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Lietuvių kova prieš 
rusifikaciją 

Lenkai apie dabartinę Lietuvą 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Sistema, kur darbo produkty
vumas, o ypač kokybė, nėra at
lyginami, neskatina sąžiningumo 
ir verčia dirbti bet kaip, nesirū
pinant darbo kokybe. Rusai ir ki
tos tautos jau į tą įsitraukė. Pa-
baltiečiai dar senu papročiu dir
ba sąžiningiau, ūkininkai savo 
pushektariniuose sklypeliuose ūki 
ninkauja sumaniai. Be to, vė
liau sukurtoji pramonė yra mo-
demiškesnė. O gal ir sovietų val
džia, norėdama prisigerinti tiems 
nenuoramoms lietuviams, kurie 
siunčia protestus Jungtinėms 
Tautoms ir turi daugiau kontak
tu su užsieniais per savo emigra
cija* suteikia jiems "mažą stabi-
liJkumą" ūkio srityje? 

Ištisi rusiški kvartalai 
Paradoksas yra tai, kad vals

tybėje, kuri suikūrė tarptautinio 
proletariato solidarumo obalriu, 
susidarė sąlygos nacionalizmui. 
Lietuviai, sukandę dantis, solida
riai ir atkakliai kovoja su rusi
fikacija ir kolonizacija. Nemaža 
kunigų yra "perkandę" Marksiz-
ma-tenmizmą, o lietuviai darbi
ninkai naudoja kovos metodus, 

per pusę šimtmečio ištobulintus 
Sovietų Sąjungoje. Rusui sudaro
mos sąlygos papildyti kokią nors 
malversaciją ar padaryti ''išda
vikišką" pareiškimą — po to se
ka skundas ant ruso. Liudininkų 
niekuomet netrūksta. Rusas išle
kia iš savo vietos, kurią užims ar
ba naujai atsiųstas rusas, arba lie
tuvis. Kaip žinoma, daugiausia ru
sų yra Vilniuje, mažai Kaune ir 
provincijoje. Bet yra naujų pra
monės gyvenviečių, statytų kva
lifikuotų rusų darbininkų, kurie 
pradžioj stato, o paskui papildo 
tų įmonių kadrus ir taip sudaro 
ruriškąsias salas. Alytuje esą iš
tisi rusiški kvartalai. Tarptauti
niame Vilniuje viskas sumaišyta, 
bet provincijoje kartais pasitaiko 
tikrų rusiškų getto. 

Televizijos programos pusiau 
rusiškos. Mokslo konferencijose 
vartojamos dvi kalbos, bet lie
tuvių tekstai verčiami į rusų kal
bą, tuo tarpu kai rusiškieji ne 
— visi turi ruprasti. 

Nematyti perspektyvų 
Lietuviai tuo tarpu nemato 

rausvų perspektyvų ateičiai, o 
dabartis ^rgi nėra tinkama, tad 
akis kreipia į praeitį. Palaiko 

senus papročius, tradicijas, o] 
taip pat pavėluotai rūpinasi ap
saugoti praeities paminklus ir 
neužterštą gamtą. 

Į praeitį atsigr'žę. lietuviai 
stengiasi pritaikyti ją prie da
barties. Lietuva, ypač Žemaiti
ja, garsėjo savo prie kryžkelių 
statytais mediniais kryžiais ir 
koplytėlėmis, dažniausiai su Rū
pintojėliu. Stulpai liko, tik be 
Rūp'ntojėlių. Ant stulpų, pa
puoštų tradiciniais motyvais, 
manomi arba ke'rodžiai, arba 
kolchozų — Lenino ir Raudono
sios Armijos — vardai. Meno ir 
kultūros gyvenime Lietuvoje y-
ra būtina atiduoti duoklę parti
jai ir oficialiai propagandai. Te
levizijos programos tai daro šim 
tu procentų; valandų valando
mis reikia klausyti, ar praleisti 
pro ausis, apie melžėjų ar kito
kių brigadų triumfus. 

Viešuose santykiuose. kaip 
krautuvėse, autobusuose ir pan., 
viešpatauja nepaprastas man
dagumas; santykiuose su gerais 
pažįstamais ir bičiuliais išliko 
senas lietuviškas nuoširdumas. 

(Bus daugiau) 

Draugo dienraščiai 
šiandien 60 metų 

"Draugas", kaip dienraštis, 
pradėjo eiti 1916 m. kovo 31 d. 
Šiandien yra jo 60 metų sukak
tis. Sukaktis prasidės lietuvių 
išeivijos paroda, atidaroma ba
landžio 2 d. ir uždaroma balan
džio 4 d. Jaunimo centre. 

paroda bus paminėtos 
t rys sukaktys — Jungtinių A-
marikos Valstijų 200 metų ne

priklausomybės, lietuvių išeivi
jos 100 ir "Draugo"' dienraščio 
— 60 metų. 

Įžengdamas į 61-sius gyvavi
mo metus, "Draugas" ryžtasi 
eiti tuo pačiu krikščionišku ir 
tautiniu keliu, kovoti už lietuvių 
ir Lietuvos laisvę. koJ bus su
naikinta komunistinė vergija. 

Vizitai 

Bosus. — Vakarų Vokietijoj' 
vieši Egipto prezidentą^ Sada-I 
tas. Iš čia dar vyks j Prancūzi
ją, Austriją. Jugoslaviją ir Ita
liją, Balandžio 8 susitiks su 
Paulium VI. Kalbėdamasis su 
kancleriu Helmut Schmidtu ta rp 
kitko minėjo, kad Jungtinių Tau 
tų karių sąstate, kurie turėtų 
prSfūrėti Vid. Rytų taiką, no
rėtų matyti ir vokiečių kareivių. 

Stockhobnas. — Į Švediją tri
jų dfenų vizitui atvyko Jugosla-'[ 
vijos Tito. Švedijoj gyvena daug 
antikomunistų jugoslavų, tai Ti
to apsaugai reikėjo imtis ypa
tingų priemonių. 

Washingtonas. — Į Washing-
toną atvyko Jordanijos karalius 
HusseiTias ir dvi dienas kalbėsis 
su prezidentu Fordu ir kitais 
pareigūnais. 

Csnberra. — Viceprezidentas 
Neteon Rockefelleris atvyko į 
Australiją ir dalyvaus Amerikos 
2GB metų jubiliejaus minėjime. 
Prie* jį ir čia buvo suruoštos 
demonstracijos, 

Teroristai 
Argentinoj veikia 
Buenos Aires. — Teroristai, 

atsiliepdami į karinės juntos pa
skelbtas griežtas priemones, nu
šovė federalinės policijos inspek
torių Guillermo Pavon. o jo šo
ferį sužeidė. Už teroristinius 
veiksmus paskelbta mirties baus 
mė. Nuo armijos įvykdyto per
versmo policija jau nušovė 22 
teroristus. 

Prašo Kongreso 
pritarimo 

Washingtonas. — Kissingeris 
paprašė Kongreso pritarti For
do sutarčiai su Egiptu ir par
duoti šešis transportinius lėktu
vu* Atsisakymas tai padaryti 
būtų didelis "skėlimas į veidą" 
?adatui po to. kai jis visai nu
sigręžė nuo sovietų. 

Washingtonas. — Prašyda
mas Kongreso pritarimo suda
rytai sutarčiai su Turkija, Kis
singeris minėjo apie nepataiso
mą žalą Amerikos politikai, jei
gu susitarimas nebūtų patvir
tintas. Už Turkijos leidimą nau
dotis ten įrengtomis bazėmis 
Amerika įsipar-eigoja sumokėti 
ir paskolinti 1 biL dolerių per 
ketverius metus. 

Nujaučiama, kad Senate bus 
sunkumų su šia sutartimi. Tur
kija kaltinama įvykiais Kipre, 
prieš ją kalbės graikų simpati-
kai. 

Littte Rock, Ark. — Oro vie
sulai pirmadienį Arkansas ir 
Mississippi valstijose pridarė 
daug nuostolių ir buvo daug au
kų. Užmušta mažiausiai 12 žmo
nių, sužeistų 250. 

Newarko, N. J., tietuvių chor?? 1919 metais. 
Kiš balandžio 2-4 dienomis "Draugo" rengiamos parodos Chicagoje, Jaunimo Centre) 

DERWINSKI REIKALAUJA ATŠAUKI! 
SONNENFELDTO DOKTRINA 

Washingtcnas. — Kongresma-
nas Edward Derwinski nėra pa
tenkintas Fordo administracijos 
paneigimu, kad Amerika prita
ria sovietų dominavimui Rytų 
Europoje. Paneigimas to, ką 
Helmut Sonnenfeldt yra pareiš
kęs diplomatų susirinkime, nė
ra pilnas. Dervrinski nori pilno, 
atviro, kategoriško paneigimo, 
rašo "Chicago Sun - Times'' Wa-

» Dubrovnik, vienas semaosig ne 06j bet ir Europos miestų 

Edward Denvinaki 

shingtono korespondentas Mor
ton Kondracke. 

Paneigimas buvo praneštas 
Baltųjų rūmų spaudos sekreto
riaus Ron Nesseno ir valstybės 
sekretoriaus Kissingerio Kissin
geris. kalbėdamas Atstovų rū
mų Tarptautinių santykių ko
mitete, minėjo, kad sovietų ga
lima intervencija Jugoslavijon 
turėtų labai sunkių pasekmių. 
Nessen pridėjo, kad Fordas vi
somis išgalėmis remia Rytų Eu
ropos tautų aspiracijas, laisvės 

Arabų riaušes 
prieš Izraelį 

Carf Cana, Izraelis. — Vakar 
šiaurinėj Galilėjoj Izraelio ka
riai malšino maištaujančius a-
rabus. Arabai mėtė akmenis, 
plytas ir padegamąsias bombas. 
Buvo užmušti penki arabai, ke
liolika sužeistų, šimtai suimtų. 
Nuo Izraelio valstybės sukūri
mo tai buvo didžiausios arabų 
riaušės. 

Apie 10,000 jordaniečių de
monstravo prieš Izraeli ir pri
artėjo prie sienos, solidarizuo
dami su arabais Izraely. Šimtai 
tūkstančių arabų Izraely paskel 
bė streiką ir kenkia ekonomijai 

siekimus ir priešinasi svetimoms i 
įtakoms. Baltieji rūmai paskelbė į 
Kissingerio rašytą laišką sen. | 
James Bucktey. (kons. - resp., 
N. Y.), kuriame minėjo, kad A-
merikai nėra jokio reikalo pri
pažinti sovietų dominavimą Ry
tų Europoje: "Priešingai, mes 
siekiame paskatinti Rytų Euro
pos tautas siekti didesnės auto
nomijos, nepriklausomybės ir 
normalesnių santykių su likusiu 
pasauliu". 

Nei Nessen, nei Kissingeris 
savo pareiškimuose neminėjo ir 
neatmetė žodžių apie "organinę 
uniją'" su Rusija, kurią minėjo 
Sonnenfeldt. Nessen ir Kissinge
ris tik minėjo, kad kolumnistai 
Evans ir Novak pateikė spaudai 
iškraipytą Sonncnfeldto pareiš
kimą. Kolumnistai sako, kad jie 
slaptai yra gavę autentišką Son-
nenfeldto pareiškimo tekstą. 
Baltieji rūmai atsisakė parodyti 
tą tekstą. 

Derwinski minėjo, kad Kissin
geris praėjusią savaitę, susiti
kęs su kongresmanais, sakęs, 
jog Sonnenfeldto pareiškimai 
perduoti neteisingai, iškraipyti. 
Cia jis pridėjo: "Aš netikiu Kis-
singeriu. Jo tendencija visada 
yra veidmainiauti (doubletalk). 
Jis Sonnenfeldto skelbiamos po
litikos nepaneigė". 

Toliau DeminSki pridėjo: 
"Laukiu, ką tuo reikalu pareikš 
Baltieji rūmai dar kartą. Jeigu 
pareiškimas nebus patenkina
mas, eisiu pasimatyti su Fordu. 
Jeigu ir tada negaučiau atviro, 
kategoriško paneigimo, reikės 
viską daryti, kad Sonnenfeldtas 
būtų pavarytas. Jau du kartus 
esu prašęs prezidento, kad pa
varytų Kissingerį. bet jis to ne
padarė, bet aš daužysiu galvą 
nors ir j sieną". 

KALENDORIUS 

Kovo 31: Benjaminas. Balbi-
na. Ginutis. Vartvilė. 

Balandžio 1: Venecijus, Teo
dora, Ringaudas. Dainora. 

Saulė teka 5:37. leidžias 6:13 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, vėsiau, 
vėjuota, apie 50 laipsnių. 

• 

Š. Vietnamas 
nori dolerių 

Paryžius. — šiaurės Vietna
mas pakartojo seną giesmę, kad 
Amerika, norėdama gauti infor
macijų apie dingusius be žinios 
lakūnus, turi pirma duoti finan
sinės paramos, pinigų. 

teko evakuoti 
Nauji grasinimai padėta bomba 

Maskva. — Per penkias die
nas jau «utrą kartą buvo grasi
nama Amerikos ambasadai 
Maskvoje padėta bomba, ir rei
kėjo evakuoti personalą. Bom
bos nebuvo rasta. Iki ambasadą 
saugo jautieji marinai ir bombų 
ekspertai išieškojo, tarnautojai 
išstovėjo gatvėje, šaltam ore. 
Gąsdinimai ir terorizavimas ro
do, kad provokuojamas sartasis 
karas. Visi faktai rodo, kad jie 
suorganizuoti iš vieno centro su 
Kremliaus žinia. 4 

Civilinis karas 
Libane tęsiasi 

Beiraias. — Civilinis karas 
Libane tęsiasi. Amerikos šešta
sis laivynas pasiruošęs evakuoti 
amerikiečius pabėgėlius ir plau
kioja netoli Libano krantų. 

Amerika dar kartą įspėjo 
Siriją ir Izraelį nesimaižyti į Li
bano reikalus. Sirija pasiryžusi 
pasiųsti savo kariuomenę ir at
statyti tvarką. Izraelis, nujaus
damas, jog tai gali būti pap
rasta invazija ir Libano okupa
cija, gali neiškęsti ir tą patį pa
daryti. Tolimesnės pasekmės ga
li būti dar liūdnesnės. 

Per paskutines 24 valandas 
užmuštų vėl priskaitoma apie 
100, o sužeistų 200. Nuo civili
nio karo pradžios užmuštų j a* 
yra 15,300, o sužeistų 32.500. 

/ 

A. Terlecko vargų grandine 

Maskvos Saugumo 
nemalonėje 

Rašytojui Antanui Vienuoliui, Aukščiausios tarybos 
deputatui, neleido ginti Sibiro tremtinių 

5 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

KGB kalėjime buitinės sąlygos 
buvo dar pakeliamos. Visos pas
tangos buvo sutelktos sukelti mo
ralines kančias. Tarsi atsitiktinai 
pasodino į 27-tą kamerą, iš ku
rios langelio kas rytą galėjau ma
tyti troleibuso sustojime savo 
nėščią žmoną, lydinčią mūsų ket
verių metų dukrą į vaikų darželį. 
Visą mėnesį neleido nusiskusti, 
o po to atvedė parodyti tėvams, 
<ad pakankintų juos mano iš
vaizda, o mane — tėvų ašaromis. 
Pamatę, kad aš gerai pakeliu ka
linimą vienutėje, į mano kame
rą pervedė jėzuitą kun. Alek-
>andrą Markaitį. Jis pateko čia 
jau trečią kartą, buvo palaužtos 
Tveikatos, kankinamas baimės, 
kad štai vėl bus iškviestas pas 
Lietuvos KGB pirmininko pava
duotoją Martavičių, kur jį vėl 
žvėriškai sumuš, kaip kad 1949 
metais. Tyliais pavasario vaka
rais kažkur šalia būdavo lei
džiamas įrašas mano vaikų balsų, 
jžrekorduotų juostelėj. 

