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UKRAINOS KOMUNISTŲ 
PROTESTAS MASKVAI

vėliavon įrašyta pasaulinės im
perijos sukūrimo šūkis. Sovietinė 
Ukraina, neva suvereninė valsty
bė, tikrumoje kaip visos kitos ta
rybinės respublikos, tėra kolonia- 
linis rusų imperijos teritorinis pa 
dalinys Be Maskvos leidimo nič
nieko daryti jai neleidžiama. Pa
tiekiama eilė tipiškų pavyzdžių:

Drg. Šelest, pirmasis UKP sek
retorius, neturėjo teisės — nors 
juokinga ir papasakoti — be Mas 
kvos žinios duoti leidimą vieno
je Kijevo miesto aikštėje pasta
tyti pasažą. Tam pačiam Kije
ve sudegė valstybinė biblioteka. 
Apie tai uždrausta visuomenei 
pranešti, kad geriau sklistų KGB 
leidžiami gandai, kad tuos, kiek
vienam ukrainiečiui brangius 
turtus, girdi, sunaikino padegėjai 
— buržuaziniai nacionalistai. 
Ukrainiečiai keliami į šiaurę

Ukrainoje specialios įstaigos rū 
pinasi rusų įkurdinimu, tuo pa
čiu “padedant” ukrainiečiams, 
“perkeldinamiems” į šiaurės ra
jonus, vid. Aziją,“ Sibirą, tolim. 
rytus. “Kam tarnauja tokia po
litika?” rašoma laiške. “Komuniz 
mo statybai ar rusiškos imperijos 
stiprinimui?” Rusai Ukrainoje tu
ri sava kalba spaudą, mokyklas, 
teatrus. Ukrainiečiai Rusijoje ne
turi nė pradinių mokyklų. Siste
mingai iš krašto traukiama kul
tūrinės jėgos: ana, Maskvos Di
džiojo Teatro ansamblio beveik 
pusė ukrainiečiai. Koncertuose už
sieny ukrainiečiai pristatomi ru
sų kultūros apaštalais bei platin
tojais.

Tokie “vidaus’' dalykai vaka
rų komunistų kažkaip apeinami 
didele diplomatija, skundžisi Uk
rainos komunistai. Komunistiškai 
pateisinami jie nėra, bet diskre
dituoja komunizmą. Ta proga jie 
dėkoja italų komunistų vadovui 
Togliatti išdrįsusiam tuos dalykus 
iškelti. Jie ragina šį laišką paskelb 
ti, nors, sako, išsikalbėtum ir 
žodžiu, bet nesą jokios garantijos, 
kad tai nebus palaikyta krimi
nalu..

Visur, tik ne Lietuvoje...

Pasauliui aiški padėtis vidurio 
Europos rusų imperijoje. Aišku 
taipogi, teroras pačioje Rusijoje 
prieš žmogaus teisių gynėjus. Da 
bar žinome iš pačių komunistų, 
kas dedasi Ukrainoje. Atrodo, tik 
Lietuvoje gryna idilija — didžiau 
šia laisvė, suverenumas, savaran 
kiškumas, nei problemų, nei pro
testų. V. B.

Vakarus pasiekė sovietinės Uk
rainos komunistų laiškas-skundas, 
pasiųstas vakarų kraštų kompar
tijoms. Ligi šiol apie tą dokumen
tą Maskva nė žodžio neužsiminė.
Išsamią teksto santrauką išsispaus 
dino “Neue Zuericher Zeitung”
(1.18 d.), Europos bene didžiau
sias ir patikimiausias dienraštis.
Pateiksime keletą įdomesnių min 
čių to dokumento, “iniciatorių 
grupės” pasirašyto ir išsiuntinėto.

Kreipimasis grindžiamas — su
sirūpinimu ukrainiečių tautos li
kimu. 22 partijos suvažiavimas 
žadąs per 20 m.- patiesti komu
nizmo pamatus, bet žmonės ne 
deklamacijom gyvena. Atvirkš
čiai, teoretinės dogmos kaip tik 
trukdo individų, tautų, žmonijos 
pažangai. Savo darbais įrodę išti
kimybę komunizmui, iniciatoriai 
sakosi, liksią ištikimi beklasės vi
suomenės idealui. Bet siekiama 
visuomenės, laisvos tiek nuo ka
pitalistų, tiek nuo raudonų ar ki
tos spalvos despotų, kurię dargi 
proletarų diktatūros vardu elgėsi 
kaip kolonizatoriai.

Komunizmo idėja, davusi kai 
kurių laimėjimų. Bet ideologijos 
tolimesnės perspektyvos kelian
čios nerimą. Tenka kreiptis į ko
munistus, kad jie pripažintų vi
siškai priešingą realybę, dangsto
mą pažangiausios pasaulyje sant
varkos šūkiais. Pažodžiui sako
ma: “Mus auklėja kareivinių dis 
ciplinos dėsniais, kad nevalia vie 
šumon kelti negeroves, kurias pa 
Saulis seniai žino”.
Teršiama ideologija

“Kraštas dūsta melo bei klas
tos atmosferoje”, sakoma toliau.
Tokia padėtis jaunosios generaci
jos akyse suniekina komunizmo 
idealus. Panaikinta privati nuo
savybė gamybos priemonėms — 
bet ton vieton stojo “absurdiškas 
centralizmas, subjektyvizmas luo 
šinąs ‘ūkį”, įsigalėjo “ekonominis 
monarchizmas”. Didžiulė biurok
ratų armija, partinė valdininkija 
— ar ne darbo žmonių išnau
dotojų klasė?

Valdžia didžiuojasi raketomis 
ir sputnikais, bet kur ekonomi
nė, visuomeninė stiprybė? Komu
nizmo statyboje, esą, klaidos ne
išvengiamos, bet “šeimininkais 
būdami, apie tai neprivalom 
vien pašnibždomis kalbėti”. Ta
čiau, kas taip daro, atsiduria 
lageriuose, kurių oficialiai, esą, 
nėra.

Galanda kirvius

Neteisybė, kad atstatytas socia
listinis teisėtumas ar leninistinės 
normos. Nors nėra masinių žu
dynių, bet mėsininkai “galanda 
peilius”. Dvasinis žmonių žudy
mas, tačiau tęsiamas — demora
lizuoti bei rusifikuojami žmonės 
praranda bet kokį pasitikėjimą tei 
singumu. Sakoma, “proletariato 
diktatūra” jau virstanti “visaliau
dine santvarka”, o tikrumoje cen 
tro komitetas vykdo partinės biu
rokratijos valią. Pagal konstitu
ciją valdžia turėtų priklausyti ta 
ryboms, bet tikrumoje niekas jų 
neboja ir propaganda šaukia, kad 
reikia dar “stiprinti” partijos ro
lę. Kaip dar stiprinsi, kad jau jai 
tarnauja ir profesinės sąjungos ir 
visas valstybinis aparatas? Cen- 
tralistinė valdžia sunaikina bet 
kokią masių iniciatyvą.

Šovinizmas — logiška išvada
Tokio visasąjunginės valdžios 

kurso ligiška išvada — tai didru- 
siško šovinizmo tarpimas, kuris 
sąmoningai skatinamas. Jam pa
aukojama milžiniški daiktiniai ir liečiu, nutarė išplėsti savo veiklą 
dvasiniai resursai, jis tampa ir Ateityje leidykla duos ne tik vers-

Kinijos provincijoje 
įrengimų fabrikas.

Sinkiange baigiamas statyti didžiulis raketinių

Tokyo. — Prieš dvidešimt me
tų Kanados domininkonų Japo
nijoje įkurta katalikų knygų lei
dykla “Veritas Shoin”, perimta 
tvarkyti Japonijos katalikų pasau-

grėsme pasaulio taikai — nes Jo tinius religinius ir filosofinius skleidimui japonų visuomenėje.

Žiemos grožis. Užšalęs Tahąuamenon vandenkritis, Michigano valstijoje.

Komunistinio jaunimo 
kongresas

CHICAGO. — šeštadienį Chica
gos Sherman House viešbutyje 
prasidėjo komunistų partijos su
šauktas jaunimo kongresas. Jar- 
vis Tyner, komunistų partijos 
tautinio komiteto narys, laikraš
tininkams pareiškė, kad kongre- 
ssa bus didžiausias įvykis kairio
jo sparno judėjime šiame krašte. 

Verbuos jaunimą
Tyner paminėjo, kad kongre

se dalyvauja juodieji panteros. 
Prižadėjo, kad po šio kongreso 
bus įsteigta 30 skyrių įvairiose 
Amerikos vietose ir jaunimas 
pradės intensyvų narių verbavi
mą.

Ieško efktyvaus vardo

Kongresas baigsis šiandien. 
Visas judėjimas kol kas neturi 
vardo, bet šiame suvažiavime 
toks vardas bus rastas. Jis turės 
būti trumpas, bet efektyvus.

Didelis dėmesys bus kreipia
mas, kaip organizuoti jaunesnį 
jaunimą, dar lankantį aukštes
niąsias mokyklas.

Svarbiausiu kalbėtoju bus Gus 
Hali, komunistų partijos genera
linis sekretorius.

JERUZALĖ. — Rabinas Haim 
Lipšic, American Jewish Press 
redaktorius, pareiškė, kad jam 
pavyko sužinoti, jog Ispanijos 
Franko laike H pasaulinio karo 
iš Hitlerio yra išgelbėjęs virš 
60.000 žydų.

veikalus, bet specialiai leis origi
nalius Japonijos katalikų rašyto
jų veikalus liečiančius dabartinės 
Japonijos problemas. Taip pat 
leidykla organizuoja naujo kata
likų žurnalo leidimą japonų kal
ba, krikščioniškosios minties

SUIMTAS SOVIETŲ SNIPAS
SEATTLE. šeštadienį buvo 

suimtas sovietų tarnautojas 
Jungtinėse Tautose Aleksandras 
Tichomirov. Jis kaltinamas, kad 
bandė gauti slaptų informacijų 
apie Amerikos sustiprinimus ir 
gynimo sistemą vakariniam pa
krašty.

Tichomirovas buvo pradėjęs 
kalbinti vieną aviacijos seržantą 
ir buvo davęs jam 300 dolerių. 
Seržantas, kuri,' vardas neskel
biamas, turi priėjimus prie slap

Tornado Floridoj ant stogo užmetė ir apvertė nedi< delį lėktuvą.

VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
I AFRIKĄ

RABAT, Marokas. — šeštadie
nio vakarą į Maroką atvyko Vals 
tybės sekretorius Rogers. Tai 
pirmasis jo sustojimas Afrikoje. 
Rogers pradėjo dešimties Afri
kos kraštų lankymą.

Rabate Rogers pareiškė, kad 
svarbiausi klausimai, kurie buvo 
čia diskutuojami, buvo Maroko 
rolė Vid. Rytuose, norint ten 
atstatyti taiką, ekonominiai rei
kalai ir artimesnis jo bendradar 
biavimas su Šiaurės Afrikos 
kraštais.

Iš Maroko sekretorius vyks į 
Tuniziją, paskui į Ethiopiją, Ke

KALENDORIUS
Vasario 9 d.: šv. Altas, šv. 

Apolonija, Girvydas, Algė.
Vasario 10 d.: šv. Silvanas, 

šv. Scholastika, Skaistutis, Gra
žutė.

Saulė teka 6:54, leidžias 5:17. 
ORAS

Dalinai saulėta, temperatūra 
virš 30 laipsnių.

čiausių dokumentų ir planų, kaip 
veikia priešlėktuvinė apsauga, 
kur sukrautos raketos ir kaip 
išdėstytos jų bazės ir kita. Apie 
savo susitikimus su Tichomiro- 
vu pernai gruodžio 7 d. seržan
tas painformavo FBI, ir tie šni
pą sekė.

Sovietų šnipas Jungtinėse 
Tautose pradėjo dirbti 1965 me
tais kaip vertėjas, gerai mokąs 
anglų kalbą.

niją, Zambiją, Kongo, Kamerū
ną. Nigeriją. Ghaną ir užbaigs 
savo misiją Liberijoj. Kelionėj 
užtruks 14 dienų. Iš viso tai pir
mas atsitikimas, kad Amerikos 
Valstybės sekretorius vizituotų 
bet ką į pietus nuo Saharos.

Lankomieji kraštai yra drau
giški Amerikai, bet jie reikalin
gi visokios pagalbos. Ne kokios 
naudos iš jų siekiant, bet norint 
išklausyti jų prašymų, iš arčiau 
susipažinti su jų problemomis

KOL ARABAI NEPAKEIS GALVOJIMO, 
TAIKOS NEBUS

TEL AVTV. — Goldą Meir 
pareiškė, kad bombardavimai 
aplink Kairą ir kitur Egipte bus 
tęsiami tol, kol egiptiečiai įsi 
tikins, kad Nasseris daro didelę 
klaidą, liepdamas savo kariuo
menės daliniams nuolat šaudy
ti per Suezo kanalą į Izraelio 
pusę. Jeigu negali būti taikos pa
liaubų linijoje, nebus ramybės ir 
Egipto viduje.

PE RC Y 
PRIMINĖ 
LIETUVĄ

WASHINGTONAS. — Illinois 
senatorius Charles H. Percy exe- 
tutive assistant Scott Cohen 
“Draugo” redakcijai atsiuntė to
kį raštą (vertimas):

Aš manau, kad jums būtų įdo
mu žinoti, kad senatorius Percy 
vakar (vasario 3 d., red.) susiti 
ko su vizituojančiais sovietų re
daktoriais (Pravda, Izvestija ir 
t. t.) ir jiems pasakė, kad Jung 
tinių Valstybių ir Sovietų Są
jungos santykiai galėtų būti žy
miai pagerinti, jeigu Sovietų Są
junga pakeistų savo elgesį tau
tybių atžvilgiu. Senatorius ypa
tingai pabrėžė Lietuvą. Redak
toriai į tai nieko neatsakė.

Senatorius Percy už tai ver
tas padėkos.

Nušovė lėktuvo 
pagrobėją

SANTIAGO, Čile. — Lėktuvų 
grobimai Pietų Amerikoj taip 
pat dažnas reiškinys, šeštadie
nį toks mėginimas baigėsi jiems 
blogai. Du ginkluoti Castro ša
lininkai pareikalavo, kad lėktų-1 
vas būtų nukreiptas į Kubą. Lėk 
tuvas tačiau turėjo nusileisti pa
imti daugiau kuro. Tada, apsi
vilkę mechanikų drabužiais į 
lėktuvą įėjo du detektyvai ir pra 
dėjo į pagrobėjus šaudyti. Buvo 
vienas jų nušautas, kitas areštuo 
tas, bet nukentėjo ir sunkiai bu
vo peršauta lėktuvo palydovė. 
Jos gyvybė pavojuje.

JERUZALĖ. — Izraelio vyriau
sybė specialiu diplomu ir meda
liu šiom dienom išreiškė padėką 
vienuolei Marijai Tilleur, kuri 
H pasaulinio karo metu išgelbė
jo daugiau negu 50 izraelitų vai 
kų, kurių tėvai buvo areštuoti 
ir patalpinti koncentracijos lage
riuose.

