapijos salėje įvyks trum
pa akademija, kurios metu A.
Valatkaitis skaitys paskaitą 
apie Šaulių Sąjungą. Po minė
jimo kavutė, visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti, ypatingai 
kviečiami buvę ir esą šauliai.

X Jaunimo Žygis už tikėjimo 
laisvę.' Ar jis reikalingas? Pri
statymas ir diskusijos įvyks ge 
gūžės 9 dieną, 7:30 vakare Jau
nimo Centre. Visi kviečiami da
lyvauti. Įėjimas nemokamas.

X Įvyksimos Lietuvių Fondo 
vakarienės š. m. gegužės 25 d.,
Jaunimo Centre, proga tapo 
įamžinti LF gyvųjų narių tarpe 
šie mirusieji: a. a. Mečys Bakai
tis su $100 įnašu, įamžino V. 
Bakaitienė, a. a. Jurgis Juodelis 
su $300 įnašu, įamžino L. Juo- 
delienė, a. a. A. (M. (pavardės 
prašė neskelbti) su $500, įamži
no A. M. LF adresas: 6643 S. 
Maplewood Avė., Chicago, III. 
60629, telef. 778-2858. (pr.)

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

PAGERBTI LIETUVOS 
KANKINIUS DABARTINĖ 
PROGA NEPASIKARTOS
Mums dabar gyvenantiems 

tenka nepasikartojanti privile
gija įamžinti Lietuvos vardą ir 
jos kankinių atminimą lietuviš
ka koplyčia Šv. Petro baziliko
je, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti sa
vo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčios kūrėjų tar
pe.

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian Martyrs’ Chapel 

Fund,
2701 W. 68th tSt. 

Chicago, Rl. 60629.

X Marijos aukštesniosios mo 
k y klos Moterų klubo susirinki
mas įvyks gegužės 9 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Mokyklos 
kavinėje, 6727 So. California 
Avė.

X Vytautas K. Jonynas, ži
nomas mūsų dailininkas, Jamai- 
ca, N. Y., pratęsdamas prenu
meratą prisiuntė 7 .dol. auką 
mūsų spaudai paremti. Nuošir-

X Tėvų Marijonų bendradar
bių 35 Brighton Parko skyriaus
narių susirinkimas įvyks gegu-I atstovas. Gegužės 9 d. 7:30 vai. 
žės 4 d. 1:30 vai. po p. parapijos 
salėje. Bus aptarti parengimo 
reikalai, kuris įvyks VI. 22 N.
Skrebutienės namuose.

X Moksleivių Ateitininkų išleistoje knygoje gražiai pami 
kun. Lipniūno kuopos metinė nėti ir aprašyti' visi mirę trem-

rėš kviečiamos dalyvauti. Bus 
svarbių pranešimų.

x LB Chicagos apygardos 
įvyksta 
centro

didžiojoje salėje. Dalyvaus apie 
šimtinė atstovų ir svečių, nes 
po Tarybos suvažiavimo ir įvy
kusių nesklandumų, gali sudo
minti ii- apylinkes bendruomeniš 
kų reikalų aptarimas ir jų toli
mesnis vykdymas.

x Įvyksimos Lietuvių Fondo 
vakarienės š. m. gegužės 25 d., 
Jaunimo Centre, proga LF na
riai savo įnašus padidino: Domi
ninkas Adomaitis iš $100 iki 
$200., R. ir G. S. (pavardės 
prašė neskelbti) iš 2,500. iki 
$3 000., Romualdas ir Elizabeth 
Libus iš $250. iki $350., Kazys 
Meškonis iš $200. iki $300., 
Antanas Balčiūnas iš $300. iki 
$400., Izidorius Ištraukas iš 
$200., iki $300. LF adresas: 
6643 So. IMaplevrood Avė., CShi- 
cago, III. 60629, telef. 778-2858.

(pr.)
X Moksleivių koncertas, skir

tas Jubiliejiniams Lietuvos ne
priklausomybės metams baigti, 
bus gegžės 4 d. 6 v. v. Jaunimo 
centre. Kviečiama visa lietuviš
koji visuomenė. (Įėjimas auka 2 
dol. (pr.)

x Lituanistines mokyklas 
baigiančius apdovanokite Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
išleistais Vyties ženkliukais. Jų 
galima gauti pas Vyt. Šilą,

cago, UI. 60632; tel. 523-7410 
(sk.)