Be dalyvavimo "Nacionalinia
me fronte", buvau kaltinamas, 
kad griaunu marky'stinės filo
sofijos pagrindus ir platinu TSRS 
Aukščiausios tarybos deputato, 
lietuvių literatūros klasiko Anta
no Vienuolio pasisakymą ir tes
tamentą. 1955.XIL1. Sesijoje Vie. 

Antanas Vienuolis 

nuolis pasmerkė Vilniaus krašto 
sulenkinimą, o 1957 metų MaBog 
metu A. Vienuoliui nelėk' sin
ti mū^i Sibiro tremtinių. T$i au 
abi Vienuolio kalbos ir T R a 
mentas, kuriame jis prašė rm 
statyti kryžių ant jo kaoo, 03-
plito lietuviškoj po^ri 
spaudoj. 

{Boa daogu^) 
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NAUJA ASS VADOVYBE 
PRADĖJO DARBĄ 

Naujoji ASS vadovybe perė
mė pareigas iš kadenciją baigu
sios praėjusį s-kmadieni, kovo 
28 d.. Jaunimo Centro kavinėje 
Įvykusioje viešoje sueigoje, da
lyvaujant gausiam būriui ASS 
narių. LS Seserijos ir Brolijos 
skautininkų-kiiį, skautiškos 
spaudos atstovams i r svečiams. 

Sueigą pradėjo praėjusios ka
dencijos ASS pirmininkas fil. 
v. s. Edmundas Korzonas. Suei
gai vesti buvo pakviestas vyriau 
šias amžiumi i r e t a ž u ASS na
rys fil. v. s. Jonas Dainauskas. 
Prezidiumą sudarė buvęs ASS 
pirm. fil. fli. v. s. E . Kcrzonas, 
naujasis ASS pirm fil v. e. Vy
tenis Statkus ir j o pavaduotoja 
fil. ps. Virginija Sabaiiūnaitė, 
L S Seserijos vyr. skautininke 
v. s- Irena Kerelienė, LS Broli
jos vyr. skautininkas f U. E . Si
gi tas Miknaitis. "AD MELIO-
REM" redaktorė fiL s. Irena 
Kairytė. 

Perduodamas pareigas fil. v. 
s. E. Korzonas t rumpai peržvel
gė praėjusios kadencijos darbą 
ir Įvykius, padėkojo visiems pa
reigūnams už gerai atl iktas pa
reigas. Reikšdamas geriausius 

nario prof. L Končiaus. 
Fil. v. s. V. Statkus pasidžiau

gė, kad jo pirmtakūnas fil v. s. 
E . Korzonas įrodė esąs geru ka
pitonu, ASS laivą pravedęs per 
audringus vandenis. Suminėjo 
naujosios ASS vadovybės parei
gūnų pavardes ir pareigas. Kvie
t ė visus į bendrą ir vieningą 
darbą, atkreipė dėmesį į ateities 
darbus i r veiklos tikslą. 

Buvo perskaitytas LSS Tary
bos pirm. v. s. L. Milukienės 
sveikinimas. Žodžiu sveikino LS 
Seserijos vyr. skautininke v. s. 
I r . Kerelienė ir L S Brolijos vyr . 
skautininkas fil. s. S- Miknaitis, 
perduodamas ir buv. VS fil. v. 
s. P. Molio sveikinimą. 

Sueigą baigiant giliai p ras 
mingą žodį ta rė fil. v. s. J . Dai
nauskas. 

Pažymėtina, kad visi ASS pa
reigūnai savo kalbose pabrėžė, 
kad slopinamos t au tos šūkis 
"Laisvės Lietuvai'" privalo būti 
mūsų veiklos kelrodžiu. Kad pa
grindinis mūsų veiklos uždavi
nys tur i būti Lietuva, jos lais
vės ir Nepriklausomybės a ts ta 
tymo siekimas. 

ASS ir naujajai jos vadovy-

• * 

linkėjimus naujai vadovybei ir 
ĄS Sąjūdžiui, naujajam pirmi- • bei linkime ištvermės pasiryži-
ninkui fU. v. s. V. Statkui per- i muose ir sėkmės darbe siekiant 
dayė miniatiūrišką Rūpintojėlį,! įgyvendinimo jų išreikštųjų veik 
sukurtą nagingojo ASS garbės į los tikslų. IR 

_ 

LSS VADOVYBĖS PASIKEITIMAS PAREIGOMIS 
Kovo 20 — 21 į New Yorko| f F 

Kultūros Židinį suvažiavo gau-i J 
sus skautininkių-kų būrys iš į-
vairių š. Amerikos ir Kanados 
vietovių į LSS vadovybės pa
reigu perdavimo iškilmes. 

Šeštadienį 2 v a i p. p . suva
žiavusieji buvo pakviesti daly
vaut i Xew Yorko skaučių ir 
skautų tuntų iškilmingoje suei
goje, po kurios vyko atskiri Se
serijos ir Brolijos vadi jų posė
džiai. Vakare visi turėjo progą 
pasivaišinti bei jaukiai praleisti 
keletą valandų nuotaikingoje 
atmosferoje, kurią svečiams su
teikė New Yorko, vyr. sk . židi
n io "Vilija."' sesės. Vakaronei 
vadovavo ps. Giedrė Kulpienė 
ir v. s. Ramutė Česnavičienė. 
Smagiai vakaro dalyvius nutei
k i v. s. Janina Mikutaitienė su 
š.ai progai pritaikytais kuple-j 

w x orke sut iktuvių p r o g r a m o s dalyvia i . I š k. sėdi LSS 
dvas ios v a d a s ps. kun. Paulius Baltakis , OFM. v. s . V . Čečetienė, autor ius v. s. P e t r a s J u r g ė l a . s. I. Vi lga-
lienė. v. s. A n t a n a s Saulait is ; stovi i š k. J. Bružas, p s. G. Kulpienė . L S B d v a s i o s v a d a s v . s . k u n . J o n a s Pa
kalniškis , p s . G. Stankūnienė, rašyt . Paul ius Jurkus ir v. s . A . Saula i t i s . N u o t r . L. Tamošaič io 

St, Petersburg, Fla. 
0KATALIKIŲ MOTERŲ S - GOS 

VAJUS 

Moterų sąjungos 7€ kuopos 
narės ruošiasi pradėti iškilmin
gai savo organizacijos naujų na
rių verbavimo vajų. Vajus pra
sidės balandžio 1 d. i r baigsis 
rugsėjo 31 d- su paskut inėmis 
vasaros dienomis. 

Naujausios Moterų sąjungos 
kuopos narės rūpestingai ruo
šiasi. Balandžio 10 d., šeštadie
nio rytą, 11 vai. b u s šv. Mišios 
ir pamokslas, kurį p a s a k y s kun. 
Tadas Degutis- Po pamaldų sker 
sai gatvės Rubes r e s to rane rink
simės pietų. Po pietų bus for
malus Moterų sąjungos susirin
kimas - posėdis. Po susirinkimo 
bus kokteilių, punčo i r susipa-

Nanjieji LS Brolijos vadovai — 
LS Brolijos vyr. skautininkas s. Si
gitas Miknaitis ir JAV Vidurio ra
jono vadas s. Zigmas Jaunius. 

Nuotr. G. Plačo 

tas Vyriausias skautininkas s. 
fil. Sigitas Miknaitis ir jo pava
duotojas ps. fiL Romas Rupins-
kas. 

Sekė Seserijos vadovių apdo-
o čikagmdų į t o u t i n i n M ų l v ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ P e 1 ; 

nus v. s. Lilė Milukienė prisegė 
ps. fil. Ritai Penčylienei, o ps. 
fil. Daivai Gausienei — Tėvy
nės Dukros. 

LSS Tarybos pirm. v. s. A. 
Saulaitis dėl mirties šeimoje šio
je šventėje negalėjo dalyvauti. 
J o vardu kalbėjo ir pareigas 

būrelis padainavo v. s. Nijolės 
"žubalienės parašytą dainą, 
sk iną v. s. Lilei Milukienei, v. 
9. Irępaj Kerelkaiei ir v. s. Jani
nai Mikutaitienei. 

Sekmadienio programa prasi
dėjo šv. Misiomis. kurias atna
šavo Seserijos dvasios vadas j perdavė v. s. Alfonsas Samusis, 
kun. Paulius 3al takis . P o pa- i naujajai LSS Tarybos Pirmijos 
maldų ten pa t vyko iškilmingas • pirm, v . s. Lilei Milukienei pri-
LSS Vadovybės pareigų perda- Į segdamas jai LSS Tarybos pir-
vimo sueiga. Ja i vadovavo s. mininko ženklą. 
"Jiedrė Stankūnienė, pakviesda- V. s. Lilė Milukienė jaudinan
čia visus sueigą pradėti Lietu- į čiai padėkojo už jai suteiktą 
vos himnu. Buvo įneštos Seseri-; pasitikėjimą, žadėdama visomis 
jos ir Brolijos vėliavos. Prie į išgalėmis stengtis gerai atlikti 
garbės stalo buvo kviečiami: { savo pareigas. Po to , pakviesda-

s. Ireną Kerelienę prie L S S Tarybos Pirmijos narys v. 
s . Alfonsas Samusis, Seserijos 

ma v. 
Seserijos vėliavos ir užrišdama 

dvasios vadas ps. Tėvas Paulius I jai aukso spalvos virvelę, perda-
Baltakis. Brolijos dvasios vadas Į vė jai Seserijos Vyriausios Skau 
s. kun. Jonas Pakalniškis, nau
j a i išrinkti: LSS Tarybos Pir-

tininkės pareigas. 
V. s. Pe t ras Molis dėkojo sa

mi jos pirm. v. s. Lilė Milukienė.; vo vadijos nariams, sveikino 
Seserijos Vyr, Skautininke v. s. naujai išrinktą LSS Tarybos 
Irena Kerelienė ir jos pavaduo- Pirmijos pirm. v. s. Lilę Milu-
to ja v s. Janina Mikutaitienė, kienę, dėkojo jai už šešerių me-
BroHjos Vyr. Skautininkas v. s. tų seserišką bendradarbiavimą 
Pe t ras Molis, Brolijos Vyriausio ir džiaugėsi dabar galėsiąs "iš-
Skautininko pavaduotojas v. s. eiti j pensiją". 
Česlovas Kiliulis, naujai išrink- Nuoširdžiai pasveikinęs nau

juosius Seserijos ir Brolijos Vy
riausius Skautininkus bei jų pa-

| vaduotojus, pakvietė s. fil. Sigi
tą Miknaitį prie Brolijos vėlia
vos i r čia oficialiai perdavė j am 
savo pareigas, v. s. Lilei Milu
kienei už seserišką bendradar
biavimą įteikė Brolijos vadijos 
narių vardu gintarinę Aušros 
Vartų Madoną. 

Sekė Seserijos Vyriausios 
Skautininkės žodis. V. s. Irena 
Kerelienė visas ir visus kvietė į 
skautišką bendradarbiavimą. Ji
nai priminė, kad mūsų planai ir 
užsimojimai yra taika; mūsų 
mintys ir troškimai būtų sese
riški; mūsų skautavimas būtų 
lietuviškas, o mūsų Seserija bū
tų viena graži ir nuoširdi Sutar
tinė! Vienas iš jos tikslų bus 
vadovės lavinimas: jaunos va
dovės lavinimas praktiškame 
skautavime ir pareigingume, o 
vyresnės vadovės lavinimas, ski
riant dėmesį jos dvasiai, jos ta 
lentams, j o s sugebėjimams bei 
tų sugebėjimų panaudojimas. . 

, . . . ~ . • • - . T- ' zinimo valand 
skautavime ir visuomene3e. J i j ^ ^ _ _ Z - Z s l r. 

j buvusios Vyr . Skautininkės va
dijos vardu įteikė v." s. LAlei Mi
lukienei dovanėlę prisiminti ben
drą visų darbą. 

Brolijos Vyr. Skautininkas s. 
fil. Sigitas Miknaitis savo kal
boje padėkojo v. s. A. Bobeliui 
už tvarkingai pravestus rinki
mus ir visiems niujorkiečiams 
už jų įdėtą darbą. Padėkojo v. s. 
P. Moliui už jo darbą vadovau
jan t Brolijai ir pasižadėjo dirbti 
Brolijos gerovei auklėjant skau
tišką - lietuvišką jaunimą. Kreip 
damasi s į Brolius, ragino visus 
palaikyti glaudžius ryšius su 
Brolijos vadija, nes jinai pajus 
tikrą organizacijos pulsą tik ta 
da, kada išgirs narių nuomones. 
Nuoširdžiai sveikino naująją 
LSS Pirmijos pirm. bei Seseri
jos Vyr. Skautininke i r kvietė 
seseriškam ir broliškam bendra
darbiavimui, auklėjant mūsų 
jaunimą lietuviškoje dvasioje. 

Buv. Vyr . Skautininko v. a. 
Petro-Molio pavaduotojas v. B. 
Česlovas Kiliulis kalbėjo vadi
jos narįų vardu ir prisiminimui 
bendro darbo įteikė v., s, Petrui 
Moliui lietuvišką Rūpintojėlį. 

P o to da r plaukė gausios do
vanos įvairiems vadovybės na
riams. 

Sueiga baigta giedant "Lietu
va Brangi". Svečiai buvo pavai
šinti kava i r užkandžiais, sutei
kiant progą dar valandėlę pasi
šnekučiuoti bei pabendrauti iš 
įvairių vietovių suvažiavusiems 
skautų ir skaučių vadovams. 

s. Saulė Šatienė 

SESES SKAimNTNKGS 

Viso? iš anksto pasirūpinki
me, kad sekmadienį, balandžio 
11 d., netrukdomos galėtume 
dalyvauti Chicagos skautininkių 
draugovės sueigoje. Jaunimo 
Centre. Sueigos pradžia 3 vai. 
p. p . Sueiga svarbi, todėl visų 
dalyvavimas labai pageidauti
nas. Draugininke 

• 

VISŲ SKAVTIMXKŲ-IC 
DĖMESIUI 

At*mantį sekmadienį, balan
džio 4 d., 11 vaL ryto, Jaunimo 
centro 203 kmb. įvyks Chicagos 

MCSŲ KOLONIJOSE 

Viso įvykio Seimininkės bus 
Stasė StaneĘer.?. fcootea Sprin
džiūnas, Kunigunda Keblinskie-
nė ir Emily Mikalauskas. Pa
maldos, susirinkimas, susipažini
mas ir pasivaišinimas vyks tėvų 
pranciškonų globoje, 55o — 68 
Avenue, St. Pe te r sburg Beach, 
Fla. 

Moterų sąjdfigos 76 kp. narės 
kviečia visas moteris ir jų duk
ras, taip pa: ir vy rus , a tvykt i 
ir kartu visiems gražia i praleisti 
kelias valandėles. 

