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AUSTRAI PROTESTUOJA I 
DEL ČEKOSLOVAKIJOS AREŠTŲ 

Viena. — Daugelis žymių Aus-j rie ar patys pasitraukė iš parti-j 
teijos kultūros, meno, mokslo, po I jos, ar buvo pašalinti, kaip Er- į 
litinio gyvenimo ir spaudos ats- i nešt Fischer, muzikas Marcei Ru- į 
tovų pasirašė ir pasiuntė Cekos-, bin, buvę komunistinių žurnalų j 
lovakijos valdžiai ir komunistų; redaktoriai Robert Jungk ir Fri-j 
partijos vadovybei oficialu raštą,; drich Heer, Austrijos žurnalistų I 
reikalaudami nepersekioti asme-Į profesinės sąjungos prezidentas j 
nų dėl jų politinių įsitikinimų, j Gunter Nenning, muzikas Gott- j 
paleisti politinius kalinius ir nu- fried Von Einem, atomo moksli-
traukti teismines bylas, siekian
čias suvaržyti žodžio ir minties 
laisvę. Visa tai — pabrėžiama at
sišaukime — prieštarauja Jungti 
ndų Tau tų Žmogaus teisių'dėklą 
racijai. Atsišaukimą, pasirašiusie
ji primena, kad Čekoslovakijos ko 
munistų partijos vadas Husakas 
pakartotinai yra pareiškęs, jog 
Čekoslovakijoje nebus naujų areš
tų ir politinių bylų. Nepaisant to, 
nuo 1971 gruodžio mėnesio buvo 
suimta daugelis vadinamojo"Pra 
hos pavasario" veikėjų, kurių tar 
pe sociologas Jaroslavas Sabata ir 
keturi jo šeimos nariai, filosofas 
Hajdanek, istorikai Huebel, Kap 

ninkas prof. Walteris Thirring, 
Austrijos parlamento atstovai Al
fredas Stoer ir Egon Kodicek ir 
kt. 

lą daryti 
su partizanais 

TEL AVTV. — Izraelio ka
riuomenė baigė keturių dienų 
puolimus Libane. Jų šarvuočiai 
buvo įsibrovę iki 30 mylių, kur, 
kaip apskaičiuoja žydai, turėjo 

'Jokių slaptų susitarimų', 
sako Nixonas 

VVASHINGTONAS. — Prezi-. gal ima atidėlioti amžiams, turi-
dentas Nixonas jau namie. Į ae-f me pasinaudoti kiekviena rninu-
rodromą pasitikti susirinko apie t e ir jų siekt; neatidėliodami". 
10.000 žmonių su Kongreso va- į 
dais . diplomatiniu korpusu ir ' Besikaibėdamas su Kinijos va

da i s įsitikino, jog t ie šventai ti-
viceprezidentu Spiro Agnew p r i e : , . . «. «. , , v .• , „ , • - , - ki savo sistemos tobulumu, bet sakv. Savo žoav susirinkusiems. . ., , . .., . -_. " . y.. Amerika dar daugn.au tik: savo ,Nixonas paminėjo, kad Kinijoj 

l nebuvo jokių slaptų susitarimų 
1 prieš Ta;wana arba kurią kitą, 
; . ,. . . ^ . , . , j vargęs, bet dar daugiau mosi 
; salį. Tačiau yra teisybe, kad; 
I baigiamajam komunikate nemi 

s is tema . 
Prezidentas a t rodė gerokai pa-

Viena, Austrijos sostinė. Prieky parlamento rūmai, toliau rotušė ir gilumoj Votivkirche 

km ir Jean Tesar, .šachmatų į būti apie 5,000 partizanų. Sa-
meisteris Padhman, evangelikų j koma, kad buvo nušauta 50 a 
Bažnyčios atstovai d r- Novak ir į rabų, o sužeistų apie 100. Pa-

Galėjo baigtis 
be susitarimo 

SOVIETAI INFORMAVO NEDAUG 
Maskva. — Sovietai apie Nixo-1 kuriose buvo sukaupia visa ilgų 

I no kelionę savo piliečius informa Į valandų diskusijų medžiaga, sa-
WASHTNGTONAS. — Tho-Jvo Šykščiai, nepriduodami tamjkytumėm derybų esencija, visai 

m a s Ross, Chicago Sun Times daug reikšmės. Paskelbė ir infor-. nebuvo paminėta. 
dr. Jiranek bei klebonas Dus ir tys arabai sako, jog jie turėjo- vakarykščiam numery iš Wash-|maciją apie abiejų vadų komuni 
nemaža žurnalistų, profesinių sa. j žuvusių 27, neskaitant civilių L' 
jungų atstovų ir paprastų darbi-

Pareiškimą pasirašiusieji nuro 
do, kad jau yra nemaža nubaus 
tų vien už tai, kad norėjo pasi
naudoti minties ir žodžio laisve. I gali su partizanais padaryti tą 
Pasirašiusiųjų tarpe yra nemaža | patį, ką jau padarė Jordanas — 
Ir buvusių žymių komunistų, ku: juos visai išvaryti. 

ingtono rašo, kad Nixonas pa- j katą 
rodė iniciatyvos i r pirmas krei- j čia u neži 
pėsi į Mao Tse-tungą, vos tik I tautoje buvo didesnis nei many-j y -
atvykęs į Pekiną, pasisiūlė pas j ta. Labiausiai domėjosi sovietų 
jį atvažiuoti. Pasikalbėjimas su j skaitytojai fotografija, kai N o o -

tų kas dabar įvyko. Libanas Į M a o b u v e s nuoširdus, geras, ver { nas sveikinasi sa Mao. Tass ne-
"i * ' t a s tų pastangų. Toliau Ross [sykį pacitavo ki-ų kraštų komu-

nima 1955 metų sutar t is ginti 
Taiwaną. Prezidentas teigė, kad 
Amerikos pozicija Taivvano at
žvilgiu nepasikeitė. Amerika tik 
norinti sumažinti įtempimą įvai
riose pasaulio dalyse ir iš ten 
ištraukti savo dalinius. Svar
biausias tikslas jo kelionės į Ki
niją buvęs, kad Azijoje nebūtų 
daugiau karų. Taikai perspekty
vos yra geresnės nei kada anks
čiau, draugiškų tiltų s ta tyba 
t a rp Amerikos ir Kinijos turi 
būt.' tęsiama. "Svarbiausia, su 
Kinijos vadais sutarėm tam tik
rus būdus, taisykles spręsti t a rp 
tautinius reikalus be pavojaus 

! kamavęs buvo Kissingeris ir ki
t i jo palydovai bei spaudos žmo
nės. 

Antrasis Miunchenas? 
VVASHINGTONAS. — Tarp 

t ų diplomatų, kurie buvo susi
r inkę į aerodromą pasitikti Ni-
xono, buvo ir sovietų amb. Dob-
ryninas . bet nebuvo Tautinės 
Kinijos ambasadoriaus James 
Shen. 

Kai kas Nixono kelionę ir su
dė tas viltis, optimizmą, kalbas 
apie taiką ateinančiai generaci
jai lygina su Chamberlainu ir 

baniečių. Libano ministerių ka
binetas svarstė, kaip suvaldyti 
Palestinos partizanus, kad jie 
neerzintų Izraelio ir nesusilauk 

trumpai ir lakoniškai. Ta- i Komentarus, baigiant vizitą to ̂  k a r u i T a i k o s r e i k a l ~ jo grįžimu iš Miuncheno 1938 
ležiūrint :o, susidomėjimas i d a w P r a v d a - V l k t o r Majevski, ų metais . "Pastovi ta ika ateman-

Azijoje bus tik blogiau 
sako, kad derybos su ču ėjosi i B«*fluų mL<tašMį. pu5isax>mas, 

kos komentatorius, paminėjo, 
kad kelionė buvusi pilna "pas
lapčių". Kai tuo pačiu metu vy
ko ir mažos Amerikos komunis-l 
tų partijos konferencija, komen-! TAIP-EI. Tautinė K i r r j a l J 0 8 aerodrome grupė šešių as-
tarų buvo kelis kartus daugiau,! pareiškė, jog prezidentas Nixo-s menų nešiojo išskleistus lietsar-

ciai ka r t a i " , džiaugėsi britų 
p remje ras ir Londono aerodro
m e rodė Hitlerio bei Mussolinio 
pa rašus . Gal dėl t o ir pirmadie
nio vakarą Andrew karo aviaci-

sunkiai ir buvo baiminamasi, j kad Nixonas stengiasi pasinaudo 
- ! ti kiniečių ir sovietų skilimu. T u t 
I į se pranešimuose galima buvo pa-1 b e s n i s " T " o pačiu metu toji pati Į ateinančiai generacijai a tnešt i į Chamberlainas 
-įstebėti daugiau negu p a p r a s t a ! P r a v d a skirdavo daug daugiau \ taikos laikus, sumažinti įtempi- į lietsargį. 

j og nebus galima paskelbti jo- I ti kiniečių ir sovietų skilimu. Tuo! vadinas, tas įvykis sovietam"svar-1 nas keliavo į Pekiną su viltimi! §™s. nors lietaus visai nebuvo, 
kio komunikato. Kam tada iš : « « — • « • • • • « * <r*Ums> W - « « - 1 b e s n ! S • T u o pa«u metu toji pati j ateinančiai seneraciiai ihMflm C"-arr.y_-r.a:r.as v:saaa nešiojo 
viso tas visas spektaklis? Penk-1 stebėti daugiau neg 
tadienio vakare, baigiant vie- i viršūnių susirūpinimą. 
sėjimą Pekine, d a r nebuvo nie-1 Sovietai galėjo, jei būtų norė-
ko sutarta, ir ta i atsispindėjo j je, per televiziją duoti visa, ką 

Amerikos | m ą Azijoje ir Pacifike. Prakt i š - < 
j bombonešių puolimų S- Vietna-įkai tačiau bus blogiau, viskas; 
Į m e - bus atvirkščiai. Azijos ir Pači-: 

Ču tosto kalboj. Tada Xixonas; m a t ė ir amerikiečiai, ką pas sa- VILNIUS. Komjaunimo 
po banketo pasiuntė Kissingerį; v e transliavo kiti kraštai, bet jie i Tiesa (vasario 24) painforma-
ir liepė su kiniečiais suredaguo- i žiūrovams tedavė tik vieną, kitą! vo savo skaitvtojus ok Lietuvoj 
ti galimai palankesnį komuni-j ištrauką, kitką laikydami "neįdo !

a pie Nixono viešėjimą Kinijoje 
katą. Komunikatas buvęs baig-į m įa". Tostuose pasakytų kalbų, įr pacitavo Tasso pareiškimą. 
t a s šeštadienio ry tą 4:30 vai., i i jog "Mao Tse- tungas , kuris Ki-
o paskelbtas sekmadienio vaka-j 
re Šanchajuje. 

fiko šalvs bus vienos pirmųjų, 
kurios daugiausia nukentės. Re
žimas, kuris dabar spaudžia ki
niečius, yra okupanto ir neturi 
teisės atstovauti tautos, o Tau-

WASHTNGTONAS. — Nixo-
no ir č u En - lai komunikatas 
Kongrese buvo įvertintas teigia
mai. Sen. Mansfieldas sako, kad 
tai pradžia taikos ir pastovumo 
visoj rytų Azijoj. Daugiau kon
servatyvesni senatoriai, kaip 
Buklev arba Tower. nori aiš-

Niekas neginčija, kad Nixo-. 
nas padarė nemaža nuolaidų. 
Komunikatas nasako. kad Ame-; 

Thieu optimistas 
- : A I G 0 N A S . — P . Vietnamo 

Santykiai tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos tebėra įtempti. Abudu kraštai 
laiko milijoną parengtų karių. Čia matome pietinių korėjiečių dalini 
apmokymo metu 

r ika prisipažįsta, jog jos politika prez. Thieu yra optimistas ir 
Kinijos atžvilgiu buvo klaidin-1 mato gerų ženklų Ču tosto kal-
ga virš 20 metų, nuo pat pra-

Amerikoj apie tai 
net nežinojo, . 

N E W Y O R K — Apie nese
niai įvykusį Amerikos komunis
tų part i jos suvažiavimą Ameri
kos spaudoj neteko užtikti. Par
tija labai menka ir jos suvažia
vimai laikomi labai nereikšmin
gu reikalu i r niekas nesidomi, 
todėl, norint ką apie juos suži
noti, reikia ieškoti Maskvos spau 
doj. Tass apie tą suvažiavimą 
informacijų davė daug, ir klau
sytojams bei skaitytojams So
vietų Sąjungoj galėjo susidaryti 
įspūdis, 
didelio. 

perialistines intrigas Čilės at
žvilgiu, suteiktų nepriklausomy
bę Puerto Ricos liaudžiai, kad 
nebūtų remiama ekspansionisti-
nės valdančiųjų Izraelio sluoks
nių politika, kad būtų paleisti 
visi politiniai kaliniai Amerikoje 
f bet ne Rusijoje)" ir t. t. 

Toliau dar reikalaujama: "Nu
traukti plečiamas policijos re
presijas prieš pažangiąsias ša
lies jėgas, likviduoti FBI, Cent
rinę žvalgybos valdybą". Pasi
sakoma ir prieš "užšaldymą" e-
konomljoj. 

Suvažiavime buvo išrinkta 
Tautinė komunistų taryba — 

džių, kad turėjo remti ne čan 
Kai -šėką , bet Mao; taip pat, 
kad Vietnamo ka ras neturėjo 
būt i pradėtas, kad tenai natū
ralūs Kinijos ekspansijos lau
kai . Ramintis galima tik tuo, 
kad Amerikos žmonės pasiruošę 
priimti nemalonius dalykus, ne
patogią teisybę, kad tik susi
lauktų taikos, o Nixonas vykdo 
tautos valią, rašo Ross. 

boję. Jis mano, kad Kinija pa
veikė S- Vietnamą nepradėti o-
fenzyvos ir nesugadinti pasikal
bėjimų su Nixonu. 

Pavadino A. Venclovos 
vardu 

nijoje laikomas dievybe, ryžtin
gai palaimino galimą JAV ir Ki
nijos susitaikymą". 

"Praporščikams, 
mičmanams ir 
generolams" 

tinė Kinija neatsisako rengtis k a u s 'užtikrinimo^ k a d s u s i t a r i -
išvaduoti visos Kinijos. | m a s n e r e i š k i a T a į w a n o išdavi-

I mo, palikimo bėdoj užpuolimo 
atveju. Sen. Jackson. kuris šiuo 
metu intensyviai veda kampani
ją už nominavimą į prezidentus, 
atsiliepė, kad už tą nuolaidą Ni-
xonas turėjo gauti daugiau : iš
siderėti belaisvius iš š. Vietna
mo ir paliaubas P. Vietname. 

Informuoja draugus 
TOKIJO. — Valstybės pasek-

retorius Marshall Green pradė
jo lankyti Azijos sostines ir in
formuoti apie Nixono kelionę i 
Kiniją. Su Japonijos užsienio 
reikalų rmnisterru Fukuda kal- Sen. Scott mano. kad prezi-
bėjosi 90 minučių ir jam išdės- dentas gavo tiek. kiek šiose są-

| t ė . jog Amerika painformavo lygose galima buvo gauti, nors 
ją, kad karinius įsipareigo- aiškiai ir nesako, ką Nixonas 

jimus savo draugams vykdys, gavo. 
ir Kinija tai turinti suprasti . WASHINGTONAS _ Ame-

'•'< ,; ' rei- rikos j K i n i j 0 g k o n t a k t a s b u s 

palaikomas per Kinijos misiją 

VILNIUS. — Sovietų kariuo-' g į y 
menės dienos 54-siom metinėms 
karo ministeris A. Grečko pa
skelbė įsakymą "karieviams ir 
jūreiviams, seržantams ir virsi-; j _ , , _ . 
loms. praporščikams ir micma-i 

,fŽeme yra tik viena" 

120 narių ir Centro komitetas • 
-o- t * M f c » Ū W m atstovų. Partijos generaliniu Į ^ ̂ ^ t v a r k ą S i a u r ė s A i r i . 

sekretorium paliko tas pats Gus. j o j ? ne t a r n v b o , m e t u daugiau-
Hall. Jis kandidatuoa ir j Ame
rikos prezidentus. 

Ievos vardu. Mariampolėje jo 
vardu pavadinta viena gatvė, 

į o Vilniuje Cvirkos g. 24 įsteig-
STOCKHOLMAS. — Švedija j t a s jo vardu muziejus, 

išleido ekologinį pašto ženklą 
šešiomis didžiosiomis pasaulio' 
kalbomis, uždėjusi būsimosios 
ekologinės konferencijos mot-
t o : "Žemė yra tik viena". 

Belfast. — Britų kareiviai, pas-

VTLNIUS. — Tiesa (11.23) Į nams. generolams, admirolams. TOKIJO. — Japonija prade- P ^ e Jungtinių Tautų. Svarbiau-
rašo. jog Klaipėdos pedagoginė i jog karo avantiūrų šalininkai; da keisti politiką Kinijos atžvil- šiais pasikalbėjimų partneriais 
mckyklsTpavadinta Antano Venc | nepadėjo ginklų. Tai rodo nesi-igiu. ir Šato pasakė parlamen- bus ambasadorius George Bush 

liaujantys agres\-\TJs imperialis-j tui. kad Pekinas \ r a teisėta vi i r kiniečių delegacijos vadas 
tų veiksmai Indokinijoje. Ir Eu-i sos Kinijos vyriausybė, gi Tai Hua. Nixono nepasitenkinimui, 
ropoję tebeveikia reakcinės jė-iwunas tik dalis Kinijos. Pekine nepavyko sutar t i įkurti 
gos, suinteresuotos palaikyti i-1 Šato jaučia didelį spaudimą pastovios Amerikos^ diplomati-
tempimą i r priešpastatyti vie-! tautoje normalizuoti santykius n ė s misi .jos a r kokios agentū-
nas valstybes kitoms" (Tiesa, i su Kinija, bet iš pačios Kinijos r o s -
vas. 23 ) . ! tam pritarimo dar nesulaukė. Kiti kontaktai minrmi Varšu-

šuva. kur Amerikos ir Kinijos 
i dialogai ir prasidėjo, gal būt. 

d a r Stockholmas a rba švedrjoe 
ambasada Pekine. 

