
TELEPHONE: LUdlow 5-9500
THE L.I*TMUJAISIIAISI WORLD-Wl D E DAILY

VOL. Lili Price 10 c. TREČIADIENIS, WEDNESDA Y, VASARIO. FEBRUARY 26, 1969 Kaina 10 c. Nr. 48

Prez. Nixonas Europos kraštus lankė anksčiau ir 1967 m. kalbėjosi su 
Fed. VokietijoB kancleriu K. G. Kiesingeriu. Čia abu politikai pasikal 
bėjimo metu. Vidury — vertėjas.

R. Nixono kelionė ir riaušių grėsmė

Nixono pareiškimai patenkina Londoną
Prez. R. Nixonas šiandien Bonnoje, ryt — Vak. Berlyne — Platūs pasitarimai su H. 
Wilsonu ir kitais — Nbtonas pabrėžė artimus JAV ryšius su britais — Demonstraci
jos Londone sugniužo

Priemonės, kaip apsaugoti 
{prezidentą

PARYŽIUS. — Prezidentui 
R. Nixonui vasario 23 jau išvy
kus į Vak. Europą, jo laukia 
ne tik intensyvūs pasikalbėji
mai su visa eile politikų. Jo 
“laukia” ir demonstrantai, pasi
rengę trukdyti viešnagę, kelti 
prieš JAV nukreiptus šūkius. 
Greičiausia, tais sumetimais ke
lionė turi “darbo”, bet ne vals
tybės galvos vizito, pobūdį. Dėl 
to ir šiuo metu į Vak. Europos 
kraštus nuvykę saugumo parei
gūnai aptarė su vietos saugu
mo žmonėmis, priemones, kaip 
geriausia apsaugoti prezidentą.
I Berlyną siunčiamas šarvuotas 

automobilis

Daugiausia rūpesčio teikia V. 
Berlynas, kur “Laisvojo univer 
si'teto", Amerikos lėšomis įkur
to, kairieji studentai pasiryžę 
kelti riaušes prieš prezidentą, 
jų pavadintą “Amerikos buržu
azijos reakcinio sparno apgau
lingu agentu”. R. Nbconas Ber
lyne keliaus helikopteriu. Į ten 
siunčiamas ir prezidento šarvuo
tas automobilis, Johnsono laik
mečiu kaštavęs pusę mil. dol. 
Tačiau, jei auto mašina laiku 
nebūtų prisiųsta, tai svarsto
mas naujas būdas prezidentą 
vežioti — panaudoti 15 asme
nų autobusą.

V:s dar neaišku, ar R. Nixo- 
nui teks viešai kalbėti berlynie
čiams. Jam kalbėti, panašiai 
kaip buv. prez. Kennedžiui, tik
tų aikštėje ties miesto rotuše, 
bet... prisibijoma, nes nebūsią 
lengva tūkstančių jūroje sume
džioti demonstrantus.

♦ Vėl nukreipė lėktuvą. “Eas- , 
tem”, keleivinis lėktuvas, skri- ' 
dęs iš Atlantos į Miami, “oro 
piratų” vakar buvo nukreiptas
į Ku'bą. Lėktuve buvo 68 kelei
viai ir įgulos nariai.

• Jeruzalėje ir kitur vakar 
įvyko sprogimai. Viena bombų 
sprogo ties britų konsulatu.

us Saud, ligi 1964 m. valdęs 
Arabiją, buvęs vienas tur- 

įsių monarchų pasauly.

Galimos demonstracijos 

Romoje ir Paryžiuje

Kelia rūpesčių ir galimi truk
dymai Romoje, Paryžiuje ir 
Londone. Prisimenamas buv. 
prez. Johnsono viešėjimas Ro
moje, jam grįžus iš P. Vietna
mo. Prezidentui teko helikopte
riu skristi į užmiesčius ir ten 
susitikti su Italijos prezidentu 
Saragatu. Todėl, galimas daly
kas, helikopterį teks panaudoti 
ir Nixono viešangės Romoje 
metu. Čia jis bus du kartus: 
vasario 27 d. ir kovo 2 d., kai 
atvyks iš Paryžiaus aplankyti 
popiežių ir po to skristi tiesiog 
į Washingtoną.

Skirtumas palyginus su 
buv. prez. Kennedy viešnage

Paryžiuje vėl galimi įvairūs 
netikėtumai. Komunistų vado
vaujama unija — Darbo fede
racija paskelbė savaitę “už tai
ką Vietname” ir ji sutampa su 
prez. R. Nixono atvykimu. Uni
ja bent dabar pasisako prieš 
demonstracijas gatvėse.

Kiekvienu atveju, R. Nixono 
viešangė Prancūzijos sostinėje 
žymiai skirsis nuo 1961 m. pa
vasario dienų, kai tuometinis 
prez. Kennedy atviroje auto ma 
šinoje keliavo Champs - Elysees 
bulvare drauge su prezidentu 
de Gaulle ir kai juos nuoširdžiai 
sveikino tūkstančiai miesto gy
ventojų.

Berlyno demonstrantai
Uždraudė demonstracijas

BERLYNAS. — Miesto po
licija. uždraudė ryt Berlyne stu
dentų numatytas demonstraci
jas. Jos vyktų tris valandas 
mieste viešint JAV prezidentui 
R. Nixonui ir būtų nukreiptos 
prieš JAV-bes. Demonstruoti 
pasirengę Laisvojo universite
to, technikos mokyklos kairie
ji studentai. Jie draudimą de
monstruoti nutarė įskųsti teis
mo įstaigoms ir pareiškė, kad 
remrsią demonstracijas bet ku
riuo atveju — gavę ar negavę 
leidimo.

K AIENDOR1FS

Vasario 26 d.: šv. Aleksand
ras, šv. Izabelė, Jogintas, Jo- 
rūnė.

Vasario 27 d.: šv. Fortūna
tas šv. Vilana, Ginvilas, Vil
mantė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, popiet galimas leng
vas sniegas su lietumi, temp. 
sieks apie 40 1. F., ryt — be 
pakit'mų, galimas sniegas ar 
lietus.

Saulė teka 6:31, leidžias 5:37.

R. Nlxonas šiandien lankosi 
Bonnoje

KOELN. — Prezidentas R. 
Nixonas šiandien rytą, pakilęs 
iš britų Heathrow aerodromo, 
po valandos jau nusileido Fed. 
Vokietijos Koelno oruostyje. 
Čia jį pasitiko kancleris K. G. 
Kiesinger, kiti vyriausybės na
riai. Po susitikimo iškilmių, JA 
Valstybių svečias su palydovais 
ir keliais šimtais spaudos žmo
nių, nugabenti į netolimą Bon- 
ną. Čia vyksta pasitarimai su 
Bonnos vyriausybe. Pernakvo
jęs, R. Nixonas ryt skrenda, 
kanclerio Kiesingerio ir iš New 
York o grįžusio Wiily Rrandto 
lydimas, per rytų Vokietijos ruo 
žą — į Vakarų Berlyną. Ryt 
vakare Nixonas jau bus Romo
je ir tarsis su Italijos preziden
tu Saragatu, savo senuoju bi
čiuliu, min. pirmininku M. Ru- 
mor ir kitais.
“Pasitikėjimas sieja su britais”

LONDONAS. — Vakar, ant
rąją Londone viešėjimo dieną, 
ir užvakar R. Nixonas trim 
atvejate, kelias valandas tarė
si su min. pirmininku Harold 
Witeonu, buvo susitikęs su opo
zicijos — konservatorių parti
jos vadu E. Heath, su buv. min. 
pirmininku H. MeMillanu, ki
tais politikais. Po įtemptų pasi
kalbėjimų buvo atvanga priėmi
mas pas karalienę Elzbietą U, prez. R. Nixonui, jo palydovams,

Berlyne laukiama pasitarimų
Pasitarimai

R. Nixono atvykimo išvakarėse

BERLYNAS. — Aiškėja, kad 
sovietai pasiryžę išvengti trin
ties su naująja vyriausybe Wa- 
shingtone, ypač, kad kilusi nau
ja Berlyno krizė žymiai atšal
dytų santykius, juo labiau “a- 
toslūgio” siekus. Dėl to ne tik 
rytų vokiečiai, bet ir Maskva 
pasiūlė kancleriui K. G. Kiesin- 
geriui sandėrį (vokiečiai taria 
— “kuhhandel”), kuriuo vak. 
vokiečiai atsisako vak. Berlyne 
vykdyti kovo 5 d. numatytus 
prezidentinius rinkimus, gi ko
munistai sutinka apie 800.000 
vak. berlyniečių leisti pasima
tyti su artimaisiais rytinėje mie 
sto dalyje.

Galimas dalykas, kad jau 
šiandien ar netrukus, vakarų 
vokiečių derybininkai, su bur
mistru K. Schuetz, peržengs 

' “gėdos sieną” ir tarsis dėl ko
munistų pasiūlymų.

Bonua siekia 
ilgalaikio susitarimo

BONNA. —• Vak. Vokietijos 
vyriausybė norėtų, kad su ko
munistais būtų susitarta ne tik 
vienam kartui, per Velykas, leis 
ti vakariečiams lankytis R. Ber
lyne, bet, kad susitarimas ga
liotų bent vienerius metus ir, 
kad būtų daugiau galimybių 
bendrauti abiejose sienos pusė
se.

Bonnos nuomonės reiškėjas 
G. Diehl kaltino r. vokiečius,
Ulbricht’ą, jam pasiuntus raštą 
Brandtui. Tai esąs neleistinas 
kišimasis, nes abipusių ryšių 
reikalas priklausąs tik Maskvai 
ir Bonnai spręsti.

• Žemės drebėjimas palietė 
sritis 3.000 m. į šiaurę nuo Syd- 
ney meisto, Javos jūroje. Nuo- 
stolių nebuvo.

Buckingham rūmuose. Čia, be 
princo Pilypo, kitų artimųjų, 
dalyvavo ir artimieji Nixono 
palydovai. Lankymasis parody
tas Europos televizijoje.

R. Nixonas, aplankęs kara
lienę, saugumo pareigūnų ne
pasitenkinimui, gatvėje buvo į- 
simaišęs į sveikinusių minią ir 
daugeliui spaudė rankas.

R. Nixonas, vos iš Briuselio 
atvykęs, sukėlė britų nemažą 
pasitenkinimą, pabrėžęs JAV 
"specialių ryšių” su D. Britani
ja reikalą. Jis nurodė į saitus, 
kurie jungia abu kraštus — į 
kalbą, teisę, idealus ir demo
kratines tradicijas — ir pridū
rė: “Taika, kurios siekiame, te
bus patikrinta, jei visus kraštus 
sies tokie pasitikėjimo santy
kiai, kaip tarp JAV ir britų”.

Karalienė Elzbieta II, vakar iškė
lusi pietus Londone viešėjusiam

Klaus Schuetz, Vak. Berlyno bur
mistras pradeda pasitarimus su 
rytų Berlyno komunistais — viltis 
susitikti perskirto miesto artimie
siems.

“Žmoniškumas”, nuotaikos,

Adenauerio sandėris

Vakaruose teigiama, kad Mas 
kva, pasiūliusi, “žmoniškumo 
sumetimais”, leisti pasimatyti 
Berlyno gyventojams su ana
pus sienos gyvenančiais, vyk
danti “meistrišką žaidimą”. Ji 
smogia į jautriausią vietą. Ji 
dar žino, kad pačioje Vak. Vo
kietijoje nemaža gyventojų da
lis neigiamai vertina Bonnos 
jau keletą kartų vykdytus rin
kimus V. Berlyne. Jie klausia: 
ar verta dėl to kaitinti naują

Pagaliau, prisimenama ir 
1955 m., kai Maskvai pasiūlius 
grąžinti karo belaisvius, tuome 
tinas kancleris K. Adenaueris 
sutiko su Maskva užmegsti dip
lomatinius santykius. Panašus 
sandėris — “Kuhhandel” — ryš 
kėja ir šiuo metu. Bonnos vy
riausybė šiuo atveju gali eiti į 
nuolaidas ir dėl to nederėtų kal
bėti apie sovietų “kilnų mostą” 
ar jų norą nusileisti.

Sovietai, be to, siekia ir kito Londonas su parlamento rūmais — vakar čia baigti prez. R. Nisono pasitarimai su britų politikais

Toliau rems NATO,
Ūkio bendriją

JAV prezidentui dar Belgijo
je viešėjus ir patikinus JAV 
paramą NATO, Ūkio bendrijai, 
Europos gynybos sampratai — 
visa tai maloniai nuteikė bri
tus.

Pasikalbėjimuose su H. Wil- 
sonu Nixonas pirmoje eilėje nu- 
šviėtė britams ir visiems Euro
pos politikams rūpimą klausi
mą: kaip Washingtonas žvelgia 
į būsimus rytų - vakarų santy
kius aplamai ir į JAV - sovietų 
santykių ateities raidą ypatin
gai.

Politiniai stebėtojai neabejo
ja, kad pasitarimuose buvo svar 
styta visa eilė aktualiųjų politi
nių klausimų, kaip NATO atei-
tis (turint galvoje ir de Gaulle j dė apie 50 bazių ir miestų. JA 

Valstybių kariniai daliniai per 
3 dienas neteko daugiau 200 
žuvusių ir kelis šimtus sužeis
taisiais. Priešo nuostoliai siekia 
daugiau 2.500.

Kautynėse žemiau neutralio
sios sienos žuvo 28 marinai, prie 
šui prasiveržus pro spygliuotų 
vielų užtvaras.

30 m. atstu nuo Saigono te
bevyksta atkaklios kovos. Ma
noma, kad komunistai, artėda
mi prie Saigono, jį numato pul
ti.

Čekoslovakijoje
Čekas jaunuolis 

susidegino
Pažymėjo esąs “deglas nr. 2”

PRAHA. — Čekoslovakijoje 
minėjus 21-ją komunistų parti
jos įs;galėjimo valdžioje sukak
tį (1948 m.), Prahoje, miesto 
centre, kur sausio 16 d. suside
gino studentas Jan Palach, va
kar susidegino jaunuolis. Jis 
mirė, palikęs užrašą: “Esu deg
las nr. 2”. Savo žygiu jis pro
testavo prieš sovietų okupaci
ją i

Maskvos spauda apie 
“imperialistų grėsmę”

PRAHA. — Vakar krašte mi
nėjus 21-ją komunistų įsigalė
jimo Čekoslovakijoje sukaktį, 
ties viešaisiais pastatais buvo 
iškabintos raudonos partijos 
vėliavos. Prahos radijo žinio
mis, A. Dubčekas su preziden
tu L. Svoboda dalyvavo milici
jos susirinkime.

naujuosius pasiūlymus), Art. 
Rytų, Azijos ir atomo panaudo
jimo, karo bei civiliniame sek
toriuje, klausimai.

Demonstrantai nesugebėjo 
sutrukdyti

LONDONAS. — R. Nixonui 
atvykus į Angliją, jis su Wilso- 
nu pirmąjį vakarą tarėsi jo ū- 
kyje Cheąuers, apie 40 m. at
stu nuo sostinės.

Tačiau vakar Nixonas išimti
nai buvo Londone ir pernakvo
jo daridge viešbuty, netoli JAV 
ambasados. Dienos metu, nors 
ir nebuvo numatyta, preziden
tas apsilankė britų parlamento 
žemųjų rūmų posėdyje.

Demonstrantai, daugiausia 
barzdoti, keistai apsirengę, ap;e 
200. keldami kinų Mao draugiš
kus šūkius, bandė vykdyti prieš 
JAV nukreiptą demonstraciją 
netoli viešbučio. Jie gatvėje bu
vo uždegę laužą. Gaisrininkai 
jį greitai užgesino ir policinin
kai, be smurto, juokaudami jau 
nuolius išvaikė. Jau anksčiau 
paskelbtos demonstracijos tuo 
būdu sugniužo.

• Nusiginklavimo konferen
cijos Ženevoje naujas posėdis 
kviečiamas kovo 16 d. Joje da
lyvauja 18 kraštų.

• Kinijos kom. vadas Mao — 
miręs? Tokia žinia vakar buvo 
pasiekusi Vakarus. Kinai ją pa
neigė.

tikslo; vienu ar kitu būdu pri
versti Vakarus pripažinti rytų 
Vokietijos režimą. To siekia ir 
Maskva ir čia būdingi buvę ke
li Carapkino pasikalbėjimai su 
Kiesingeriu.

Prez. R. Nixonui lankantis Vak. Europos sostinėse: vyriausybių gal
ios su paruoštais prašymais “dėdei Šamui”. (iš olandų spaudos)

Puolimai Vietname aštrėja, 
daug nuostolių

Daugiau 200 JAV žuvusių karių 
per tris dienas

SAIGONAS. — Vasario 23 d., 
R. Nixono išvykimo Europon 
dieną smalkiai pagyvėję priešo 
kariniai veiksmai dar neatslūgę.

Komunistai vakar vėl apšau-

Ar bus atkirtis?

JAV kariniai ir politiniai 
sluoksniai svarsto klausimą: ar, 
priešui puolus miestus, vėl at
naujinti Šv. Vietnamo bombar
davimus? Šis klausimas iškils 
taikos pasitarimų posėdy Pary
žiuje, ketvirtadienį, ir šeštadie
nį, Paryžiuje lankantis prezi
dentui Nixonui.

IŠ V M S U R

Liūtys, sniegas JAV-se
PIETŲ KALIFORNIJA. — 

Vakar pietų Kalifornijos sritis 
vėl palietė liūtys. Fresno mies
te, centrinėje Kalifornijoje, van 
duo apsėmė gatves. Kitose vie
tovėse teko evakuoti tūkstan
čius gyventojų. Daug lietaus iš
krito Los Angeles mieste ir 
kitur. Į pagalbą atskubėjo Rau
donasis Kryžius.

Nauj. Anglijos valstijas va
kar vėl palietė sniego pūgos.

Bostono aerodromas, dėl snie 
go, vakar neveikė.

D. Eisenhoweris
sveiksta

Nuomonė: nuostabą keliąs 

sveikimas

WASHINGTON. — Gydytojų 
teigimu, buv. prez. Eisenhowe- 
ris po vidurių operacijos sveiks 
tąs nuostabiai gerai. Jo savijau
ta net geresnė kaip prieš opera
ciją. Vis dėlto, nenurodoma, ar 
78 metų amžiaus generolo svei
kata išliksianti ir toliau tokia
me lygyje.

Maskvos “Komsomolskaja 
Pravda” dienraštis teigė, kad 
“Čekoslovakijos buržuazija ne
atsisakė minties grąžinti kraštą 
į kapitalistų stovyklą”. Esą, 
“imperialistų intrigos buvo rim
tai grėsusios socialistinei sto
vyklai”.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVfi

VASARIO 16-JI LITUANICOS TUNTE
Lituanicos tuntas Lietuvos ne

priklausomybės atstatymą ir Lie
tuvių skautų sąjungos sukaktuvi
nių metų užbaigimą vasario 16- 
tą d. atžymėjo iškilminga sueiga 
Chicagos Jaunimo centro didžio
joje salėje.

Gausiam tėvų ir svečių būriui 
stebint, daugiau pusantro šimto 
brolių gerbė vėliavas, griausmin
gai atsakė į atsilankiusio vyr. 
skaut. sveikinimą, saliutavo jau
nesniųjų brolių įžodžiams ir iš
didžiais šypsniais priėmė sukak
čių proga suteiktuosius paaukšti
nimus bei žymesnius, o naujieji 
draugininkai — vyr. valt. Jonas 
Jovarauskas, s.v. vyr. si. Kęstas 
Mačiulaitis ir s.v. vyr. si. Romas 
Rupinskas — jų pareigas atžy- 
rninčias švilpukų virvutes.