Don na Kanom, 
Centro pirmininkė 

Hartford/ Conn. 
| IS 3-įo JAUNIMO KONGRESO 

ATSTOVIŲ PRANEŠIMAS 

Vasario 8 d. I~A.P. klube, Jau
nimo kambary, ivyko jaunimo 
atstovių iš 3-jo kongreso prane
šimas, Siame pobūvyje dalyvavo j 
apie 50 žmonių; daugiausia ats

tovių tėvų ir giminių. Pažymėti
na , kad iš Hartfordo ar apylin
kių kongrese dalyvavo tik mer
gaitės —. studentės, aplankyda-
mos Argentiną, Braziliją ir kitas 
valstybes. . 

Iš Jaunimo kongreso Pietų 
Amerikoje pranešimus padarė 
4-rios atstovės: Lucija Zdanytė, 
Sigutė Banevičiūtė, Ramunė Ber
notaitė ir Birutė Zdanytė; pas
taroji kongrese dalyvavo daugiau 
techniškiems reikalams. 

Lucija Zdanytė pranešė, kaip 
3-jo kongreso dalyviai Argenti
noje šventė lietuvių šventes, ypač 
kūčias ir Kalėdas. Be to, ji pa
informavo ir apie studijų dienas. 

Sigutė Banevičiūtė padarė pra
nešimą apie stovyklas, jų darbo
tvarkę i r kaip pavyko tą darbo
tvarkę pravesti. 

Ramunė Bernotaitė paminėjo 
apie Pietų Amerikos jaunimo kal
bą ir lietuviškumą". Lietuvišku
mas Pietų Amerikos lietuvių jau
nimo, pagar%>rane$eją, yra gana 
aukštas, didžiai ' patrijbtinis. 
Tik lietuvių kalbos atžvilgiu ne
susilygina su amerikiečių lietuvių 
jaunimu, todėl, kad jie ten ne
turi lituanistinių mokyklų, lietu
viškų knygų. Tačiau jie stengia
si. Ir jeigu bū tų jiems parama 
knygomis, ar gal ir lituanistinę 
mokyklą suorganizuotų, gal jų 
lietuviškumas ir sustiprėtų. 

Birutė Zdanytė, . be techniškų 
reikalų, dar papasakojo, kaiD jie 
ten pravedė Naujų Metų sutiki
mą. 

Ateity, kaip žinome, jau 4-sis 
Jaunimo kongresas numatytas 
Vakarų Vokietijoje. Jau dabar 
tam kongresui pradedama ruoš
tis. Dabar Ryšių"centras yra Chi-
cagoje, o centro valdyba — Ka
nadoje. 

Už mėnesio bus sušauktas jau
nimo suvažiavimas, kuriame pir
miausia dalyvaus atstovai iš 3-jo 
kongreso ir dabartiniai, dar neda
lyvavę kongrese. 

skautininkų-kių Ramovės suei-
į ga. Vist kviečiami būt inai daly
vauti — susitiksime, pabendrau
sime ir turėsime p r o g e s išgirsti 
įdomaus mūsų naujųjų gilwelis-
tų s- Sigito Miknaičo, s. Juozo 
Liubinsko ir s. R o m o Fabijono 
pašnekesio. Dalyvaukime visi! 

Ramovės valdyba 

Linkėtina pradedančiam ruoš 
tis 4-jam Jaunimo kongresui ge
riausios kloties, nes tik nuo jau
nimo pasiruošimo priklausys Lie 
tuvos ateitis. 

Jonas Bernotas 
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Te*, ofiso tr Imto Oivnpfo - 2-415B 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1448 So. 6001 Ave« Cfccco 
Kaadlea 1-S vai. ir 8-8 raL Ta*. 

Tirt JI 1 1 trečiadieniu* 
Šeštadieniais 12 ir 4 vai. popiet. 

TeL PR 8-3229 
DR. ANNA BALIUKAS 

2868 West 6Srd Street 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal BUsitarUną 

DR. K. 0 . BALUKAS 
Akušerija tr motero ttcoe 

GtnekologinB Chirurgija 
6 4 4 9 So , Pate* '4 fioad (Cravrford 
Medieal Building) TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą* 
Jei neatsiliepia, skambinti »74-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Bfarqoette Medieal Center 
e i32 So. Kedzie Ave. 

V a i : plrmad., antrad. Ir ketvirtad 
S iki 7:S0 vai vakaro. 

Bestad. nuo 1 iki S vaJ. 
Pagal sufAtarima 

Offtso telef. WA 6-2S70 
BesfcL teL WAlbn»A &-S048 

T«L Ofiso H E 4-5849. rez. S88-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUTtGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirai, ketv 1 lkl 6 popiet 

antrad., penkta. *-5, trec. ir sėst. tik 
susitarus. 

t>r. Ant. Rudoko kabinetą perSniE 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

7?Q9 West o l s t Street 
TEL. GR 6-3400 

Vai. pagal susitariir.ą: plrmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10—t, seetad. 10-1 vai. 

Ofs. teL 735^477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA EB CHlRt'RGS 

Specialybė — Nervu ir 
Emocines Ligos 

CRAWFORD MElflCAL, BUILDING 
S44S So. PaUskl Road 

Valandos pagal susitarimą 

Besrid, teL — 61 8-687S 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 

TeL BEfisnes 5-1811 

DR. WALTER J. KiRSTUK 
(lietuvis gydytojas) 

8925 West S9th Street 
VaL piraiad., antrad.. ketvirtas, tr 
penktad. nuo 12-4 vaL popiet ir 6-8 
vai. vak. Seetad. 12-2 vaL popiet o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURG* 

K C D K I T ; TJt VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTO 

HEDICAJj BCUDUTG 
71M Soutb Western Avcsraa 

Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-l l«8; rezid. 2SS-2S1S 
Ofiso HE 4-1813. Rez. PR S-SSS1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

St)ecialybė vidaus l i gos 
2454 West Tlst Street -

(71-os tr Campbell Ave- kasofMs) 
Vai.: plrmad., antrad., ketvtrt. Ir 
penkt. 8 Iki 7 v. p.p. Tik rosltama 

TeL T78^568 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
SLRDIES LR VLDAUS OGOS 

2454 West TIst Street 
Vcdsadoa pagal svuūtarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSArr§"S: 

7051 So. Waabteoaw, teL 778-S78S 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akiniu rėmu pasirinkimas. 

Vai.: pirm., ar.tr., penkt. 10-5:80. 
Ketv. 1-8 v. v. 6e«t 10-4 • . p. 

Trečiadieniais uždaryta./;; 

TeleL — 282-4422 BB 

DU ROMAS PETKOS 
AKITJ LIGOS — CHIRtJRGLlA 

Ofisai: -Jlį. f 
111 KO. WABA8K AVTB. 

4SO0 KO. CEVTRAL AVR. 
Valandos pagal nsltariina 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRLSTAS : 

(Kalba Uetuviškal) 

— Ž m o n ė s e s t i n e l ik imo ka l i 
niai. o t i k savo pač ių n u o m o n i ų ka
liniai, ąjį 

— i-"[>. R o o s e v e l t 

DURŲ STOGELIAI - DURYS 
LANGAI - TVOROS 

• • '• 

Patikrinkite ka inas kihir i r 
paskambinkit: 

KOSTAS BUTKUS 
7e!cf. — 7 7 8 - 2 7 8 I 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
8246 SO. HAJLSTED S T R E E T T E I * — C A 5-7232 
RADIJO IR S T E R E O A P A R A T Ų P A R D A V I M A S LR T A I S Y M A S 

DIDELIS P A i L R I N K L M A S [ V A I R I A U S I Ų T E L E V I Z I J Ų A P A R A T Ų 
S P A L V O T O S TELEVIZIJOS A P A R A T A I _ 

A K U Š E R I J A IR MOTERŲ LIGOS j ««18 W. 71st SL _ TeL 787-1148 
GLNEKČLOGINfi CHIRURGIJA j Tikrins a ^ ^ P ^ ^ a k t e t a s tr 

6132 S o , Sėdate Ave- W A 5-2676 j V a l p,^ raattarima. Uidaryts 
Valandom pagal sasrtarlma. Jei s 

atsUlepta, skanMnti; MJ 9-O0O1. 

TeL — BE 8-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3960 West 16Srd Street 

Valandos pagal guskariioą 

Ofiso telef. PR 8-2226 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K i A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Plrmad. antrad.. ketvirtad.. ir penkt. 
trao 12 iki t vaL ir nuo 5 iki 8 vaL 
•aav* sefttad. nuo 1 Iki 4 vaL 

Ofs, PO 7-6666 Re*. GA 8-7278 

DR. A. JEMKiNS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3844 W M 1 8Srd Street 
Valandos pagal gusit&rimą 

DR. R. A. V. JUČAS 
4SS-4441 — IiO 1-4SOS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofissl: 1662 N. Westers Ave. 

5214 N. Weatern Ave. 
Valandos pagal susitarimą 

VU telefonai 652-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS LR CHLRURGAS 
1467 So. 49tk Oosrt, Cleero 

VaL: kaadlaa 10-12 Ir 4-7. Treilad. 
ir IsstSd, tik 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W . 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
i r ketv. nuo 5-7 vakare . 

Ofiso teL 776-2886; rez. 448:5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A 8 

Adresas: 4255 W. 63rd ML 
Ofiso telef. RE 5-4410 

ResldeDcijos telef. GR C-SSlt 
Valandos: plrmad.. aatrad., ketvfrtad. 
tr penktad. nuo 1 lkl 8 vaL popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktiks Ir moterų; ligos 
Ofisas ir rex 2«M W. 5Sth H. 

TsL PRospsci S-19SS. 
Ofiso vaL: Pirm., aatr. trao. ir 

penkt nuo 3 lkl 4 vai. ir 6 Iki v. v„ 
Sėst 2-4 P p. ir kltn laiku susltams. 
Ofiso teJ HE 4-212S. na»q GI 8-S1SS 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West TLH ttrssjl 

Vai d.: pirm., suitrad.. ketv. ir Įr**'*! tafl 
1-5 ir 6-7 — i i anksto susltsras. 

TeL ofise PR 6-6446 

DR. F. C, WINSi:UNAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAS 

8167 West Tirt Street 
Valandos: l-< vai popiet. 

Tr*^. Ir set&d. pagal snsttartraA 

O^so tel. 586-3166; nnmo 636-4850 

DR. PETRAS ŽLIOBA . 
GYDYTOJAS IR CHTR.URGAS 

6234 S. Varr&gansert įy& , 
VaL pirm., antr.. ketv. ir penkt. 2-7. 

Seiud. pagal luiitarimą. 
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"Draugo" ruošiama paroda — 
E — — — " — • • - . i — 

TRIGUBOS SUKAKTIES ĮPRASMINIMAS 
Už tvirtą, galingą, laisvą ir ki- abejonės, kad V-ji Lietuvių tau-

•tiems laisvę nešančią Ameriką tinių Šokių šventė bus di-
visais laikais yra pasisakę šio džiausiąs ir kartu gražiausias žie-
krašto lietuviai. Lietuvių etninė das, kurį mes įpinsime į šio lais-
grupė šiame krašte nuoširdžiai vės krašto vainiką, 
džiaugiasi JAV-bių dviejų šimtų * 
metų sukaktimi ir kartu didžiuo- Nors apie save kalbėti ir nėra 
jasi, kad prie Amerikos gerovės kuklu, bet turime pripažinti, kad 
sukūrimo jie yra gerokai prisidė- ir "Draugas" šia kryptimi kai ką 
ję savo darbu, išmintimi, o taip ruošia. Turime galvoje Amerikos 
pat ir gyvybės aukomis, sudėto- lietuvių senosios išeivijos parodą, 
mis kieto darbo metu ar ginant kurios ruoša jau užbaigta ir ku-

DARBININKAI SOVIETŲ SĄJUNGOJ 
Proletarų iinaudojimas darbininkų vardu 

''Socialistinių Tarybinių Res- tvarką, išnaudojimo atvejus, bet 

ginklu JAV laisvę. 
Jau šimtas metų, kai lietuviai 

šiame krašte gyvena ir nuošir
džiai dirba, kuria" materialines 
gėrybes ir dvasines vertybes. Sta
tistikos duomenys rodo, kad vien 
tiktai XIX amžiuje (1868-1898) 
1 šį kraštą atvyko 275,000 lietu
vių. 1899-1914 m. įvažiavo dar 
252,594. Taigi tik ligi I pasauli
nio karo imigravo 525,594 lietu
viai. Prie šio skaičiaus pridėkime 
vėlesnių laikų ir pokario metų 
imigrantus — įvažiavusių lietu
vių skaičius pasieks 600,000. O 
juk lietuviai čia kūrė šeimas; jų 
šeimos buvo sveikos, natūralus 
prieauglis pakankamai didelis, f* reikia prisipažinti, nebuvo vi-
Taigi per šimtą metų jie Ameri- su šimtu procentu įvykdytas, 
kai bus atidavę labai didelę R e i k i a apgailestauti, kad mes ligi 
kraujo duoklę. Vadinasi, ir tas šiol nesukūrčaie vieno tvirto lie-
"milijonas lietuvių", apie kurį tuviško kultūrinio centro, kuria
mės dažnai kalbame ir rašome, me būtų sukaupta istorinė me-
nėra tuščias skaičius ar kokia fik- džiaga, liečianti lietuvių gyveni-
cija. Deja, jo šiandien akivaiz- ^ ir veiklą šiame krašte. Teko 
džiai nematyti, nes lietuviai, tenkintis tiktai rinkinių liekano-
kaip ir daugelis kitų Amerikos mis, atskirus dalykus rinkti pri-

maišėsi su ki- vačiu keliu. Ir tai mums žymia 

ri vyks šį savaitgalį (balandžio 
2—4 dienomis) Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. 

"Draugo" dienraštis, ruošda
mas šią parodą, apsiribojo tiktai 
jam artima sritimi: pavaizduoti 
dokumentiniu būdu mūsų seno
sios išeivijos kūrimąsi šiame 
krašte, jos gyvenimą, darbus, 
kultūrinius pasireiškimus, išeivi
jos įnašą per šimtą metų kovai 
dėl Lietuvos laisvės, iškelti kai 
kuriuos nusipelniusius asmenis, 
draugijas bei organizacijas, me
ninius vienetus ir kitas kultūri
nes apraiškas. 

Nelengvas tai buvo darbas ir 

tautinių grupių, 
tais, nutauto, suamerikonėjo. Jie 
nuoširdžiai kūrė Ameriką 

Vis dėlto ir šiandien šiame 
krašte gyvena nemažas skaičius 
tautiškai sąmoningų lietuvių. 
Didžioji jų dalis nebekalba lietu
viškai, tačiau Pennsylvanijoje, 
Illinois, Nevv Yorko, Massachu-
setts, Nevv Jersey, Ohio, "VViscon-
sino, Indianos ir kitose vlastybė-
se mes ir dabar paieškoję rasi
me daugybę lietuviškų pėdsakų. 

Taigi ir JAV-bių 200 metų su 

dalimi pavyko. Surinkta doku
mentinė medžiaga, nuotraukos, 
lietuviška spauda, gausybė iš
leistų knygų ir kitų dalykų aki
vaizdžiai, tegu ir nepilnai, kalba, 
kiek daug Lietuvai ir Amerikai 
yra padariusi mūsų senoji išeivi
ja. 