— tai didžiausioji priežastis, ko
dėl Nbconas rado reikalą pasiųs
ti Rogers pas daugumoj naujas 
valstybes, kaip aiškina politiniai 
stebėtojai.

Nasserio tikslas išstumti 
Izraelį iš Palestinos

Dar ji minėjo, kad arabai vis 
nenori to suprasti, kad Izraelis 
yra valstybė ir tini egzistuoti. 
Kol jie nepakeis savo galvojimo, 
tol nebus taikos. Nasserio tikslas 
yra ne tika Viduriniuose Rytuo
se, bet Izraelio išstūmimas iš vi
sos Palestinos.

Katalikai pasauly
BUDAPEŠTAS. — Vengrijos 

katalikų laikraštis “Uj Ember”, 
t. y. “Naujasis Žmogus”, pasku
tinėje savo laidoje plačiai iškelia 
kardinolo Mindszenty pirmtako, 
Esztergom arkivyskujo kardino
lo Seredi, gausius nuopelnus iz
raelitų teisių gynime n pasauli
nio karo metu. Kardinolas Sere
di, rašo Vengrijos katalikų laik 
raštis, drąsiai ir nebijodamas 
gresiančių pavojų, savo pamoks
luose, ganytojiniuose laiškuose 
bei tiesiogine intervencija į 
Vengrijos vyriausybę, griežtai 
protestavo prieš žydų persekio
jimus Vengrijoje ir daugeliui jų 
išgelbėjo gyvybes.

BONN. — Prieš 13 metų 
Wuerzburg, Vakarų Vokietijoje, 
įkurtas raupsuotiesiems padėti 
sąjūdis “Deutsche Aussaetzigen 
Hilfswerk” iki šiol raupsuotųjų 
gydymui 290 specialių ligoninių 
išleido 65 milijonus markių. Šios 
sumos dėka buvo aprūpinta vais 
tais ir kita pagalba 500,000 raup 
suotųjų Afrikoje, Azijoje ir Pie
tų Amerikoje. Tačiau, pareiškė 
šio sąjūdžio reikalų vedėjas Ko- 
ber, tai yra dar tik mažas įnašas, 
nes pasaulyje šiuo metu yra dau 
giau negu vienuolika milijonų 
raupsuotųjų, iš kurių tik trys 
milijonai gauna medicinos ir so
cialinį aprūpinimą.

LONDONAS. — Olandijos ka 
talikų agentūra praneša, kad 300 
anglikonų Bažnyčios kunigų pa
reiškė norą tuojau pereiti į kata 
likų Bažnyčią, jei pavyks įgy
vendinti anglikonų ir metodistų 
Bažnyčių vienybę. Šių Bažnyčių 
susivienijimo klausimas bus 
svarstomas šį rudenį anglikonų 
Bažnyčios sinode. Minėti 300 ang 
likonų kunigų priklauso 1855 m. 
įkurtai Šventojo Kryžiaus drau
gijai (Society of the Holly 
Cross), kurios tikslas yra suvie
nyti anglikonus su katalikų Baž
nyčia. Vienybės projekte pripa
žįstamas popiežiaus neklaidingu 
mas ir primatas, bet pasiliekama 
anglikonų vartojamos liturginės 
apeigos, panašiai kaip Rytų apei 
gų katalikų Bažnyčioje. Penkios 
dešimtys tos grupės anglikonų 
kunigų neseniai aplankė West- 
minsterįo katalikų arkivyskupą 
kardinolą Heenan ir bendrai 
svarstė krikščionių vienybės ga 
limybes

Oficialūs Vatikano sluoksniai 
pranešė apie naują, svarbią Va
tikano diplomatinę misiją JAV- 
se ir Kanadoje. Vatikano valsty
bės sekretoriato bažnytinių rei
kalų kongregacijos atstovas ar
kivyskupas Benelli sausio 12-22 
dienomis, pakviestas Amerikos ir 
Kanados vyskupų aukščiausios 
Tarybos, vyksta į Washingtoną 
ir Ottawą lankyti Amerikos ir 
Kanados vyskupijų ir susipažin
ti su visomis katalikų Bažnyčios 
problemomis šiuose kraštuose.
Ta proga arkivyskupas Benelli 
bus priimtas JAV-bių prezidento 
Nixono ir lankysis Jungtinėse 
Tautose bei svarbiausių tarptau
tinių organizacijų centruose.

Vatikanas. — Popiežius Pau
lius VI specialiu raštu iškėlė di
delę reikšmę Belgijos leidžiamo 
teologijos žurnalo "Nouvelle Re- 
vue Theologiąue”, kuris šiomis 
dienomis mini savo įkūrimo šim
to metų sukaktį. Minėjimo iškil
mėse Bruekselyje, kuriose dalyva
vo Apaštalų Sosto nuncijus ar
kivyskupas Cardinale, Liuveno 
katalikų universiteto rektorius 
Descamps ir daug kitų aukštų 
asmenybių, dabartinis redakto
rius pranešė, kad šiuo metu žur
nalas turi daugiau negu 6000 
skaitytojų šimtas septyniolikoje 
pasaulio kraštų.



S DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. vasario mėn. 9 d.

KANADOS ŽINIOS

Hamilton, Ontario
Lietuvos nepriklausomybės at 

kūrimo šventės minėjimas yra 
rengiamas sekmadienį, vasario 
15 d. Jis pradedamas 11 vai. pa
maldomis VA parapijos bažny
čioje. šv. Mišias atnašaus ir pa
mokslą sakys mons. J. Tadaraus 
kas.

3 vai. p. p. Scot Park gimnazi
jos salėje (King St. E., netoli 
miesto sporto stadijono) įvyks
ta iškilminga akademija. Pagrin 
dinę paskaitą skaitys montrea- 
lietis dr. P. Lukoševičius, o me 
ninę dalį išpildys 46 asmenų 
Montrealio Gintaro ansamblis.

— Sausio 31 d. mirė a. a. O- 
na Apanavičienė, eidama 81 m. 
Mūsų užuojauta gaminėms.

— Sudaryta Tautos fondo 
atstovybės Kanadoje Hamiltono 
skyr. valdyba, kuri pirmame po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Stonkus, vicepirm. A. 
Patamsis, sekr. A. Volungytė, 
ižd. I. Varnas, inform. ir metras 
čio ved. K. Baronas, parengimų 
vad. A, Garbūnas ir A. Kamai- 
tis. Nuo kovo mėn. 1 d. Ha
miltone bus pradėtas TF pinigi
nis vajus.

— Iš padaryto metinio pa
rapijos klebono mons. J. Ta- 
darausko pranešimo paaiškėjo, 
kad parapijoj yra 350 šeimų ir 
sąrašuose figūruoja 1,400 pa
vardžių. Finansinis ir moralinis 
parapijos stovis labai geras. 
Pereitais metais išdalinta 18 
tūkst. šv. Komunijos.

— Hamiltono lietuvės katali
kės moterys vasario 10 d. Jauni 
mo centre rengia Užgavėnių bly 
nų balių. Bus daug dovanų, ge
ra muzika ir įvairūs Užgavėnių 
skanėstai. Pradžia 6:30 vai. v.

K. B.

Toronto Ont.

VAIKŲ DARŽELIS TORONTE

Lietuvių vaikų darželį Toron
te 1951 m. įsteigė lietuvaitės 
seselės vienuolės kotrynietės, 
atvykusios iš Vokietijos. Jos 
tai padarė su dideliu pasišven
timu ir pasiaukojimu. Šv. Jono 
Krikštytojo parapija leido joms 
laikinai naudotis Bloor gatvėje 
nupirktu namu. O visas priemo
nes, leidimus ir net vaikus se
selės pačios turėjo susirasti. Tik 
vėliau, Toronto lietuvėms ka
talikėms moterims ir visuome
nei remiant, seselės nusipirko 
savus namus 46 Delaware gat
vėje ir tenai persikėlė vaikų 
darželis. Darželio vedėja buvo 
seselė Gabrielė, o padėjėjos — 
seselė Patricija, seselė Teresia 
ir seselė Humilta.

Seselės kotrynietės vaikų dar 
želyje dirbo iki 1905 m. birže
lio 4 d., kol Vokiečių generalinė 
kongregacijos vadovybė nutrau 
kė darbą — seseles atšaukė į 
vienuolyną. Po to lietuvių vaikų 
darželio tvarkymą ir priežiūrą 

perėmė Nekalto Prasidėjimo 
seselės vienuolės, atvykusios iš 
Putnam, Conn. Po peniketos me
tų vaikų darželis buvo perkel
tas į modernius namus.

Lietuvių vaikų darželyje pra
džioje būdavo apie 40 - 50 vai

kų, o dabar — 70- 80. Darže
lyje buvo ir yra taip pat kitų 
tautybių vaikų, nes lietuviai 
visų vietų neužpildo.

Darželio auklėtiniai žaidžia, 
ilsisi, dainuoja ir mokosi. Be 
žaidimų ir poilsio, darželyje pra 
einama ir mokslinimo progra
ma, kuri derinama tarp lietu
viškosios ir kanadiškosios vai
kų darželių programų. Vaiku
čiai mokomi poterių ir religi
nių tiesų. Taip pat jiems nema
žai pasakojama apie Lietuvą, 
sekamos pasakos, mokoma lietu 
viškų žaidimų ir šokių (žinoma, 
suprastintų ir jų amžiui pritai
kintų), dainuojamos dainos, se
selėms diriguojant, o dažnai ir 
iš jų tarpo parenkant dirigen
tus.

Lietuvių vaikų daržely buvo 
ir tebėra vykdomas gana gra
žus darbas. Galima sakyti, te
nai dedami mažiesiems lietu
viukams ir lietuvaitėms lietu
viškumo pamatai. Pr. Alšėnas

Izoliavo geną

Harvardo universiteto medici
nos fakulteto tyrimų skyriuje ei
lė mokslininkų: vadovaujant dr. 
Jonathan R. Beckwith, dr. James 
Shapiro, dr. Rita Arditti, William 

Reznikoff, Lawrence J. Eron 
(studentas) ir laboratorijos tech
nikui Ronald MacGillivray, dr. 
Lome A. MacHattie iš Toronto 
universiteto, dr. Garet M. Ihler 
iš Pittsburgh universiteto ir dr. 
Karen Ippen iš Edinburgo uni
versiteto, pasisekė izoliuoti- at
skirti paveldėjimo geną. Tai la
bai svarbus mokslo atsiekimas. 
Mokslininkai mano, kad šiuo at- 
siekimu yra padaryta pirmas žing 
snis paveldėjimo genui kontro
liuoti. Prof. dr. Beckwitb mano, 
kad šis jų atidengimas padės pri
eiti prie genų aukštesniuose or-

Dahs Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos vyresniųjų klasių ir sky
rių mokinių su mokytoja Zina Katiliškienė. Iš kairės: Agnė Katiliškytė. 
Rasa Šoliūnaitė, Vida Sidrytė, Indrė Biskytė, Daina Sidrytė. Antroje eilė
je iš kairės: Linas1 Šoliūnas. Algis Lieponis, Viktoras ir Rolandas Paškai, 
Algis Vizgirda.

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Wilkes-Barre, Pa.

Vietos liet. švč. Trejybės R. K. 
parapijos bažnyčioje kur klebo
nauja plačiai žinomas veiklusis 
prel. J. F. Baltusevičius (Boll), 
Vasario 16-ji bus iškilmingai pa 
minėta sekmadienį, vasario 15 d. 
Prašant Lietuvai laisvės, nepri
klausomybės, 9 vai. r. bus Šv. 
Mišios ir pritaikintas pamokslas.

Pamaldų metu giedos parap. 
choras, vadov; muz. V. Romano, 
ir šios parap. mokyklos studen
tai, vad. mokytojų NVJ seselių.

Roseland, III.
Roselande, VI., Lietuvos nepri 

klausomybės šventės Vasario 16 
minėjimas įvyks šio mėnesio 22 
d., 9:45 vai. ryto, sekmadienį, 
Visų Šv. parapijos banyčioje ir 
po iškilmingų pamaldų Lietuvos 
intencija, vyks minėjimas galėję.

Klebonas ,kun. Pranas Luko
šius, kaip kasmet, taip ir šiais

gu tie kontroliniai genai gali 
būti “pataisyti” kai kurios ligos 
ir kiti trūkumai būtų pašalinti. 
Tačiau nežinia kokios pasėkos 
būtų įneštos. J. Žičkus

aiškina procesą, kuriuo buvo padarytas šis

Ji bus transliuojama per 11-tą 
televizijos stotį.

LB apylinkė minėjimą rengia 
kiek vėliau, vasario 28 dieną. 
Programoje dalyvaus Baltimo
rės vyrų choras, vadovaujamas 
E. Bekerskienės. Virbelis

— Žmogus per 
suranda tikrą kelią.

klystkelius

Goethe, Faustas

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. SeStadlenlals 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322# 
Rez. telef. WAlbrook 5-507#
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus

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

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

metais, antrą piniginę rinkliavą 
bažnyčioje skiria Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Šios didžiosios šventės iškil
mėse dalyvaus kun. Petras Pat- 
laba. kuris pasakys tai dienai pri 
taikintą pamokslą ir iškilmin 
gojo akto salėje atkalbės invo- 
kaciją, o prof. Balys Vitkus pa
sakys pagrindinę kalbą. Minėji
mą rengia vietos apylinkės pir
mininkas ir komisija.

Rezld. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERI J A TR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINJS CHIRURGIJA 
6449 So. Pulasld Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimu, 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

Dr. Jonathan Beckwith 
naujas atradimas.

ganizmuose ir prie jų kontrolės. 
Jis taip pat baiminasi, kad šis ati
dengimas gali būti panaudotas 
piktam ir vesti prie neįsivaizduo
jamų pasekmių. Šis genas kon
troliuoja bakteriją Escherichia 
coli (E. coli). Gyvuliuose ši bak
terija turi 3000 genų. Praeitą 
vasarą ši grupė dirbo naudoda
ma du bakterinius virusus, va-1 
dinamus phages, norėdami išskir 
ti DNA iš E. coli celių. Tas jiems 
pasisekė.

Organizmų sutrikimai atsi
randa dėl nenormalių ar trūksta
mų genų, pav. Hemophilia, dia- 
betes ir protiniai trūkumai. Jei-

Netoli demilitarizuotos zonos Pietų Vietname pabėgėlių stovyklos Cam 
Lo ir Mal Loc gali būti šiomis dienomis puolamos komunistų Tet ofenzy
vos pietų, kurios laukiama po taikos paliaubų.

Baltimore, Md.
Baltimorės Lietuvių organizaci
jų taryba šiemet Vasario 16-sios 
banketą rengia sekmadienį, va
sario 15 d. 1 v. p. p. Į banketą 
pakviesti aukštieji miesto ir Ma 
rylando valstybės pareigūnai.

