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SOVIETAI NAIKINA TAUTAS 
GREIČIAU NEGU KARAS 

Rumunija sušaudė 
sovietų šnipą 

BUKAREŠTAS. — Vakar A-
mer ikos ir laisvojo pasaulio 
spauda paskelbė sensacingą ži
nią, kad Rumuni ja sušaudė savo 
ž y m ų generolą už šnipinėjimą 
Sovietų Sąjungai. Sušaudytasis 
buvo gen. Ion Serb, sostinės į-
gulos viršininkas ir an t ros kar i 
n ė s apygardos komendantas , 
Rumuni jos par lamento narys . 
Buvo sušaudy tas praėjusį mė
n e s į su imtas 1971 gale. 

Toks a ts i t ik imas laikomas pir
mas , kai Varšuvos pak to viena 
vals tybė griebėsi tokių priemo
nių, kad slaptos informacijos 
nepa tek tų sovietams. Apie suė
mimą, teismą ir sušaudymą ru
munų spaudoj nebuvo nei vieno 
žodžio, buvo norėta užlaikyti 
visišką paslaptį, bet tą sužinojo 
užsienio diplomatai. Rumunai 
nenorė jo turė t i naujų nemalo
n u m ų su rusais i r aš t r in t i padė
t ies , kuri nuo 1968 nuolat blogė
j a , kai Rumunija atsisakė da
lyvaut i Čekoslovakijos okupaci-

fammejo 
Dariu ir Girėn; 

Dariaus ir Girėno žygis per At
lantą 1933 m. vėl nuskambėjo 
Vilniaus spaudos skiltyse, tik šį 
kartą persispausdinus ruso P. Ra-
raševo ir lietuvio A. Rudzinsko 
straipsnį iš maskvinės "Pravdos". 
Vilniaus "Tiesa" straipsnį paskel
b ė š. m. sausio 18 d. Jo antraštė 
— "Skrido ikarai namo...'' ' 

Straipsnyje plačiai ir bešališkai 
atpasakoti pasiruošimai skristi per 
Atlantą, pats skridimas ir nuro
dyta, kad "Lituanicos" lėktuvas 
buvo susidūręs su trirn uraganais 
i r jų paskutinis buvęs viršum Eu
ropos. Dėl to išvada, kad abu la
kūnai žuvę dėl audros. 

Pati straipsnio pabaiga, kaip 
i r reikėjo laukti, iškelia rusų la
kūnų pasiekimus, kurie skraidą į 
visus žemynus. Pagaliau, pasako
jama apie aeroklubus šių dienų 
Lietuvoje, nurodomi dviejų kon
struktorių ir sklandytojų, kaip 
Broniaus Oškinio ir Balio Karve
lio vardai. (E.) 

Apie sovietu 

ligonines - kalėjimus 

joje. Praėjusiais metais Rumu
niją lankė Kinijos karinė dele
gacija. Po to sovietų sąjunginin
kai pradėjo prikaišioti rumu
nams, kad toks flirtas gali turė
ti ne tik nepageidaujamų, bet 
ir katastrofinių pasekmių. So
vietai pradėjo skelbti, kad ki
niečiai ir rumunai susitarė kar
tu gaminti raketas ir joms ku
rą. 

Gen. Serb buvo kaltinamas, 
kad sovietams perdavė krašto 
apsigynimo paslaptis, jei even
tualiai Rumunijos priešas ateitų 
iš šiaurės, ir apie raketų išradi
mus. Rumunija su sovietais tu
ri ilgą, 1,000 mylių sieną. Serb 
labai dažnai susisiekdavo su so
vietų karo attache. Tas attache 
dabar iš Rumunijos taip pat iš
varytas . 

Plečiama prekyba 
su Kinija 

VVASHLNGTONAS. — Tris 
dienas prieš išvykdamas į Kini
ją, Nbconas nuėmė draudimą 
eksportuoti tokioms prekėms, 
kaip lokomotyvai, pramonei rei
kalingos mašinos, įrankiai, che
mikalą:. Leido išvežti viską, kas 
buvo leidžiama ir j Sovietų Są
jungą, sulygino abu kraštus. 
Buvo palengvinta ir pat i komer
cinė procedūra, suprastintas pre 
kių išvežimas. Tik abejojama, 
kad toms lengvatom kiniečiai 
greit pradėtų naudotis, kad pre
kyba pagyvėtų. 

BELGRADAS. — Po ilgų gin
čų ir susirašinėjimų susitarta, 
kad pasaulio šachmatų čempio
natas , finaliniai lošimai, tarp 
Amerikos Bobby Fischer ir so
vietų Boris Spassky bus vykdo
mas dviejose vietose — Belgra
de, Jugoslavijoj, ir Reykiavike, 
Islandijoj. 

KAIP KINIJA SUTIKS NIX0NĄ 
WASH3NGTONAS. — Kai ar

tėja istori.iis susitikimas tarp 
Amerikos ir Kinijos vadų, Ame- Į 
rikes spauda užversta žinių a-, 
nalizėm, aprašymais, spėlioji-; 
mals, kas bus kalbama, ko gali- j 
ma ar negalima tikėtis. 

Veik visą savaitę, kol prezi- j 
dentas bus Kinijoj, su juo va- j 
žinės ir ču En - lai, lydės po vi
sus t r is miestus. Nesakoma, gal 
nežinoma, kada ir kiek laiko 
Nixonas praleis kalbėdamas su 
Mao. Greičiausiai tai nuspręs 
pats Mao ir to iš anksto nežino
ma. 

Pi rmas posėdis su č u bus 
atvykimo dieną, pirmadienį. Tą 
pačią dieną bus ir banketas. Nu
matyta, kad abu Nixonai apsi
lankys gimnastikos šventėje, 
nuvažiuos prie istorinės kinų j 
sienos. Ming dinastijos kapinių, 
lankysis Uždraustajam mieste, i 
Nixonai iš savo pusės taip pat | 
suruoš banketą šeimininkams. į 
Nixonienė turės daugiau laiko į 
ir aplankys vaikų ligoninę, ko
lektyvinį ūkį, buvusių impera
torių vasaros rezidenciją, Dan
giškosios ramybės šventyklą ir 
kitas istorines vietas. 

Šeštadienį, vasario 26, č u lėk
tuvu (sovietų s ta ty tu Ijušin-18, 
keturmotoriniu, propeleriniu) 
Nixonai skris į Hongčow kuror
tinį miestą, kur jiems pagerbti 
banketą suruoš šokiango apy
gardos revoliucinis komitetas. 

Hongčow apylinkės laikomos 
gražiausios Kinijoj. Kitą dieną 
su tais pačiais palydovais Nixo-
nai išskris į Šanchajų, pramo
nės miestą. Ten aplankys pra
monės parodą, operą, bus dar 
vienas banketas, o pirmadienį 
išskris į Washingtoną. 

Kaip Nixoną sutiks kiniečiai, 
ne viskas žinoma. Priklauso nuo 
viršaus, koks duodamas ženklas. 
Pvz. neseniai lankėsi Pakistano 
prezidentas Bhutto, ir jis buvo 
sut iktas mandagiai, bet šaltai, 
niekur minių nebuvo, nieko jam 
Kinija ir nepažadėjo. Priešin
gai, kai buvo atvykęs Etiopijos 
imperatorius Selassie tada jo 
pasitikti susirinko 300,000 žmo
nių. Visi ženklai rodo, kad Nixo-
nas bus sutiktas šiltai, prie kelio 
iš aerodromo bus suvežti vaikai 
ir ten jie šoks tautinius šokius. 
Visi namai, pro kuriuos prava
žiuos prezidentas, bus stropiai 
prižiūrimi seniūnų, profsąjungų 
pareigūnų ir sumobilizuotų mo
kyklų vedėjų, jie bus atsakingi, 
kad nepasimaišytų kas nepagei
daujamas. 

Pačiam Pekinge prieš Naujų 
Metų šventę (vasario 15) na
mai buvo dažomi, pašalinti se
nieji šūkiai, nukreipti prieš "A-
merikos imperializmą". Suma
žinti iki minimumo i r Mao pa
veikslai, tuo norint parodyti, 
kad naikinamas asmeninis kul
tas . 

Sovietų naudojama priemonė 
— režimo priešus siųsti į nervų 
ligų klinikas, ypač į Serbskio ins
titutą Maskvoje vis labiau kelia 
JAV gydytojų, politikų ir šiaip 
visuomenės dėmesį. Vasario 4 
Diek Cavett televizijos programa 
apie sovietų "baudimo" priemo
nes perdavė platų pasikalbėjimą, 
su I.F. Stone. 

Milijonai žiūrovų patyrė, kad! 
tokios klinikos, ypač gi Serbskij! 
institutas, saugojami sovietinio 
saugumo vyrų, taigi, tokios įstai
gos vargiai laikytinos žmonių gy
dymo vietomis. (E.) 

1971 m. pabaigoje dujas Lietu 
voje turėję iš viso 427.9 tūkst. bu 
tg (E-). 

Bus. bus mūsų žemėj vėliai 
Bus pavasaris, ir vyturėliai 
Nuo grumstelių susliardens. 
Vėjo verpstės saulės gijom 
Vėl priverps žiedų lelijom 
Ant nudžiugusio vandens. 

Paupiais palinkę karklai tiesis. 
Irsis dangumi valtelės šviesios. 
Irsis pūko ežeruos. 
Sunkios gervės supsis ore. 
O sodybos kaip altoriai 
Aukso žvakėm sužėruos. 

Bus, bus mūsų žemėj vėliai — 
Mūsų kryžkelių rūpintojėliai 
Vėliai bus pas mus svečiuos. 

Vyskupo Vincenta Brizgio raštas prezidentui 

Chicago. — Vasario 16 d. pro- \ pati planą nuo to momento, kai 
ga vysk. V. Brizgys pasiuntė laišj tik minėtus kraštus pavergė. Ir 
ką prezidentui Nixonui ir Sena- ) toks pianas būtų pradėtas vykdy
to bei Atstoyu rūmų nariams. į ti tuo pačiu momentu, kai tik ku-
Rašte primena visų pasiilgtąją į ris kraštas būtų įjungtas j komu-
taiką, bet drauge pažymi, kad ne Į nistų imperiją, 
įmanoma taika be laisvės ir tei- j Keista, kad tie, kurie siūlo ne -
singumo. Tokia taika yra taikos 
karikatūra, ir tuo reiškiasi Sovie 

delsiant besąlyginiai kapituliuoti 
Indokinijoje, sąmoningai užmer-

tų Sąjunga su savo priverstinųjų' y a akis prieš smulkmeniškai su-
darbų ir koncetracijos stovyklo- j p j a n uotą Sovietų Sąjungos pa-
mis, kurios pripildytos pavergtų i vergtų tautų genocidą. Sovietų 
kraštų žmonėmis. Milijonai^ Eu- j p a v e rg tos tautos naikinamos grei 
ropos žydu, lenkų, ukrainiečių ir j t e s n i u t e m p u , negu jas būtų nai -
baltiečių yra žuvę koncentraci- j u į ^ j j C a r a s # j e i g u t a Sovietų "tai 

kos" politika užsitęs ilgiau, kai 
kurios mažosios tautos bus visai 

jos stovyklose. Naciai išžudė dau
giau negu tų tautų žmonių yra 
žuvę karuose. Sovietai vykdo tą išnaikintos. 

Vysk. Brizgys primena, kad bū 
;tų hipokritiška priimti sovietinę 
taiką be laisvės ir teisingumo už-
grobtoms tautoms. Tokia taika 

: tik keltų nepasitikėjimą laisvo-
į jo pasaulio vadais ir jų iškilmin 
gaiš pažadais. Tik tos tautos tik-

VVASHINGTONAS. - Gvni- j r a i f*a •*£ " * ^ ^ 
. . . . . y paremta, teisingumu ir laisve, 

mo sekretorius Meivm Laird pa- ~., , , . ., ,. ~. 
, . , .. ___.,. Tik tokias taiką mylinčias tautas 

Amerika viršija 
sovietus 

sakė, kad Amerika sprogmenų 
su atominiais užtaisais turi du > 

įvaizduoja Jungtinių Tautų čarte-

kartus daugiau nei Sovietų Są
junga. §ių metų vidury Ameri- į 
ka turės 5.700 sprogmenų, o so
vietai 2.500. Nuo lapkričio 1 iki 
šių metų vidurio Amerika^jų pa
gamins 1,000, kai sovietai t e -
galės 400. Paskubintai pradėta . 
:»aminti po to. kai buvo patir ta, 
jog sovietai nori mus pralenkti 
ir grasinti. 

Atominiais užtaisais yra ap
ginkluotos Minuteman sausumo
je ir Poseidono raketos povan
deniniuose laivuose. Sausumos 
raketos turi dažniausiai po t r i s 
galvutes, kurios kiekviena gali 
atskirai susirasti taikinius, o 
povandeniniuose laivuose ki tos 
aprūpintos net 10 galvučių. A-
merika dar viršija sovietus ir | 

i ris. 

integracija vyksta 
sunkiai 

AUGUSTA. — Auguste* mie
ste. Georgia, pirmadienį turėjo 
prasidėti mokyklų integracija, 
bet pusė baltųjų vaikų, kurie 
turėjo būt i vežiojami, nepasi
rodė. Riaušių nebuvo, bet trijo
se mokyklose, į kur turėjo būti 
vežami vaikai, buvo pagrasinta 
padėti bombas, ir jas reikėjo 
evakuoti. Kitą savaitę, pirma-

I dienį, skelbiamas mokyklų boi-

bombonešiais, galinčiais nešti • k o t a s v" is°J valstijoj. 
atomines bombas, šių metų vi
dun,' Amerika turės tokių bom
bonešių 531, kai rusai 140. 

Kad pirmuoju smūgiu sovie
tai nesunaikintų d a r nepakilu
sių Minuteman raketų, jų ba-

WASHINGTONAS. — Mažu
mos vadas Atstovų rūmuose G. 
Ford sako. kad konstitucinė pa
taisa apie uždraudimą privalo
mai vežioti vaikus, norint grei
čiau įvesti integraciją, praeitų. 

Antanas Jasmantas tas . kuris įspės apie tokias ra
ketas. 

Kipras prašys 
sovietu pagalbos 

NTCOSIA. — Kipro preziden
t a s arkiv. Makarios atmetė 

13 d. MontreaTvV Ka- k a s i ų s t r e i k o ™ V^ma^snį Graikijos ultimatumą, kad gink-

Mirė dail. Vyt. Remeika Britanijoj laukiama 
blogiausio 

•Vienas pirmųjų Vasario 16 minėjimu nepriklausomoj Lietuvoj — 
Raseiniuose 1921. (Iš Br. Kviklio archyvo) 

MONTREALIS. — Vidurinio
sios mūsų dailininkų kar tos kū
rybingas atstovas, tapytojas 
Vytautas Reimeika mirė š. m. 
vasario 
nadoje. V. Remeika buvo gimęs 
1930 rugsėjo 2 d. Radviliškyje. 
1947 — 1950 meną studijavo 
Taikomosios dailės institute 
Freiburge, Vokietijoje. Kana
doje 1952 — 1957 tęsė studi
jas Ecole des Beaux — Ar t s 
Montrealyje. Eilę metų dalyva
vo lietuvių ir kanadiečių paro
dose. Yra surengęs ir savo in
dividualių parodų. Remeikos mė 
giamos laivų, uostų bei žmonių 
figūrų temos jo paveiksluose 
•lutapytos labai vykusioje im

presionizmo, ekspresionizmo ir 
šiandieninių meno srovių sinte
zėje. 

DACCA. — Indijos premjerė 
Indira Gandhi Bengalijos vals
tybę oficialiai aplankys kovo 
vidury. 

LONDONAS. — Dėl angiia-

Britanijoj buvo atleista 750,000 
darbininkų. Laukiama d a r blo
giau, net maisto racionaUzavi-
mo. kai pradėjo trūkti elektros 
ir sustojo daug fabrikų. Krizė 
laikoma blogiausia nuo 1926 m. 
Jeigu padėtis nepasikeis, po po
ros savaičių reikės nutraukti 

zės Įrengiamos labai giliai po- j Daugumos vadas Senate Mans-
žemiuose ir aplink apstatomos i field sako, kad tokia pataisa 
priešrakėtinėrn raketom. Bom- j reikalinga, tik iki ji būtų pri-
bonešiams apsaugoti nuo priešo j imta ir pradėtų galioti, praeis 
priešlėktuvinių raketų gamina- daug laiko. Jis tam teismo nu-
mas tam tikslui naujas sateli- j tarimui užkirsti ieško kitų ke

lių, greičiau veikiančių. 