Kanados kviečiai 
Sovietams 

Tasso mformacijomis, pasibai
gęs suvažiavimas priėmė dekla
raciją, kurioje reikalaujama, 
"kad vyriausybė likviduotų ka
rines išlaidas, karines bazes už
sieny, nutrauktų karines inter
vencijas Azijoje. Afrikoje ir Lo
tynų Amerikoje ( ? ! ) , nutrauk
tų Kubos blokadą, pašalintų 
dirbtinius barjerus prekybinių 
ryšių su socialistinėmis val
stybėmis, būtinai nut rauktų im« 

A. Žmuidzinavičiaus velnių 
kolekcija yra atkreipusi ir užsie
nio dėmesį. Sausio mėn. R. v<~>-

Ottaiva. — Kanados vyriausy-
l u . | b ė s atstovas parlamente pasakė, 

sia dėvi dirbtinius plaukus, kiti ' k a d Sovietu Sąjunga 8 jų perka 
prisiklijuoja net žandenas. To ! 1 B o milijonus bušelių kviečių už j 
prireikė saugumo dėliai, kad a i - į 3 3 0 mh)onV dolenų. Ir vėl prisi- • 
rių partizanai, pažinę karius î  I pažinimas. \c% "pažangiausia pa
trumpu plauku, ju nešaudytu. n f i 8 a , i i š m a i t i n t i 

kietijos savaitraštis "Wochen-| Miami. — Kuba skundžiasi, 
post" apie dail. Žmuidzinavičiaus; k a d s a u s r a ^ ^ ' ^ cukraus dor-
surinktus medžio drožinius pasa- j i i u j 5 t o d ė l c u k r u s k r a S t 0 b u s r a . 
kojo skaitytojams ir rinkiniams 
skyrė visą puslapį. Jo pavadini
mas: 
nius" 

'Žmogus, kuris rinko vel-

cionalizuojamas. Vienam asme
niui nustatoma mėnesinė norma: 
du svarai. 

be kapitalistų pagalbos. 

VVASHTNGTONAS. _ Vaka r ; 
Xixonas susitiko su 21 Kongre
so vadu, su kabineto žmonėmis 
ir juos painformavo apie savo ; 
kelionę, kurią j is p a t s vadina j Italijoj streikai dažn 
• savaite, kuri pakei tė pasaulį". I nespėja nuleisti iškeltų aebaigtų sustatyti mašinų. 

netikėti. Automobiliu darbininkai Milane net 

KALENDORIUS 

Kovo 1: šv. Albinas, šv. Bo-
dokija. Tj lgaudas , Rusnė. 

Kovo 2 : šv. Jovinas. šv, E9&-
na, Ei tautas , Naida. 

Saulė teka 6:26. leidžias 5:40. 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėje: dau
giausia apsiniaukę, galimas lie
t u s su perkūnija, šilčiau, tem
pe ra tū ra netoli 60 laipsnių. 

http://daugn.au
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MUTYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE 

Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 6 5 t h S t , Chicago, El inois 60629 

Telef. 476-7089 

SKAUTIŠKOS KAZIUKO MUGĖS 
Garsiųjų Vilniaus Kaziuko mu 

gių tradiciją išeivijoje gražiai at 
gaivino lietuviai skautai-tės. Se
ną tradiciją atkurdami, suteikė 
jai naują charakterį, iš vertelgiS-
kumo, perkeldami ją į skautiško 
darbštumo, nagingumo ir tauto
dailės propagavimo manifestaci
ją. Jei ne šios Kaziuko mugės, 
daugumas niekados nebūtų radę 
savyje slypinčių meniškų gabu
mų ir reti lietuviški namai galė
tų puoštis gražiais tautinio me
no kūriniais ir rankdarbiais, oi 
daugumas jaunųjų tik iš knygų \ 
ir pasakojimų težinotų apie mū- j 
sų tautodailę. Aišku, negalima 
paneigti ir finansinio aspekto, ta 
čiau ir jis turi auklėjamo pobū
džio, parodant jaunimui, kad lė
šos skautiškai veiklai yra suren
kamos ne aukų lapais apsikrovus 
lankantis po tautiečių namus, 
bet savo kruopščiu ir nuoširdžiu 
darbu pelnomos. Prasto darbo 
niekas nevertins ir nepirks, todėl 
kiekvienas yra išmokomas įver
tinti gero ir sąžiningo darbo svar 
bą. 

Kaziuko mugėms tapus skautiš 
ka tradicija, visur, kur tik veikia 
skautiškieji vienetai, stengiama
si jas pagal savo pajėgumą pra
vesti. Net ir mažieji vienetai sten
giasi šios tradicijos laikytis. Ka
ziuko mugių apimtis ir pravėdi
nto būdas kiekvienoje vietovėje 
skirtingas, bet idėja visur ta pati. 

Pirmoji Kaziuko mugė išeivijo
je, atrodo, įvyko !948m. kovo 4 

d., Schwaebish Gmuendo stovyk
loje, Vokietijoje. Ją pravedė toje 
stovykloje veikę Gabijos ir Gedi
mino pilies tuntų skautės ir skau 
tai. Toji mugė vaizdingai A. Va-
lantino aprašyta 1948 m. "Skau
tų Aido" Nr. 4. 

Tada mugės rengėjai gal net 
nesvajojo, kad jų pradėtoji idėja 
taps skautiška tradicija, be ku
rios skautiškų vienetų veikla bū
tų žymiai skurdesnė. 

Kovo mėnesiui artėjant, dauge
lyje vietovių vyksta paskutiniai 
pasiruošimai Kaziuko mugei. Chi 
cagos skautiškieji vienetai jau 
pasiruošę nekantriai laukia kovo 
5 d., kada į Jaunimo centro rū
mus iš visos Chicagos ir apylin
kių plauks minios žmonių. 

Atidarymas — lOval. r. Šįmet 
atidarymą praves Lituanicos tun 
to skautai vyčiai. Kaspiną prakirp 
ti pakviesta Lietuvos gen, konsu
le ps. Juzė Daužvardienė. 

Didžiojoje salėje visi tuntai tu 
rės savo paviljonus ir laimėjimus. 
Ta ip pat veiks akademikų veda
mas spaudos kioskas. Apatinėje sa 
lėje veiks Kernavės ir Aušros tun
tų valgyklos. Visi tuntai turės sa 
vo kavines, užkandines ir kitokių 
įvairenybių kambarius. 

Tikimasi, kad ir šįmet Chica
gos ir kitų vietovių lietuviškoji 
visuomenė gausiai lankysis Ka
ziuko mugėse ir savo domėjimusi 
skautiškais darbais paskatins ir 
parems savo vietovės vienetų 
veiklą. 

B o s t o n o B a l t i j o s t u n t o seses J ū r a t ė Dambrauskai tė ir Lina Šimkute 
ruošia rankdarb ius Kaz iuko mugei . Nuotr. Č. Kiliulio 

IŠĖJO "MŪSŲ VYTIS" 

Kad ir kiek pavėluotai, šiomis 
dienomis buvo skaitytojams iš
siuntinėtas 1971 m. paskutinis 
(4) akademinės skautijos žurna
lo "Mūsų Vyčio" numeris. 60 pus 
lapių žurnale pateikta įdomios 
medžiagos, jos tarpe: Pokalbis su 
ASS vadi jos pirm. L. Grinium te 
ma "Vien pažadais ir norais sa
vo potencialo neišvystysime", į-
domus Alg. Gurecko rašinys— 
Vašingtono politika ir pažiūros 
Lietuvos laisvės reikalu. Rimas 
Vėžys pateikė feljetoną "Savotiš
kas pasikeitimas", R. Bartuškie-

Mūsų kolonijose 
Washington, D. C. 

NESULYDYTI Į VIENĄ 
MASĘ 

Washingtono Kristijono Do
nelaičio lietuanistinė mokykla 
suruošė nuotaikingą su įvairia 
programa Vasario Šešioliktosios 
minėjimą vasario 12 dieną. 

Vaikų darželio, pirmojo ir 
antrojo skyr iaus auklėtiniai pa
deklamavo porą eilėraščių, pa
dainavo ir dailiai pašoko. Tre-

nė pristato Zitos Biliūnaitės — į eiojo skyriaus mokiniai pami-
Sodeikienės kūrybą; atspausdin- į nėjo švente eilėraščiais ir atlik
tos 7 jos paveikslų reprodukcijos, tais pianinu muzikos dalyke-

Kun. G. Kijauskas rašo apie ^ P * n k t a s i s ***** V^^-
Sauvališkos prievartos veiksmus | he^lm^ f o r m a V*hetė t v i s k u -
ir grasymus moralės atžvilgiu 

,mo problemas, žiūrint mokinių 
I akimis. Septintojo skyriaus mo-
i kiniai perskaitė Lietuvos nepri-
- kiauše mybės paskelbimo aktą, 
nupasakodami to akto signatarų 
pagrindinius biografinius bruo-

|žus, kurie jau yra išblukę net 
iš vyresniosios kartos lietuvių 

j atminties. Mokyklcs choras pa
dainavo keletą dainų. 

Programai pasibaigus, žodį 
tarė metodistų bažnyčios pasto
rius, kurio patalpose yra prisi
glaudusi Washingtono šeštadie
ninė lituanistinė mokykla. Jo 
kalba, nors ir pasakyta angliš
kai, gal būt nemažiau Įtikino 
mokinius, negu tėvai ir mokyto
jai, kaip yra svarbu išlaikyti 
augančiam jaunimui savo tautos 
ir protėvių palikimą: kalbą ir 
papročius. Jis prisipažino, kad 
savo parapiečiams per pamoks
lus j i s pasididžiuodamas papa
sakoja, kad šiose patalpose susi
renka lietuvių kilmės mokiniai 
ir mokytojai, kad išlaikytų savo 
tautos palikimą, kurį jie atsi
nešė į šį kraštą. Nors jis nesu
pratęs lietuviškų žodžių, pasaky
tų šioje šventėje, bet dainų me
lodijos, eilėraščiai, spalvingi 
kostiumai jam pasakė daugiau 
negu žodžiai. Esą dauguma ame
rikiečių savyje turi keletos tau
tybių mišinių, kad jau nebeži
no, kokį palikimą jis galėtų 
skaityti savuoju, bet šis gražus 
jaunimas žino, kad jie y ra lietu
viai. Kaip būtų gera, kalbėjo 
pastorius Monte, jei Amerikoje 

Dėmesio vertas amer. mokslinin i ruošiama jurų skautų veiklos ap 
ko Gordon B. Fordo, Jr. rašinys į ̂ S 0 5 parodėlė. Plakatų, nuo- j laikytų ne tik savo papročius, 
"On my involment in Lithuania į traukų, spaudos, rankdarbių pa- gyvenančių tautybių žmones iš-
studies". Ina Užgirienė pateikė i S ^ a fia kus parodyti Chicagos bet i r savo tautinius drabužius 
psichologijos mokslo srities studi- I i ū r u skautų-čių veiklos m o m e n - R a d t a s spalvingumas bū t ; 
ją "Dėmesys ir smalsumas", Vyt. 
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Savaitinis 

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

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

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

Tel ofiso HE 4-584*. re*. 388-22S1 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'434 West Tlst Street 
vai.: pirm., ketv., 1 lkl 7 popiet; 
antr., penkt., 1-6, trei. ir sėst ttt 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

QR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-3400 

Vai. pagal susitarimą: plrmad. 1x 
ketv. 1—* lx 7—»; antrad. Ir penk
tad. 10—*: sestad. 16—2 vaL 

Kamantas — rašo LB klausi-
tai. Bus įdomių įstorinių ekspo
natų iš neoriklausomos Lietuvos 

GELBtKIM MIŠKĄ 

Miškas miršta. Galingi milži
nai medžiai kasmet gausesniais 
būriais krenta, stovyklų ir drau
govių vartais paversti. Žolės, ku
rios veidus mum glostė, buvo į 
žemę įtryptos; dulkėtas takas pa
virto jų paminklu. Mišką išdras
kau , iškirtom, apnuoginom, kad 
"patogiau'' būtų, kad taip toli 
vaikščiot nereikėtų, kad ilgiau va
karais posėdžiaut būtų galima, 
kad svečiams pasirodyti galėtu
mėm- Kas iš mūsų Rako stovyk
lavietės liks? Dulkėta pieva? 

Kasmet grįžtam į Raką ir jei 
mes ta vieta nesirūpinsim, tai 
kam tas darbas teks? 

1972 m. vasario 21 d. susirin
ko posėdžiui Konservacijos komi
sijos nariai, kurių tikslas prisodin
ti Rakė medžių, apvalyti mišką 
ir ežero pakrantę, pastatyti už
tvankas smėlio sienomis h ateity
je prižiūrėti Rako stovyklavietės 
gerovę. 

Pareigos paskirstytos taip: 
Romas Sparkis — komisijos or

ganizatorius, Andrius Kasinskas 
— ūkio skyriaus ir apvalymo ko
ordinatorius, Algis Tamošiū-

mais, M. Sauiaitytė ir A. Lapšys i laikotarpio, iš v. s. Br. Kviklio 
archyvo, {domių dalykų pateiks 
ir "senas jūrų vilkas" j . v.s L. 

pateikė eilėraščių. Yra ir kitos į-
domios medžiagos. 

Knopfmileris, v. s. Aldona Gas-
Mūsų Vyčio" paskutiniam nu j nerienė ir kiti. Parodėlę, su bro-

meriui medžiagą parūpino Filis- j Hų talka, organizuoja j . v. s. Bro-
terių skautų sąjunga. Redaktorė , njus Juodelis. 
Ramunė Kviklytė. Tech. redak- • 
cija dr. T. Remeikio. Metinė pre
numeratos kaina 5 dol. Adresas: 
J. Tamulaitrs, 3137 So. Kenil-
worth, Bervvyn, II. 60402. 

nas — parūpins medžius, Silvija 
Traškaitė — medžių sodinimo 
koordinatorė, Algirdas Paužuolis 
— smėlio užtvankų ir medžiam 
tvorelių statytojas, Raimundas I 
Adomaitis — ežero apvalymo ir; 
skautų instruktavimo koordinato- \ 
rius, Paulius Vitkus — fotogra-j 
fas, Kristina Bukaveckaitė —ko-j 
respondente. Darbui atlikti reikia 
daug jėgų. Kreipiamės į visus 
skautus ir skautes 15 m. amž. 
ar vyresnius: ar galėtumėt nuva
žiuot su mumis į Raką balandžio 
21 —23 d? Broliai registruojasi 
pas Romą Sparkį (tel. LA 3 -
6423), o sesės pas Silvija Traš-
kaitę (tel. PR 6-0692). Jūrų skau
tės pas M. Kupcikevičiūtę (tel. 
476 - 3875) arba — D. Maciu-

' kevičiūtę (tel. PR 6- 7824). 

SVEIKINIMAI 
IŠ AUSTRALIJOS 

Australijos rajono "Simo Ku
dirkos' ' stovykla. įvykusi sau
sio mėn. pradžioje Geelonge, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Visi 
stovyklos vadovai ir skautai-tės 
siunčia sveikinimus pasaulio 
lietuvių skautams ir skautėms. 

INTERNATIONAL 
PATROL SUEIGOJE 

Jau eilė metų kai Chicagos 
sk a uti n inki ų d ra u govės atstovės 
įvairiais atvejais dalyvauja Inter
national Patrol skautininkių vie-

Kernavės tunto vyr. skaučių' *<*> sueigose. Prieš Kalėdas dvi 
draugovės ypatinga sueiga — 

įaustas į gražų Amerikos kili
mą, "bet neištirpintas didžiulia
me katile. Kokia nevykusi spal
va gautųsi iš šių gražių drabu
žių, jei jie būtų sumaišyti ir su
lydyti į vieną masę. užbaigė sa
vo žodį patalpos šeimininkas. 

G. Krivickienė 

NAUJA VYK SKAUČIŲ 
DRAUGOVĖ 

krikštynos — įvyko vasario 6 d. 
sklt. Birutės Kašubaitės namuo
se. Draugovė pakrikštyta "Šatri
jos" vardu. Kūma buvo Kernavės 
tuntininkė ps. Eleonora Šalčiū-
nienė. 

Vyr. skaučių būrelis tunto ribo
se veikė jau nuo 1968 m. vade 

jaunos Aušros Vartų tunto sesės, 
lydimos dviejų skautininkių, mi
nimam vienetui demonstravo 
lietuviškų šiaudinių kalėdinių 
puošmenų gaminimąsi. 

Minint pasaulinę skaučių susi
mąstymo dieną, vasario 21 d. va
kare International Patrol būsti
nės patalpose įvykusioje sueigoje, 

vaujamas s. Vandos Aleknienės, i kurioje dalyvavo įvairių tautybių 
bet tik paskutiniais metais išau-

Geriausios mintys kyla s tovykloje pr ie laužo. Skautų Konservacijos 
K-nm iS'Ofi pirm : ; , ik -w s v r •. ' Hom:;* šoarkia ir '-'vr. &* k'. .Savi-

rraakait* a p t ^ n a K » K J atovyma*- aiiu* .iOtr. vi- •r'iacc 

go i draugovę, kuriai dabar pri
klauso 5 būreliai: Vilijos būrelis, 
Gilandos, kuriam vadovauja sklt. 
Birutė Petrauskaitė, Šatrijos Ragą 
nos, kuriam vadovauja v. sklt. , 
Gražina Miceikienė, dar bevardis 
kandidačių būrelis, kuriam vado
vaus ps. Aušra Klimienė. Drau-
gininkės pareigas eina s- Vanda 
Aleknienė ir draugininkės pava
duotojos si. Danutė Dirvonienė. 