Tą pačią dieną 5 vai. p. p. Bal 
timorės arkidiecezijos televizi
jos programoje “Man on the 
movė” nasircdys lietuvių tauti
nių šokių grupė “Kalvelis” ir 
buis paminėta Vasario 16ji. Bus 
sudaryta galimybė banketo da
lyviams šią programą pamatyti.

monifliniiininiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiMMHffl

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Went #3rd Street 
Kampas 68-člos lr Caiifornia 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. WAIbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois 

rel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9 
antr., penkt. 1-6. treč. lr Sekt. tll 
susitarus

Ofiso teL HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nlala 2—9 v.. Seštadlenlala 10—1 p.p 
Ligoniai priimami pagal nusltarlma

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telel. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

J. LIEPONIS

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.

Chicago Savings
_ and Lota Aaioelatiaa

NE W 
RATES

Sąskaitos apdraustos iki $20,000.

'SAFETY I 
'OUR SAVINGS

INSURED

PER ANNUM per annum

0F $5000.00 0R MORE 0N BERTIFICATES
0N CERTIFICATES 0F $1000.00

2 Year Maturity One Year Maturity

PER ANNUM

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE

6 Month Maturity

PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE
GOLD EAGLE

PASSBOOK ACCOUNTS 
8100.00 Mlnlmum

PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O C R S . Mon 12 P.M. to 8 P.M . Tuee 9 to 4, Thura A l*rt. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

Dr. Ant. Rudoko kabinėta per*m8

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street
TEL. GR fl-2400

Vai. pagal susitarime: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 Mest 71st Street 

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

Ir 4 — 8 p. p. fieštad. 9 v. r. Iki 12 d.Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES IJGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

#449 So. Pulaski Road 
Valandos pasai susitarimų

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr

“contaet lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

Rez. Tet GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr moterų Ilgos 

Ginekologine Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-76S7 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų 

Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220 

Namų-rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J O K fi A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 6Srd Street

Pirmad., antrad., kevirt. lr penkt. 
nuo 12 Iki S vai. Ir nuo 6 Iki 8 
vai. vak. fieštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Telef. — 428-2660

D R. L RINGUS
RENTGENOLOGAS,

9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC.- ORTHOPEDUOS LIGOS

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

(By appointment)

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 West 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus. DR. LEONAS SEIBUTIS

lukštų, Pūslės ir Prostato 
Chirurgija

Ofisas 2454 VV. 71st Street 
Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 8 
Iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, III. 
Kabineto tel. #87-2020

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimų

Ofiso tr buto tel. OLymple 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

140Y So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso tel. REllance 5-4410
Rez. GRovelhUl #-0617 

Valandos: pirm. lr, ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.

tr vakarais pagal susitarimų.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ LR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525
Telef. veikla 24 vai. DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 925-829# 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta

Rezld. tol. WA 5-3099

Tei. — REUanee 5-1811

DR. WALTER i. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak.. fieštad. 13-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA LR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2052 W. 59th 84. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. fieštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimų.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG© 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALI STfi
• MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
8—8 vaL vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

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

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 j. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

TeL ofiso lr buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Tel. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 South Albany Avenue 

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

lr kitu laiku pagal susitarimų

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71 st Street

Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr realdendjes) 

Valandos pagal susitarimų

Tel. ofiso PR 0-G440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-7775. Rea. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 68rd Street
Valandos: pirmad., ketv. 5—8 vaL, 

antrad. lr penkt 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarta*

Ofiso tel. 787-2141 Namų 036-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai,: pirmad.. antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 u. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai, popiet.

SKELBKITES '‘DRAUGE".



Kartu Konfliktas ar

KARTŲ SUGYVENIMAS
Gyvenimo laikrodis nė vie

nai sekundei nesustoja; vietoje 
ir todėl, praleidę dieną, mėnesį, 
metus, daromės vis senesni 
tiek fiziškai, tiek dvasiškai. 
Gyvenimas taip sutvarkytas, 
kad vienas žmogus turi užleis
ti vietą kitam, vyresnė karta 
kitai — jaunesnei. Tačiau pa
ties Kūrėjo įdiegta tvarka 
kiekviena karta trokšta, kad 
po jos ateinantieji jos nebaig
us darbus toliau t. tų, kad 
pirmųjų idealais gyventų, kad 
naujosios kartos gyvenimas • 
būtų sėkmingas, geresnis, pra- 
smingesnis, lengvesnis.

Taigi pagirtini lietuviai tė
vai, kurie rūpinasi savo vai
kus išmokslinti. Pereitais me
tais Chicagoje įvykęs mūsų 
jaunųjų mokslininkų suvažia
vimas bei simpoziumas aki
vaizdžiai parodė, kiek daug 
turime išauginę lietuvių moks
lininkų vien tik iš naujųjų

Ik ateivių vaikų tarpo. Prie to 
pridurkime, kad ne visi atvy
ko, ne visi užsiregistravo, o ir 
senesnioji išeivija šioje srityje 
yra įdėjusi nemažą indėlį.

Šia proga, prisimenant sim
poziumo dalyvių nutarimus ir 
simpoziumo metu dėtas pa
stangas, reiktų gal priminti, 
kad lietuviškoji visuomenė jau 
truputį nekantraudama laukia 
pažadėtos lietuvių mokslininkų 
draugijos įkūrimo, apie kurio 
konkretesnę pradžią lyg ir nie
ko negirdėti. Tačiau jaučiame, 
kad tą darbą atlikti prisiėmu- 
sieji savo pareigas atliks, ir 
dėlto iš anksto daug sielotis 
netenka. Tačiau apie kartų 
skirtumus ir jų sugyvenimą 
pakalbėti visada verta, nes 
nuomonių skirtumas jų tarpe 
visada buvo ir bus.

*
Kiekviena karta yra skirtin

ga, kitokia. Dabartinė karta 
galvoja kitaip, kaip tėvai gal
vojo, ateinančioji galvos kitaip 
kaip dabartinė.

Tačiau yra ir bendrų daly
kų, kurie liečia ir riša visas 
įkartas. Tai lietuvių tautos 
ir jos idealų išlaikymas. Prie 
šių tikslų tenka kiek sustoti,

* nors ir nėra duomenų, kad jau 
najai kartai lietuvybės išlaiky
mas nerūpėtų.

Stebint gyvenančias kartas, 
ne visada aiškiai pastebėsi ri
bą, kur pasibaigia viena ir 
prasideda kita karta, kur bai
giasi vyresnės ir prasideda 
jaunosios kartos darbas. Gali
ma net sakyti, kad visos 
kartos yra vienos ir tos 
pačios nenutrūkstamos gran
dinės slanksteliai.

Taigi gerai daro tos mūsų 
organizacijos, kurios į savo 
vadovaujančius postus pama- 
žu įveda jaunuosius. Pagirti- 
nas ir jaunimas, vadovaujan
čias pareigas prisiimdamas. 
Vis dėlto šioje srityje ne vis
kas aišku ir pasikeitimas ne 
Visada vyksta greitai, aklan-* 
džiai ir lengvai. Daug kur se
nieji veikėjai nenori savo va
dovaujamų vietų jauniesiems 
užleisti, kitur vėl mūsų jauni
mas nenori senesnėse organi
zacijose dirbti ir kuria naujas.

< Žinia, tai iš esmės nieko blo
go, nes organizacijos pačios 
aru nėra tikslas, o tik priemo
nė tikslui siekti. Daug blogiau, 
kai jaunimas savo organizaci
jų nekuria ar į sukurtas visiš
kai nestoja, nuo lietuviško 
darbo šalinasi.

Taigi reikia vyresniajai kar
tai vis daugiau domėtis jauni
mu, su juo dažniau šnekėtis, o

< dar svarbiau — pačiam jauni-

KATAIJKŲ UNIVERSITETAS
Lenkijos katalikų spaudos 

pranešimu šiuo metu vieninte
lis komunistų valdomuose kraš
tuose katalikų universitetas 
Lubline turi 2,000 studentų. 
Didžiąją daugumą Lublino ka
talikų universiteto studentų su
daro darbininkų ir ūkininkų sū*

mui dažniau susiburti ir savo 
tarpe išsikalbėti.

*
Šia prasme reikia nuošir

džiai sveikinti JAV Lietuvių 
bendruomenės vadovų suma
nymą dar šių metų pavasarį 
ar kitu artimiausiu laiku su
šaukti lietuvių jaunimo simpo
ziumą, kuriame dalyvautų visų 
veikiančiųjų mūsų jaunimo or
ganizacijų atstovai, parinkti iš 
įvairių vietų, kur tik yra ko
kie nors lietuviški židiniai, o 
taip pat ir mažiau organizuoti 
ar visiškai lietuvių organiza
cijoms nepriklausą mokslus 
einantieji mūsų jaunuoliai.

Tokį jaunimo atstovų suva
žiavimą bei simpoziumą orga
nizuotų pats mūsų jaunimas 
per savo organizacijų atsto
vus, o vyresnioji karta JAV 
Lietuvių bendruomenės apim
tyje tik talkintų, padėtų ir fi
nansiškai remtų. Simpoziumo 
prelegentais taip pat turėtų 
būti abiejų lyčių mūsų jauni
mo atstovai. Vyresniajai kar
tai bus tikrai malonu išgirsti 
mūsų jaunosios kartos, kuri 
gal netolimoje ateityje turės 
perimti lietuviško gyvenimo 
vadovybę, pasisakymus bei 
nuomones, kokiu būdu jie gal
voja šiuo metu ir ateityje veik 
ti, kad lietuvybė šiame krašte 
nemirtų. Mūsų jaunimas daž
nai kritikuoja dabartinės va
dovaujančios kartos tikslus, 
darbus ir metodus. Jaunimui 
bus gera proga pareikšti, kaip 
jis galvoja ir kokius planus 
ateičiai kuria.

Ne nuo šiandien skundžia- 
mė, kad jauninus nuo mūsų 
organizacijų ir veiklos šalina
si. Tai skaudi tiesa. Bet ar 
nuoširdžiai darome viską jam 
sulaikyti? Ar, sakysime, ruoš
dami mūsų tautines šventes, 
kad ir Vasario 16 minėjimus, 
stengiamės jaunuosius į jų pro 
gramas įtraukti? Pagirtini vy
resnieji ten, kur jie į tokių 
švenčių ruošos bei atlikimo 
darbus įpina mūsų jaunuolius, 
sakysime, programų pranešė
jais, Vasario 16 d. akto skai
tytojais, tautinių šokių šokė
jais, dainininkais, net ir pa
skaitininkais. Bet ar gerai da
ro tie vyresnės kartos rengė
jai, kurie stengiasi patys vis
ką atlikti, neduodami progos 
jaunimui pasireikšti?

Gerai žinome, kad mokslus 
einą jaunuoliai dar nėra storų 
piniginių ar čekių knygučių 
savininkai. Natūralu, kai jau
nimo veiklą finansuoja ar 
bent jau reikiamas patalpas 
parūpina tėvai, rėmėjų būre
liai, bendruomenė. Girtini sa
lių bei jaunimo namų vadovai, 
teikią patalpas jaunųjų suei
goms bei pasirodymams. Ta
čiau tenka liūdėti, matant gal 
ir nelabai dažnus atvejus, kai, 
sakysime, vyresniosios, tegu ir 
labai garbingos organizacijos, 
vadovai savo susirinkimams 
bei minėjimams užima lietuvių 
jaunimo organizacijų veiklai 
specialiai statytas patalpas. 
Taip pereitų metų rudenį buvo 
skaudu stebėti greta lietuvių 
Jaunimo centro nelietuvių lai
komose barakinio tipo patal
pose vykstančią lituanistinių 
mokyklų šventę, kai jai nebe
buvo vietos jai skirtoje užei
goje.

Reikia suabejoti, ar taip elg
damiesi vyresnieji pajėgs prie 
savęs pririšti ir savo idėjomis 
sudominti mūsų jaunimą. Kar
tų problemas reiktų spręsti ne 
konflikto, 'bet tarpusavio su
gyvenimo ir geros valios keliu.

b. kv.

nus bei dukros, kai tuo tarpu 
kitose Lenkijos valstybiniuose 
universitetuose pirmauja val
dininkų ir valstybės tarnautojų 
vaikai. Lublino katalikų univer
sitetą išlaiko Lenkijos katali
kai, susiorganizavę į Universi
tetui remti draugiją, kuri turi 
90,000 narių.

Sutelktinei Federacinės Vo
kietijos vyriausybei sausio m. 
pabaigoj sukako 100 dienų. Tei
singumo ministerija panaikino 
baudas 4000 riaušių kėlėjams. 
Spaudos skyrius paskelbė 6 pus 
lapių leidinėlį pasigirti vyriau
sybės laimėjimais įvairiose veik 
los srityse. Didesnis posūkis te
belaukia.

Ką tik pareigas perėmusi so
cialistų ir demokratų vyriausy
bė plačiai užsimojo ūkio ir už
sienio politikos bare. šiose sri
tyse jau ėmė ryškėti nauji pa
vojai.

Vokiečių markės vertės padi
dinimas ir darbininkams atly
ginimų 11 proc. pakėlimas pa
lies ne tik pramonės gamybą, 
bet ir išvežimą. JAV ėmė spaus
ti Federacinę Vokietiją, kad ji 
padengtų amerikiečių kariu, e- 
sančių krašte, -išlaikymo išlai
das. Sumažėjęs išvežimas ir pa
didėjęs įsipareigojimas užsieniui 
gali apkarpyti vokiečių aukso 
išteklius ir pažeisti jų gerbū
vį.

Perdėtos viltys užsienio 
politikoj

Naujosios vyriausybė kancle
rio užmojis nukreipti žvilgsnį 
į Rytus, baigti senus ginčus su 
Vokiečių demokratine respubli
ka, pagerinti santykius su Len
kija ir Sovietais, atsidaužė į 
kampuotą tikrovę. Rytų Vokie
tijos SĖD — socialistinės vie
nybės partijos pirmininkas Wal- 
ter Ul'brichtas, sausio 19 d. kal
boje, minėjo kai kurias sąlygas, 
kurios nepriimtinos Federacinei 
Vokietijai deryboms pradėti.

Paruošiamieji pasitarimai su 
Lenkija ir Sovietais nebuvo 
sklandus, tačiau šalys neužsi- 
kirto derybas pradėti. Lenki
ja garsiai šneka apie pripažini
mą Oderio - Neisses sienos, kai 
Sovietai padarė akibrokštą Fe
deracinei Vokietijai dėl priva
čių asmenų susirašinėjimo su 
vokiečiais, iškeldintais į Sibirą,
ir skatinimo grįžti į tėvynę.

Derybų pradžia

Per pastaruosius tris mėne
sius Federacinės Vokietijos am
basadorius Helmut Allardtas 
tris kartus tarėsi su Sovietų už
sienio reikalų ministeriu And
rėj A. Gromyka paruošti kelią 
deryboms dėl ginklo nepanau- 
dojimo, t. y. nepuolimo sutar
ties.