X Tik už $15 galima gauti 
FM-AM radiją Motinos Dienai 
— pas Gradinską 2512 W. 47 
Ot., FR 6-1998. Atd. kasdien 
lig 6 v. v., pirm. ir ketv. lig 
9 v. v. (sk.)

x Geriausią Motinos Dienos
proga dovanų pasirinkimą rasi
te Terroje. Čia gražiausi aukso, 
gintaro ir kt. brangiųjų akmenų 
papuošalai — žiedai, apyrankės, 
sagės, medalionai, karoliai, etc., 
geriausių šveicarų firmų laik
rodėliai, kristalo, sidabro ir por- 
celano dirbiniai, puikios medžio, 
porcelano ir keramikos skulptū 
ros ir d. kitų daiktų. Terra, 
3237 W. 63rd |Sit., Chicago, UI. 
Tel. 434-4660.

' Aukštoji s'kautų.-čių vadovybė suvažiavimo “Dainavoje” metu. Iš k.: 
į Ant. Saulaitis, Al. Karaliūnas, S. Kurgonienė, M. Jonikienė, V. Tallat- 
Kelpša, K. Kodatienė, VI. Vijeikis, V. Namikas ir kt.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

X Finansų komitetas Jauni
mo žygiui už tikėjimo laisvę 
remti sudarytas Chicagoje ir 
patvirtintas centrinio komiteto 
CIevelande. Jį sudaro: Jurgis 
Augius — pirmininkas, Rita 
Baraitė — Skaučių seserijos at
stovė, Eglė Juodvalkytė — 
Korp! Neo Litihuania atstovė, 
Vyt. Narutis — Stud. at-kų 
atstovas, Vald. Sadauskas — 
Akad. skautų sąjūdžio atstovas, 
Alf. Pargauskas — Korp! Gran 
dis atstovas, Ad. Viliušis —- 
Mokai, at-kų atstovas ir Pov. 
Žumbakis — JAV LB c. v. at-

vak. Jaunimo centre ruošiamas 
simpoziumas — Žygio pristaty 
mas.

X
Visi kviečiami dalyvauti, j teikla dėti va„.
Lietuvių pastminkų s-gos denį Actas |[lbai kvepia, mea

tyje buvę Lietuvoje Pašto žiny
bos tarnautojai, kai kurių yra 
ir nuotraukos. Paštininkai nete 
ko daug savo tarnybos žmonių, 
nes tik šioje knygoje kalbama 
apie 60 asmenų.

x Balfo 25 m. jubil. seimo 
komiteto posėdis įvyko Elgine, 
III, dr. K. ir D. Bobelių namuo
se. Pasidalinta bendrais įspū
džiais ir sutvarkytos apyskai
tos koncerto, banketo ir leidi
nio. (Turėta per 4000 dol. gry
no pelno. Nutarta pinigus per
vesti Balfo CV Brooklyne. Po
sėdyje dalyvavo: pirm. Alb. 
Dzirvonas, kun. dr. F. Gurec- 
kas, kun. A. Traikis, D. Bobe- 
lienė, A. Baliūnas, J. Janušaitis, 
A. Gintneris. Visi buvo nuošir
džiai priimti ir pavaišinti.

X Gegužinės pamaldos nuo 
ateinančio ketvirtadienio įvyks 
kiekvieną vakarą (išskyrus sek 
madienius) 7:30 vai. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, kurioje yra Si 
biro kankinių padarytas Dievo 
Motinos paveikslas.