WASHTNGTONAS. _ FBI su
ėmė v!eną sovietų tarnautoją, 
dirbantį Jungt inėse Tautose, no
rėjusį gaut i planus naujo lėk
tuvo naikintuvo. FBI direkto
rius E d g a r Hoover sako. kad 
Valery Markelov prie vieno res
torano buvo suimtas tuo metu. 
kai priėmė lėktuvo F-14A pla
nus. Lėk tuvas tebėra planavimo 
stadijoje. Markelovas dar 1970 
metais buvo susisiekęs su Grum
man Aerospace korporacijos vie
nu t a rnau to ju ir per jį norėjo 
surinkti žinias, FBI tada pradė
jo sekti jo veiklą. 

lai, kuriuos jis slaptai gavo iš 
Čekoslovakijos, būtų atiduoti 
Jungtinių Tautų komisijai, pri
žiūrinčiai taiką. Makarios gink
luojasi, kad galėtų atsispirti 
pulk. Grivas galimam sukilimui. 

Yra jau žinoma, kad Maka
rios nori kreiptis i sovietus, pra-

bet kokj elektros tiekimą, su- gydamas, kad tie a]>saugotų nuo 
stos visas darbas, bedarbių bus 
20 milijonų. 

Mitchell atsistatydino 
VVASHINGTONAS. — Vals

tybės gynėjas Mitchell nuo ko
vo 1 iš savo pareigų atsistaty
dina ir organizuos prezidento 
Nixono perrinkimo kampaniją. 
Tas pareigas ėjo ir prieš 1968 
rinkimus. 

Graikijos grasinimų 
tumų. 

ir ultima-

IfANILA. — Filipinų vyriau
sybė pradeda ieškoti kontakto 
su komunistiniais kraštais. Pir
miausia žada užmegsti santy
kius su Jugoslavija ir Rumuni
ja, o vėliau ir su Kinija. Dar 
svarstoma ir apie ryšių užmez
gimą su Maskva. 

OTTAWA. — Kanada pripa
žino Bengalijos valstybę. 

KAIJFTNTJORTTTe 

Vasar io 16: Lietuvos Nepri
klausomybės šventė: Pelenų die
na; šv. Gilbertas, šv. Julija, Vy
tis. Laisvė. 

Vasar io 17: šv. Donatas , šv. 
Jurgi ta , Vaišvilas. Viltė. 

Saulė teka 6 47. leidžias 5:24. 

ORA,« 

Dalina saulėta, t empera tū ra 
žymiau nepasikeis, bus apie 30 
laipsnių. 

'i 
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JAUNIMO METAI SESERIJOJE 
Jau prasidėjo 1972-ji metai, ir sas? 

su jais Pasaulio Lietuvių Bend- Todėl kviečiu ir raginu visas 
ruomenės Jaunimo kongreso vietovių vadoves, rajonų, stovyk-
metai. Visi kalba ir rašo apie lų vadoves, ruošti specialias šven-
būsimą jaunimo šventę, stovyklą tes, iškelti šios sesės pastangas, 
ir yra minimas janr imas maž- nuopelnus lietuvybės susipažini-
daug virš 16-kos metų amžiaus. | m o ir jos išlaikymo darbe, Pa-

O kaip su mūsų seserijos 
skautiškuoju jaunimu, kuris yra 
6—16 metų? 

Seserija, norėdama savo jauni
mo veiklą taip pat iškelti ir jo 
nuopelnus visuomenei pristatyti, 
skelbia Jaunimo metus seserijoje. 
Kviečiame visus brolius ir seses 
išjungti į šios šventės sėkmingą 
pravedimą. 

Į mūsų organizaciją ateina jau
na mergaitė ir pareiškia norą tap
ti skaute. Ji įsijungia į skiltį, drau 
govę, tuntą, stovyklas ir tampa 
seserijos šeimos narė. Kaip ir kiek 
vienoje šeimoje, ji pagal savo am 

brėžkime visuomenei ir vyresnio 
amžiaus jaunimui, kad jaunų se
sių pastangos turi būti visų įverti
namos, remiamos, nes tik tada 
bus užtikrinta tąsa, Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongresai ir darbai 
lietuvybei. 
Mielos vadovės, praveskite, Jau

nimo metų šventę savo vietovėje, 
rajone, stovykloje. Pademonstruo

jamu vėliavnešiai vilkiukų šventėje. 
. Liubinskas. 

Iš k. V. Jakaitis, V. Plioplys ir 
Nuotr. Pauliaus Vitkaus 

ko pasirodymą. 
Jūratės dr-vė inscenizavo dai-

'Lki pasimaty-

kime, ką mes išmokome, ko mes n e l ę ifi ^ įr ^ n_ 
siekiame. Tepasadziaugia visi m u - ; b u t ė s ^ ^ ^ n o "Kiškio lū-
sų sesių gabumais poezijoje, me-' 
ne, dainavime, tautinių šokių so

pą", Žibutės II-oji vaizdžiai atli
ko "Šlama šilko vėjas". Įdomiau-

žių atlieka savo pareigas, pa_gal |k i m e j a i m i ų ^ ^ į ^ o s 

kime, pavės iam sKautiskas skau- i a g ^ m r M g e r i a u s i a i v a i d y . 
_ toramas, pademonstruokime ro- b i š k a i a t H k t a s b u v Q B i m t ė s d r . v ė s 

dom -darom uzsiemimus,_ praves- « I § ė j o t u n t i n i n k ė į ^ ^ ^ S u s i 
iV imp i a i i n m 7-aioirmis mrmrKi rn 

savo sugebėjimus papuošia mūsų 
šeimą savo gražiais laimėjimais ir I • a: . "Z ""T, — ~ ~ » ~ duojamos tuntinmke, draugmm 
darbais. Bręsta lietuviškoje-skau- " S " * " " ^ • ^ p a r o d a S ' kė ir skiltininkė pačios išsigandu 
tiškoie dvasioie ir ruošia save a'ei ' m U S U m e n i n i n k e m s vakarus, ge- ^ ^ _ l l U r v t ^ nnn „ , » , t i s k o i e d v a s i o j e i r r u o s i a s a ^ e a . e i - j ^ ^ ^ l a u ž m v i s u o m e n e L T e . 
ties lietuviškam gyvenimui.^ Y r a | o a s i d ž m m ū s ų ^ ^ 
gyvemimsKas faktą* kad jauni- ^ j a u n a t v i 5 k a _ s k a u t i š k a n u o t a i . 
mas, kuris jaunystėje dalyvavo k a fr a I e i d ž i a m a ] o n i a s v a l a n . 
organizacijose, palieka ir toliau d a s m ū s ų ^ ^ 
aktyvus mūsų lietuviškame gyve-. R e p r e z e n t u o k i m e f S s B r i r j * . 
n u n e " i da seseriją šių Jaunimo metų pro-

Ypatineai šiemet, kada •visa lie- ga. 
tuvių visuomenė domėsis PLBJ Mielos Sesės Vadovės, pajudin- ( nes jaunosios vadoves, pirmąją 
, -, i - •• u . a^^^i tunto oaukstvcių šventę šven-
kongreso veikla, mūsų jaunoji se- kun žemę: 
sė bus lyg ir užmiršta, o ji ture-, Budžiu! j 
tų būti pilnateisė šios'šventės da- į 
lyvė, nes be jos vargu ar būtų Pa- i v. s. Lilė Miluldenė 
šaulio Lietuvių Jaunimo kongre- Seserijos Vyriausia Skautininke 

šios gynė paukštytes nuo miške 
sutikto vabalo. Gi paukštytės ne
tik nebijojo, bet dargi grįždamos 
iš iškylos vabalą parsinešė. 

Sueiga baigta visiems rate dai
nuojant tunto vakarinę dainą. 

Sueiga paliko lajbai malonų įs
pūdį. Būdinga, kad visos dabarti-

vadovės, 

eidamos sakėm 
mo!" 

Undinė iš Kernavės 

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ 
METINĖ ŠVENTĖ 

Marquette Parko parapijos sa
lėje sausio 30 d. įvyko Litnuani-
cos tun to jaunesniųjų skautų me
t inė šventė. Joje dalyvavo 108 
jaunesnieji skautai, priklausą dr. 
J. Basanavičiaus, D.L.K. Gedimi
no, D.L.K. Kęstučio, dr. V. Ku-

SESERIJOS VAJUS 
SPAUDAI PAREMTI 

Seserijos vadijos narių nuta
r t a s ir vietovių vadovių pri ta
rimu, seserija yra įsipareigoju
si darbarr.i. xurių įvykdymas 
reikalauja lėšų. Todėl skelbiu 
vienkartir.: Spaudos vajų. kurį 

rave?t: T:akvie-ta s Irena Jan
kauskienė iš Xew Yorko, o au
kas tiesioginiai tvarkys seseri
jos iždininkė vyr. si. Giedrė Kul-
pienė iš Xew Yorko. Ji praneš 
visų aukotojų sąrašus vajaus 
vedėjai ir visų aukojusių vardai 
ir sumos bus paskelbtos specia
liame aplinkraštyje. Sumos per 
10 dol. y ra tax deductible. 

Šiame vajuje surinktos aukos 
bus skir iamos: 

1. v. s. Juozės Augustaitytės -
Vaičiūnienės filmui išleisti. 

2. Išleisti Jūrų skaučių-tų ju
biliejiniam leidiniui, kurį sudaro 
jūrų sk. istorija, programų ir 
užsiėmimų konspektas. Jū rų 
skautės-tai šiemet švenčia 50 m. 
veiklos jubiliejų. 

3. Ruošiamas spaudai jaunai 
vadovei rinkinys, kuris turėtų 
būti naudingas skilties, draugo
vės ir tun to vadovei. 

4. Gintaro vadovių mokykla. 
Kaip žinote, kas metai buvo 
ruošiama GVM, kuri bus ruo
šiama i r šiemet Atlanto rajone. 
Buvo manoma, kad GVM sto
vyklos mokesčio pajamos apmo
kės ir visas mokyklos ruošiamo, 
bei apipavidalinimo išlaidas. Bu
vo investuota į didelę GAIRĘ, 
pilkus kaklaraiščius, oficialų mo 
kyklos ženklą, spaudą, pažymė-

448 tfTE^ *lr<« ST r l O C A « 0 n l » « 2 8 T e l LLdlf»»* V MM* 

ncepr Sumišys, tegal hohdaya and 
.C'PT t>v the Lithuaaian Catholic 

lav* aftt; hri«t»r>*' < 

Subscriptlon Ratee: $19.00 — CMcago and o o k 
elsewhere tn U . S . A $17 0 0 -. 
Countries — $20.00 

f t e m u ia • tetaav 
Cook apsfc tilta.-.- 11900 
litai JAV 17X0 
Kanadoje 19X0 
Užsienyje 20.06 
Savtillnb IOJOO 

OUTJl\ 

$1900 ForHp-

j m 1 meii • oi-
i 10.00 $6.00 $2JC 

9.00 5.00 2.00 
10.00 &00 150 
11.00 &S0 73' 
5J0 - -

• 

• Redakcija rtnupaDAa UB 
to aavo ouotlOra. NesunaL 
notų straipsnių aesaugo, ;uo 
rrąi«» tik ii anksto susita 

rus. Redakcija už skelbim* 
nirinj ueataako SkeTt>iio« 

? • Redakcija lir&e kasdies 
^;30 — 4i30 SeStadien-Hi* 
T?ai* - 8 3 0 IfcOf 

• Administracija dirba fea* 
i ien 8:30 — 4*0, le i tadie 
•> "V -12^)0. 

mamsm 
TeL ofiso S E 4-5849, re*. 3SS-22S1 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

34S4 West 71st Street 
vat: pirm., ketv., 1 11d 7 
intr., penkt, 1-5, treč. Ir 

popiet. 
Seet. tik 

T>r Ant Rudoko kabinetą perftn* 

OR. EDMUND E. C1ARA 
OPTOMETRISTAS 

7709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai pagal sueltarlma: ptrmad. Ii 
*etv. 1—4 Ir 7—»: antrad. Ir penk 
ad. 10—4: fieetad. 10—2 vai. 

darkos, Nemuno Laivo, Puntu- jjmą Ū- t. t. Tačiau praktiškai 
ko, dr. V. Vydūno ir D.L.K. Vy- j pasirodė, kad šis mokestis ne-
tauto draugovėms. Įžodį davė 38 j pakankamas nei stovyklos pa-
skautai. ruošimui, ir didesnę dalį išlaidų 

Šventė buvo pradėta isldlmin- Į apmoka Seserijos iždas, 
gomis Mišiomis Marąuette Parko 
bažnyčioje. Gaila, kad pamokslas 
buvo jauniesiems nepritaikytas ir 
nesuprantamas. ' 

•u. fi-9wwv 

0R. MARIJA LINAS 
AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telet. HEmlock 6-3545 
(Oflao Ir realdeneUoe) 

Valandos pagal sasftarfm« 

VALANDĖLE PAS PAUKŠTYTES 

Po Mišių parapijos salėje skau
tininkas Ramana&škas pravedė iš
kilmingąją dalį, duodamas dau
giausiai pasireikšti pačiam jauni
mui. Buvo gražu girdėti jaunuo-

~\r 

čiant, buvo pačių jauniausiųjų 
tarpe. Per dešimtmetį tunte užau
gusios, jos vėl sugrįžo į tas pačias 
draugoves vadovėmis. Įdomu ir 
tai, kad ir tuntininkė s. Rama
nauskienė, ir s. Eidukienė ir s. J. 
Mikutaitienė yra buvusios 2ibu- I sius skautus aiškiai skaitančius 
čių draugovių draugininkės. Atro- į įsakymus, duodančius komandas 

Aušros Vartų tunto aštuoniose nei, Paukštyčių dienos iniciatorei do, kad kelias į vadovavimą Auš-1 ir pravedančius šūkius, 
draugovėse ir trijuose vyr. skau- s. Danutei Eidukienei ir viešniai,' ros Vartų tunte prasideda paukš-j Kiekvienos draugovės kandida
čių būreliuose skautauja daugiau Skautybės Keliio redaktorei, ps. tyčių draugovėje. Pažvelgus į gau- į tai atskirai davė įžodžius ir gavo 
dviejų šimtų įvairaus amžiaus se- Ir. Regienei. Sekė raportai, Vė-; sų būrį žvalių paukštyčių ir į| kaklaraiščius. Trumpai , bet pra
šių. Jauniausios tunto atžalėlės liavos įnešimas, himnas, tunto ir • jaunas iš jų išaugusias gabias va- j smingai, jie buvo tuntininko ps. 

doves, noris tikėti, kad gerų va- Sigito Miknaičio ir tėvų komiteto 
dovių Aušros Vartų tunte niekuo
met nestigs. Sesė Gabija 

PALIEKAM ŽEMYNOS 
DRAUGOVE.. . 

— paukštytės sudaro dvi jaun. j draugovių įsakymai, kurie jaunų-
skaučių draugoves, o atskiros jų jų vadovių buvo tikrai gražiai 
skiltys priklauso "mišrioms Kng.r perskaityti. 
Birutės ir Jūratės draugovėms. 

Prieš dešimtį metų s. Danutei 
Eidukienei, tuometinei Žibučių 
1 jaun. skaučių d-vės drauginin
ke!, kilo mintis surengti tunto 
paukštyčių šventę, kad jauniau
sios mūsų sesės galėtų tarpusavy
je arčiau susipažinti, susidraugau
ti ir pasidžiaugti savo atsiekimais. 
Kukli, bet Jauki buvo toji pirmoji 
paukštyčių šventė, tapusi tradici
nė jaunesniųjų sesių labiausiai 
laukiama diena. Šiemet, Vasario 
6 d., Aušros Vartų tunto sesės iš
kilmingai atšventė jau dešimtąją 
paukštyčių dieną. 

šventė buvo pradėta visoms or
ganizuotai dalyvaujant šv. Mišio
se tėvų Jėzuitų koplyčioje Po pa
maldų įvyko iškilminga sueiga 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
dalyvaujant gausiam būriui tėve
lių ir svečių. 

Pirmosios salėn įžygiavo Žibu
tės I dr-vė su vadovėmis Laima 
Jauniute, Jūrate Namikaite ir 
Macyte. Jas sekė Žibutės II dr-vė; 
vadovės^—sesės Graužinytė ir Le-
vanaitė. Birutės d r-vės sesės su sa
vo visuomet šypsančiom vadovėm 

Maloniai jaudinanti akimirka 
— šešių sesyčių įžodis. Kak
laraiščius užrišti pakviesta s. D. 
Eidukienė, o Tėvynės Ilgesio ir 
Gerojo darbelio mazgus — tun-

pirmininkės p. Grigollenės pa
sveikinti ir paskatinti eiti lietuvio 
skauto keliu. Ženkliukus jiems 
prisegė tuntininkas, o gero darbe
lio mazgą užrišo tun to adjutan
tas ps. Romas Rupinskas. 

Šventė buvo užbaigta linksmu 
laužu, kurį pravedė v. sL Paulius 
Vitkus. Ilgai skambėjo salė nuo 
juokų, šūkių ir dainų, nes kiek-

Pagaliau seniai laukta diena 
atėjo: "žinojom, kad šiandien su 

tininkė s. A Ramanauskienė ir s.' Ženrvnos sesėmis atsisveikinsime. 
J. Mikutaitienė. Naujosios paukš- Sausio 30 d. 10 v. r. susirinkome 
tyrės buvo savo vadovių apdova- J visos Jaunimo centre. Mūsų 
notos gėlėmis. Tuntininkė, svei-' draugininke Danutė Bruškytė iš-
kindama įžodį davusias, įteikė' rikiavo seses. Raportai. Po jų uoliai pasiruošęs savo pasirody 
kiekvienai tunto dvidešimtmečio draugovės adjutante Audronė mui ir programą entuziastingai 
proga išleistą istorinį leidinį. • Miglinaitė perskaitė įsakymus. 
Graži simbolinė dovana įteikta ir Mūsų, išeinančių kandidatuoti ir 

ruoštis vyr. skautės įžodžiui, au-

vienas jaunesnysis skautas buvo 

s. D. Eidukienei, šią gražią tradi
ciją pradėjusiai. 