Vokiečių delegacijai vadovau
ja Egon Bahras, valstybės sek
retorius, Willy Brandto artimas 
bendradarbis Berlyne ir dabar
tinis jo patikėtinis. Delegacija 
ja upradėjo derybas Maskvoje.

Nors vokiečiai daugiau rūpi
nasi ūkio klausimais, gerbūvio 
išlaikymu, infliacijos pažaboji
mu kaip užsienio politika, ta
čiau neįprastos derybos juos 
kiek nervina.

PUERTO RICO SALA
A. GRINIUS 

Istoriniai bruožai

1917 m. JAV priėmė naują įstatymą, vadinamu Jo
nės Act Šis įstatymas suteikė Puerto Rico salai koloniali- 
nį statutą. Skirtumas buvo toks, kad ši sala nuo da
bar buvo valdoma Washingtono, o ne Madrido.

1947 m. rugpiūčio mėn. 5 d. prezidentas Truma- 
nas ir JAV kongresas Puerto Rico salai suteikė dar di
desnę savivaldą. Gyventojai patys rinkosi guberna
torių ir gavo Amerikos pilietybę.

1948 m. lapkričio mėn. 2 d. pirmuoju salos guber
natorium buvo išrinktas Munoz Marin. Tai pirmas į- 
vykis istorijoje, kad salos gyventojai jau patys išsirinko 
sau gubernatorių.

Bet čia pat ir vėl iškilo nauja su Amerika prob
lema. Kokia forma ir kaip toliau tvarkyti salos gyveni
mą? Tapti JAV valstija, būti nepriklausoma valstybe ar 
gyventi ir būti su Amerika vienoje bendruomenėje (com- 
monvvealth). Ir Puerto Rico gyventojai 1952 m. balsa
vimu pritarė commonwealthui. Tai yra nauja valdy- 
mosi sistema po Amerikos vėliava; demokratiška ir origi
nali forma. Turi savo rinktą valdžią. .Patys valdosi ir 
visi yra Amerikos piliečiai, tačiau nemoka federalinių 
mokesčių, neturi savo atstovų kongrese ir nedalyvauja 
Amerikos prezidento rinkimuose. Vis dėlto gali gyventi, 
dirbti ir važiuoti JAV ribose kur tik nori, pasų ar vizų ne

VOKIETIJOS DERYBŲ PRADŽIA
100 dienų. Derybų pradžia su Sovietais ir Lenkija 

GEDIMINAS GALVA

Sovietų tikslas aiškus — ap
sidrausti nuo puolimo vakaruo
se ginklams pradėjus byloti Ki
nijos pasienyje.

Federacinė Vokietija iki šio 
meto naudojosi ne tik JAV ka
rine parama, bet ir politine JA 
Valstybių y Sovietų pusiausvy
ra. Vokiečiai pagrįstai nuogas- 
tauja, kad naujoji sutartis ne
susilpnintų jų saugumo ateity- 
ie.

Derybos su Lenkija

Vasario 5 d. Federacinė Vo
kietija pradėjo derybas su Len
kija. Atskiri asmenys jau se
niai užmezgė tarpusavio ryšius, 
tačiau jie nepaskatino valstybes 
pradėti derybas. Ilgametis vo
kiečių kancleris Konrad Aden- 
aueris, svajojęs apie prieškari
nių vokiškų žemių apjungimą, 
neišdrįso daryti nuolaidų len
kams ir pripažinti jiems buvu
sias vokiškas sritis. Kurį metą 
jis tikėjo 1945 m. padarytam 
Potsdame pareiškimui, kad visi 
Europos klausimai bus aptarti 
taikos suvažiavime. Deja, tai
kos suvažiavimas neįvyko. Eu
ropa buvo padalinta į įtakos sri 
tis. ,

Valstybės dept. Baltijos skyriuje
GRAŽINA KRIVICKIENE

Maloniai nuteikia lietuvį, įė-
jusi į Valstybės Departamento 
didžiulius rūmus pro diplomatų 
įėjimo duris iš “C” gatvės. Salę 
su dviem stiklinėmis sienomis 
puošia lyg kolkia iškilminga ei
sena, spalvingos įvairių valsty
bių vėliavos su kuriomis JAV- 
bės palaiko diplomatinius san
tykius. Akis ieško Lietuvos tri
spalvės. Ją randa tų vėliavų vi
duryje. Ji tokio pat didumo, 
kaip ir visos kitos vėliavos, tik 
gražesnė, nes brangesnė šir
džiai. Įrašas po vėliava metali
nėje lentelėje — Lithuania — 
tarsi byloja Brazdžionio žo
džiais: “Aš čia, gyva!”

Baltijos valstybių reikalais 
rūpintis yra pavesta ponui Bar
clay Ward. Pas jį suplaukia vi
sų trijų Baltijos valstybių ne
priklausomybės atgavimo, vals
tybės tęstinumo siekimai ir vil
tys. Valstybės Departamento 
atžvilgiu tai yra Europos sky
riaus mažytis padalinys, telpąs 
5-to aukšto nedideliame kamba
ryje.

Per paskutinįjį dešimtmetį 
keletas Valstybės Departamen
to pareigūnų praėjo pro šį Bal
tijos valstybių skyrių, lyg su
stoju pailsėti, kad koptų aukš
čiau į svarbesnes vietas. Čia dir
bo Richard Tims, Richard Sal- 
by, Trving S. hiffman. Alton L.

Politinės kliūtys
Vokiečiai praleido palankiau

sias sąlygas tartis su lenkais. 
Šiuo metu lenkai siekia derybų 
su vokiečiais ne politiniams, bet 
ūkiškiems klausimams išspręs
ti.

Lenkų pasistūmėjimą į va
karus įsipareigojo ginti Sovie
tai. JAV pradžioje nepripažino 
Oderio - Neisses sienos, kai pa
starojo metu jis įtrauktas gi
liame stalčiuje. Prancūzija ir 
kai kurios Europos valstybės 
užvaldytas vokiečių sritis jau 
pripažino lenkams.

Federacinės Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Walter 
Scheelis bandė klausimą apeiti. 
Esą, niekas šiuo metu nesikėsi
na į Lenkijos valdomas žemes 
ir nenori pažeisti jos sienų.

Lenkai siekia glaudesnių ū- 
kinių santykių su Federacine 
Vokietija. Jiems reikalinga vo
kiečių technika spartinti pra
monei ir kelti žemės ūkio na
šumui. šiems siekimams sker
sai kelio stoja neišspręsti poli
tiniai klausimai.

Vokiečiai šiuo metu atidėjo 
derybas su Rytų Vokietija, Ven 
grija ir Čekoslovakija. Jie nori 
prieš tai savo sėkmę išbandyti 
Maskvoje ir Varšuvoje.

Jenkens (lietuvių kilmės), Ho- 
mer R. Phelps, Jr. Dabar šiam 
skyriui vadovauja ponas Bar
clay Ward. Tai malonus, jau
nas vyras, gimęs N. Y. 1938 me
tais. .Studijavo tarptautinių stu
dijų kolegijoje, kurią baigė (A. 
B.) 1959 metais ir 1961 m. įgi
jo magistro laipsnį. Nuo to lai
ko dirba Valstybės Departa
mento žinioje, pradžioje Santy
kio su Visuomene skyriuje 
(Public Affairs), vėliau JAV 
ambasadose-, dviejus metus Ot- 
tawoje ir tiek pat Varšuvoje. 
Savo pasikalbėiimo metu su jū
sų korespondente pastebėjo, 
kad jam būnant Lenkijoie bene 
pirmą kartą teko susitikti su 
lietuviais, atėjusiais įvairiais 
reikalais į Amerikos ambasadą.

Nuo 1968 metų ponas Ward 
dirba šiame Baltijos valstybių 
reikalam skyriuje. Malonu esą 
jam turėti reikalų su pabaltie- 
čiais. Jis susitinka su visa eilę 
lietuvių. Dažniausia matosi su 
Lietuvos atstovu Juozu Rajec
ku, pasiuntinybės patarėju dr. 
Stasiu Bačkiu. Prisiminė turė
jęs pasikalbėjimų su Alto pir
mininku Eugenijum Bartkum, 
Vilko pirmininku Kęstučiu Va
liūnu ir kitais.

Su savo žmona Joan jis susi
pažino universitete. Jos pagrin
dinė studijų šaka buvo Vakarų 
Europa, jo gi Sovietų Sąjunga.

reikia. Taip pat nereikia pasų ar vizų ir amerikiečiams 
į Puerto Rico važiuojant Mūsų akimis žiūrint, Puerto 
Rikiečai gyvena savo savivaldoje labai gerai.

Geografinės žinios
Puerto Rico yra nedidelė sala 100 mylių ilgio ir 

35 mylių pločio. Kalnuota, kalnai apaugę amžinai ža
liuojančiais miškais. Klimatas švelnus ir visą laiką šil
ta. Metuose tėra du sezonai, ir abudu galima sakyti, 
tik vasara. Vienas sezonas prasideda gruodžio mėn. ir 
baigiasi gegužės mėn., o kitas birželio mėn. ir baigiasi 
lapkričio mėn. Žieminiai rūbai nereikalingi, nes tiek žie
mą, tiek vasarą ten šilta.

Saloje yra 3,564,000 gyventojų. Šiaurėje yra Atlan
to vandenynas, pietuose Karibų jūra. Krašto sostinė 
San Juan stovi salos šiauriniame kampe, 1,600 mylių į 
pietryčius nuo New Yorko ir turi daugiau kaip pusę mili 
jono gyventojų. Salos gyventojai — ispanų-indų ir neg
rų mišinys, vadinami “Jibaros”.

Antras po San Juan savo dydžiu miestas yra Pon
če. Tai ramus ispanų miestas, salos pietryčių krante, 
pavadintas pirmojo Ispanijos gubernatoriaus vardu.

Mayaguez yra trečias po San Juan savo didumu 
miestas. Šiame mieste yra garsus žuvies apdirbimo fab
rikas. Žuvis “tuną” čia pjaustoma, kenuojama ir vėliau 
visam pasauliui parduodama.

San German mieste yra graži Portą Coeli bažny
čia. Daug turistų atvažiuja jos pasižiūrėti. Sakoma, kad 
tai seniausia bažnyčia naujame pasaulyje. Dabar ji at
naujinta ir paversta religinio meno muziejumi.

Kai Amerikiečiai 1898 ra. salą perėmė iš Ispanijos,

STALINO ĮSISAVINIMAI 

PABALTIJO VALSTYBĖSE

Sovietiškieji principai ir praktika ,iJ;

M. MATUKAS

Laisvajame pasaulyje tebe
diskutuojama sovietiškųjų val
dovų galvosenos kreivavimas, 
kas po ja slepiasi ir į kur ji ve
da. Posakis “iš jų darbų pa
žinsite juos”, kai kam gali at
rodyti kaip ir gyvenimiškasis 
patirties principas, kalbant apie 
Kremliaus įvairius nenuoseklu
mus, tačiau išsamesniuose ieš
kojimuose tas minėtas princi
pas gal ir nebus praktiškos iš
minties paskutinioji išvada.

Blaiviai galvojant, Sovietų 
Rusijos valdovams nieko kito 
nebeliktų, kaip tik savoje im
perijoje pradėti taikyti masines 
koncesijas, ypač kolonizuotose 
ir okupuotose srityse savąjį re
žimą visiškai išmontuoti. Tai, 
žinoma, viena medalio pusė. 
Žiūrint gi iš Kremliaus bokštų, 
neatrodo, Ikad Maskvos vado
vai apie savuosius veiksmus 
spręstų pagal vakarietiškąjį 
mastą arba į tarptautinę teisę 
žiūrėtų taip, kaip laisvasis pa
saulis žiūri. Čia į šj reikalą ten
ka žvelgti iš komunistinės ide
ologijos taško: reikia sekti jos 
paskutiniuosius pasaulėžiūrinius 
perdirbinius, ir tada stebėti, ar 
atliktieji nelemti tarptautiniai 
veiksmai, išeint iš šios suktos 
ir nevalyvos mąstysenos mode
lio, nesudaužant jos esminės 
struktūros, būtų galimi patai
syti.

Laisvojo pasaulio dirginanti 
opinija čia turėtų turėti lemia
mos reikšmės; ji turėtų ne tiek 
smerkti praeity padarytąsias 
klaidas, ne tiek pasibaisėtiną 
staliniškąjj mentalitetą, dėl ku
rio tie nelemti dalykai atsiti
ko, bet ji turėtų taikyti į tai, 
kad visgi visa tai pagaliau rei
kia atitaisyti. Kai mes patir
sime, pvz. jog žmogus po pri-

Kongreso narys Roger Tracy 
(kairėj) Columbus mieste užpildo pe
ticiją Ohio valstijos auditoriaus pos
tui. Su juo čia matyti valstijos guber
natorius Ted Brown. Auditoriaus 
postą yra turėję Tracy senelis ir tė
vas.

mažiau kaip 20 proc. salos gyventojų mokėjo skaityti 
ir rašyti. Amerikiečiai pristatė mokyklų, atgabeno savo 
mokytojų, o ispanų mažus vaikus, kalbančius tik ispa
niškai nuo pat pradžios pradėjo mokyti angliškai. Tai 
žinoma, nepatiko vietos gyventojams.

. Gyventojai

1947 metais, salai gavus savivaldą, mokyklose pra
dėta vaikus mokyti ispaniškai ir tik 15 minučių per die
ną skini anglų kalbai. Dabar anglų kalba laikoma kaip 
svetima ir yra antroji kalba. Nors saloje švietimas visu 
smarkumu kyla, tačiau salos valdžia nepajėgia pristaty
ti naujų mokyklų ir priruošti naujų mokytojų. Dėl la
bai mažo atlyginimo į mokytojų vietas mažai kas ir 
nori eiti. Prieš kelis metus mokytojas gaudavo tik 
150.00 dol. mėnesiui. Tuo tarpu Puerto Rico yra jau
nų žmonių sala, reikalaujanti daug mokytojų ir mokyk
lų. Ten jaunimas iki 19 metų sudaro 55 proc. salos gy
ventojų, kai tuo tarpu Amerikoje iki tiek metų jauni
mas tesudaro tik 33 proc.

Saloje vyrauja katalikai, jų ten yra 80 proc. Ta
čiau iš jų tik 20 proc. tėra praktikuojančių.

Gražus ir būdingas salos gyventojų bruožas — mer
gaitės iki 21 metų į šokius ar į kitus parengimus be 
motinos ar kito globėjo neina. Eina duktė į šokius — 
eina drauge ir motina. Ir jei kartais motina dėl kokios 
priežasties negali kartu eiti, ji paprašo savo tetą, kai
myną ar krikšto motiną, kad ji eitų kartu su jos dukra ir 
ją ten globotų.