* 
Ruošiant parodą, telkiant do

kumentinę medžiagą apžvalgi
nei parodai, susidarė įspūdis, kad 
pokario meto ateiviai ne visur ir 
ne visada tinkamu būdu įverti-

kaktis yra taip pat ir Amerikos no senosios lietuvių išeivijos pas-
lietuvių šventė. Turime pozity- tangas kad ir kovos dėl Lietuvos 
viai prisidėti prie jos minėjimo,, laisvės darbe. Patyrinėjus doku-
ką visomis išgalėmis ir darome, mentinę medžiagą, išaiškėjo, 

Šie metai mums dar yra tuo kad daugeliu atvejų senieji atei-l 
reikšmingi, kad minime trejopą viai savo laiku šį darbą atliko ge- į 
sukaktį: JAV 200 metų, lietuvių riau ir prasmingiau, kaip dabar 
masinės imigracijos šimtmetį ir naujieji ateiviai atlieka. 
''Draugo*', įkurto 1909 m., o Ir senosios išeivijos įnašas į 
1916 metais pradėto leisti dien- lietuvių kultūrą taip pat yra la-
raščiu, garbingą 60 metų am- bai didelis. Turime galvoje jų iš-

publikų Sąjunga yra socialistinė 
darbininkų ir kaimiečių valsty
bė". Tai yra įrašyta Sov. Sąjun
gos konstitucijos pirmajame sky
riuje. Idėja, kad darbininkai Sov. 
Sąjungoje užima labai svarbią 
vietą ir kad ten yra tiesiog dar
bininkų "rojus", nuolat yra pro
paguojama visame pasaulyje dar
bininkų tarpe. Bandydamas su
daryti neva nepriklausomumą 
nuo Maskvos praktikuojant Mask
vos liniją, vis tik prancūzų ko
munistų vadas Georgės Marchais 
paskutiniame partijos kongrese 
tvirtino, kad Sov. Sąjungoje "nė
ra žmogaus išnaudojimo, sukur
ta stipri ekonomija, nežinanti jo
kių krizių, žymiai pakeltas gyve
nimo lygis ir \isiems suteiktos ly
gios galimybės". 

Tačiau, kas arčiau pažįsta Sov. 
Sąjungos vidaus gyvenimą yra ki
tokios nuomonės. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad sovietų darbininkai 
turi mažiau laisvės, jų gyvenimo 
lygis yra daug žemesnis, negu 
kapitalistiniuose kraštuose. 

Sovietų darbininkų padėtį fab
rikuose atskleidė Sov. Sąjungos 
aukšč. tarybos teisių komisijos 
pirmininkas Solomencevas to
kiais žodžiais: "Darbininkas turi 
pareigą be priekaištų pasiduoti 
įmonės vadovybei". Jis tai pasa
kė 1970.VII.15 Sovietų "parla
mente", kalbėdamas apie naują
jį darbo įstatymą. 

Profesinės sąjungos (unijos) y-
ra tik partijos priedas. Jų uždavi
nys — organizuoti "soclenkty-
nes", tai yra spausti darbininkus 
vis daugiau gaminti ir tvarkyti 
darbininkų laisvalaikį. Ginti dar
bininkus ta prasme, kaip supran
tama Vakaruose, neįeina į sovie
tinių prof. sąjungų uždavinius. 
Taip įmonės vadovybė turi dik
tatūrines teises. Gamybos inte
resas (daugiau plieno tėvynei!) 
yra virš žmogaus asmens intere
sų.Kadangi darbininkams psicho
logiškai kai kada reikia ventilio, 
tai prof. sąjungų organas "Trud" 

be jokių pagerinimų reikalavimo 
ar sistemos kritikos. Daugiausia 
prašymas partijai, kad ji savo "iš 
mintimi" atkreiptų dėmesį ir pa
taisytų nesklandumus. Tačiau 
' 'Trud" intervencija visada pasi
lieka be jokių pasekmių. 

Štai kai kurie pavyzdžiai. Sero-
vo (netoli Sverdlovsko) plieno 
liejyklų darbininkų grupė parašė 
"Trud" laikraščiui laišką, kuria
me skundžiasi: "Mūsų seneliai 
valdė rūdos prikrautus veži
mėlius, kuriuos traukė arkliai. 
Šiandien būtų geda laikyti ark
lius moderniškoje įmonėje, tad 
vežimėlius traukiame mes patys". 

Pagal "Trud" statistiką Sovie
tų metalurgijos pramonėje 65 
procentai pakrovėjų ir iškrovėjų 
ir 70 procentų nekvalifikuotų 
darbininkų atlieka savo darbą be 
jokių mechaninių priemonių. 
"Stroitlenaja Gazeta" rašo, kad 
58 proc. statybininkų dirba be 
jokių mechaninių priemonių. 
"Kur tik pažvelgsi, rašo "Trud" 
apie Kryvoj Rog elektros centra-
lės darbo sąlygas, tuoj krinta į 
akis nepaisymas darbe darbinin
kų apsaugos. Darbininkai netgi 
neturi vietos persirengti ir nusi
prausti". 

; • 
Tas pats "Trud" aprašo Dnie-

propetrovsko ''Kari Liebknecht" 
vardo plieno liejyklos darbinin
ko Fiodoro Gladkij atvejį. Jis 
buvo sunkiai sužeistas prie plie
no liejimo mašinos. Vadovybė ži
nojo, kad mašina sugedusi, bet 
ją pataisyti būtų reikėję 14-15 
valandų laiko. "Todėl, rašo 
"Trud", būtų buvę pagaminta 
šimtai tonų vamzdžių mažiau. 
Įmonės vadovybė nenorėjo tokio 
nuostolio ir mašinos pataisymas 
buvo atidėliojamas diena iš die
nos, kol tvyko nelaimė". Taigi ne 
vien "ponai kapitalistai" (kaip 
sako komunistų propaganda) vai 
kosi gamybos kiekio, tam paau
kodami žmonių gyvybę. 

Bendrai, sovietinei spaudai 
draudžiama rašyti apie darbe į 

laikraščiuose, nei oficialiose sta
tistikose nerasite, kiek pvz. me
tuose tokių nelaimių įvyksta, kiek 
žmonių žūva arba lieka invali
dais. O tačiau tokių atvejų yra 
nemaža, kaip rodo Gladkij pa
vyzdys, ir jie kartais yra drama
tiški. Kai Vakaruose unijos smau
kia prieš "fabrikantų žudynes" ir 
kovą su jomis skaito savo svar
biausiu uždaviniu, Sov. Sąjungo
je apie bet kokią "kovą" negali 
būti nė kalbos. 

Koks yra valdžios ausistatymas 
darbo sąlygų atžvilgiu, matyti iš 
vieno kolchozo pirmininko pasi
sakymo "Izvestijose" (1970. VI. 
15): "Jei mano įmonėje darbo 
sąlygos yra blogos, dėl to mane' 
niekas nebaudžia. Bet jei kolcho
zas pagamina mažiau pieno, ta
da aš esu pašaukiamas į partijos 
komitetą ir ten gaunu vel
nių". Armėnų respublikos parti
jos laikraštis ''Komunist" apra
šo, kokioje aplinkoje dirba vieno 
Erevano vilnų apdirbimo įmo
nės darbininkai. "Audimo skyrių 

Lietuvos nepriklausomybės minėjime, vasario 2?. Hartforde, Conn., 
mažieji skautai įneša gėles žuvusiems už Tėvynę i švč. Trejybės baž
nyčią. Kairėj pusėj pirmieji Simas Kudirka ir LB apyl. pirm. Steponas 
Zabulis. Nuotr. A. Dziko 

KAS VAŽIUOJA Į EUCHARISTINI KONGRESĄ 
Keistas klausimas, lyg abejonė, 

lyg netikėjimas kongreso, ypač 
lietuviškosios jo dalies pasiseki
mu. Bet laikas slenka, nė minu
tei nesustodamas. Kiek čia truks, 
jau bus ir rugpiūtis. Eucharisti
nio kongreso lietuviškas komite
tas Philadelphijoje dirba išsijuo
sęs. Vysk. V. Brizgys per lietuviš
kąsias radijo valandėles ragina 
lietuvius gausiai dalyvauti. O 

je mašinos yra senos ir neprodukl k a i p m u s u visuomenė? 
tingos. Triukšmas skyriuje virsi-' 

būti mūsų malda ir domonstra-
cija* už kenčiančią Lietuvą ir jos 
išlaisvinimą. Bet jei lietuvių ja
me nedaug tesuvažiuos,tai ir T.Ū-
sų balsas bus menkas. 

Virbelis 

laikas nuo laiko parašo apie ne- vykusias nelaimes. Todėl nei 

leistas knygas, leistus laikraščius, 
žurnalus, sukurtus chorus, tauti
nių šokių grupes, suorganizuotą 
teatrą, plačiai populiarintą lie-' 
tuvišką muziką, puoselėtą sportą 
ir kitas apraiškas. Dalis lietuvių 
kultūrinių laimėjimų bus pateik
ta minėtoje parodoje. Bet tiktai 
dalis, nes daugelis senosios išei
vijos darbų jau nukeliavo į mūsų 
užmarštį, palikdami laiko tėk
mės užneštus pėdsakus, kuriuos 
dar reikia atkasti. 

* 
Miela prisiminti ir "Draugo" 

sukaktį. Mūsų dienraštis per 67 
metus yra išvaręs labai gilią va
gą kultūros darbe, kurio ir laiko 
tėkmė nepajėgė užnešti. Be kitų, 
mūsų jau ne viena proga minėtų 
nuopelnų, "Draugas" yra savo 
skiltyse uždokumentavęs beveik 
septyniadeŠimties paskutinių 
mūsų tautos ir Amerikos lietuvių 

buvo sudarytas lietuvių centrinis gyvenimo metų. Tačiau dienraš-
minėjimo komitetas, kurį suda- tis, uždokumentavęs^ be galo 
ryti savo redakciniame rašinyje daug archyvinės medžiagos, pats 
jau prieš dvejus metus (1974.IV. dar nėra į archyvą nukeliavęs. 
22) siūlėme. Gal todėl mūsų mi- Atvirkščiai, jis yra kasdieną gyvas 
nėjimai nėra tokie sklandus ir ir vis naujas, šviežias savo raš-
planingi, kaip turėtų būti. Ne- niais, kūrybiniais sumanymais, o 
žiūrint to, jie pakankamai gyvi. kartu ir didžiausias mūsų tautos 
Didžiausios pastangos, žinoma, kovos dėl Lietuvos laisvės rams-
telkiamos rugsėjo 5 d. Chicagoje tis. 
įvykstančiai V-jai tautinių šokių Ruošiamos parodos išvakarėse 
Šventei, į kurią tikimasi šuva- "Draugas" nuoširdžiai kviečia 
žiuos gal netoli 2000 įvairaus mūsų tautiečius, senosios ir nau-
amžiaus šokėjų, susirinks į vieną josios imigracijos bangos lie-
vietą gal 10,000 lietuvių. Visais tuvius, atvykti į parodą, kad ga-
atžvilgiais pasitikime šios Šven- lėtumėm pasisemti stiprybės ir 
tės vadovais, ir dalyviais, aukštai ryžto ir senosios lietuvių išeivi-
vertiname jų pastangas ir žino- jos atliktų darbų. 
me, kad jie mūsų neapvils. Nėra b.kv. 

žiaus sukaktį. 
Mums malonu pastebėti, kad 

daugelyje šio krašto vietų mūsų 
tautiečiai gyvai įsijungė į šio 
krašto dviejų šimtmečių minėji
mo sukaktį. Lietuviai gyvai da
lyvauja bendruose minėjimuose, 
pasirodydama su savo chorais, 
tautiniais šokiais, parodomis. 
Lietuvės moterys demonstruoja 
svetimtaučiams mūsų tautinius 
drabužius, liaudies meną, lietu
viškus valgius. Kai kuriose vieto
se ruošiamose meno parodose y-
ra ir lietuviški skyriai. Amerikie
čių ir mūsų spaudoje pasirodo 
nemaža straipsnių apie lietuvius 
ir apie Lietuvą, jos vargus ir kan
čias. Žodžiu, mes prisidedame 
prie bendrųjų minėjimų ir kartu 
turime gerą progą iškelti mūsų 
rūpesčius. 

Labai gaila, kad mūsuose ne 
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ja bet kokias ribas. Medžiaga ir 
gaminiai vežiojami rankomis stu 
miamais vežimėliais. Bet ir meta
linės siūlų špūlės, sveriančios pu
santro kvintalo (150 kg) neša
mos ir įstatomos į mašinas ran
komis". Vilnų karsimo skyriuje, 
to paties laikraščio liudijimu, 
"jau iš pirmo žvilgsnio matyti, 
kad darbo sąlygos yra nepaken
čiamos. Sienos ir lubos padeng
tos suodžių sluoksniu. Oras pil
nas dulkių, nes ventiliatoriai ne
veikia. Negeresnė padėtis nė da
žykloje, kur oras pilnas garų ir 
dujų". 

"Trud" rašė, kad 1969 m. Bie-
lorusijos žemdirbystės ministeri
ja nutarusi "ekonominiais sume
timais" panaikinti nelaimių ap
saugos tarnybą. To pasėkoje, ra
šo "Trud", dėl nelaimių kolcho
zuose, Bielorusijoje tik per vie
nerius metus prarasta 78,000 dar 
bo dienų". Į tokią padėtį darbi
ninkai reaguoja politine apatija 
ir darbo apleidinėjimais. O tai 
Sovietų supratimu jau yra "dar
bo disciplinos laužymas", vaka
rietiškai tariant, tylus streikas. 
Sovietų ekonomistas E. Maničevas 
1969 m. žurnale "Voprosy Eko-
nomiki" (Nr. 10) rašė. kad 
1966 m. Sov. Sąjungos pramonė 
prarado 72 milijonus darbadie
nių kaip tik dėl įvairių "'darbo dis 
ciplirtos pažeidimų". Nėra duo
menų iš sekančių metų, tačiau ga
lima numanyti, kad padėtis ne
pasikeitė i gerensę pusę. 

Taigi Sovietų Sąjungos komu-

Teko pasiteirauti pas vieną ko
miteto narį, ar komitetas netu
ri žinių, kur kokia kolonija or
ganizuojasi, kur nors jau buriasi, 
planuoja kelionę? Ne, komitete 
tokių žinių nesą. Niekas nėra ko
miteto apie tai painformavęs. 

Mūsų žmonės, atrodo, gana 
inertiški. Dar laiko yra, dažnas 
galvoja. Bet kam atidėlioti? Juo 
anksčiau maldininkai susiorgani
zuos, juo lengviau bus gauti nak
vynes ir komtetui bus lengviau 
visą programą organizuoti, kai 
jaus, kad visuomenė jau juda. 

Tiems, kurie neturės kur Phi
ladelphijoje sustoti, nakvynes pa-

Lietuviai ne slavai 
g. m. kovo 4 d. savaitiniame 

laikraštyje "Roll Call — The 
Nevvspaper of Capitol Hill" apie 
kongresą ir jo narių veikią re
porterės Celeste McCail tilpo į-
domi žinutė. Ji dalyvavo š. m. 
vasario 17 dieną JAV kongreso 
patalpose — Rayburn Buuding 
suruoštame kongreso nariams 
priėmime, kurį organizavo ir 
pravedė Nevv Yorke Altos sky
riaus pirmininkas Antanas Var
nas, aktyviai prisidedant savo 
darbu VVashingtono lietuvės. 
Štai jos neilgo straipsnelio ver
timas. "VVashingtono apylinkės 
lietuviai turėjo savo šventę Va-

1 sario 17 dieną Rayburn rurouo-

Sovietų hipiai Gorkio parke, Maskvoje 

rūpins parapijų kelbonijos per sa-1 se. Tačiau, iš tikrųjų Lietuva; 
vo vyskupijų raštines. į nepriklausomybės diena yra 

j Vasario 16 dieną, bet, kadangi 
tai buvo nedarbo diena, rninėji-Todėl reikėtų jau dabar susi

rūpinti, nes juo ilgiau lauksim, 
juo bus sunkiau su nakvynėmis. 
Pirmoj eilėj iniciatyvos turėtų im 
tis parapijų klebonai. Bet gali ir 
šiaip kas pavieniai asmenys ar 
organizacijos imtis burti maldi-

mas buvo atidėtas vienai dienai. 
Ohio senatorius Robert Taft 

kalbėjo susirinkusiųjų žvaliai 
grupei, kurių dauguma dėvėjo 
tautiniais drabužiais. Jaunų as-

ninkus ir'organizuoti keliones į, f ^ g ^ į vadovaujama Al-
fonso Mikulskio, skambino lie-kongresą. 