X Viktoras Morkūnas aplei 
do Šv. Kryžiaus ligoninę ir to
liau gydosi savo namuose dr. 
Tumasonio priežiūroje. Jisai 
gyvena Brighton Parko lietuvių 
kolonijoje. Tuo džiaugiasi jo 
bendradarbiai ir lintki greitai 
sugrįžti į darbą.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 50-tasis — Auksinio Ju
biliejaus seimas geg. 4 d. pra
sidės 11-tą vai. padėkos Mišio
mis, kurios bus atnašautos se
serų vienuolyno koplyčioje (67- 
tos ir Rockwell). Seserys ir vi
sų rėmėjų skyrių pirmininkės 
— Jadvyga Kuzmidkienė iš Šv. 
Kryžiaus par. Virginia Slhort iš, 
Šv. Jurgio par. Ona Gricus iš 
Visų Šventų par., Anastazija 
Winslow iš Dievo Apveizdos 
par., Elena. Balis iš Nek. Pras. 
par., Gloria Dixon iš Šv. Petro 
ir Povilo par., Agnietė Yocius 
iš Švč. M. Gimimo par., Julia- 
na Rotsko iš Šv. Antano par., 
Julia Sekulski iš Šv. Pranciš 
kaus par., E. Chicago, Ind., 
Viktoria Golubickienė iš Šv. 
Kazimiero par. Gary, Ind., Te
resė Franczak iš Aušros Vartų 
par. ir Zofija Stepihens, sky
riaus be parapijos ribų pirmi
ninkė, kviečia visus dalyvauti 
šiose padėkos pamaldose. Po 
šv. Mišių pietūs ir seimo posė
džiai bus Marijos Aukštesnio
sios mokyklos patalpose. (pr.)

X Gage ar Marąuette Pk.
apylinkėje tiesiai iš savininko 
pirksime 2-jų miegamų namus. 
Šaukti po 8 vak., HE 6-0447.

(sk.)

VELYKINĖS MINTYS

Velykos yra Kristaus prisi
kėlimo šventė. Todėl sekmadie
nį mes einame į bažnyčią. Di
dįjį šeštadienį dažome (kiauši
nius, mes naudojame dažus, kur

jo nebenaudojame. Dabar mūsų 
dažai yra trijuose buteliukuose: 
raudonos, geltonos ir mėlynos 
spalvos. Supili spalvą į bliūdą 
vandens, įkiši kiaušinį į vande
nį ir ištraukęs — turi margutį. 
Aš valgau tik baltymą, o trynio 
ne. Trynys atrodo, (kaip gelto
nas molis. Kai mušame margu
čius, arba aš, arba mano se
suo laimi. Kartais mano sesuo 
pieštukais nupiešia paveikslą 
ant kiaušinio ir tada suvalgo.

Rimas Bulota

Didįjį šeštadienį mes dažom 
kiaušinius. Tada juos padedam 
ant stalo ir nueinam miegoti. 
Naktį Bobutė ateina.. Ji nueina 
į mūsų kambarį ir padeda krep
šiukus. Rytą mes atsikeliam ir 
nueinam pasimelsti. Po to va
žiuojam pas močiutę ir ten pra
leidžiame Velykas.

Kristina Pauliūtė

Aš važiuosiu Velykoms į Flo- 
: ridą. Mama irgi važiuos su ma
nim. Mes maudysimės ir eisim 
į miestą. Mano tėvelis negali va
žiuoti, nes turi dirbti. Velykų 
rytą mes grįšim iš Floridos. 
Grįžę dažysim margučius ir žai- 
sim žaidimus. Eisim į bažnyčią 
ir parėję valgysim kiaušinius. 
Turėsim surasti kiaušinius, ku
riuos mama paslėpė. Aš manau, 
kad aš gausiu dovanų iš bobu-

Sena patarlė amžinai nepasens.

Piešė Danutė Nykštėnaitė, 10 metų amž., Šv. Kazimiero lit. mokyklos CIe
velande IV sk. mokinė.

Pavasaris tėvų šaly

Draugužiai, kas dedas!
Va, Nemunu ledas 
Iš mūsų 
Link prūsų 
Keliaut užsimanė.

Maryte, Alguti,
Kukuoja gegutė!
I upę
Nutūpę
Žąsytės gagena.

Kas topoly brazda? 
Išbarsime strazdą, —
Vos brėkšta,
Jis kėkštą 
Ir zylę prikėlė.

Žiūrėkit, ką galim!
Kai inkilą kalėm —
Iš klevo
Traliavo
Varnėnų porelė.

Lietutis nulyja,
Palaisto leliją.
Jam stojus,
Vėl gojus
Bučiuoja saulelė.

Tėtyti, kas gerves 
Per Nemuną perves?
Nuo Nilo
Atkilo
Padangėm jų voros.