Iškilmingosios dalies metu bu
vo pašventintos dvi naujos drau
govių vėliavos, įgytos bendromis 
draugovių tėvų komitetų ir skau
tų pastangomis. Vėliavų krikšta
tėviais buvo Birutė ir Stasys Ma
tučiai -Perkūno d-vės vėliavai 
ir Danguolė ir Aleksas Vitkai — 
Vinco Krėvės dr-vės vėliavai. 
Šventinimą atliko ps. kun. Algi
mantas Kezys, S. J. Naujos vėlia
vos įteiktos draugovių vadovams 
ir iškilmingai pikiuotos į tunto 
vienetų vėliavų tarpą, o šventini
mo akto žodžiais išreikštas tėvų ir 
vadovų lūkestis: "... garbingai 
jas laikyti ir parnešti į laisvą Lie
tuvą 1”.

IŽodį šioje sueigoje davė — 
Ettg. Kriaučeliūnas, Jonas Hof
manas ir Audrius Gutauskas — 
kunig. Algimanto laivas; Linas 
Lazauskas, Raimundas Vitkus, 
Algis Kuras, Marius Brizgys ir 
Saulius Kirkus — V. Krėvės dr- 
vė, Ričardas Kuprėnas, Vainis A- 
leksa, Algis Jurjonas ir Algis Lu- 
neckas — Rambyno dr-vė; Rai
mundas Zailskas ir Tadas Juške
vičius — Mindaugo dr-vė, Vilius 
Galinaitis, Ronaldas, Kiršininkas,

Lituanicos tunto tuntininkas s. Jonas Paronis riša kaklaraiščius 
skauto įžodį davusiems broliams tunto iškilmingoje Vasario 16-tosios 
sueigoje. Greta šypsantis skauto tėvelis skuba rišti naująjam skautui 
gerojo darbelio mazgą.

KAZIUKO MUGES IŠVAKARĖSE
Ilgais žiemos vakarais Chica

gos skautai -tės, vadovai-vės ir jų 
tėvai įvairiose Chicagos vietose 
rinkosi bendro darbo vakaro
nėms, kad savo gausias meniškais 
rankdarbiais kuo geriausiai galė
tų Kaziuko mugėje parodyti vi
suomenei skautišką sumanumą 
ir nagingumą, o tuo pačiu užti
krinti lėšas savo tolimesnei vai
kiai. O tų lėšų nemažai pareika
lauja savų stovyklaviečių išlaiky
mas, pastatų statyba, priežiūra ir 
kt. Skautai savo veiklą finansuo
ja savo pačių darbų vaisiais, o ne 
aukų lapais, todėl į Kaziuko mu
gės pasisekimą visuomet dedama 
daug pastangų, darbo ir vilčių. 
Džiugu, kad lietuviškoji visuome 
nė šias pastangas tinkamai įver
tina, tūkstantinėmis miniomis at
silankydama į Kaziuko muges. 
Tikimasi, kad ir šių metų Kaziu
ko mugė bus sėkminga ir šim
tams Chicagos lietuviško jauni
mo suteiks patogesnes skautavi-

Juras Noreikis, Rudolfas Balčiū
nas, Henrikas Kasiulis, Alfonsas 
Kiršininkas, Andrius Jonušaitis, 
Vilius Albrechtas ir Benius Kir
šininkas — dr. Vydūno dr-vė.

Į vyresniškumo laipsnius pa
kelti: į paskiltininko laipsnį — 
Aleksas Jankūnas, Tomas Rėmys 
ir Juozas Namikas. Į skiltininko 
lps.- Vytas Rupinskas ir Linas 
Raslavičius, o vyr. skilt. - skau
tai vyčiai Romas Rupinskas, An
drius Markulis, Voldemaras Sa
dauskas ir Audrius Plioplys.

Pažangumo žymeniu apdova
noti -vair. Ramūnas Vidžiūnas, 
vair. Edmundas Leipus ir psl. 
Paulius Vitkus.

Įvertintos ir ordinu už Nuo
pelnus su rėmėjo kaspinu apdo
vanotos tuntui daug pasidarba
vusios Mėta Burbienė, Aldona 
Malašauskienė, Elena Novickie- 
nė, Jūra Jakaitienė, Stasė Rupin- 
skienė ir Marytė Kupcikevičie- 
nė.

Trumpu žodžiu sveikino VS v. 
s. VI. Vijeikis, papasakodamas a- 
pie neseniai lankytą Australijos 
liet. skautų-čių Tautinę Stovyk
lą ir pabrėždamas, kad, nors ir 
pasklidę tolimesniuose nuotoliuo
se bei sunkesnėse sąlygose, mūsų 
Australijos broliai dirba gražų 
skautišką- lietuvišką darbą. Tuo 
pačiu ir Lituanicos broliams vyr. 
skaut. palinkėjo linksmai skau
tiškai veikti ir stengtis būti ge
rais lietuviais.

Tautininkas s. J. Paronis bro
liams priminė, kad su jubilieji
nių metų užbaigimu skautiškas 
darbas nesibaigia, bet judriai tu
ri vykti toliau. Štai čia pat Kaziu
ko mugė, vyksta tarpskiltinis kon
kursas, o taip pat nepamirština 
ir ateinančios vasaros stovyklinė 
ruoša.

Iškilmingąją sueigos dalį sekė 
nuotaikingas lauželis, vedamas 
ps. A. Alčiausko ir ps. V. Rupins- 
ko.

mo galimybes.
Šią savaitę visi mugės dalyviai 

karštligiškai dirbo skubėdami iš
baigti ir išdalinti eksponatus, pa
ruošti fantus gausiems laimėji
mams, kaldami stalus, lentynas 
savoms gėrybėms išdėlioti, ruoš
dami dekoracijas paviljonams, 
valgykloms, kavinėms ir t.t., o 
valgyklų šeimininkės plušo ga
mindamos gardžius lietuviškus 
maisto patiekalus gausiems mu
gės lankytojams pavaišinti. To 
darbo marios, o Kaziuko mugė 
jau čia pat — ateinantį sekma
dienį — kovo 2 d. Mugės atidary
mas — 11 vai. ryto. Vieta — er
dvusis Jaunimo centras. Mugę a- 
tidaryti pakviestas Lietuvos gen. 
kons. dr. Petras Daužvardis su 
ponia. Atidarymą praveda Auš
ros Vartų tuntas.

Dalyvaukime ir kitus pakvies- 
kime atvykti šių metų Kaziuko 
mugėn.

t
Po vėliavos pakėlimo konsulate vasario 16-tą d. generalinis Lietuvos 
konsulas su Lituanicos tunto jaunaisiais lapinais — Vainium Aleksa, 
Ričardu Kuprėnu, Henriku Civinsku ir Juozu Namiku ir senaisiais la
pinais — skautininkais Vytautu Namiku, Juozu Toliušium ir Zigmu 
Jaunium.

TARPTAUTINĖJE SUSIMAS 
' TYMO DIENOS SUEIGOJE
I

Vasario 22-ji — pasaulio skau
čių Susimąstymo diena. Chica
gos rajono įvairių tautybių sesės, 
susibūrusios į tarptautinį vienetą 
(Chicago International Patrol), 
šią dieną paminėjo gražiomis a- 
peigomis, įvykusiomis praėjusį 
fceštadielnį Chicagos skaučių 
centrinėje būstinėje. Sueigoje da
lyvavo apie 50 skaučių, sunešu- 
sių 750 skautavimo metų ir at
stovavusių 14 kraštų. Keturios 
mūsų sesės, vadovaujamos seseri
jos taTptaut. škyriaus vedėjos s.
M. Butkienės, repTezentavo Lie
tuvos skautes.

Sueigą atidarė šio vieneto va
dovė M. Schnetzer, o iškilmę 
su malda ir žvakių uždegimu pra
dėjo sesės graikės. Tolimesnėje 
eigoje buvo giedama pasaulinė 
daina, įžodžio atnaujinimas, 1969 
-jų metų šūkis, tautybių prista
tymas, skaučių įkūrėjos sveikini
mas, perduotas plokštele (įkūrė
jai Lady Baden Powell šią die
ną suėjo 80 metui), Juliette Low 
kaspino įteikimas, žvakių ceremo
nija ir kitos gražios, prasmingos 
apeigos.

Lietuvaičių valandėlėje mūsų 
sesių ketvertukas sudainavo s. B. 
Kožicienės ptaveStą “Į pasaulį 
margą žengiame linksmai”, o 
žvakių degimo ceremonijoje (jas 
uždegama su tam tikra intencija, 
troškimu, lūkesčiu ar pan.) Sesė 
Butkienė įžiebė ugnelę ir prista
tė ją susitinkusioms “už seses a- 
rtapus geležinės uždangos, kur 
negalima laisvai skautauti!” Pras 
minga ir šios dienos progai labai 
taikli intencija, ypač kad šiuo 
metu pasaulinės skautijos eilėse 
taip vengiama ir kažkodėl bijo
ma geležinę uždangą pajudinti.

SALIUTAVO SENIEJI IR 
JAUNIEJI LAPINAI

Vasario 16 d. prie Lietuvos 
konsulato Chicagoje kiekvienais 
metais keliama mūsų vėliava.

Šių metų Šešioliktąją vėliavos 
kėlimo ceremonija buvo paryškin 
ta dviem skautų būreliais, kurie 
atvykę prie konsulato, susikaupi
mu i/ saliutu pagerbė trispalvę 
bei mūsų gerb. konsulą p. P. 
Daužvardį, kėlusi šį Lietuvos 
valstybės simbolį. Tai Lituani
cos tunto Lapinų skiltis, vado
vaujama psl. J. Namiko, ir “senų 
lapinų” būrelis — Šarūno skau
tai vyčiai. Trumpoje iškilmėje 
taip pat dalyvavo seserijos vyr. 
skautininke su keturių sesių pa
lyda.

Vėliavą pakėlus, p. Daužvar- 
dienė pakvietė dalyvius konsula- 
tan ir apdovanojo juos lietuviš
kais spausdintais. Gražiai apipa
vidalintos brošiūrėlės įdomios 
ir brangios tuo, kad jos išleistos 
Lietuvos turizmo sąjungos dar 
nepriklausomybės metais.

Šia proga smagu prisiminti, jog 
p. Daužvardienė, šalia plačios 
lietuvybės propagandos amerikie
čių tarpę, yra padėjus daug pas
tangų, bandant gauti seserijai 
pripažinimą tarptautiniame skau
tų biure.

Šiuo metu mieloji sesė paskau- 
tininkė Daužvardienė dirba prie 
seserijos jubiliejinio leidinio -al
bumo, tvarkydama angliškąją 
dali-

KERNAVĖS PAUKŠTYČIŲ 
ŠVENTĖJE

Skardena Jaunimo centras jau
nais balseliais, švyturiuoja rau
doni kaklaryšiai, — tai ir vėl Ker
navės tunto šventė: linksmosios 
paukštytės vasario 9 d. susirinko 
į savo metinę sueigą. Atžygiavo 
iš pamaldų, kurias laikė tunto 
dvasios vadas tėvas Kezys, SJ, ir 
jau rikiuojasi parodų salėje. Sesė 
B. Petrauskaitė priima skiltrnin- 
kių raportus ir tuoj saliutuoja at- 
vykusiems svečiams. Čia yra tun- 
tininkė, vid. rajono vadeiva, dva
sios vadas ir keletas skautininkių.

Po vėliavų pagerbimo ir įsa
kymų įvyko svarbiausia sueigos 
dalis — paukštyčių įžodis. Devy
nios kandidatės pasižadėjo būti 
geresnėmis skautėmis, mylėti 
Dievą ir tėvynę ir kasdien padary 
ti po gerą darbelį. Štai tos naujo
sios raudonšlipsės: G. Kerelytė, 
R. Kupcikevičiūtė, A. Motušytė, 
R. Norušytė, N. Pupiutė, M. Ri- 
mavičiūtė, M. ir R. Stankūnavi- 
čiūtės ir D. Kinderytė.

Jžodininkėms kaklaryšius už
rišo tuntininkė s. Kerelienė, o 
skautininė Jelionienė apdovano
jo seses iš Lietuvos atvežtais žen
kleliais.

Paukštytės, neseniai pakilusios 
į aukštesnį patyrimo laipsnį, bu
vo papuoštos gėlių žiedais. Tai 
Dubysos ir Šešupės draugovių se
sės, išlaikusios egzaminus į an
trąjį patyrimo laipsnį.

Po oficialios dalies ir sveikini
mų sekė lauželis, pravestas vyr. 
skautės D. Baraitės. Sesės daina
vo, vyko gerojo darbelio pasiro
dymas, saldainių lukštenimas, 
“žiužio” žaidimas ir kt. O pabai
gai vyr. skautės prijuokino pauk
štytes ir tėvelius linksmu pasiro
dymu apie karalaitę ant žirnio.

sesė Indrė.

LITUANICOS TUNTO 
DĖMESIUI

Visi Lituanicos tunto skautai 
ir vilkiukai kovo 2 d. renkasi Jau
nimo centran 10.30 vai. ryto. 
Tvarkinga uniforma ir skautiška 
nuotaika — būtinybė! Tėveliai 
prašomi pagelbėti punktualiai 
atvykti, kad visi turėtume gali
mybės pasiruošti Kaziuko mugės 
atidarymui.

KVIEČIA J PAMALDAS

Chiacagos skautininkų-kių Ra
movė kviečia visus skautininkus 
atvykti į Šv. Kazimiero dienos pa
maldas, kovo 2 d., 10 vai. ryto, 
tėvų jėzuitų koplyčioje.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
DĖMESIUI

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadija kviečia visus akademikus 
skautus dalyvauti korespondenti
niame sąjūdžio suvažiavime ir 
todėl prašo atnaujinti ryšį, pra
nešant savo tikslius adresus. Šis 
kvietimas liečia visus narius bet 
kada gavusius Akademikių skau
čių draugovės arba Korpl Vytis 
spalvas. Savo adresus praneškite 
iki balandžio 15 d. A.S.S. vaduos 
iždininkui fil. s. Liūtui Griniui, 
3879 Castelman Street, Riverside, 
Calif., 92503.

fil. v.s. Eugenijus Vilkas 
A.S.S. Vadijos Pirmininkas

VIEŠNIA Iš CLEVELANDO

Skautininke S. Radzevičiūtė 
praėjusį savaitgalį lankėsi Chi
cagoje Kaziuko mugės reikalais. 
Viešnia aplankė Kernavės ir Li
tuanicos tunto mugės “dirbtu
ves”, apžiūrėjo kaip gaminami 
šiam tikslui dirbiniai. Clevelan- 
do skautų -skaučių Kaziuko mu- 
vė įvyksta kovo 8 d.

KAIP GERIAUSIA GULIME 
ATŽYMĖTI 

ŠIUOS 1969 METUS?

.šie metai yra Lietuvių švietimo 
ir Šeimos Metai. Lietuvių Fondas 
kasmet skiria vis didesnes sumas 
lietuvių švietimui bei kultūrai. 
Fondas sudaro pagrindą išlikti lie
tuviškai šeimai išeivijoje. Tad ge
riausiai ir prasmingiausiai šiuos’ 
metus atžymėsime ir save įamžin
sime įstodami į LIETUVIŲ FON
DO NARIUS. Lai būna šie metai 
ir LIETUVIŲ FONDO METAIS. 
Kas dar neatlikome savo šventos 
tautines pareigos — atlikime ją 
šiais metais. Lietuvybei Fondas iki 
šiol yra paskyręs 68 tūkst. dol. 
Virš i/2 rnil dol. Fondan sudėjo 
2400 išeivijos lietuviai iš viso lais
vojo pasaulio. Tai LF pionieriai. 
O kur kiti desėtkai tūkstančių išei
vijos lietuvių? Ar jie abejingi LF 
tikslams. Tokių gali būti nedidelė 
dalis. Daugelis dėl kasdieninių dar
bų bei rūpesčių neprisirengia tos 
pareigos atlikti. Kiti atidėlioja aT 
pamiršta. Dabar geras metas vi
štoms pajudėti LF kryptimi. Kai 
milijoną Fondan sudėsime, tai kar
tu su lietuvybe ir politinį svorį di
desnį turėsime. LF adresas: 6643 
So. Maplevvood Avė.. Chicago, III. 
60629, tel. 778-2858. (pr.)

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2848 W. 69tb Street 776-1486 
Namų tel — PR 6-1068

’lllllllllflllllllllllllllllillllrillllllllllliiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, gre* 
ai ir prieinama kaina

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
ililiiilllliiilliiiliillililllillllililiiiliilllllli

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso, 
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iii lauko. Taisome mūra "tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

Ofisas SUK W(»t 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3211 West ««th Place 
Tel.: REpuhUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S: tse- 
čladienlais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-čios ir Callfornia 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. valt. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar.
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ik moterų eigos, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical BuUdlng) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v, 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su-al+n r* n ta

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Rez. telef. WA1brook 5-5076

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

Tol. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
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Tel. ofiso RE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
Husitams.

= • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos gavus 5 prašymus.

Ofiso — HE 4-5756.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemrtadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Llgonla' priimami narni susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrlstas

DR. EDMUND L CIARA
2709 W. 51st Street
Tel — GR 0-2400

Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad Ir penk
tad. 10—4: Seštad. 10—2 vai.

Ote. 735-4477. Rez. PR 8-6960.

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pnlasltl Road
Valandos pagal susiturimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIfilUS
J O K B A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt Ir penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. Ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PūSLfiS IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospect 9-6730Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nno 6 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tol. 687-2020
Namų tel. 639-1071

Vizitai pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS7 ' (y 1

8844 VV. 6Srd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 

iki 8 vaL Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tol. REIiance 5-4410
Rez. GRovešUU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. ntlo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. tr nuo 7 Iki 8 V. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarimą.Ofiso ir bato tei. OLymplo 2-1361

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir riilrurglja 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v penktad 10—12 y. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va 
karo. ^-ad.jr ^^^darytaTel. — REIlanoe 5-1611

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vaL d. p., 8-8 
vai vak. Seštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta. --------

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1226

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 9 
y-J- Seštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą. r ‘

Tel. ofiso ir buto OLymoto 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6199

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susltarnp
Vaii p- 0 lr 8-8 v- tbK-Trečiad. lr šeštad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU IAGU 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. tr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1166
Rez. tol. 239-2919

Tel. PRospect 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 Vai. 
vak.. penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso tr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Weet 71st Street 
* Utį 4 v. p. p. lr 7 Iki 8 v. v.

Treč. •* šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tol. PR 6-7776. Rot PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

PrllmlnSJa tik susitarus

Ofiso tol. 767-2141. Namų 686-4650

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRTfRGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-6 
Įr_<-8. X-_ J-, ketvirt. 6.8 v. vakaro.

. Bn,rtT*

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

. r » » nrm1«f

A88OOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. fiSrd St- GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akintos t* 
‘’contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

5159 So. 1 lame n Avenut
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. » 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. 1j 
Seštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso Ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).



Slapta ranka

TRAUKIA NARKOTIKŲ 

VERGIJON

De Gaulle prarado pusiausvyrą
Siūlo naują politinę sąjungą, griauna Ūkinę bendriją ir Š. Atlanto santarvę

šiais šeimos metais mes no
rime kreipti daug dėmesio j 
mūsų brangų jaunimą. Turime 
pasidžiaugta, kad lietuviškasis 
jaunimas auga idealistinėje 
dvasioje, bręsdamas tėvų prie
žiūroje ir rinktinių organizaci
jų sūkury. Daugelis lanko ka
talikų mokyklas, kur paisomas 
auklėjimas, stengiamasi įskie
pyti humaniškumo ir krikščio
niškosios kultūros idealus ir 
kur renkasi vaikai iš tos pa
čios pasaulėžiūros šeimų, tuo 
būdu ir mokyklose tarp jau
nuolių susidaro atitinkama at
mosfera.