Tuntininkė savo žodyje pasi
džiaugė jaunųjų sesių ir jų vado
vių darbu ir kreipėsi į tėvus, pra-

atliko. 

Vasario mėn. vajaus vedėja 
s. I. Jankauskienė išsiuntinėjo 
aukų lapus. Tikimės, kad savo 
kuklia auka prisidėsite prie šio 
vierikartimo seserijos vajaus. 

DR. ANKA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES bv 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIVirS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
ra*. Šeštadieniais 10—1 vai. Trežlnd 
uždaryta. Ligoniai priimami gusltam* 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Rea. telef. WAlbrooS 5-5078 

RezkL Telef. 2S»-4«8S 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA m MOTERC LIGOS 

GIN EKOLOGIŲ £ CHIRURGIJA 
6449 So. Pnlaski Road (Crawfort 
Medical BaiMlng) TeL LU 5-644( 
Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia skambinti S74-801? 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West SSrd Street 
Kampas 83-čioe tr Caltfornijea 

Valandos pagal susitarimą: 
Plrmad.. antrad., ketvlrtad. nuo 

6 ikt 7:80 vai. vakaro. 
ftestad. nuo 2 iki 2:80 vai. 

Tre*iad. Ir penktas, uidaryta 
Ofiso telef. 478-4043 

tel. WAlbrook S-S048 

7S&-4477 Res. PR 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA JR CHIRURGC 
SPECIALYBft — NERVU EB 

EMOCT>K8 LIGOS 
RAWFORD MEDICAL BU1LDIN© 

044» So. Pulaakl Road 
ValamloB pagal sosttartm* 

RezM. TeL GI 8-0S7S 

OR. W. M. EISIN . EISIMAS 
1KUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GIJJEKOLOGIN'ft CHIRURGIJA 
6182 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 3-OO01 

TeL — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Specialybe Akių Ligos 
8807 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Vamu — rezld. — PRospeot 8-t081 

DR. JANINA JAKšEVIčIUS 
J O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2856 West 63rd Street 

Pirmad., antrad , ketvlrtad. Ir penKt 
12 Iki 8 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vak. SeStad nuo 1 iki 4 vai 

Ofiso HE 4-1818 Re*. PR 6-98«i 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClALTBfi VTDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
. (7 l s t Ir Campbell Ave. kampas) 
Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 8 vai. popiet Iki 7 vai. vak 
Ketvlrtad. ir sestad. nuo 9 v. ryte 

lkl 11 vai. ryto — tik susitarus. 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2818 W. 71st S i — TeL 737-514* 

nuo 
vai. 

Ofs. 

syse skambėjo žodžiai: "Klaikiu 
šios pirmo patyrimo laipsnio eg
zaminus, perkeliamos į kandida
čių būrelį šios sesės... — ir iš-

Šydama daugiau kooperavimo su girstam savo pavardes. Tai štai 
vadovėmis, ypač uniformų tvar- ir atėjo diena, kai paliekame gel-
kingume. Savo tvarkingumu šioje tonšlipsių eiles, kuriose tiek metų 
šventėje ypatingai malonų įspūdį > apie mėlyną kaklaraištį svajo-
darė Žibučių I-oji dr-vė. jom... 

LS seserijos jaun. skaučių vyr. I mūsų sueigą atsilankė naujoji 
vadovė s J. Mikutaitienė savo tuntininkė ps. E. Salčiūnienė ir 
trumpame žodyje linkėjo tėvams, buvusioji pirmoji Žemynos drau-
kantrybės vežiojant paukštytes į' gininkė ps. A. Martienė. Abi tarė 
sueigas ir kt., nes be tėvų nebūtų ' mums po žodelį. Sekė atsisveiki-
paukštyčių. Jaun. vadovėms lin-! mas su draugininke, mūsų mielą-

I kėjo ištvermės. Vyresnėms vado- ja Danute. Kiekviena skiltis pri-
„ . . , įvėrrrs — nuolat dirbti, kad nenu-; siminimui jai įdavė dovaną, su-
Rima Skorubskaite ir Merkelyte . u , . , , . ' . , . I - • v- , . J , . , . ~(x 

_ j _ . j toltume vienos nuo kitų ir neatsi-. suko sulq, sudainavo dainą. Syp-
rastų mūsų tarpe neužpildoma ' senų" skiltis sudainavo seniai vi-
spraga, o paukštytėms — čiulbėti sų girdėtą Žemynos dainą, net ir 
ir džiaugtis skautavimo rytmečiu, j draugininke nu stebi n damos, kad 

Skautininke Eidukienė savo žo- Į per tiek metų nei dainos žodžių, 

Gėrimės savo jaunaisiais skau
tais ir džaugiamės pasišventusiais 
jų vadais. Kai kalbama apie lietu
viškų organizacijų nykimą, reik
tų prisšrmnti iškntį -*--slMrortus» 
kur nedaug kalbama, bet daug 
padaroma. Sėkmės jums, skautai! 

LZ 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITOM 

ISKBnj IR ŠLAPUMO TAKTJ 
CHIRURGIJA 
TeL »5-«5SS 

« J X TAULEY MEDICAL CESiTEH 
86# SmBBlt Street 

Roote &8 — Elsfea, Ullnots 

i r Jūratės d-vė su vadovėmis Al
dona Kelmetyte ir Rūta Kleinai-
tyte. Mažųjų sesių darnus žygia
vimas ir garsi daina maloniai nu
stebino tėvelius. 

Penkiasdešimt dviem sesėm ir 
devynioms, vadovėms išsirikiavus, 
vyko iškilmingoji sueigos dalis, 
kuriai vadovavo vyr. si. Dalia Ei-
dukaitė. Šventę pradedant trys 
paukštytės gražiai pasveikino vi
sus susirfnkusšuj ir Jteika po gėlę 
mntiflfnkd «. A, Rt̂ MAudOtv 

dyje prisiminė pirmąją paukšty- nei melodijos tos "šypsenėlės" ne-
Čių švente ir lygino ją su Šiandie- pamiršo. Dovanas lydėjo žodžiai: 
nine. Į "Ačiū už viską, už visus pasiauko-

Vėliavą išnešus buvo baigta iš- į jimus..." N e vienos akyse buvo 
kilmingoji sueigos dalis. Sekė j ašaros... 
nuotaikingas lauželis, Rimai Sko- j O po to — sekė vaišės. Ir dar j 
rubskaitei vadovaujant Sesės pa-'; kokios! Sesės buvo prikepuusios 
dainavo keletą, dainelių, suiuko Į visokių pyrtgų, pryriijaiSų. Vis* j 
aklu, ir khdcvioji dnujovt ttli-i 4r««|-jv« Hmiat puoHrom, o flr-i 

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI 
Dienraštis DRAUGAS Amerikos Uettrviams stengėsi {vairiais 

būdais patarnauti jau 61-rius meras. Pirmaisiais metais ps gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimu, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katalikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos rentras 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose \ą reikaluose. Tai jo pastan
gos padėti ?io krašto lietuviams. 

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prieteliu. kurie ateitų jam 
j talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad įo draugai prie prenumeratos 
dainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai bendruomenei. DRAUGAS pajėgia įsigy
ti geresnių mašinų klišėms gamina, knygoms spausdinti ir fct. 

DRAUGUI butų labai naudinga kad dabartimai jo drasgai pa
dėtų jam tr kitais būdais būtent prikalbintą savo artimuosius prenu
meruotis šį dienraštį Jei nuoširdžiai vertinat mūsų dienraščio patarna
vimus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos. kurie DRAUGO 
nėra užsiprenumeravę, y užsisakyti. 

PO 7-«000 ROT. GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West SSrd Street 
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir $ Į 

Tikrina akte. Pritaiko 
"oontact leneee". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tr** 

DR. A. PUSTELHIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECTALTBB VTDAUS LIGO* 
5159 South Damen Aveoae 

T e t Oflao P R 0-7800: Narna MS-7W 
Vai&adoa tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta 

Iki g vai. 
nuo 

Trečlad. Ir sefttad uždaryta 

Ofiso Ir auto tel. OLymplc 2-IS81 

''" DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

140* So. 49th Conrt. Cicero 
Vai kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad ir 
^eštad tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VTDACS LIOU m KRAUJO 

SPKCTALVBe 
5540 Soatb Palas« Road 

Valandos pagal susitariau 
Skambinti - 585-2525 

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
įiems visą mėnesy DRAUGĄ susipažinimui. U i tokį patarnavimą 
būsima Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs bosite mflsų antimi daaugai. 

TeL oflao tr buto OLymplc 2-41 i t 

DR. P. KISIELIUS 
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Laisva taute 

NEPRIKLAUSOMOJE VALSTYBĖJE 
Tautybė yra įgimta žmonių 

gyvenimo forma, per kurią reiš
kiasi individuali tautos siela. 
Žmogaus tautybę nulemia visa 
eilė žymių, kurių tarpe svar
biausi yra kalba, papročiai, bū
das, geografinė padėtis bendros 
tradicijos, istoriniai pergyveni
mai, pagaliau kraujas ir, ne pas
kutinėje vietoje, asmeniškas 
žmogaus apsisprendimas. Tau
tybė kiekvienam žmogui labai 
brangi, n e s ji yra didžiulė dva
sinė vertybė. Pagal visatos Kū
rėjo norą, kiekvienas žmogus 
gimsta kurios nors tautos nariu. 

Tautybė yra galingas žmo
nijos progreso akstinas, nes 
kiekviena tauta turi skirtingus 
uždavinius, kuriuos tur i atlikti. 
Žmonijos gyvenimas tautomis ir 
jų sukurtomis valstybėmis iš
šaukia tautinę ambiciją, kuri 
kiekvienos tautos žmones verčia 
gražiai reikštis pasaulio tautų 
tarpe įvairiose kultūros ir civi
lizacijos srityse. Jeigu žemėje 
tebūtų tik vienos tautos žmonės, 
jie jokiu būdu nebūtų pasiekę 
tokios didelės pažangos ir ger
būvio. 

Kiekviena tauta, taigi ir lie
tuviai, tur i kurti savo kultūrą, 
atitinkančią tautos dvasią bei 
papročius, ir per sukurtas tauti
nes vertybes įsijungti į pasaulio 
tautų bendruomenę. Tauta turi 
teisę iš kitų tautų paimti gerą
sias vertybes, pasinaudoti jų 
sukurtais laimėjimais, tačiau 
neprotinga būtų iš kitų tautų 
savintis jų neigiamas savybes. 

Istorija rodo, kad tauta ge
riausia savo uždavinį atlieka gy
vendama savo žemėje ir savo
joje valstybėje. Atvirkščiai, tau
ta dvasiškai nyksta a r skursta 
savosios valstybės neturėdama. 

Jeigu ne plėšrūs kaimynai, 
Lietuva būtų įstengusi ne tiktai 
išlikti nepriklausoma, bet ir su
kurti savo žmonėms gražų gy
venimą. Tokiomis aplinkybėmis 
Vasario 16 būtų buvusi lietuvių 
tautos ir visų krašto gyventojų 
didžiulio džiaugsmo ir triumfo 
diena. Deja, ne vien tiktai tau
tos noras nepriklausomai gy
venti, bet ir kaimynai, o taip 
pat pasauliniai įvykiai nulemia 
tautos pastangas nepriklauso
mai tvarkytis. Tie įvykiai kaip 
tik dažniausia mums nepalan
kūs. Jei I pasaulinis karas at
nešė mūsų tautai laisvę, tai jį 
sekęs n pas. karas negailestin
gai sutrypė mūsų šalies tautinę 
ir valstybinę nepriklausomybę. 
Paskutinieji įvykiai mums taip 
pat dažniau nepalankūs, kaip 
palankūs, būna. 

Šiandieną minime j au 54-ąsias 
metines nuo to momento, kai 
1918 m. vasario 16 dieną dvi
dešimt Lietuvos Tarybos narių 
— signatarų visais balsais pa
sisakė už nepriklausomos Lietu
vos, tvarkomos demokratiniais 
pagrindais, atstatymą. 

* 
Vasario 16 dienos ak tas yra 

didelis dalykas, tačiau jis būtų 
likęs nereikšmingu dokumentu, 
jeigu jo idėjų nebūtų Lietuvos 
žmonės, savanoriai, kariai ir ki
ti kovotojai, savo krauju apgy
nę. Jų dėka 22 Vasario 16 šven
tes šventėme laisvame krašte. 
Tuo tarpu likusias 32 minėjime 
Lietuvoje a r išeivijoje jau kie
tos priespaudos metais. 

Jau 32 metai, kai mes nebetu
rime nepriklausomybės — ji iš 
mūsų prievartos būdu išplėšta. 
Tačiau, kai kalbame apie nepri
klausomybę, turime atminti, kad 
yra jos dvi formos: išorinė ir 
vidinė nepriklausomybė. Antro
ji lieka žmogui ir tuo atveju, kai 

j ° I m t ą j ą žemę trypia sveti
mieji, kai kūną sukausto kietos 
vergovės pančiai, pagaliau ir tuo 
atveju, ka i lietuvis savo žemės 
netenka. Taip y r a dėlto, kad ir 
žiauriausi okupantai da r nėra 
suradę būdų, kaip būtų galima 
surakinti laisvės troškimą ir pa
čią laisvę. 

Mūsų t a u t o s noro būti nepri
klausoma nesurakino nė žiau
riausios t remt ies , kalėjimo sąly
gos. Dėl t a u t o s laisvės lietuviai Į 
kentėjo i r tebekenčia kalėjimuo- į 
se, koncentracijos stovyklose, j 
Sibire ir k i tur . Lietuviai liko j 
laisvę mylinčiais žmonėmis, kai j 
"socializmo va rdan" iš jų buvo; 
atimti nuo amžių valdomi, iš j 
kartos į k a r t ą perduodami gim- j 
tosios žemės sklypeliai. Tėvynė
je likusi t a u t o s dalis turėjo bū
ti ' p e r a u k l ė t a " įliejant ją į ki
tą, sovietinę, ki ta is žodžiais t iks
liau tar iant , į rusų tautą. Visa, 
kas turėjo be t kokį ryšį su ne
tolimos praei t ies lietuvių gyve
nimu, buvo stengiamasi sunie
kinti, su t ryp t i purvinais batais, 
išplėšti. Ne t pa t s svarbiausias 
mūsų is tori jos faktas — Vasario 
16 aktas i r pa t i data buvo iš
braukta iš visokeriopai klastotų 
istorijos knygų. 

O tačiau, ka ip ateinančios ži
nios iš t ėvynės sako, visi Lietu
vos žmonės, įskai tant i r naują
ją kartą, supran ta Vasario 16 
reikšmę, nors šios dienos išori
niai ir nešvenčia. Tiesa tą dieną 
ypatingu būdu sustiprinamos o-
kupantų sargybos, tačiau ir gau
sūs sa rga i negali įsiskverbti į 
laisvės t roškančias lietuvių sie
las bei širdis. Pavergtieji tau
tiečiai ge ra i žino, kad okupacija 
niekada nepakeis nepriklauso
mybės. 

Mūsų meta i be nepriklauso
mos Lietuvos gerokai užsitęsė 
ir nėra duomenų, kad bandymo 
dienos grei ta i baigtųsi. Tačiau 
tai dar nereiškia, kad mūsų t i 
kėjimas Lietuvos laisvės aušra 
i r jos atei t imi turėtų sumažėti. 
Neturi eiti menkyn ir darbai jai 
išlaisvinti. 

Lietuvių tau tos laisvės kovos 
priemones išeivijoje esame daug 
kartų ap ta rę , tačiau nesuklysi-
me pasakę, kad jas būtų galima 
tik dviem žodžiais nusakyt i : I š 
likti l ietuviu! 

Vien t ik ta i pereitų, užpereitų 
metų įvykiai — Simo Kudirkos, 
Bražinskų, Simokaičių veržima
sis į laisvę, garbingų dvasininkų 
kunigų Antano Šeškevičiaus, 
Juozo Zdebskio drąsūs pareiški
mai te isme mums akivaizdžiai 
liudija, k a d okup. Lietuvoje y r a 
daugybė taur ių lietuvių, nebi
jančių pažvelgti mirčiai į akis. 