Sueigos metu buvo priimtos į 
draugovę kandidatės: Ramunė 
Martytė, Algė Bukaveckaitė, No
ra Burbaitė, Milda Petkutė, Lau
ra Daugvilaitė, Guoda Jelionytė, 
Vita Musonytė, Loreta Snarsky-
tė, Saulė Tumasonytė, Dalia Va-
rankaitė, Dalia Sadauskaitė, Jo-
landa Budelskytė IT Vida Linar-
taitė. 

Malonu pastebėti, kad per ap
klausinėjimą, nors sesės kandida
tės atrodė išsigandusios, beveik vi 
sos puikiai pasirodė savo sponta
niškais atsakymais f vado
vių klausimus. 

Po krikštynų akto perskaity
mo sesės linksmai padainavo ir 
pasivaišino šeimininkės paruoš
tais skanėstais ir "kūmos py ra-
gu". 

D. D . 

JUBILIEJINE JŪRŲ SKAUTU 
PARODA 

Chicagos Lituanicos tunto va-
dijos ruošiamame LSB jūrų skau
tų 50 m. jubiliejaus minėjime ko-
\<> IZC II-JO v&i. ryte Marquette 

skautės, daugumoje amerikietės, 
pasirodė mūsų neseniai įsisteigęs 
"Dainuojančių sesių" vienetas 
gražiai perteikdamas keletą lie
tuviškų dainelių. Sueigoje, be dai 
nininkių — sesių A. Palukaitie-
nės, A. Gasnerienės, M. Jonikie
nės, B. Vindašienės, B. Stravins
kienės ir I. Kirkuvienės, dalyvavo 
ir LS seserijos tarptautinio sky
riaus vedėja s. M. Butkienė ir s. 
Kožieienė- Džiugu, kad ir šį kar
tą mūsų sesės gražiai mus atsto
vavo. 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES A 

GERKLfiS LIGOS 
PRTTATKO AKTTTTTTS 

2818 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai- Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Treei*d 
uždaryta. ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Rez. telef. WAlbroofc 5-5078 

Rezid. Telef. 23S-468S 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTKRTJ LIGOS 

GIVEKOlOGTNfi CHlKL'KGMA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-644( 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 574-801? 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West S3rd Street 
Kampas 63-dios ir Californijoe 

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

6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Sestad. nuo I iki 2:30 vai. 

Trečiad. ir penktad. uždaryta 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEIT0N 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKTj 
CHIRURGIJA 
TeL 695-0633 

FOX VAUiEY MEĮDICAIi OKJiTKH 
860 SmiiiuH Street 

Ronte 58 — EUdn. niinota 

Ola. 7SS-4477 Bes. PR 8-«M0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPKOIAJLYBfi — 9IKKVU EB 

EMOCINES LIGOS 
CRAWPORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Polaski Road 
Valandoti pasai susitartai* 

Rezid. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN - EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6182 So. Kedzie A ve., WA 5-2670 

Valandos pasai susitarimą. Jei ne* 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 

DR. MARIJA LINAS 
A K U Š E R I J A IR M O T E R Ų O G O P 

2817 West TLst Street 
Telef. H E n d o c b 6-8545 
(Oflao ir rezldencijoe) 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801 

DR. 1. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W e s t 71st Street 
. . (71st ir Campbell A ve. kampas) . . 
Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 8 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Ketvirtad. Ir sestad. nuo 9 v. ryto 

iki 11 vaL ryto — tik susitarus. 

DR. FRAU K PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba l ietuviškai 

2618 W. 71st St . — TeL 787-5141 
Tikrins akis. Pritaiko aktams * 

'oontact lenaes". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treS 

TeL — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namn — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Plrmad., antrad, ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai 

Pagalba Lietuvos persekiojamai Bažnyčiai 
Lietuvos vyskupai — Vincentas Brizgys ir Antanas Deksnys 
savo ganytojišku laišku nuoširdžiai ragino šelpti tikinčiuosius 
Lietuvoje, ypač gavėnią. 

T O D 6 L 
MELSKIMĖS KIEKVIENĄ D I E N Ą P A G A L 1972 METU M A L D O S 
KALENDORILJ. 

Tapkime LKR šalpos Rėmėjais — ($5.00 metinė auka). 
Amžinais Geradariais — ($100.00), 
Mecenatais — ($1.000.00), 
Praveskime rinkliavas parapijose. 
Skirkime organizacijų dovanas. 

Savo dovanos čekj rašykite ir atsiųskite su žemiau esančia 
atkarpa 

L I T H U A N I A N CATHOLIC RELIGIOUS AID 
64-09 56 Rd-

Maspeth, N . Y. 11378 

Lietuvos Bažnyčiai gelbėti siunčiu $ 

Parašas 

Adresas „ 

Aukos atleidžiamos nuo Fed. mokg*Hu 

— — ' — 1 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR, A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 
Iki 8 vaL Trečiad. ir šešt. d. uždaryta 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

SPFCIALYBfi VIDAUS LIGOS 
5159 Sooth Damen Avenue 

TeL Ofiso PR 8-7800;Xanrat2B-7«r> 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEMJOS ItlGO* 

2745 West 69tfa Street 
TeL 737-2290: o f i s o ir rezidencijos 

Priima ligonius tiktai susitariu — 
(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inksto, Pūslės ir Prostatr 

CHIRURGUA 
2656 West 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 -7 vakare 

Ofiso M 776-2880; Rea. 448-5546 

Ofiso Ir buto teL OLympic 3-1S81 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So . 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. Ir 
seštad. tik susitarua 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGT; IR KRAUJO 

SPEOlAIiTBfl 
5540 Sonth PnJaski Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti - 585-2525 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
A d r e s a s : 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL RKltence 5-441C 
Res . GRovehiU 6-0«17 

Valandos: pirm. ir ket nuo 12 y»X 
j iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 T. vak 
i antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p.p 
j ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

Telefonas 925-82*6 
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 19—1] 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. Sestad. 1 Iki 
4 v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta,. 

Rezid. teL WA 5-SOM 

TeL ofiso fa* buto OLympic 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So . 50th Avarine, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

Tel. REllanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
'Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8 
vai. vak., Sestad. 12—2 vai. p. p. tr 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KtDIKIU IR VATKŲ LIGŲ 

SPECIAIrfSTfi 
MEDICAL BUILDINO 

71541 Sonth Western Avennc 
Plrmad-, antrad., ketvirt Ir penkt 
nuo 11 vaL iki 1 vai. p. p. Ir nno 
?—8 vsi. vakare. Trečiad. nus 
U vaL ryto iki 1 vaL p, p., 

11 vai. ryto iki > vai. p. p. 
Ofiso telef. RE 7-11*8 

teL *3»-a*it 

Perskaitę "Draugą"' duo

kite kiliams pasiskai tyt i 
« — 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų figof 
Ofisas Ir rez., 2«52 W. 59th St. 

TeL PRoapeot 8-1211 
Ofiso vaL: Pirm., antr., trad. B" 

penkt, nuo 2 iki 4 vai. b- nuo 6 iki I 
v. v. Sestad. 2-4 vai. popiet Ir kits 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL H E 4-2138. Namo G» M i M 

V. P. TUMASONIS, M.D., S.C 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Prttrningja Ugontos tik sasMaras. 
Vai. 2—4 p.p. ir 8—8 vaL vak. 

Trečiad. ir sestad. uždaryta. 

TeL PRoapeot 8-8400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAIKAS) 

GYDYTOJA LR. CHLRURG« 
6648 Sooth Alhany Avenue 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. «—8 vai 
vak.. penki ir seltad. 1—4 popliT 

Ir kitu laiku pagal susitarimą. 

TeL ofiso PR 8-«44« 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHLRUROAS 

S107 West 71«« Street 
Valandos: l — s vaL popiet 

*«*ta<l oags.l sasltartma 
TV*? 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 Sonth Pnlaski Road 
Ofiso" teL' 767-8141. y amų A3A-4S5A 
Vai M s V _ < i t t - ta*» a—S Ir 



Persekiojimams tęsiantis -

SPAUDOS DARBŲ STIPRINIMAS 
Didelė laimė lietuvių t au ta i ir I š šių kelių ci tatų aiškėja, 

jos kultūrai, kad pokario metais kodėl okupantai tokią didelę 
lietuviai išeiviai svetur sugebėjo reikšmę teikia išeivių lietuvių j 
sukurt i savo originale literatu- darbams . Susidaro įspūdis, kad j 
rą,. dailę, muziką, teatrą, spau- mūsų darbai lietuviškosios kui- ! 
dą, radiją, informaciją, lituanis- tū ros išlaikymo ir Lietuvos lais- į 
t inęs mokyklas, lietuviškas or- vinimo s r i tyse šį tą reiškia. į 
ganizacijas chorus, tautinių šo- Mums t ik ta i keista, kad bolševi-
kių grupes ir ki tas lietuvių kul- kų pas tangos uždaryti JAV-bių 
tūros apraiškas. Niekieno iš ša- žmonių remiamas užsieniui skir - I 
Ues nevaržomi, neįtaigojami, jie t a s radijo s tot is t am t ikrais at-
Čia, kad ir ne savame krašte , vėjais r anda pri tarimo kai ku-
kuria tautai nenykstančias ver- rių šio k r a š t o neapdairių kon-
tybes. gresmanų ir net senatorių ta r -

Šios mūsų kultūrinės veiklos pe. 
priemonės okupantams nemalo- * 
nios nė kiek nemažiau o kar ta is Je i Lie tuva būtų laisva i r ne-
ir daugiau, kaip mūsų politiniai pr iklausoma valstybė, gal būt , 
pasireiškimai. Nors ir labai san- jos išeiviams nebūtų didesnio 
dari tebėra geležinė uždanga, reikalo nuosavą lietuvišką kul-
nors labai intensyviai dieną ir t u r ą kurt i , kaip kad ir buvo ne-
naktį dirba užsienio radiją t ruk- priklausomybės metais. Tačiau 
dančios stotys, nors ir labai s t ro daba r k i tos aplinkybės, kitokie 
piai cenzūruojami laiškai bei ki- t u r i būti i r veikla, 
tos pašto siuntos, nors tebesiau- Taigi, kai neleidžiama lietu-
tėja keleivių bagažo ir asmenį- viams tėvynėje laisvai rašyti 
nes kra tos ir veikia kitos griež- kur t i , j t a i a tsakome čia, kur 
tos priespaudos priemonės, vis darni l i teratūrines vertybes, su-
dėlto vis dažniau šioks toks darydami mūsų rašytojams są-
iengvesnis ir gaivinantis vakarų lygas pa rašy t i gerus veikalus 
vėjelis retkarčiais pasiekia mū- ir juos išleisdami. Kai okup. Lie
sų tautiiečius. tuvoje n ė r a laisvos spaudos s t ip-

¥ r inkime mūsų spaudą visame 
Vėjelis, reikia prisipažinti, dar l a i s v a J a m e P ^ u l y j e , k a d j i 

labai nestiprus okupuotosios ^ a ™ * * ^ v o tau tos kul tūra i 
Lietuvos žmonės dar labai ne- i r k o v a i d ė l L i e t u v o s * » * * * 
daug apie lietuvių išeivių darbus * 
ir pastangas teežino, svarbiau- Labai gaila, kad nuo šviesaus 
sia, jie neturi galimybės gauti atminimo a. a. Aleksandro Ru-
nei išeivių laikraščių, nei jų kny- žancovo mirties gerokai pašlijo 
gų. Vis dėlto ir toks vakarie- lietuvių išeivių bibliografija i r 
t iškas dvelktelėjimas labai jau- m e s šiandieną nebeturime t iks-
dina Lietuvos žmones saugan- ^ metinių mūsų knygų ir kitų 
čius okupantus, kad dabar , jau židinių metinės produkcijos 
po daugiau kaip 25 metus trun- duomenų. Tačiau, kad ir pavir-
kančios okupacijos, Maskvos pa- šutiniškai skaičiuojant, nesusi-
tvarkymu Vilniuje ir k i tu r stei- d a r o Įspūdis, kad vyresniosios 
giamos naujos bolševikų jstai- k a ^ o s išeivių pasi t raukimas iš 
gos, jų tarpe "Užsienio ideolo- gyvenimo būtų smarkiai pakir-
ginių srovių tyrinėjimo proble- t e s l ietuviškos knygos leidimą, 
minė taryba", įvairios naujos Gerų dailiosios l i tera tūros ir 
ateistinės organizacijos, šaukia- mokslinių knygų bei informaci-
mos net "mokslinės'* komuniz- m'ų leidinių kasmet vis d a r ne-
mo ideologų, rusų ir lietuvių tau m a ž a i išleidžiama JAV-bėse, Ka-
tybės, ruošiamos paskaitos ir nadoje, Italijoje, Anglijoje, Vo-
net ištisos studijų dienos bei Merijoje, Australijoje ir šiek 
konferencijos "antikomunizmo t i e k £****! Amerikoje. 
taip pat ir lietuvių nacionalisti- Džiugu, kad ir TOraugo" dien-
nių emigrantų reakcinės veik- ras t i s per keliasdešimt savo 
los kritikos klausimais" (Tiesa, veiklos metų yra išleidęs dau-
1972.1.26). Ten pa t rašoma, kad, SY1^ knygų, šia proga ypač iš-
nežiūrint didžiulių komunistų keltina knygų leidykla — Lie-
centrų Maskvoje ir Vilniuje pas- tuviškosios Knygos klubas, vei-
tangų, įvairiausių prievartos kiąs jau 21 metus. Per tą laiką 
priemonių, lydint Sovietų pa- 5 » išleido apie 110 gerų lietuviš-
vergtą žmogų nuo jo gimimo ligi k u knygų, jų ta rpe 20 premi-
karsto, "mūsų ideologiniai prie- ^ot}i romanų. Malonu pastebė-
šai kovoje prieš komunizmą t i f k a d ^et- Knygos klubo na-
kaskar t vis plačiau pr i t raukia * į skaičius nemažėja. Tiesa, 
įvairių sričių visuomenės moks- kiekvienais metais iš nariu t a r 
iu specialistus". Taigi esanti rei- J * išsiskiria nemaža lietuvių, 
kalinga "gili, mokslinė ,argu- t a ^ a u jų eiles papildo nauji 
mentuota mūsų ideologinių prie- skaitytojai . O tai rodo mūsų 
šų teiginių kritika". (Ten pat) gyvast ingumą ir meilę savajai 

Viename "moksliniame tarpži- * _ 
nybiniame" komunistų aukštų K 3 e k v i e n a i s m e t a i f i 

pareigūnų ir jų propagandom- ^ ^ k o n f a f f į frto 
kų suvaaavime buvę nagrmeja- č i a ^ 
mos ir lietuvių išeivių "antiko- ~ZL x„ * V u ^ u ^ j o &J-
w,„r,5^m^ r^rJl^^ArJ ««w«4« d z 1 0 svente — koncertą. Tai dvi-mumzmo propagandos, nukreip- , ,., . . .. ... .„ 
tos prieš T a t f b į Lietuvą, p r £ * * * p i r T ° * ^ n t e f į*3-
mones ir takrika". š iuo reikalu * * * m e t a * romano konkur-

su autorių susidomėjimas nebu-

Sąžine - kada teisinga ar klaidinga 
Kas ji yra, jos pagrindai, laisve 

Šiandieninis žmogus nėra pir-j 
masis daug kalbąs apie sąžinę! 

VYSK. V. BRIZGYS nomos objektyvios tiesos dary
tų klaidingas išvadas, tais at-

tų abejojanti. Tokiu atveju žmo
gus turi pareigą savo abejojimą 
išsiaiškinti, pašalinti. 

Žmogus turi klausyti savoj 
sąžinės. Kas elgtųsi prieš sąži-l 

bendrai ir ypatingai apie j d s ; v a i s dėsniais, savomis tiesomis, j vėjais jo sąžinė būtų klaidinga 
laisvę. Vargiai bus suklysta pa-1 Sakome, kad yra matematikos, { Kai žmogus savo sprendimo tei 
sakius, kad šiandien daug kai-1 chemijos, fizikos, technikos ir j singumu neabejoja, jo sąžinė y-
bama apie sąžinės laisvę. Už-: kitokių sričių tiesos arba dės-1 r a tvirta. Jeigu kuria tiesa a r 
tenka pasiskaityti pop. Pijaus niai. Jeigu žmogus nori kurio-; savo sprendimo teisingumu a-
XI kalbą krikščionių jaunimui > srityje teisingai spręsti, jis bejotų, j o sąžinė tuo atveju bū-
ir jų tėvams 1952 metų kovo : turi žinoti tos srities dėsnius 
23 d. O prieš du šimtu metų, I ir pagal juos spręsti. Yra ir žmo 
1773 n e t , Anthoni Collins An- ' gaus gyvenimo tiesos arba dės-
glijoje paskelbtą vadinamą lais- j niai. Kas jas pažista. jomis se-
vamanių statutą, kuris ir šian- j ka, to gyvenimas yra tvarkin-
dien laikomas ateizmo manif es- į gas. Kas jų nepaiso, tai ir žmo-1 n ę , tai yra prieš sprendimus, 
tu, taip pat nereikia laikyti at- i gaus gyvenime, kaip Įvairiose į sekančius iš jo įsitikinimų, t oks ; 

siradusiu staigiai ir niekam tuo kitose srityse, patiriama nesėk-Į elgtųsi blogai. Toks žmogus yra i 
klausimu nesidomint. Praeityje i m iU i r net katastrofų. Taigi' 
ir dabar žmogui buvo ir lieka žmogus turi spręsti ir elgtis 
aktualus klausimas, kuo jis turi į remdamasis ji saistančiomis tie-
remtis, apspręsdamas savo veik somis. Tų tiesų daug yra pačio-
smų vertę, a r jam galioja jo je žmogaus prigimtyje. Jas su-
paties apsisprendimas ar visada Į pranta kiekvienas turįs natū-
turi klausyti tik kieno kito I raliai sveiką protą. 
sprendimų. 