Jonas Minelga

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky Jjų 3-gos Chicagos sk.

Red. J. Plaėas Medžiagą siųsti; 704b šo. Claremont Avė., Chicago, IU. 60636

tės ir tėvelių. Man patinka Ve
lykos.

Daina Jurkutė

Peh’ktadienio vakarą Jėzus 
buvo nuimtas nuo kryžiaus. Ant 
Jėzaus kapo buvo užristas di
delis akmuo. Jėzaus priešai prie 
kapo pastatė sargus. Sekmadie
nio rytą sudrebėjo žemė ir iš 
kapo išėjo Jėzus. Angelas nuo 
kapo nurito akmenį ir ant jo 
atsisėdo. Jo veidas buvo švie
sus, kaip žaibas ir drabužiai bal 
ti, ikaip sniegas. įSargai labai 
nusigando. Jie parkrito ant že
mės kaip negyvi. Kai atsipeikė
jo, jie greitai nubėgo į miestą. 
Ten pranešė, kad Jėzus prisikė 
lė iš numirusių. Tai buvo Vely
tos.

Romas Bobelis
Maironio lit. m-los 

Brooklyne TV sk. mokiniai.

DŽIAUGIAMĖS PAVASARIU
Po žiemos šalčių ateina visų

lauiktas pavasaris. Pamažu pra- denį. Tuoj priplaulkia daug žuvų 
deda žaliuoti žolė. Vėliau ir gaudo mėtomus trupinėlius.
sprogsta krūmai ir medžiai. Pa
sirodo ir pirmosios pavasario 
gėlytės, kurias žmonės vadino 
žibutėmis. Paukščiai grįžta iš 
šiltųjų kraštų. Pirmieji grįžta 
vyturėliai ir žmones linksmina 
savo giedojimu. Žmonės prade
da dirbti laukuose. (Sėja javus, 
sodina daržoves. O mes vaikai 
žaidžiame lauke ir džiaugiamės 
pavasariu.

Vida Baronaitytė, 
Marąuette Parko Lit. Moik

IV sk. mokinė

NUO LAIŠKO IKI 
IMPERATORIENĖS

Tolimame Sirijos užkampyje, 
Baal vietovėje gyveno neturtin
gas dvasiškis. Jis turėjo jauną 
ir gražią dukterį vardu Julia 
Domna. 18 metų duktė buvo 
paprasta ir neturtinga, ši vieto
vė buvo Romos Imperijos pro
vincija.

186 metais Julija atsisėdo ir 
parašė mergišką laišką Romos 
Gubernatoriui, kuris gyveno 
Lugdunum (Lyons) Prancūzi
joje. Jis buvo 41 metų amžiaus 
našlys.

Savo laišką pradėjo taip “Aš 
buvau nuėjusi pas astrologą, 
kurio horoskopas išpranalšavo 
mano likimą. Aš būsiu karalie
nė.. Vesk mane”. Po to dar pri
rašė: “Jei sujungsi mano gyve
nimą su savuoju, kurią dieną 
tapsi karaliumi”.

Tie paprasti žodžiai paveikė 
burtais tikintį romėną, kurio , 
vardas buvo Septimius Severus. 
Jis vedė Juliją. Po 6 metų Sep
timius tapo Romos Imperato
rium. Jų sūnus Caracalla pavel-
dėjo tėvo sostą. Taip pat ir anū-Į Pavasario rytas. Piešė Marytė Donskytė, Marąuette parko Iit.tn IV sk. mok.

VELYKŲ atostogos

Velykos labai greitai prabė
go. Kai esi užimtas, laikas grei
tai bėga. Pirmadienį nieko ne
dariau. Antradienį ėjau iškylon 
su draugais į miškus. Trečiadie
nį namuose tvarkiaus, vakare 
laukiau sugrįžtant savo brolių. 
Jie atskrido iš Šv. Antano mo
kyklos. Ketvirtadienį mes trys 
ėjome žaisti krepšinio. Buvo la
bai smagu. Penktadienį žaidė
me futbolą, vėliau vykome į 
miesto centrą, bet nieko nepir
kome.

Gytis Petkus,
Dariaus-Girėno lit. m-los mok.