Šia p r o g a mums malonu pa
stebėti, k a d daugelį šių ir kitų 
mūsų laisvės troškimų liudiji
mų prieš pačią Vasario 16 šven
t ę angliškai kalbančiai pasaulio 
daliai labai gražiai pr is ta tė J A V 
Lietuvių Bendruomenės vadovy
bė gerai paruoš tame 64 pusla
pių dokumentiniame leidinyje 
"The Violat ions of Human 
Rights in Soviet occupied Li-
thuania — A Report for 1971". 
Pažymėtina, k a d šį vertingą lei
dinį senator ius Scott, respubli
konų mažumos vadas senate, 
jau išsiuntinėjo savo kolegoms. 

Bet t a i tik viena iš daugelio 
mūsų pas tangų. Jų yra žymiai 
daugiau. Vasar io 16 gerų lietu
vių rūpesčiu minima visame lais 
varne pasaulyje, net ry to j JAV 
kongrese. Tačiau svarbiausia — 
Vasario 16 dvasia tebėra gyva 
kiekvieno lietuvio širdyje. O tai 
yra jau t ikslus kelias ir į išorinę 
nepriklausomybę. b. kv. 

DVASINE JECA-
TAUTŲ IŠSILAIKYMAS 

Gavėnios susimąstymas apie save ir savo tautą 
Katalikų Bažnyčios vadovybė 

atsižvelgdama j mūsų laiko žmo 
gaus psichologiją, į daugybės 
žmonių darbo ir įvairias kitas i 
gyvenimo sąlygas pakeitė kai; 
kuriuos drausminius gavėnios į 
meto reikalavimus. Negrįžtant i 
plačiau j praeitį, pravartu nors 
trumpai prisiminti, kad draus
mės srities pakeitimai Bažny
čios gyvenime nėra retas įvykis. 
Prisiminkime bent šiuos stam
besnius mūsų amžiuje. 

Šv. Pijaus X padarytą Baž
nyčios kanonų teisės reformą, 
pradėtą 1904 metais ir paskelb
tą jau jo įpėdinio pop. Benedik
to XV 1917 m. Sekminių sek
madienį. To paties šv. Pijaus XI 
padarytą pagrindinę Romos ku-; 
rijos arba Apaštalų Sosto įstai- į 
gų pertvarkymą (1908 m.) , Baž
nyčios maldyno arba Brevijo
riaus reformą 1910 m., bažnyti
nės muzikos reformą ir kitas 
innovacijas. T o paties šv. Pi
jaus X suplanuotą ir pop. Bene
dikto XV paskelbtą gavėnios 
pasninko tada radikalų pakeiti
mą. Pop. Pijaus XII pradėtą ir 
pop. Jono XXUI praplėstą eu
charistinio pasninko pakeitimą. 

Kiekvienam suprantama, kad 
drausmėje ar liturgijos formose 
pakeitimai nėTceičia ir nenaikina 
dalyko esmės. Kaip didesni ar j 
mažesni liturginiai pakeitimai 
Mišių aukoje a r sakramentų tei
kime nekeičia nei Mišių, nei sak
ramentų esmės, taip ir gavėnios 
drausminiai pakeitimai nekeičia 
gavėnios prasmės. 

Iš mūsų lietuvių ne retas pa
sigenda kai kurių tradicinių ga- į 
vėnios bendrų maldų. Jų nepa-l 
sigesti gali t ik tas, kuris jose; 
niekada nedalyvavo ar jų nepa-1 
žino. Gavėnios sekmadieniais 
Kauno bazilikoje giedamų "Grau 
džių Verksmų" klausydavosi per | 
radiją daug Europos nekatalikų. i 
Tačiau ne Bažnyčia šių maldų: 

Ją namą. 
Tačiau labai greitai mūsų 

džiaugsmą, gerą nuotaiką pakei- j 
tė kartūs nusivylimo lašai. Isri-Į 
sas dvi savaites gyvenome lyg) 
praėjusiame amžiuje — degino-1 
me žvakes, nebuvo vandens. Toj 
dar maža: atsiradus vandeniui, 
kai kuriuose butuose iš vamzdžių 
jo nebegalėjome sulaikytu Mau
dytis irgi negalime — voniose 
nėra kamščių. Nesutvarkyta ir e-
lektros instaliacija: laiptinėse die 
ną ir naktį dega elektra, jokie 
jungikliai nepajėgia jos užgesinti. 
Šąlame, nes radiatoriai vos šildo. 
Neprijungtos dujos. 

Žemaitės gt. Nr 102b gyvento 
jai." 

J. 2vflb. 

VYSK. V. KRIZGYS 

nepalaiko. J a s apleido patys lie
tuviai už Lietuvos. 

Gavėnios paskirtis 

Gavėnios metas ir dabar yra, 
kaip ir buvo, skir tas Kristaus 
kančios, mirties, prisikėlimo pri
siminimui. Kristus savo mirtimi 
ir prisikėlimu patvirtino pomir-i 
tinio gyvenimo buvimą, bet ne
grąžino amžino šio žemiško gy
venimo. J is lieka kaip buvęs 
t rumpas laikas pakeliui į amži
nybę. Gavėnia ir toliau lieka tin
kamiausiu laiku pamąstyti apie 
šio laikinio gyvenimo prasmę, 
būdą arba kelią, apie trokšta
mą ir siekiamą laimę. Tai tin
kant is laikas pamąstyti, ar žmo
gus, gyvendamas žemėje, negali 
pat ir t i didesnio, prasmingesnio 
malonumo už maisto skanėstus, 
medžiaginius gyvenimo patogu
mus, nors ir padorias, bet tik 
pasaulietiškas pramogas, š ių vi
sų nesmerkiant ir neatsižadant, 
a r negalima visa ta i amžinai į-
prasminti , šalia jų ir per juos 
pat i r t i kilnesnės ir prasminges
nės laimes. 

Technika ir moralė 
! 

Asmenys pajėgią apžvelgti ir 
suprast i visos žmonijos nuotai
k a s tvirtina, kad šių paskutinių 
dešimties, 1962 — 1972, metų 
t a rpe žmonija parodanti vis dau 
giau ir daugiau supratimo ir at
jau t imo visiško nepasisekimo ci
vilizacijos, kuriamos tik moks
lu, technika ir organizacija. 
Kaip apibūdina kardinolas Jean 
Danielou,1) kurdama civilizaciją 
i r gyvenimą tik an t šių pagrin
dų, žmonija jau pajuto prieš sa
ve siaubingą tuštumą. Tą mūsų 
civilizacijos nesėkmę ypač pa
jun tame žvelgdami i r mąstyda
mi, ką davė dabartinė civilizaci
j a mūsų jaunimui. Būtų netei
singa sakyti, kad nedavė nieko 
gero. Tačiau argi ne tiesa, kad 
žmonija, besidžiaugdama moks
lo pažanga. technika, organizuo
tumu, nepajėgia užbaigti karų, 
o technikos pažangos dėka jie 
t ampa vis baisesniais. 

Sumaterialėjusio žmogaus ne
tvarkingas erotizmas pasiėmė 
savo tarnybai mediciną ir or
ganizuotos valstybės įs ta tymus 
ne kokiam mažesniam piktnau-
dojimui o teisiškai ir moksliškai 
žudyti milijonus nekaltų kūdi
kių, šį viešą nusikaltimą paver
čiant jau beveik sis tema ir t i tu
luojant jį visuomenės etikos rei
kalavimu/) Menkaprotis žmo
gus, smurtu pagrobęs valdžią, 
valstybės organizaciją ir įs taty
mus panaudoja eliminuoti be

protnamiuose, darbo vergų ir 
mirtininkų koncentracijos sto- i 
vykiose kiekvieną drįstantį pa
reikšti nepalankią tironui nuo
monę a r svajoti apie laisvę. 

Masiniai gaminami automobi
liai, radijo, televizijos priimtu
vai daug kur net perteklius hi
gieniško ir nehigieniško maisto, 
narkotikų. Technikos industri
jos pagrindinis rūpestis paga
minti kuo daugiausia reikalin
gų ir nereikalingų dalykų. Ta
čiau niekas visuomenės neinfor
muoja, kurie gaminiai būtini, 
kurie naudingi, kurie nereikalin
gi i r net žalingi ir kaip visu tuo 
išmintingai naudotis. Viskas gi
riama, .meluojant per akis, ir 
niekas už t ą apgaulę melagių 
nebaudžia. Spauda, filmai, tele
vizija — tokie genialūs išradi
mai dalintis žiniomis, žmoniją 
šviesti, auklėti yra ne protingų 
auklėtojų, mokytojų, religinin-
kų, kultūrininkų rankose (šie 
visi ir visuomenė apsileido) o 
savanaudžių, neretai net cinikų 
biznierių rankose, kuriems rūpi 
ne žmonijos kultūra ir gerovė, 
o t ik medžiaginis pelnas. 

N e obskurantizmas ,bet moks 
lo ir visokios pažangos panau
dojimo būdas žmoniją nuvedė 
tokiu keliu, kad masės pajuto 
dvasinę tuš tumą ir gyvenimo 
nuobodulį, kurį užslopinti sten
giasi ne protu , dvasiniu gyve
nimu, o kūniškais, medžiaginiais 
ir net visokiais narkotikais, 
"trankviJaizeriais' ' ir panašio
mis priemonėmis. Sakysite, kad 
šie visi išsireiškimai yra per
dėti, nes ne visi kraštai , ne visi 
žmonės yra tokie, kaip čia vaiz
duojami, kad organizuotos mū
sų laiko žmonijos teigiamos sa
vybės. Tai tiesa. Tačiau, gal
vojant apie mūsų laiko civili-
zuo+ą žmoniją, bus pravar tu 
prisiminti kokį nors puikų me-

j chanizmą, kuriame kelios a r 
i bent viena svarbi dalis visai ne-
\ veikia ar blogai veikia. Kokia 
; nauda iš tokio mechanizmo? Jį 
j reikia arba taisyti, arba bus iš-
i mestas Ą laužą. 

ANGLAS PRIE AUŠROS VARTŲ 
VILNIUJE 

Britų biuletenis apie rusinimą ir lietuvių pastangas 
išlaikyti tautybę 

V. ALSEIKA, specialus korespondentas \ e w Yorke 

Londone leidžiamas F. C. I. 
biuletenis, skelbiąs žinias apie 
gyvenimą anapus geležinės už
dangos, šių metų leidinyje pa
skelbė platų Mark Potter iš Lon
dono straipsnį apie Lietuvos ka
talikų kovą. Pradžioje teigiama, į 
kad praėjusiais metais buvę kon 
taktai t a rp Vatikano ir komu-, 
nistinio režimo kraštų rytų Eu
ropoje negalį būti naudingi Lie-' 
tuvai, kurioje gyventojų daugu
ma yra katalikai. 

Autorius palygino padėtį su 
Lenkija, kur visos bažnyčios at-
daros ir, palyginti, mažai var-i 
žomos, su padėtimi Lietuvoje, j 
kur katalikų bažnyčios pavers
tos, kaip katedra Vilniuje, pa
veikslų galerija, kitos ateizmo 
muziejais ar įvairiais sandėliais. 
Vis dėlto, autorius teigia, Vii-' 
niuje veikia daugiau bažnyčių, 
kaip kituose Sovietų miestuose. 
Jau ta i liudija, kad lietuvių gy-, 
ventojų tikėjimas esąs gilus. 

Apie rusus Lietuvoje 

Potter. atrodo, pernai lan
kęsis okup. Lietuvoje, pažymi, 
kad Sovietų Rusija buvo pasiry
žusi nutautinti Lietuvą, įgaben
ti kuo daugiau rusų, tačiau, pa-i 

j lyginant su Estija ir Latvija, į 
rusų kolonistų Lietuvoje esą žy- j 

: miai mažiau, kaip kitose Balti-
jos valstybėse, būtent ne dau- į 
giau kaip 8 proc., ir jie daugiau
sia telkiasi pačiame Vilniuje. 

Esą, rusai gauna geresnes ta r - ; 

j nybas. Pastebėta, pasak auto-
I riaus. kad lietuviai skatinami 
• stoti j komunistų partiją ir tai 
i jie neretu atveju vykdo tauti-1 
' niais sumetimais. Nors lietuvių! 

kalba yra oficiali respublikos! 
kalba, bet Vilniuje gyveną ru
sai nerodą pastangų ją išmokti, j 
tuo t a rpu iš lietuvių reikalauja
ma mokėti rusiškai. Dėlto pašte-j 
bimas mažas kontaktas t a rp ru-: 
sų ir lietuvių, tarp abiejų tau-į 
tybių bendruomenių ir mišrios 
vedybos esančios retos. 

1) Osservat. Romano, sausio 28 d. 
prancūziška laida 
2) Science, vasario 4 d_ D. Calla-
han strp. 

(Bus daugiau) 

— Popiežius Paulius VI pri
vačioje audiencijoje priėmė nau
jai paskirtą Rumunijos katalikų 
vyskupą Antonio Jakab . Nauja
sis vyskupas tvarkys Astig vys
kupijos reikalus Rumunijoje i r 
kar tu bus Alba Julia vyskupo 
pagalbininku. 

Prieš kultūros i r t radici jų 
rusinimą 

Autorius Po t t e r pastebėjo, 
kad Lietuvos gyventojai lietu
viai ypač priešinasi t a u t i n ė s kul
tūros bei tradicijų n isminio vyk 
smui. šal ia neišvengiamų pamin
klų Leninui, apie rusų ats iradi
mą ir buvimą nuolat pr imena 
kai kurios gatvės Vilniuje (ar 
kitur), pavadintos Lenino, Gor
kio ar Dzeržinskio varda is . Ta
čiau pagrindinė aikštė Vilniuje 
vis tebėra vadinama mies to įkū
rėjo Gedimino vardu. Vis dėlto 
lietuviams dar draudžiama pa
statyti paminklą Gediminui. Be 
to, rusai, vengdami taut inių 
nuotaikų didėjimo, buvo įsakę 
nugriaut: visą eilę paminklų, 
vaizdavusių Lietuvos didvyrius, 
karius a r rašytojus. 

Sunkumai bažnyčioms Lietuvoje 

Autorius pažymi, kad katal i
kų Bažnyčią Lietuvoje gal ima 
palyginti su šventove, k u r te
bedega, tebeliepsnoja lietuvio 
tautinio savarankiškumo ugnys. 
Bent šešios Vilniuje tebeveikian 
čios katalikų bažnyčios, pagal 
autorių, jau esąs t a m t i k r a s lai
mėjimas. Tačiau nė ra pap ra s t a 
t as bažnyčias išlaikyti i r kąžtai 
nesą maži. 

Primenama, kad, pavyzdžiui, 
bažnyčioms u ž e lekt ros šviesą 
tenka mokėti ke tu r i s k a r t u s dau 
giau, kaip eiliniams gyvento
jams. Be to, jei Paminklų apsau
gos įstaiga nutar ia , k a d t a ar 
kita bažnyčia laikytina tautiniu 
paminklu, tuo atveju "pamink
lui" išlaikyti reikia mokėt i spe-
ciaMas sumas. Jei bažnyčios ne
išgali mokėti didesnių sumų, tuo 
atveju Paminklų apsaugos įstai
ga bažnyčią perima ir bažnyčia 
jau virsta ne maldos namais, 
bet muziejum a r net sandėliu. 

Potter, savo straipsnį britų 
biuleteny pavadinęs ••Lietuviš
koji tikrovė", baigia įspūdžiais 
jam lankantis Aušros Vartuose 
Vilniuje. Jis, nurodęs į katalikų 
bažnyčių skaičiaus Vilniuje ma
žėjimą, pažymėjo: " I r viso to 
nepaisant, tamsiais rūbais apsi
rengusių moterų, klūpančių ties 
Aušros Vartais, ties pagrindiniu 
altorium, kuris y ra virš senų
jų miesto vartų, vaizdas kaip 
tik primena vis išliekantį Vil
niaus lietuviškąjį veidą". 

— Automobilio nelaimėje už
mušama daugiausia asmenys, 
neprisirišę diržais. P o r t l a n d 

sė bengaliečių pabėgėlių grįžc-Ysa | ° ! e f ' s a u S u m p . komisionierius 
! vo namus. šį mėnesį žada grįžti ir ' t e^^ a» kad prisirišus y r a 5 kar-
i visi kiti ! t u s saugiau. 

Kelias namo. Jau daugiau kaip pu-į 

Spaudoje ir gyvenime 

NAUJI BUTAI ŠIAULIUOSE 
Okupantų kontrolėje vykdo

mas statybas ryškiai pavaizduoja 
šis Šiaulių gyventojų nusiskundi
mas, išspausdintas "Tiesos" Nr. 
27 (vasario 2 d.): 

"Kas iš mūsų nesidžiaugia, ga
vęs naują, su visais patogumais 
butą. Džiaugėmės ir mes, Šiaulių 
aklųjų gamybos—mokymo kom
binato dirbantieji , įsikėlę \ nau-

LEMTIES VALANDA 
AURELIJA BALASArnENĖ 
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— Atleiskit, ponia. Tamsta pavėlavusi. Gal galė
čiau... — nepažindamas pats savo virpančio balso, Kęs
tutis prisiartino prie pavėlavusios viešnios. — Aš esu 
Kęstutis Norvilą. 