Mūsų spaudoje irgi kažkodėl 
mažai akcentuojamas Eucharisti
nis kongresas. Nedaug kas apie 
jį rašoma ir jo temos nagrinėja
mos. Būtų pageidautina stipres
nės akcijos spaudoje ir parapijo
se. Eucharistinis kongresas turi 

munist" liudijimu tik 9 procen
tai visų darbininkų priklauso pa r 
tijai, tad 91 proc. neturi partijos 
bilieto. O tai įrodymas, kad "pro
letariato diktatūra" yra ne kas 

proletaria-nistų partijos pasigyrimas, kad ji I fcjfe, k £ p diktatūra 
esanti "darbininkų partija" ne- tui smaugti, 
turi jokio pagrindo. Žurnalo "Ko j J.V. 

tuvių tautiniais muzikos ingtru* 
mentais — kanklėmis, prima
nančiomis citrą. 

Po senatoriaus kalbos, sekė 
kalbos kitų kongreso narių. 

1 Vienas žymus tarpe jų atstovų 
į rūmų narys Ciement Zablocki 
į (VVisc.) kreipėsi į lietuvius: 
į'Trieteliai slavai" (Feliovvs 
į Slavs)! Niekas iš susirinkusių-
1 jų neturėjo širdies pasakyti jam, 
kad lietuviai nėra slavai, bet 
baltiečiai". Užbaigė savo pasta
bą laikraštyje žurnalistė Celes-

j te McCail. 
Gražina Krivickienė 

TIRONŲNAGU0SE 
tą popi^ l j — laišką MisiuliuL Matau, jis paima ir 'buvo kauniškis. Už ką jis čia buvo, nežinojau. Buvo 
nusišypso. Apsidžiaugiu, nusišypsau ir aš — tikslas jaunas vyras, gal 25-30 metų amžiaus. Dažnai, žinoma, 

60 
P r i s i m i n i m a i 

M. KLETVAITIS 
Laufschritt. Laufschritt. immer La'ifschritt 

pasiekiąs, laiškas perduotas, esu beveik tikras, kad jį po stipria priežiūra jis įnešdavo man darbus ir juos iš 
manęs paimdavo. Kiek lengviau būdavo, kai reikėjo 
įnešti visą glėbį popieriaus dideliems margarino a r 

— Jawohi — surinku ir V-ETU. >idži-josi laiptais 
žemyn į kalėjimo rūsį, kur ir yra maudyklės. Rak
tus žvangindamas paskui lekia :r tas piktasis "ponas". 
Net nespėja, atsilieka nuo manęs. Taip r.or^f'iau jį 
palikti ir pirmas šį kartą W.r "«• kamba
rį. Gal suspėčiau perduoti laišką, kol jis atbėgs. Bet 
kur tau, senis greitas, prisiveja mane dar prieš mau
dynes. Įlekiame abudu kartu. Apsidžiaugiu vėl pa
matęs čia savo prietelių Misiulį. Jis žiūri į mane, o aš 
į jį. Į mudu abudu tas, kuris mane čia atvijo, rėk
damas: 

— Laufschritt, Laufschntt, immer Laufschritt 
Rengiuosi. Prižiūrėtojas viduje. A u r. -;osi kojines. 

Paimu susuktą popierėlį — laišką į ranka ir laikau 
suspaudęs delne. Ar pavyks jį perduoti-, nes tas piktas 
senis atidžiai seka mane. Gal įtaria, o gal tik man taip 
atrodo. 

Dar nespėjau padėti drabužių, kaip ir aną kartą, 
mano prieteihis vėl stipriai paleidžia šiltą, tiesiog 
karštą vandenį, rėkia, kad dar neičiau po dušais. Vėl 
išveja prižiūrėtoją į koridorių, nors jis ir palieka du
ris praviras, bet per garų gausybę nieko nemato. Einu 
po dušais arčiau krosnies ir tuo metu paduodu susuk-

gaus mano žmona. 
Grįžta prižiūrėtojas. Vėl mudviejų rimti veidai, 

vienas kito nepažįstam. Prižiūrėtojo, šio nelabai gud
raus vokiečio, akyse mudu ir negalime būti pažįs
tami: Misiulis — memelenderis, aš — žemaitis. Kaip 
nori. te gralvok, kaip ir kokiu nori vardu tu mus va
dink, visai nesvarbu, bet šis mano susitikimas su Mi-
si-liu tikrai įdomus ir man labai svarbus. Baigiu mau
dytis. Išeidamas dar kartą metu dėkingumo žvilgsnį 
i Misiulį ir garsiai, žinoma, vokiškai sušunku: 

— Ačiū už gerą išmaudymą. 

Net prižiūrėtojas nusišypso. Jis visai nenujaučia 
apie mudviejų pažintis ir slaptas gudrybes... 

Minėtas mano prieteihis, kaip geras mechanikas, 
pu8laisvis vaikščiojo po kalėjimą Jis būdavo net iš- į ^ y 8 į t raukė iš kišenės ir pakišo po nešamu popie-
W^fiitmaw namo aplankyti savo šeimą, kuri gyveno; rium- Pasakė prižiūrėtojui. Kurschat, įėjęs į vienutę, 
Klaipėdoje. Iš manęs gautą laišką perdavė savo žmo-;

 ė m ė vartyti popierius. Ten rado paketėlį ir, žinoma, 
nai, o ši per Klaipėdoje dirbančius palangiškius darbi-Į # paėmė. Koridoriuje kilo triukšmas: Kurschat mušė 
ninkas perdavė mano žmonai. Išėjęs iš kalėjimo suži- kal"iį- Net savo vienutėje girdėjau guminės lazdos smū-

mineralinių trąšų maišams. Eidamas pas mane su pil
nu glėbiu popieriaus, paketėlį su maistu laikydavo ki
šenėje. Prižiūrėtojui pradarius vienutės duris, staigiai 
traukdavo paketėlį iš kišenės, kišdavo po popierių glė
biu, įbėgęs į mano vienutę viską mesdavo ant stalo 
ir išbėgdavo. Paketėlį rasdavau apačioje popierių ant 
stalo. Keletą kartų pavyko. 

Kartą, mano aukšte budint prižiūrėtojui Kuršai
čiui (Kurschat save vadino), vėl tas pat kalinys po 
pietų pertraukos man nešė glėbį popierių ir maisto pa
ketėlį. VėUau sužinojau, kad ten ir žmonos laiškas 
buvo. Kitas kalinys (vardas Baby), baustas už homo
seksualizmą pamatė, kad kažką man nešąs darbą ka-

nojau, kad žmona šį laišką tikrai ?avo. 

MV*5uJis bando net mninlo atnešti iš namų 

Misiulis, grįždamas iš namų j kalėjimą, bando at 

gius ir Kurschat keiksmus. 
Aišku, šis mano skirtas siuntinėlis pateko į ka

lėjimo raštinę, o iš ten į gestapo rankas, nes juk ten 
buvo žomonos laiškas. Keletą dienų 'aukiau gestapo 

nešti ir man perduoti nors ir mažą paketėlį maisto., kratos savo vienutėje, bet nesirodė. Iš kalėimo iŠ-
Ką nors perduoti esančiam vienutėje ir griežtoje prie-; čjęs sužinojau, kad nieko nebuvo laiške, kas domin-
žiūroje, kokią gestapas man buvo nustatęs, buvo la- i tu geštspą O gal kalėjimo vadovybė, bijodama ges-
bai sunku. Bet jis vis tiek bandė ir keletą kartų pa- j ^ P o nemalonės, visai to laiško neperdavė jam. 
vyko. Jis surado gerą žmogų kalinių tarpe. Tai. rodos, i (jįui daugiau) 

. 
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BOSTONO ŽINIOS 
TRETIEJI VAINIKAI 

KULTŪRINIAM 
SURATVAKARY 

Kovo 2 d. Kulruriniam subat-
vakary Bostone buvo pristaty
ti "Tretieji vainikai*'. Susirinki
mą pradėjo subarvakarių pirm. 
inž. Edmundas Cibas ir pakvietė 
poetą Stasį Santvarą vadovauti 
vakaro programai. St. Santvaras 
supažindino su antologijų atsi
radimu, pažymėdamas jų pradžią 
du šimtu metų prieš Kristų. Tai 
buvo Graikijoj. Žodis antologija 
graikiškai reiškia — gėlių rinki
nys. Lietuviai vėlavę su antolo
gijomis. Pradžią padaręs gludas 
Gira. išleisdamas Cit, paklau
sykit 1914 4r Lietuva pavasari, 
vasarą, rudenj ir žiemą 1920 m. 
Vėliau Kazys Binkis išleidęs Vai
nikus 1921 ir Antruosius vaini
kus 1936 m. Juozas Tysliava iš
leidęs 1924 m. Suvalkiečių poe
zijos antologiją, vėliau Antanas 
Vaičiulaitis ir Jonas Aistis išlei
do Lietuvių poezijos antologiją, 
o Kazys B radimas išleidęs Lietu
vių Literatūra Svetur 1945-1967 
metai. Tik Bradūno antologija 
buvusi skylėta, ne visi poetai 
patekę į ją. Tada ir atsiradę šie 
Tretieji vainikai su 51 autorium. 
Šie esą nuskriaustųjų ir pažemin
tųjų, kurie nesą patekę į seniau 
išleistas antologijas. Po šio įva
do pristatė rašytoją redaktorių 
Paulių Jurkų iš New Yorko, ku
ris buvo šio subatvakario prele
gentu. 

Jurkus pradėjo, jog Kazys Bra-
dūnas leisdamas poezijos antolo-

• 
išbuvo apie porą savaičių; ir da
bar sveiksta namuose. Visi linki 
greit pasveikti. 

Gegužės 1 d- šeštadieni, 7 vai. 
vakare lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos iš Brocktono koncertas 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje, So. 
Bostone. 

PARENGIMAI 

Balandžio 24 d. 7:30 vai. va
kare įvyks L. R:zos 200 metų 
sukakties.minėjimas Kultūros Klu 
be, Tarptautinio Instituto patal
pose, 

Balandžio 24-25 dienomis Ire
nos Griežės ir Vyt K. Jonyno 
dailės paroda Lietuvių Piliečių 
drjos II aukšto salėje. 

Balandžio 25 d. Lietuvių radijo 
valandos Laisvės Varpas pavasa-
sarinis koncertas Lietuvių Pilie
čių D-jos IH-čio aukšto salėje. 

Balandžio 26-30 dienomis Lie
tuvių savaitė Massachusette gu 
berną tūros rūmuose. 

ri ribų, IT menininką' irfp. Onu-' 
gražią me

džiagą, kuri išvystyta gali duoti 
'laukto grožio fr šilimos, ypač 
koncertinėje veikloje. 

Onutės Aleksaitės akomponia-
toriumi buvo Gary Wedow, ge
ras pianistas, tiksliai palydėjęs 
solistę, besistengdamas būti antra 
eiliame fone, nebesiverždamas 
net solo vietose, korektiškas ir 
tiksliai išgaudamas savo gaidas. 
Jos studijų profesorius buvo Lau-
rence Bogue. 

Elena Vasyliūnienė 

Tai romantizmo žydėjimas, ir š i j tė turi pakankamai 
arija padarė didžiulio įspūdžio 
klausytofams. • • 

Karol Szymanowski ir Sergej 
Prokoriev buvo tikrai sunkūs n u 
meriai atlikti ir klausytis. Tai 
mūsų dienų modernizmas, ku
riam reikia ypatingo interpreta
toriaus ir ypatingo klausytojo. 

Pabaigai išgirdome mūsų lie
tuvius: K.V. Banakį ir S. Šimkų. 
Dainos buvo parinktos retos, ma
žai girdimos. Jiems buvo duotas 
klasikinis charakteris, tikrai Onu
tės profesoriaus amerikoniška in
terpretacija. 

Techniškai Onutė laimėjo. Jos 
balsas lygesnis, jos kvėpavimas 
lengvcesnis, kaip buvo jai atvykus. 
Jos muzikalumas liko toks, ko
kį ji turėjo. Dainų interpretacijos 
ir charakterio tobulumo sunku 
laukti iš amerikiečių profesorių, 
nes jie patys važiuoja į užsienį 
interpretacijos ieškodami. Jų žy
mūs interpretatoriai yra išauklė
ti Europoje. Amerikonas profeso
rius duoda tą, ką jis pats turi 
ir supranta — techniką. 

Linkime Onutei toliau dainuo
ti, ieškoti ir dirbti. Menas netu-

C L A S S I F I E D G U I D E 

ŠOFERIAI STREIKUOS 

JAV šoferių unijų nariai nu
balsavo streikuoti, jeigu nebus 
susitarta dėl naujos darbo su
tarties. Derybos tęsiamos, nuo
laidas darant abiems pusėms. 

P A I E Š K O J I M AS 
B. Kauaevicitte prašo atsiliepti 

ANEU& BEMTEL.YTĘ - KISIE-
LUiNJ$» Ji pati, arba apie ją žinan
tieji praneškite: Mr. Mrs. Kausevi-
Sas 92 So. Oninsiearaond Ave.. 
Stmma&firy, Mass. 61545. 

Tetef. (41S> 755-4066 

P A R D A V I M A I mSCELLANEOLS 

Parduodamos švarių, rankom plė
šytų, žąsiuių plunksnų pagalves. 
Nauji impilai. 40 dol. už porą. 
Kreiptis: adr.? Mrs. Frank B e -
visha, R. #2 , HiUsboro. vftscoasio 
54634 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

IŠNTJOM. 4 kamb. (2 mieg.> butas 
apyl. 31-os ir Pulaski. Pageidauja
ma vyresnio ami. pora. GR 6-98-6 

B E A L E S T Ą T E 
^•-•^•"*»*—••"^•^•a»^s»^«ss»*^s«-»ssa**«ss*»^s»»»^sa>s>ssBB>*^ss»«s, 

SAVININKAS PARDUODA 
10 KAMB. KEZTOENCMA 

6 MXEG. Kilimai, užuolaidos. Pil
nas rūsys. Karštu vand. apšild. Ga
ražas. Žemi mokesčiai. Geroj vieto
je apyl. 55-os ir Troy. Arti visko. 
Kaina numažinta skubiam pardavi
mui. 

Skambinti 737-8916 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit* 
u i aptlraudą auo ugnies ir automo
bilio paa 

F R A N K Z A P 0 L I S 
320$ V2 Wes« 95th Stree* 

Chicrigo, Httneis 
Telcf. GA 4-80.VI 

n m t « » n m M M t t i 

IR GYVENKIME CIA 
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS gi 

Balandžio 4 d 3 vai. po pie-|f 
tų Ramovės Bostono skyrius sau-' [ 
Ida svarbų susirinkimą. Susirin
kimas įvyks Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose So. Bostone. Vi
si ramovėnai kviečiami dalyvau
ti. 