*
Tačiau negalime užmerkti a- 

kių, kad ir mūsų atžalynui gre 
šia pavojus. Ne tik iš mokyklų, 
kur atmosfera persunkta ma
terialistine pasaulėžiūra, bet ir 
iš naujų ydų antplūdžių, dabar 
— dėl plintančių jaunimo tarpe 
narkotikų.

Dienraštis “Chicago’s Ame
rican” praeitą šeštadienį pra- 
dėio spausdinti serija straips
niu apie narkotikus tarp jau
nime. Korespondentai surinko 
liūdnų faktų. Pvz. viena Niles 
aukšt. mokyklos auklėtinė pa
liudijo. kad apie 50 - 60% tos 
mOkvklos auklėtiniu jau yra 
bandę narkotikų. Pereitų me
tų lapkričio mėnesi rastas mir
tinai nusinuodijęs Niles mo
kyklos auklėtinis kuris plasti
kiniu maišu apsisupęs uostė 
freono turinčius kltius. Addi- 
son. Chicagos priemiestv, tri- 
ių mėnesiu laikotarpy mirė du 
moksleiviai dėl narkotiku: Su- 
san Jonės susmuko mašinraš
čio pamokote, paveikta stip
raus trankvilaizerio dorprma- 
zino, o George Chakos, 17 m., 
mirė priėmęs perdaug barbi
tūrato. Evanstone areštuota 
16 metų mergaitė, skleidusi 
marihuaną aukšt. mokvkloie. 
Evanstono pohciia apskaičiuo
ja. kad anie 15 - 20% to mies
to moksleivių reguliariai nau
doja narkotikus.

*
Gydytojai ir kiti stebėtojai 

primena, kad ir jaunų lietu
viukų esama pakeliui i narko
tikų vergus. Neužmirština, kad 
neseniai jauna lietuvaitė laik
raštininke — Rasa Gustaitytė, 
pati pirma išragavusi įvairius 
narkotikus, parašė net kny
gą “Tuming On” (kurią jau 
recenzavo ir “New York Ti
mes” Ir “Chicago Tribūne”). 
Apie narkotikų žalą sveikatai 
dabar antradienių “Sveikatos 
skyriuje” “Drauge” duoda ge
rų informacijų dr. J. Adoma
vičius ir skatintume su tuo su
sipažinti ir mūsų jauniklius pa 
raginti tuos straipsnius pa

Spaudoj ir gyvenime

SOVIETUOSE MIRŠTA KOMUNIZMAS, 
AUGA MILITARIZMAS :

Buvęs Jugoslavijos vicepreziden
tas rašytojas Milovan Djilas savo 
straipsnyje “Saturday Evening 
Post” (1969.1.25) pareiškė eilę įdo
mių minčių, kurias “Darbininkas” 
Nr. 4 (sausio 17 d.) taip perteikia 
pasikalbėjimo formoje:

Ar Sovietų Sąjungoje komu
nizmas tikrai keičiasi?

“Partijos biurokratija, Stalino 
sukurta nedaug pasikeitė nuo jo 
mirties.” Tačiau “komunistinė ideo
logija žlugo. Liko sovietiniai oligar
chai — “naujosios klasės” atstovai, 
kurie laikosi ne idėjom, o jėga — 
sąjungininkam laimėti ir valdiniam 
apraminti. Komunizmas kaip ideolo 
gija yra pairimo eigoje. Kaip bend
ruomenė yra bruzdėjimo eigoje”.

— Dėl kurių priežasčių sakoma, 
kad komunizmo idėja žlugo ar žlun 
ga?

Žlunga dėl to kad “politinė ir so
cialinė Sovietų Sąjungos struktūra, 
kurioje laikomasi Lenino ir Stalino, 
suėjo į griežtą konfliktą su moder
nios teclinolcgiuėfc. bendruomenės pa

skaityti ar bent jiems turinį 
smulkiau atpasakoti.

Tačiau šalia sveikatos, hi
gieniškų sumetimų, narkoti
kai atkreipia mūsų dėmesį ir 
savo, pasakytume, politiniu at
spalviu. Neseniai iš spaudos 
išėjusioje knygoje “The Exe- 
cutioners” autorius Ronald 
Seth kelia klausimą: iš kur 
jaunimas gauna visokius pa- 
voiingus narkotikus? JAV vy
riausybė juk griežtai draudžia 
jų vartojimą ir platinimą, griež 
tai prižiūri, kad draudimas bū
tų vykdomas.

*
Minėtos knygos autorius R. 

Seth atkreipia dėmesį, kad kai 
Japonija norėjo pasiglemžti 
Kiniją, viena iš svarbių prie
monių buvo skleidimas narko
tikų toje šalyje. Tai organizuo
ti buvo pavesta japonų pulki
ninkui Kenje Doihara. Jis Ki- 
"«oie ėmė plėsti saliūnus, gem 
bliavimo ir viešuosius namus, 
opiumo landynes, kur buvo 
vartoiama daug narkotiku, y- 
pač opiumo. To pulkininko a- 
gentai keliavo per Moneoliios 
ir Kinrios kaimus, turgus, kur 
jie neva platindavo vaistus nuo 
džiovos ir kitų ligų. Tie vais
tai buvo opiumas ir kiti iš io 
daryti gaminiai. Kai tik žmo
nės jprasdavo tai vartoti, jie 
darydavosi iaponu agentų ver
gai. Japonai toms tautoms ė- 
mė raustai parūpinti ne tik 
paties opiumo, bet ir gaminti 
specialias cigaretes su narkoti
kais. Kaip Seth rašo. japonu 
pulkininkas Doihara pasiryžo 
sąmoningai pusę Azijos konti
nento sužlugdvti narkotikais 
ir visokios rūšies sugedimu. 
Jo pasisekimas buvo baisus, 
rašo R. Seth.

*
Toliau tas autorius pažymi, 

kad jo surinktieji duomenys ro 
do, jog narkotikų skleidimu 
tarp JAV jaunimo yra susirū
pinusi slapta ranka iš už gele
žinės uždangos. Aišku, kad čia 
daug reikšmės turi įvairūs spe
kuliantai ir pelnagaudžiai, ta
čiau negalima išskirti ir tos 
galimybės, kurią iškelia minė
tas knygos autorius: čia gali 
būti ir raudonoji ranka, kuri 
siekia susilpninti svarbiausią 
vakarų pasaulio ramsti — Jun 
gtines Amerikos Valstybes.

Kaip ten bebūtų, pavojus iš 
marihuanos. LSD. heroino ir 
kitų narkotikų mūsų jaunimui 
yra realus, ir tėvai, organiza- 
ciiu vadai, dvasininkai turi tai 
aiškinti ir atitinkamai mūsų 
jaunimą paruošti minėtoms pa
gundoms atsispirti. Ir tai rei
kia daryti dabar. Kai jau kas 
tampa narkotikų vergu, daug 
sunkiau tokį atitiesti. J. Pr.

žiūrom ir naujų laikų įvykiais. Šis 
konfliktas rusų tautai labai bran
giai atsieina”.

— Ideologija, sakyta, nustoja reik 
šmės, o stiprėja jėgos reikšmė?

Taip. “Sovietų Sąjunga nustojo 
buvusi ideologinė pasaulio jėga. 
Tarptautinis komunizmas yra mi
ręs... Sovietinė doktrina yra nebe 
tiek ideologinė, kiek ekonominė, ka
rinė... 1969 metais Sovietų oligar
chai nebeturi ideologijos, kuria aist
ringai tikėtų, bet jie turi didesnę 
nei anksčiau karinę jėgą — antrąją 
pasauly”. Karine jėga Sovietai siekia 
išlaikyti savo valdžią rytų Europo
je. Ne tik išlaikyti, bet ir išplėsti. 
“Vakarų Europa dabar susiduria su 
imperija, kuri yra daug baisesnė, 
nes jos vienintelis pranašumas —ka 
rinė jėga.” Sovietai paskelbė savo 
“teisę” interventuoti kitose valstybė 
se, kad apsaugotų komunizmą nuo 
“revizionizmo”, nuo “Vakarų įta
kos”. Tokioj grėsmėje pirmiausiai at 
siduria Jugoslavija.

—• Tarptautinis komunizmas, sa-

De Gaulle ue kartą darė stai
gius posūkius užsienio politiko
je, tačiau pastarasis labiausia 
sujaukė Europos valstybių san
tykius.

Vasario 4 d. de Gaulle pa
kvietė Anglijos ambasadorių 
Arthur Christopher John Soa- 
mes pusryčiams ir jam dėstė 
naują sumanymą sudaryti nau
ją politinę sąjungą Europai 
tvarkyti. Jai priklausytų Angli
ja, Italija, Prancūzija ir federa
linė Vokietija. Šiam reikalui iš
ryškinti jis pirmiausia norįs pa
tirti Anglijos nuomonę.

Soames, konservatorius, ve
dęs Winstono Churchiliio jau
niausią dukterį, buvęs ilgame
tis karys, aristokratas, lėbauto
jas, neišrinkus jo į parlamen
tą, 1966 m. buvo paskirtas am
basadorium Prancūzijai. Jis iš
klausęs de Gaulle siūlymą pa
reiškė abejones dėl siūlymo į- 
gyvendinimo.

Prancūzijos tikslai
Pokalbio metu de Gaulle dės

tė, kad Europa turi būti savai
minga. Naujoji sąjunga turi iš
stumti amerikiečius iš Europos. 
Šiaurinio Atlanto santarvė, JA 
Valstybių politikos įrankis, tu
ri būti iš esmės pertvarkyta. 
Europiečiai turi rūpintis savo 
saugumu. '

Ūkinė Europos bendrija jau 
esanti atgyvenusi savo dienas. 
Keturių valstybių sąjunga tu
rės nustatyti ūkinio, politinio, 
karinio bendravimo apimtį ir 
gaires.

Aštuonioms dienoms praslin
kus nuo minėto pokalbio Angli
jos ambasadorius Soames pra
nešė Prancūzijos užsienio reika
lų ministeriui Michel Debre, kad 
.Anglijos vyriausybė de Gaulle 
siūlymui nepritaria. Jis paste
bėjo kad de Gaulle “toli sie
kiantis” siūlymas turįs būti ži
nomas Vakarų Europos sąjun
gai, kurios nariais yra Ūkinės

kyta, miręs. Ar tai reiškia, kad Mas
kva nustoja buvusi viso pasaulio 
komunistų atrakcija, saulė?

Komunistai laikėsi “utopijos, kad 
partijos yra lygios socialistinių val
stybių šeimoje. Dabar ta idėja blun 
ka prieš tikrovę”. O tikrovėje “So
vietai rytų Europą laiko savo mo
nopoliu”. Subiro ir kitos iliuzijos po 
Čekoslovakijos įvykių.

— Pavyzdžiui —- kokios?
Tai “jungtinės Europos vizija, Eu 

ropos nuo Atlanto iki Uralo. Apie 
ją negalima ir kalbėti, kol Rusija 
primeta kitom tautom savo valią”.

Djilas spėja, kad pavojaus jauti
mas iš Kinijos pusės suartins sovie
tų sąjungą su JAV.

Bet pavergtų tautų laisvės sieki
mas būsiąs ilgas. “Rusų valdomos 
tautos turės kovoti dėl savo išliki
mo”, — sako Djilas.

J. Žvilb.

GEDLMINAS GALVA

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

25
— Aš pateisinu jį, jūs galite suprasti, kad jis e- 

nergingas vaikinas. Jis gyveno savaites pavojuje ir da
bar staiga atvyko jo draugai iš didelės ir turtingos ša
lies. Jis buvo’ kaip didvyris.

— Ne, aš nenoriu ginčytis. Donaldas nėra joks 
didvyris. Tu, Vytautai, esi didvyris, tavo sesuo Milda 
yra herojė ir panelė von Gropp taip pat yra herojė, — 
Boleslavas pradėjo kosėti. — Aš norėjau daug kartų iš vi
sos širdies gilumos šūktelėti, kai mačiau tavo seserį ruo
šiant valgį tokiai didelei šeimai. Aš stebėjau didžiai susi
jaudinęs, kaip ji taupė kiekvieną maisto trupinį jum 
visiem ir Donaldui. Ji gynė jus nuo bado. Jūs visi pa
demonstravote aukšto laipsnio gailestingumą ir žmoniš
kumą Donaldui. — Boleslavas stabtelėjo minutę ir gi
liai alsavo. Po to vėl tęsė. — Žinai, aš negaliu įsivaiz
duoti, kas būtų atsitikę, jei gestapas jus būtų užklupęs. 
Įsivaizduok, kolaboravimas su priešo kareiviu. Tada ne
būtų buvę jokio pasigailėjimo nė vienam iš jūsų. O 
koks gi pavojus Donaldui? Jokio ypatingo jam pavojaus. 
Tuo atveju jis būtų buvęs pasiųstas į belaisvių stovyklą 
ligi karo pabaigos. O ne, Vytautai, Jis' joks didvyris.

— Tu taip pat esi didvyris, Boleslavai.
— Aš joks herojus. Mano reikalas buvo tik laikyti 

liežuvį už dantų, — tai ir viskas. Bet klausyk, aš noriu

Europos bendrijos nariai ir An
glija.

Anglijos atkirtis

Apie de Gauile siūlymą pir
miausia buvo paskelbta prancū
zų spaudoje. Šiuo metu dar ne
išaiškinta iš kurių šaltinių bu
vo gauta minėtoji žinia. Didžiau 
šią susijaudinimą sukėlė, kai 
Anglijos atstovas pranešė apie 
de Gaulle siūlymą Anglijai net 
nepasiteiravus Ūkinės bendrijos 
narių nuomonės. Harold Wilso- 
nas, Anglijos ministeris pirmi
ninkas, lankydamas Federalinę 
Vokietiją išsamiai supažindino 
kanclerį K. G. Kiesingerį apie 
Prancūzijos siūlymą.

Anglų spaudoje plačiau ap
tartas Prancūzijos siūlymas iš
šaukė staigią įtampą. Siūlomo
sios Europos sąjungos nariai 
Federalinė Vokietija ir Italija 
buvo apstulbinti. Mažesnieji — 
Belgija, Olandija ir Luxembur- 
gas buvo pagauti pagiežos, kai 
be jų pritarimo Prancūzija už
simojo panaikinti Ūkinę bend
riją.

Prancūzijos nesutarimai su 
Ūkinės bendrijos nariais įtem
pė santykius jau praėjusiais 
metais. Praėjusio rugsėjo mėn. 
įvykusiame de Gaulle pareiški
me spaudos atstovams nurodė, 
kad Ūkinėn bendrijon įsileidi
mas naujų narių ją sugriausiąs.

Prez. Nixonas buvo gražiai sutik-
Itas Belgijoj, kur jis čia matyt su 
1 Belgijos karaliumi Baudouin.

Po kelių savaičių lankydamasis 
Bonnoje pareiškė, kad Prancū
zija galinti ir be Ūkinės bend
rijos išsiversti. Anuo metu pra
rastoji pusiausvyra jį nuvedė į 
Canossą. Naujas siūlymas iš
šaukė ne tik Prancūzijos pasi
šalinimą iš patariamosios Va
karų Europos sąjungos, Angli
jos ambasadoriaus išvykimą iš 
Paryžiaus, bet ir sostinių sam
brūzdį prieš de Gaulle.
Prancūzija prie gėdos stulpo

Ūkinės bendrijos nariai pa
reiškė pasitenkinimą iš Angli
jos patyrę apie pokalbį Pary
žiuje ir de Gaulle kėslus mažes
nėms valstybėms atimti spren
džiamąjį balsą. Keturių valsty
bių sąjunga, vadovaujama Pran 
cūzijos, dar jos nesukūrus jau 
užsimojo primesti savo valią ki
tiems Europos kraštams.

De Gaulle pasirinkęs neatsa
kingą kelią ir būdus Europai 
tvarkyti savo žodžių nusigan
do. Europos spaudai tebeverti
nant Prancūzijos informacijos 
•įstaiga Agence France - Presse 
paskelbė, kad joks pokalbis ne
įvyko. Užsienio reikalų minis
terijos atstovas spaudos reika
lams nurodė, kad Prancūzija 
nėra nusistačiusi daryti pakeiti
mų ir toliau nusistačiusi likti 
Ūkinės bendrijos nariu.

Užsienio reikalų ministeris 
Michel Debre skelbia per radi
ją, kad anglai daug ką perdėję 
ir de Gaulle mintis sujaukę. Ne
trukus jam ateina pagalbon 
dienraščiai France - Sodr ir Le 
Figaro, kurie paneigia Londono 
gandus ir gina Prancūzijos po
litiką, kuri nėra pakitusi.

Kiti Prancūzijos vyriausybės 
šaltiniai teigia, kad de Gaulle 
minėtas planas nesąs naujas. 
Anglai sąmoningai jį nudažė 
juodomis spalvomis nuotaikoms 
įtempti.

Vasario 21 d. įvyko dviejų 
Mykolų kova. Michael Stevvart, 
Anglijos užsienio reikalų minis
teris aštriai puolė Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerį dėl 
žinomų įvykių paneigimo ir są
vokų painiojimo; “Anglija ne
gali pritarti nuomonei, kad ben
dravimas su JAV būtinai turi 
būti siejamas su paklusimu jų 
valiai”.

De Gaulle užkulisinė veikla 
labiausia pakenkė Prancūzijai. 
Jis nepatalkininkavo santy
kiams su Europos sostinėms ir 
Washingtonu pagerinti. Pary
žiaus - Washingtono santykių 
ankstyvą pavasarį vėl atslinko 
darganos. Jei Anglija siekė de 
Gaulle atkeršyti už trukdymą 
įsijungti Ūkinėn bendrijon, ji 
šią progą puikiai panaudojo.

grįžti prie Donaldo laikymosi su panele von Gropp. Aš 
negaliu užmiršti. Jis ją traktavo lyg gatvės merginą. Tu 
žinai, ji yra išsilavinusi ir gero išsiauklėjimo mergina. 
Kai ji pasirodė mano kambary, aš pajutau pirmu mo
mentu gaivų orą ir tuo pačiu metu respektą jai.

— Kadangi ji yra iš aukštesnės klasės, ji man pa
tinka taip pat.

1— Taip, nėra abejonės, kad ji aristokratė. Ir ji bu
vo tokia su Donaldu taktiška ir kreipėsi į jį tik Mr. 
Wood. Ji kalba laisvai angliškai. O Donaldas tačiau 
atrodė lyg išgėręs. Jis griebė ją už rankų ir šaukė: “Char
lotte, Charlotte”. Tai buvo tiesiog baisu.

— Aš tą patį pastebėjau. Aš galvoju, kad jis ją į- 
simylėjęs. Atsimeni, jis juk daug kartų sakė, kad jam 
panelė von Gropp primena jo merginą Peggy.

— Aš nesutinku su tuo, Vytautai. Jeigu jau yra ko
kia nors meilės rūšis, tai turi tuo pačiu metu būti ir 
respektas. Meilė be respekto yra lengvabūdiška. Aš bu
vau taip paveiktas ir taip jaučiau jai gailestį, kad pra
radau kantrybę. Aš perspėjau jį tuoj pat, akivaizdoje jo 
d»augų. Ne, Vytautai, nepasitikėk Donaldu, atsikratyk 
’. ilčių, nes jis yra išvykęs visam laikui.

— Aš ne visai su tavim, Boleslavai , sutinku. Jis 
nėra toks blogas, kaip tu vaizduoji. Iš antros pusės, mes 
turime jį suprasti. Jis yra amerikietis. Tai reiškia, kad 
jis yra atvykęs iš krašto, kur yra aukšto laipsnio demo
kratija ir laisvė.