— Kęstutis! — sušuko moteris. 
— Ingrida! 
Salėje nuostabiu sutapimu dar labiau prietemdžius 

šviesas, niekas iš šokančiųjų nepastebėjo keistos scenos 
tarpdury: sidabrinė moteris ir aukštas, žilstelėjusiais 
smilkiniais vyriškis susiliejo į vieną šešėlį. 

— Argi galima tvirtinti, kad gyvenime neįvyksta 
stebuklų? — vis dar virpančiu iš susijaudinimo balsu 
kalbėjo Kęstutis, sėdėdamas šalia Ingridos Bajorūnienės 
tamsiame jaukaus baro kampe. — Atleisk už mano im
pulsyvų elgesį. Žinau, kad esi ištekėjusi moteris, o aš... 
tiek metų išgyvenau, tavo atvaizdą su savimi nešioda
mas. Kiek iškentėjau, kaltindamas save už tavo tragiš
ką mirtį... 

— Bet kodėl aš turėjau tragiškai mirti? Priešin
gai. Aš galvojau, kad tu miręs. Niekada nepamiršiu to 
baisaus penktadienio, kai tave pagavo SS-ininkai prie 
užminuoto tilto. — Ji užsidengė rankomis veidą. — Kal
bėjo, kad tave be teismo sušaudė. Buvo laikomos ge

dulingos pamaldos už tavo vėlę. Tu likai herojumi sa
vo tėviškėje. Tavo vardu net viena nauja partizanų 
kuopa buvo pavadinta. T u ir Jonas Laukaitis. 

— O jis? 
— Jonas žuvo, bandydamas išsprogdinti Tilžės til

tą. Jį vietoje sušaudė. 
— Pasakok apie save, Ingrida. Aš vis dar negaliu 

tavo buvimu patikėti. Tiek metų... tiek metų... — kar
tojo Kęstutis. 

— Mano gyvenimo istorija trumpa ir neturtinga, 
įsitikinusi, kad tu žuvęs Gestapo kalėjimuose, nes bet 
kokie užklausimai vokiečių įstaigose nedavė jokių re
zultatų, aš grįžau pas tetą į Kauną. Neužilgo reikėjo 
bėgti į vakarus. Karui pasibaigus, man nepavyko prisi
jungti prie lietuvių masės vakarų zonoje Vokietijoje. 
Patekusi į prancūzų zoną, aš kalbos mokėjimo dėka 
gavau vertėjos tarnybą, o vėliau per pažintis atsidūriau 
pokariniame Paryžiuje. Bandžiau studijuoti, sunkiai ver
čiausi, nes pabėgėliais Prancūzijoje niekas nesirūpino. 
Mūsų pasiuntinybė bandė kiek padėti, bet ir jų finansai 
nebuvo pakankamai dideli, kad galėtų remti geroką bū
rį tautiečių, kurie liko atkirsti nuo tėvynės be galimy
bės grįžti. Po metų ištekėjau už Bajorūno, kuris dar ne
priklausomos Lietuvos laikais valstybės lėšomis buvo 
pasiųstas į Sorbonną. Baigęs universitetą, jis dėstė licėju
je istoriją ir filosofiją. Tai ir viskas. Dabar esu viena su 
sūnumi. 

— Kaip tai viena? 
— Juozas prieš penkerius metus mirė, — ramiai 

atsakė ji. Jos balse nebuvo liūdesio, tik fakto konstata
vimas. 

Kęstutis nieko neatsakė. 

— Ir, štai, mudu du čia, taip netikėtai l ikimo su
vesti. O tu? 

— Aš visada buvau vienas, Ingrida. 
— Tu nevedęs? 
— Ne. Aš... — bet jis negalėjo tęsti. Kažkas gerklė

je kliuvo. Kažko buvo be galo gaila. 
— Keista, — lyg pati sau pasakė Ingrida. — Turiu 

prisipažinti, kad man tavo buvimas čia tikras stebuk
las. Paaiškink, kodėl tu tada, kaip beprotis, grįžai prie 
užminuoto tilto, laiku sėkmingai atlikęs savo uždavinį? 
Kas tau sumaišė protą? Šitos mįslės niekas negalėjo at
spėti. Ar tu gali įsivaizduoti mano savijautą, kai penk
tadienio vakare, pagaliau laimingai pasiekusi tavo tėviš
kę, pasiruošusi vestuvėms, aš randu laidotuvinę atmos
ferą. Jonas Laukaitis ir majoras bandė man atpasakoti 
tas kelias minutes tarp Jono atvykimo ir tavo beprotiš
ko pasielgimo... Aš iš Kauno išvažiavau penktadienio 
rytą apie dešimtą valandą. Besiartinant tėviškėn, mums 
buvo paliepta apleisti traukinį ir ieškoti kitų, susisieki
mo priemonių, nes tiltas per Ventą išsprogdintas... 

— Bet. Ingrida, tavo laiškas! Ar tu pamiršai savo 
laišką? Jame tu rašei atvažiuosianti specialiu karišku 
traukiniu septintą valandą. Tai ir buvo tas kariškas 
traukinys, kurį aš turėjau išsprogdinti. Iš tavo laiško suži
nojęs, kad tu tame traukiny, o iki jo atvykimo buvo li
kę tik kdetas minučių, aš skubėjau išardyti miną. 

— Bet, Kęstuti, tu, tur būt, mano laiško iki galo 
neperskaitei' Al su Jonu vien dėi to nevažiavau ketvir
tadienio vakarą, kad dar vieną naktį galėčiau praleisti 
pas tetą. Mano traukinys turėjo būti tavo tėviškėje sep
tintą valandą vakaro... 

Pabaiga _ _ _ _ 
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ir apylinkėse 

I l S C E L L A S E O l ' S 

CICERIŠKLAI ŠVENČIA 

Cicero apylinkė šeštadienį, 7 
; vai. v., šv. Antano parapijos sa
lėje paminės 54-tąsias Lietuvos 

i nepriklausomybės metines. Pa
skaitą skaitys vienas iš Ameri-

I kos Lietuvių bendruomenės 
steigėjų, l i teratas ir buvęs dip
lomatas Pietų Amerikoje P. I 
Gaučys. Meninėje dalyje vietos; 
lituanistinės mokyklos mokiniai, 
paruošti mokytojo i r aktoriaus 

Vargonininkai, dalyvavę savo sąjungos 60 m. sukakties ir prof. J. ži- J - B a l č i o inscenizuos S. Kudir-
levičiaus 80 m. sukakčių minėjime Chicagoje. Sėdi prof. J. Žilevičius | kos tragediją, pavadintą "Ne-
ir prof. V. Jakubėnas; stovi (iš kairės): K. Gaubas, Ant. Skridulis, |priklausomybės Lietuvai". J . 
dr. L. Simutis. P. Armonas ir A. Giedraitis. Nuotr. A. Gulbinsko i Kreivėno jungtinis choras išpil-

dys F . Strolios kantatą "Sule
dėjusiomis lūpomis", pagal Si
biro maldaknygės žodžius. Minė-

• j ime dalyvaus i r svečias iš Kon-
I greso, 10-tojo distrikto a t s tovas ! 

Wauke2an, Illinois ! klebono kun. Pr. Raugalo invo-Įa R CoHier. Sekmadieni šv. 
& ikacija Lietuvos gen. konsulo, A n t a n o parapijos bažnyčioje: 

L. B. VVaukegan apyb'nkės New Yorke A. Simučio žodis, j 1 0 : 3 0 ^ b u s i a į k o m o s įškil-
valdyba ruošia Lietuvos nepri-, Pagrindiniai kalbėtojai : advo- jmingos Mišios už Lietuvą. Ta 
klausomybės atstatymo 54 me-i katė dr. E . Armanienė (iš B a l - S p ^ g a p a m o k s l ą pasakys kun. 
tinių sukakties minėjimą vasa-1 Umorės) ir J A V Atstovų rūmų - - - -• 

narys F r a n k J. Brasco (iš Brok 
lyno, N. Y.) . P o kalbų Vanda 
Galbuogytė ska i tys proklama-

mmmmmmmmm 
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Vasario 16-sios minėjimai 

COSMOS PARCELE EXPRE >S 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

12501 W. «»lli St.. Cliifilsjo. III. iUHi-29 
3S3S s. Halstdl. Chicago. III. ttOfiOK 

Tel. WA 5-27S7: 1111 H M 
Jvairiij prekiij ĮKisirmkini:^ moto
ciklai, .šildytuvai, mu:st:i.«. iloh-riniai 
CEKTIFIKATA1 ir AVTOMOB1LIAI 

V. Valautiiut.-. 

R E A L E S T Ą T E 

BUTC NUOMAVIMAS 
Namų valdymas — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i B A C E V I Č I U S 

>455 So. Kedzie Ave. PR 8-228S 

R E A L E S T A T E 

rio 27 d., sekmadienį. 10:15 vai 
Šv. Baltramiejaus parapijos baž
nyčioje bus atnašaujamos šv. Į 

dr . A. Juška, 

Mišios už žuvusius ir mirusius ei jas, sveikinimus ir rezoliuciją 
Pirmoji dalis baigiama vėliavų 
išnešimu. 

dėl Lietuvos laisvės 
Iškilmingas minėjimas įvyks 

lietuvių auditorijoje Lincoln ir į Antrojoje dalyje pasirodys du 

Per šeštadienio minėjimą Ci
cero jaunimas nuo 16 iki 30 m. 
imtinai taip pat išsirinks tris 
a ts tovus į H Jaunimo kongresą. 
Kandidatuoja septyni jaunuo
liai: M. Griauzdė, J. Kisieliūtė, 

d4xis gatvių kampas. 2:30 vai. i New Yorko lietuvių meno ko-1 S. Kuprys, J . Sakalauskaitė, R. 
p. p. parodėlės apžiūrėjimas. Pa-1 lektyvai: taut inių šokių grupė Skorubskaitė, V. Štuopys ir A. 
rodėlės eksponatai bus sudėti-! f ved. J- Matulaitienė) i r New Zailskaitė. Iš Cicero laikinai iš-
niai iš trijų kolonijų: Kenoshos, 1 Yorko vyrų choras "Perkūnas" j vykę jaunuoliai gali balsuoti už 
Racino ir Waukeg-ano. Be to, U vadovas V y t Strolia). Vitalis \ savo kandidatus korespondenci 
dar vienas dailininkas čikagiš- į Žukauskas skai tys lietuvių poe-
kis žadėjo išstatyti kelis pa-j tų patriotinę kūrybą. 

Pačią Vasario 16 dieną, Lie
tuvos gen. konsulas New Yor
ke ir Lietuvos laisvės komitetas 
6 vai. vak. rengia tradicinį pri
ėmimą Carnegie Endowment 
salėse, Manhat tane 44 gatvėje. 

(ai) 

BOSTONO 

veikslus. 3 vai. bus minėjimo a 
tidarymas. Kalbėtoju pakvies
t a s Vytautas Kamantas, Ame
rikos LB Tarybos pirmininkas. 

Toliau seks meninė progra
ma. Ją atliks dainininkių mote
rų grupė "Viltis" duetas ir seks
tetas, vadov. pianistės Reginos 
Ditkienės. Sekstete dainuoja: O-
na Kažemėkaitienė, Aldona Ka-
valiūnienė, Eleonora Kružikie-
nė. Joms gitaromis pr i tars O. 
Kažemėkaitienė, E. Knižikienė 
ir P ranas Kružikas. Duete dai
nuoja dvi poros: pirmojoje po
roje dainuo;a S. Petrušaitienė ir 
I. Tamuiėnienė, joms akompa
nuos pianistė R. Ditkienė. Ant-, - w ,— 
roję paroje — O. Kažemėkaitie- sudarytas II Jaunimo kongreso ko 
nė ir S. Petrušaitienė, joms a- m : ' t e t a $ vasario 1 d. sušaukė pir 
kompanuos 
tė ir gitaromis pritars O. Kaze 
mėkaitienė, E. Knižikienė ir P. 

niu būdu, pasiųsdami savo bal-
jsą Rinkiminei komisijai, 1438 
48 Court, Cicero, Dl. 60650, iki 
šeštadienio. 

FINANSŲ KOMITETAS 

LB Bostono apylinkės valdybos 

nis minėjimas. Čia kalbės dr. Al
girdas Budreckis, bus meninė 
programa. 

nė ir S. Petrušaitienė, 
Rima Kažemėkaity- ! m 3 posėdį. Jame aptarė komite

to uždavinius, atliktinus darbus, 

AUKA VASARIO 16-SIOS 
GIMNAZIJAI 

A. Grigaliūnas Vasario 16-sios 
gimnazijos mokinių bendrabučiui 
statyti paaukojo $100. A. Griga
liūnas ir praeitais metais tam pa
čiam reikalui yra davęs S100. Tai 
pražus pavyzdys ir kitiems. 

FOTO PARODA IR FILMAS 

Bostono lietuviai skautai ir 
skautės vasario 5 d. surengė ku
nigo Algimanto Kezio, SJ, foto
grafijų parodą ir parodė filmą 

Kružikas. 

Tenka pastebėti, kad daini 
ninkių moterų grupė 'Vi l t i s" y 

Waukegan miesto rotušės bus 
iškelta Lietuvos vėliava. vp 

New York, N. Y. 
Vasario 16-ji — Lietuvos ne-

o kartu ir būdus bei darbo kelius. w wnm ^ _ 
Komitetas pareigomis pasiskirstė: j "Dvylika". Tame filme duoda-
C. Kiliulis — pirm., S. Lūšys, į mos ištraukos iš Adomo Galdiko, 
J. Rašys, J. Bichnaitis — vice- j Mykolo Krupavičiaus, Leonardo 

- , pirm.. V. Kazakait is— sekr., H . ; Šimučio, Vaclovo Sidzikausko, 
ra jdainavusi plokštelę "Grįšim. .Čepas — ižd. ir M. Subatis — fi- j Mykolo Vaitkaus ir Juozo Žilevi-
S^Jšini". ! nansų sekretorius; nariai: G. Ba- j čtairs gyvenimo. Paroda labai vy-

Taip pat d a l g a u s tautinių čiuk'enė, J. Jakutis. J. Rackevičius, kusi, nes jis joje parodė fotogra-
šokių grupė "Bijūnas", vadovau- B. Šakenienė. A. Starinskienė. H. fįjos meną. Taip pat gerai paruoš-
jamas Stasio Miiašiaus. Valiukonienė, B. Vasienė ir M. j tas filmas iš tų žymesnių lietuvių 

Kaip kiekvienais, taip ir šiais Ziaugrienė. 
metais Vasario 16-tos dieną prie 

Antrasis jaunimo kongresas bus 
labai didelis įvykis Pasaulio lie
tuvių gyvenime. Reikia visiems 
jo svarbą suprasti ir viską daryti, 
kad tas kongresas sklandžiai, gra
žiai, turiningai ir įspūdingai pra-

priklausomybės atstatymo 54-ji;e i t l*- J«m reikia gilios lietuviškos 
sukaktis New Yorke minima š.< minties, geros organizacijos ir be 
m. vasario 20 d., sekmadieni, to viso nemaža pinigų-N'iekas ki-
Tą diena 11 vai. Apreiškimo p a - | t a s kongresui pravesti lėšų neduos 
rapijos "bažnyčioje. Brooklyne. i — *** visx* l ^ u v i ų pareiga ir tą 
j ryks religinis šventės paminė-, P a r e iS3 « & « būtinai atlikti. Fi-
jimas. Parapijos choras, vadov. i n a n s i * komitetas kreipsis į Bosto-
muz. A. Kačanauskui atgiedos! "o ir apylinkių lietuvius i r prašys 
šv. Mišias, pamokslą sakvs kun. į t a m ^ a l u i aukos. Tikimasi, kad 
Leonardas Andriekus, OFM. I n i e k a s neatsisakys Jaunimo kon-
Bažnycioje dalvvaus Lietuvos I * r e s o reikalams aukoti pagal savo 
gen. konsulas A. Simutis, sava-1 *&***• Kas pajėgesnis — bus lau-
noriai, ramovėnai šauliai, atei- i a a m a ^desnes aukos, o kas ma
tininkai, vyčiai, skautai Mairo- ž i a u PaJeS"f ~ b l J S b r a n « i a u i c a 

M O mokyMos mokiniai ir visa 
eilė draugijų su vėliavomis. 

gyvenimo. Apie kun. Kezį, SJ ir 
jo kūrybą kalbėjo dail. Julius Špo
kevičius. Filmo "Dvylika" čia tik 
pirmoji dalis. Antroji pasirodys 
vėliau. 5io parengimo pelnas yra 
paskirtas Lietuvių Foto archyvui. 
Tas archyvas ir filmą parengė. 

D C M E S I O ! 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir idmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida 
SOLTHWEST FURNITURE (X) 
62TO S. Western .... TeL GR 6-4421 

Iškilmingą minėjimą Rirh-
mond Hill vid. mokyklos salėje 
(114 St.) rengia New Yorko 
Amerikos Lietuvių Taryba. 