- :• rj£$mm&x>miaKm. ~W*WIW;A • 

DIDELIS GRAŽIU P L 0 B 1 E I Ų PASIRINKIMAS 
01, TOLI, TOLI 
Įdainavo Pfaūaderphijos 

• i • 
STEREO 

• 

ONUTĖ ALEKSAITĖ GAVO 
MAGISTRO LAIPSNĮ 

Iš nedaugelio asmenų, kurie 
gavo bakalauro ar magistro laip
snius Bostone (Julius Gaidelis — 
magistro, Daiva Mongirdaitė — 

giją, padaręs porą didelių klaidų, bakalauro, Darius Lapinskas — 
Jo antologijos viršelis esąs kopi 
ja okupuotoje Lietuvoje išleistos, 
kitaip sakant, jis nusilenkęs esa
mai tvarkai, tur būt manyda
mas, kad ji bus įsileista į Lie
tuvą. Ne tik nebuvo įsileista, bet 
dar sakoma, jog "išeiviai nieko 
negali, o tik plagijuoti juos. 

Šių Trečiųjų vainikų pradinin
ku esąs Pranas Naujokaitis ir ki
ti dalyviai — Anatolijus Kairys 
ir Paulius Jurkus. Šiuose vaini
kuose seniausias autorius yra Sa-
gatas, gimęs 1882 ir jauniausia 
Kliknaitė gim. 1956 m. Šie Tre
tieji vainikai esą liudija mūsų 

bakalauro, Lingertaitis — baka
lauro), Onutė Aleksaitė sunkiose j 
sąlygose gavo N. Anglijos kon- į 
servatorijoj. Onutė buvo gavusi j 
magistro laipsnį Varšuvos kon
servatorijoj, taip kaip Julius Gai
delis buvo baigęs Kauno konser
vatoriją. Kas yra bandęs eiti i 
amerikoniškas aukštesnes mo
kyklas, žino, kokie čia reikalavi
mai ir kokie sunkumai. Sveikina
me Onutę už ryžtą ir užsispyri
mą, ens jai ant kelio dar stovė
jo ir kalba, kurios ji turėjo iš
mokti, kad galėtų suvirškinti 
kartais ir visai dainininkui nerei-

1. J. Žilevičius, Oi, kad išaušti 
2. J. Benderius, MergužSe, telijile 
3. B. Jonušas, Einu per kiemą 
4. K. Kaveckas, Pavasaris 
5. S. Gaitevičius, Oi, toli, toli 
6. S. Šimkus, Atsisveikinimas so giria 
7. A. Vanagaitis, Dobilėlis 
S. K. V. Banaitis, Nei vėjas pučia 
9. A. Kaulinytė, Vilties daina 

B 
1. J. TaHat-Keipsa, Meno daina 
2. S. Gailevičius, Laukiu vis 
3. B. Budriūnas, Lietuvos šviesos keOu 

epochą. Jurkus paminėjo visus au kalingus bendrojo lavinimosi da-
torius, kurie pateko į šią knygą, 
o kai kuriuos ir ypatingai paryš
kindamas. 

Iš šių vainiku kai kuriuos poe
tus paskaitė buv. Bostono dra
mos sambūrio aktoriai: Jurgis Ja-
šinskas, Gitis Gavelis* Feliksas 
Kontautas ir Birutė Vaičjurgytė. 
Jašinskas skaitė — Antano Gied-
rio-Giedraičio, Aldonos Baužins-
kaitės-Kairienės, seselės Onos Mi-
kailaitės, Daivos Nauragytės, 
Pauliaus Jurkaus ir Juozo Mikš-
to-Šilainio. Gitis Gavelis — Ana
tolijaus Kairo. Zigmo Gavelio ir 
Juozo Mikšto-Silainio, Feliksas — 
Kontautas — Kazio Kuncos-Kun-
cevičiauš. Prano Naujokaičio ir 
Zigme Gavelio. Birutė Vaičjur
gytė — Jono Minelgos, Stasio 
Džiugo ir Viktoro Šimaičio. 

Susirtrvimas buvo gausus. Ei
lė daly*;u įsigijo Trečiuosius 
vainikus, .'J buvo parduota apie 
30 egzeim orių, o autoriai esan
tieji salėje — Giedraitis, Jurkus, 
Gavelis ir Riužinskaitė - Kairie
nė pasirašo knygas. Vėliau vyko 
kavutė ir '.ai.-,A-i pašnekesiai. Be 
to, pirm. Cibas pasveikino visus 
Juozus, kur:^ vardo diena kaip 
tik buvo šį šeštadienį. Jiems Ona 
Vilenilkienė prisegė po gvazdiką, 

P. Zičkus 

ATOSTOGAUJA KUODŽIAI 

Inž. dr. Jonas Kuodis su žmo
na Brone iš Arlingtono ir Aldo
na Jakniunaitė iš Worcesterio iš
vyko atostogų į Akapulką, Mek
sikoje. 

OPERUOTAS 
KOMPOZITORIUS GAIDELIS 

Lietuvių >>. Na^miero parapi
jos BrockttKie vargonininkas ir 

Iykus, kaip anglų kalba ir Ame
rikos istorija. 

Onutės diplominis rečitalis įvy j 
ko kovo 14 d. konservatorijos sa- Į 
Iėje. Klausytojų daugumą sudarė; 
lietuviai, nors buvo matyti ir ne-j 
lietuviškų veidų. Pradžioje Onu- į 
tė atliko irijų prancūzų kompo-
zitorfių veikalus: J. B. Lully italu 
kilmės prancūzų kompozitorius, 
buvęs Liudviko XTV dvaro mu
zikas, parašęs įvairių operų. Pa
dainavo ariją iš operos Thėsėe, 
kuri parašyta 1675 metais. To
liau sekė J.P. Rameau — Castor 
et Pollux, opera parašyta 1737 
metais, Liudviko XV dvaro kom
pozitorius ir anų laikų "modernis 
tas" Rameau buvęs žymus ir 
kont r a veršinis. 

F. Philidor —*• 18 amžiaus kom
pozitorius, kurio viena operų bu
vusi pasiatyra Vilniuje, buvo ko
miškųjų operų kūrėjas ir šach
matininkas. Klasikinė muzika rė
mėsi muzikine forma, reikalau
ja didelio muzikalumo, ko Onu
tei Aieksaitei niekad netruko, nes 
ji yra giliai muzikali intonacijos 
atžvilgiu, melodijos ir atskirų 
fragmentų požvilgiu. 

Toliau sekė Franz Schubert, 
19 šimtmečio austrų kompozito
rius, gyvenęs labai vargingai ir 
miręss kaip bažnyčios pelė, be 
vieno cento. Jis paliko 600 dai
nų, kurios sudaro specialų "Iie-
der" charakterį. Schubert buvo 
romantikas, jo dainos yra pilnos 
nostalgijos, jos dažniausiai apra
šo Vienos kasdienybę. Lieder cha
rakteris yra sunkus atlikti Onu
tė atliko tris dainas: ' D i e Rose", 
"Im FrueUng" ir "Die Maenner 
sind Mechant''. - - . : 

Toliau sekė kompozitorius Sta-

GELBĖK MUS ! 
įdainavo PhiladeJphijos Lietuviu Cho« 

I 
1. C. Sasnauskas, Marija, Marija 
2. J. Dambrauskas, Malda až tčvyna 
5. A. Vaičiūnas, Kritusiems didvyriams 
4. C. Sasnauskas, Skubink prie kryVaus 
6. Kuu. G. Šukys, Kalėdų lopšine 
6. Kun. G. Šukys, TSve musę 

n 
L J. Naujalis, Malda už tėvynę 
2. A. Vanagaitis, Malda 
3. J. Stankūnas, Gimusiam Kristui 
4. A. Kaulinvtž, Alyvų daržely 
5. Br. Budriūnas, Marija, Motina Malonės 
6. č. Sasnauskas, Requiem 
7. J. Naujalis, Linksma diena 

•ILTIS 

$6.00 

STEREO 

Arti 73 Iv CattfornfeL 20 meto pal
t u * 6 kamb. 2 aukštu mOras. S au
to rnflro garažą*. Patrauklus gyventi 

f J23.300. 
Savistoviam profesionalui ar kiek-

| j vienam žmogui galima gerai pirkti 2 
I [ aukStų mūro T^ ang liuksus 6 kamb. 
j butas Ir modernus biznis. Namai sta-
i tytas prieš 18 metą. Bevstk prieš pat 
į i 51arquette Pk. S2S.0OO. 

S batu pminM mūras tr S auto ga
ražas. Maranette Pke. Arti mūsų 
»27,»00. ^ 

'^rancir'. 2 rirtuvia 2 vonios Nauji 
karpetal. Arti Brlgbtoa Pko. Oattte 
greit užimti $36.500. 

• butu iškflaas groUo aB&rma. 4 au
to maro garažas. Patiks ir Jums atar-
ąuette pke. $66.000. 

Modernas 4 batų mftras. 2 auto 
• mūro garažas. Atskiri nauji Šildymai 
1 Centr. alr oondtUouing. Arti Maria 
j High. $46,000. 

9 botu modernus mftro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatvS Marcuette Pka $86,600. 

VALDIS REAL ESTATE 
2825 W. 71st St, teL EE 7-T200 
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BUTŲ NTD1L%VIMA8 

Varnu pirkimą* — Pardaviau* — 
Valdymą* 

Draudimai — Inoome Tax 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
9. B A O E T I O I U S 

U53 8. Kedzie ive, — 778-223? 

immmininniiiiiHtnniHtTnmiiwmnn 

M. A. i I M K U S 
RJSAIJ ESTATE, HOTART P C B U U 

OfCOsOS TAX SERVICE 
1259 S. MapkmttMML te*. 254-7430 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pUdomi 

PIIETYBfiS FRASTalAl ir 
kitokį btaukal 

HV1*TTNG OOJrTKACTOR 
ir parsiaiau ser.ua visų rūšių namo 
apšildymui penius, air oonditioning 

Įrt.igiu micęte ir užmiesty naujus 
ir vandens boilerius Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOJUAS tUKACSKAS 
4444 So. \Vestern Avenus 

Chicai^>, Olinois 6000* 
Telef. — VI 7-3447 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tas daiktus. Ir is toli įmesta leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 5-80© 
• « » * « • • • • » « « • » • » » » » « » » • « » • 

D Ė M E S I O ! 

He&fam nupjaunami - genėjami 
TREE CUTT1NC AND 

TRIMMIMG 
EVERGEEENS — BUSHES 

ROOTS -
Free Eetkoates — Lasored 

OaU 
652*03*6 ^ C52 9049 

$6.00 

V A L O M E 
KILIMUS !R BALDUS 
Plauname ir vaškuojama 

viso rfišio grindis 
BUBNYS — TeL RE 7-5168 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus tr ędedu naujus pe» 

a u s . PlKiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirbu dėl duju. įdedu varniena 
šildyta vos. Kreiptis — 

A. BANTS — toL 447-8806 

TELEVIZ IJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos ir paprastos 
RADIJAI. 

Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 TV. 69ttt St , toL 776-1486 

ftLROH CORP. 
AUTO BODY SHCP 
Budy & Fender Beajaii 

T»wiag 24 Joours. 
Kalhamf lietuviškai 
2818 W. 4S:h Ptaee 
Skambtnr 847-532^ 

MAN AND mn 
to perform domestic service in Win-
netka bome. Parisit Sta. Fakh, Hope & 
Charity. Simple cooking, some driving, 
makitaining home and indoor pool. 
Chadren grown and married. Seek 
middle aged eoupte. 

Oompetitive Wages 
Cail Ms. Simpson 641-5900 

Moa tam Frtday 9 to 5 

HELP TfANTED HOTLRS* 

MARIJA NORgIRIENfc 
VYTAUTAS 4UKACSKAS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandeliu. 
2806 W. 89th St^ Chicago. m . S0«2S 

TF.lt. — WA 5-3787 

RN or LPN Supervisors 
Reaideotial home for 60 cfaOdron 
neede respons.. iied RK's or LPN 
to care for nuraing neėda of efc.il-
dren and to supervise 5 or 6 child 
care workers — for 3 to 11 s&Mt. 
BX or LPX Fart time posrtions 
availaUe lor 3-11 & 11-7 shift*. 
Please coatact personnel offioe — 
or apply: 

MISERIC0RDIA ROME 
6300 N. RIDGK 973-6300 

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ BAINŲ REČITALIS 
Dainuoja Stato Klimaitė — MONO 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
G. 
7. 

L 
2. 
3. 

S 
6. 
7. 

I 
M. Petrauskas, Kaitink, šviesi sautata 
J. Tallat-Kelpša, Koks ten lengvas poflattta 
A. Vanagaitis, Mamyte 
S. Šimkus, Serenada 
Stanek-Laumenskieng, Vakaras 
Stanek-Laumenskiene, ObaU| žiedai 
J. Gruodis, Rūta 

m 
J. Naujalis, Kad Sird} tau skausmas 
V. Jakubėnas, Ežerėlis 
V. Jakubėnas, Dukružėle 
J. Gaidelis, De*beseHs • 
K. Banaitis, Siuntė Anyta 
K. Banaitis, Rods, parpulsiu 
K. Banaitis, Tulpes 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NE)ZT>rSKAS, 4063 Archer Ava. 
Chicago.. Dl 606S2, telet 927-6980 

choro bei vyrų seksteto diyigan- nizlaw Moniužko, iineanas sa-
tas kompozitorius Julius Gaide- vo opera Halka, iš kurios Onutė 
Iii buvo ogKrootas, Ugoiuaėje padainavo vieną ariją ''Vaikas 

POEZIJA IR PROZA 

Kaina $3.00 i I 
« 

H10H FTOBtlTY MONO 

1. 
2. 
3. 

Laiko lasąs 
Vabalėlis 
Pakrante • 

4. 
5. 
& 

2uvšdra 
Lopatoe 
Džiaugsmas 

iŠ apysakos "Sudiev, kvietkeli" 

oooooooooooocooooooooooooc 
10 batu mftTM J vak. nuo Cicero 

Ave. Viri $19,000 pajann|. 2emi mo-
tes&aL Puikus Investaviniaa. 

Gerai (fiaikytas 4 puo*. botą mar. 
Geros pajamos. Savininkas finansuoja 

mOr. buaęaiov, 4 kamb. 
1-me aukšte ir 2 kamb. vtriuĮ 

MOr. garažas. I rak. nuo Kedzie. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Inoome Tax 

2951 W. 63rd St 436-7878 

3 £ 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PBRDUOSIT -

RTJOMOSIT 
ĮVMR0S DRAUDIM'! 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 A/chw Ava* 254-555 
Lamonta, lSfita * Ardaar Ava 

SEWER T R 0 U B L E S ? 
A. J's Sewer Service 

Ucensed & Bonded. 24-hour aerv. 
Sevrer cleaning, rodding A reaair-
ing. I do ray owa work> 

TEL. — 478-5595 

» « • « « » » » » * » > K M > » > M 1 

I. 
2. 
3. 
4 

1. 
2. 
3. 