— Nekalbėk man, — Boleslavas pamojo nekant
riai ranka, — demokratija taip pat turi savo etiketą. Aš 
žinau, kad Amerika turi daug gerų, išsilavinusių žmo
nių. Aš sutikau jų Varšuvoje, kai mano tėvas ir motina 
būdavo kviečiami į diplomatų balius. Aš tenai sutikda
vau puikių amerikiečių. Taip, Amerika taip pat turi ė~

LAISVf LAIMĖSIME TIK VIENINGA 
VEIKLA

Dr. S. Bačkio kalbos mintys, pasakytos Vasario 16-tosios 
proga Los Angeles lietuviamn

Mes norime, kad Lietuvos by
la nebūtų pamiršta. Susikaupę 
peržvelgiame Vasario 16 dienos 
aktą. Vienas jo signatarų, bu
vęs Lietuvos prezidentas A. Stu‘1 
ginskis savo paskaitoje 1940.11. 
16 d. Šiauliuose taip tą aktą 
interpretavo: “Jo turinys kaip 
tik atvaizdavo visos tautos troš 
kimus. Jis visos tautos pastan
gomis realizuojamas. Jis ir šian 
dien tebelaikomas ir bus laiko
mas, kol bus gyva lietuvių tau
ta, didžiausia tautos šventeny
be, testamentu, tautos vienin
gumo simboliu, ir kas kėsintųsi 
prieš tą aktą, prieš to akto tu
rinį, prieš nužymėtus tame ak
te mūsų valstybės santvarkos 
dėsnius, kas ardytų tautos vie
nybę, siekdamas privilegijų, tas 
be abejo kėsintųsi prieš Lietu
vos valstybę ir jos nepriklauso
mybę. Tas be abejo nebūtų ver
tas lietuvio vardo...” (Žiūr. 1965 
m. vasario mėn. Lietuvių Die
nų nr., pusi. 9 ir 12).

Iki Lietuvos nepriklausomybė 
buvo atstatyta, lietuviams kova 
buvo ne lengva. Bet to siekė 
vieningai visa lietuvių tauta. 
Štai lygiai prieš mėnesį okup. 
Lietuvoj mirusio Vasario 16 die
nos akto signataro, ilgamečio 

, Lietuvos nepaprasto pasiunti
nio ir įgalioto ministerio, nacių 
ir sovietų kalinio P. Kilimo min
tys. kurias randame 1917 m. 
lapkričio 1 d. Lietuvos Aide: 
“Mes norime savo žemėje liuo- 
sa tauta būti, norime sudaryti 
savąją valstybę, savarankiškai 
joje savo reikalus tvarkyti ir 
laimingesnę ateitį ruošti... tai y- 
ra mūsų siekimas ir nusirami
nimas, drauge tikslas ir gyvy
bės ženklas. Kiekvienas lietuvis, 
kuriam širdis dar nesustingo 
ir neapkiautėjo, šiandieną gyve
na tąja mūsų ateities svajone 
ir trokšta jos įsikūnijimo”.

įSnnkios kliūtys anuomet
Tai prisimindami turime pa

minėti, kad lygiai 50 metų šian
dieną sukanka nuo dienos, ka
da Lietuvos vyriausybė pradė
jo energingą kovą už Lietuvos 
teises tarptautinėje arenoje. 
Kaip žinome, 1919 m. sausio 18 
d. Paryžiuje po pirmojo pasau
linio karo prasidėjo taikos kon
ferencija. Į ją mūsų tautos as
piracijų jr teisių ginti buvo pa
siųsta Lietuvos delegacija. Jos 
pirmininkas prof. A. Voldema
ras 1919 metais vasario 16 d. 
kreipėsi raštu į taikos konferen 
cijos pirmininką Georgės Cle- 
menceau. Jis įrodinėjo, kodėl 
ta delegaciją turi būti priimta 
ir savo raštą baigė: “Lietuvos 
vyriausybė yra tvirtai remiama 
visų Lietuvos gyventojų. Nesu

tikėtą ir žymiai besiskiriantį nuo Donaldo. Ir tu žinai, 
man etiketas kaip kasdieninė duona, ne, daugiau negu 
kasdieninė duona, — jis pradėjo vėl kosėti.

— Atsiprašau, Vytautai, — vėl. pradėjo Bolesla
vas, — aš sukaltas į žemę. Aš pralaimiu tuoj pat, kai su
tinku gerai išsiauklėjuslus žmones. Pavyzdžiui panelę 
von Gropp. Žinoma, tai mano būdas, tai paveldėjimas, 
nes mano motina yra aristokratų kilmės, o mano tė
vas buvo giminingas su Ispanijos kilmingaisiais. Ir 
klausyk, mano išvada yra tokia, kad, kur nėra etiketo, 
ten nėra ir moralės. Etiketas yra aukšto laipsnio dis
ciplina, o kai nėra disciplinos, tėra tik piktas instinktas.

— Tu tikras šiandien filosofas, bet keiskime temą. 
Sakyk, ką mes dabar turime daryti, kalbėdami apie tas 
pabėgėlių stovyklas?

— Mano nuomonė yra tokia — aš asmeniškai eisiu 
į stovyklą, nps aš esu numatęs grįžti atgal į Lenkiją. Aš 
viliuosi, kad ten dar motina tebėra gyva. Bet tu, Vy
tautai, bandyk bet kokios stovyklos išvengti. Dieve sau
gok, bet aš bijau, kad tos stovyklos yra tik apgaulė. Aš 
asmeniškai nebijau vykti į Lenkiją, nes ten dar yra kiek 
laisvės, bet Lietuva yra totaliai okupuota raudonųjų. 
Lietuva yra praradus laisvę ir nepriklausomybę. Taip, 
Vytautai, laikykis nuošaliai kaip galima nuo tų visų 
stovyklų, — Boleslavas sustojo kalbėti. Jo veidas buvo 
išbalęs ir pavargęs. Po valandėlės jis vėl tęsė, pavar
gusiu balsu: — Šiandien aš labai nervuotas, Vytautai, 
prakeiktas reumatizmas mane kankina. Nekaltink ma
nęs Vytautai, gal būt, aš per daug šiandien pasakiau, 
— palietė Vytauto rmką.

Abu vyrai valandėlę tylėjo. Vytautas atrodė nera
mus ir susirūpinęs.

(Bus daugiau)

skaitomos telegramos, atsiųstos 
lietuvių išeivių iš JAV įrodo, 
kad Lietuvos laikinoji vyriausy 
bė yra taip pat remiama ir 
JAV lietuvių. Lietuvos delegaci
ja tikisi, kad Jūs, pone pirmi
ninke, pateiksite Taikos konfe
rencijai prašymą jos narius pri
imti į konferenciją. Priedo jun
giu įgaliojimą, autorizuojantį 
mane atstovauti Lietuvą Taikos 
kongrese”.

Deja, Lietuvos delegacija ne
buvo priimta pilnateisiu daly
viu į Taikos konferenciją. Lie
tuvos delegacija buvo veikli Pa 
ryžiuje. Jos sekretorius Ernes
tas Galvanauskas, Petro Klimo 
padedamas, nuolat teikė prane
šimus, pareiškimus Prancūzi
jos ir kitų kraštų spaudai. Žur
nalistas H. de Ohambon, sekęs 
Lietuvos delegacijos darbus, 
rašo, kad tie pranešimai “pate
kę į didžiųjų laikraščių redak
cijų salės, būdavo metami į 
šiūkšlių dėžes, net kartais neper 
skaityti. Jei jie turėdavo kokio 
intereso, kurio negalima buvo 
nutylėti, tai jie būdavę taip pa
skelbti, kad jų paskelbimas dau 
giau žalos, ne naudos atnešda
vo”.

Tas pats žurnalistas rašo, kad 
taip vyko dėl Lenkijos intri
gų, kaip šiandieną panašiai vyks 
ta dėl noro nutylėti Sovietams 
nemalonius dalykus.

Vienintelis žmogus, kuris tuo 
metu lietuvių reikalais turėjęs 
priėjimą prancūzų sluoksniuose, 
pagal H. de Chambon, poetas 
Milašius. Jis turėjęs pažinčių 
ir ryšių įvairiuose sluoksniuose. 
Štai ištrauka iš vierio Milašiaus 
straipsnio, rašyto 1920 m. pra
džioje, rodanti, kaip jausmin
gai jis gynė Vilniaus bylą — 
“Moralinė Vilniaus reikšmė y- 
ra labai didelė. Jis savo seno
vinėm sienom atgimstančiai de
mokratinei Lietuvai yra tas 
pats. kas Prancūzijai yra kar
tu Paryžius ir Reimsas”....

Panašios kliūtys dabar

Nežiūrint nepasisekimų, Lie
tuvos delegacija taikos konfe
rencijoje gynė Lietuvos bylą. 
Jos ryžtas veikti, jos nepasise
kimai yra lyg vaizdas šiandie
ninių lietuvių, esančių laisvaja
me pasaulyje veiklos su nepa
sisekimais, lydimais negavimo 
atgarsio į raštus, memorandu
mus. Ir tai vyksta nepaisant 
gražiausių principų, esančių 
Jungtinių Tautų chartoje, Žmo
gaus teisių deklaracijoje ir kt. 
Tarptautiniame gyvenime ne 
vien tai lemia, dažniausiai tau
tiniai valstybių interesai turi 
sprendžiamą žodį.

(Bus daugiau)
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APIE OPERĄ, KURIOJ BUS 
NEBYLYS

Reportažas iš G. B. Pergolesi komiškos operos 
“Ponia tarnaitė" repeticijos

Yra dalykų, kurie yra tokie pa-i veik vienmetis su Vytu.
radoksai, kad žmogus nebeišken 
ti ir bandai apie juos sužinoti iš 
anksto. Vienas tokių dalykų yra 
na, ta opera, bet ne visai kaip1 
opera, nes komiška ir kurios hero 
jė bus tarnaitė, bet ne visai tar
naitė. Be to, toj operoj bus neby
lys. Įsivaizduokit tik operoj neby 
lys?l

Paradoksas iššaukia paradok
są. Ir aš vietoj tos operos spektak 
lio kovo 8 d., nuėjau į jos repeti
ciją. Jaunimo centro salėj radau 
ne vieną — taip sau, matyt, kaip 
ir aš, atėjusių. O scenoj buvo 
trys: režisierius-aktorius J. Valen 
tinas ir du dainos menininkai: 
D. Kučėnienė ir Vyt. Nakas. 
Operoj nebylys

— Pone režisieriau, — radęs 
progą, užklausiau — kaip Jums

Ir tarnaitė, ir ponia
— Na, — kreipiausi į Dalią 

Kučėnienę, — bet kaip ten su ta 
pagrindine operos heroje? Tar
naite, ne tarnaite, ponia, ne po
nia.

— Kai buvau dar maža, — 
aukštu balseliu pradėjo Dalia,—
dažniausiai pasitaikydavo vaidin G- B Pergolesi komiškos operos “Ponia tarnaitė’’ išpildytojai: J. Va- 
ti paukščiukų ir žvėrelių roles.1 te,ntintS ,(režis1ūra ir vaidybinė partija). D. Kučenienė (sopranas) ir 
Šios operos herojes vardas, Serpi-
na, — pažodžiu verčiant — reiš
kia “gyvačiukę”. Taigi likimas 
lemia, kad ir toliau perduočiau 
tokj tipą, kuris yra ne vien tik 
su žmogiškom savybėm. Serpina 
yra jauna, linksma, gudriai suk
ta ir savimi pasitikinti tarnaitė. 
Iš vienos pusės, temperamentin-

GYVYBES ENZIMAI
J VENCKUS S. J.

Žmogus yra įdomus sutvėri
mas. Jis tur būt, daug daugiau 
ir greičiau sužinos kas dedasi mė
nulyje, negu kas dedasi jo paties

LITUANISTINIU MOKYKLŲ VEDĖJAMS i laiku- n«« turi
1 vai. išskristi į Cleveiandą, į

Kovo 15 -16 dienomis, kaip 
jau anksčiau buvo skelbta spau 
doje, paremiant LB New Yorko 
apygardos valdybai ir globojant 
Maironio lituanistinei mokyk
lai, šaukiamas viso rytinio pa
kraščio lituanistinių mokyklų 
mokytojų suvažiavimas, kuris 
įvyks Maironio lituanistinėje 
mokykloje, Apreiškimo parapi
jos patalpose, 259 No. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. 11211.

šeštadienį, m.15 d. 9 -10 vai. 
registracija, suvažiavimo atida
rymas, komisijų sudarymas, 
sveikinimai; 10.30 vai. A. Rin
kūno, PLB švietimo tarybos pir-

meili ir švelni tada, kai pa
siseka situaciją sutvarkyti pagal 

su visu tuo operos paruošimu? savo norus. Manau, kad Serpina

ga, akiplėšiška, įkyri; iš antros, organizme, nors gyvena su savo

Ar Jūs tikrai būsit nebylys opero
je?

— Yra sakoma, — atsakė J. 
Valentinas, — kad menas yra ga 
lingas ir stebuklingas, tik nuosto
lingas. Taigi, matomai tokia jau 
lietuvio menininko dalia. Daug 
vai, daug valandų, daug dienų 
jis nusirašo į nuostolius negrą
žinamai prabėgusiose repeticijo
se ir vien tik dėl to, kad galėtų 
nuskaidrinti mūsų pilkojo gyve
nimo primestąją nedalią, kad lai 
kas nuo laiko suteiktų dvasinės 
gaivos lietuviškoms širdims. Nė 
ra ir negali būti didesnio atpildo 
mums, aktoriams, už tą, kurį 
jaučiame, kai salėje pasigirsta, 
lyg bičių avilyje, lietuviškų gar
sų šnibždesys, kai salė būna su 
kaupu sklidina lietuviškų šir-

yra charakteringas protingos mo 
terš tipas. Todėl ši opera esa-

kūnu 70 -80 metų. Ar jis dažnai, 
išskyrus kokius mokslininkus, sa 
vęs paklausė, kaip tas duonos ga
balėlis, kurį jis per pusryčius su
valgė, per 2-3 valandas pavirto

moms ir būsimoms ponioms pri krauju ir jau pasidarė gyva subs- 
mins jų priešvestuyinę vaidy- tancija. Jeigu kas buvo pastabus, 
bą , kai, norint sužavėti būsimą gaj pastebėjo, kad minėtas duo- 
vyrą, joms teko ar tenka panau- nos gabalėlis, ilgiau palaikytas 
doti įvairių vyrus žavinčių prie-1 burnoje pasidaro saldus, kaip cu- 
monių: puošnesnės aprangos, krus. Gyvenant Bolivijoje auto-
daug šypsnio ir geros nuotaikos, 
na, o atitinkamose situacijose —

riui teko gerti taip vadinamą chi- 
che (skaityk čiče), bent paragau

ir ašarėlių . Be abejo, man ant tį. Tai yra tikras alkoholis, pa- 
scenos lengviau, negu kitoms gy darytas iš kukurūzo. Kaip tas 
venime, nes pagal šios operos i skystimas iš kukurūzo pavirto
intrigą man jau užgarantuotas 
laimikis ir vestuvės.

Dabar supratau, kad ši ope
ra publiką žavės ne tik muzi
ka, bet ir intriga, vaizduojančia 
gyvenimą, kaip moteris, laimėda 
ma vyrą, tampa ponia. Hm, o 
gal ir kaip vyras, laimėdamas

alkoholiu? Gal šis būdas ne vi
siems atrodys estetiškas, bet jis 
yra sėkmingas. Bolivijos moterys

nyje, medžiagų padalinimas, 
perkėlimas iš vieno vietos į kitą. 
Tuojau kyla klausimas, kas yra 
tas statybininkas, kuris visa tai 
tvarko? Be to, kas ypatingai ste
bina, kad tos medžiagos nėra 
predestimuotos. Jeigu išimtum 
medžiagą, kuri buvo numatyta 
suformuoti galvai, reikėtų many
ti, kad viščiukas paliks be galvos. 
Tačiau šiuo atveju kita medžia
ga ateis į pagalbą. Kas pasakė 
tai medžiagai: “Pakeisk savo 
senai numatytą užduotį, arba pa 
sidalyk, palik medžiagos dalį sa
vo numatytam organui, o antra 
dalis tegul kuria galvą. Juk nepa
liksime viščiuko be galvos. Nors 
vištai proto ir nedaug tereikia, 
bet vis tik šiek tiek reikia”. Aris
totelis ir visa scholastika reikala
vo kokios nors entelechijos. Da
bartiniai mokslininkai visą viš
čiuko išsivystymą aiškina, t.y.

tokį skystimą užraugia savo sei- i chemijos ir fizikos dėsniai, todėl
lėmis (nevartosime žodžio pri- 
spiaudo). Taigi matome, kad

jie vadinasi mechanistais. Neį 
veliant filosofinių klausimų, rei-

šiol dar niekas negali pasakyti, 
kaip ir kokiu būdu atsirado pir
moji gyvybė pasaulyje. Gal būt 
tai buvo mega- molekulių persi
sotinimas, kuris priveda prie eks
plozijos. Gamtininkai žino pana
šių eksplozijų. Pvz., augink visiš
kai nekaltas bakterijas, augink 
labai gerose sąlygose: įvyksta 
tam tikras gyvybės persisotini
mas, netikėtai įvyksta eksplozija 
ir atsiranda patogeniškų bakte
rijų, kitokios rūšies, kurios, jau 
pavojingos. Tai galima vadinti 
kritišku momentu arba mutaci
ja.

Žmonės visados jaučia pagar
bą tam, kas yra paslaptinga. En 
zimai yra paslaptingos substanci
jos, kurios, be abejo, turi ryšio 
ir su vėžio atsiradimu. Net ir 
reklama vartoja enzimus savo 
junginiams propaguoti, kad grei
čiau galima būtų išplauti viso
kias šokolado, smalos ar krau
jo dėmes ir staltiesių, priejuos
čių ir pan. Žmonės, išgirdę en
zimo žodį tuojau pagalvoja, kad 
tie milteliai turi būti geri balti
niams plauti, nes jose slepiasi 
“paslaptingieji enzimai”.

mininko, paskaita — “Beskyri- 
nė sistema lituanistinėse mokyk 
lose”. Diskusijos. 2 vai. p. p. 
J. Juknevičienės, Montessori lie
tuvių vaikų namų vedėjos, pa
skaita: “Ko ir kaip reikėtų mo
kyti parengiamojoje klasėje”. 
3.30 vai. J. Juknevičienės pas
kaita — “Vaizdinės priemonės 
ir jų vartojimas parengiamojo
je ir kitose lituanistinės mokyk
los klasėse”. Diskusijos. 4.30 v. 
mokyt. J. Veblaičio, vokiečių 
šeštadieninės mokyklos vedėjo, 
pranešimas apie vokiečių šešta
dienines mokyklas, kaip jos or
ganizuojamos ir kaip jos vei
kia. Paklausimai ir atsakymai. 
5 vai. vakarienė, mokytojų su
sipažinimas, laisvas mintimis 
pasidalinimas. 6 vai. Maironio 
Lituanistinės mokyklos mokinių 
vaidinimas “Miegančioji gražuo
lė”.

Sekmadienį, kovo 16 d.: 11 v. 
pamaldos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje; 12 vai. simpoziu
mas: “Tautinis ir visuomeninis 
auklėjimas lituanistinėje mo
kykloje”. Moderatorius diako
nas A. Saulaitis, S. J. 1 vai. in
spektoriaus A. Masionio žodis 
ir suvažiavimo uždarymas.

Ši programa dar gali būti 
kiek pakeista (sukeistas tik pa
skaitų laikas), bet visi paskai
tininkai yra jau tvirtai pasiža
dėję atvykti ir mums visą pro
gramą išpildyti. Nepakeistas 
bus, čia jau tikras dalykas, tik 
A. Rinkūno paskaitos laikas. Ji 
turės įvykti šeštadienį numaty

labai svarbų PLB valdybos po
sėdį. Todėl prašome visus da
lyvius atvykti į rytinį posėdį 
kiek galima anksčiau. Kas gy
vena toliau, prašome atvykti iš 
vakaro. Nakvynės bus parūpin
tos.