Minėjimą atidarys New Yor 

į ir pati kukliausia. Tos mintys yra 
Į to komiteto. Visi lietiniai turi pa-
į remti šį svarbų reikalą 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN
TES MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
ko Amerikos Lietuvių Tarybos! šventės minėjimas yra šį sekma 
pirm. Albertas Ošlapas, įnešus • dienį, vasario 20 d., 10 vai. ryto 
vėliavas, N. Yorko vyrų cho
r a s "Perkūnas" sugiedos Lie
tuvos ir JAV himnus bei mal
dą, Būa Apreiškimo parapijo» 

Šv. Petro parapijos bažnyčioje šv. 
Mišios už Lietuvą ir lietuvius. 
2-rą valanda po pietų Lietuvių 
Piliečių d-|o9 auditorijoj tolimės-

RADIO PROGRAMA 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visa 
rūšių grindis 

J. BUBNYS, Tel. RE 7-5168 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausro baldus ir kitos 
daiktas. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraoda. 
2047 W . 67th Place ~ W A 5-8063 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI f LIETUVA 

Oenj prekių didelis pasirinkimas Ati 
toiaobillal. Šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certlftkatal, maistas, akordeonai. 
2608 W. 6»th St., Chlcago. 111- 6062* 

TEIiEF. WA 5-2787 

BUILDCSG & BEMODELING 

2 po 4 K.-imb. mor. Skiepas ir pa 
*to«r6 Central šild. Garažas. Brijrh 
ton pko centre. 

2 po 5 kamb. medinis ir šalia tuš
čias sklypas. Central, šild. 41 ir 
CampbelL 

Pulkus bunsakror. Įrengtas skie
pas, garažas. 

Tuoj galima užimti. Oera vieta 
77-ta prie Californla. 

Maisto krautuve tr 2 butai. Brigh-
toc pke. 

S butai ir biznio patalpa. Marąuette 
pke. 

Valgykla su namu ir visais įrengi
mais. Judri vieta. 

Insurance — Income Tas 
Votary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2951 W. 63rdSt., 436-7878 

Heating Contractor 
{rengiu naujus Ir permatau se
nus visu rUSiu namo apšildymo 
pečius tr air oondltlonlng — 1 
naujus Ir senus namus. Stogi* 
rlnas (gutters), vandens slldy-
mul boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai Ir sa-
iLnlngai. Apskaičiavimą* nemo
kamai. 

DOMAS 2UKAUSKAS 
BTEATEVG A SHEET METAi, 
4444 S. Western, ObJcago i , UL 

TeJefonM FI 7-S447 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

fc .. . ^ ^ ^ ^ ^ U .3^R&*^^Į<i5fe-_-^s.^^^^ * 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

— Paruošė — 
dipl. teis. Pranas Šulas 

Remkite tuos oiznierius, ku 
rie skelbiaa dienr 'TDrauge*' 

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

į JAV veikiačius įstatymus, bet ii 
I Vokietijoje, Anglosaksų pasaulyje 
į bei Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Atskiru skyriumi — "'KLausinia 
j ir atsakymai" — aiškina misų tes-
I tamentų sudarymu kyliankiant len* 
i gvai suprantamus nurodymus, ką 
daryti, kaip. kodėl ir ko vengti. 

Knygos kaina 3.O0 dol. LUinoia 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc 
nokesčiama 

Your 
Heort Fund 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Nau^sj Anglijoj, iŠ stoties 
WLYN, 1360 bangoe, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka, šią programą veda 
Steponas S. Sfinkns. Biznio reika
lais kreiptis j : Baltic Florists — 
gėlių bei dovanu k rantu v.- 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN S-64SB. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

Heort AHnck 
Shcke 

High Bbod 
Fressure 

Inborn Heort 
Defeds 

'?'&.$• 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

LAIMINGI NAMAI 

Tikrai IVi aukšto 2-jų butų mūras. 
20 metų. - auto garažas. Garu "base-
board'* SHdymas. Gražus sausas 
įreagtas beisrnentas. Marqttett« pke. 
$35.000. 

10 butu mOra«. Apie $14,500 nuo
mos. Marąuette pke. Kaina $74,700. 
Investuokite pelningai ir saugiai. 

12 metu, 2-jv butų geriaastas maro 
«una.s. 2 atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. Pačiam Marąuette pke. $87.700 

Šviesus 2 Uotu, 11 metų mūras. 
Naujas garažas su elektr. durim. [ 
Ąžuolo medis, alumin. langai, nauji ; 
karpetai. 2 radiant šildymai. Sveiki 
oro vSsintuvai. Sausas aukštas beis
rnentas. Prie pat Marquette pko. 
$44.900. 

Didelis 6 kamb. mūras ir moder
nus 2 auto garažas. Kabinetų virtu-
v5, gazu šildymas. Puikus namas gy
venti. Marąuette pke. $22,500. 

2 butų niūras. Arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismente. 
2 auto garažas. $29,000 

Žemės — 30 p., su garažu. Prie 
pat parko. $10,400. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. BE 7-7200 

59th & Troy Street 
Liuksus 12 butų namas, 1% m. se
numo. Visi butai išnuomoti Plyte
lių virtuvė ir vonia, kilimai, šaldy
tuvas, virimui krosnis, air condi-
tioner, žiem. langai-sieteliai, balko
nai. Karstu vand. apšild. Kaina — 
$175,000. Parduoda statvbininkas. 
469-8282. 

HELP WANTED — VYRAI 

W A N T E D 
Experienced Truck Tire Repair 

for new Fireetone Truck Tire 
Center. For Full Details Call 

JOHN 226-7600 

Nemokamai surandam nuomininkus 
BUD'S R. L & INS. 

BALYS BUDRAITIS 
4307 So. Kedzie Ave., Cbicago 

TEL. — 254-5551 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

Tvarkingai patarnauja visais Real 
Estate reikalais. Be to čia veikia 
Notariatas, daromi ir liudijami ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai. 

n I i T i 

Arti Marąuette Parko — 5 kamb. 
med. namas. 2 miegamieji, pilnas 
rufeys. 2 maš. garažas. Žemos išlai
dos ir maži taksai. $17,500 arba ge
riausias pasiūlymas. W A 5-1689. 

73rd & FAIRFIELD AVE. 
Sharp 2 bdrm,. face brick Geor-
ian. Formai din. rm. — wall to 
wall cptg. Fin. Bsmt. — side drive 
and garage, $21,900.00. 

OWNER — 776-2173 

HELP WANTED — MOTERYS 

GIRLS - WOMEN 
Severai career R.E. saies 

posirions opės • . . 

Whether you have a sales back-
ground or just the aptitude, murti-
miliion doilar organization will traic 
and help you get a real estate h-
cense to begin a career for tomar-
row as well as today. 

Limitless earnings for those 
who ąuaiifv'. 

Mrs. Hadlock 
599-2300 

Kfebonijai (Evanstone) reikalinga 
virėja. Gyventi vktoje. Atskiras 
kambarys, TV. Reikalinga kalbėt 
angliškai. Skambint pirmad. iki 
šeštad. nuo 12 iki 5 p. p. teL — 
864-1185 

MISCELLANEOrS 

U2 apdrauda nao ugnies tr automo
bilio nas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
SSOStt Wea» M t b — 

Cbicago, nibBote 
Tei. GA 4-8SS4 tr G R 9-4SS9 

Nebrangiai parduoda narna prie 
Kedzie Ave. 6 kambarių, gerai iš
laikytą. Naujas boileris. Skambint 
vakarais 434-4937. 

SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, 111., 60632, tel. YA 7-5980 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraastynaa 
— Įvairiu atstumu — 

823 WEST 34th PLACE 
TeL FRontier 8-1882 

B0 N VI Vft I! T 
WANT ELEGANCE? 
Pte«d oonv^nience? Prefer Privacy? 
2 fitoo' home + 3 wooded a«res in. 
B^antifiii F!ossmoor. 4 to 5 bdrms.. 
•'% batha. formai dining rm library. 
soTarlum. & 2 gracious fireplaces. 

Ttif- idf-a! f»tting for personai extra, 
perhaps a poo) a«d t^niris courts. 
Tnfant of Prapruo Parisli $129.500. 

7 5 6 - 6 4 5 1 
CONTDfENTAL REAL 

ESTATE, INC. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

BT7TAI rinktiniams iraomtninkama 
Best tonry. 2935 W. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užsiregristrtiofeit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkite* dal pa 
tarnavimo nemokamai 

Remkite dien. "Dranga' 

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA 

Kokius dalykus vien tik "Drau
gas" spausdina? 

Vien tik "Drauge" gausite gra
žiausius vedybinius kvietimus at
spausdintus lietuviškais rašmeni-

Jaunosios poros S visos Ameri
kos siunčia "Draugui-' užsakyeius 
spausdinti lietuviškus vedybų kvie
timus. Galina pasirinkti įvairiau
sio popieriaus voku ir kortelių. 

Jei rengiatės i moterystės luomą 
ir norite gražiausių lietuviškų 
kvietimų, ufeukite j "Draugą". 
Kiek galite greičiau, atvykite h-
pasirinkite. 

tmmmm?y™^mr^mmmummBMmtii 
Apsimoka skelbtis DRAtJGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. - • 

D fi M E S I O ! 

Kas tik turi gerą 
viską perka pat Lieponįl 

LTEPONB 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E N T E R , I N C 

Marąuette Pk., 6211 So. Vestom, PR 8-5875 
• n o 9 Iki 8 vaL vakaro — 

Pirmadieniai* ir kstnrtadtat ia la 

5 < t « * C * * * « * 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
8240 SO. HALSTED STREET TEL. — GA š-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATU. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELSVOUOS APARATAI 



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
Los Angeles apskrities taryba reikalauja Lietuvai laisves 

L. Valiuko pastangomis Los kreipti dėmesį Jungt in iu T a u t ų , 
Angeles apskrrhes taryba vien. ir fcitų t a r p t a u t i n ^ t L c i j ų į 
balsiai pneme rezoliuciją, kurio- tai, kad Lietuvos, La tv i jos i r 
je pramenama, kad šiemet suei- E.ti ics žmonėms a t imtos laisvo 
na 721 m. nuo Lietuvos valsty- aps^Prendimo teisės 
bės sukūrimo ir 54 metai nuo 

Dėl to Los Angeles apskr i t ies 
arvba prašo Nixoną Balt i jos 

v^stybių išlaisvinimą iškelti J . 
Tautose, siekiant, k a d jos pa,-
veiktų, jog Sovietų Sąjunga a-

J A V nepripažįsta. Primenama, t i t r a n k t U jsrulas iš minėtų va ls 
tybių sugrąžintų j n a m u s de-
por uotuosius ir nu imtų s a v o 
kontrole nuo Lietuvos, La tv i 
jos ir Estijos, gi rezoliucija pa 
siųsta prezidentui Nixonui, Va l 
stybės sekretoriui Roger s i r J A 
Valstybių ambasadoriui prie J . 
Tautų Bush. 

nepriklausomybės atkūrimo, pa
brėžiama, kad Lietuvą, Latviją 
ir Estiją Sovietų Sąjunga prie
va r t a okupavo ir to užgrobimo 
ir priverstinos inkorporacijos 

kad kongreso komitetas, inves-
tig-avęs Lietuves, Latvijos ir 
Estijos inkorporavimą, rado, jog 
ta i buvo Įvykdyta priešingai 
tarptautinių įstatymų dėsniams, 
pažymima, kad senatas ir at
stovų rūmai priėmė rezoliuci
jas , kuriomis reikalaujama at-

. . . . . . . . . - - . • . < * . . - » » -

Viena iš paskutiniųjų a. a. muz. J. Byar«sko nuotraukų muz. J. Žilevi
čiaus pagerbimo akademijoje vasario 6 d, Čia velionis akompanuoja 
sol. A. Giedraitienei. Nuotr. A. Gulbinsko 

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI gen. kons. dr. J. Bielskis, pagrin

dinę kalbą pasakys teis. St. Paltus. 
— Kun. Romas Kasponis dės- ! Meninę programos dalį atliks 

to tikybą Santa Monicos lituanis- ; vyrų kvartetas, muz. komp. B r. 
tinėje mokykloje. Rudenį jam su- j Budriūno vadovaujamas. Kvartetą 
sirgus, Šv. Kazimiero parapijoje sudaro R. Dapšys, E. Jarašūnas, 
buvo belikę tik du kunigai ir San- A. Polikaitis ir Br. Seliukas. 
ta Monicos mokykla kurį laiką I Muziko St. Kalvaičio mokinys 
neturėjo kapeliono. j T. Balčas pagros akordeonu. Mer-

— Antanas ir Anelė Vosyliai gaitės Basiulytė, Prasauskaitė ir 
paaukojo Lietuvių fondui 100 dol. Seliukaitė padeklamuos. 

Po minėjimo bus vaišes ir pasi
linksminimas, nes Vasario 16-ji 
nėra liūdesio diena. 

Vaišės įvyks tame pa t pastate 
tik kitoje salėje. 

Klubo valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti minėjime. 

MOKSLEIVIŲ MENO 
PARODA 

a. a. savo motinos Liudos Jankie-
nės - Stankutės atminimui įam
žinti. Taip pat gauta 25 dol. au
ka a. a. Barboros Kaminskienės 
atminimui. 

— Pakeista lietuvių fondo ba
liaus data. L. F. Los Angeles va 

Chicagos meno inst i tute va
sario 26 d. bus moksleivių me
no pa roda ; bus išs ta tyt i kūri
niai Marijos temomis 
globoja CYO. 

STALO TENISO VARŽYBOS 
Katalikų sportinio jaunimo 

sąjunga CYO pravedė s ta lo te
niso varžybas . Dalyvavo ne t 719 
žaidikų. Vasar io 19 d. y r a CYO 
mergaičių kumštinio varžybos, 
kuriose dalyvaus mergai tės iš 
70 mokyklų. 

IŠPARDITOS NEATSIIMTAS 
SIUNTAS 

Chicagos paš tas vasario 29 d. 

AREŠTAVO TEISININKE 

Chicagoje areštuota teisinin
kė Carolyn Jaffe, 31 m., su sa
vo sėbru Gerald S. Hartman, 
33m., kurie bandė išreikalauti ; m™ d a r b ą 

Parodą 20,000 dol. iš savo viršininko 
Gerald Getty, valstybės gynėjo, 
grasindami jam, kad paskelbs 
kai kurias kompromituojančias 
jo šeimos paslaptis. 

Liftam; visuomenei 
w~€hieagej* -*- •«• 

Lietuvos okupantai rusai ir 
saujelė lietuviškųjų komunistų 
naikina Lietuvos kultūras religi
ją ir mūsų tautos geriausius sū
nus ir dukras. Nežiūrint sužvė
rėjusio okupanto siautėjimo lie
tuviška siela gyva, ką liudija 
Lietuvos patriotų veržimasis į 
laisvę. Dvasios milžinas — Si
mas Kudirka savo geležine valia 
ir drąsa išjudino pasaulio apdul
kėjusią sąžinę. Jo šviesus var
das garsina Lietuvos kančias 
laisvajame pasaulyje. 

Šventai tikėdama Lietuvos 
valstybės laisvės atkūrimu ir 
kovos dėl Nepriklausomybės 
prasmingumu Chicagos Lietuvių 
Taryba maloniai kviečia Jus 
dalyvauti iškilmingame Vasario 
16-tos minėjime 1972 m. vasa
rio mėn. 20 d 2 vai. Auditorium 
Theatre 70 East Congress. 

Savo dalyvavimu tautos šven
tėje ir gausia auka remkime 
ALTą, dirbantį Lietuvos laisvi-

DRAUGAS. trečiadienis, 1972 m. vasario man. 16 d. 
y ' * m 11 

jaus komiteto rengiamas balius,Ta diena tikimės bus paskelbta „ , . ,„ x . — r ^ . _ M l l t tUU1 „^u^ u 
dėl svarbių priežasčių iš balan-; Lietuvių diena Long Beach, ka ip centriniuose savo rūmuose, 358 j perkelti iš lovos j kėdę, kaip sergančius ligonius 
džio 29 d. nukeliamas į gegužės; kad buvo 1971 m., kada buvo W. Har r i son gatvė, kambarys j maitinti, kaip pamasažuoti nu- i Visas, t a s kursas bus duodamas 

400 parduos iš varžytinių pašto j garą ir kaip teikti kitui patar- nemokamai. Baigusioms ligoninė 

NORINČIOMS PASIRUOŠTI 
SLAUGIŲ TARNYBAI 

Šv. Kryžiaus ligoninė vasario 
28 d. pradeda dviejų savaičių 
kursus, kuriuose bus moterys 
paruošiamos slaugių tarnybai _ _ ^ _ _ _ _ _ _ — _ _ — _ _ _ _ _ 
namuose. Bus mokoma, kaip H šerys. Baigusios galės s»ptax-
maudyti pacientą, kaip geriau j j nauti sveikstančius ir chroniškai 

namuose. 

Visos organizacijos ir pavie
niai asmenys prašomi aukas 
siųsti Chicagos Lietuvių Tary
bos iždininkui Vladui Šoliūnui, 
3549 West 57th Street, Chica-
go, UI. 60629. 

Remkite mus didžiajame Tė
vynės Laisvinimo darbe! 