(Bus daugiau)

verstinio prisipažinimo, prieš
visas praktikuojamas teises, nu
teistas ilgam kalinimui, savai
me visiems bus aišku, kad jis 
turi būti išlaisvintas. Kai po to 
patirsime, 'kad jis vėl, kaip ir 
prieš tai, kalėjime tebelaikomas, 
mes labai susimąstysime ir visgi 
stosime į kovą prieš neteisybę. 
Sovietinis režimas pasismerkia
savo paties tarptautinės teisės 

sąvoka

Tenka pripažinti, jog nema
ža moderniųjų valstybių savo 
dabartines teritorijų ribas ga
lėtų teisinti bolševikinių meto
dų dėka, kuriuos, vienok šian
dien jos smerkia. Praeityje vy
kęs svetimųjų teritorijų prisi
jungimas ir agresijos įteisini
mas, kaip kai kurie Prancūzi
jos istorikai pažymi, buvo tik 
maždaug cezariškas Rubikono 
peržengimas: “agresiniai žings
niai, kurie ypatingai Europoje 
yra įgavę teisiškumo”. Prisimin 
kime tik Ispanijos ir Prancū
zijos ribų legališkumą arba ca- 
ristinės Rusijos Krymo, Kau
kazo srities bei Tolimųjų Rytų 
kinietiškųjų provincijų užgrobi
mus.
v Tačiau visai kitaip yra su 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių pasiglemžimu. šios rūšies 
agresija — kaip ši Sovietų Ru
sijos — vakarietiškuoju tarptau 
tinės teisės požiūriu šiandien 
jau daugiau netoleruojama; šių 
kraštų aneksija jokio rimtesnio 
krašto, išskyrus Sovietų Rusi
jos orbitoje esančias šalis, de 
jure nepripažįstama.

Charakteringa čia ir tai, jog 
sovietai jokiu būdu negali įro
dyti, kad Baltijos valstybės o- 
kupuotos Sovietų Rusijos sau- 
gurno reikalams, nes valstybių 
saugumas po II pas. karo jau 
daugiau nesiremia rankiniu į- 
kaitu (kumščio teise), bet ato
minių užtaisų globalinės grės
mės strategija.

Keistu nesusigaudymu, rusai 
bolševikai užsispyrusiai gina 
klasinį suverenumo principą. 
Kaip kitaip galėtų būti! Socialis 
tinė Rusija juk yra “uoliausio
ji” valstybių- nepriklausomybės 
gynėja! Štai Sovietų Rusijos 
tarptautinės teisės žinovas Ko- 
rovinas, kalbėdamas Visuomeni
nių Mokslų akademijoj 1947 m., 
pasakė: “Buržuazinis tarptauti
nės teisės mokslas siekia vals
tybinio suvereninio apsispren
dimo susiaurinimo idėjos... im
perialistinis frontas, visiškos 
nepriklausomybės priešas, try
pia demokratinį (komunistinį) 
frontą, suvereniteto gynėjus, 
kurių priešaky stovi Sovietų 
Rusija, kuri jau trisdešimt me

(Nukelta į 5 pusi.)

k



DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. vasario mėn. 9 d.

Bado ir karo iškankinti vaikučiai Port Haircourt, Nigerijoj.

PINIGAI IR GRŪDAI BIAFRAI

CLASSIFIED GUIDE

Šv. Tėvas specialioje audien 
Gijoje priėmė tarptautinės ka
talikų artimo pagalbos organi
zacijos Caritas Intemationalis 
pirm. prel. Rodhain, atvykusį iš 
Paryžiaus ir aptarė pagalbos 
teikimo klausimus Bdafros gy
ventojams. “Caritas Intematio
nalis” pdrmininl’.cas 'šiomis die
nomis vyksta į Nigerijos sosti
nę Bagos organizuoti ir tvar
kyti pagalbos teikimą alkį ir 
ligas kenčiantiems Biafros gy
ventojams. Pop'ežius Paulius 
VI-sis šiam tikslui paskyrė žy
mią sumą pinigais, ir daugelį 
tūkstančių tonų grūdų, kuriuos 
popiežiaus dispozicijai paauko
jo Argentinos vyriausybė. Taip 
pat popiežiškoa'os pagalbos tei
kimo organizacijos POA prezi
dentas prel. Fresohi Vatikano 
radijo bangomis paskelbė atsi
šaukimą į Nigerijos — Biafros

LIETUVIŲ FONDO DETROITO 
APYLINKES NARIAI

(Skliausteliuose pažymėta paaukota suma doleriais) -

A.L.R.C. Women Alliance (100), 
Amer. Liet. Balso radijo klubas Det
roite (100), Amer. Liet. inž. ir arch 
sąjunga (1,200), Angelina ir Jonas 
Andriuliai (1,025), Zuzana Arauskai 
tė-Mikšienė (125), Magdalenos ir Ka 
zimiero Augaičių atminimui įnašas 
(204),Ateitininkų Sendraugių Sąjunga 
(300), Vlado Bajalio atm. įn. (140), 
Marija ir dr. Leonas Bajorūnai (500), 
Vanda ir Placidas Balynai (100), Ame
lija ir Antanas Banėnai (200), Stasys 
Bartkus (100), Stasys Barvydas (100),
Elzbieta ir Matas Baukiai (100), So
fija ir Jurgis Baužai (1001, Yolanda ii 
Va'entinas (miręs) Baužai (100), Va
lentino Baužos atm. įn. (616), Simon 
Blaškevičius (100), Feliksas Blauzdys 
(100), kun. dr. Igno Boreišio atm. įn. 
(100), Ona ir Juozas Briedžiai (1,000) 
Vladas Bublys (ICO), Marie A. Bu
kauskas (100), Stasė ir Leonas (mi
ręs) Bulgariai (100), Leono Bulgario 
atm. įn. (350), Petras Bulota (100), Jo
nas Butkus (700), Napo'eonas Cirtautas 
(250), Birutė ir Povilas Čečkai (100), 
gen. Jonas Černius (.100), Kostas Ciu- i 
želis (100), Antanas ir kun. Bronius 
(miręs) Dagiliai (2,000), kun. Broniaus 
Dagilio atm. įn. (226), Petras Dalinis 
(100), Kristina ir Kazimieras Daugvy- 
dai (100), Detroito skaučių "Gabijos” 
tuntas (100), Dramos Mėgėjų Meno 
Sambūris (100),, Stepas Dryža (200), 
gen. Zenona Gerulaičio atm. jn. (150), 
Elena Gerulaitienė (100), Jadvyga ir 
Antanas Griniai (100), Ona ir Petras 
Griškeliai (110), Liudvikas Grunavas 
(100), Prano Gužaičio atm. jn. (125), 
Petro Heiningo atm. įn. U 00), Stepas 
Iljasevičius (miręs) (177), Danutė ii 
Eugenijus Jankai (100), kun. Liongino 
Jankaus atm. įn. (120), Marijono Ja- 
nukaičio atm. įn. (283), JAV LB Det
roito apylinkė (375), Jonas Jonynas 
(100), Antanas Juzelskis (100), dr. 
Stasys Juzėnas (100), Jeronimas Ka
ralius (100), Prano Katino atm. įn. 
(100), Pranas Kausteklis (100), Vitali 
ja ir dr. Kęstutis Kebliai (125), Kons
tancija ir Juozas Kirvelaičiai (100), Ku 
irigunda ir Kęstutis Kodaičiai (100), 
Barbora ir Adolfas Kripkauskai (100), 
Julė ir Jonas Kučinskai (100). Petras 
Kučinskas (miręs) (208), Margaret L 
Ručinskienės atm. įn. (325), Kazimie
ras Kupetis (200), Emi'ija ir Vytautas 
Kutkai (100), Aldona (mirusi) ir Juo
zas Leščinskai (100), Aldonos Leščins
kienės atm. įn. (200), L.F. Bičiulių 
Centro valdyba (200), Liet. Gydyt. Są
jungos Detroito skyrius (100), L.K.K 
sav. sąjungos Detroito skyrius (100), 
L.V.S. Ramovės Detroito skyrius (200), 
Liet. Zum. sąjungos Detroito skyrius 
(100), Albina ir Vincas Lingiai (100), 
Leonas Lozickas (100), Juozas Mačiu- 
laitis (100), Vanda ir dr. Vytautas Ma
jauskai (100), Juozas Marčėnas (miręs) 
(100), Marija ir Jurgis Mikailai (300), 
Antanas Mikalkėnas (100), Janina ir 
Jonas Mikulioniai (100), Edvardas O. 
Milkauskas (100), Kazys ML'takis (100), 
Prano Misiūno atm. įn. 215), dr. Mar
tyna ir Napoleonas Miškiniai (1,000), 
Teresė ir Jurgis Mitkai (200), Juozas 
Mockaitis (100), Mateušo Mozūro atm. 
jn. (100), Juozas Murinas (1001 Bronė

konflikte dalyvaujančias tau
tas, kviesdamas vsus artimai 
bendradarbiauti taip skubiai nei 
kalingos pagalbos milijonams 
Biafros gyventojų vaikų, mo
terų, ligonių ir senelių apsau
gojimui nuo gręs'ančios mir
ties pavojaus. Popiežiškosios pa 
gaSbos teikimo organizacija 
POA šiems tikslams paskyrė 
visus savo turimus išteklius.

TIK 100 IŠ 1700
Nepriklausomybės metais 

Latvijos karo mokyklą baigė 
1700 asmenų. Iš to skaičiaus 
šiandieną gyvųjų tarpe tėra 
vos 100. Apie 1600 Latvijos ka
rininkų būvio bolševikų sunai
kinti arba mirė. (ai. t.)

— Jeigu norime dirbti atei
čiai, privalome dirbti jau da- 
'bar. Spalding

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

Gerų prekių didelis pasirinkimas. 
Aūto mobiliai. Šaldytuvai ir kitos 
prekės.
2008 VV. 69th St. Chicago, Iii. 60020 

TEIiEF. VVA 5-2787
■ I ■! i i m II B

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 68rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti VVA 5-3607 

P. Radonas K. šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 69 St. Tel. AVA 5-2737 
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams 
— Moskvitch ir Zaporozee.

E. Žukauskas

ir Kostas Mykolaičiai (100), Bronė ir 
Alfonsas Nakai (100), Ona ir Kazys 
(miręs) Navasaičiai (100), Kazio Na- 
vasaičio atm. įn. (140), Petras Pago
jus (100), Jonas Paškus (100), Elzbieta 
ir Stasys (miręs) Paurazai (100), Vla
das Pauža (100), Jūratė ir Lionginas 
Pečiūrai (100), Lilės-Julijos Petrauskai 
tės atm. įn. (100), Ada ir Antanas Pet
rauskai (100), Stasys Petrauskas (100), 
Vytas ir Marija Petruliai (100), Alfon
so Petrulio (miręs) palikimo įnašas 
(1,000), Regina ir dr. Justinas Pikūnai 
(100), Pirmoja Liet. kar. St. Butkaus 
šaulių kuopa (225), Konstancijos Ple 
chavičienės atm. įn. (200), Vladas Pliū 
ra (miręs) (535), Marija ir Pranas Pol 
teraičiai (100), Julija ir Juozas Race- 
vičiai (100), mjr. Antano Rackos atm. 
jn. (100), Rožė ir Kazys Ražauskai 
(100), Ona ir Jurgis Rekašiai (100) 
Ona ir Jurgis Ribinskai (100), Vincas 
Rinkevičius (100), Juozo Rudoko atm. 
įn. (100), Albina ir Jonas Rugieniai 
(100), Vincas ir Šarlotė Ruseckai (100), 
Marius Sayus (100), Bronė ir Vladas 
Seleniai (100), kun. Kazimieras Simai
tis (100), dr. Jono Sims-Šimolifino atm. 
įn. (160), Janina ir Ignas Skirgaudai 
(100), Kazys Sragauskas (100), kun. ( 
J. W. Stanevičius (100), Stefanija ir 
Bronius Staniškiai (200), Adelė ir Čes
lovas Staniuliai (100), Vladas Staškus 
(100), Juozas Staugas (100), Eugenija 
ir Albinas Šatraičiai (100), dr. Jurgio 
Šaulio atm. jn. (100), Ona ir česys 
Šaideikiai (100), Jonas Šepetys (200), 
Vanda ir dr. Povi’as Šepečiai (1,000), 
Arvydas Šepetys (100), Asta Šepety
tė (100), Manvydas Šepetys (100), mjr. 
Jono Šimkaus atm. įn. (221), Marijo
nas šnapštys (1,002), Genė ir Kazys 
Špakauskai (100), Leono Šukio atm. 
įn. (100), Prano Tamošiūno atm. jn. 
(100), Vytauto Tarvainio atm. įn. (100), 
Stasė ir Bronius Tatarūnai (100) Juo
zas ir Pranciška Televičiai (100), Valė 
ir Matas Tylai (200), Stasė ir Vacys 
Urbonai (1,000), Stefa ir Vincas Vai
čiūnai (100), Jonas ir Marcelė Vaitkū- 
nad (100), Ona ir Vytautas Valiai (100) 
Bronius Valiukėnas (100), Aldona ir 
Jonas Valukoniai (100), arch. Viliaus 
Vasiū’io atm. įn. (100), Petras Vedeika 
(200), dr. Petras Vilinskas (100), Vla
do Viskanto atm. įn. (120), Nelė ir 
Mykolas Vitkai (100), ltn. Valerijono 
Vizgirdos atm. jn. (450), Julija ir Pra
nas Zarankai (100), Laima ir dr. Petras 
Žemaičiai (600).

Iki 1969 metų pabaigos į Lietuvių 
Fondą Detroite ir jo apylinkėse įstojo 
158 nariai, kurie suaukojo 31,702 dol. 
Mes turime 107 narius, įmokėjusius po 
100 dol., 11 narių — nuo 110 iki 177 
dol., 20 narių — nuo 200 iki 283 dol., 
11 narių — nuo 300 iki 700 dol. ir 
9 narius — nuo 1,000 iki 2,000. Be to, 
13 asmenų pradėjo mokėti savo nario 
įnašus ir iš viso suaukojo 182 dol. Tai
gi iš viso pas mus Lietuvių Fondui 
yra surinku 31,884 dol. Detroitui pa
skirta kvota yra 100,000 dol.

10 narių iš mūsų tarpo jau mirė, o 
31 nario atminimui įnašus sudėjo jų 
giminės, draugai ir pažįstami.

VYTAUTAS KUTKUS,
Lietuvių Fondo Detroito apylinkės va
jaus komiteto pirmininkas ir Tarybos
wuya

AR MILIJONIERIUS ISTORI
JA MINI?

Sakoma, kad pasauly esama 
per milijoną milijonierių, kurie 
esą labai labai turtingi. Bet iar 
istorija visus juos mini? Ne. 
Kodėl? Istorija mini tik tuios, 
kurie savo milijonų dalį skiria 
visuomenės ir kultūros reika
lams. Pavyzdžiui. Morganas 
Rockeifelleris, Fordas, M. Field, 
Camegie ar Ikiti JAV milijonie
riai, kurie Skyrė ir tebeskiria 
didžiules sumas universitetams, 
stipendijoms, ligoninėms, mo
kykloms, muziejams statyti ir 
kitiems reikalams. Jie lyg jau
čia, kad be kultūros darbo jų 
milijonai beverčiai.