Kiekvienas žmogus supranta 
ne tik tai, kad reikia valgyti ar 

Hartfordo. Conn.. meras ir jį Vasario 16 d proga aplankiusioji delega
cija. Iš k.: S. Zabulis. K. Raškevičienė, dr. A. S tanka i t i s . H Dapkus . 
Piatesnis Vasario 16-sios minėjimo aprašymas išspausdintas " D r a u g e " 
vasario 25 d. laidoje. 

Kas y r a sąžinė 

Sąžine vadiname pilnai sąmo- į S e r t i - b e t į k a d r e i k i a daryti 
ningus asmens sprendimus apie! kas-gera, vengti kas bloga. Ge-
savo veiksmų moralinę vertę, r o s v a l i o s žmogus, jeigu ir klai-
paremtus jo įsitikinimais. Tai 
yra paties asmens sprendimai 

dingai pasielgia, tai tik todėl, 
kad klaidą laiko tiesa, blogą 

ir niekas ki tas negali už jį t o į l a i k o g e r u ' nori gerai, teisingai 
padaryti. Kiti gali nežinančiam 
abejojančiam asmeniui patart i , 
kuo remtis i r kaip spręsti, bet 
sprendimas visada yra paties 
asmens. 

Kiekvienas žmogus kai ką da
ro ne savo sprendimu, o iš klus
numo, kitų Įsakytas. Ir tokiais 
atvejais jis klauso todėl, kad 
yra įsitikinęs, jog yra jo parei
ga klausyti. Tačiau kieno nors 
įsakymo galima neklausyti tik 
tiek, kiek t a s įsakymas nėra 
prieišingas žmogaus sąžinei .Pa
sirinkti ir pasielgti pagal sąži
nės sprendimą arba prieš jį yra 
jau valios sritis. 

Sąžinės sprendimų būtinumas 

:Sąmoningo žmogaus yra na
tūrali pareiga save klausti ir 
spręsti, ką kuriuo klausimu sa
ko jo sąžinė, kokia kurio spren
dimo ir veiksmo vertė, kaip ką 
daryti. Kai žmogus elgiasi, pats 
savęs to neklausdamas i r ne-
spręsdamas, sakome, kad j i s ne
turi sąmonės. O jeigu turįs są
monę asmuo elgtųsi, kaip. kada 
pakliūva, nesiklausdamas sąži
nės, nepaisydamas jį saistančių 
dėsnių, toks asmuo pats save 
pastatytų žemiau visų kitų gy
vių, augmenijos, net negyvų 
daiktų. Anie visi turi prigimties 
dėsnius, tvarkančius jų buvimą 
ir gyvenimą, ir tie dėsniai jiems 
vadovauja, juos palaiko, žmo
gus yra tiek kilnesnis už visus 
kitus gyvus ir negyvus daiktus, 
kad jis pažįsta, supranta jį sais
tančius dėsnius ir jais sąmonin-
g a l SCiCH,. 

pasielgti. Kiekvienas protiškai 
subrendęs ir normalus žmogus 
pats suranda atsakymus į daug 
žmogui pagrindinių, natūralių 
klausimų. 

Sąžinės rūšys 

vadinamas blogos valios žmo-| 
gumi, nes jis sąmoningai elgiasi Į 
kitaip, negu jam liepia jo sąži-j 
nė, sąmoningai elgiasi blogai, i 
Daugiau a r mažiau blogos valios, 
turėtų ir toks, kurį kiti įspėtų, į 
kad jis klysta, o jis, nebūdamas • 
tikras esąs teisingas, nepasi-. 
stengtų patikrinti, kas teisingas; 
— jis a r kiti. 

Iš viso kas čia pasakyta apie ' 
sąžinę, y r a aišku, kad žmogus j 
turi stengtis pažinti tiesą ir 
spręsti teisingai, turėti teisin-; 
gą sąžinę. Nesirūpindamas pa-j 
žinti tiesą, žmogus parodo nesi-! 
rūpinąs, a r jo sprendimai busi 
teisingi a r klaidingi, ar jo veiksi 
mai bus geri ar blogi. Toks ne-į 
turėtų geros valios. Tokius žmo
nės paprastai vadina žmogumi 
be sąžinės. 

Pareiga žmogų mokyti Žmogaus prigimties tiesas pa- j 
pildo apreiškimas. Sakoma, kadj K i e n o ^ ^ ^ ^ ^ m o _ 
apreiškimas papildo, nes apreiš-: k y t i tiesos a r b a d u o t i mosaxia 
kime nėra nieko, kas nesiderin- I sąžinei teisingus pagrindus? Be 

i š ^ m ų pranešimą padaręs ru- V Q m ^ ^ 
sas Valerijus Portniaginas, at- - , . , . • , , , . . 

11 - J u +1 -_2 • j - Jteikimas ir kartu ruošiama Dai-sklaidęs "antikomunistinio radi- ,. . . , , . „ . . , ~~ . . T.. >_ hojo zodzio švente — koncer tas jo ir kitų propagandos pnemo- ^ ^ ± 
nių mechanizmą". . _ -. , .,, JįT f . 

* tų Jaunimo centro didžiojoje 
* salėje. Dalyvaus premijos lau-

Mes, išeiviai lietuviai, beveik reatas rašy t . V. Kavaliūnas, 
turėtumėm didžiuotis, kad mi- koncertinę dalį atl iks čikagiš-
nėtas Portniaginas perdaug jau kiams mažiau žinomas, bet šiaip 
gerai įvertino mūsų šiuo reika- jau Amerikoje pagarsėjęs solis
tu daromas kuklias pastangas, t a s R. Kazys Yakutis, muzikui 
nurodydamas, kad "imperialisti- Alvydui Vasaičiui akompanuo-
nė buržuazija negaili lėšų mil- jant . ( 
žiniškam antikomunistinių ide- Draugas kasdieną aplanko sa-
ologinių diversijų aparatui išlai- vo skai tytojus . Reikia t ikėtis, 
kyti". "Esą, užsienio radijo pro- kad ir skaitytojai , leidėjų mie-
pagandinės laidos sukeliančios lai kviečiami, pasistengs atvyk-
socialistinėse šalyse "nemigo ti į metinį Draugo parengimą 
naktis, kurstančios vieną gyven- ir tuo sust iprins jo spaudos dar-
tojų dalį prieš kitą". bus . b . kv. 

Pasaulyje viskas tvarkosi sa- Į ir seka civilių judėjimą 

tų su žmogaus prigimtimi. P a - j į i g e ^ aiškinimų suprantama, 
ga- tai, ar žmogus žino tik tiek, į k a d p r o t u s u b r e n d e s žmogus 
kiek žmogaus prigimtis pasako, į p i r m o j e e i l ė j e te t u r i t u o ^ 
ar yra pakankamai išauklėtas p i n t i s A r ^ to sieks skaity-
krikscioms, ir žmogaus sąžinė dam&s a r Uausdamag k i t ų p a . 
gah būti arba tik natūrali, arba j t a r i m 0 ) tei n e s V a rbu . O vaikus, 
krikščioniška. Jeigu žmogus va-: j a u n i m ą iki jų protinio subren-
dovaujasi pažinta objektyvia. d i m 0 ^ ^ &itvse m o k y t i i r a u k 
tiesa .jo sąžinė bus teisinga. Jei- ' I ė t i n a t ū r a l i pareiga yra gimdy-
gu kuris k a nors spręstų pagal t o j ų i r v a i k o a r j a u n u o I i o Uį_ 

' ' ' • " ! mos, tai yra už jį vyresnių šei
mos narių. 

Klysta manantieji, kad ši pa
reiga pirmoje eilėje yra Bažny
čios ar mokyklos. Jos abi šioje 
srityje yra šeimos tik pagalbi
ninkės. Tėvai, visa šeima turi 
rūpintis savo vaikų, jaunimo ne 
tik kūnu, bet visu žmogum: — 
jo proto, vanos, jausmų auklė
jimu. Žmogaus teisingas galvo
jimas, teisingi sprendimai, elge
sys daugeliu atvejų yra daug 

| svarbesni už maistą, rūbą, pa
ruošimą kuriai nors profesijai 
ar kitus medžiaginio gyvenimo 
reikalus. Jeigu šeimoje tėvai ne
sirūpintų padėti savo vaikams 
pažinti ir suprasti protavimo ir 
elgesio tiesas, nesirūpintų juos 

Britų kariniai patruliai atidžiai m o k > ' t i i r P r a t i l l t i teisingai spręs 
saugo visas Belfasto miesto gatves j t x "" &&&> P* nebūtų nieku ge

resni už tuos tėvus, kurie savo 

naujagimį pameta gatvėje ar ki-1 
tur gerų žmonių gailestingumui. 
Tie kūni-;iai pamestinukai pap-i 
rastai patenka tokion globon, 
kad gauna teisingą mokymą ir 
auklėjimą. 

Vaikai, negauną savo šeimoje 
protinių ir bendrai dvasinių tei-j 
singų pagrindų, yra tikri dva-: 
siniai pamestinukai. Ne tik dva
siniai, nes toliau ir visame gy
venime jie bus daug menkesni 
ir nelaimingesni už kūninius pa
mestinukus, kurie, patekę pro
tingų ir gailestingų žmonių glo
bon, bus ir medžiagiškai ne blo
giau aprūpinti ir protiniai bei j 
dvasiniai teisingai paruošti gy-i 
venimui. šiuos kietus žodžius; 
verta visiems prisiminti, kad; 
laimingesnis yra pamestinukas, 
patekęs krikščioniškon prieglau-
don ar gerų svetimų žmonių i-
sūnytas, negu augantieji savoje 
šeimoje ir nemokomi pažinti tie
są, pagal ją spręsti ir elgtis. 

Ne visi tėvai yra pakankamai 
išsimokslinę, kad jie patys vieni 

i galėtų viską savo vaikams tei-
: singai aiškinti, viską teisingai 
i spręsti. Taip yra ir su visais 
j kasdieniniais kūniniais maisto, 
higienos, sveikatos ir kitais rei
kalais. Visi žino, kad. ko nors 
nežinant, nesuprantant, reikia 
kreiptis ten, kur galėtum rasti 
teisingą atsakymą, patarimą. 
Ieškoti patarimo, atsakymo nė-

i ra joks pažeminimas. Visi iš-
' mintingi žmonės taip daro. Ko 
: patys krikščionys tėvai nežino, 
! nesupranta, teieško atsakymo 
; ten. kur jį teisingą galima rasti. 

I r subrendusieji savo sprendi
mų, veiksmų vertę turi spręsti 
ne laikinos naudos, nuotaikų, 
sentimentų pagrindu, o objek
tyvia tiesa. O kuris ir kuriuo 
klausimu tos tiesos nežinotų, jis 
turi ne mažesnę pareigą už jau-
nuclius tiesos ieškoti ir ją suras
ti. 

Kalbant apie tiesas, atsaky
mus į konkrečius sąžinės klausi
mus, net ir pamaldiesiems krikš
čionims pravartu prisiminti, kad 
Šv. Dvasia garantuotai veikia 
tik per Bažnyčią. Tiesa, kad ji 

i \ r a su kiekvienu žmogumi, bet 
Į ne taip, kaip kuris pageidauja 
I ar įsivaizduoja. Gyvenime spren 

dimus reikia dary t i te is ingais 
žinomais dėsniais, o ne savais 
įsivaizduotais • 'dvasiniais įkvė
pimais". Kas tokiais vadinamais 
•'įkvėpimais" save apgaudinėtų, 
lengvai priskirtų §v . Dvasios 
balsui savus j a u s m u i , užgaidas, 
polinkius, gal ir visai nesideri
nančius su t iesa. 

Į šį pavojų gali pa tek t i sau 
išminties, šviesos iešką ne tiesų 
pažinime, ramioje maldoje, mąs
tyme, o vadinamų "pen tekos ta -
listų" isterijos, te lepat i jos , su
gestijų ar au tosuges t i jų ir ne
kontroliuojamų j a u s m ų sean
suose, kur, netekę j a u s m ų kont
rolės ir proto pus iausvyros , t a 
riasi esą apgaubt i š v . Dvasios . 

Sąžinės la isvė 

Daug kalbama apie sąžinės 
laisvę ir dažnai p a r o d o m a šio 
žodžio suprat imo s toką. Mūsų 
laikais daugelis sąžinės laisve 
vadina savo ignoranci ją i r sau
valę, tuo žodžiu t e i s ina ne t iš
krypimus. 

Sąžinės laisvė y r a t ame , kad 
niekas neturi te isės vers t i žmo
gų elgtis p r ieš j o sprendimus, 
einančius iš j o įsit ikinimų. I š 
Įsitikinimo n e t k lys tan t į žmogų 
viešas au tor i te tas — tėvai šei
moje, valdžios ins tanci jos gali 
griversti k i ta ip elgt is , je igu jo 
paties klaidingas sp rend imas ir 
elgesys būtų aiškiai žalingas 
jam pačiam, o ypač kit iems. 

Klystantį asmenį reikia, kiek 
įmanoma, mokyti , o ne prievar
tauti be paaiškinimo. Net Die
vas žmogų ne t ik teis pagal 
kiekvieno sąžinę, b e t žmogaus 
laisvą valią gerbia ne t tiek, kad 
blogai besielgiančio nesukliudo 
ir nepriverčia teisingai elgtis, o 
savo laisvės blogus a r gerus vai
sius žmogus ra s s a v u laiku. 

Tačiau sąžinės laisvė nėra t a s 
pats, kas ignoranciją, beprin-
cipiškumas. nieko nepaisymas, 
palaidumas. I r Va t i kano JJ su
sirinkimas pare i šk ime apie tikė
jimo laisvę kalba apie sąžinės 
laisvę ne t a p rasme, kad žmo
gus turėtų teisę nieko nepaisyti, 
o apie teisę spręst i i r elgtis pa
gal tokius savus įsitikinimus, 
kurių teisingumu j i s neabejoja. 

ORGANIZTOJA PARAMA 

JAV-se gyvenantieji airiai ir 
jiems prijaučiantieji organizuo
jasi, planuodami padėti šiaurės 
airiams išsikovoti reikiamas tei
ses. Steigiama organizacija Uni
ted Ireland, Ragindamas visus 

prijaučiančius į ją jungtis, tuo 
reikalu redakcijai atsiuntė laiš
ką Daniel Lyons, SJ . Interesuo
jantieji gali kreiptis ad resu : 
Rev. Daniel Lyons. ST, 86 Ri-
verside Drv., New York, N. Y. 
10024. 

LAIŠKAS 
ANTIJOCHIJAI 

Romanas 

JONAS DULEBAITIS 

Sio romano veiksmo scena yra visas pasaulis, su visa 
savo sena ir nauja istorija. Tikrasis jo veikėjas yra lietuvių 
tauta, atstovaujama kartais vieno. kartai> kito asmens. 
Problema, kuri čia yra svarstoma, yra religijos ir kultūros 
koufliktas, pasireiškiąs įvairiomis buvusiomis ir esamo-
momis problemomis. 

Sis kūrinys atskira knyga nebus leidžiamas, dėlto jo 
tęsiniai bus numeruojami, kad hesidomintieii jjalėtų jo 
atkarpas pasilikti. 

Autorius 

Keturi laiškanešiai 

Gražu gegužės mėnesio rytą mes pradėjome savo 
kelionę iš Jeruzalės į Antijochiia. Mes barone keturi. 
Mūsų kelionės tikslas buvo nunešti pirmojo Bažnyčios; 
susirinkimo nutarimą Antiįochijos krikščionims, sakan
tį, kad jie yra laisvi. Tai reiškia, kad jie neprivalo laiky
tis žydų papročių bei nuostatų, bet gali savaip ugdy
ti gyvenimą. Mes žinojome, kad ta kelionė nėra trum

pa, tačiau mes nenujautėme per kokias tolumas, aukš
tumas, dykumas ir žmonių gyvenvietes mums teks per
eiti. 

Jeruzalę mes apleidome, kai didysis susijaudini
mas, kilęs dėl ginčijamo klausimo, buvo kiek atslū
gęs. Mat, visuotinis Bažnyčios susirinkimas klausimą 
buvo formaliai išsprendęs. Tačiau negalime sakyti, kad 
ginčas būtų buvęs visai nurimęs. 

Ginčo kilmės istorija yra šitokia: Antijochijos mies
tas susidomėjo Kristaus prisikėlimu iš mirties ir pradė
jo darytis moderniai krikščionišku. Kas nežino tų šau
nių I šimtmečio antijochiečių su jų puikiais savaitga
liais Orontes upės medelynuose! Tačiau atėję iš Jeru
zalės nauji apaštalai pradėjo reikalauti, kad antiįochie-
čiai liautųsi buvę antijochiečiais ir pasidarytų žydais. 
Kito kelio jums nėra, norint pasisavinti naujos religijos 
lobius — sakė jie. 

Antijochiečiams tai buvo nepriimtina ir jie veiks
mingai pasipriešino. Kadangi klausimas pasidarė labai 
aštrus, Povilas su Barnabu išvyko Jeruzalėn tartis su 
apaštalais ir išsiaiškinti šį klausimą. Tai davė priežastį 
pirmajam visuotiniam Bažnyčios susirinkimui. 

Buvo sukviesti visi pasiekiami apaštalai ir dauge
lis tokių, kurie jautė apaštalinę atsakomybę prasidė
jusiame sąjūdyje. Ginčai buvo karšti ir jiems nebuvo 
galo. Iškilo tautos ištikimybės ir jos likimo klausimas. 
Jis savo prigimtimi atsistojo prieš imperijos klausimą. 
Imperija, žinoma, reiškia daugiau negu tauta. Ji apima 
daug tautų, taikoje gyvenančių. Tačiau buvo stipri par
tija tokių, kurie tvirtino, kad ta tauta, kuri paties Die
vo buvo globojama, turi išimtines teises imperijoje. 

Atsirado žinovų, kurie tvirtino, kad tada, kai toli
mojoje Azijoje Konfucijus kūrė imperiją, Moze kūrė 

tautą. Konfucijus nepašalino iš savo dorovės mokslo 
senobinės Kinijos išminties, jos penkių punktų kodekso, 
kuris turėjo šiuos valstybinius nuostatus: kad žmogus 
turi gerbti savo valdžią ir kad valdžia turi dorinę pa
reigą rūpintis savo valdinių gerove. 