Tolimas kaimas 
Sulamita 
Ugniaviete užgeso 
Valandos 

• 

Minoriškai 
Gera būti dideliam 
Jaunyste 

5. Mano prottvių žeme 
& Rudens romansas 
7. Kcnttastti 
A DidHoji kryžkele 

4. Draugyste 
5. Taip smagu, kad 

sunku 

D fi M E 8 I O t 

& Ruduo 
fj.no 

Uisakynuu karta am pinigais asBąUrfi Saa 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IIL 50629 

Užsakant pridėti S0 oeatu až Uefcvnmą plokst^ų persiuntimui. 
DUaois gyventojai taipgi T* 1 *! Sfih aaakaaSą. 
Užaakymama j Kanadą reikia pridėti pt> SL75 pašto išlaidoms. 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 

Radijo Valanda Jau 3& m. 
i New Jersey. Nsw Tork tr 
' cnt U«tuvte,msl Kas ssAtadtsal n o 4 

1U i n l popiet. Ii W . . V D Stoties 
• N«w Torks (1SM slL, AM te BT.9 

ms«. FM). 
Dlrekt. — Dr. Jofcfiba* J. Stakas 

14«7 ForoB Drtve 
•CoantaiaMkM, 9 . i. STOM 
T«L 2S3-S.VU feode M l ) 

Kviečiams taip pat klausytis — 
UntuTttku k-alrOrlnlū vSJandi) SJUDU 
kalba. \S 3*ton Hsll rjniv«raltsto ra
dijo stoties: (New Jersey W*DC. 
S» S *>*g iraf) P b i a s i , T:S0-t:t0 
v. vak. (Vadovauja pro t. J. Stukas) 

{vairią prekių pasirinkimas ne-
Braūgiai t- mūsq sandelio. 

OOSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUY4 
S333 S. Halsted St.. Cbicago n t SO<WS 
aftOl \V. SSth St., Chlca«o, r iL SOS2S 

Te l . \ \ ' A 5.2737, 2S4-S320 
V. Valentinas 

I 

HELP W ANTED — VYSAI 

GERA PROGA JAUNAM 
SPAUSTUVININKUI 

Jaunas spaustuvininias, kuria tu
si patyrimo spauatnvėa darbuose ir 
norėtą toliau lavintis, gali gauti 
ofseto srityje darbo geromis sąly
gomis. Kandidatas turi turėti gerą 
liudijimą. Prašome raSyti: Uth. 
Oath. Pr««a, 4545 \V, «3rd Stieet, 
CSakago, DL 60629. Prašoma pažy
mėti patyrimą ir t. t, 

MESSENGEB 
Posltion reqtsire« ntail r o e a astd and 
other related offlce uuties. Mušt be 
r<;!iaNe. Should ba from B5 years to 
65 years of aye. 

For interviev* cal! *41-5»00 
. Jim Anderson 

«tMTTH. BAHVEY, 
HARRIS, vpnAM & c o . 

.First National Plaza (Sin*e 1«X).. 

N\ A S 
N G 

i. V I 
M O V I 

Apdrausta* perkraostymaa 
JvairiŲ atstumų 

828 WEST S4th PLACE 
TeL — FRontier 6-1882 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

liiiiiiiiiiiiiniiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC, 
knygoje: 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje'' 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl įdo
miu vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
tovėmis. Knyga didelio formato. 440 
psl. — kaina 13.00. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 

iiitiiiHiiiiiiiiiifiiiiiimiiimifiiiimiiiiiiiii 

Remiate "Draugę". 

S E T U P M A N 
FOR DRILL PRESSES 

AXD 
. . .MILLIM; MACHINES 

Manufaeture of light alumšnum 
castings and small pieee parts. 

Permanent job for righl man. 
Only experienced need apply. 

First shift. 
Apply in person 

N00F PRODUCTS C0. 
6&1S S. Laramie Ave. 

Cbicago. Ilunob 

PROGOS — OPPOBTLNrriES 

ii r i 

COMMERClAi SEWIHG 
MACHINES 

CHANDLER 555-75 Tack 
Master 

1 U & B 518-2 Hind 
Stitcher 

2 SINGER 31-15 Sewing 
Machines each 

Cafl: A o S89-44M 
or 

Sabina 751-?298 

StMJO 

$450.00 

SUSu.no 

\ 

DTVESTMENTS 
SHMM Mmnnum to »|0JMO 

AacLstanoe in securing fuads for any 
wortbwaile busin«̂ s opportunity. For 
confidential interview call 372-4874 

•'i- ra . I T I I U Į I 

Perskaitę "Drauge , duokite 

jj kitiems pasiskaityti. 

http://ser.ua
file:///Vestern
http://TF.lt
http://efc.il-
http://fj.no


-
£ • • * • • - • • 

•ftt) i i i tJ»S«V- ' - i -

Marijonu Bendradarbių 49-as Seimas 
TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. Kilbourn Ave„ Chicago | 1976 m. bal. 4 d. - Kančios sekmad. 

f SEIMO PROGRAMA: 
11:00 vai. — šv . Mišios, pamokslas —. 12:00 vai. — Pietūs -

1:30 vai. Seimo posėdis, su kuriuo ir baigsis šis 48-tas Seimas. 
= SEIMO ŠCKIS — "RIKIUOKITĖS IR PASIŠVĘSKITE" 

$ 

Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus • bendradarbiui, 
taipgi visus prijaučiančius bei norinčius paremti jų darbua šioje šalyje ir užsie
nyje, kuoskaitlingiausiąi dalyvauti šiame 49-tame SFTME. 

MARIJONAI ir T.T. Marijonu Bendradarbiu Chicagos apskrities Valdybų 

m 

CHICAGOS ŽINIOS 

Svečiai "Draugo" šventėje Jaunimo centre kovo 28 d. Nuotr. V. Noreikos 

APIE U U E l u ] IR MECENATE 
— • * 

Pokalbis su dr. Gediminu Baiuku 
JUOZAS PRUNSKIS 

-Mūsų visuomenė džiaugsmin
gai sutiko žinią, kad gen. kon-
sulei Juzei Daužvardienei paskir
ta premija. Įdomu buvo patirti, 
ką apie tai mano mecenatas — 
Lietuvių fondas. Tai su tuo 
klausimu kreipiausi į fondo ta
rybos pirmininką dr. Gediminą 
Raiuką. 

—Sunku būtų surasti kitą to
kį asmenį išeivijoje, kalbėjo d r. 
Balukas, kad visuomenė pritartų 

Būtume laimingi, jei ir šią ga
lėtume tęsti. Tikimės, kad ir ši 
premija galės būti kasmetinė. 

— Ar ir toliau tebūtų keikia
ma tik moterims? 

— Jokiu būdu nenorime nie
ko išskirti, bet apie ateitį vie
nas negaliu daug kalbėti. Mes 
turime specialią komisiją pelnui 
skirstyti. Ją sudaro trys Lietuvių 
fondo atstovai ir trys Lietuvių 
Bendruomenės. Jie tai nuspręs. 

visu šimtu procentų, kaip dabar Fondo taryba paprastai jų spren-
pritatia generalinės konsulės J.' &mui pritaria, tik žiūri, kad ne-

DU:U prasilenkta su įstatais, ku
rių turime griežtai laikytis, nes 

Daužvardienės premijavimui. Ji 
ideali kandidatė. Negirdėjau nė 
vienos priešingos nuomonės. Ji 
veikli ir lietuvių visuomenėje ir 
dirba tarp -kitataučių. Nekartą ji 
savo patarimais, stiprinančiomis 
kalbomis suvažiavimuose yra pa
dėjusi ir Lietuvių fondui. Ir da
bar gen. kons. Daužvardienė pa
žadėjo mums padėti sueiti į ar-
tirfiėsnį . ryšį su ankstyvesniais 
ateiviais, su antros ir trečios kar
tos čia augusiais lietuviais. Pade
dant gen. konsulei, jie bus supa
žindinti su mūsų fondo tikslais 
ir veikla. Neabejojame, kad susi
lauksime paramos. Daugiau ga
lėsime paremti savo mokslo, kul
tūros, švietimo reikalus iš
eivijoje. 

— Kaip kilo šios premijos idė-
ja? 

— Lietuvių fondas džiaugiasi, 
kai ateina naujų idėjų iš visuo
menės. Šį kartą mintis atėjo iš 
Lietuvių moterų klubų federaci
jos Chicagos klubo, kuris pasirū
pino daugelio vadovaujančių mū
sų organizacijų vardu įteikti Lie
tuvių fondui prašymą paskirti 
premiją labiausiai pasižymėjusiai 
visuomenini n kei. Fondo vadovy- j 
bė.paprašė klubo pirmininkę M. 
Marcinkienę pasiūlyti jury komi
siją, kuri iondo buvo patvirtinta 
ir kuri premiją paskyrė. I komi
siją iŠ Lietuvių Bendruomenės įė
jo Kultūros tarybos pirm. A. Kai
rys, kiti nariai — M. Marcinkie-! 
nė, E. Diminskienė, M. Macevi-
čienė ir Lietuvių fondo atstovas 
dr. G. Balukas. Nebuvo jokių į 
problemų parinkti laureatę. Vien- j 
balsiai buvo parinkta gen.- kons. j 
Daužvardienė, kuri yra f ine pat-[ 
rrotines grupes jungiantis asmuo, t 
Ji Lietuvos reikalą tinkamai po- j 
puliarina konsularinio korpuso' 
narių tarpe, amerikiečių spaudoj 
ir visuomenėj. Ji sukūrė tokias 
tradicijas, kaip šiaudinukais puoš
ta eglutė, Gintaro baliai įvedant 
lietuvaites į.mūsų visuomenę. Ji 
sudomino tūkstančius lietuviškų 
valgių gaminimu ir daug kuo ki
tu pasitarnavo mūsų tautai- - ^ 

— Ar si visuomenininko pre
mija bus pastoviai Lietuvos Fon
do duodama? 

— Norėtume, bet viskas pareis, 
nup [iaansiniy išteklių. Jau turi
me įsipareigojimų: daug metų 
duodame premiją rašytojams, tre 
ti metai duodame meno premiją. 

fondas yra valdžios įstaigų prie
žiūroje. 

•«—Kiek dabar fondas turi na
rių, ką jau yra davęs mūsų iš
eivijai? 

— Šiuo metu Lietuvių fondas tu 
ri 4065 narius. Telkiame antrą 
milijoną dolerių. Pagrindinio ka
pitalo yra 1,126,418 dol. Nuo 
1962 m. iki 1975 m. imtinai fon
das jau paskirstė išeivijos kultu 
ros reikalams 361,862 dol. Maž
daug pusė pelno paskiriems mū
sų mokykloms, švietimui, jauni
mo veiklai, vadovėliams. Kny
goms leisti jau panaudota 76,300 
dol, aukštajam lituanistiniam 
mokslui 49,717 dol., literatūros 
premijoms 12,150 dol. 

— Kokie dabar artimesnį fon
do planai? 

— Ruošia'mės. visuotiniam su
važiavimui, kuris įvyks gegužės 

lo d. Jaunimo centre. Suvažia
vimas yra vyriausias foądo orga
nas. Jame kasmet renkami 6 nau
ji tarybos nariai. Iš viso taryba 
sudaryta iš 18 asmenų. Kasmet 
po trečdalį perrenkama naujų, 
vieton jau išbuvusių trejus me
tus. Džiaugiamės solistų koncer
tu Chicagoje. Kovo 27 d. fondo 
vajus Detroite. Programos vykdy 
tojai — tie patys solistai St. Ba
ras, D. Stankaitytė, J. Vaznelis, 
akompanuojant A. Vasaičiui, 
drauge iš Chicagos vykstant ir 
fondo vald. pirm. dr. A. Razmai. 
Inž. V. Kutkaus stiprus organiza
cinis veikimas su kitų nuoširdžia 
talka — pasisekimo garantija. 

Vasario mėn. buvo toks pat 
parengimas Clevelande, kur ratą 
suko M. Lenkauskienė, vadovau
janti vajui Ohio valstijoje. Kaip 
inž. V. Kutkus, taip ir M. Len
kauskienė, yra fondo tarybos na
riai. Džiaugiamės, kad neturime 
trinties, kuri vargina kai kurias 
mūsų išeivijos gyvybines organi 
zacijas. Visi dirbame su entuzias-
mu. Fonde yra du svarbūs židi
niai: investavimų komisija, kuriai 
vadovauja Povilas Kilius, ir pelno 
skirstymo komisija, kurios pirmi
ninkas yra dr. Kazys Ambrozai-
tis. Abidvi komisijos reikale kvie
čiasi specialisius ir ekspertus pa
tarėjais. Lietuvos fondas tai nuo
lat augantis mūsų lietuviškų rei
kalų finansavimo šaltinis. 

Chicagoje dabar laukiame 
laureatės gen. konsulės pagerbi
mo iškilmių, kurios bus bal. 4 d 
Tautiniuore namuose. Rengimo 
komisija, kuriai vadovauja St 
Semėnienė, tik rūpinasi, kaip vi
sus gausius dalyvius sutalpinti. 

KATALIKŲ MOKYKLOS 

Chicagos arkivyskupijoj yra 
475 katalikų . mokyklos su 10, 
000 mokytojų ir apie 220,000 
mokinių. KataLku mokyklose 
sumažėjęs mokinių skaičius. 
Viena priežasčių — daugelis 
keliasi j priemiesčius, kur nėra 
katalikų mokyklų, o statymas j 
naujų yra pasidaręs brangus 

BAISI TBAGEDUA 

Tėvas, manydamas, kad įėjo 
svetimas įsibrovėlis, nakčia nu
šovė savo dukterį Mariam Glas-
ser, 22 m. J i buvo atvažiavusi 
į svečius pas tėvus, gyvenan
čius Chicagos priemiesty North 
brook. Gavusi nuo motinos rak
tus, ji grįžo namo vėlaL Tėvas 
nežinojo, kad jai duoti raktai. 
Išgirdęs vaikštant užklausė ir, 
nesulaukęs atsakymo, paleido 
šūvį, mirtinai peršaudamas. 

AREŠTAVO ŽIDIKUS 

Policija areštavo St. Charles-
ton, 22 m., ir D. Thompson, 20 
m., kurie 1973 m. kelyje UI 57 
nužudė J. Schmidt, 25 m., jo su
žadėtinę T. Cerny. 25 m., ir mo
terį B. L. Harmon, 29. Piktada
riai savo automobiliu tyčia at
simušė į jų automobilį. Kai šie 
išlipo, juos apiplėšė ir nužudė. 
Detektyvai ieškojo kaltininkų 
dvejus metus, kol susekė. Bus 
areštuota dar ir daugiau. 

LIGONINĖS DIENA 

Meras Daley įvertindamas Šv. 
Kryžiaus ligoninės pastangas 
paleistiems iš ligoninės pacien
tams nuvežti gerai paruoštus 
valgius, bal. 3 d. paskelbė Šv. 

Kryžiaus ligoninės diena, kada 
ypač bus prisiminta paruoštų 
valgių nuvežimas ligoniams. 

PLIENO FABRIKU 

Unites States Steel bendrovė 
pralošė apeliaciją JAV Vyriau
siame tribunole ir dabar turės i 
prisitaikyti prie Chicagos Sani- Į 
tarinio distrikto pasiekto spren- \ 
dimo Cook apskr. teisme, kad: 
negalima teršti Michigano ežero i 
vandens. Fabrikai yra Gary 
miesto kaimynystėje. 

BOMBA » 
Prie Illinois Technologijos in

stituto atominio reaktoriaus 
1969 m. buvo rasta bomba, bet 
tik dabar apie tą pavojų pa
vojų paskelbta. Bomba nespro 
go. 
TARNYBOS PENSININKAMS 

Chicagos mero įstaiga, glo
bojanti vyresnio amžiaus pilie
čius, gavo iš federalinio iždo J 
240,990 dol. ir tas sumas pa-j 
naudos parūpinti darbų pensi
ninkams. Ryšium su tuo visa 
eilė nepelno įstaigų Chicagoje 
gavo po vieną kitą pensininką 
tarnautoją, kurie dirbs po 20. 
vai. savaitėje ir gaus po 2.301 
dol. j valandą. 

imi!iii!iiiiiiiiuiiHimuiHii"ii"ii""c:" 
"MŪSŲ ŠOKIAI", 

Išleido Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas (antroji laida) 1975 
metais Chicagoje. 