A. Masionis,
Rytinio Atlanto pakraš 
čio Lit. mok. inspekt.

džių, kartu su mumis išgyvenan moterį, gauna tarnaitę? Br-br-br.
čių džiaugsmą ir liūdesį.

Klausiau vieną; atsakymą ga
vau lyg ir apie ką kitą. Tačiau 
kažkur atsakymas slypėjo. Klau
siau aktoriaus, ar jis nevaidins 
nebylio, o jis atsakė, kad, nors 
menininkas vargsta, jis džiaugia
si, jei publikos įvertinamas. Tad 
gal ir nebylys operoj dainuoja, 
jei tik publika jo vaidmenį su
pranta?
Opera tai opera, bet dar ir 
komiška

Šalia režisieriaus stovėjo jaunas 
Vytas juodais vešliais plaukais. 
Lyg tos operos kompozitorius. Šis 
palyginimas netyčiom ištraukė 
mano klausimą jam.

— O kaip ten su ta opera? 
Ar tikrai ši bus opera — ir dar ko 
mišką?

— O taip, ši opera savo mu
zikine struktūra yra tipiška XV- 
III-ojo amžiaus italų operoms. Ją 
sudaro arijos, duetai ir rečitaty
vai “secco”, “sausi” rečitatyvai, 
lydimi vien tik fortepiono akor
dų. Rečitatyvai neturi simetriš
kų muzikinių formų. Per juos 
vyksta operos intriga ir veiksmas. 
Arijos ir duetai yra lydimi ne tik 
fortepiono, bet ir styginio kvar
teto. Juose muzikinė forma, si
metrija ir ritmas labai aiškūs. 
Rečitatyvuose vyrauja žodis ir 
vaidyba, o arijose ir duetuose - 
melodija su aiškia muzikine li
nija. Operos arijose ir duetuose 
išreiškiamas personažų vidinis 
pasaulis ir išgyvenimai, tačiau 
jie laikinai sustabdo operos int
rigos eigą. Taigi šioje operoje 
nuolat kartojasi veiksmo akcija 
su labiau statiškais arijų ir due
tų momentais, suteikiančiais ope 
rai muzikinį žavesį. Jos muzika 
pasižymi savo ritmine energija 
ir melodiniu išradingumu. Har
moniniai ji nėra sudėtinga ir joje 
perdėm jaučiamas lengvumas.

Įdėmiai klausiaus šio aiškini
mo, kuris mane žodis po žodžio 
pritrenkiančiai įtikino, kad yra 
tikrų, kad ir komiškų operų, o 
taip pat, kad yra ir jaunuolių, 
nusimanančių apie muziką, kad 
ir vešliais plaukais apaugusių. 
Gal tai visai nenuostabu — juk 
ir šią žavią klasinę komišką ope
rą parašė 23 m. Giovanni, be-

Bet ta mintis mane kažkaip pur 
to.
Klausimas be atsakymo

Po šių paaiškinimų jaučiau, 
kad mano smalsumas buvo lyg 
ir patenkintas. Dabar žinojau, 
kad ši yra tikra opera, nors ir 
labai komiška. Suvokiau, kodėl 
svarbiausia herojė yra ponia tar
naitė. Tik vienas klausimas vis 
vien nebuvo atsakytas: kaip ten 
su tuo nebyliu operoj. Jei tikrai 
teks J. Valentinui vaidinti neby
lį, ar jis vis vien kaip nors ope
roj neuždainuos? Atsisukęs į jį, 
prasižiojau klausti. Jis, pamatęs 
mano klausiantį žvilgsnį, susku
bo man paaiškinti:

— Ši opera reikalauja iš daly
vių nepaprasto vaidybinio leng
vumo, lankstumo ir grakštumo. 
Nepamirškit, kad veiksmas vyks 
ta XUI-ojo amž. romantinia
me klestėjime. Mūsų veikėjai tu
rės išgyventi prieš 200 metų vy
lingos meilės nuotykius. Iš darbo 
eigos galiu užtikrinti, kad mūsų 
jaunieji dainininkai-aktoriai ne 
apvils muzikinius pastatymus 
mėgstantį žiūrovą. Na, bet atsi
prašau — laikas mums tęsti re
peticiją.

Klausimą dar ir dabar jį te
benešioju. Taip ir liko mįslingai 
neaišku: ar J. Valentinas neims 
operoj dainuoti. Na, bet argi ga
li tu, žmogau, viską iš repeticijos 
apie spektaklį sužinoti? Dar gi 
apie spektaklį tokios operos, ku
rioj turi būti nebylys.

Atsilankęs

Claudia Melton, San Francisco, 
Calif., gyventoja, pradėjo žiovauti 
vasario 17 d. ir negali sustoti. 
Daktarai sako, kad tai atsitiko nuo 
tiroidinių liaukų sutrikimo.

žmogaus seilės krakmolą paver- kia pasakyti, kad enzimai yra e- 
čia ne tik cukrumi, bet ir alko-. senciališki gyvybei ir gyvybi- 
holiu. Tikrumoje įvyksta maisto niams procesams, jie veikia kaip
ardymas. Chemikai laboratorijo
se ardo maistą, bet tai daro daž
niausiai naudodami aukštą tem
peratūrą, gyvas organizmas ne
gali aukštos temperatūros nau
doti, nes gyvi audiniai nukentė
tų. Visi žinom, kad mūsų mote
rys užraugdavo duoną, su šiltu 
vandeniu, su mielėmis, apdeng-

darbininkai statyboje: visi iš ei
lės, kiekvienas vykdo jam paskir
tą darbą.

Enzimų išskyrimasJ
Neseniai dvi laboratorijos 

(Manhattan’s Rocefeller u-to ir 
Merck Sharp and Dohne Re
search,) veikdamos nepriklauso-

davo šiltai, palaikydavo per nak-.mai viena nuo kitos atrado ar 
tį, paskui minkydavo ir kepdavo. Į išskyrė enzimą, kuris reguliuoja
Mūsų ūkininkai mokėdavo alų 
daryti, daigindavo miežius. Visi 
mokame pasigaminti rūgusio pie
no. Moterys žino, kad tokių in
dų, kur rauginama, negalima iš
plikyti, — paskui neberugs, arba 
reikės naujų mielių dėti.

Enzimai — katalizatoriai

Zibonukledne ir Dedyribonu 
kleine rūgštis, kurios įeina į chro 
mosomų sudarymą ir būtinos 
gyvybei. Tie enzimai buvo išskir
ti iš jaučio ir kol kas neturi ku-

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

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

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini- 

I mai ir jaunimo polinkis pasiduo-

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
rilmai ir pilna apdrauda. 
i©47 W. 67tb Plaoe WA 5-8063

GYVENIMO
VINGIAIS

autobiografiniai atsiminimai 
Dr. P. Kalvaitytė —Karvelienė

Savo pačios parinktais žo
džiais autorė pasakoja apie gyve
nimo vingius, kuriais ji keliavo 
per vaikystės dienas Lietuvoje, 
mokslo metus svetur ir, pagaliau, 
kaip gydytoja rentgenologė, at
sidėjusi savo specialybės darbui 
bei visuomeninei veiklai. Okupa 
cijų laikotarpis buvo lyg slenks
tis į naują, neramų tremtinio gy
venimą, užsibaigusį šiapus At
lanto.

Asmeninių išgyvenimų švieso 
je matome Lietuvos atsikūrimą, 
jaunuomenės veržimąsi į moks
lus, šviesuomenės pastangas iš
laikyti tautišką dvasią, naujos 
valstybės kultūrinius bei moks
linius laimėjimus ir neigiamy
bes, kurios eina drauge su pa
žanga.

Knyga yra. ne. tik asmeninė, 
bet visos musų tautos istorija.

I dalis . išleista Liet. Knygos 
klubo, kaina $3.00. II dalis iš
leista Nidos, kaina $2.50.

Abi knygos gaunamos Drau
ge. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Katalizatorio žodį įvedė gar
susis chemikas J. J. Berželius 18 
36 metais, jis reiškia tokias sub
stancijas, kurios pačios neįeina į 
reakciją, bet tarpininkauja ir ją 
pagreitina. Tokiais katalizato
riais gali būti metalinės piuvenos, 

* metaliniai lygūs paviršiai. Kar
tais reikia pagreitinti reakcijas 
tarp dviejų skirtingų dujų, tarp 
dujų ir skystimo, tarp skystimo ir 
kietų kūnų. Gyvi organizmai ir
gi turi savo katalizatorius, pvz. 
žmogaus seilės, skilvis, kasa (pan 
creas), lytinės liaukos. Kuo dau 
giau studijuojame, tuo daugiau 
tų enzimų atrandame. Pvz. no
rint paversti duonos gabalėlį į 
kraują, reikia, kaip mokslinin
kai sako 12-os enzimų. Tie enzi
mai turi veikti numatyta eile, 
nes jie labai specializuoti ir vei
kia pagal darbo pasidalinimą, 
sistemą, kaip fabrike. Jeigu vie
nas enzimas yra pakrikęs tai ir 
visi kiti enzimai nebegali veikti 
tinkamai.

Cukrinė (Diabetes) liga yra 
enzimo stoka, kuri, pagal Men- 
delio dėsnius, gali būti paveldėta. 
Tai yra stoka taip vadinamo ge
no, kuris yra recesyvinis. Jei kas 
serga cukrine liga ir nori apsives
ti, neturi vesti diabetiko. Jei ves 
ne diabetiką, vieni vaikai bus vi
siškai sveiki, o kiti iš prigimties 
turės palinkimą į cukrinę ligą. 

Visokeriopa enzimų svarba
Enzimai turi reikšmę net filo

sofijoje. Jeigu kas studijuoja pvz., 
viščiuko embrilogiją, mato, kad 
vyksta didelės permainos kaiuši-

rios nors praktiškos reikšmės. Ta ti svetimai įtakai, 
čiau jų žmoksliška reikšmė y- Romanas įdomus visiems, nes 
ra labai didelė, kaip ir antibioti- jo puslapiuose kiekvienas ras 
kų atradimas. Antibiotikai nu- save ar savo aplinką, kurios 
traukia enzimų grandinę, ir bak nuotaikos ir gyvenimo sąlygos
terija turi mirti. Šių naujų enzi
mų pagaminimas didina moksli
ninkuose viltį, kad esame arčiau 
prie tikslo, kad vieną gražią die
ną ar naktį galima bus laborato
rijoje pagaminti substanciją. Iki

yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa>

OUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(Slx Month Mlnlmum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
In multlpteslof $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

STANDARD 
FEDERAL
8AVINGS AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twlce legal reąulramenta)

HOURS: Mon„ Thura., 0 a.m.-8 p.m.; Tum.,; 
Pri., 9 a.m.-4 p.m. | Sat, 9 a.m. -12 noon»

__________ Wed. — no business tranaacted
AMERICA'! LAROESTJ.ITHUANIAN ASSOČIATĮgH

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, Sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis, Iliustruota, 
414 psl. kaina $3.75.

SENASIS KAREIVIS MATATIJTIS '
. . . • . • , ' - .

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviaia 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50,

GRIMf PASAKOS

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

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki! 
mara jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaiaa $2.50.

JŪRININKO SINDBABO NUOTYKIAI

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

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

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.



BOSTONO ŽINIOS DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. vasario niSn. 26 d. 5

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

Vasario 16-ji buvo minima 
kaip tik vasario 16-tą. 10 vai. ry
to Šv. Petro parapijos bažnyčio
je So. Bostone buvo iškilmingos 
pamaldos. Lietuvių organizaci 
jos, vadovaujamos Amerikos le
giono Stepono Dariaus posto, da
lyvavo pamaldose su vėliavomis. 
•Sv. Mišias atnašavo ir pamoks
lą sakė kleb. kun. Antanas Balt 
rašiūnas, pažymėję,, kąd norint 
jog Marijos žeme Lietuva vėl bu
tų laisva, mes privalome tuo tikė
ti ir šaukti vis garbiau ir garsiau.

Minėjimą salėje pradėjo Alto 
skyr. pirm. Edmundas Cibas. Vi
siems sustojus buvo įneštos or
ganizacijų ir tautinės vėliavos. 
Anelė Januškevičienė paskambi
no, o susirinkę nugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Kun. 
Baltrašūnas sukalbėjo invokaei- 
ją. Žodį tarė Lietuvos konsulas 
Shallna. John J. Grįgalus prane
šė, kad Mass. gubernatorius Sar- 
gent ir Bostono meras White 
paskelbė proklamacijas, o Mass. 
seimelis priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią Lietuvai nepriklauso 
mybės.

Mass. valstybės vyriausias pro 
kuroras Robett Quinn pasveikino 
lietuvius ir priminė, kad jis pa
žįsta lietuvius, kaip gerus, darbš
čius ir garbingus žmones, kurie 
gyvendami Amerikoje užsitarnau 
ja garbingą pripažinimą. Dar 
sveikino Baltų dr-jos pirm. prof. 
dr. Jonas Puzinas, iš Philadel- 
phijos, kalbėjo apie lietuvių veik
lą prieš I-jį Pasaulinį karą ir 
jam baigiantis, apie Lietuvių Di
dįjį seimą, Lietuvos tarybą, jų 
nutarimus ir Vasario 16-sios akto 
paskelbimą.

Meninėj daly rašyt. Santvara 
paruošti: Rita A'usiejūtė, Birutė 
Vaičjurgytė, Jurgis Jašinskas ir 
Gediminas Margaitis skaitė — 
- inscenizavo Bernardo Brazdžio 
nio, Fausto Kiršos ir Vinco My
kolaičio-Putino eilėraščius ir Pu
tino kūrybą, kuri buvo paskelb
ta Amerikoje poikimpirties. Švie
sas, muziką ir aainas iš kanta
tos Kovotojai tvarkė ir perdavė 
Romas Šležas. Aukų surinkta 
$2,536.85.

JAUNIMO VAKARAS
So. Bostono lietuviai va

sario mėnesio subatvakarį pave
dė jaunimui. Tas subatvakaris į- 
vyko vasario 15 d., nepriklauso
mybės šventės išvakarėse. Jauni
mas pasirinko, parengė ir atli
ko programą. Pasirinkimas buvo 
gana įdomus. Jie inscenizavo Ju
liaus Kaupo pasaką “Dr. Kripštu 
kas pragare”. Programos pasirin 
kime ir atlikime dalyvavo stu
dentai: Laima Antanavičiūtė, Bi 
rutė Vaičjurgytė, svečias iš Chi
cagos Uosis Juodvalkis ir Povilas

Apollo 9 komanderis MeDivitt gavo iš savo miestelio gyventojų Jack- 
son, Mich., 150 pėdų ilgio telegramą, linkinčią sėkmės. Nuotraukoje 
matyti ir kiti astronautai ar pareigūnai Cape Kennedy bazėj.

Manomaitis. Programą pradėjo į- 
vadu, kad riaušes buvo seniau, 
yra dabar ir bus ateity. Šių dienų 
jaunimas save laikąs taikos ir 
meilės generacija. O visa, kas yra 
negera, esąs velnio darbas. Pro
gramą baigė Antano Gustaičio 
eilėraščius irgi apie velnią. An
tanavičiūtė ir Vaičjurgytė pakai
tomis skaitė iš pasakos, o Juod
valkis ir Manomaitis, taip pat 
padedant mergaitėms, insceniza
vo velnią Juoduodegį, teisėjus ir 
žmones.

Pabaigai poetas Santvaras pri
dėjo žiupsnį atsiminimų iš Kau
no,-kada jis gulėjęs Karo ligoni
nėj, o kambario — palatos nu
meris buvęs 13-tas. Tada jo aky
se viskas buvę žalia: seselių vei
dai ir rūbai, daktarų veidai ir 
rūbai, sienos įr lubos, viskas buvę 
žalia. Bet tai, žinoma, nebuvo 
velnio darbas. Subatvakaris buvo 
nuotaikingas. Svarbiausia, kad jį 
atliko jaunimas, be kitų pagel- 
bos. Jie įrodė, kad skaito lietu
vių lietratūrą, moka pasirinkti ir 
perduoti programą. Subatvakary 
buvo daug jaunimo.

BACEVIČIŪTĖS KŪRINIŲ 
KONCERTAS

Šį sekmadienį, kovo 2 d. 8:30 
vai., Jordan Hali rengiamas šeš
tasis lietuviškos muzikos rečita
lis. Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas ir pianistas Vytenis M. 
Vasyliūnas duoda Gražinos Bace 
vičiūtės sonatų vakarą. Kaip ži
nome, Gražina Bacevičiūtė mirė 
šių metų sausio 19 d. Varšuvoj. 
Šio rečitalio kuklios pastangos pa 
rodyti Gražinos Bacevičiūtės kū
rybą.

Vasyliūnai atlieka lietuvių 
kompozitorių kūrinius, tik mes 
mažai juos lankome, o kalbame 
apie lietuvių kūrybą ir lietuvių 
kultūros išlaikymą.

MELROSE SIMFONINIS 
KONCERTAS

Melrose simfoninis orkestras, 
kurio dirigentu yra Jeronimas 
Kačinskas, kovp 2 d. 3:15 vai. p. 
p. rengia koncertą Melrose Me
morial salėje. Programoje: Webe 
rio — Freischutz overtūra, Pro- 
kovjevo — klasikinė simfonija, 
Smetanos — Vltava ir Mme. Ma 
re L’Oye baletas —; Ravelio. 

LIETUVIU FONDE
Ada ir Juozas Šilimai įnešė 

Lietuvių fondui $200. Abu Šili
mai yra pensininkai. Stasys Rac- 
kevičius įnešė $100. Bostonas 
fondui jau sudėjo 2,060 dol.

TWA oro linija birželio 1 d. 
pradės kasdieninius tiesioginius 
skridimus iš Chicagos į Pary
žių. Liepos 1 d. panašų patarna
vimą pradės iiš Chicagos į Frank 
turtą.

Amerikos Lietuvių tarybos skyriaus delegacija pas Bostono merą, kuris Vasario 16-ją paskelbė Lietuvos 
diena. Iš kairės į de.inę: sekr. Jackus Sonda. Lietuvos garbės konsulas adv. Anthony Shallna, Ona I Vaš
kienė, vicepirm. adv. John Grigalus, majoras Kevin H. White, pirm. inž. Edmundas Cibas ir ižd. inž. Alek
sandras Čaplikas.

BAŽNYČIOS OKUP. LIETUVOJ - 
VALDŽIOS TURTAS

Patys komunistai parodo, kaip persekiojamas tikėjimas

Vasario 6 dienos Valstiečių 
Laikraštis Vilniuje paskelbė įsi
dėmėtiną atsakymą į neva skai 
tytojų paklausimą, “kam pri
klauso maldos namai ir daiktai, 
skirti kulto tikslams?” ir “ar 
gali dvasininkai vienašališkai 
tvarkyti religinės bendruomenės 
inventorių ir lėšas?”

Atsakyme išdėstytieji dalykai 
žinotini ir lietuviams užsieniuo
se, ypač turintiems sumanymų 
siųsti ar testamente užrašyti 
tą kokiai bažnyčiai Lietuvoje. 
Tie dalykai taip pat gali būti 
įdomūs išgirsti ir nelietuvių vi
suomenėse, ypač religinėse or
ganizacijose. Atsakymas čia pa
teikiamas be komentarų.

“Bažnyčios ir kiti maldos na
mai bei juose esantis kulto In
ventorius, valdžios organų per
duotas naudotis tikintiesiems, 
priklauso valstybei. Šis turtas 
yra ne .religinės bendruomenės, 
bet valstybės nuosavybė. Mal
dos pastatus ir kitą turtą, būti
ną kulto atlikimui, valstybiniai 
organai perduoda tikintiesiems, 
sudarantiems religinę bendruo
menę, o ne dvas'ninkams, ne re
liginiams centrams.