Dešimtyje Mozės įsakymų valstybinės prasmės 
nuostatų nėra. Ten nėra nei valdžios, nei valdinio pa
reigų išryškinimo. 

Kiti ryškino mintį, kad Mozė kūrė ne imperiją, bet 
tautą. Cia vietoje valdovo yra tėvas, kurį reikia gerbti. 
Ant šio santyko rymo gausūs doriniai pamokymai , ku
rie stato tautą. Šaiia tn Mozės atvejy rafinuotos diplo
matijos būdu yra atstatomi santykiai tarp Dievo ir tau
tos. Čia yra sudaroma sutartis tarp Dievo ir tautos. 
Ar būtų galima šios tradicijos atsisakyti ir pažeisti šios 
tautos reikšmę naujoje sąrangoje? — klausė jie. Kai 
oponentai, pasiremdami žydu argumentais, pradėjo gin
ti ir savo tautos teises, problemos, atrodo ne lengvėjo, bet 
sunkėjo. 

Sprendimas atėjo iš nelauktos pusės, būtent iš pa
saulio turtingumo sampratos, kuriam joks žydas negali 
likti abejingas. Petrui buvo parodyta visos žemės val
gių turtingumas, ypač tu valgių, kurie žydu įstatymo 
buvo laikomi nešvariais. Ir vėžiai ir austrės ir rūkyta 
kiauliena buvo pateikta Petrui, kad iš jo būtų išgirs
tas šitoks pareiškimas: "Dabar aš suprantu, kad Dievui 
patinka žmogus kiekvienoje tautoje." 

Būdamas natūraliu šio susirinkimo pirmininku, jis 
nulėmė sprendimą. Antijochiečiai gali pasilikti antijo-
rhiečiais. patikėdami tuo neįtikimu mokslu, kad žmo
gus kelsis iš mirties. Jų sugebėjimas įtikėti šia tiesa ne
turi griauti kitų jų sugebėjimų ar papročių. 

(Bus daugiau) 

i J 
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"*AŠ NEIŠDAVIAI' 
LIETUVOS" 

Kad ir po didelės sniego aud-

$50 ir Aleksandras Čaplikas $50. 
Yra ir daugiau stambesnių au
kotojų. 

Meninę programą atliko vyrų 
sekstetas: broliai L^ngertaičiai. 

ros ir užpustytomis gatvėmis, Bruzgys. Lizdenis Šimkus ii 
lietuviai susirinko j Šv. Petro 
bažnyčią pasimelsti už Lietuvą 
ir kenčiančius lietuvius. Organi
zacijos dalyvavo su vėliavomis, 
kuriom vadovavo Amerikos le
giono Stepono Dariaus postas. 
Klebonas kun. A. Baitrašūnas 
atnašavo šv. Mišias ir pasakė 
tai dienai pritaikytą pamoksią. 

Lietuvių radijo valandos 
"Laisvės varpas'" progromos vi
sas pusvalandis buvo skirtas 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tės minėjimui. Vedėjas Petras 
Viščinis davė montažą. Jis pats 
kalbėjo, poetas dr. H. Nagys 
skaitė poeziją, solistai ir chorai 
dainavo parinktas dainas. Pro
grama tikrai gerai paruošta. 
Brocktono viena radijo stotis 
davė specialią radijo programą 
angliškai Lietuvos prisikėlimui 
paminėti. Programa puiki. Svar 
biausia, kad Vasario 16-ji mini
ma tik kaip Lietuvos prisikėli
mo šventė, o Lietuvos valstybė 
minėta nuo tryliktojo šimtmečio 
pradžios. 

2 vai. p. p. lietuviai suusirin-
ko j Lietuvių Piliečių d-jos au
ditoriją So. Bostone. Algis Lap-
šys pradėjo programą, o jam 
talkininkavo Birutė Adomavi
čiūtė. Buvo įneštos į sceną vėlia
vos, sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Kun. A. Baitrašū
nas sukalbėjo invokaciją. Ame 
rikos Lietuvių tarybos sk. pirm. 
Aleksandras Čaplikas pasakė 
trumpą žodį. Buvo pagerbti Lie-

kinas. vadovaujami muziko Ju
liaus Gaidelio. Tai labai balsin
gi vyrai ir publikos labai mėgia
mi. Plojimams nesustojant, jie 
turėjo ir dar padainuoti. Toliau 
sekė tautinių šokių grupė, ku-

M I S < K L I. A N E O T S 

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

ir stereo. 
Krautuvė Marųuett? Parke 

Pardavimas ir taisymas 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 

C L A S SI FI E D G U I D E 

COSMOS PARCELS ENPRESS 
SIUNTINIAI f LIETUVĄ 

2501 
3333 

W. 69th St.. Chicago. I1L S062S 
S. Halsted. Ohicaao. IU. 60608 
Tel. WA 5-2737: 254-3320 

I Įvairių prekių pasirinkimas moto-
I ciklai šaldvtuvai. maistas, doleriniai 

nai vadovauja Ona IvasKiene.; Jonas Mingirdas Puikūnas neseniai į CERTTFTKATAI ir AITOMOBIUAI 
Jos šokėjai buvo suskirstyti gm-, išleidęs knygą Mįslės", kur sude-
pėmis: vyresnieji — studentai, j *» l a b a i ^ " S ivair"J mįslių, vaiz

duojančių įvairius lietuvių gyveni
mo aspektus. Apie knygą jau buvo 
"Drauge" rašyta. Ją galima gauti 
ir "Drauge". 

V. Vaktntinas 

R E A L E S T Ą T E 

2 po 4 kjunb. mūr. Skiepas ir pa
stoge. Central, šild. Garažas. Brigh-
ton pko centre. 

2 po 5 kJtmb. meilinis ir šalia tuš
čias sklypas Central, šild. 41 ir 
Campbell. 

Puikus buniT<Lk>w. Įrengtas skie
pas, garažas. 

Tuoj galima užimti. Gera vieta 
T 7-ta prie Californiu. 

Maisto kreurtovg tr 2 buUii. Brigrh-
j ton pke. 

3 butai ir biznio patalpa. Marquette 
pke. 

Valgykla su namu ir viaais įrengi
niais. Judri vieta. 

IniuraiKt* — Income Tax 
Notary Public 

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

R E A L E S T A T E 

Šis koncertas, kaip ir praei
tais metais, kada buvo įspūdin
gai atlikta Dvožako oratorija 
"Te Deum" yra tradicinis Šv. 
Petro parapijos gavėnios laiko
tarpio koncertas. Būtų malonu, 
kad visuomenė įvertintų mūsų 
choro ir kun. A. Baltrašūno pa
stangas kultūrinėje srityje ir 

aukštesniųjų mokyklų mokiniai' 
ir mažieji. Jie šoka labai puikiai. 
tik jie buvo labai varžomi ma
žos scenos, nes negalėjo išvys
tyti visų judesių. Tačiau vis. tiek 
visa meninė programa buvo tik
rai graži. 

RELIGINIS KONCERTAS 
Gal pirmą kartą Bostono lie

tuvių kolonijos istorijoj rengia
mas toks sutelktinis meno jėgų 
koncertas, kuris jvyks So. Bos
tone Šv. Petro parapijos bažny-1 gausiai atsilankytų į šią kilnaus 
čioje sekmadienį, kovo 12 d. 3 j sUsikaupimo meno šventę. J kon 
vai. p. p. Jungtinis Šv. Petro pa-1 ̂ j^ j ^ atvykti ir amerikie 
rapijos ir Arlingtoa© Filharmo-j c i ų ? g tarpe bus ir pasižymėju 
nijos choras ir Berklee kolegijos i gįų muzikų, 
orkestras, Jeronimui Kačinskui; 
vadovaujant, atliks L. Cherubini j 
"Recjuiem". Solistai — Benedik
tas Povilavičius ir tenoras iš Ita 
lines partijas. Gražaus tembro 
lijos Panfilo Cafarelli atliks so-
B. Povilavičiaus balsas yra ge
rai pažįstamas Bostono lietuvių 
visuomenei. Jis Cafarelli asme
nyje turės nepaprastą partnerį. 
Svečias dainininkas turi Įspūdin
gą, didelės jėgos dramatinį te
norą, prilygstantį savo medžia
ga tokiems dainininkams. kaiD 

Metropolitan 
tuvos kariuomenės savanoriai I Caruso ir Gigli. Kovo mėnesio,. 
kūrėjai, esantieji salėje. Jų' 
skaičius kiekvienais metais ma-; 
žėja. Adomavičiūtė perskaitė i 
Bostono mero proklomaciją, o 
Lapšys gubernatoriaus, kurio
mis jie skelbia vasario 16 kaip 
Lietuvos dieną. Latvių ir ukrai
niečių atstovai pasakė po trum
pą sveikinimo žodį. 

CHICAGOS ŽINIOS 
KALĖJIMAS UŽ 

IŠMUGELILOTA REVOLVERĮ 

Kriminalinis teismas nubaudė 
Debrą Durną, 23 m., nuo 3 iki 
10 m. kalėjimo už tai, kad 1970 
m. spalio mėnesį į kriminalinio 
teismo rūmus įšmugeliavo revol
verį ir įdavė kaliniui Gene R. 
Lewis, kuris tuo pasinaudoda
mas bandė pabėgti, bet polici
jos buvo nušautas. Debra Dū
mas prisipažino kalta. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rūšių grindis 

i. BUBNYS, Tel. RE 7-5168 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir lotos 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
2047 W. 67ta Place ~ WA 5-8063 

LAIMINGI NAMAI 

2 butij mūran — 6 ir 5 kamb. Me
džiu iškaltas beismentas. Naujas ga-
zu šildymas. Modernios virtuvgs ir 
vonios. Naujas mūro garažas, elektr. 
durys. Arti mūsų. $36.500. 

Tikrai 1}£ aukšto 2-jų butu mūras. 
20 metų. 2 auto garažas. Gazu "base-
board'' Šildymas. Gražus sausas 
įrengtas beismentas. Marque*±« pke. 
$38.000. 

10 batų mūras. Apie $14.500 nuo
mos. Marquette pke. Kaina $74,700. 
Investuokite pelningai ir saugiai. 

šviesus 2 butu, 11 metų mūras. 
Naujas garažas su elektr. durim. 
Ąžuolo medis, alumin. langai, nauji 
karpetai. 2 radiant Šildymai. Sveiki 
oro vgsintuvai. Sausas aukštas beis
mentas. Prie pat Marquette pko. 
$44.000. 

Didelis S kamb. mūras tr moder-
»- , nu* 2 auto garažas. Kabinetų virtu-
JNebrangiai parduoda namą prie v 8 ^ . j šildymas. Puikus namas gy-

Kedae Ave. 6 kambarių, gerai iš- I venti Marąuette pke. $22,500. laikvra Kama* hoil*ri< Skamhint 2 b o t a mūras. Arti bažnyčios Ir laikytą. iNaujas Douens. OKamOint , m o k y k l u 3 k a m b saugam beismente. 
vakarais 434-4937. | 2 auto garažas. $29,000 

....*-. „ . , . . « . J i *emes — 30 p., su garažu. Prie 
2199 S. Halsted St. parduodama ta- Į pat parko. $10.400. 

'IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilUlililIlIlitlIlilHIlli 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 
luilll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i ifl l l l l l l l l l l lh 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certlfikatal. maistas, akordeonai. 
2908 W. 89tb St.. Chlcago. TU. 9069* 

TEUEF. WA 5-2787 

10.000 DOL. PABAUDOS 
UŽ TAKšA 

gale jis vyksta 
operą audicijai. 

šalia "Requiem" abu solistai 
dainininkai pagiedos keletą soli
nių kūrinių. B. Povilavičius vie-1 F r v R o o f i n g conuoausta 
na Wagnerio kūrinį, o P. Cafa-; 1 0 ( m d o l ^ U r š a i r ^ teis_ 
relli atliks "Pieta Signore" A.; m o niekinimą. 
Stradeila ir "In Gemisco" Verdi. 

Koncerte taip pat dalyvaus ga ZZ '. 7~į . . . 
bus. plačiai pradedantis reikš- " a i e S K O J i m a S 

10% — 20% — 19% piglac nokfctt 
už apdraudę aao ugnies Ir t>utom» 
Milo pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S2*>8vį W«M »5th Street 

Chioago, nunofc 
Te*. GA 4-SS54 h- GR S-4SSS 

verna ir "rooming house" Gerai ei- Į 
nąs biznis įsteigtas prieš 23 metus. ; 
Kartu ir 5 kamb. baldai savininko bu- i 
tui. Skambnt 733-6863. 

I 
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IŠNXOMOJAMA — ~*>P RENT i 
BUTAI rinktiniams m»nira-tTiintr»m» 
Best Agency, 2925 W. 63 PR 8-6032 

Nelaukit uisiregistruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dal; 9 me
tus. Savininkai kreipkitės del pa
tarnavimo nemokamai 

BUILDEVG & REMODELING 

STATOME NAUJUS NAMUS 
ATLIEKAME rVAIRirs 

I»ATAJSYMCS 

F. PETRAUSKAS Construction Co. 
Phone — 476-4192 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NE3>ZDfSEAS, 4065 Archer A ve. 
Chicago, Dl., 60632. tel. YA 7-5980 

Svečias kalbėtojas dr. Algir- _ 
das Budreckis kalbėjo apie lie-į^ s ^ a u n a s ! i e t u v i s var^onTJ s o " ! Ieškomi PRANAS PAJAUJIS. J 
tuvių veiklą ir darbus prieš va
sario 16 ir po jos. Darbas tada 
buvo sunkus, nes truko savų in
teligentų, o kita, lietuviai netu
rėjo užtarėjų iš svetimų valsty
bių tarpo. Tačiau Lietuva prisi 

Heating Contractor 
įrengta naujus ir 
nua vien rOitn namo apaUdymo 
pečiui ir alr oondttlottmg — I 
aanjua tr mmam aaaraa, fltogn 
rinae (gattera), vandene aidy-
nrcrt boilerius. Turiu Ir leldlnma 
dirbti mieate bei nimteeiaaoea 
Darbai atUekftmas greitai Ir •%-
Bningat s |»wliiiiriki u l i i f nemo
kamai 

DOSIAS ŽUKAUSKAS 
HEATtSG * SHEET METAL 
4444 9. Wmlem, CMoagn 9, m. 

TeletonM TI 7-9441 

Perskaitę "Draugą"- duo» 
kitę kitiems pasiskaityti 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. YVashtenatf Av. RE 7-7200 

59th & Troy Street 
Liuksus 12 butu namas, 1*A m. se
numo. Visi butai išnuomoti Plyte
lių virtuve ir vonia, kilimai, šaldy
tuvas, virimui krosnis, air condi-
tioner, žiem. langai-sieteliai, balko
nai. Karštu vand. apšild. Kaina — 
$175,000. Parduoda statybininkas. 
469-8282. 
• . — • • u i — 1 1 — 1 . i 1 i ^ i n i a i i . i 

BUTU NUOMAVDfAS 
Namų valdymas — Income Taz 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDU AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

8455 So. Kedzie Ave PR 8-223S 

Nemokamai surandam nuomininkus 

BUD'S R. E. & INS. 
BALYS BUDRAITIS 

4907 So. Kedzie A ve., Chicago 
TEL. — 254-5551 

HELP WANTED — MOTERYS 

FULL TTME 

OFFICE GIRL 
Typing & bookkeepinK »»xperif i>«e 
prtftirod. Appiy: 

ADVANCE SALES 
1515 Mihvaukee — DI 2-7744 

MR. SHOIB 

HELP WANTED — VYRAI 

^400.00 WEEK 
to start—Customers provided. W» 
wUl train and furnish new air condi-
tioned car. Mušt be over 25. and 
have Higii School education. 

PIONEER DRI\TNG SCHOOL 
Interviewrng- betw. 10 a.n». - 4 p.ni. 
5207 N. ELSTON 777-8824 

REAL ESTATE 
Natktaal developer with areu projeot 
needs part time people. Xo experlenoo 
as we u Ui train. salary and oou* 
• J e j e a 

CALL 833-6207 
Between 10 a. m. and 8 p. m. 

MANAGEMENT 
A major American flrm advertised 

in Life Magazine is expanding 
throughout the Chicagoland area and 
needs Key raen to learn its fuU Sale 
distribution system. Very large ear-
nings for those who qualify. 

F"or interview eall 
10 A.M. — 2 I*-H. only 

MALNTENANCE 
Small manufacturing company 

looking for general 
maintenance men. 

TINGSTOL COMPANY 
1340 W. Fnllerton Avenue 

PICTURE FRAME FITTERS 
WITH EXPERIENCE. 

Mušt read and speak English. 
Steady job. ^ 

Immediate employment. 
Tel. - DE 7-7729 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood Av., CL 4-7456 

Tvarkinga.! patarnauja vigais Retti 
BSrtate reikalais. Be to čia veikia 
Notariatas, daromi ir liudijami ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai Ir ivairOs blankai 

_uo-
hstas Albinas Prižgintas iš New zo. gimęs 1907 m.. MAPJJONA 
Yorko. baigęs Juilliard konser- MIEKAITfi. Antano. KAZIMIE-
vatoriją magistro laipsniu Sau--RAS SKVERICKAS. Kazimiero, 
sio 23 d. jis erojo rečitali šv. liemenųi kaimo, ieško kaimynas 
n , ., , . . . „ _„- , Vincas Atkočiūnas. Juozo. Ieškomi 

itnko katedroje New Yorke. A T .™VKAQ T.AVTT.TK-A Alekso, ALFONSAS LAVEIKA. 
Gegužes 21 d. yra pakviestas j Saločių Deveitonių kaimo. ieško 

kėlė. Deja. laisvas evvenimas 'N*~ew Yorko kultūrini centrą a t- pusbrolis Vincas Atkočiūnas. Pra 
buvo neilgas. Sekė bolševikų ir j ! i k t i vargonų programą. Gavęs 
nacių okupacijos. Buvo vedama Į Fulbrighto stipendija, gilino 
kova prieš okupantus Sudėta; va r£onų studijas Vokietijoje. 
daug aukų, tikėta, kad sąjungi- i Vizgintas koncerte atliks pirmą 
ninkai. sumušę nacius, tą pat į ' j ą d a J ' Bacho Sonatos Nr. 6 
padarys ir su sovietais. Jaltos L i s z t o P r e l i u ^ ą ir Fuga Bach te 
Potsdamo ir kitose konferenci- m a i r 0 - Messiaen Verset 6. Be 
jose buvo dalis Europos išduota į ^ : į ° ^ c e r ^ e sutiko dalyvauti 
ir oalikta rusams. 