Julius Pakalka 
pirmininkas 
Aldona Indreika 
Vykdomoji sekretorė 

13 d. 
— Rolandas ir Danutė Gied

raičiai, jauni lietuviai dantų gy
dytojai, neseniai atidarę Los An
geles mieste (2650 Griffit Park 
Blvd., tel. 660-1205) dantų gy
dymo kabinetą, jau yra įsigiję di
delį pacientų pasitikėjimą. Lietu
viai džiaugiasi, galėdami pasinau
doti savo tautiečių sąžiningu pro- j 
fesiniu patarnavimu. 

— Algirdas Gladkauskas ir Ele- ! 

na Bradūnaitė apsigyveno Los 
Angeles mieste, papildydami jau
nų lietuvių akademikų gretas. 
A. Gladkauskas atvyko iš Detroi
to atsakingam darbui Los Angeles 
tarptautiniam aerodrome. Chica-
gietė E. Bradūnaitė UCLA ruošia 
mokslinį darbą iš lietuvių tautosa
kos. Savo turimą tautosakos me-

gauta iš Long Beach miesto va l 
dybos proklamacija, skelbianti 
lietuvių dieną. V. T . 

s iuntas , kurių neatsiėmė adresa
tai, 

PHILADELPHIJOJE IR APYLINKĖSE 
— Nepriklausomybės a t s t a ty - religinė šalpa, talkinama phila-

mo minėjaraas įvyks vasar io 20 delphiečių specialaus komiteto, 
d. Po specialių pamaldų lietuvių kur iam vadovauja Juozas Lu-
parapijų bažnyčiose, 3 vai. die- kas (tel. 743 -6383) . Dalyvauti 
ną, Lietuvių Muzikinio klubo kviečiami visi. Vasario 27 d., 3 
salėje, 2715 E. Allegkeny Ave. , > vai. po pietų, "Gyva ta ra s " kar-
vyks iškilmingas minėjimas. Mi- Į tos tą pačią programą New Yor-
nėjimo metu invokaciją suka i - ' ke, Richmond Hill High School 
bės St. Charles Borromeo semi- salėje. K. Č. 
n arijos vicerektorius preL d r . j 
Petras P. Silvinskas. Pagr indi
nę kalbą lietuviškai pa sakys inž. 
Raimundas Kudukis iš Gevelan-
do, Ohio. Kalbą angliškai pasą- Peoples Gas bendrovė ir Stan-

I kvs JAV kongresmanas J a s h u a dard Oil (Ind.) b-vė pasirašė 
dziagą papiMyti naujais duome-; g ^ ^ Minėjimo p rogramoje sutar t į , pagal kurią iŠ Trinidad 
mmis tikisi rš senesniųjų losange- Į dalyvauja choras "Vi l t i s" ir Vin-1 salos kūrenamos dujos pasieks 

navimus ligoniui. Pamokos tęsis p, ceda rasti darbą prie ligonių. 
dvi savaiti, bus pirmadi^. . ; ' r e •NV-r.'nt smulkesnių info -macijų. 
čiadienio i r penktadienio ry- Irre:'ptis į Mrs. Meyer, Šv Kry-
tais. Prasidės vasario 28 d. Mo- žiaus ligoninė, telefonas 434-
kys registruotos gaiie.3'' -gosios 6700, Z*.z\. 238. 

KŪRENAMOS DUJOS IŠ 
TRINIDAD SALOS 

A. f A. ANTANUI MAŽEIKAI 
Lietuvoje mirus, dukrą ALDONĄ MASIULIENĘ ir sūnus 
dr. PRANĄ ir ANTANĄ su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame ir ka r tu liūdime. 

Sofija Ragauskienė 
Aldona ir Bronius Belnoriai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

liečiu. 
— Los Angeles skautų tradicinė 

Kaziuko mugė šįmet įvyks kovo 
19 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos kieme ir salėje. Los An
geles skautų rengiamos mugės bū
na originialios ir įdomios. Todėl 
žmonės gausiai jas lanko ir nesi
gaili išleisti vieną - kitą dolerį. 
Reikia tikėti, kad lietuviškoji vi
suomenė parems gražias skautų 
pastangas ir šiais metais. 

Vytautas ir Janina Čekanaus
kai vasario 13 d. dalyvavo LB 
Phoenix, Ariz., apylinkės rengia
mame Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 54 metų sukakties mi
nėjime. V. Čekanauskas pasakys 
pagrindinę kalbą, o J. Čekanaus-
kienė dainuos solo minėjimo kon
certe. V. Čekanauskas yra Los 
Angeles Altos sk. valdybos pirmi
ninkas. B. G. 

Long Beach, Calif. 
Long Beach lietuvių klubas 

naujų — 1972 metų sutikimo pa
rengimo pelną paskyrė Balfui, 
pelno susidarė 98 dol. su centais. 
Klubas iš savo kasos pridėjo iki 
100 dol. ir pasiuntė Balfo centrui. 

Pažymėtina, kad klubo narių 
susirinkime surinkta iš narių 60 
dol. ir toji suma perduota Los 
Angeles Balfo skyriui. 

Klubas yra duosnus lietuvybės 
reikalams, iš savo kuklių 1971 m. 
pajamų išdalino 400 dol, palikda
mas tų metų pelno kasoje vos 20 
dol. su centais. 

Vasario 26 d. 6 vai. p.p. klubas 
rengia Vasario 16 minėjimą, 728 
Elm Ave. Long Beach, Mašinistu 
salėje antrame aukite 

žvaūialaao iod4 t*r» U*mvo* 

co Krėvės šeštadieninė mokyk-1 net Chicagą. Organizuojant taip 
Ik. Minėjimo me*u b u s renka- Į tolimą dujų tiekimą, reikės įvai- J 
mos aukos laisvinimo re ikalams. ; r ioms s ta tyboms išleisti netoli 
Visi kviečiami dalyvauti . {dviejų bilijonų dolerių. Peoples 

Iš Kanados a t v y k s t a "Gy- \ Gas bendrovė teikia dujas 
vataras", pasižymis taut in ių šo- \ 14,000,000 žmonių vidurvaka-
kių tiksliu atlikimu. Kanadišk ia i \ r iuose; net 80% Chicagos apy-
žada našokti net 15 taut in ių šo- i linkių gyventojų gauna iš šios 
kių. "Gyva+arui" vadovauja Ge- \ bendrovės dujas. Dabar dujų 
novaitė Dumčiūtė Bre ichmanie- t iekimas bus padidintas 1 3 % ; 
nė. Programą praves ak to rė Li - į iki šiol ši bendrovė per metus 
na Verbickaitė. P rogramoje da
lyvauja ir du Toronto valstybi
nės konservatorijos s tuden ta i — 
Jonas Vaškevičius, ba r i tonas , i r 
Jonas Govedas, pianis tas . Kon
certas įvyks vasario 26 d., 6 vai . 
vak., L. Muzikinio k lubo salėje, 
27T5 E. AJJegheny Ave . Koncer
tą ruošia Lietuvių Kata l ikų 

va r to to jams duodavo po 1.3 tr i
lijono kubinių pėdų dujų. 

e L e s G 
VestavStm, banketams. lakjotnvgmi 

fr kitokiom? progom* 
BEVERLY HILLS GiLINYčIA 
3*43 W. 

TEL,. •Srd Street, Chlca«o. Tlllno* 
PR 8-0833 — PR 8-9834 

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, sunūs 
DR. PRANĄ, ANTANĄ IR 

VYTAUTĄ MAŽEIKUS 
ir ]ų Seimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aldona i r Bronius Beinortą? 

Praur imė ir Leonidas Ragai 

A. f A. 
J U O Z A S K U Š T A 

Gyveno 7245 So. Artesian Avenue, Chicago, Ulinois. 
Mirė vasario 15 d., 1&72, 3:30 vai. ryto, sulaukęs 58 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskr., Užpalio valsč., Kostų kai

me. Amerikoje išgyveno 21 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis Jonas Kemeklis ir 

kiti draugai ir pažįstami. 
Kūnas bus pašarvotas trečiad., vasario 16 d,. 5 vai. popiet. 

Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st St. 
Laidotuvės įvyks penktad., vasario 18 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čia, kurioje įvyks gedulingos psmaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažjsta-

Nuliūdę: Giminės ir draugai. 

Laid. direkt. Donald Petkus. Tel. 476i2345. 

A. f A 
JADVYGAI PAKELTIENEI 

mirus, jos vyrą KAZĮ ir dukrą RIMJJ nuoširdžiai už
jaučia ir drauge liūdi 

Aleksandras, Juzė 
Ir Algis Lapšiai 

UŽSAKYKITE DRAUGĄ 
JAUNIMUI 

P A P I G I N T A K A I N A 
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti 

Jeigu Jūs prenumeruojate "Draugą", o Jūsų valfcai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos. 

I r jaunavedžiams galite užsakyti "Draugą" tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy-
rcndami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. P r a 
teškate šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

V e s i s a tve jus pasinaudokite teikiama trečdalio nuo-
t&ida 

Vefldme drauge, kad mošų Jaunimas skaitytu lietuvišką 
dienraštį "Draugą"! 

"Draugo" administracija 

DVEJŲ M E T V MIRTIE: 
SUKAKTIS 

A A 
KUN. VINCENTAS J . 

KAMARAUSKAS 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą sūnų ir brolį, kurio netekome 1970 m. vasario 17 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos vas. 17 d.. 7:45 vai. ry
to; vas. 18 d., 7:45 vai. ryto; vas. 19 d., 6 vai. vak. ir vas. 20 d., 10 
vai. ryto šv. Kryžiaus bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamakiose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. kun. 
Vincento sielą. 

Nuliūdę: 
kazimierietė. 

Motina Kotryna, seserys-. Patricia ir seselė M. Patrice, 

E U D E ! S 
DOVYDAS P. SAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South California Avenue 

Telefonai: LA 3-O440 ir LR 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Teleioias — YArds 7-1741-2 

Laidotuvių Direktoriai 

MaZEŪft«EfflNS 
6S45 SO. VVESTERN AVE. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR ŠONUS — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero TCv/nhali 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Si 
I 

j j Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti 

t i 



T KAl'CrAS, trečiadienio 1G72 m. V « Į » H A m£n. 36 g . 

X Vasario 16 d. proga atei
nanti sekmadienį 10:30 vai. r y 
t o Gimimo Švč. M. Marijos par . 
bažnyčioje Marquette Parke , 
Šv. Mišias už Lietuvos laisvę a t 
našaus ir at i t inkama pamokslą I ~7*7,T~į"~Y-* i~*^TV" -~ ~~~ 

* ** gaitis, Sr., Liudas Balvocius: po 
j 2 dol. — J. Bubnis, V. M. Oniū-

I5£! SKftltyf9|ftf lfo|Miu4MlB M^l 
vo kasdieninio "Draugo" ir j | 1 
aukomis remia. Aukojo: po 3 j 
dol. — A. Nasutavičius, A. Ma
žeika, J. Černius, K. Grišonas, 
Kl. M. Kazlauskas, VI. Petruše
vičius, B. Neverauskas, Arvydas 
Barzdukas, P. Lapienė, K. Stul-

i pasakys kan. V. Zakarauskas . 
x Jonas Laukaitis, gyv. 5952 

So. Washtenaw. Liet. Bend. Ga-
ge Parko apylinkės iždininkas 

>c Lietuvių Bendruomenės 
Eas t Chicagos apylinkės valdy
ba, įvertindama mūsų dienraš
čio pastangas padėti draugi
joms ir informuoti apie jų veik
lą, paskyrė ir p e r apylinkės ka
sininką Juozą Liubiną prisiuntė 
15 dol. auką. Nuoširdžiai dėko
jame. 

x Draugo atkarpoje šiandien 
baigiama spausdinti Aurel i jos! p u t i s > B Bolomnt, Fr^Masiulio-
Balašaitienės novelė "Lemties ^ T Valentienė, V. Atkočiū-
valanda". Rytoj pradedame j n a S j v Gelgudas, A. Andrušai-
spausdinti G. Songino paruoštą ^ p Manelis: po 2 dol. — P . 
legendą "Vilniaus vagių karą- ; 2 u m b a k i s > s Vizbaras, H. Sta-
^ u a " - nevičius; po 1 dol. — S. Čiužas, 

x Joseph W. Salinis, 21641 0 n a Re n e ik is , po 1 dol. — Niko-
Greydale Ct , Detroit, M i c h . J d e m a s M i d u ^ A Žitkus, Barba

r a Grebliūnas. Labai ačiū. 
x Romas Sakadolskis, Jauni

nas, V. Bavarskis, M. Juodis, D. 
Asevičius, V. Bulkaitis, Br. Gu-

. . . i - - , - . . . i donis, J. Abraitis, S. Čepas, M. 
^ r e j o s u n ^ u u ^ t ų o p e r a c ^ z r , ^ ^ ^ R S £ 5 T £ > 1 
dabar gydosi Ulmois Masonic! "*""=, i ~ 
Hospital. Linkime pasveikti. 

x Lietuviškas dienraštis rei
kalingas skaitytojams, o skaity
tojai dienraščiui. Draugą parė
mė aukomis: po 4 dol. — J. Te-
lyčėnas, S. Perkumas ; po 3 dol. 
— Br. Dainis, J. Vaičys, Kl. č e -

. ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-goa Chicagos skyriaus 

Redaguoja J . Plaėas. Medžiagą siųsti: 7045 So^ Oaremont Avenoe, Chicago, Dlinoia 60688 

dol. - - A. Kašubą, A. Paskoči-
mas, J. Kazlauskas, J. Puidokas, 
dr. A. Spudas, A. Stongvila, B. 
Januškevičienė. Viisems labai 
ačiū. 

nuoširdus ilgametis "Draugo' 
dienraščio skaitytojas i r rėmė
jas, įvairiomis progomis pare
mia mūsų dienraštį. I r šiuo me
tu, įvertindamas leidėjų pastan
gas tinkamoje aukštumoje dien
raštį išlaikyti, prisiuntė 100 do
lerių auką. Maloniam Gerada-

mo kongreso kom. pirm., adv. 
P . Žumbakis, finansų komisijos 
a ts tovas, ir J . Vaičiūnas, L B 
apyg. v-bos atstovas, tarėsi , 
kaip pagyvinti lėšų telkimą 
Jaunimo kongresui. Vieninga riui esame labai dėkingi. . _ . 

x Izolda Ramieuė Vet. l i g o n i - . ™ ° a ™ ~ . s u d a r y t l Chicagoje 
psichiatrijos departamento nes 

administratorė, išskrido j Mar-
tinique salas atostogų. Grįš 
vasario 20 d. 

x Irena Kairytė ir Vytautas 
Kasniūnas registruoja vyrus ir 
moteris, norinčius atlikti vienos 
dienos rekolekcijas. J i įvyks 
Verbų sekmadienį, nuo 9 vai. 

didesnį komitetą t a m reikalui, 
o tokius pasitarimus šaukti daž
nai, kad bendradarbiavimas bū
tų glaudesnis ir pasekmės ge
resnės. 

x Roma i r Vytautas Butkai, 
gyveną Marąuette parke, didžiai 
vertindami lietuviškosios kūry
bos svarbą mūsų tautiniam gy
venimui, iš kurios ir kitataučiai 

VASARIO 16-J1 

Kiekvienais metais mes mini
me Vasario 16-ios dieną. Visi 
lietuviai tą dieną labai gerbia, 
nes tai yra Lietuvos Nepriklau
somybės šventė. Tą dieną, 1918 
metais Vilniuje žymūs lietuviai 
susirinko ir pasirašė aktą i r vi
siems paskelbė, kad Lietuva ta
po nepriklausoma. Šiais metais 
jau bus 54 metai nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo. 

J Vasario 16 dieną visų litua-
I nistinių mokyklų mokiniai ruo-
I šia minėjimus, pasirodymus, pri-
I siminti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę. 

Rita Likanderytė, 
Marąuette Parko Lit. mok. 

VIII sk. mokinė 

Lietuvos gen. fcons. J. Daužvardie-
nė kalba lietuvių dailininkų paro
dos atidaryme Jaunimo centre. 

Nuotr. V. Noreikos 

X Antologijos "Lietuvių poe
zija išeivijoje 1945-1971" šešias
dešimt egzempliorių, kaip dova-

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTE 

i 
Vasario mėnesį mes minime 

vežimius i r nuvežė arčiau prie 
Lietuvos sienos. Mual ten a tve
žė todėl, kad toje stovykloje 
daug žmonių išmirė ir reikėjo 
daugiau darbininkų. Ten išbu-
voirt penkis metus. Šeštais me
tais keli lietuviai padėjo m u m s 
pabėgti . Mama su berniukais 
bėgo į Vokietiją, n e s berniukai 
dar buvo nedideli, o aš a t g a l į 
Lietuvą. Šiaip taip suradau t ė tę 
ir pa t i t a p a u partizane. 

J ū r a t ė Raulinaitytė, 
"Sau lu tė" Los Angeles Šv. 

Kazimiero parapijos šeštadieni
nės li tuanistinės mokyklos lei
dinys. 