Tačiau daug yra milijonierių,' 
kurie dėl milijonų netekimo ar 
sumažėjimo žudosi, pvz. karo 
metu žudėsi, nes jiems mažai 
turto tebeliko tdik po 8—10 mi
lijonų dolerių vertės. Toks tur
tas jiems buvo mažas.

J. Mšk.

MISCELLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieninių Ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo- , 
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plaaname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

VARGAS SU APŠILDYMU?
Kreipkitės į

A. JAMES HEATING CO. 
4552 S. Kedzie 347-4314

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air-oondltlonlng — 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. \Vestem. Chicago 9. Hl.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitos kraštas.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, BĮ. 60632. Tel. YA 7-5980

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas

5759 So Western Avenue
Kampas 58th Street 

Tel. — PRospect 8-9533

IVI O V I N G
SERfiNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

O fi M £ S I O 1

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kadiu Pro- 
grazna Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo l:0o iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas I. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas h 
dienraštis “Draugas”.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nainį), Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išs i mo
kėjimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-22SS
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A. ABALL ROOFING C0.

Įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame visų rūšių stogus. Tai

some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra “tuok 
pointlng". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku.

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
valau kilimus ir baldus. 

J. RUDIS — Tsl. CL 4-1050

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 VV. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaine.

DRAUGAS 

4545 Weet 63rd Street
CHICAGO 29, ILLINOT8 
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REAL ESTATE

Lietuvių rajone — 5 metų senumo 
pajamų bungalovv, apyl 16th ir 
50th Avė. 2 kamb. užpakaly iš
nuomojami už $17.50 į savaitę. 2 
mašinų mūr. garažas. Š24.500.00. 
SVOBODA, 2134 S. 61st Court, 
BI 2-2162. Jei neatsako skambin
kite LA 1-7038.___________________

Parduodamas 6 butų mūrinis. Ge
ros pajamos. Duokite pasiūlymą.

» 1843 W. 54th St.
Skambinkite 532-5241

REAL ESTATE
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SALES ■ HORTGASES • MANAGENERT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS-REALTOR

Main Office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Illinois. TeL OL 0-2233 
Turime šimtas namų Benvyne, Ciceroj, Riverside, La Grange Park

Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstai
gą ir Išsirinkti Iš katalogo.
iiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

CICERO — 2-jų butų namas —
6 ir 6 kaimlb. Pilnas rūsys, karšto 
vandens šilimą, moderniškos vo
nios, 2 maš. garažas, 35 pėdų lo
tas. Pilna kaina tik $17,500.

ALEX REALTY,, tel. 656-2232
Bevelk naujas 4 modernių butų

mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockwell. 
$13,500.

Insurance — Income Tax 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY

2737 W. 43rd St., CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Būkime kaimynai
10 kamb. mūr., 2 vonios, 2 vir

tuvės, 2 auto mūr. garažas, naujas 
gazu šildymas, puošnus, priedai, gra
žesnis, patogesnis už naujus namus. 
Arti visko $28,900.00.

5Įį kamb., 8 metų modernus mū
ras, arti Bogan, apie 40 pėdų skly
pas. 1 % auto garažas. Greit susitar- 
kit. $22,900.00.

Pulkus 2-Jų aukštu mūras — 6 tr 
S kamb. Garažas. Arti mūšų. $19,900.

Vertingas mūras. Naujas stogas, 
elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas belamentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 Ir Rockwell.
$21,800.

Pigus lotas dviem butam statyti.
Marąuette pke.

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

• Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morglčlus galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brlghton Pke du namai, 8 bu-tah 
geros pajamos, 18,900.

Marąuette Pke. Mūr. 8 butai Ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48.000.

Dlarąaette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,980.

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

15 butų, 2-jų aukštų mūr. prie 
67 ir California. $20,000 metinių 
pajamų. $127,000. Įnešus $46,000 
savininkas duos paskola 7%.

1)6 aukšto, 5 metų mūr. 2 švarūs 
butai — 5% ir 4% kamb. Prie 63 
ir Austin. Virimo — kepimo pe
čiai, ąžuolo medis, dvigubas mflr. 
garažas. $51,000 arba pasiūlymas.

8 kamb., 20 metų didelė švari 
mūr. rezidencija prie 71 ir Califor
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj 
užimti. $27,500.

5 kamb. 15 metų. “ranch” sti
liaus mūr. namas. 84 ir Kedzie. 
$23,000.

5 % kamb. 15 metų mūr. “ranch” 
ant 50 p. sklypo. Prie 79 Ir Rock- 
well. 2 vonios, centr. vėsinimas, 
Įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas pir
kinys.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų 
mūr, namas prie 71 ir California. 
$162,000.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St. — Tel. 925-6015

ĮSIGYKITE DABAR

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI
KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai,1 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 doL

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS
Nauja knyga anglų kalba, 

versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

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

turi pridėti 5% mokesčių.
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Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP VVANTED —VYRAI

JOURNEYMEN MACHINISTS
Able to set-up and operate Giddings & Lewis Horizontai Boring 
Mills Model 340-T or Giddings & LewLs Horizontai Boring Mill 
vvith NumericaJ Control or DeVlieg Model DH-72 Nu'merical Con
trol Jig Mill.

(Jobs Opera on Ali S Machines)
Top vvages for ųualified Maohlnists. We offer Paid Holidays, Paid 
Vaeation, Profit Sharing, Hospitaiization, Insurance and Life In
surance; also Overtime Hours.

APPLY IN PERSON OR PHONE 678-8510 POR INTERVIEVV.

MASTER MACHINE & TOOL CO.
9900 Franklln Avė., Franklin Park, Illinois

D fi m e s i o 1

■MnuManMiiaiMiniM

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai | 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jof 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark J. Skvirecką ir vysk. P. Būčį 2.001

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS l PRAEITĮ, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai

3.00

5.00

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!B

J MOT VVest 6»lb Street J TAHE 4-748B

KOSTAS BUTKŪS" 
Tel. PR 8-2781

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

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

SKAMBINTI RE 7-9615

HELP WANTED — VYRAI

OFFSET PRESSMAN NEEDED
Work close to home. Top wages 

Daid.

Dupli Graphic Processors
3628 No. Lincoln, Chicago, Illinois 
_ ______ PHONE: 549-5285

HELP VVANTED — MOTERYS
■ " I HB I ■■■ II I ■ II H  ■ I •«

CLERK-TYPIST
2 diver. positions open — each re- 
ąuiring intell., maturity, accur. & 
dependability. Good potential.

PHONE — 236-8306

SKOKIE APYLINKĖJE — reikalinga 
šeimininkė, kol motina susveiks grįžus 
iš ligoninės. Yra 6 vaikai (2 prieš mo-jf 
kyklinio amž.). Virimas ir lengva na
mų ruoša. Atskiras kamb., geras atly
ginimas, laisvalaikis. Reika'inga kal
bėt nors kiek angliškai. Kreiptis j Dr. 
McDermott, namų tel. OR 5-4385 arba 
po 2 v. p. p. ofiso te1. OR 5-4471.

Dependable WOMAN VVanted.
5 day week, go, gen‘l housework, 
Steady, 4 children, 3 school age: 
14-10-7-4, top salary for right per
son. Mušt speak some English 
Excellent transp., Park Ridge, III. 

Tel. 692-2854 after 6 P.M.

Reikalinga moteris lengvam narni 
ruošos darbui ir prižiūrėti ligon 
Brighton Parko apylinkėj. Skam 
bint nuo 10 vai. ryto iki 3 vai 
popiet — LA 3-8392.



KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 25d., Chicagoje, Field- jas ir plati akcija, 'kuri pa- 
house salėje, Gage Parke, įvy- greitintų išio kelis metus besi- 
ko metinis Šv. Kazimiero lietu* tęsiančio klausimo • sprendimą, 
vių kapinių sklypų savininkų teigiama prasme. Numatyta iš- 
draugijos susirinkimas. Susi- leisti Šv. Kazimiero lietuvių 
rinkimą pradėjo draugijos pir- kapinių albumą, prisidedant fl- 
mininkė L. Giedraitienė, dėko- nansais ir atitinkama medžia- 
dama visiems už gausų atsilan- ga. Albumo išleidimui tuojau 
kymą ir nuolatinį rūpestį, spren, pat mecenatais po 100 doil. pa- 
džiant šv. Kazimiero lietuvių' siž'adėjo dr. K. Bobelis ir V.
kapinių problemas. Progai pri
taikytą maldą atkalbėjo ir 
reikšmingą žodį tarė tėvas Ta
mošaitis SJ.

(Slusirdnkimui pirmininkavo 
lietuvių visuomenei gerai žino
mas uolus visuomeniminlkias dr. 
K. Bobelis. Jis tarė išsamų ir 
reikšmingą žodį, liečiantį Šv. 
Kazimiero kapinių reikalus ir 
iškėlė dar kartą teisėtus lietu
vių reikalavimus.

Susirinkimui sekretoriavo A. 
Barakauskas. Susirinkimą svei
kino Chicagos LB apygardos 
pirm. A. Juškevičius, LB Pa
sauliečių teisėms apsaugoti Šv.

•'> Kazimiero lietuvių kapinėse ko
miteto vardu K. Barzdukas ir 
raštu mūsų tautos didysis ir ne- 
pavargstąs kovotojas už lietu
vių teises prel. M. Krupavičius.

Sveikinusieji pabrėžė šios 
kovos esmę ir prasmę ir pasi-1 
sakė už šventų lietuviškų tei
sių išsaugojimą savose lietu-Į 
viškose kapinėse ir už išlaiky
mą tautinių bei religinių tradi- 
Gijų laidotuvių apeigose Ibei vi-,

♦ sišką pagarbą amžinybėn išei
nantiems.

Kuliešius, daugelis užsirašė al
bumą paremti stambesnėmis su
momis — kaip albumo prenu
meratoriai.

Susirinkimas priėmė dvi re
zoliucijas, kurių viena lietė 
kun. J. Kuzinsko pareiškimus 
spaudoje (jie buvo netikslūs, 
iškreipti) ir antra lietė prel. 
Tulabos netikslius pareiškimus 
spaudoje liečiant Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių reikalą. Rezo
liucija, liečianti Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines, buis pasiųsta 
kardinolui Cody ir į Vatikaną.

Kontrolės komisija pranešė, 
kad draugija auga naršais ir 
stipriai stovi finansiniai.

Sklypų savininkų draugijos 
valdybon sekančiai kadencijai 
išrinkti L. Giedraitienė, P. Su
kis, M. Jakutis, A. Maggenty, 
B. Karazija, F. Valinskas, A. 
Barakauskas, A. šulaitia ir V. 
Štuopys.

Parengimų komisijon: E. Da- 
raškevičienė, E. Tamošiūnienė, 
A. šlenienė, B. Erčius, Gofou- 
žaš, Genčius, Valonienė ir A. 
Motuzienė.

STALINO ĮSISAVINIMAI...

(Atkelta iš 3 psl. l

tų veda sunkią kovą už didelių 
ir mažų tautų visišką nepriklau
somybę ’. Bet netrukus anas 
žinovas pradeda kalbėti jau sta- 
linistiniu tonu, pabrėždamas Ru
sijos apsaugos būtinūmą, kaip 
pasaulinės išeities bazė. revo
liucijai ir pagaliau pareiškia: 
‘"Šiuo metu labiausiai reakcio
nieriškas dalykas yra noras 
tarptautinius klausimus spręsti 
daugumos nutarimais,, bet tai 
būtų aiškus užsipuolimas prieš 
Sovietų Rusijos suverenitetą...”

Anos stalinistinės linijos lai
komasi ir šiandien. Tiesa, ta li
nija yra pakankamai elastinė 
su daugybe posūkių ir kreivių 
(Austrijos išsiderėtoji neprikišu 
somybė, Čekoslovakijos antroji 
okupacija, Biafros rusų gink- 
’ais. pavergimas...).

Vienok, pasirėmus klasiniu 
Sovietų Rusijos suvereniteto 
dėsniu, agresijos prieš Baltijos 
valstybes jokiu būdu negalima 
suderinti, pagrįsti ar apginti!

Nieko tad nuostabaus, jeigu 
veikaluose verčiamuose į rusų 
ka’bą, paprastai, Baltijos val
stybių klausimas būna ap’eidžia 
mas. Taip atsitiko ir su anglo 
Oppenheimo standartiniu vei
kalu apie tarptautinę teisę, kur 
skyrius apie Baltijos valstybes 
iš’eistas; pridėta pastaba, jog' 
čia kalbama apie dalykus, kurie 
rusiškiesiems skaitytojams ne
bus įdomūs!

SUVAŽIAVIMAS 
) VOKIETIJOJE

Aachene Vakarų Vokietijoje 
, įvyko tarptautinis misijų ir 
socialinės globos darbuotojų 
suvažiavimas, kuriame svarsto- f 
mia teima: “Misijų darbai 1970 
metais”. Suvažiavimą atidarė 
Vatikano kongregacijos ‘‘Tau
tų evangelizacijai” sekr. arkiv. 
Pignedoli savo kalboje pabrėž

damas, kad ūkiniai besivystan
čiuose kraštuose evangelijos 
tiesų skelbimas, šalia ūkinės, 
socialinės ir techninės pagal
bos, ‘turi stovėti pirmoje vieto
je. Suvažiavime dalyvavo Vati
kano nuncijus arkiv. Bafile, Vo-

i kieti jos kardinolai Doepfner, ir 
Priaugs, bei Vokietijos evange
likų Bažnyčios misijų tarybos 
prezidentas dr. Harms.

Mielam
A. -j- A. DR. VINCUI KOŽICAI 

amžinybėn iškeliavus, skausmo prislėgtus žmoną 
BIRUTĘ, sūnelius, brolį ir seseris giliai atjaučiame 
ir dideliu liūdesiu dalijamės.

Krikštaduktė Rasa, 
Arimantas, Vijolė 
Edmundas ir Alė Arbai

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. vasario mėn. 9 d.

__ Mažiau tiesos, daugiau ap-1 — Nors lapė gudrumu kitus
gaulės, — Ir štai tas gėralas, žvėris, įveikia, tačiau kelius vis 
kurį .pagirs pasaulis! vien pas kailiadirbį (baigia.

Goethe, Faustas Turkų patarlė

Brangiai motinai
A. 4- A. KOTRYNAI DOBKEVIČIENEI 

Lietuvoje mirus, jos dukterį dail. JADVYGĄ DOBKE- 
VIČIŪTĘ - PAUKŠTIENĘ giliai užjaučiame.