šomi atsiliepti arba apie juos ži
nantieji pranešti adresu: Vincas 
Atkočiūnas, 9125 Island Lakp Road, 
Dexter, Michis^n 48130. 

IS MODELINIŲ NAML' BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida 

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

Apdraustas perkrattstymaa 
— {vairia atstumg — 

823 WEST S4th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882 

FRANK'S TV and RADIO, LNC 
3240 SO. HALSTED STREET TEL — CA o-7252 

DIDELIS PASnUNETMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZUOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

HPERIENCED P0RTER 
Call Mj". McDonald 

333-9000 
HARVEY LINCOLN - MERCURY 

15130 Dbae Hwy., Harvęy, DJ. 

VYRAI BR MOTERYS 

MAIDS 

INSPECTORS 
F'EMALE - EXPERrE>-CFJO 

OXliY 

Full time. 
HOUSEMEN 
steady jobs. Days. 
startinę pay. 

Good 

AU company b^ieflts. 

SHERATON—OAKBROOK 

1401 W. 22nd Street 

Oakbrook, DL 325-8555 

r^= ^ 
IEŠKO DARBO 

5>OUTHWEST FCRNTrURE CO 
Lietuvių! mūsų mielas smuikininkas Izido- g ^ s_ W e s t e r n _ ^ 0 R ( ^ 2 1 

veiksniai tikėjosi taikos kon-j 
ferencijos ir jai labai ruošėsi. į 
Konferencija neivyko. o oku
pacija tęsiasi. Kovoje dėl Lietu
vos išlaisvinimo lietuviai dirba 
daug. Pasigendama jaunesnės, 
gal geriau pasakius, vidurinės, 
mokslus baigusios, kartos žmo-; 
nių. Kur jie yra? Simas Kudir-j 
ka teisme pasakė: "Aš neišda-i 
viau Lietuvos". Reiškia, lietu-

I 
viai ir ten dirba. 

Susirinkimas priėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama lais
vės Lietuvai, laisvės Kudirkai 
ir jo šeimai. Rezoliucija siun
čiama Amerikos prezidentui ir 
kitiems aukštiems pareigūnams. 
Dar buvo perskaityta sveikini
mai estų ir senatoriaus Edward 
Brooke. 

Šios šventės proga Lietuvos 
vadavimo reikalams surinkta 
auloj S3.502. Stambiausi auko
tojai: Inžinierių ir architektų 
sąjungos nariai sudėjo S1.670. 
Lietuvių Piliečių draugija So. 
Bostone paaukojo $200. Tauti
nės s-gos nariai sudėjo $165. So. 
Boston Savin* hankgg aukojo 

rius Vasvliūnas. 

MES TEBEMOKAM 
6 % už 2 Metų 

Certifikatus 
(Mintinam $5,000) 

5 % % už 1 METŲ CERTFIKATUS (Minimum $1,000) 

S A I N T 
A N T H O N Y 

S A V I N G S 
Open Mon. 9-8: Tues. Thurs. Fri. 

1447 So. 49th Court 
Cicero, 111. 60650 

TEL — 650-6880 
•Ibsepb F. GribsBskas, 
Esecutive Secretary 

9-5; Sat. 9-1; Closed Wed. 

D Ė M E S I O i 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 T**. 
po pietų — perduodama vėliaushj 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka, šią programą veda 
Steponas J. Mlnkus. Biznio reika
lais kreiptis j : Baltic Floris*s — 
gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas 

UŽSAKYKITE DRAUGĄ 
JAUNIMUI 

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

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

Jeigu Jūs prenumeruojate "Draugą", o Jūsų vaikai 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. 

Ir jaunavedžiams galite užsakyti "Draugą" tomis pačio
mis sąlygomis —- papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienrašti. P ra 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

Vsais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida. 

Veikime drauge, kad mūsa jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį "Draugą"! 

"Draugo" admimstraeijs 

IEŠKAU ELEKTRAS DARBO na
muose ar industrijoj. Atlieku ir 
mažus darbus. Kreiptis j Mr. Stan
ley tel. 778-1414 

I E Š K O N U O M O T I 

Dviejų asmenų šeimai reikalingas 4 
kamb. butas, 1-me aukšte. Mar-
ąuette Parko apyl. Skambint iki 2 
vai, popiet HE 4-11*4 

-/> 

Kas tik tari gerą skoni, 
•iską perka pas Lieponį) 

LLEPONLS 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FU R N i TURE G E N T E «, I N C 

Marąuetfa Pk,# 021! U, Westera, PR 8-5375 
suo 9 iki 6 vaL vakaro — Sekmad. atdara 12 v. Od 5 • . p. p. 

Pirmadieniai* ir ketvtrtadiaafate *no 9 OrJ 9:30 Eitom dienou 

IIIIItlIUfllIlIHIllIllililIilIlIliSilItlIllIltlIl 

AR REIKIA VIZITINI? 
KORTELIŲ T 

Vizitinių kortelių naudojimas yr» 
gražus paprotys Biznieriai jas pl» 
čiai naudoja, bet tinka ir visų hio 
mų atstovams turėti gražias vizitina 
korteles. 

"Drauge" galima gauti visokių vi
zitinių kortelių, atspausdintų įvairioo 
raidėm Kainos visiems prieinamo* 
Greitai atliekamas užsakymas. 

Kreipkitės į 'Draugo" spausruv 
•įsais panašiai": reikalais Būsite pe 
tenkinti kiekviena kartą. 
AiimiuiMiiimmimiiiMiiifttimmmMiK 

V y t a u t o B a g d a n a v i č i a u s 

KULTŪRINES GELMĖS PASAKOSE 
II knyga 

yra nuotykmga ekspedicija j proistoriją. 357 pusi. 

Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me
džiagines iškasenas. Tai suprato Ovidijus. Ši tiesa ypač ga
lioja pasakoms. Jose yra galam nemažiau sėkmingi kasinė-
jimai. negu žemėje. 

Kaina 5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus. 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

— Paruošė — 
dipl. teis. Pranas Sulas 

i 

Perskaitę Dranga duokite kitiems pasiskaityti. 

Cia nuosekliai aptariamas te» 
tamentų reikalingumas ir jų ga-
lia, bei nurodoma jų forma ii 
paduodami pavyadliai ne tik pagal 
JAV veikiadiufl įstatymus, bet ir 
Vokietijoje, Anglosaksų pasaulyj* 
bei NepriklaueoKkoje Lietuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausimai 
ir atsakymai" — aiškina misų tes
tamentų sudarymu kyltankia&t len
gvai suprantamus nurodymus, ką 
daryti, kaip, kodėl ir ko vengti 

Knygos karna 3.00 dol. Illinoij 
gyventojai prašomi pridėti 5 pn>c 
mokesčiams. 

' - >-s 



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
VASARIO 16 MINĖJIMAS , m u k tautinės k u l t u i ugdymu. 

I Jaunimas ieško naujų kelių. Rei-
Los Angeles lietuviai Vasario Į kia juos suprasti ir nuo bendro 

Šešioliktąją ir šįmet minėjo per j darbo neatstumti nė vieno lietu-
dvi dienas- Vasario 16 d. prie'vio. 
Los Angeles miesto rotušės buvo j Po kalbos sekė sveikinimai. 
Lietuvos vėliavos pakėlimo iškil- j Trumpas sveikinimo kalbas pasą 
mes, o vasario 20 d. — Šv. Kaži-1 kė: Latvijos konsulas L. Ander-
miero parapijos bažnyčioje iškil-Į son, Estijos vicekonsulas E.Laur, 
mingos pamaldos ir Marshall j Pavergtų tautų komiteto pirm. B. 
mokyklos salėje minėjimas ir me Nyrmsen, Latvių bendruomenės 

pirm. N- Prieditis ir Estų bend
ruomenės pirm. H. Normberg. 
Neilgam aplankė minėjimą ir 
svečiai iš Santa Monicos: meras 
A. Dituri, A. Devenienė, dr. M. 
Devenis ir A. Markevičius. Meras 
A Dituri pasakė trumpą sveiki
nimo kalbą ir pakvietė į sceną A. 
Devenienė, kuriai įteikė deklara 
ciją. Ta proga, pakalbėjo da r ir 
A Devenienė. 

Pabaigoje koresp. sekr. Z. Šer
mukšnis perskaitė Altos skyriaus 
valdybos gerai paruoštą rezoliu
ciją, kuria prašomas JAV prezi
dentas iškelti Lietuvos bylą Jung 
tinėse Tautose. Rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai. 

Meninėje dalyje gražiai pasiro 
dė tautinių šokių grupė "Audra", 
vadovaujama I. Tumienės- Šv. 
Kazimiero parapijos choras, vado 
vaujamas komp. B. Rudriūno, su 
solistais R. Dabški ir B Dabšie-
ne padainavo keturias dainas. 
Paskutinė daina buvo visų pa-
mikoji "Mano protėvių žemė" 

ninė dalis 
Nepaisant, kad vasario 16(tre 

čiadienis) buvo darbo diena, į 
vėliavos pakėlimo iškilmes , ku
rios prasidėjo 11 vai., susirinko 
apie pusantro šimto žmonių. 
Daugumas moterų pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Iškilmes 
pradėjo miesto valdybos protoko
lo šefas E. Martinez. Invokaciją 
sukalbėjo Sv. Kazimiero parapi
jos klebonas prel. J. Kučingis. Nu 
tilus Amerikos himno garsams, 
pasigirdo "Lietuva tėvynė mūsų" 
Lietuvos gen. konsulas dr. J. Biels 
kis ir mero atstovas J. Ferraro 
pradėjo trispalvę kelti į stiebo 
viršūnę. Po vėliavos pakėlimo 
mero atstovas J. Ferraro perskai
tė ir įteikė Lietuvos gen. konsu
lui dr. J. Bielskiui mero ir miesto 
tarybos narių pasirašytą rezoliu
ciją, skelbiančią vasario 16 d- Lie 
tuvos diena. Lietuvos gen, konsu 
las padėkojo miestui už rezoliu
ciją ir d a r kartą priminė tą di
džiulę skriaudą Lietuvai, savo 
valstybinį gyvenimą pradėjusiai 
jau prieš 721 metus. Altos sky 

Los Angeles, vasario 6 prie šv. Kazimiero par. mokyklos stovi iš kairės: I navo Daug daug dainelių ir 
skulptorius Pr. Gasparonis. poeto K. Bradūno duktė Elena Bradūnaite j "Du broliukai kunigai". Tama-
ir prel. J. Kučingis. Nuotr. L. Briedžio ra Mačiulytė padeklamavo Juo-

1 zo Mikuckio eilėraštį "Ar žinot 

kos lietuvių kolonijų ir iš pačios' DRAUGAS, trečiadienis. 1972 m. kovo mėn. 1 d. 5 
: Lietuvos, taipgi pritraukėme ke- " ~ " ~ • ~ — " ~ ~ — - - " ~ " ~ ~ ^ — — — — — — — 
lietą lietuvių, kurie atsikėlė gyven- komisiją: Bronė Kellogg iš San Pažemėnienė. Svečiai taipgi 
jti į šią apylinkę. Iždininkas Aloy Garlos ir Irena Samal iš San Ma-įžėjosi Nop Yorko lietuvių grali-
izas Grigaliūnas davė finansinę teo. Balsus skaičiavo ir rinkimus j ko Juozo Šašaičio paveikslais, ku 
! apyskaitą ir pranešė kokiems rei- j pravedė Rūta Narakas iš San ! rie puošė susirinkimo salės sienas. 
i kalams paskirstytos aukos — 100. Francisco. | Daugelis jo darbų buvo vetoįe 
I dol. Lėlei Pažemėnaitei, kuri ats 
j tovaus skyrių Il-me Pasaulio Lie 
| tuvių jaunimo kongrese; 20 dol. 
I Lituanus žurnalui; 20 dol — Pa-
', vergtų Europos Tautų komitetui 
i ir 10 — Batunui. 

Susirinkimą gražiai palinksmi 
no aštuoni jauni Lituanistinės 

| mokyklos mokiniai Rūtos Lauri
naitienės vadovaujami, jie sūdai 

Po susirinkimo svečius vaišino; nupirkti, 
skyriaus programos vedėja Lila V.S 

gresą ir Šokių šventę paremti. j įkūrėme Lietuvių Respublikonų 
— Dr . Zigmas ir Nida Ž. Brin klubą, turėjome žiemos balių su 

kiai Jaunimo Metų komitetui 
paaukojo 100 dol. 

Los Angeles skautai ir skautės 

tą šalį" ir Tomas Laurinai
tis smuiku pagrojo Ramovėnų 
maršą ir "Ko liūdi berželi?" 

kovo mėn . 19 d ruošia tradicinę 
Kaziuko mugę, kuri bus ir tradi
cinėj vietoj — šv. Kazimiero pa
rapijoje. Mugė prasidės tuojau 
po sumos. 

Visas jaunimas jau senai ruo
šiasi mugei ir žada neapvilti sve
čių. Kaip paprastai bus duodami 
geri pietūs; studentų kavinė veiks 
ir šįmet, tik vėl kitokia tema pa
puošta. Loterijos keliu bus pa
leista mūsų vietinio menininko 
p. P. Gasparonio dovana — skulp 
tūra. 

La Traviata, kurią atliko svečiai 
iš Los Angeles — Birutė ir Rim-
tautas Dabšiai, Antanas Pavasa- j . Į * " ! * ? ? 1 " l s n n J c 0 n a ? ą ™l 

ris, Raimonda Apeikyte i r .Algi- «ybą į ^ e m s metams:^dr Ar-
mantas Žemaitaitis; pravedėme į \ y d a s

 c
K u d \ r k a P 1 ™ ' ^ ? ? J u f c f 

Vasario 16-os minėjimą; Vyt šliū į į h S ^ i S ^ . t u ' 
pas lietuvius atstovavo Califomi \ 408-244-742. _ Kiti valdybos na -
jos Respublikonų Xaticnalitiesį " J ; * f j ^ ^ ^ - C į j p e r g 
' ., - - - v. .! Mill Vallev, Romas Ankaitis iš 
Council steigiamajame suvaziavi r j ^ ^ 'Mdona G a i g a l f e n ė g 
me; nuoširdžiai priėmėme daug Lafayette ir Juozas Sidzikauskas 
lankytojų svečių iš kitų Ameri-' — Sidas iš Oakland Į Revizijos 

LA 1 S V E T A I P P A T 
Į P A R E 1 G O J A 

Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai? 

Bent vienu atžvilgiu mes 
lietuvišką knygą. 

galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdydami 

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus. me< galime 
per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIETUVIŠKA 
KNYGĄ- Uė tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo leidinius trečdaliu 
pigiau. 

Rašykite tuojau: 

L i e t u v i š k 
4 5 4 5 U e 
C h i c a g o 

o s K n y g o s K l u b u i 
s t 6 3 r c S t r e e t 

111 i n o i s 6 0 6 2 9 
^ridėdami $5.00 įstojamo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nereikės, iš
skyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 
Klubas siunčia savo nariams informacijas apie išleidžiamas knygas. 

L A 1 S V I T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Mūsų skautiškas jaunimas į-
(žodžiai B. Brazdžionio, muzika į deda daug širdies ir laiko mugės 
B. Budriūno). Šios dainos solo paruošimui, reik tikėtis, kad visi 
partiją dainavo solistė B. Dab- lietuviai, ne tik skautų tėvai, įver riaus valdybps pirm. V. Čekanaus 

kas pristatė garbės svečius — Es- i šiene. Publika taip neatlaidžiai 
tijos vicekonsulą E. Laur ir kun. Į plojo, kad šios dainos dalį cho-
dr. P. Celiešių. Iškilmės buvo Į ras buvo priverstas pakartoti. 

t ins mūsų atžalyno pastangas ir 
n e tik gausiai atsilankys, bet ir 
gausiai pirks mūsų jaunimo dar-

baigtos lietuviška giesme. Po iš-'Pirmą kartą tokiose iškilmėse bus. Mugės pelnas eis įvairiems 
kilmių visi buvo pavaišinti me-j chorui akomponavo jau nebe R 
ro S. Yorty lėšomis parūpinta j Apeikyte, bet naujai iškylanti jau 
kava su pyragaičiais. 

.Šiais metais už iškilmes reikė 

na muzikos jėga R. Draugelytė. 
Meninę programą su nedirbtiniu 

jo miestui sumokėti, berods, 76! Ja^rumu pravedė R Vitkuvie-
ne. Si minėjimo dalis buvo baig
ta Lietuvos himnu. 

Minėjimo metu buvo renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 

doL Ar šis naujas reikalavimas 
yra tik miesto finansų komisijos 
narių nepalankumo pavergtoms 
tautoms ženklas ar gal jis turi gi
lesnį pagrindą — sunku pasaky
t i 

Sekmadienį, vasario 20 d., mi
nėjimas buvo pradėtas pamaldo
mis. Prieš pamaldas preL J. Ku
čingis pasakė keletą padrąsinan
čių žodžių, pažymėdamas, kad 
laisvės niekas negali atimti—ga
li ją tik sutrukdyti. Bažnyčia bu
vo pilna žmonių, o priekyje ri
kiavosi ateitininkų, skautų, Šau
lių ir ramovėnų vėliavos. Šv. Mi
siąs už žuvusius Lietuvos laisvės 
kovotojus atnašavo ir pamokslą 
pasakė k u n dr. P. Celiešius. Pa
mokslininkas paryškino tautybės 
sąvoką, tautinės kultūros reiški
mosi būdus, pabrėždamas, kad 
kultūros vertybes nėra rūšiuoja
mos pagal tautų didumą. Per pa
maldas choras giedojo kun S. Y-
los sukurtas ir komp. B. Budriū
no sukomponuotas tautinių 
švenčių mišioms giesmes, o po 
pamaldų visa bažnyčia sugiedo
jo Lietuvos himną. 