Religinė bendruomenė šį in
ventorių gauna pagal sutartį iš 
rajono (miesto) DŽDT vykdomų 
jų komitetų nemokamam nau
dojimui. Sutartį pasirašo ne ma 
žiaų kaip dvidešimt pilnamečių 
religinės (bendruomenės narių. 
Jie įsipareigoja sergėti ir tau
soti religinei bendruomenei per
duotą naudotis kulto pastatą ir 
kitokį turtą, apmokėti išlaidas, 
susijusias su šio turto valdy- i 
mu ir naudojimu, sugadinus ar 
praradus turtą, padengti pada
rytus valstybei nuostolius, nau
dotis kulto pastatu ar kitokiu 
turtu tik religinių poreikių ten
kinimui.

Visas turtas, įsigytas religi
nių bendruomenių organų, pri
valo būti valstybinių organų a- 
pyskaitoje ir nesiskaito bažny
čios nuosavybe. Religinė bend
ruomenė gali tik valdyti valsty
bės turtą ir juo naudotis nuo
mos teisėmis.

Religinė bendruomenė priva
lo turėti tikslų kulto invento
riaus apyrašą. Į šį apyrašą į- 
traukiami taip pat visi naujai 
pirkti, paaukoti ar perduoti iš 
kitų bažnyčių religinio kulto 
daiktai. Į inventorizacijos kny
gas neįtraukiami tik atskirų as
menų paskolinti privatūs daik
tai. Religinė bendruomenė pri
valo leisti bet kuriuo metu, iš
skyrus laiką, kai atliekamos re
liginės apeigos, rajono (mies
to) DŽDT vykdomųjų komitetų 
įgaliotiniams periodiškai tikrin
ti bei apžiūrėti inventorių. Tai, 
žinoma, nepažeidžia tikėjimo, pa 
maldų, religinių kultu atlikimo 
laisvės.

Istorinę ir menę reikšmę tu
rintys maldos pastatai, esantie
ji ypatingoje įskaitoje, perduo
dami ta pačia tvarka ir tais pa
čiais pagrindais, kaip ir kiti mai 
dos pastatai. Tačiau šiuo atveju

dar privalu laikytis valdžios or
ganų nustatytų meno kūrinių 
apyskaitos ir apsaugos taisyk
lių.

GERO S 

NAUJIENOS!

MES VĖL PRIIMAME 
UŽSAKYMUS ŠALDYTU* 

VAMS:

ŠALDYTUVAI

2181 Zil-Moskva 240 Ltr. $236.33

2182 Oka-3 200 Ltr.......... $212.11

2183 Yuryzan 175 Ltr. $196.00

2184 Orsk (KX-0100) 120
Ltr..........................  $191.89

2185 Mnsk-2 119 Ltr........ $169.67

2186 Biryusa 160 Ltr. . . $191.89

2187 Mir 125 Ltr..............$161 56

2188 Saratov 2, 85 Ltr. $111.11

2189 Dnepr or Donbas,
165 Ltr.................... $151.56

Pristatome tuojau — skubinkite 

savo užsakymus į:

PODAROGIFTS, Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH 

NEW YORK, N. Y. 10003 212-228*9547

arba į prie jo prisijungusias firmas: 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street
Philadelphia, Pa. 19106 215-925-3455

OOSMOS PARCELS ENPRESS CORPORATION

45 West 45 Street
New York. N. Y. 10036 212-245-7905

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway
Ne<w York. N. Y. 10019 212-581-7729

Religinės bendruomenės rei
kalams tvarkyti, funkcijoms, su
sijusioms su kulto inventoriaus 
ir piniginių lėšų naudojimu, vyk 

1 dyti religinė bendruomenė JS sa
vo narių tarpo tikinčiųjų susi
rinkime atviru balsavimu renka 
vykdomąjį organą iš trijų as
menų. Kulto inventoriui religi
nė bendruomenė gali išrinkti re
vizijos komisiją.

EKSELENTIŠKOS 

DOVANOS !

MOTOCIKLAI 
MOTORINIAI SKUTERIAI 
MOTORINIAI DVIRAČIAI

2111 Ural-2 M-63 U su šo
niniu automobiliu $771.60

211:2 K-750 M su šoniniu
automobiliu ........... $740.74

2113 Jupiter-IZH-2 su šo
niniu automobiliu $377.11

2114 Jupiter IZH-2 ....... $270.89

2115 IZH-Planeta su dviem
sėdynėm ................ $258 33

2116 Vos'khod su dviem sė-
dyn.............................. $203.33

2117 M-105,1 cilindras,
7 H.P., 123.5 c.c. . . $145.83

MOTORINIAI SKUTERIAI 
IR

MOTORINIAI DVIRAČIAI
2121 Tula-tourist, 10 H.P.,

199 c.c......................... $225.00

2122 Viatka-VP-150 M. 6
H.P., 148 C.C................. $145.89

2123 Riga-3, 2 H.P., 55 c.c. $79.22

Dvasininkija ir religiniai cent
rai neturi teisės pašalinti tą ar 
kitą narį iš vykdomojo organo 
ar revizijos komisijos sąstato. 
Jie neturi taip pat teisės duoti 
bet kokių privalomų patvarky
mų religinės bendruomenės vyk 
domajam organui, revizijos ko
misijai bei tikintiesiems. Dvasi- 
n'nkų funkcijos apsiriboja re
liginių apeigų atlikimu. Tikin
tieji samdo ar išsirenka dvasi
ninką, taip pat, kaip sargą, var
gonininką ar k:tus bažnyčios 
tarnus. Pašalinti atskirus as
menis iš religinės bendruome
nės vykdomojo organo ar re
vizijos narių tarpo turi teisę tik 
vietinių valdžios organų vykdo
mieji komitetai.

Dvasininkija ir religiniai cent
rai neturi teisės tvarkyti reli
ginių bendruomenių žinioje e- 
sančio turto ir piniginių lėšų. 
To reikalauja tarybiniai įstaty
mai. Tačiau praktikoje neretai, 
ypač katalikų bažnyčioje, pilnas 
religinės bendruomenės šeimi
ninkas yra kunigas. Jis menas 
***>***-**?»!*****-K*****i*H»ę$~*.:;<

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Kadio Pi t. 

srama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 100 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėlinusiu 
Pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag 
lutės pasaka Programą veda 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel 
VN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
Mėnraštis “Draugas”.

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS
Septynioliktąją “Draugo” pre

miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAL1GE, kaina 
$3.50.

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

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

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

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Praeilyje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems.

Todėl, tarp daugelio kitų DRAUGE gaunamų knygų, patar
tina pasiskaityti ir

Išganymo kelias, Pranciškus Salezas 3.50
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. Alexander 1.50
Pažvelkime į Mariją, prel. F. Bartkus 2.00
Šv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00
Šv. Augustinas, Giovanni Papini 3.00
Šv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 3.00
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis 3.00
Illinois gyventojai prašomi prie knygos kainos pridėti 5 proc.

mokesčiams.

tvarko religinės bendruomenės 
kulto reikmenis, pinigines lėšas, 
vadovauja kitiems reikalams. 
Klebonai stengiasi visą vadova
vimą parapijom paglemžti į sa
vo rankas, panaudoti tai sava
naudiškiems tikslams. Tai gru
bus tikinčiųjų teisių ir tarybi
nių įstatymų pažeidimas.

Kunigai turi teisę imti iš ti
kinčiųjų tik už religinius pa
tarnavimus: krikštą, santuoką, 
laidotuves ir kt. Pinigai, kunigų 
gauti už religinius patarnavi
mus, yra jų asmeninės pajamos, 

gurios nieko bendro neturi su 
religinės bendruomenės pajamo 
mis. Dvasininkai, kaip ir visi 
kiti piliečiai, už savo pajamas 
privalo mokėti pajamų mokestį. 
^Religinių bendruomenių paja- 
'-mos yra neapmokestinamos”.

(Elta)

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
pami meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
•sss?':

romanas
K. ALMENAS

UPE Į RYTUS, 
UPE Į ŠIAURĘ

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at-

Kaina: I dal. $3.00, II dal. 
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėja ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”, 
kesčiams.
ti prie knygos kainos 5 proc. mo-

Perskaitę "Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti.



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1939 m. vasario mėn. 26 d.

BRANGIEJI KALIFORNIJOS LIETUVIAI!
Los Angeles Lietuvių Bendruomenės suorganizuotas Radijo Va

landėlės Klubas gavo radijo stotį KTYM ir nuo š. m. vasario mėn. 
16 d. kas sekmadienį radijo bangomis AM 1460 5 vai. — 5 vai. 30 min. 
p.p. pradėjo perduoti kultūrinio ir visuomeninio pobūdžio lietuvių 
radijo programą.

Šios radijo valandėlės tikslas yra išlaikyti ir išsaugoti gyvą lie
tuvių tautinę dvasią, kelti vieningo darbo reikalingumą, lietuvio meilę 
lietuviui, nagrinėti kultūrines ir visuomenines problemas, duoti gerų 
lietuvių kultūros pavyzdžių ir geros lietuviškos muzikos.

Radijo programai išlaikyti reikalinga lėšų. Todėl Klubo vado
vybė kreipiasi į visus geros valios lietuvius ir lietuvių organizacijas 
prašydama įvertinti šio numatyto darbo reikšmę ir mūsų radijo svarbą 
lietuviškai visuomenei ir būti radijo programos rėmėjais-talkininkais.

Aukas programos išlaikymui galima įteikti mūsų atstovams arba 
tiesiog pasiunčiant Lietuvių Radijo Klubo kasininkei: T. Sereika, 836 
N. Lafayette Pk. PI., Ap. 4, Los Angeles, Calif. 90026.

Aukojusieji $5.00 ir daugiau bus skelbiami per radijo programą 
(jei aukotojai nebus tam priešingi).

Norint pasiskelbti ar ką pasveikinti, prašome kreiptis į mūsų 
valdybos narius ar atstovus jūsų apylinkėje, kurie priims skelbimus 
bei kitą medžiagą ir perduos Lietuvių Radijo vedėjui Stasiui Paltui, 
3786 Griffith View. L. A. Telef. 662-0244.

Laukiame visokeriopos jūsų paramos ir iš anksto dėkojame.

Tegul lietuviški radijo garsai
Tau primins, kur palikai
Tu svajones ir sapnus
Ir gimtuosius tėvų namus...

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

HELP VVANTED — MOTERYS

MISCELLANEOUS

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

CONSTRUCTION C0.
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiHiii

tO% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% Wes» 95th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4.8654 Ir GR 6-4330

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

[kitokį PASTATAI Į

2467 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Ageney, 2925 VV. 63. PR 8-6032 
Nelaukit — užstregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę daij 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLEč-

SO and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Experienced Steno 

& Gen’l .Office Giri
Ages 25 to 45. Excell. potenfal 
for advancement, steady year 
round employment. For interview 
call —

M0 4-8711
Mon. thru Friday 

8:00 A.M. to 4:30 P M

HELP VVANTED — VYRAI

SCHOOL
CUSTODIAN
Morton Grove, Illinois

Steady year around work. 
Hours 1 P.M. to 9:30 P.M. 

Pension and insurance plan.

Ask for Mr. Stout

Y0 6-8200

Los Angeles, California 
1969 m. vasario mėn. 16 d.

ATPIGINS VAŽMĄ 
SENESNIEMS

Chicagoje buvo surinkta 10, 
000 parašų, siekiant, kad senes
niems žmonėms būtų papigintas 
važinėjimas miesto autobusais. 
Dabar senesniųjų Chicagos gy
ventojų sąjunga - Chicago Area 
Council of Senior Citizens Orga- 
nizations —praneša, kad balan
džio mėnesį bus įvestas papigini
mas - pusė kainos už susisieki
mą miesto autobusais senesnio 
amžiaus piliečiams. Tuo tarpu 
sis papiginimas bus tik bando
masis ir tik gautieji rezultatai 
parodys, ar toks papiginimas 
bus įvestas pastoviai. Chicagos 
meras Daley šiam reikalui yra 
palankus.

Minėtoji organizacija taip pat 
siekia gauti papiginimą seniems 
žmonėms už maistą įvairiose 
valgyklose. Siekiama, kad būtų 
galima gauti pietus už 80 ct. 
Esą pagrindo susilaukti to bent 
kai kuriose valgyklose.

IŠTRĖMĖ AMERIKIEČIUS

Iš Kolumbijos Ibuvo ištremta 
dešimts taškos korpuso narių, 
kurie dirbo Pereiros mieste. 
Nora oficialiai ištrėmimo moty
vai nepaskelbti, tačiau žinoma, 
kad jie buvo apkaltinti kišęsi į 
Kolumbijos vidaus reikalus. Pe
reiros miesto burmistras juos 
apskundė ir pareikalavo Ameri
ką atsiimti, nes jie esą pavojin
gi viešajai tvarkai. Kaip žinia, 
taikos karpo nariai dažniausia 
dirba prie neturtingosios gyven
tojų klasės, stengiasi jiems pa
dėta ir pakelti žemą gyvenimo 
lygį. Tai nepatinka turtingie
siems, kurie dažnai juos provo
kuoja. kl-

VIENUOLYNŲ LAISVĖ 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Vyriausioji Čekoslovakijos 
valstybės prokuratūra Prahoje 
pareiškė, kad Čekoslovakijoje 
hei 'vienas vienuolynas arba re
liginė bendruomenė nebuvo įsta 
tymais priverstinai panaikinta. 
1949 m. nuostatu tebuvo tik baž 
nyčių ir vienuolynų ūkinės 
nuosavybės nusavintos. Todėl

STASE PAUTIENIENĖ,
Lietuvių Radijo Valandėlės Klubo

pirmininkė

J. GEDMINTAS, 
sekretorius

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgy mėty patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI { LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-598?

Pavasariui ateinant gatvėse pasi
rodo vis daugiau vaikų, todėl rei
kia apdairumo vairuotojams, kad 
neužkliudytų. Vairuotojas niekada 
negali būti tikras, kad vaikas pės
čias ar dviračiu neiššoks į gatvę. 
Gyvenamose vietose nereikia sku
bėti. Norį gauti nemokamai sau
gaus vairavimo taisykles gali ra
šyti Paul Powell, Secretary of

iipnaglieidj IUioma ijįįį'tiįį,

Patogios išsi- 
mokejlmo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visy 
rūšių grindis.

BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Samuel Iaųuinta, Weirton, W. Va., 
laiko visą glėbį policijos surašytų 
tikietų už mašiną, kurią jis laikė 
pastatęs prie savo namų. Vyras sa
kos, kad ten jis turi teisę mašiną 
statyti, gi policija galvoja kitaip.

vienuolynų religinės bendruome
nės įstatymiškai ir toliau tebe
egzistuoja ir nėra jokių kliūčių, 
kad jos įstatymų ribose vėl 
galėtų savo vienuolyninį gyveni 
mą atnaujinti. Turtų ir nuosa
vybės klausimai ir jų gražini
mas vienuolynams bus ateityje 
išspręsti Kultūros ministerijoje 
— sakoma Čekoslovakijos vals
tybės prokuratūros pareiškime. 
Kaip žinoma, 1950 metais foalan 
džio 15—15 ir 27—28 naktį visi 

vienuoliai Čekoslovakijoje bu
vo priversti, pasiėmę tik būti
niausius dalykus, palikti savo 
vienuolynus ir religines parei
gas ir priverstinai nukreipti į 
fabrikus ar kitus pašaukimus. 
Tuo metu Ceikoslovakijoje buvo 
258 vyrų vienuolynai su 2.193 
vienuoliais ir 720 moterų vie
nuolynų su 10,500 seselių, iš ku
rių dalis buvo palikti dirbti į- 
vairiose ligoninėse o kitos sukon 
centruotos trijuose vienuolynuo 
se priverstos dirbti fabrikuose 
ar kitose įmonėse.

ŠV. TĖVAS APIE ŽEMIŠKĄJĄ 

LAISVŲ

Popiežius Paulius VI-sis vie
šoje audiencijoje kalbėjo tikin
tiesiems apie tikrąjį, krikščionis 
ką jį laisvės supratimą. “Pirmo
ji ir pagrindinė žmogaus as
mens kilnumo žymė — kalbėjo 
Popiežius — yra laisvė, kylanti 
iš jo panašumo į Dievą. Toji lais 
vės idėja nepaneigiamai jungia
si su pagrindinėmis žmogaus tei
sėmis, kurios įgalina žmogų 
laisvai veikti visose gyvenimo 
srityse. Katalikų Bažnyčia—pa
reiškė šv. Tėvas — visuomet 
skelbė ir laikosi žmogaus lais
vės mokslo, nežiūrint kad pirma 
prade nuodėmė žymiai susilp
nino žmogaus valios galias. Žmo 
gaus laisvės nepanaikina nei tik 
rosios tiesos pažinimo reikalavi
mai. nei dieviškosios malonės 
paslaptingas įsiterpimas į žmo
giškąją veiklą, nei Dievo Ap
vaizdos veikla prigimtąjame pa^

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Nantu, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.

REAL ESTATB

2-jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6, 4 Ir 2)4 ikamb. 
butai. Prie 70 ir Western. $22,000, 
arba pasiūlymas.

5 kamb. 20 metą mūr. rezidencija 
prie 7t ir Calit'ornia. $19,000.

5)4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

Gražus sklypas 100x150 pšdų Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

8 butų 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75,000.

1)4 aukšto (6)4 Ir 4)4 kmb.) 8 
metų mūr. prie 63-čios ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. TeL 925-6015

D Ė M Ė S 1 O 1

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
J E 1 G C JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitėB į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite

D R A U 3 A 8 
4545 West 63rd Street

CHICAGO. n LINOIS 60629
dliilllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiililllll

SIUNTINIAI f LIETUVA
COSMOS enpress 

MAKQCETTTE OIFT PARCEL 8EBV 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 «9th St. Tel. WA 5-2737
4333 So. Halstcd St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai Į Lietuva.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ltal. lietpalčių Ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų už 
takymal.

E. tr V. Žukauskai
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

iiimimmmitmimimimiiuiiimiiiiiiiiit

Heating Contractor
įrengtu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir atr oondltioning ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekam'as greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 
4444 S. VVcstem, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447.

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

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rudėnas K Šimulis

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo išleista kolkas tik 
viena knyga. Jos kaina $5.00.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie- 
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkini.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Excelent opportunity!
Immediate opening!

T YPI ST
GENERAL OFFICE
Ali around giri with good typing 
skili. Good figure aptitude. Only 
those with above ąualifications Ali Fringe' nčnerius Paid.^ 
need apply. 40 hour week. Good tirementT_, Program. steady Year 
salary and benefits. Permanent

L KAKI M; MANVFACTURER 
„ OP KAMI TOOLS HAS 
BMMEDIATE OPENING FOR

VVAREHOUSE 
MAN
Draft Exempt

Potential For Advancement.

position. Apply now!

UNION LINEN S U PPL Y C0.
4131 N. Ravenswood Avė. 

Chicago, Illinois 
THL. — 525-1545

KADA PERKATE NAMĄ
Našle parduoda kelių metų liuk

sus S-jų butų mūrą. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $52,500.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidenciją. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios. 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000. <

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas. Švarus, gražus, pi. 
gus $20,000.

814,200 pajamų iš apartmentinio
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, air cond., geležinS tvora, 
36 p. Sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar- 
petai Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$43,000.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinS tvora, naujas 
gazu šildymas, ar.ti mūsų. $28,500.

lotas dviem butam, 30 pBdų prie 
pat parko. Pigus.

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

Arti Marąuette Pko.
6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 

Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

I butų mūr. po 5 kamb. 50 p 
sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. 352.900.

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudiji Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

REAL ESTATE

Prie 68 ir Westem 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $24,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa* raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43.600.

1)4 aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
tr patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Wa«htenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. Ir butas rūsy 3-jų kamb 
$28,900.