Presbyterian - St. Luke’s ligoninės 
lietuviai bendradarbiaiMAŽEIKA

FUNERAL HOME

Išsamų prane&imą padarė LB 
Pasauliečių teisėms apsaugoti 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se komiteto pirmininkas A. Re
gis. Jis pažymėjo, kad kovojant 
dėl iškeltų principų, praėjusiais 
metais vyko piketai prie arki
vyskupijos rūmų, pradėta veik- 

•*“ la Vatikane, vyko masiniai su
sirinkimai, plačiai informuota 
apie įvykių raidą lietuvių ir 
amerikiečių spaudoje. Šios ko
vos atgarsiai plačiai nuskam
bėjo "amerikiečių televizijos ir 
radijo bangomis. Nežiūrint vi
sų pastangų, iš kapines admi
nistruojančių ir jiems pritaran- 
čių net amerikiečių 'spaudoje 
buvo bandyta klaidingomis prie- 
laidomis nuvertinti lietuvių sie
kiamus tikslus ir pastangas ir 
net bandyta teigti, kad tai da
ro maža grupelė žmonių. A. 
Regis pažymėjo, kad čia nėra 
nei dipukų, nei senųjų ateivių, 
o yra tik (lietuviai, Ikiurie šven
tai gina jiems priklausančias 
teišeis. Jis atvirtai pasisakė ir 
prieš tuos dvasiškius, kurie ne
gina lietuvių interesų, bet prie
šingai, jie prisideda prie tų, 
kurie bando lietuviams priklau
sančias teises paneigti. Ateity
je numatomas teisinis patarė-

Žvelgiant į ateitį, dar kartą 
' turėtume ramiai apmąstyti šias 
problemas. Jos esmėje lengvai 
išsprendžiamos. Ir dar kartą 
savo teigimą kartoju: čia tik 
reikia truputį geros valios, 
nuoširdesnio lietuviams rūpimų 
reikalų supratimo ir kapinių 
problemos būtų išspręstos. Su 
šiomis problemomis ir lietuviš
kose parapijose žymiai pakitėtų 
nuotaikos geron pusėn, geres
niam sugyvenimui ir tuo pačiu 
mūsų parapijose pagyvėtų ir 
lietuviškasis gyvenimas. To 
lietuvių visuomenė nori, to ji 
nuoširdžiai siekia.

Jurgis Janušaitis

Kaip tik dėl to ir Sovietų Ru
sijos tarptautinės teisės žinovai 
šios temos visai nejudina. Čia 
kaip tik ir yra anas gėdin
gas plyšys, bylojąs apie sovie
tinius principus ir praktiką.

Šia proga tiktų pasiguosti, 
jog pavergtoji tauta gali viltis 
pačioje Sovietų Rusijos inteli
gentijos žmoniškumo budimu, o 
taip pat ir pasaulio opinijos 
spaudimu — nelaimę paversti 
laimėjimu, kai grobikas bus pri 
verstas pakeisti savo agresines 
pažiūras. Medžiaginis nuožmu
mas taps beverčiu, kai okupan
tas pralaimės dvasinę.

A. + A.
ZIGMANTAS JANKŪNAS

Gyveno 7955 South Califomia Avenue.

Mirė vasario 6 d., 1970 m., 9:35 vai. vakaro, sulaukęs 79 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šaulių apskrities. Amerikoje iš
gyveno 40 'metų. . ’

Pasiliko dideliame nuliūdime dukra Valerija Dalangaus- 
kienė, žentas Ipolitas, dvi anūkės Akvilina Samulis ir Vanda 
Terrell, proanūkė Lidija Samulytė. Lietuvoje liko žmona Kris
tina, po tėvais* šikšniūtė, 3 sūnūs — Alfredas, Romualdas su 
šeima ir Vitali®, 2 dukros Lilija Urboniene ir Elvirija Jan- 
kūnienė ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westem Avė. Laidotuvės įvyks antrad., vasario 10 d. iš kopi. 
10:30 vai. ryto bus nulydėtas į Liet. Tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus* gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukros, žentai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6*2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

» AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

♦

NAUJI VERTIMŲ TEKSTAI

Albany mieste JAV-se jau 
išleisti nauji krikšto ir mote
rystės sakramentų tekstų ver
timai į anglų kalbą. Vertimų 
tekstus parengė speciali litur
ginė komisija,kuriai priklausė 
JAV-ių, Anglijos ir Australijos 
vyskupijų atstovai. Tuo būdu 
naujieji tekstų vertimai bus 
vienodai naudojami visuose 
ingių kalbą vartojančiuose kraš 
;uose.

Memorial ligoninėje Chicagoje padaryta ketvertas dienų vaikučiui 
širdies operacija. Su juo čia matyti tėvai Schultz iš Hinsdate, UI. 
Tai jauniausias žmogus, kuriam padaryta atvira širdies operacija 
pasaulyje

jonas Kazlauskas .
Gyveno 2453 West 45th Pl„ 

Chlcag-o, Illinois.
Mirė vasario 7 d., 1970 m., 

11 vai. ryto, sulaukęs 60 metų 
amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šiau
lių apskrities, Paviekių kaimo. 
Amerikoje tegyveno 60 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Edward, marti Ruth, 
anūkai Anne, Paul, Therese ir 
John, pusseserė Gna T,renaus- 
kas Ir šeima Ir daug kitų gi
minių bei pažįstamų.

Priklausė prie šv. Kazimiero 
Seselių RčmSjų ir L.R.K.S.A. 
238 kmofpoa.

Kūnas bus pašarvotas 5 v. 
popiet pirmad. — P. Bieliūno 
koplyčioj, 4348 So. Californla 
Avė. Laidotuvės Jvyks trečiad., 
vasrio 11 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta 1 švč. M. 
Marijos Nekalto Prasid. par. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai (kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, marti ir 
anūkai.

Laid. direkt. P. Bieliūnas — 
Tel. LA 3-3572.

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno. ž odžiaj 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

GĖLĖS
VestuvSms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčia
1443 W. «3rd Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

A. -j- A.
CHARLES YURECH

Gyveno 7227 So. Califomia Avenue.

MirS vasario 7 d., 1970 m., 10 vai. vak.j sulaukęs 75 m. 
amžiaus. Gimė Latvijoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary, po pirmo vyro 
Krišiūnas, mergautinė pavardė Sinkevičiūtė, dvi podukros: 
May Southerland, jos vyras Harold su šeima, ir Mary Cravv
ford, brolis Vladas Gužaugkas su šeima, gyv. Kanadoje, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, .2533 
West 71st Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 11 d. 
iš koplyčios 10 vai. ryto bus nulydėtas į Liet. Tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, podukros, brolis ir visi kiti giminės.

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

švėkšniškių Draugijos nariui
A. -j- A

JUOZUI BERNOTUI mirus, 
jo žmoną KAZIMIERA, dukteris VIRGINIJĄ ir MA
RIJA VISKĄ, žentą JONĄ ir anukus JONĄ, L.ISĄ nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

švėkšniškiu Draugijos nariai

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

A. -f- A.
ANTANAS VASILIAUSKAS

Gyveno 6243 South Karlov Avenue.

Mirė vasario 7 d., 1970 m., 12:30 vai. ryto, sulaukęs 89 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 metus.
Pasiliko -dideliame nuliūdime dvi dukros Rose Zopel, žen

tas dr. Vincent, ir Alvina Hancz, žentas George, penki anū
kai, pusseserė Ona Stravinskienė ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugijai ir L.R.K.S.A. kuopai 15. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 

West 71st Street. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 10 d. 
iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Mergelės Ma
rijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę lieka: Dukros, žentai, anūkai ir luti giminės. .. 
Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus, Tel. 476-2345.
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10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 H West OSth Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-86S4 Ir GR 0-438»
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A. VILIMAS
M O V I N n
Apdraustas perkraustymas 

— Įvairių atstumų — 
828 WEST 34th PLACE

Telef. — FRontier 6-1882

B KRPieims

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR . NELSON

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Laidotuviy Direktoriai 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios
4330 South Califomia Avenue

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

Telefonas — YArds 1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
2424 W. 69th Street 
2814 W. 23rd Place

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Vlrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
.1354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. Califomia Avė. Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 So. Lituanica Avė. Tel. Y Arda 7-3401

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1188-1139

. VASAITIS - BUTKUS
1446 8. OOth Avė., Cicero, 61. Tel, OL 2.1008

«



S DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. vasario mėn. 9 d.

X Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB cv pirmininkas, ir dr. Po
vilas Žumtoafcis, LB cv narys, 
tarėsi su Vidurinių Vakarų 
apygardos ir Salias atstovais 
dir. E. Ringum, J. Bagdonu ir 
Z. Žiupsniu Amerikos ir Kana
dos krepšinio ir orinio sporto 
varžybų reikalais. Varžybomis, 
kurios įvyks 1970 m. bal. 18- 
19 dienomis Chicagoje, bus pa
minėta sporto s-gos 20-ties 
metų sukaktis.

X Lietuvių Fondo narių su
važiavimas įvyksta Vasario 28 
d. LF šiuo metu yra jau per 
609,000 dol. pagrindinio kapi
talo. Jis jau yra paskyręs 
mūsų kultūros reikalams 100,- 
000 dol.

X Vaclovas Kleiza pereitus 
du šeštadienius dėstė tautinio 
auklėjamo kursą Lemento Mai
ronio lituanistinėje mokykloje. 
Jis labai įdomiai kalbėjo apie 
išeivijos lietuvių gyvenimą, dar
bus, pagrindines organizacijas 
ir jų tikslus, ypatingą dėmesį 
kreipdamas į jaunimo veiklą.

X Ciceroje iškilmingas Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimas įvyks vasario 22 
d. 4 vai. pjp. parapijos salėje. 
Bus oficialioji ir įdomi meninė 
programa. Visi Cicero lietuviai 
kviečiami minėjime gausiai da
lyvauti.

X J. Vaičiūnienės poezijos 
knyga "Rūpestis” šiomis die
nomis išeis iš spaudos. Leidžia, 
J. Karvelio prekybos namai. 
Knyga turės apie 100 pusi.

x V. Liulevičiaus knyga 
"Lietuvių švietimas Vokietijo
je 1944—,1950 m.” jau baigta 
spausdint ir atiduota į rišyklą. 
Turės 640 pusi. su 252 nuotrau
kom. Knygą leidžia Kultūrai 
Remti draugija.

X Amerikos lietuvis p. Gu
daitis yra Lojolos universiteto 
Stritch medicinos mokyklos in
formacijų direktorius. Redar 
guoja informacinį biuletenį, ši 
medicinos mcikykla turi moder- 

, raiškiausias Chicagoje, o gal net 
visame krašte, universiteto kli
nikas bei med. mokyklos patal
pas, naujai pastatytas, kaina
vusias 60 mil. dolerių. Šioje 
universiteto ligoninėje net į- 
vesta kompiuteĮrizuota sistema. 
Adresas: 2160 So. I st., May- 
tvood.

X Amerikos katalikų Chica
goje jau šimtą metų veikiąs 
Lojolos universitetas, šios su
kakties proga rengiamame mi
nėjime šių metų kovo 22 d. 
pirmą kartą išpildys lietuvio 
kompozitoriaus Bruno Marfeai- 
čio specialią oratoriją “šimtas 
saulių”. Jubiliejinės oratorijos 
tėkštą sukūrė žinomas Ameri
kos poetas kun. Bert Akers.

X P. Spetyla, staigiai susir
go, paguldytas į Sv. Kryžiaus 
ligoninę operacijai. Kambarys 
565-1. Jį gydo dr. IStarkus.

X Dr. B. Radzivanas, Rich- 
mond Hills., N. Y., parėmė 
mūsų Spaudos darbus 7 dol. au
ka. Dėkojame.

X M. MOMKIENE, G. MA
ŽEIKIENE ir J. BOBINIENfi
išpildys dalį programos Humoro 
ir Dainų Vakare, vasario 14 d., 
7:30 v. v., Jaunimo Centre. Bi
lietai numeruoti ir gaunami 
Marginiuose. Studentams ir vai
kams pusė kainos. (pr.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. i ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $17.500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 108 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 86 dol., sutau
pydami 22 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
tvarkingai užpildo FEDERAL 
ir STATE INCOME TAX blan
kus. 4259 S. Maplewood Avė., 
OL 4-7450 arba YA 7-2046.

(dk.)

Chieagos žinios
DIDELIS GAISRAS 

HAMMONDE
Gaisras sunaikino bloko il

gumo Standard Oil kompani
jos sandėlį prie Calumet ir 
129-tos, Hammonde. Įgriuvo 
Stogas. Pastatui nuostoliai 
sieks milijoną doieirių. Įvairios 
sandėlyje sukrautos prekės į- 
vertinamos kelių mil. dolerių 
suma.

AUKA UNIVERSITETUI
Standard Oil fundacija besą

lyginiai paaukojo $50,000 Lo
jolos universitetui.'

PALIKO 4 MILIJONUS
Mae . Israel, gyvenusi North- 

brooke testamente paliko 4.1 
mil. dolerių. Ji buvo Lorbee 
korporacijos savininkė. Fede- 
ralė valdžia dr Illinois valstiją 
pomirtiniais mokesčiais iš tos 
sumos gavo beveik 1.8 mil. do
lerių. Nepranešta, kam teko li
kusi dalis.

DON CARLO OPERA
Radijo stotis WGN vasario 

14 d. 1 vai. po piėt transliuoja 
gyvai iš Metropolitan scenos 
Verdi operą Don Carios. 

GELIŲ PARODA
Chieagos Parkų distriktas 

vasario 14—kovo 8 d. rengia 
28-tą metinę azalėjų ir kame
lijų parodą Garfield ir Lincoln 
parkų gėlynuose. Įėjimas nemo- 
ikamas.

DU ŽUVO GAISRE

Dvi mažametės mergytės žu
vo apartmentinių barnų gaisre 
4455 N. Racine. Du pravažiuo
ją policininkai pagelbėjo 20 
gyventojų saugiai išbėgti. Nuo
stolių padaryta apie $8,000.

Komp. D. Lapinskas ir sol. A. 
Stempužienė po solistės rečitalio Chi
cagoje vasario 1 d.

Nuotr. A. Gulbinsko

X Lituanus gavo laišką iš
anglų kalbos dėstytojo išThree 
Rivers, Mass.: “Jūs esate lie
tuviškų reikalų patriotai ir he
rojai, jūsų energija ir pastan
gos tikrai pataiko į taikinį, pri
statant Lietuvos padėtį moks
linėj ir rimtoj plotmėn, siunti- 
nėjant žumalį universitetams ir 
knygynams. Mano penkių dole
rių prenumerata atrodo tokia 
menkutė palyginus pasididžia
vimą kad esu kilęs iš lietuvių. 
Siunčiu dar dešimt dolerių prie
dą ir prašau atsiųsti man vytį 
prisiklijuoti automobilo lange ir 
lietuvišką vėliavėlę pasistatyti 
kabinete. (pr.)

X Vyčiai sendraugiai, Chiea
gos kuopa,, visuotiną narių su
sirinkimą šaukia antradienį, va
sario 10 d., 7:30 vai. vakare, 
Vyčių salėj. Bus metinis valdy
bos bei revizijos komisijos pra
nešimas ir aptarti šių metų vei
kimo planai. Taipgi nariai pra
šomi sumokėti savo nario mo
kesčius už 1970 m. (pr.)