Vos spėjus apsižvalgyti ir šnek 
teiti su pažįstamais, teko skubė
ti į netoliese esančią Marshall mo 
kyklą, kur turėjo prasidėti minė
jimo pagrindinė dalis. Pamažu į 
salę prisirinko ne visai ma
žai žmonių, bet norėjosi, kad bū 
tų daugiau. Altos skyriaus valdy 
bos pirm. V. Čekanauskas papra
šė įnešti vėliavas. Po Amerikos 
himno, kurį sugiedojo R. Dabšys, 
preL J. Kučingis sukalbėjo invo
kaciją, ir Lietuvos gen. konsulas 
dr. J. Bielskis pasveikino visus su
sirinkusius savo ir Lietuvos atsto 
vo J. Kajecko vardu. 

Pagrindinį kalbėtoją inž. V. A-
damkų gražiai pristatė V. Čeka
nauskas. Kalbėtojas, nežaisda-
mas klausytojų jausmais, paryš
kino Vasario 16 d. akto prasmę ir 
metė žvilgsnį į ateitį, joje įžvelg
damas visai naują istorijos lapą 
su nauja Vasario šešioliktąja, 
kurios liks nepasikeitusi ffk au
kos, ryžto ir idealizmo dvasia. Ko 
vai už Lietuvos valstybinio gyve
nimo atstatymą būtina sąlyga y-
ra tautinės gyvybės išlaikymas. 
Kai okupuotoje Lietuvoje sovieti
nis režimas stengiasi pakirsti tau 
tiškumo šaknis, mūsų visų pa
reiga r u p i a i lietuvybei iŠUukv/-1 jaunimo keUonėmis i H PJ Koa> 

skautiškiems reikalams, ka ip pa
lapinių pirkimui ir t.t. 

Valerija Irlikiene 

San Francisco, Calif. 

LIETUVIU BENDRUOMENĖ 
IŠRINKO NAUJĄ VALDYBĄ 

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui Savanoriui, Vyčio kry
žiaus kavalieriui 

A. f A. VLADUI LIUBARTUI 
mirus, jo žmoną Sofiją ir gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
k a r t u liūdi 

Liet. Kar. Kūr. Savan. S-gos 
Vytanto Didžiojo Chicagos skyriaus 
Valdyba ir nariai 

reikalams per Amerikos Lietuvių 
tarybą ir Vliką (Ta ip buvo ats
pausdinta an t vokelių) Aukų su 
rinkta 1,820 dol. Altos skyriaus 
iždininkas A. Telyčėnas turįs dar 
pasižadėjimų ir tikisi, kad aukų 
suma pakils iki 2,000 dol. 

Po minėjimo Šv. Kazimiero pa
rapijos žemutinėje salėje buvo 
duodami pietūs ir veikė gėrimų 
bufetas. 3 vai. p.p. Round Robin 
lietuviškame restorane įvyko sve
čių priėmimas. Dalyvavo Esti
jos vicekonsulas E. Laur su po
nia, B. Nurmsen ir keliolika or
ganizacijų pirmininkų, iš viso 35 
asmenys. 

Būtų nepilnas Vasario SeSolik 
tosios minėjimo vaizdas, jei nesu 
minėtume LB Lietuvos Reikalų 
komisijų pastangų šios šventės 
proga kelti Lietuvos reikalus a-
merikiečių sluoksniuose. Buvo iš
rūpinta iš Los Angeles apskrities 
tarybos reikalaujanti Lietuvai 
laisvės rezoliucija, kur i buvo nu
siųsta JAV prezidentui, valsty
bės sekretoriui ir JAV ambasado
riui Jungtinėse Tautose. Išsiųsta 
visa eilė laiškų su infromacine 
medžiaga JAV senatoriams ir 
kongresmanams, prašant pami
nėti Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį. Los Angeles a-
pylinkės komisijos pdrm. Ž. Brin-
kienės pastangotnis, išrūpintas 
vedamasis plačiai skakome Los 
Angeles dienraštyje "Hera ld Exa 
mteer". Tų pačių pastangų dėka 
vėliavos pakėlimo iškilmėse h* 
minėjime dalyvavo d u to paties 
laikraščio korespondentai, kurie 
pirmadienio (11.21) laidoje davė 
puikų reportažą ir įdėjo didžiulę 
"Audros" šokėjų noutrauką. Buvo 
padaryta ir kitų žygių, kurių re
zultatai gali dar pasirodyti vė
liau. 

B.C 

T R U M P A I 

—J. Pažėraitė, U . Kubilius, K. 
Refvydas ir R. Žukas yra išrink
ti Jaunimo atstovais į II Pasaulio 
Jaunimo Kongresą. 

— LB Santa Monicos—WLA 
apylinkės balius įvyks balandžio 
15 d. Visas pelnas bus paskirtas 

LB San Francisco skyriaus me 
t in is susirinkimas ir Lietuvos ne
priklausomybės Šventės minėji
mas įvyko vasario 20 d., College 
of San Mateo erdviose patalpose. 
Per septyniasdešimtis lietuvių, į 
gyvenančių plačioje San Francis-j 
co Bay apylinkėje, susirinko iš- ; 

klausyti svečio iš Los Angeles J. 
Kojelio "Į Laisvę" žurnalo redak
toriaus, kuris puikiai išdėstė dau
gelį įdomių minčių, pradedant 
n u o lietuviško jaunimo įtrauki
mo į tautinį darbą iki pat įvai
rių 'pagundų' , kurios kenkia mū
sų lietuviškai veiklai. Taipgi žo
dį tarė latvių visuomenės atsto
vas dr- Anderson, Professor of 
History, San Jose State College, ir 
President—elect of the Associat-
tion for the Advancement of 
Baltic Studies. 

Minėjimui vadovavo San Fran 
cisco LB apy i pirm. inž. Vytau
tas J. Šliūpas, sekretoriavo Irena 
Lingytė — Grenier. Metinę sky
riaus apyskaitą davė vicepirm. A. 
Vindašius, pranešdamas, kad 
mūsų nors ir mažas žmonių skai
čiumi skyrius, bet per metus at
tiko palyginus didelį darbą — su
ruošė Australijos lietuvio dail. 
Leono Urbono darbų parodą su 
paskaita; suruošė sėkmingą Pa
vasario balių su programa; ats
tovavo lietuvius su dainininke 
Adele Druktenyte Pavergtų Eu
ropos tautų minėjime; R. Paže-
mėnas mus atstovavo Kanados 
Lietuvių dienoje Caelgary mieste; 
A. Vindašius mus atstovavo Ore
gono lietuvių šventėje, turėjome 
vasaros užbaigtuves — pikniką, 

" 

P a i e š k o j i m a i 
IeSkomas JUOZAS SUJIFTA. kilęs 

iš Mikycių kaimo, Lazdijų apskr. 1947 į 
m. gyv. Vokietijoje, Schwaeb. Gmuend. I 
Prašau atsiliepti arba apie jį žinan-
tieji pranešti adr.: John Motiejūnas, 
3859 W, Montrose Ave-, Chicago, m. i 
6*618. 

G e L e s 
Vesta»«*w»i banketams, lafdotovenis j 

Ir kitokioms progoms 

BEVERLY HILLS GtLINYčIA 
2 4 4 3 W . 63rdStręet , Chicago^ ĮĮįkK>la 

A A. 

STANLEY SLAŽAS Jr. 
Gyveno Hickory HUls. Illinois. 

Mirė vas. 28 d., 1972, 1:30 vai. ryto, sulaukės 54 m. am
žiaus. Girnė Chicago, 111. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Irene (Gervain), 2 
sunūs: Stanley UI, marti Judith. ir Robert, Pfc. U.S.A.. marti 
Gail, 4 anūkai: Mary. Deborah, Michael ir Veronica, motina 
Veronica Slažienė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Velionis buvo sūnus mirusio Stanley Slažas Sr. 
Kūnas pašarvotas Lawn koplyčioje. 7909 State Road, 

(5400 j vakarus). 
Laidotuvės įvyks ketv., kovo 2 d. iš koplyčios 9:15 vai. 

ryto bus atlydėtas į St. Patricia parapijos bažnyčią. Hickory 
Hills. Illinois, kurioj įvyks ged. pamaldos ui velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas l Lietuvių Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios ir anūkai. 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tel. 523-0440. 

A. f A. 
Prof. dr. Konstantinui Račkauskui 

mirus Ho t Springse. Arkansas, jo sūnums ROLANDUI ir 
RAIMONDUI su šeima, broliui VYTAUTUI su šeima, tetai 
Leonidai SUDEIKIENEI. S. S. LANIAUSKAMS, seseriai 
MARIJAI KARUŽIENEI Lietuvoje ir visiems artimiesiems 
didžiojo skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą. 

Hot Springs L. B. apylinkės Valdyba, LAS 
skyriaus Valdyba ir LŠS Grandis. 

A. + A. MICHAEL MASILUNAS 
Gyveno Antioch. Iliinois. Anksčiau gyv. Cicero, EI. 
Mirė vas. 28 d., 1972, 7 vai. ryto, sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sophie. 3 posūniai: 

Stanley čepauskas. marti Helen; Edward Čepauskas, marti 
Adelė; ir Albert Čepauskas, marti Patricia. 4 anūkai, švogeris 
Alex Burba. Lietuvoje sesuo Petre Masilūnaitė, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami 

Priklausė Raudonos Rožės Klubui. 
Kūna3 pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50th Ave., 

Cicero. UI. 
Laidotuvės įvyks penktad.. kovo 3 d. iš koplyčios 9:80 vai. 

ryto bus atlydėtas j Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, posūniai, marčios ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 863-2108. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR ŠONUS — 
TBYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnha!l 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K i S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F, DA1M1D 

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 Californla Avenue 

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

Telefoias — YHrds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Ltetuvic Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) IR SOROS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrjrmia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpnblic 7-1213 
11028 Sonthwest ffighway, Palos HlUs. M. TeL 974-4410 

PETRAS 
4S48 S. CAUFORVIA AVE. 

BIELIŪNAS 
Tel. LAfavette S-8572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

POVILAS J. 
SS54 S. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
Tel. YArds -1911 

JURGIS F. RUDMIN 
SS19 S. LTTCAMCA AVE. TeL YArds -1138-1139 

VASAITIS -
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL 

BUTKUS 
Tel. OLvmpic 2-1003 

LE0NARD BUKAUSKAS IR SONUf 
649 Ea*t 162nd Street South Holland 

10821 South Michlgan Avenoe, Chicago 
TEL. — CO 4-2228 
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x Marija Rudienė ir duktė j 
Kožytė grįžo iš Europos. Aplan- > 
kė eilę miestų, ku r ilgiau buvo '•• 
apsistojusios Venecijos ir Flo-
rencijos miestuose, aplankė vi
sas įžymesnes vietas, daugiausia 
domėdamos menu. 

x ' Onos Gradinskienės vado-
X Kun. Juozas Dambrauskas, vaujama Putnamo seselių Chi-! 

MIC. tėvu marijonų provincio- c a&os i r apylinkių rėmėjų valdy- : 
las, kar tu su provinciios ekono- b a su talkininkėmis sekmadienį; 
mu kun. Pranu Skrodeniu vasa- turėjo darbingą pasitarimą. Bū
rio 29 d. išvyko i Washingtoną, v o planuota kaip geriau suorga-
D. C, dalyvauti kandidatų auk- nizuoti rėmėjų metinę šventę. 
Įėjimo programos aptarimuose. k u r i P 5 * " balandžio 9 d. Pasi-
Po to vyks į Mananapoiį mo- džiaugta, kad meninę programos 
kyklos reikalais ir i VVorcester. d a 4 sutiko atlikti aktoriai J. I 
Mass., aplankyti neseniai įsikū- I Kelečius ir L. Barauskas . Pa
rusiu Šv. Kazimiero liet. para-1 siskirstę darbais ir bilietais, 
pijoje marijonų kunigų A. Mi- P " e vaišių stalo d a r ilgai rėmė-
ciūno ir J. Budzeikos. Į Chieagą J a i bendravo, 
grįš kovo 8 d. Po to provincio- x Kazimieras Brazaitis, gy-
las dar sravės trijų dienų gavė- v e n % s 7 2 1 2 So. Califoi-nia, savo | 
nios susitelkimą Šv Gabrieliaus vardinėse — kovo 4 d. švenčia 
parapijoje Mihvaukee 8 0 m - amžiaus sukakti . J i s gi

męs 1892 m. Šaukoto parapijo-
x 2ura. K. Tautkus, May- J e Amerikon atvyko prieš 60, 

wood, 111., pataisyti sveikatos m V i s ą ] a i k ą gyveno Chicagoje, j 
išvyko į Miami. Cia pailsėjęs t u r ė j - 0 r e s toraną , maisto krau- ; 
vyks pasimaudyti šilto vandens t u v ę J o d u k t ė Genovaitė gyve- ! 

mineralinėse maudyklose, esan- n a chicagoje, antroji — Stanis- i 
čiose netoli Chariotte Harbor, I a v a > gyvena Washingtone. Su-! 
Fla. Po to važiuos į Arkanso I k a k t U v i n i n k a s su savo žmona 
valstybę, apsistos savaitei Hot Petronėle Sinušyte gyvena nuo-
Springs. į namus grįš apie kovo s a v u o s e namuose, kasdien skai-
pradžią. t o "Draugą". 

x Liūnės Sutemos naujausią X A . Grigaliūnas, Davenport, 
poeziją "Pelkių žiburėlio" lite- ;Iowa, mūsų spaudos reikalams 
ratūrinėje valandėlėje per Mar- aukojo 8 dol. Dėkojame, 
gučio radiją šį ketvirtadienį x Audronė Matutytė vado-
tarp 8-9 vai. vak. skaitys akto- j vauja pakomisijai, kuri rūpina

si II Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso atidarymo metu suor
ganizuoti prekystalį Conrad Hil-

rė Dalia Juknevičiūtė. 

X Dariaus Girėno mokykla 
lituanistinių mokyklų koncerte ton^ešbutyje"!"čia ' bus" galima 
praėjusį sekmadienį Jaunimo ^igyti į v a i r i ų n P L J K s u v e n y . 
centre pateikė vaizdelį "Ar rų, o tapgi knygų 
jums patinka žiema". Įdomų ' p l o k š t e l i ų i r k t . 

laikraščių, 

vaizdelį paruošė mokytojos Rita 
Venclovienė ir Irena Regienė. 
Vakar dienos "Drauge" apra
šant mokyklų koncertą šis šau
nus Dariaus-Girėno mokinių pa
sirodymas per klaidą buvo ne
paminėtas. 

x Cicero Šv. Antano parap . 
bažnyčioje gavėnios metu lietu-

iviškos šv. Mišios būna penkta-
Įdienio vakarais 7 vai. 

x Laiškas Antijocbijai, nau
jas Jono Dulebaičio pa rašy tas 
romanas, šiandien pradedamas 

GRANDINĖLES KONCERTAS spausdinti "Draugo" a tkarpo-
įvyks Marijos aukšt. mok. audito-(j©- Veikalas atskira knyga ne
rijoj, 6700 S. California, Chicagoj. bus išleistas. 
Premjera kovo 18 d. 7 vai. v , ant- j x Ketvirtosios tautinių šo
ras spektaklis _ kovo 19 d. 2:30 k i a § v e n t ė 9 lėšų telkimo komi-
« * * f r _ l * g * *r*J*~*Ht2m savo posėdvje vasario 25 niuose, 2oll Vv. 69 St., Oucago. , v , , . , 
D. 60629. tel. (312) PR 8-4585. ** nu ta rė ruošti banketą balan-
Kainos: parteris S7, 5, 4; balko-džio 22 d. Beverly Country 
nas $6, 4, 2. Kovo 19 d. jaunimui Club, norint sutelkti lėšų šokė-
bilietai pusė kainos. Koncertą r u o - ! j u kelionių išlaidoms. Tikimasi, 
šia Lietuvių Fondas. (pr.) • k a d v i S u o m e n ė gausiai dalyvaus. 

x Sąžiningai suderinsiu piani- Sąlygos į banketą bus paskelb-
ną. Pasinaudokite šia trumpalai- ; tos spaudoje ir per radiją, 
ke proga. Skambinti telef. 687-! x Lietuvos Vyčiai šv. Kazi-
1430. Herkulis Strolia. (sk.) imiero dieną švęs sekmadienį, 

x Pirmyn choro statoma 
Franz Leharo "Linksmoji Naš
lė" bus kovo mėn. 4—5 d. d., 
Marijos Aukšt. mokyklos audi
torijoje. Bilietai Marginiuose ir 
pas choro sekr. A. Jankauskienę, 
6828 S. Artesian, tel. 778-4293, 
ir 737-9376. (pr.) 

X Dr. VL Simaitis savo Real 
Estate, Income tax, Insuraiice 
ir Notaro ištaigą perkėlė į erd
vesnes patalpas 

kovo 5 d.. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje 10 vai. Mi-
šiomis, o po to Vyčių salėje. 
Lietuvos Vyčių nariai prašomi 
9:30 vai. ryto susirinkti para
pijos salėje ir ta ip pat prisiseg
ti vyčių ženklus. Minėjimą ren
gia Brighton Parko vyčių 36-
toji kuopa. 

TftūTimŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
NUMATYTOJI PROGRAMA 
Birželio 30 d., penktadienis: 

Repeticija. 
Liepos 1 d., šeštadienis: Gene

ralinė rej>eticija (abiejose re-: 
peticijose dalyvavimas būtinas). 