VAINA R EALTY
2517 W. 71st St.. RE 7-9515

1 )4 aukšto mūr. 5 ir 3 kamb., 
Įrengtas rūsys, garažas. 64 -Ir Putas 
kl. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,EĮ00.

6 kamb. mūro “ranch” su 3-jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — 

Notary
Income Ta> 
Public

2737 VV. 43 St. — CL 4-2390

Tvarkingas, teisingas ir greita* 
patarnavimas visais Real Estati 
reikalais. Be to, veikia Notariata* 
daromi ir liudijami vertimai. Tvai 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
un Income Tax ir atliekami kitok 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Af- CL 4-7450

REMKTTE “DRAUGĄ”.

REAL ESTATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo- 

alz, alum. langai, šiluma gazu. 2 
iuto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

3 no 5)4 kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam i-usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų 1- 
‘ttalgos. $18,900.

2 po 6 kamb. 8 metų rūras. karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000.

gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TeiraukltSs.

Hoomlng house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai išnuom. Siauri- 
nSJe miesto dalyje. TeiraukltSs.

a kamb. mūr. "BuUt-lnz”, kokli 
nūs plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pkė. $20,600.

. 1H aukšto mūr. 5 ir 5 kamb. t 
įėjimai. Atskiri šildymai 2 auto ga 
ražas. 67 Ir Oakley ■ 31 •,500

NERIS REAL 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

>iiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimii>iiiti«iiiiiiiiintiiiiiiiiii<iiiiiiiiiiii

SALES " MOBTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero. III. Tel. OI. 6-2253 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riveraide, La Grange Parh 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Pračome užsukti 1 mūsų ištaigą 
ir Išsirinkti U katalogo.

Round Employment.
For Intervietv Call 

MO 4-8711
Monday Thry Friday 

8.00 A.M. To 4:30 P.M.

PRINTING
OFFSET

TRAINEES
If you are a high school grad, 
draft exempt. seeking an unusual 
opportunity to learn a highpaying 
trade, are willing to start at the 
bottam, and want to work with a 
company that will promote you, 
we can offer you an outstanding 
change to learn and grow, merit 
raises.

Call Diek Lavenka 
DE 2-5540

i Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP VVANTED — VYRAI

JANITOR
(Nights)

Experlenced in the care of vlnyl tile 
floor. General janitor work. Excel- 
lent, steady job. References are re- 
ąuired.

Apply In Person
PEERLESS SERVICE 
207 S. Wahash Avė.

Room 500

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas Ii. 
aviu dienraštis G' skelbimų kai-

• c Iii iP.'.-uviranR

HELP VVANTED MOTERYS

MERCY HOSPITAL SCHOOL 0F NURSING
PIttsburg, Pennsylvania

TVVO-YEAR DIPLOMĄ NURSING PROGRAM
Approved by the Pa. State Board of Nurse Examiners. Accredited by the 
National League for Nursing. Accepting Applications now men and wom- 
en. (Married or Single) for September, 1969. Living accommodations for 
woraen available in nurses’ residence.

For further Information, write 
Send for Brochure

DERECTOR OF THE SCHOOL OF NURSING 
Mercy Hospital, 1401 Blvd. of Allies

Pittsburgh, Pa. 15219 412-391-8800

NURSING INSTRUCTORS
IN MEDICAL—SURGICSi. •

These Hospital Faculty positions are available im- 
mediately. National League for Nursing Accredited 
Diplomą program. Bachelor Degree desirable.. Sala
ry open. Send resume, wire or call:

617 744-6000

SALEM HOSPITAL
SCHOOL 0F NURSING

81 Highland Avė., Salem, Mass. 01970

DĖMESIO 1
........ .

Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me
džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvenimo:

MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
(Šv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys .................. $1.50
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

$1.00

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, vysk. V. Brizgys $1.50
' (gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC ...................................................... $g.00
(apreiškimų pasakojimai)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC .......................... $2.00
(Marijos apsireiškimai Lietuvoje ir Europoje)

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
...................................... ihiihiiiiihihiiiiiii............. n......... iiuhiihiiihhhiii...........nu

Pershiti* Draika diinkilr kitiems pasiskaityti

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
6V. ŠEIMOS VILOJE 

LEMONTE

Čia bu vo paminėta Vasario 
16-ji. Senukai užprašė šv. Mišias 
už kenčiančią tautą, kurias at

laikė kapelionas kun. F. Gurec- 
kas ir pasakė pritaikintą pa
mokslą. Seselės gražiai pagiedo
jo lietuviškai per Mišias, ir ga
le visi sugiedojo Tautos himną.

Salėje įvyko meninė progra
ma, kurią paruošė energinga ir 
miela seselė Maria - Gabrielė. 
Ji sugeba, net iš 80 - 90 metų 
senumo gyventojų surasti puikių 
artistų ir šokėjų su tautiniais 
Rūbais. Gili padėka jai, kad ji 
neleidžia mums pasenti!

Po linksmosios dalies, buvo
me seselių kazimieriečių skaniai 
- lietuviškai pavailšinti. Ten pat 
buvo ir parodėlė, kuri kėlė 
mums džiaugsmą ir pasididžia
vimą, kad ir mes esame senos 
f 1251 m.) ir garbingos tautos 
ainiai.

. Svetimtaučiai grožėjos mūsų 
^parodėle ir sena tautos kultūra

ir gailėjos kad yra komunistų 
vergijoje naikinama. Vilai vado
vauja kun. S. Adominas. O vy
resnioji yra sės. Clemencia. Už 
palaikymą lietuviškų tradicijų 
Šv. šeimos viloje mes esame 
nuoširdžiai dėkingi jiems.

Senukas

IŠSIKĖLĖ Į ORLAND PARKĄ

Antanas Bacevičius, daug me
tų veikęs lietuvių visuomeniniam 
gyvenime, ypatingai katalikų 
organizacijose, Vyčių, L. R. K. 
Federacijoj, L. K. Susivienijime, 
Tautos fonde, Pilnųjų blaivinin
kų, Dramos rateliuose, choruo
se, nepamiršo Lietuvos ir trem
tinių reikalų, kuomet jiems bu- 

0 vo reikalinga pagalba. Antanas 
darbu ir aukomis prisidėjo prie 
visų lietuviškų organizacinių 
darbų, bet buvo arčiausiai prie
širdies lietuvių labdarybė.

Labdarių ūkyje, kūrimosi me
tu per dešimtį metų buvo ūkio 
vedėju. Antanas būdamas rea
listas žvelgė į ateitį blaivai. Ži
nojo, kad jaunystės jėgos ir e- 
nergija išsisems, dėlto statant 

I Liet. Lab. s-gai seneliams prie
glaudos namus, Antanas įsiren
gė gražu - patogų kambarį, įves- Į 
dindamas $1,800. Vasario 20 d. 
Antanas paliko Marąuette Par
ką ir išėjo poilsiui į šv. Šeimos 
vilą, Orland Park, IU. A. Bace
vičius, būdamas darbštus ir di
delis gėlių mylėtojas, ir poilsiau
damas nemano sėdėti rankas 
susidėjęs, nes išvažiuodamas pa 
stėmė su savim didelę kolekciją 
gėlimų sėklų, kuriomis pagra
žins Šv. šeimos vilą. Vincukas

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 
KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININ

KŲ DRAUGIJOJ

Sausio 26 d. įvyko Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių susirinki
mas, kuriame buvo apsvarstyti 
jų tvarkymo reikalai ir išrinkta 
sklypų savininkų nauja valdyba. 
Labai sumaniai jį pravedė dr. 
K. Bobelis iš Elgin, IU. Seno
ji valdyba ir LB revizijos komi
sija patiekė aiškius pranešimus, 
kalbėjo p. Regis, dr. Kriaučeliū- 
nas, dr. Ringus, A. Gulbinskas, 
p. Maggneti, J. Vaičiūnienė, dr. 
Jerome, LB atstovai ir kt.

Visi lietuviai, prieš laidojant 
savo artimuosius, turi susitarti 
su parapijų klebonais, kaip no
rime laidoti, lietuviškai ar ame
rikoniškai, ar norim tuoj miru
sį vežti į duobę .ar palikti koply
čioj. Tuo jokių atskirų išlaidų 
nedaroma, tai patvirtino kapinių 
atstovas J. Philbin, LB komite
to masiniam susirinkime. Lietu
viškos tradicijos galima laikytis 
ir su kunigais reikia iš anksto 
susitarti. Dar daug įteiktas re
zoliucijos punktų nėra išspręs
ta, bet jau prieita prie kablio 
panaikinimo, toliau seks pamink 
lų užrašų reikalas, o ir lietuvių 
teisės į kapinių valdymą.

Šv. Kazimiero kapinių sklypų 
savininkų draugija įėjo į antrų 
metų veiklos barą. Valdybą su
daro: pirm. L. Giedraitienė, vice 
prez. dr. Ringus, Barakauskas 
ir Balys Brazdžionis, sekr. Ja
kutienė, fin. p. Šukys, svarbiems 
reikalams Maggenti, kartotekos 
ved. Valinskas, istorijos rinkimo 
ved. Karazija. Valdybos posėdy
je yra nutarta šiais metais pa
gyvinti veiklą, ypač sutraukti 
visus sklypų savininkus į draugi
ją, suruošti kelius parengimus 
ir paminėjimus mirusiųjų. Visi 
lietuviai turintieji sklypus pra
šomi užsirašyti pas Šukį, 6930 
So. Campbell avė. arba pas pir
mininkę Giedraitienę, Valinską 
ar kitus valdybos narius. Kurie 
gavote laiškus, grąžinkite valdy
bai. Nario mokestis vieniem me
tam 1 dol. Yra labai svarbu, 
kad sklypų savininkai savo pa
tirtus kokius nemalonumus, nuo
stolius ar kitas negeroves pra
neštų valdybai ne tik žodžiu, 
bet ir raštu. Į draugiją priima
mi tik turintieji šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse sklypus arti
mi giminės bei kas mirusius at
stovauja. Yra nutarta, kad ga
li būti draugijos rėmėjai. Drau
gija yra tik organizacinėj stadi
joj, todėl reikalinga įvairi para
ma, žodžiais, darbais, lėšom bei 
talka parengimuose. Pirmaisiais 
veikimo metais be minėtų kele- 
tos narių, yra daug dirbę šie

Aptariant Lietuvos kankinių koplyčią, Romoje kard. A. Saimorė ir 
dr. inž. V. Vacchini tyrinėja koplyčios modelio vidų.

neįėję į vaidybą: Iz. Stončienė, 
Jasius, Deveikis ir Sucala. Jiems 
visiems nuoširdi padėka. Pirmie
ji veiklos metai buvo audringi 
visokiais darbais, tačiau tenka 
vistik džiaugtis, kad kartu su 
LB komitetu daug kas padary. 
ta. Bal. Brazdžionis

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
KLUBE

Žemaičių Kultūros klubo gau 
sus susirinkimas įvyko vasario
19 d., Hollywood svetainėje. 
Apie 100 narių išklausę to vaka 
ro dienotvarkės punktus ir ap
tarė ankstyvą — pavasarinį pa
rengimą, kuris įvyks balandžio
20 d. toj pačioj svetainėj. Tam 
reikalui išrinkta komisija ir 
talkininkai. Žemaičių Kultūros 
klubas, kaip ir kas metai suruo
šė pagerbimą, daugiausiai niusi- 
pelnusiems ir prisidėjusiems prie 
klubo reikalų nariams. šiame 
susirinkime buvo pagerbti R. ir 
J. Didžgalviai, kurie per praei
tus metus daug kuo yra prisi
dėję prie klubo reikalų ir paren
gimų. Viso to reikalo iniciatorė 
buvo Marta Masiulis, kuri savo 
lėšomis pampino užkandžius, o 
Julija Sačauskas ir klubas įtei
kė dovanas.

Kaip tik tą patį vakarą suta
po ir p.p. Jono ir Rožės Didžgal- 
vių gimtadienis, ta proga su
dainuota Ilgiausių metų, o po to 
pasakyta gražių prakalbų. Kal
bas pasakė F. Puodžiukas, Mar
ta Masiulis, Juška, Bemice Žem 
gulis, Julija Sačauskas, J. Bali- 
čas ir kt.

(Tą vakarą įplaukė nario mo
kesčio: 164 dol. ir tuoj buvo iš
mokėta, viena pomirtinė pašal
pa ir kelios kitos, smulkios iš
laidos: viso 108 dol. Klubas tą 
vakarą paskyrė taip pat auką 
Chicagos Lietuvių tarybai.

Šiuo metu klubas turi ener
gingą ir daiftlščią valdybą, ku
riai vadovauja Juozas Skeivys.

Nors per 1968 m. klubas ne
teko 20 mirusiais ir buvo išmo
kėta po 65 dol., bet klubas pa
augo kapitalu 85 dol.

licagos O’Hare aerodrome suim- 
keletas asmenų, kurie pradėjo 

ilbėtis, kad lėktuvas galėtų nu- 
iristi j Kubą, nes reikia manyt 
žteksią gazo. Patarnautoja tai iš-
irdus pranešė policijai.

A.+A. JUOZUI STROLIAI
muzikui ir kompozitoriui, mūsų sąjungos narini ir 
iždininkui staigiai mirus, reiškiame nuoširdžią už
uojautą jo ŠEIMAI ir artimiesiems ir kartu liūdi
me.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
Čikagos Skyrius

Kompozitoriui

A. + A.
JUOZUI STROLIAI mirus, 

jo sūnui FAUSTUI ir šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia

šv. Pranciškaus Parapijos Choras
East Chicago. Indiana

A. -j- A.
VINCENTUI MALAKAUSKUI 

mirus,
jo sūnų RICHARDU, brolį kun KAZIMIERA, seseris 
ANTANINA, ALBINA ir TERESĘ ir jų šeimas nuošir
džiai užjaučia

V. Senda

Paskutiniaisiais laikais klubas 
įgavo gyvumo ir noro stipriau 
remti klubo reikalus ir lietuviš
ką spaudą.

Tarpusavy narių sugyvenimas 
yra vieningas ir gražus. Tegy
vuoja Žemaičių Kultūros klubas 
ir toliau. Juozas Skeivys

POPIEŽIUS UŽ TEISINGĄ 
TAIKĄ

šiai vyksta ir Afrikoje —- Biaf- 
roje, kur tūkstančiai miršta

skurde ir alkyje. Taip pat visi 
skaudžiai išgyvenote tuos tra
giškus įvykius, kurie šiomis die
nomis jaudina visą Čekoslo
vakiją. Negalima pamiršti ir 
įtemptą padėtį Šventoje Žemė
je, kur nuolat 'kartojasi kruvini 
keršto įvykiai. Pagaliau pasku
tinėmis dienomis visus sujaudi
no Irako krašte įvykdytos skait
lingos mirties bausmės, iššau
kusios visame pasaulyje pasi
piktinimą ir pasmerkimą. Nu
teisimas net devynių asmenų 
priklausančių izraelio tautai, 
leidžia kilti įtarimui, kad tai į- 
vykdyta iš rasinės neapykantos, 
kurios jau niekas nenorėtų vėl 
iš naujo sutikti ir taip sunikiuo- j 
se tautų sugyvenimo santykiuo-' 
se. Gerai nepažindami šių skau
džių įvykių priežasčių, mes ne
galime čia įsikišti, kad dar la
biau nepasunkinus taip jautrią 
padėtį, tačiau mus labai nuliū
dino atsisakymas išklausyti mū
sų prašymo pasigailėti nuteis
tųjų. Todėl — baigdamas kal
bėjo šventasis Tėvas — mes tu
rime melstis, kad ne keršto dva
sia, ne neapykanta, ne laikinų 
interesų siekimai, bet aukštieji 
žmoniškumo jausmai ir bendras 
tikėjimas į Dievą leistų išspręs
ti visas taip sunkias problemas.Popiežius Paulius VI-sis ben

droje audiencijoje Šv. Petro
bazilikoje iš naujo ragino ti- • “---- *
kinčiuosius karštai melstis už Į EKUMENINIS 
taiką pasaulyje. “Jūs visi ži
note” kalbėjo šventasis Tėvas 
“kiek daug sunkumų ir kraujo
sutinkama dar jos kelyje: taip ,1(icher VerU Hd.
Pietų Vietname, netziunnt kon
krečių vilčių taikos derybose, 
dar vis kovojama. Kruvini mū-

MALDYNAS

Komunistinėje Rytų Vokieti- 
i jos zonoje trys krikščioniškos 
i knygų leidyklos (Berlyno “Evan

ligenstadto “Cordier’’ leidykla 
ir Leipzigo katalikų “St. Benno” 
leidykla) sutarusios išleido ben
drą ėkumeninį maldų rinkinėlį.

VINCENTUI MALAKAUSKUI mirus, 
brolį kun. KAZIMIERA MALAKAUSKĄ, seserį ANTA
NINA BALTRUŠAITIENĘ, ALBINA NORKIENĘ ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

P. ir A. Odinai,
E. ir A. Sadauskai

Mielam bendradarbiui
KOSTUI VASILIAUSKUI,

jo motinai
A. -f A. VASILIAUSKIENEI mirus, 

gilią užuojautą reiškia

Norfolk & Western Railway Co. Bendradarbiai:

E. žemaitis, A. Gurinąs, V. Peleckas,
S. Vanagūnas, S. Daunys, R. Vadopolas, 
Ig. Deksnys, A. Koncė. V. Samuolis,
S. Paulauskas, J. Kaunas, J. Pieža,
L. Pabrėža

Gavėnia yra susikaupimo ir rimties laikotarpis, kurio apmąs
tymams tinkamiausia medžiaga yra gera knyga. Tokių knygų 
DRAUGE yra didžiausias pasirinkimas. Jų tarpe rasite:

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP
Illinois gyventojai prie knygos kainos prašomi pridėti 5 proc. 

mokesčiams.

5.00
4.00
2.75

iiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimimimimiiiiiimmiimiiiimimiiimmiiiimii

DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas..........................................$6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PĖTERAIČ1O
Lietuviškai angliškas žodynas ............................................... $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESARSKO — B. SVECEVIČIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ..................... $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 

žodynėlis.................$2.00
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
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Brangiam tėveliui
A. -Į- A.

KOSTUI SAVICKUI
mirus,

jo dukrai ONAI VAITKIENEI ir jos šeimai gilią už
uojautą reiškia

Alė ir Adolfas Ruiblal

EUDEIKIS
LAIDOTUVIQ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 * 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9&5Z

4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 - 2

•3 KRPTEiblS

3

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Talei. — CEdarcrest 3 >6335 i
Vienas blokas nno kapinių.

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRošpect 8-0833 — PRošpect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

M

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

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3>2IB8»09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Iackawicz ir somos
2424 W. 69th STREET Tel. REpnbUc 7-1218
2814 W. 28rd PLAOE Tet Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S, CALIFORNIA AVĖ,___________ Tel. LAfayette 8-8872

ANTANAS M. PHILLIPS
a807 S. LITUANICA AVĖ,_________________Tel y Arda 7-84UI

POVILAS J. RIDIKAS
8884 S. HALSTED STREET________________ Tol. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICmOAN AV1C.___________ Tel. COmrotHlor. 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ._________Tel. YArds 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
1448 S. SOth Avė., CICERO, ILL._______ Tel OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKI.AWN, DLL. Tel. 086-2820

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Rekolekcijos Federacijos 
nariams. ALRK Federacijos vai 
dyba pritarė dr. Jaikubkos, Ohi- 
cagos sk. pirm., minčiai sureng 
ti rekolekcijas federacijos na
riams gavėnios metu. Rekolekci 
jos bus Jaunimo centre, kovo 
20, 21, 22 ir 23 d. 7:30 vai. v. 
Rekolekcijas ves ikun. G. Kijaus- 
kas, SJ. Į rekolekcijas kviečia
mi visi.

x Dailės Instituto parodoj 
Čiurlionio galerijoj ligi šiol par
duota 8 kūriniai, maždaug už 
1,200 dol.

x Adomas Nasutavičius,
Southfield, Mich., atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 5 dol. 
"Draugui” paremti. Dėkojame.