BETA PROGA
ST. PETERSBURG, ET.ORIDA 

KUR DABAR LIETUVIAI 
MASINIAI KURIASI

8% kambario butai, efficienoiee. 
motelis — viso 34 vienetai, 204 
vietų restoranas ir lounge, plaukio
jimo baseinas, 2 shutfle boards, 2 
teniso aikštes, po stogu piknikavi- 
mo vieta su , Įrengimais, solarium’ai 
— visa tai ant 8% akro kampinio 
sklypo prie vandens — Boca Ciega 
Bay. Puiki vieta laivams ir meške
riojimui, liuksusiniam St. Peters
burg rajone. MetinSs pajamos - 
$180,000. Kaina — $362,000. Rašy
kit: J. Petrauskas, 1700 Park St 
North, St. PetarsbuTR, Fla. 33710. 
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Šv: Juozapo lietuvių bažnyčioje. Waterbury. Conn, įvykusio ekumeninio koncerto muzikai, dainininkai. Progra
mą išpildė 63 asmenys. Iš dešinės sėdi komp. A. J. Alek ; s. koncerto iniciatorius: kun. klebonas J. Vilčlauskas; 
parapijos choro pirm. Marcelė Andrikytė; kun. V. Prans kietis iš Goshen. Conn. ir J. Samošką, koncertui rengti 
komiteto pirm. Lietuvaitės vedžiotojos kostiumuose: L. Sulauskaitė. V. Kazlauskaitė. J. Paliulytė. N. Uogintaitė.

IŠ AR n IR TOL/

CHICAliOJ IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
LITUANISTINEI MOKYKLAI

Faustina Mackevičienė pra
nešė, kad Juozas Klevaitis pa
žadėjo padovanoti Cicero Aukš
tesnei Lituanistinei mokyklai 
Lietuvių Enęiklopeidiją, kurios 
nuvažiavome paimti kartu su 
poete Gražina Babrauskiene, 
Ona Zailskiene, žymia skautų 
veikėja ir Pranu Zailslku. Gra
žina ir Pranas yra Cicero Aukš-, 
tesnės Lituanistinės mokyklos 
mokytojai, abu patyrę pedago-1 
gai.

Mečių, buvusį profesorių ir 
teisingumo ministerį, ir Faus
tiną Mackevičius nėra (lengva 
surasti. Jų naujas namas yra 
toliau nuo kelio, bestovįs ant 
kalvos, apaugęs medžiais. Mac- 
kevičiai pakviečia į vidų. Sie
nos nulkabinėtos lietuvių daili-

rūpi, kaip gėlių sėklas sukry-i jonas Pocius, turto globėjas Al. 
žuoti, kad iš jų išaugtų nauji, Baradas ir pareng. vad. Jurgis

Mečys Mackevičius, Ona Zails- 
kienė, Gražina Babrauskiene, kun. A. 
Juška ir priekyje LE aukotojas Juo
zas Klevaitis.

Nuotr. Pr. Zailsko

ninku originaliais paveikslais. 
Surandame ir paties šeimininko 
kūrybos, malonus spalvų deri
nys. Pasieniai, žemai ir aukš
tai, apkrauti knygų lentynoms. 
Garbingos atminties prof. dr. 
V. Manelis jų daug paliko, o ir 
Mackevičius yra to dvasinio tur
to kruopštus rinkėjas.

Jų gyventojas Juozas Kle
vaitis agronomas, buvęs ilga
metis Dotnuvos Akademijos se
lekcijos stoties vedėjas, yra į- 
domus žmogus. Jis visą gyve
nimą pašventė gyvoms gėlėms 
auginti. Jis apie jas galėtų iš
tisas valandas kalbėti. Ir jų 
skaidrių šimtus aprodė. Jam

gražesni žiedai. Už vienos gė
lės naujo žiedo išauginamą vie
na kompanija jam siūlo 10 
tūkstančių dolerių. Jau keli Išim
tai bandymų padaryti, bet no
rimų. rezultatų vis dar nėra.

Žilinskas, 1319 So. 50tlh Ct. 656 
-6260.

Po susirinkimo, kuris buvo 
neilgas ir sklandžiai praėjo, bu
vo pakviesti prie užkandžių sta 
to. Ir visi po ilgo nesimatymo

Jis turi čia ir šiltadaržį, kurį besidalindami įspūdžiais savųjų 
vasaros metu dar labiau išple-1 tarpe praleido kelias linksmas 
čia. Jo rankose ir kiti darbai valandas.
tirpsta. Jis galėtų būti ir inži
nierium, kontraktoįrium, kaip 
ir mechaniku. Ir jis nebėra pir
mos jaunystės, artėja prie 70 
metų, o apie poilsį nė minutės 
negalvoja, be darbo nerimsta.
Jis mūsų lituanistinei mokyk
lai be enciklopedijos dar apie 
15 lietuviškų knygų pridėjo. Ir 
viską pavyzdingai supakavo.
Cicero Aukštesnė Lituanistinė 
mokykla — mokytojai ir mo
kiniai — Juozui Klevaičiui, 
darbščiam agronomui, kilniam 
lietuviui patriotui, reiškia di
džiausią pagarbą ir padėką.

A. Juška

J A VALSTYBĖSE
— DAYTON, Ohio, Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo 52 
metinių minėjimas įvyks vasa
rio 22 d. Atvyksta garsus kal
bėtojas ir lietuvių uolus visuo
menės veikėjas prel. Jonas Bal
kūnas. Mišios lietuvių Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje bus 
2 vai. p. p., kad galėtų daly vau 
ti Cinciranati, Columbus, Lima, 
Ghillicothe, Ohio, ir kitų apy
linkių lietuviai. Mišiose pamoks 
lą pasakys prel. J. Balkūnas.

Po mišių parapijos salėje 3 
vai. p. p. bus minjimas, kuriame 
prel. J. Balkūnas pasakys lie
tuviškai ir angliškai kalbas. 
Meninėje dalyje dalyvaus Day- 
tono 96 Vyčių kuopos nariai 
ir jaunesni vyčiai.

Visi Daytono ir visų apylin
kių lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

— Vasario 16-tos proga ir 
šiemet iškeliamos Lietuvos vė
liavos prie valdžios pastatų neit 
penkiose vietovėse Long Islan
de. Jos bus iškeltos vasario 16 
rytą ir plevėsuos ištisą savai
tę Mineolos ir Riverihead mies
tuose prie apskrities viršininkų 
būstinių, o Manlhasset, Oyster

Venezuelos Lietuvių Draugija j Bay ir Hempstead miestuose 
yra įsteigta. Turi išrinktą sa- pri© rotušių. Ta pačia proga 
vo valdybą, kuri rūpinsis įnešti tų vietovių apskrities viršinin
gyvumo į Chieagos gyvenimą. 
Venezuelos Lietuvių draugijos 
valdyba yra dėkinga spaudai: 
“Draugui”, “Naujienoms” ir ra 
dijo stotims “Margutis” ir “So- 
fia Barčus” Feliksui ir Aldo
nai Daukams už garsinimą stei 
giamojo susirinkimo, kuris taip 
gražiai pavyko. Venezulietiškas 
lietuviškas Ačiū. Kaz.

kai ibei burmistrai išleis specia
lias proklamacijas, ir tą savaitę 
nuo 16 iki 23 paskelbs Lietuvos 
Nepriklausomybės Savaitę, šio 
vėliavų iškėlimu bei proklama
cijų išgavimu pasirūpino nenu- 
ilstąs kovotojas dėl Lietuvos 
išgarsinimo tarp amerikiečių, 
JAV LB Tarytoos narys ir Ba
tono vykdomasis pirmininkas

VENEZUELOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

JAUNIMO ŽYGIO UŽ TIKĖJIMO 
LAISVĘ KOMITETO DARBAI

Jaunimo žygio už tikėjimo rija), Algis Rukšėnas (Lietu- 
laisvę komitetas jau du kartuį vių studentų skautų draugija), 

Sausio 31 d. Hollywoodo sa- j (1969 metų 'birželio 1 d. ir 1970 Danutė Ciuberkytė (Korp! Neo-
lėj įvyko Venezueloj įgyvenusių metų sausio 17 d.) informavo 
lietuvių susirinkimas. Susirim- Jungtinių Tautų generalinį sek- 
kirną atidarė steigiamojo komi- retortų U Thiantą apie žmogaus 
teto pirm. Kazys Ulevičius, teisių pažeidimus Sovietų oku- 
sekretoriauti buvo pakviesta puotoje Lietuvoje. Prašoma
Ona Bundelienė. Stusirinkime 
dalyvavo apie 50 asmenų. Bu
vo pateikti du statuto projek
tai ir išdiskutavus prieita su
tarimo vadintis: Venezuelos 
Lietuvių draugija. Nario mo
kestis bus 3 dol. metams. Na
riais gali būti ir ne Venezueloj 
gyvenę lietuviai. Valdyba turi 
rūpintis sutraukti daugiau jau
nimo, nors ir susirinkime jų 
dalyvavo apie 10. Nutarta or
ganizuoti jaunimo sekcijas, iš
imti draugijos čarterį. palaiky
ti ryšį su Venezueloj likusiais 
lietuviais ir persikeliantiems pa 
gelbėti surasti darbą ir butą. 
Nutarta daryti bent porą ban
ketų su .programa ir išvažiavi
mą į gamtą su pramogomis. 
Valdyba išrinkta iš 7 narių: 
pirm. Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI., telef. 458-8870, vice- 
pirrn. Genė Baradienė, sekr. 
Ona Bundelienė, kasin. Anta
nas Gegužis, fin. sekr. Valeri-

jį panaudoti visas pastangas, 
kad Lietuvoje būtų sustabdytas 
sovietinis teroras prieš lietu
vius, pritaikant Jungtinių Tau
tų Žmogaus teisių apsaugos 
nuostatus. Pavyzdžiais nurodo
mi žmogaus teisių pažeidimai 
Sovietų Rusijos okupuotoje Lie
tuvoje.

Apie žmogaus teisių pažeidi
mus ir paneigimus Sovietų Oku
puotoje Lietuvoje informavo

- Lithuania).
Prie šio rašto taip pat buvo 

pridėtas lietuvių kunigų memo
randumas Sovietų Rusijos prem
jerui Kosyginui.

Jaunimo žygio už tikėjimo 
laisvę komitetas yra išsiuntęs 
117 laiškų įvairiems asmenims, 
jų tarpe ir Vakarų Vokietijos 
stebėtojui prie Jungtinių Tau
tų ponui Alexander Boekeriui.

BOMBOS KRAUTUVĖSE

NEW YORK. — Universali
nės Alexander krautuvės cent
re ir jos filialėse laike 24 valan-

Jungtinių Tautų generalinį sek. užtiktos trvs nedidelės bom- 
reforių U Thant’ą ir prašė jį. trVs nedideles bom

, ,v. . . bos. Laiku pastebėjus, jos nedėti pastangas šilam terorui pa- .. - vv,. I-v. • spėjo sprogti. Viena jų buvošalinti šių organizacijų atsto-. . 4. palikta Cigarečių dezuteje,Vai: Rimas Lamauskas (Lietu
vių katalikų jaunimo organiza
cija “Ateitis”), Romualdas Bub- 
lys (Lietuvių katalikų studen
tų draugija “Ateitis”), Algir
das Muldolis (Lietuvių skautų 
brolija), Marija Gailiušytė (Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo sekcija), Milda Jokū- 
baitytė (Lietuvių skiaučių sese-

ATLEIDŽIAMI VARŽTAI

NEW YORK. — Iždo sekre
toriui David Kennedy pareiš
kus, kad bus kiek atleisti varž
tai kapitalui, akcijos pakilo 11, 
02 proc.

Chicagos Švento Petro ir Povilo parap. Šv. Vardo dr-jos, 12433 S. Halsted St., naujoji 1970 m. valdyba. Prie 
pianino pirm. Edv. Galdikas, kiti nariai (iš k. į d.): James Kūkalis, James Pendergast, kun. St. Petrauskas,, John 
Peredna, Joe Grabskl, William Stachmus.

Kęstutis Miklas. Vėliavas pa
rūpino New Yorko apygardos 
LB valdyba, vadovaujama Alek
sandro Vakselio.

AUSTRALIJOJ
— Australijoj praėjusių me

tų gale įvyko Australijos lietu
vių XX-toji sporto šventė. Ta 
proga buvo išleistas gražus lei
dinys.

VOKIETIJOJ
— A. a, Erdmono Simonai

čio paminklo atidengimo iškil
mės įvyks vasario 21 d. Huet- 
tenfeildo kapinėse. Tą pačią die
ną 15 vai. Rennrofo pilies salė
je įvyks Vasario 16 minėjimas, 
kurio metu pagrindinę kalbą 
pasakys Feder. Vokietijos par
lamento narys prof. dr. Schiacht- 
schabel iš Mannheimo. Meninę 
programą atliks Vasario 16 gim 
nazijos mokiniai, Baltijos kvar
tetas iš Nordrihein-Westfalijos 
ir styginis kvartetas iš Mann
heimo. 1

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
__ Linksminti rusų į Mas- •

kvą buvo suvežta daugiau kaip 
500 Lietuvos menininkų. Didy
sis lietuvių koncertas rusams 
buvo pradėtas daina: “Sveika 
būk, mylima Maskva, tau lai
mės linlki Lietuva”.

— Bebrai Lietuvoje šiuo 
metu gyvena 127 upėse ir 65 
ežeruose. Apie 1000 šių žvėre
lių žiemoja Varėnos apylinkė
se. Prienų rajone žiemos me
tu gyvena 460 bebrų.

— Ontandrų, kailinių žvėre
lių, daugiausia yra Tauragės 
apylinkėse — apie 1,200. Jų 
kailiukai laibai vertinami, ta
čiau lontandros, kasdamosios 
urvus, airdo pievas, laukus, py- 4 
Iirnus, medioracinius įrengimus. 
Jos buvo įveistos okup. Lietu
voje 1954-1956 metais.

KUN. J. VAŠKO, MIC, 
MISIJOS

Vas. 16 - 22 d., šv. Petro par., 
50 W. 6th St., So. Boston, MA 
02127.

Vas. 23 - kovo 1 d., šv. Pran
ciškaus pair., 94 Bradford St., 
Lawrence, MA 01814.

Kovo 2 - 8 d., šv. Kazimiero 
par., 41 Providence St., Wor- 
cester, MA 01604.

Kovo 9 - 15 d., šv. Kazimie
ro par.,350 Smitih St., Provi
dence, RI 02908.

Kovo 16 - 19 d., šv. Petro ir 
Povilo par., 211 Ripley Place, 
Blizabeth, NJ 07206.

Kovo 23 - bal. 5 d., Dievo Ap
vaizdos par.,13000 Schaefer 
Hwy, Detroit, MI 48227.

Išskyrus šį laikotarpį, dva
sinės tarnybos reikalais kreip
tis šiuo adresu: Rev. J. Vaš
kas, MIC, Maria,n Hills Semi- 
nary, Clarendon Hills, III. 60514. 
Tel.: FAculty 3-1441.

/