Vainiko padėjimas ir aukuro 
uždegimas prie Laisvės kovų 
paminklo Jaunimo centro sode
lyje. 

Koncertas — jaunimo pasiro
dymas Marijos aukštesniojoj 
mokykloj. 

šokiai jaunimui 
Liepos 2 d., sekmadienis: LPL 

rV-toji Tautinių šokių šventė, 
Banketas amphiteatre tuoj po 
šventės. Banketo metu įvyks 
tautinių šokių mokytojų pager
bimas. 

Rengimo komiteto 
informacija 

ATIDARYTA VIKTORO 
PETRAVIČIAUS DARBŲ 
PARODA CHICAGOJE 

Praėjusį šeštadienį žinomojo 
mūsų grafiko ir tapytojo kūri
nių paroda at idaryta "Menės" 
patalpose, 2515 W. 69 St., Mar-
quet te Parke. Parodą surengė 
lietuvių jūros skautijos Korp! 
Gintaras, vis dar neatsisakąs 
savo tradicijos rengti mūsų dai
lininkų parodas. 

Parodos at idaryman susirin
ko gera šimtinė nuoširdžių dai
lės mylėtojų. Įprastinį parodų 

! a t idarymo trafaretą šį kar tą su
daužė Balio Chomskio giliai į-
| žvalgus ir akademinio rimtumo 
j žodis; apie Viktoro Petravičiaus 
I šiandieninę kūrybą. Kai kurie 
| prelegento palyginimai, šviežias, 
Į bet pagr įs tas ir filosofinėj po-
[ tekste j išmąstytas žodis, klau
santiems t ikrai padėjo įsijausti 
į Petravičiaus kūrybą ir ją jau
triai pergyventi. 

Anot Balio Chomskio, kaip 
Čiurlionis visa savo kūryba kilo 
aukštyn iš realybės į mistiką, 
tokia pa t a is t ra Vikt. Petravi
čius kimba į žemę: žemė jam 
yra t a vieta, kur žmogus su
sitinka su Dievu. Kas gali ką 
nors gilesnio pasakyti, t a s kal
ba rimtai. Rimtas yra ir Vikt. 
Petravičius, kuriam gyventi — 

' tai dalyvauti visatos kūrybos 
! procese. Tačiau jo kūryba ne-
' groja švelniais smuiko tonais, 
nelieja violančelės ašarų, bet 
groja pilnais žemės vargonais. 

, Šioje parodoje ryškiai matomas 
.moters kultas, Balio Chomskio 
i nuomone ,nėra donžuaniškas, 
į Moteris čia tampa tiesiog žemės 
religijos kunigu, o jos rankose 
vaikai pavirsta šios religijos 

• šventąja atnaša. Net ir vedybos 
;Vikt. Petravičiui nėra džiugesio 
j momentas, o tik noras būti vi-
įsagalės kūrybos dalininku. 

Paroda lankoma šiokiadie
niais nuo 7 - 9 v. vak., šeštadie
nį ir sekmadienj nuo 12-9 vaL 
vakaro. K, 

Rimos Valiulytės vokas, kuriame aukojo Lietuvių Fondui Vasario 16 
proga. Marąuette Parko lit. m-la 

X Petronėlė ir Kazys Valan-
tinai kviečia visus Kazimierus, 
draugus ir pažįstamus atsilan-

A f c S T S i W. 63rd S t . į 3 ^ ^ P l i s t i linksmai laiką, 
kovo 4 d., pne skanių užkandžių 
ir gėrimų, Talman Inn, 4500 So. 
Taiman. (sk.) 

(prie Sacramento), tel. 436-7878 
(ak.) 

LAI LIETUVOS VĖLIAVA 
PLEVĖSUOJA ANT JŪSŲ 

STALO 

"Drauge" kiekvienas gali įsi
gyti mažą lietuvišką vėliavą, 
kuri nuolat papuoš Jūsų namus. 
Šios šilkinės vėliavėlės y ra 
gražios ir yra su mediniais j -
statomais koteliais. Kaina t ik 
$1.00 su persiuntimu. Užsaky
mus siųskite: Draugas . 4545 W. 
63rd Street Chicago, 111. 60629. 

x Antologija "Lietuviu poe
zija išeivijoje 1945-1971" yra 
išskirtinė knyga kiekvienam po
ezijos mylėtojui, nepakeičiamas 
žinių šaltinis lietuviškų mokyk
lų mokytojams ir mokiniams, 
puiki dovana jaunimui. Antolo
giją galima gauti pas platinto
jus, a rba užsisakyti Ateities lei
dykloje, 'r Mrs. M. Bajorunienė, 
17689 Goidvrin, Southfield, Mich. 

; 48075. Knygos kaina — 13 dol. 
(sk.) 

X Lietuvos Dukterų d r-jos 
Simo Kudirkos namuose budima 
kasdien, išskyrus sekmad., nuo 

į 10 vai. ryto iki 8 v. v. Antrad. 
; budi ;>irm. E. Kieliene, nuo 12 
I vai. d. iki 8 v. v.; ketv. budi 
kun. F. Gireckas nuo 10 vai. 
ry to iki 8 v. vak. S. Kudirkos 
namu adresas: 2735 W. 71 S t , 
Chicago, O . 60629,tol. 925-321 L 
Pirm. E. Kkiienės adr. : 5620 W. 
87 S t , Burbank, 111. 60459, tel. 

Į 422-3535. (pr.) 

X Skaitytojai nuoširdžiomis 
aukomis stiprina Draugą. Au-

ikojo: po 3 dol. — L. Milierius, 
Steve Butrimas, Elena Sniegai-
tis, R. Apanavičius, S. Kaunas, 
S. A. Stončius, .Janina Biliūnas, 
J . Kilčiauskas, D. Vaičius, J. Le
vickas, Pr. Šlepetis, V. Lukoše
vičius, V. Lelis; po 2 dol. — M. 
Zubrick, J. Černius, Alf. Žiedas, 
S. Aleliūnas, Ed. Stepas; po 1 
dol. — F. Valaitis, J. Merkys, 
A. Keipas. Visiems labai ačiū. 

,x Jeigu nori būti šnipas, tai 
tu r i turėt i magnetofoną: kiše
nėje telpantį bet labai gerą. Pa
ką, 2512 W. 47 St., FR 6-1998. 
sižiūrėkit visokių pas Gradins-

(sk.) 

x Daktarai Aldona ir Vytau
tas Taurai, visad įsisieloją mūsų 
tautine kultūra, kasmet skiria 
savo auką Chicagos Lietuvių 
Operai. Šiuo metu, kai vyksta 
į temptas pasfruošimas Banaičio 
"Jūra tės ir Kastyčio" 0|>eros 
pastatymui, jie jau įteikė 100 
dol. tos operos pastatymo išlai
doms išlyginti. Dr. V. Tauras 
yra labai daug kuo prisidėjęs 
prie "Jūra tės ir Kastyčio" ope
ros klavyro išleidimo ir šios ope
ros orkestracijos įgyvendinimo. , 

( p r ) 

GRAŽINKITE LIETUVAI 
NEPRIKLAUSOMI BĘ 

Taip pasakė Simas Kudirka. 
Jis savo teisme priminė lietuvių 
tautos kančias, trėmimus ir šau
dymus. Teismas vyko 1971 me
tais, nuo gegužės mėnesio 17 iki 
20 dienos. Tai buvo aukščiau
sias okupuotos Lietuvos teis
mas. Kai Simo paklausė, a r jis 
kaltas, jis a tsakė: "Aš nesijau
čiu esąs kaltas, nes savo tėvy
nės, Lietuvos, neišdaviau. Rusi
jos, kuri vadinama Sovietų Są
junga, aš nelaikau savo tėvy
ne". Kai Simas buvo paklaus
tas, kodėl jis norėjęs pabėgti į 
vakarus, jis kalbėjo ilgiau, negu 
keturias valandas. Jis papasa
kojo apie visą savo gyvenimą. 
Jis priminė 1941 metų trėmimus 
į Sibirą. Gegužės mėn. 19 dieną 
prokuroras pareikalavo Simui 
15 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Paskui Kudirka papasakojo, 
kad slaptosios milicijos kai ku
rie pareigūnai net specialiai bu
vo atvykę iš Maskvos, stengėsi 
perkalbėti Simą (kai jis buvo 
kalėjime), kad j is pasmerktų 
"buržuazinį nacionalizmą" Lietu 
voje ir užsieny, kuris jį paskati
nęs bėgti. Žadėjo tada lengves
nę bausmę. Simas tik nusisuko. 

Aš manau, kad Simas Kudir
ka teisingai pasielgė. Jeigu aš 
būčiau jd vietoje buvęs, aš ir 
taip būčiau pasielgęs. Tegyvuo
ja Lietuva! 

Linas Butkys, 8 sk. 
Iš "Saulutės" 3 nr. šv. Kazi

miero parapijos šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos laikraštė
lio. Los Angeles, Calif. 

L A I S V Ė 

Vasario 16-ji y ra Lietuvos ne
priklausomybės šventė. Tą die-

į ną Vilniuje 1918 metais Lietuva 
i iškovojo sau laisvę. Mano sene
lis tada buvo jaunas ir kovojo 

! už Lietuvos laisvę. Lietuva nete-
: kq laisvės 1940 metais. Rusai 
i ją užėmė. 1941 metais lietuviai 
vėl kovojo už Lietuvos laisvę 
— tai yra partizanai. Partizanai 
ilgai kovojo su rusais, bet jų 
buvo nedaug. Lietuva nėra lais
va, o Amerika yra laisva. Mes 
turime padėti Lietuvai. Aš turiu 
savo senelio partizano nuotrau
ką ir turiu žemės iš Lietuvos. 
Mes visi turime padėti atgauti 
laisvę savo Lietuvai. 

L. Šmulkštys, 
Marąuette Parko Lit. mok. 

III sk. .mokinys 

ZvAI 6ŽD UTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-goa Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačaa. Medžiagą siųsti: 7045 So., Claremont Avenne, Chicago, Illinois 60636 

TĖVŲ 2EME 
Tėvų žeme! Lietuvių tėvyne! 
Tu šiandien skendi varguose, 
Tavo garbę svetimi pamynę , 
Puotauja brolių kraujuose. 

Tėvų žeme* Kaip ilgu be tavęs! 
Taip širdį ima graudulys! 
Kažin, ar ilgai ji tą jausmą kęs, 
Ir kaip tą jausmą apvaldys. 

Tėvų žeme! Nieks tavęs neatstos, 
Nors saulė šviečia ir kitur, 
Bet laimės niekas nesuteiks tokios, 
Nes svetimas dangus kitur. 

Tėvų žeme! Gana tamsios nakties! 
Gana ir tau ir mums vargų! 
Antai, jau brėkšta saulė ateities, 
Atskleis visiems ji ašaras vergų. 

I LIETUVIŲ FONDO PARAMA 

Tėvynės Žvaigždutė konkur-
j sams gavo iš Lietuvių fondo 
i 250 dol. Nuoširdus ačiū. Tie pi
nigai bus sunaudoti galvosūkių 
ir ki t iems konkursams. Netoli-

įmoje atei ty bus paskelbtas eilė-
j raščių konkursas. 

OLOJE TUPĖSI, SAULĖS 
NEREGĖSI 

Kiekvienas žmogus tu r i gy
venti ne vien tik savo šeimai, 
bet t u r i išeiti \ visuomeninį dar
bą. T a m tur i pratintis būdamas 
vaikas. Reikia mokytis, lavintis. 

j Y r a daug jaunų žmonių, kurie 
į negali mokytis, nes neturi iš ko. 
j Paskut in is ka ras daug k a m su
t rukdė siekti mokslo. Be t yra 

i žmonių, kurie dirba ir k a r t u mo-
j kosi. Neužtenka vien mokytis, 
! reikia veikti ir Įvairiose organi-
izacijose. Daug vaikų stoja į 
skau tų organizaciją. Kai užauga 
dirba suaugusių organizacijose: 
skautų, ateitininkų, šaulių, Lie
tuvių bendruomenėje ir daugely 
kitų jaunimo organizacijų. Tie, 
kur ie neina į organizacinį dar
bą, iš nuobodumo pradeda var
toti narkotikus. Kiti pradeda 

\ ger t i . Tokiems greit viskas nu
sibosta. Nuo narkotikų suserga 
ir daug jaunų žmonių miršta 

: a r nusižudo. 
! 
. Violeta Matukaitė, 

Dar iaus Girėno lituanistinės 
mokyklos 8 sk. mokinė 

I \ - J I DAINŲ ŠVENTĖ 
CHICAGOJE 

Perna i metais svarbiausias jvy 
kis lietuviškame gyvenime buvo 
dainų šventė. Gal būt buvo kas 
nors daugiau, bet aš nežinau. 

Dainų šventė y ra svarbi, nes 
suvažiuoja lietuviai iš visų kraš
tų. Dainuoja suaugę žmonės, 
dainuoja ir vaikai. Nuo mažų 
dienų vaikai pradeda mylėti sa-

jvo dainas. Jie išmoksta daug 
gražių dainų. Į dainų šventes 
a te ina ir nelietuvių. J ie pasi
klausę, papasakoja kitiems 

; d r augams apie gražias lietuviš-
Į kas dainas. Taip jie papasakoja 
apie lietuvius, kurie gyvena nuo 
tėvynės Lietuvos labai toli, bet 
myli ją labai karštai . Tokiomis 
šventėmis parodome, kad mes 
esame lietuviai ir mylime savo 
tėvynę Lietuvą. 

Nora Šimkutė, 
V b kl. 

K. Donelaičio lit. m-la 

A Balsys 

KUO AŠ NORĖČIAU BCTI 

Aš niekaip negaliu nuspręsti, 
kuo aš norėčiau būti. Užeina 
ūpas būt i kuo nors, bet po ku
rio laiko sugalvoju būti kuo 
nors kita. Kai aš buvau t a rp še
šių ir septynių metų, norėjau 
būti vienuole. Kitą metą norė
jau būti mokytoja ir vis žaisda
vau mokyklą. Vėliau man atėjo 
noras būti rašytoja, nes aš pa
rašydavau neblogų rašinėlių. 
Vieną dieną mačiau filmą apie 
rašytoją, kuris visai nieko neuž
dirbo, buvo neturtingas, taip 
praėjo noras būti rašytoja. Da
bar aš nusprendžiau būti moky
toja, nes mokytojos neblogai už
dirba. A š norėčiau mokyti kata
likiškoje mokykloje. Man reikės 

j sunkiai ir ilgai mokytis. Kažin, 
kuo aš kitą dieną sugalvosiu bū-

} ti, gal astronaute ? 

Valentina Leleivaitė, 
Maironio Lituanistinė Mokykla 

6 skyrius, Brooklynas. 

SNIEGO SENIS 

Man žiemą labiausiai patinka 
pastatyti sniego senį. Jo akytės 
tai akmenukai, jo nosis — mor
ka, burnytė — sagės. Kad j a m 
nebūtų šal ta , mes j į apdengiam 
dideliu švarku, o a n t gaivos už-
dedam tėvelio seną kepurę. Tik 
gaila man vis, ka i saulutės 
spinduliams pasirodžius, jis pra
nyksta. 

A s t a Puškorifitė, 

Vysk. M. Valančiaus lit. m-los 
mokinė. 

"Gintarėlis". 

IŠ LIETUVOS 

Teta, mano Teta, aš Tave 
myliu. Tau vėjelis šlama t a r p 
margų gėlių. Tau karš ta saulytė 
siunčia spindulių, d a r karščiau, 
Tetukę, aš Tave myliu! 

Mylimai tetukei, 

Janina 

Laisvės rytas. Piešė Darius Polikaitis, Marąuette Parko lit. m-los m 
sk. mokinys. 

Dianos Maskoliūnaitės vokas, kuriame buvo auka Lietuvių Fondui 
Vasario 16 proga. Marąuette Parko lit. m-la. 

GALVOSŪKIAI 

I 
Parašykite penkių raidžių žo

džių, kurių vidury būtų raidė 
"r", pvz. voras. Už pirmus 10 
žodžių gausite po 1 tašką. To
liau, už kiekvienus 5 žodžius 
po 1 tašką. 

n 
Šis miestas yra, maždaug, 

(septintas savo didumu JAV-se. 
Prieš šimtmeti buvo 43-ias su 
17,000 gyventojų. Miestas yra 
prie vieno iš didžiųjų ežerų. 

(5 taškai) 

m 
Sudarykite sakinį iš trijų žo

džių. Vėliau jį parašykite šešio
se eilutėse taip, kad kiekvienoje 

! eilutėje tie patys žodžiai nebūtų 
toje pačioje vietoje. 

Už kiekvieną žodžių kombi
naciją po 1 tašką. 

rv 
Parašykite, kuri JAV valsty

bė yra toliausia į šiaurę, toliau
sia į rytus , toliausia j vakarus 
ir pietus. 

(5 taškai) 

V 
A. Kuri šventė švenčiama 

kovo 4 dieną? 

B. Kuo žymus tos dienos 
šventasis? 

C. Kur ilsisi to šventojo pa
laikai? 

D. Kas da r savinasi tą šven-
tąjį? 

E. Ar j i s buvo lietuvis, ar ku
rios nors kitos tautybės? 

Už kiekvieną teisingą atsaky
mą po 1 tašką. 

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI 

I Pvz. audra, takas, klasė, 
karas, alyva. 

n Vyriausias — Ramutis. Jau
kiausias — Audrius. 

III Afrikos Maroke, Casablan-
co mieste. 1575 pėdos ilgio, 
246 pėdos pločio. 

IV Alamo yra San Antonio, 
Texas. 

V 1) 1918 m. vasario 16 d. 
2) Lietuvos taryba. 
3) Dr. Jonas Basanavičius. 
4) Vilniuje.** 

5) 1927 m. Vasario 16 die
ną, Vilniuje. 

I 
-i 

I 
I 

PIRŠTUKAS 

— Neverk, vaikeli . . . 
pirštukas nebeskaudės. 

— Rytoj ir neverksiu. 

Rytoj 