2 Y G Y J E UŽ SIMĄ 

Jonas Minelga 
.. -

. . . . Mes tą dieną mokyklose šven-
n ą . i r 7F . l l!<?: i l l!i» ^ ^ " " . ' y j a — tą šventę, labai iškilmin-

ry to iki 5 vai. po pietų Cenacle .. , ,. . 
, -,ieXn o T j S3^- daryti sprendimą apie mu-

vienuolyne, 11600 So. Longwood: ** . . J f... ^ t . , J ' sų tautos polek} grynosios kul
tūros reikalams, minint Vasario 
16-ją dieną i r Chicagos Lietu
vių Operai šį pavasarį s t a t an t 
taut inę — mitologinę Banaičio 
3 v. operą "Jūra tė ir Kastytis", 

, š iam kūrybiniam darbui paremti 
X , ? n O Z a ? . . T l U ^ l n S k a ^ ? ~ į t e ikė 250 dol. auką. Operos 

nuoširdus ačiū. (pr.) 

Dr. 
X Juozas Kizlauskas, Cicero, 

UI., prisiuntė 6 dol. auką. Dėkui. 
x Vladas Garsys, "VVorcester, 

Mass., parėmė mūsų spaudos 
darbus 6 dol. auka . Dėkui. 

doL go, UI., aukojo Draugui 6 
Dėkojame. 

x Literatūrinėje "Pelkių ži
burėlio" valandėlėje šį ketvirta
dienį (vasario 17 d.) per Mar
gučiai radiją t a rp 8-9 vai. vak. 
Vinco Krėvės "Dainą apie arą" 
skaitys aktorius Henrikas Ka
činskas. 

x Bronė Selenienė, mūsų 
dienraščio nuoširdi skaitytoja 

x Dr . VL Šimaitis savo Real 
Es ta t e , Income tax, Insurance 
i r Notaro įstaigą perkėlė į erd
vesnes patalpas. 

Adresas : 2951 W. 63rd S t 
(prie Sacramento), teL 436-7878 

(sk.) 
x Organizacijos, turinčios 

vėliavas, prašomos dalyvauti 

pati pirmoji užsisakė Donelaičio 
Aukštesnioji lituanistinė mokyk
la Chicago je, tuo atsiliepdama į 
LB Švietimo tarybos raginimą 
įsigyti šią išskirtinę knygą. 

x Dr. R. Nemickas, Chicago, 
UI., atnaujindamas prenumera
tą pridėjo 6 dol. auką. Dėkui. 

X Aukomis po 5 dol. Draugo 
spaudos darbus sustiprino: 

Franciška Prankus, Chicago, 
J. Matusevičius, Evanston, 
Uršulė Vingilytė, Chicago, 
Pranė Skruodys, Cicero, 
Maria Sajonas, Detroitas, 
Vaclovas Kasakaitis, Willc~ 
wick, 
Charles Brazaitis, Chicago. 
Visiems rėmėjams nuoširdžiai 

dėkojame. 

Fraser , Mich., parėmė "Draugą" į iškilmingose pamaldose vasario PATARIA VALYTI... LIEŽUVĮ 
20 d., 10 vai. ryto, Šv. Kryžiaus i Dentistų suvažiavime Chica-
bažnyčioje. P o pamaldų, tarp 12i goję dr. S. Bhasker, JAV armi-
v. i r 1 vai. p .p., vėliavos be pa- ! jos dantų tyrimo instituto di-

t u r T ^ r a k M m ą ^ t o b u l a i n u - i 1 ^ ' . ^ 5 stovais reikia nu-I rektorius, pabrėžė, kad nešva-
statymui. Pasižiūrėkit pas Gra-
dinską, 2512 W. 47 St., tel. FR 
6-1998. (sk.) 

10 dol. auka. Labai ačiū. 

X D a r vienas pagerinimas: 
naujausia spalvota Sylvania TV 

vežti į Auditorium Theater, 701 riausia vieta burnoje yra liežu-
E a s t Congress, kur dailininkasi vio viršus — čia y ra labai daug 

J ū s žinote, kad prieš m e t u s 
Simas šoko į amerikiečių laivą, 
t rokšdamas laisvės. J is d a b a r 
y ra Sibiro darbo stovykloje. Ten 
yra komunizmo pamokos, ku r 
kaliniai tu r i eiti. Simas nėjo, už-

labai svarbią šventę lietuvių ^ j i a ^hzr negali eiti į k rau -
gyvenime. Tai yra Vasario 16 tu V ė i ę 

diena, kada 1918 metais Lietu- j M e s demonstravom ir nune-
va atgavo savo nepriklausomy- j šėm į „ ^ a m b a s a d ą S i m u i ^ 
bę. Lietuva, deja, buvo nepri- b ų maisto. Rusai nepriėmė. 

Dabar Simas negalės valgyti ir 
ne turės rūbų. Aš pernai pa ra 
šiau ilgą laišką prezidentui. J i s 
man nieko neat rašė . Aš nežinau, 
ką j i s galvoja apie mano laišką. 
Aš noriu pasakyti , kad Simas 

• 

• . 

LIETUVAI 
Lietuva, brangioji mūsų tėviškėle, 
Lietuva, garbingas protėvių krašte, 
Mes tave regėjom kaip gražiausią gėlę 
Margaspalvėj juostoj ir savam rašte! 
Savanoriai kovės. Partizanai krito, 
Vilgo mano skruostą ašara karti : 
Geso žiburėlis tavo naujo ryto, 
Melam nepasakius: — Vakaras arti! 
Platumėlls upių. Gilumėlis mariu. 
Ir kainai lediniai kyla link dangaos, 
Tėviške, po žygiu mušu brolio kario 
Gedimino mieste laisvės varpas gaus. 
Mes nukelsim saulę į tavąsias pievas, 
Gintarine žemė auksu sužėrės. 
Mfisu darbo vaisiu laimins geras Dievas, 
Prakaitą bebraukiant prie lauku svėrės. 

. ; 1 

•;• 

klausoma tik 22 metus 
1918, iki 1940. 

Nuo 

minėjimus, gai. Mokiniai ruošia 
pasirodymus.. 

Reikia garbingai švęsti tą die
ną ir prisiminti mūsų tėvynę 
Lietuvą/ 

Vilija Vakarytfe, 
Marąuette Parko Lit. mok. 

V i n sk. mokinė 

teisme prašė„ kad visi lietuviai 
išlaikytų savo kalbą i r eitų į lie
tuvių mokyklas. Gal nelabai ma
lonu šeštadieniais eiti į mokyk- Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse... 
lą, gal smagiau vietoj to televi- Marąuette Parko lit. m-los VHII ak. mokinė 
ziją žiūrėti , bet jei Simas gale- j 
jo būt i t o k s drąsus, mes gal im 
ir t u r im Simui p a d ė t i 

Piešė Vilija VakarytS, 

Ritonė Ivaškaitė, 
Maironio lit. m-los VT sk. 

MIELAS SIMAI: 

mok. 

sausainius, saldainius ir "pop-
kornus". Kai parvažiavom namo, 
aš, atsiguliau savo šiltoj lovoj. 
Atsikėliau ki tą dieną, penktą 
valandą ryto i r pradėjau kosėti. 
Tą dieną mano mama paskam-

Cia Amerikoje m a n teko skai- bino daktarui , kuris mane priė-
ty t i laikraščiuose, kaip Tau bu- mė sekančią dieną. Daktaras 
vo su ruoš t a s teismas Lietuvoje, davė man vaistų ir sakė neiti į 
Apie ta i buvo parašy ta ne tik mokyklą iki penktadienio. Taip 
lietuviškuose, bet ta ip pa t pla- praėjo mano savaitė, 
čiai i r amerikietiškuose laikraš-; 

>: Moterys, turinčios tauti
nius rūbus, prašomos pasipuoš
ti dalyvaujant Vasario 16-tos 
minėjime Auditorium Theater. 

Chicagos Lietuviu Taryba 
(pr.) 

X UŽBAIKIME MILIJONĄ! 
LF Dešimtmečio vakaras - balius 
bus vasario 26 d„ 6 vai. 30 min. 
Imi Motion salėje, 5820 S. Kedzie 
Ave., Chicagoje. Vakaro metu bus 
pagerbti ir pristatyti nauji LF na
riai ir nariai, kurie ta proga savo 
įnašus papildys. Naujiems nariams 
bus įteikti nario ženkleliai. Groja 
L. Bichnevičiaus orkestras. Įėjimas 
— auka S8.00. Staliukus užsisakyti 
bei vietas rezervuoti iki vasario 21 
d. LF būstinėje, 2422 W. Marąnet-
te Rdv tel. 925-6897 arba skambi
nant iki 4 vai. p. p. 927-6972, po 4 
vai. — 233-4345. (pr.) 

X Susivienijimo lietuviu 
Amerikoje 3 kuopa. Roselle, N. 
J., dėkodama mūsų dienraščiui 
už gerą informaciją, per pirm. 
sJtasj Vaičiūną parėmė mūsų 
spaudos darbus 10 dol. auka. 
Dėkojame. 

GRANDINĖLĖS KONCERTAS 
įvyks Marijos aukšt. mok. audito
rijoj, 6700 S. Califomia, Chicagoj. 
Premjera kovo 18 d. 7 vai. v„ ant
ras spektaklis — kovo 19 d. 2:30 
vai. p. p . Bilietai gaunami Margi
niuose. 2511 W. 69 S t , Chicago, 
n. 60629, tel. (312) PR 8-4585. 
Kainos: parteris $7, 5, 4; balko
nas $6, 4, 2. Kcvo 19 d. jaunimui 
bilietai pusė kainos. Koncertą ruo
šia Lietuvių Fondas. (prO 

J . Daugvila priims ir pasirūpins 
jų sus ta tymu ir papuošimu sce
noje, (pr.) 

bakterijų. Saugant dantis nuo 
gedimo, patarė valyti ne tik 
dantis, bet ir... liežuvį. 

PADEKITE PERKELTI LIETUVOS 
BYLĄ Į JUNGTINES TAUTAS! 

Paremkite Rezoliucijoms Remti 
Komiteto žygį pinigine auka! 

• Rezoliucijoms Remti Komitetas dirba tikrai konkretų 
darbą Lietuvos laisvinimo žygyje. 

# Garsiosios H. CON. RES. 416 rezoliucijos pravedamas JAV-
bių Kongrese y ra vienas iš didžiųjų lietuvių laimėjimų ko
voje dėl Lietuvos laisvės nuo 1940 metų. 

# Tos pravestos rezoliucijos įgyvendinimui reikia didelės pi
niginės paramos. 

• Prisidėk prie to darbo savo pinigine auka, pasiųsdamas ją 
to Komiteto kasininkei. Padaryk tai dar šiandien! 

MRS. NIDA BRINKIS, Treasurer 
AMERICANS FOR CONGRESSIONAL ACTION TO F R E E 
THE BALTTC STATES 

Post Office Box 27719, Los Angeles, Califomia 90027. 

Piešė Rita Likanderytė, Marąuette 
Parko lit. m-los VHI sk. mokinė. 

MIELAS VYTAUTAI DIDYSIS, 

Kaip Tau sekasi? Man labai 
gerai. Aš apie Tavo daug skai
čiau ir mačiau daug paveikslų 
ant lietuviškų pinigų ir lietuviš
kose knygose. Ar galėtum at
skristi pas mane a n t stebuklin
go debesies? Jeigu atskristiim, 
tai man ir visiems kitiems lietu
viams būtų labai smagu. 

Aš esu vienuolikos metų ir 
einu į lituanistinę mokyklą. Aš 
sekmadieniais patarnauju mi
šioms lietuviškoje bažnyčioje. 

Dabar pas mus y r a išrastos 

čiuose. Mes visi stebėjomės Ta
vo d rą sa teisme. Visi Amerikos 
lietuviai labai gailimės, k a d Ta
ve visai neteisingai nuteisė de
šimčiai metų kalėjimo. Mes tiki
me, k a d komunizmas greitai su
gr ius i r Tu išeisi į laisvę. Duok, 
Dieve, Tau jėgų visas kančias 
iš tver t i ! 

E d v a r d a s Mikaliūnas, 
K. Donelaičio lit. m-la 

A N T R O J I METŲ SAVAIT« 

Mano lietuviška mokykla su
ruošė Eglu tę . Aš dalyvavau su 
savo d r a u g u Petru . Alė Kveda-
ra i tė su manim deklamavo eilė
rašt į "Apmąstymai" . Tada visi 
šokom du taut inius šokius: Suk
tinį i r Kalvelį. Jau priėjo P e t r o 
eilė. J i s labai nervavosi todėl, 

Rudnosiuką. Po vaidinimo jte 
atsisėdo a n t stalo. Mes bėgiojom 
ir valgėme dešras, pyragus , 

Siunčiu $ auką H. CON. 
dinimul paremti. 

RES. 416 rezoliucijos įgyven-

Vardas ir Pavardė 

Namo numeris ir gatvė 

Miestas Stei tas Zip Code 

mašinos, elektra, šautuvai, bomjkad buvo j o pirmas ka r t a s vai-
bos ir visokie šarvai. Pas musjdinime. P e t r a s y ra mano plau-
taip pat yra degtukų, šaldytuvų, | kuotas meškinas. J i s vaidino 
krosnių, visokių vaistų ir valgių. 

Pasveikink savo tėvą Kęstuti 
ir visus kitus pažįstamus. Daug 
sveikinimų nuo manęs ir visų 
žmonių, gyvenančių čia dvide
šimtam šimtmetyje. 

Sudiev, pasimatysim! 
Tavo draugas Simas 

Simas Žmuidzinas, 
Rochesterio Lit. Mokykla 

Gintaras Grušas, 
Vinco Kudirkos mokyklos 

5 skyr iaus mokinys 

GALVOSŪKIAI 

I 

Žemiau surašy ta eilė skaičių. 
Suraskite kokį nors ryšį a r tai
syklę t a rp j ų : 6, 9, 18, 21, 42, 
45. 

(5 taškai) 

n 
Čia duota 10 žodžių. Kiekvie

name žodyje sukeiskite raides 
vietomis ir gausi te naują žodį. 
Pvz. garsas — sargas. Už kiek
vieną naują i r gerai padarytą 
žodį, gausite po 1 tašką. 

Aktas . Anga . Aras . Audra. 
Bauda. Daržas, Gervė. Garas. 
Kaita . Kalva. 

m 
Kaip vadinasi jura , esanti 

t a rp Vakarų Indijos salų (West 
Indies Islands) ir Pietų Ameri
kos? 

(5 taškai) 

A. Kurios 3 J A V Valstybės 
tu r i didžiausius žemės plotus? 

B. Kuris didžiausias J A V 
miestas? 

(5 taškai) 
Ats. As ta Baškauskaitė. 

V 
1. Kur y ra Papilė? 
2. Kuri upė teka pro Papilę? 
3. Kokių suakmenėjusių daly

kų ten randama? 
4. Kuris garsus rašytojas — 

istorikas Papilėj gyveno? 
5. Kur įteka Ven ta? 
Už kiekvieną teisingą atsaky

mą po 1 tašką. 

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI 

I Pirmame brėžinėlyje A, A, 
E, Ę, F , P, R. Antrame-— 
C, D, O, G. 

n Abiejų rankų pirštai į save 
linkę. 

m A n d ų ka lna i 
D71/10 mylios. 54 r a t a i 
V 1) JAV (Ohio) . 2) J A V 

(Obio). 
3) Vokietija. 4) Ceilonas. 
5) JAV (Obio). 6) Danija. 
7) Argentina. 8 Lenkija. 
9) Anglija. 10) Kinija. 

KAS MAN ATSITIKO, KAI 
RUSAI rfcfcMfl LIETUVA 

Kai užėjo rusai, kilo didelis 
sąmyšis. Vyrus šaukė kovoti, o 
moterys turėjo slapstytis miš
kuose. Aš su mama ir broliukais 

i pasislėpiau miške, bet rusai mus 
susekė ir išvežė j Sibirą. Tenai 
mes turėjom smarkiai dirbti, 
bet vis svajojom apie pabėgimą. 
Kartą mus keturius (tėtė buvo 

j partizanas) vėl susodino j sunk-
Laisvai teplevėsuoja trispalvė vėliava. Piešė Marytė Andrijonaitė, 
Marąuette Parko lit. m-los VHI sk. mokinė 

JUOKAVIMAI — 
PAMĖGDŽIOJIMAI 

Vardan tėvo — 
Skersai kiemo. 
Vardan duka — 
Per kvartūką (prijuostė). 
Vardan darką — 
Kieme šarka. 
Ubagus (elgetas) taip pamėg

džiodavo: "Vardan tykšt, pa-
partykšt. Čia gr iekas (nuodė
mė) , čia niekas, čia visa pakusa 
(pagunda). 

Kai kas parvirBdavo, saky
davo: "Jau jis zuikį sugavo". 

A K I S 

Normali žmogaus akis yra to
kio pat dydžio pas visus žmo
nes. Maždaug 24 milimetrų. 

P A O t t — MEDAUNINKAS 

Vienintelė palmė, kuri tur i 
šakas, auga Egipte, vadinasi 
Doum, Jos vaisių skonis pana
šus į medalininką. 
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