ŽUVELĖS
Man labai patinka visokios žu

vys. Vasarą aš su tėveliais ii' 
broliuku kartais važiuojame prie 
meno muziejaus. Aš nueinu prie 
ežerėlio kuriame yra daugybė 
visokių didelių ir mažų žuvų. Aš 
nusinešu maišelį duonos trupinė
lių ir barstau nuo kranto į van

Iš visų žuvų man labiausiai 
patinka tropikinės žuvelės, nes 
jų yra visokių spalvų ir labai 
gražios.

Aš namuose turėjau keturias 
auksines žuveles ir laikiau jas 
dideliame vandens inde. Jos 
dabar visos numirė, bet aš da
bai noriu gauti tropikinių žuve
lių.

Nijolė Mainelytė,
Vysk. M. Valančiaus lit. moik. 

7 skyriaus mokinė

PAVASARIS
Jau žiema praėjo. Ateina gra

žus, šiltas ir malonus pavasa
ris. Gėlytės atsibunda ir apsi
rengia, išeina pasitikti pavasa
rio. Medžiai puošiasi žalsvais 
lapeliais. Dangus pasidarė švie
sus ir saulytė pradėjo šypsotis.

Rita Macevičiūtė, V sk.

Paskutiniai sniego lopai nu
tirpo. Saulutė ilgiau šviečia ir 
vaikai laksto lauke. Žmonės ne
šioja lengvesnius drabužius.

Išėjau vieną gražią, saulėtą 
pavasario dieną. Švelnus vėje
lis pūtė ir jaučiausi laiminga. 
Pauikščiukai čiulbėjo. Net ir jie 
suprato, kad jau pavasaris. Tul
pės kišo savo žalias galveles 
pasveikinti pavasario, šen ir ten 
žaliavo žolelė. Pažiūrėjau į me
džius. Jie irgi pradėjo justi pa
vasarį. Kur-ne-kur pumpurėliai 
pradėjo sprogti. Gamta atgiju
si.

Marija Andrijonaitė, V sk.
“Pirmieji Žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los laikr. nr. 4 
1969. TH. 29.

kai Alexander Severus, Elega- 
balus pasekė tėvo pėdomis.

Burtai ir paprastumas buvo 
tie laiptai, kuriais Julia įkopė į 
svaigią sosto didybę.

Margutis. Piešė Laima Dragūnaitytė. 
Dariaus-Girėno lit. mokyklos VII 
sk. mokinė.

GALVOSŪKIAI

I
Kaip angliškai vadinasi pa

skutinis prekinio traukinio va
gonas?

(5 taškai)
H

Kaip vadinasi keistas sutvė
rimas, apdengtas kietu (kiautu 
— šarvais, randamas ITexas, 
Centrinėje ir Pietinėje Ameri
koje? Jo šarvai dažnai naudoja
mi krepšiams daryti. Ne van
dens gyvis.

(5 taškai) 
m

Girioj kirstas, mieste pirktas, 
paimtas ant rankų — gailiai 
verkia.

(5 taškai)
Ats. 'S. ir R. Degučiai 

IV
5 mergaitės per 5 minutes 

supakuoja 5 dėžes. Kiek reiktų 
mergaičių, kad supakuotų 50 
dėžių per 50 minučių?

(5 taškai)
Atsiuntė P. S. įr

‘V
Kokią tautą atstovauja: 

a) Kabuki šokėjai 
to) Ateities šokėjai.

(5 taškai)

Galvosūkių atsakymai

1. Westinghouse kompanija.
2. 1) PicassoPablo 2) Watteau 

Antoine 3) Žmuidzinavičius An
tanas 4) Holbein Hans 5) Hals 
Fraais 6) Čiurlionis Mikalojus - 
Konstantinas 7) Van Gogh 
Vincent 8) Manėt Edouard 9) 
Varnas Adomas 10) Rubens Pe- 
ter - Paul.

3. XXIX — I = XX(I)
X = XXX

4. Andersenas
5. Vienuolis, gražuolis ir Lt.

PADĖKA
Lietuvių Fondas atsiuntė Tė

vynės Žvaigždutės konkursams 
200 dol. Skaitytojų ir bendra
darbių vardu nuoširdus ačiū. V 
Visi remkite Lietuvių Fondą, 
nes jis remia lietuviškas pastan
gas. Redaktorius.