X Muz. Alfonso Mikulskio 
vadovaujamas “Čiurlionio” an
samblis, paskutiniuose koncer
tuose New Yonke bei Detroite 
sužibėjęs tiesiog neįtikėtinu me
niniu atgimimu, po koncerto su
silaukęs palankios recenzijos 
“New York Times” dienraštyje, 
kuris laikomas vienu iš pagrin
dinių visoje Amerikoje, Balfo 
kviečiamas kovo viduryje atvyks 
ta į Ohlcagą koncertui. Tai bus 
pirmas "Čiurlionio” pasirody
mas Chicagoje po kelių metų 
pertraukos.

X B. Antanavičius, "Draugo” 
prenumeratorius Providence, R. 
I., prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

x Jau gautas pats geriausias 
fiylvania FM stereo, AM radi
jas su patefonu tinkąs į lenty
ną. Gradinskas, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (ak.)

X 1968 m. gruodžio 25 d. 
Washingtone D. C. mirė žino
mas Lietuvos teisininkas ir hu
manistas, Vytauto Didžiojo ir 
Vilniaus Universitetų Teisių Fa
kultetų Profesorius ir Baltijos 
Universiteto Vokietijoje Prezi
dentas, Vladas Stanka - Sanke- 
vičius. Jo vardui įamžinti Wa- 
shingtone, D. C. gyvenantieji 
bendradarbiai ir pažįstami su
aukojo Lietuvių Fondui $200.00. 
Visi jo buvusieji studentai, o 
ypač Baltijos Universiteto stu
dentai ir bendradarbiai, kviečia
mi prisidėti savo aukomis, kad 
padidinus šį pradinį įnašą LF. 
LF adresas: 6643 S. Maplewood 
Avė., Chicago, UI. 60629. (pr.)

X Neužmirškime kovo mėn. 
2 d., 11 vai. ryto atvykti į Jau
nimo centrą, į Kaziuko mugę. 
Visus kviečia Chicagos skautės 
- skautai, akademikai ir jūrų 
skautai.. (pr.)

X “Neries” Vyrų Krepšinio 
komanda kviečia visus į poibuvį, 
kovo 1 d., 8 vai. vak., Jono
Stankūno Mąrąuette Lounge 
svetainėje, 6555 S. Kedzie Avė. 
Pelnas finansiniai padės koman
dos kelionei į šių metų žaidy
nes Clevelande, ginti meisterio 
titulą. (pr.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Mapie- 
vvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X Dr. Vi. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 48 St., 
CL 4-2390. (sk.)

St. Ingaunis, LB Cicero apyl. pir
mininkas, kalba Vasario 16-sios 
minėjime, kuris įvyko praėjusį 
sekmadienį. Minėjimas plačiau ap
rašytas vakar dienos “Drauge”.

X Federacijos delegatai į 
Balfą. Balfo centro valdybai pra 
šant, ALRK federacijos valdy
ba savo posėdyje vasario 21 d. 
nutarė deleguoti į Balfo seimą 
ir tarybą šiuos asmenis: dr. 
Domą Jasaitį, dr. Antaną Skėrį 
ir Stasį Dziką. Į sekantį fede
racijos valdybos posėdį, pirmi
ninkui dr. Jerome pasiūlius, su
tarta susirinkti kovo 21 d. v., 
po rekolekcijų pamaldų Jauni
mo centre.

X “Chicago Daily News” 
dienraštis praėjusią savaitę pa
skelbė dešimties stipriausių 
taupymo bendrovių Cook apskri 
tyje sąrašą. Įdomu, kad Stan 
dard Federal fiiavings and Loan 
Assn., vadovaujama tėvo ir sū
naus Mackevičių, iš dešimtos 
vietos pakilo į septintą ir dien 
raščio kolumnistas akcentuoja 
šios lietuvių vadovaujamos Tau 
pymo b-vės vis kylantį finansinį 
pajėgumą. Standard Federal 
taupymo b-vės viceprezidentų 
tarpe yra ir mūsų iškilusis teno
ras iStasys Baras, o b-vės skel
bimai dažnai telpa “Draugo” 
dienraštyje.

X S. Smalinskas, Southfield, 
Mich., dėkodamas už kalendorių 
ir kalėdines korteles, prisiuntė 
5 dol. snaudai paremti. Ačiū.

X “Filmas Tėvynės pažini
mo pamokoj” — mokyt. Juozo 
Kreivėno filmu iliustruota pa
skaita Liet. mokytojų s-gos su
sirinkime kovo 2 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Gage Park Field- 
house pastate. 55bh ir Western 
g. kampas. Naujoji mokytojų 
s-gos valdyba prašo visus mo
kytojus gausiai atsilankyti į šį 
susirinkimą.

X Dalia Kučėnienė atliks sop
rano partiją G. B. Pergolesi ko
miškoj operoj “Ponia tarnaitė” 
kovo 8 d. 7 v. v. Jaunimo Cen
tre. Dalia sako: “Serpina yra 
charakteringas protingos mo
ters tipas. Ši opera esamoms 
ir būsimoms ponioms primins 
jų priešvestuvinę “vaidybą”, 
kai joms, norint sužavėti būsi
mą vyrą, teko ar tenka panau
doti įvairių vyrus žavinčių prie
monių (pr.)

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

CHICAGOS ŽINIOS
RESTORANAS SUDEGĖ

Gaisras sunaikino Calumet Ci
ty Aores restoraną, 745 Torren- 
se avė. Du gaisrininkai buvo su 
žeisti. Nuostolių padaryta apie 
$180,000.

POLICININKAI VĖL 
VAIKŠČIOJA

Po 20 metų pertraukos, šio- 
m's dienomis iapie 225 policinin
kai keliuose miesto rajonuose 
vėl pradėjo pėščiom's apeidinėti 
paskirtas sritis. Iki galo (šių 
metų apie 400 prisidės prie šios 
programos. Pėstieji policin'nkai 
su savim turi radijus. Po 4 va
landų pasikeičiama vietomis su 
tame rajone policinę mašiną vai 
mojančiu policininku.
NAUJI PREKINIAI VAGONAI

Rock Island geležinkelis už
sakė 220 naujų prekinių vago
nų. Už juos užmokės 3.7 mil. 
dolerių.

DAUG LANKYTOJŲ

Pereitą savaitę daugiau 121,- 
000 asmenų aplankė CONEXPO 
‘69, sunkiosios mašinerijos pa
rodą, International amfiteatre.
IŠ SUDUŽUSIO LĖKTUVO 

IŠLIPO NESUŽEISTAS

Chicago Whitę Sox beisbolo 
ratelio savininko Arthur Allyn 
sūnus David išlipo nesužeistas 
iš seno vieno motoro lėktuvo su 
dužusio nusileidžiant Myakka- 
Hidden Valley aerodrome, neto
li Sarasota, Fla.

KEISTAS OPERACIJŲ 
SUTAPIMAS

Brookfielde gyvenančio Ho- 
ward Culver šeimynos trys iš 
aštuonių vaikų dvejų savaičių 
laikotarpyje turėjo apendicito 
operacijas. Dr. Rudolph Janda 
pareiškė, kad iper 25 metus nė
ra matęs panašaus sutapimo.

ŠVARUMAS IR 
NEŠVARUMAS

Šią savaitę Washingtone Chi 
cagioe miestas bus pripažintas 
vienas iš 10 Amerikoje švariau
sių miestų. Iš kitos pusės oro 
teršimas Chicagoje seka tiktai 
New Yonko miestą. Kas mėnesį 
ant kiekvienos kvadratinės Chi
cagos mylios iškrenta 43.4 to
nos dulkių ir nešvarumų.

X Roselando Lituanistinės 
mokyklos mokiniai, Vasario 16- 
tosios proga, Margučio radijo 
valandėlėje vasario 28 d., išpil
dys montažą "Kad Lietuva gir
dėtų”. Maloniai prašome mūsų 
draugus, kitų lituanistinių mo
kyklų mokinius, pasiklausyti. 

Lietuvių dailės instituto
paroda Čiurlionio galerijoje, Jau 
nimo centre, Chicagoje pratę
siama iki vasario 27 d. 
virtadienio) imtinai,
galima lankyti kasdien huo 7 
iki 9 vai. vak.

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

Red J Plačaa Medžiagą BiUBti: 7045 So Claremout Avė.. Chicago, 111. 60636

MALDA Už LIETUVOS LAISVI
Per visą vasario mėnesį, tiek Pagalvokime mes vaikai, kaip 

daug kalbėta apie Lietuvos Ne- mes galėtumėm prisidėti prie 
priklausomybės šventę. Ruošė- Tėvynės išlaisvinimo. Man atė-
mės mokykloje minėjimui. Mes 
minėjome vasario 14 d. visi vai
kai su mokytojais, vieni daly
vavome programoje, kiti buvo 
žiūrovais. Tėveliai daugiau kaip 
visada pasakojo apie Lietuvą. 
Kaip iškilmingai švęsdavo va
sario 16. Kaip buvo gerai gyven
ti savome krašte. Per tą šventę 
moterys ir mergaitės dėvėdavo 
tautinius dralbužius.

Kada aš užsidedu savo tauti
nius drabužius ir gintaro karo
lius, aš tokia jaučiuos laiminga, 
išdidi. Juk ta apranga, kuri kiek 
vienam pasako, kad tai mūsų 
Tautos drabužis, kuriuo puošia
si tik lietuvaitės.

jo tokia mintis, jeigu mes lie
tuviai vaikai, tik kas vakarą 
prie vakarinių poterių pridėtu
me po vieną Sveiką Mariją pra
šydami mūsų Lietuvai laisvės. 
Juk Lietuva Marijos žemė. Ti
kėkimės, kad mūsų Tėvynei grei 
čiau ateitų išsilaisvinimas nuo 
baisaus okupanto. O kaip būtų 
miela su lietuviškais drabužiais 
pasipuošus, klaupti Vilniuje prie 
Aušros Vartų Marijos ir dėkoti 
už maldų išklausymą ir duotą 
laisvę mūsų brangiai Tėvynei 
Lietuvai.

Lydija Dūdėnaitė,
Mąrąuette Parko lit. mokyklos 

UI sk. mokinė

KNYGELE GAVĖNIAI NELAIMINGAS ZUIKIS

Very Rev. Msgr. M. S. Urbo-' Kartą gyveno zuikis. Tas zui- 
nas, LLD, yra parašęs ir išlei-, kis visko turėjo: didėlį urvą, 
dęs anglų kalba religinių eilė-. daug morkų ir daug draugų, 'bet 
raščių 'knygutę, pavadintą “One Į vis dar kažko norėjo. Jis neži- 
hundred rėligious nhymes and no jo ko norėjo, tai vieną dieną

Lietuvos Tautos šventė. 
Parko Li. m-los IV sk. mok.

Piešė Vida Kazlauskaitė, Mąrąuette

poema”.
Anglų kalbą mokantiems gera 

knygutė gavėnios laikotarpiui 
susikaupti dvasiniai. Autorius 
yna pastor of St. Joseph’s 
church, 15 South Avė., Du Bois,

sumanė išeiti į (pasaulį paieškot i 
ir surasti tai, ko norėjo. Apėjo 
pusę pasaulio, bet nieko nerado. 
Grįžo namo .galvodamas kad 
vėliau galės apeiti kitą pusę pa
saulio. Grįžęs namo pamatė,

LIETUVOS KARIAI PARTIZANAI
I

Lietuva senai buvo laibai stip- Paskui Lietuva gavo laisvę, 
ir ir narsi. Vytautas, Kęstu- 1918 metais vasario 16-tą die- 
tis, Mindaugas, Gediminas ir ną, Vilniuje buvo paskelbta 
Vytenis jie visi buvo Lietuvos Lietuvos Nepriklausomybė. 22 
narsuoliai. O kai tie visi nar- metus Lietuva buvo laisva. Jau

Penna. Knygutė 100 psl., kaina kad jo draugai užėmė jo urvą šuoliai mirė, niekam nemokėjo 29 metai Lietuva nelaisva. Vie-
nepažymėta.

SVEIKINIMO ATVIRUKAS
Pirmoji sveikinimo su šven

tėmis atvirutė JAV (buvo pasiųs
ta žymios Vakarų moters Annie 
Oafldey.

ir suvalgė jo visas morkas. Li
ko be urvo, draugų ir morkų.

Irena Paronytė, Va kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio Lit. m-los mokinių laikr.

nr. 2, 1968. XU. 14 d.

Taip Lietuvos vaikučiai linksmindavosi per Užgavėnes pas Sniego Senelį

NEMĖGSTU MOKYTIS

X Švėkšnos gimnazijos 50 
metų jubiliejaus rengimo pro
ga kviečiami atvykti į pasitari
mą visi šios gimnazijos buvę 
mokiniai, mokytojai ir švėkšniš 
kiai gyveną Chicagoje ir apylin 
kėse į Gimimo Šv. Panelės Ma
rijos parapijos Mąrąuette Parke 
sporto salę š. m. kovo 2 d. 11:30 
v. 6812 So. Washtemaiw Avė. 
Susirinkime bus išrinktas suva
žiavimo rengimo komitetas ir 
pasitarta dėl suvažiavimo ren
gimo.

Mano liet. mokykla yra “for 
the paukštus”. Ta mokykla man 
yra kaip kalėjimas. Todėl, kad 
aš nemėgstu eiti į mokyklą. Aš 

(šio ket-1 turiu eiti. Jeigu neisiu, tai aš
Parodą Į negalėsiu išeiti laukan žaisti.

Visą laiką, kai būnu liet. mokyk
loje, aš su draugais išdykauju, 
kalbamės ir juokiamės, kai 
kuris pasako juokingą pasaką. 
Man net galvą ima skaudėti. 
Klasėje mokomės pamokas.

Tomas Kundrotas, 
Maironio lit. m-los Brooklyne 

IV sk. mok.

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI 

IR TĖVYNEI

LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

SV. PETRO BAZILIKOJE 
ROMOJE

LAUKIA KIEKVIENO LIETUVIO 
ATSILIEPIANT SAVA AUKA. 

LAIKO JAU NEDAUG

Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND

2701 W. 68th Street, 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

ŽIEMA

Žiema man patinka,
Nes aplinkui balta. 
Mėgstu čiužinėti,
Nors ir nosiai šalta! 
Darius Jurgutis, UI sk. 
LB Detroito Apylinkės

lit. m-los mok.

EGLUTEI

Mamą ir tėvelį 
Noriu paprašyti,
Kad skirtų centelį 
“Eglutei" užsakyti.

Lietuvos nematęs,
Noriu ją mylėti,
Prisisegęs Vytį 
Sargyboj stovėti.

Saugoki Dievuli,
Tėvelių gimtinę,
Skaitykim “Eglutę”, 
Traukim sutartinę.

Bal. Brazdžionis

BERNIUKO MEILĖ ARKLIUI

Aš labai myliu arklius ir 
mėgstu joti. Vieną dieną aš ma
čiau berniuką, kuris paėmė mil 
tų įbliūdą ir davė arkliams ėsti. 
Jie laibai norėjo ėsti. Du arkliai 
priėjo artyn ir abu norėjo kar 
tu ėsti iš vieno bliūdo. Berniu
kas suprato, kad arkliai pradės 
peštis. Tada jis atnešė dar vie
ną bliūdą su miltais.

Kartą vienas arklys susirgo. 
Ką daryti? Savininkas pašaukė 
gyvulių daktarą. Daktaras sakė, 
kad arklys nebegalės daugiau 
eiti, nebus naudingas. Jis kenčia 
didelius skausmus ir reikės jį 
nušauti. Berniukas laibai išsi
gando, nes jis labai mylėjo tą 
arklį.

Tą naktį berniukas nakvojo 
pas arklį tvarte ir labai verkė. 
Jis per naktį to arklio koją try
nė ir glostė. Berniukas taip pa
ilso, kad užmigo. Arklys matė, 
kaip berniukas jį myh, jis sten
gėsi atsikelti, bet negalėjo. Ki
tą rytą daktaras atėjo ir apžiū
rėjo arklį. Jis nustebo, kad ark
lys pasveiko. Jis sakė, kad po 
kelių dienų arklys jau galės 
vaikščioti ir bėgti. Berniukas 
labai apsidžiaugė ir apsikabino 
arklį.

Savininkas pamatė, kad ber
niukas labai myli tą arklį ,tad 
jis padovanojo jam jį. Berniu
kas taip apsidžiaugė, kad apsi
kabino savininką.

Vida Neniūtė, V skyrius,
Dariaus - Girėno mokykla.

valdyti Lietuvos. Tada Lietuva nintėliai žmonės, kurie bando 
labai nusilpo. Rusai pradėjo ka- išlaisvinti Lietuvą vadinasi par- 
riauti su Lietuva. Lietuva pra- tizanai. Dar ir šiandien partiza- 
laimėjo karą. Rusai užėmė Lie- nai kovoja už Lietuvos laisvę, 
tuvą. 120 metų Lietuva buvo ,be Vytenis A. Semitą, 10 metų 
laisvės. Brocktonas

GALVOSŪKIAI

I
Kurios spalvos yra brangusis 

akmuo safyras (sapphire)?
(5 taškai)

n
Kaip vadinasi Walt Disney 

mažas miško stimiukas, kuris 
beaugdamas sutiko daug pavo
jų?

(5 taškai)
III

Kaip vadinasi toji JAV vals
tybė, kurios sostinė pavadinta 
vieno garsaus prezidento vardu?

Ats. Z. A. Š. Brakauskai.
(5 taškai)

IV
Kuri tikroji lietuvės poetės 

pavardė; po eilėraščiais pasira
šo O. B. Audronė?

Ats. Ugnelė Stasaitė.
(5 taškai)

V
(Surašykite tuos pasaulio 

kraštus (valstybes), kuriuose 
lietuviai turi savo kolonijų (kad 
ir nedidelių). Į tą skaičių nera
šykite JAV. Už kiekvieną vals
tybę gausit po 1 tašką.

Galvosūkių atsakymai
1) 11 valanda.
2) Slibinas (drakonas, devyn

galvis) .
3) Gaidys.

4)

5)

Turi, bet nešvenčia, 
narna).
Meškena ir t. t.

(Pa-

DIDŽIAUSIAS PUOŠNIUS

Austrijos kancleris princas 
AVenzel von (Kaunitz - Rietburg 
(1711—1794), buvo žinomas, 
kaip žymiausias puošnius (da
bita). Per 57 metus jis keitė 
savo kostiumus 30 kartų per 
dieną. Atskaičius laštuonias mie
go valandas, per likusias 16 va
landų jis keisdavo rūbus kas 32 
minutes. Rūbų pasikeitimui per 
parą sugaišdavo 4 valandas. 
To laikotarpio vyrai į apsiren
gimą kreipdavo didelį dėmesį. 
Jų rūbinė buvo turtingesnė ir 
tvarkingesnė, negu šių dienų 
vyrų. Princas į savo rūbinės 
inventorių Skaitė ne vien rūbus, 
bet ir kitus papuošalus, kaip 
tai: puošnias virves, žiedus, ta
bokines, diržus, laikrodžių gran
dinėles ir 6 laikrodžius kiekvie
nam kostiumui. Vien tik savo 
rūbinei jis išleisdavo per metus 
400.000 dol. Kostiumų pakeiti
mui sunaudojo 10 savo gyveni
mo metų. Nežiūrint, kad tiek 
daug laiko sugaišo rūbams, 
puošnius buvo vadovaujantis 
asmuo Europos politikoje per 
42 metus. Buvo labai judrus ir 
aštraus proto žmogus.

Lietuvos Partizanas. Piešė Vytenis A. Sehuta, 10 m., Brocktonas