Gaunama D R A U G E , 4545 
West 63rd Street, Cnicago, D-

į linois 60629. Kaina $4.00. Užsa
kant pridėti 21 centą už per
siuntimą. Illinois gyventojai mo
ka 5% mokesčių. 
. |HHIItt l imilMMMIMIHIinUHIIIHMIIH1f 

Mielam mūsų draugui 

A. + A. VLADU! ' A f f l B U I mirus, 

JL t A. VLADUI KARPUŠKAI mirus, 
žmonai ONAI, DUKRAI, SŪNUI ir visiems giminėms 
brolišką užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

LS.B. Utnanicos Tuntas 

jo žmonai ONUTEI, dukrai ALDONAI ir sūnui JONUI 
su Šeimomis nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

Birutė ir Vytautas cypai 
Auksė ir A»§ls čypas su šeimomis 

A. f A. 
KAZIMIERUI VILKUI mirus, 

jo žmoną FRIDĄ, dukrą ALEKSANDRA LESČIENE, 
sūnų inž. EUGENIJŲ ir jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame. 

A. ¥. Kriščiūnai 

Brangiai Motinai mirus Lietuvoje, 
G E D I M I N Ą K A Z Ė N Ą 

IR JO ŠEIMĄ 
giliai užjaučiame. 

Loretta ir Rovena Kasis 

^IIIIIHIIIIIIIIilIlIlIlIlIlHUlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIUilIlIlIUHilIlIlIlIlIlIlIlilIlHHII^ 

P U I K I D O V A N A Š V E N Č I U IR KITOMIS PROGOMIS į 

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A i 

A. t A. KAZIMIERUI VILKUI mirus. 
jo 
gai 

žmoną FRIDJJ, ir sūnų EUGENIJŲ su šeima širdin-

užjaučiame ir kartu liūdime 

T. fr T. Sereikai 

= I i 1 • I d o ,-. 
\ LUBHiVUJ KUNIGŲ VIENYK* 
| Mer«tmt« — PreL Jooaa Kaminu | 
= Naujaala Testamentą* yra praJctUiko formato Jrtfttaa ldetato virte- {Ę 
= llal*. Vertimas padaryta* gratta lietuvių kalba. Meonoato dftka laida s 
S parduodama prieinama kaina. = 
r s 
= Gaunama "DRAUGO" knygyne = 
E Kaina — $5-00 1 
x — 
į nilnoi* fr*«ntoJal praSoml prldatl 50 eentq mokaa«am« U per- = 
r aiunttmui (kitur gyvenantieji pridėkit* SS oentus). ~ 

\ Gera proga visiems įsigyti Naująjį T*wtameatą. Siuskit užsakymo* | 

I DRAUGAS 5 

i 4545 West 63rd Street 
i Chicago, Ulinei* 60829 
?iiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiuiiimiiiuiiiiiiiuiuiiiiuuum? 

I 

JL t A. VLADUI KARPUŠKAI mirus, 
liūdinčią žmoną. gail. seserį ONJ} KARPUŠKIENĘ, 
S0NŲ, DUKRĄ su šeimomis ir kitus gimines bei ar
timuosius nuoširdžiai užjaučia 

Liet. Gailestingųjų Seserų S-ga 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R Š O N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRoveJiilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0witha!l 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F, DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3461 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
331 i W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6872 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-:213 
11029 Southwest Higbway, Palos Hills, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3872 

POVILAS J. RIDIKAS 

S254 SO. BALSTED STBEET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

S319 SO, LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-59 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. Mtk Ave* CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003 

Perskaitę " 0 f « « " , duokite j i kiliems. 



. 
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x Kun. Kazimieras Pugevi- rad Hilton viešbuty ruošia me
čius, Liet. Katalikų tarnybos -tiku konferenciją, kurioje va-1 
vadovas, pereitą sekmadienį kar be kitų kalbėjo lietuviai 
skaitė paskaitą apie pasauki-j gydytojai dr. Milda Budrienė, 

_ _ 

x Senosios lietuvių išeivijos 
parodos įruošimo darbai Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
sėkmingai vyksta. Pirmadienį 
ir antradienį buvo sustatyti sta 
lai, stovai, sunkvežimiu atga
benta medžiaga. Čia nuoširdžiai 
talkino Liudas Kairys, Antanas 
Juodvalkis, Liet filatelistų dr-
jos pirmininkas Kazys Meško-
nis, Romas Bartuška.Jonas Dai-
nauskas, niujorkiškis J. Lenktai-
tis ir kiti nuoširdūs talkininkai. 

dr. Rimgaudas Nemiekas ir dr. 
Mindaugas Vygantas. Apie tai 
praneša šios konferencijos lei-

mus Ateitininkų sendraugių su-
i rengtame pokalbyje. Jis keliom 
dienom liko Chieagoje sutvar
kyti įvairių reikalų su lietuvių dinys Conference '76. 
katalikų organizacijomis ir veik 
los vadovais. Balandžio 1 d. jis 
išvyksta į Clevelandą, o po to 
grįš į Baltimorę. Dabar nuolat į [ * * a i f č i ° ? * * * * * * * 
gyvens Brooklyne, N. Y. 

X Dail. Vidos Itaštolaitytės 
dailės darbų parodą rengia Chi-
cagos Ateitininkai sendraugiai 
Čiurlionio galerijos patalpose, 
Jaunimo centre. Paroda ati
daroma penktadienį, balandžio 
2 d. 8 vai. vak. 

x Stasys ir Ona Piežai, No. 
Judson, Ind., džiaugiasi 14-tuo-
ju anūku — mergaite, kuri gi
mė jo marčiai Cindy ir sūnui 
Tomui, Lower Burrell, Pa. Bus 
pakrikštyta Cindy vardu, teta 
Bernardeta Piežaitė - Shaner 
bus krikšto motina per Moti
nos dieną. Stasys ir Ona ren
giasi švęsti savo vedybų auksi
nę sukaktį šią vasarą. Tomas 
Pieža turi statybos kompaniją. 

x Česlovas Grincevičius, Pa
saulio Lietuvių archyvo direk
torius, paskolino "Draugo" 
ruošiamos Senosios lietuvių iš
eivijos parodos reikalams kelias 

labai senas gražaus darbo lie
tuvių organizacijų vėliavas. Jos 
jau iškabintos JaUnimo centro į 
didžiojoje salėje, kur šį savait- I 
galį vyks paroda. 

X Kun. Kęstutis žemaitis i š ! 
Clevelando yra atvykęs į Chi-i 
cagą dalyvauti labdaros konfe
rencijoje. Yra apsistojęs pas ' 
savo tėvus Brighton Parke. 
Ketvirtadienį išvyksta atgal į 
Clevelandą, kur arkivyskupijos 
išlaikomoje prieglaudoje eina 
kapeliono pareigas. 

X Marijonų bendradarbiai 

X Aleksandro Tenisono, ži
nomo miškininko, "Draugo" 
dienraščio artimo bendradarbio, 
nuolat gyvenančio Belgijoje, at-
siminimų knyga "Žemaitijos 
girių takais" jau išėjo iš spau
dos. Išleido lietuvių miškinin-

x "Pelkių Žiburetto'* litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 

3 
vai. p. p. šį ketvirtadienį, ba-
landižo 1 d. aktorė Dalia Juk
nevičiūtė skaitys Janinos De
gutytės eilėraščius. 

X Aldona Rimienė kalbės 

P^TT ^^ ^\. • 

1 1 ^ ZVAIG ZD UTE 
I ^ K a f i ^ a ^ . * 4 * įsteigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Pladaa. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremoat Avenue, Chicago, Illinois 60636 

apie vyr. amžiaus žmonių soci
alines problemas Dzūkų drau
gijos susirinkime, kuris įvyks 
š. m. balandžio 4 d. 3 v. Jauni-
mo Centre. 

X Daiva Markelytė ir Arvy- į 
das Žygas paskaitys iš V. Bo- i 
risevičiaus monografijos. Šios Į 
knygos sutiktuvės bus balan-: 
džio d4., 1:30 vai. popiet Jau

kų sąjunga iševijoje, tech. re- į nimo ccentre. Visuomenė kvie-
daktorius —, V. Žemaitis. 3661 čiama dalyvauti, 
pusi. knyga dailiai išleista, gra- X P. Dalinda, Toronto, Ont., 
žiai iliustruota ir teikia malonų atsiuntė ir 10 dolerių auką. 
įspūdį. . Nuoširdžiai dėkojame. 

Piešė Audi Marąuette Parko Ii t. 
m-los 4 sk. mok. 

.-:a:r*?s-
ir laurea-

kovo 30 
V. Noreikos 

"Draugo"' romano konkurso premijos Įteikime •ški'rr.vse. a 
cenatas Z. Umbražūnas, vakaro vedėja rašyt D. Bindokienė 
tas rašyt. J. Kralikauskas. šventė plačiau aprašyta "Draage 
d. laidoje. Nuctr 

X Poetė Aldona Zailskaitė. X Birutė Navickienė, Lemon 
kurios pluoštas eilėraščių yra to lituanistinės mokyklos mo-

rengiasi savo metiniam seimui, I išspausdintas Trečiuose vaini-; kytoja ir LB Lemonto apylin-
kuris įvyks balandžio 4 d. vie-'kuose, išvertė į anglų kalbą vi-:kės iždininkė, po sėkmingo? 
nuolyno patalpose (6336 So. !sas tris šįmet Lietuvių Operos;operacijos greitai sveiksta ir liūdęs? Kur eini? 
Kilbourn). Šv. Mišios tėvų ma- į Chicagoje statomas eperas. I šiomis dienomis grįžta namo iš — Kur aš nebūsiu nuliūdęs. 
rijonų koplyčioje bus 11 vai., o x Lietuvos Dukterų d-jos pa- ^ ° * v Cross ligoninės. — atsakė kiškis: — manęs nie-
12 vai. bus svetainėje pietūs Ir į % 1 w a r i 0 balius įvyks bal. 24 d. j x V. A. Patėjūnas J. Darnia, kas nebijo, o aš turiu visų bijo-
apie 1:30 vai. seimo sesijos pra- jam^mo c entre Vakarienė ido- A- N o r k u s » J- p - Vasfliattskienė ti... Visi iš manęs juokiasi, sako, 

mi programa 'turtinga loterija « Sv. Kryžiaus parapijos yra kad aš ir ir lapo bijąs... Einu ir 
bei nuotaikinga muzika. Lietu- °»uji Marijonų bendradarbių j nusiskandinsra. 

— Nebūk kvailas, — sako ge-

VILKAS 
Br rudukas išėjo i mišką pasi

vaikščioti. Staiga pamatė piktą 
viiką. B^-rr.iukas labai išsigando. 

Nebuvo kitos išeities, kaip tik 
bėgti. Jis Dradėjo bėgti, o vilkas 
vytis. Pribėgo prie aukštos uo
los k rašto. Šalia uolos krašto au
go auras medelis. 

Berniukas įsikibo į medelį ir 
nušoko nuo uolos, nulenkdamas 
medelio kamieną. Vilkas laukė į 5 
ant uolos krašto. 

Berniukas paleido medelį, ku-
ns atsitiesdama* labai smarkiai 
sudavė vilkui į snuki. Pajutęs 
skausmą, vilkas nutarė nebevyti 
berniuko, kuris apačioje juokėsi 
iš džiaugsmo. 

Alfonsas Joga, Akron, Ohio 
Vieną kartą kiškis ėjo skan

dintis ir susitiko genį. Genys ji 
klausia: 

— Kodėl tu. brolau, toks nu-

ja papasakojo, kad Jūs juos pati 
pasiuvote. Skaitant Jūsų eiles ir 
žiūrint tuos paveikrlėlius man at
rodė, lyg matau tą visą pasaką 
kokiam ekrane. 

Kuomet Rimas ir barzdukas 
skrenda ant debesėlio, man atro
dė, kad jaučiu tą debesėlį, minkš
tą, kaip pūką. Kęstučio ir Rimo 
pasikalbėjimai man irgi patiko. 
Kęstutis atrodo galingas ir stip-

bet švelnios širdies. Ir kiti 
Tai knyga, kurią su 

malonumu perskaičiau kelis kar
tus, ir laukiu progos, kai galėsiu 
ją paskaityti savo jaunesniems) 
draugams. 

, , . . . . • 

Kristina Kupreviciūtė, 8 sk. 
Clevelando Vysk. M. Valančiaus 
lit' in-la. 

džia. Skyrių pirmininkės ir val
dybos uoliai darbuojasi, kad 
seimas praeitų sėkmingai. Ypač 
grąža: darbuojasi P. Dubins-
kienė. F. Dvilaitienė, A. Skre-
butienė, M. Paukštienė, M. Ja
navičienė. 

(pr.) 
X Zinaida Vyšniauskienė, 

Malvern,, Ohio, parėmė savo 
dienraštį. AČiū, 

X NAMAMS 

bendradarbių nusiskandinsiu 
v į visuomenė' maloniai kviečia- f ^ nariai. Tai j*į*į>* 

bijotų, nueik j krūmą ir, kai pa-
ma dalyvauti ir paremti draugi- darbščių veikėjų J. K r-riickie- " J * ~ ** taip nori, kad tavęs 

PIRKTI PA 

ldenei tel. 778- 6452 arba R. ***• v- Mikolaičio, kuris nuo-
5027. *at skatina parapiečhis remti 

šok iš krūmo — avelės ir išsigąs. 

KA MAN REIŠKIA VASARIO 

ŠEŠIOLIKTOJI 
(Premijuotas rašinys) 

Vasario 16-toji man reiškia Lie
tuvos laisvę — nepriklausomybę. 
Man Ši diena yra svarbi, nes esu 
lietuvaitė. Iš. tėvelių pasakojimų 
ir perskaitytu knygų esu susipaži
nusi su Lietuvos garbinga praei
timi ir liūdna dabartimi, todėl su
prantu, ką lietuviams reiškia Va
sario 16-toji. 

Vasario 16-oji yra Lietuvos 
Nepriklausomybes šventė. 1918 
m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos 

si. 1941 metais rusai į Sibirą iš
trėmė apie 40,000 lietuvių, kurių 
daug ten išmirė. Lietuvoje susi
organizavo partizanai - savano
riai vyrai, kurie miškuose gyven
dami padėjo ravo tautiečiams ir 
užpuldinėjo rusus. Partizanai apie 
10 metų Lietuvos miškuose išsi
laikė ir aoie 50.090 jų žuvo kovo
jant už Lietuvos laisvę. Likusieji 
broliai ir sesės tebevargsta paverg
toje tėvynėje. 

Man Lietuvos kraštas yra ar
timas ir lietuvių tautos likimas 
svarbus. Iš visos širdies prašau Vi
sagalio Dievo, kad Lietuva atgau
tų nepriklausomybę, kad rusų pa
vergtieji ir į Sibirą ištremreji 
tautiečiai būtų išlaisvinti ir kad 
po laisvąjį pasaulį išblaškyti lietu
viai galėtų sugrįžti į laisvąją tėvy
nę. Aš nenustosiu vilties, kad 
mano maldos bus išklausytos. Aš 
tikiu, kad visi lietuviai dar 
džiaugsis Lietuvos laisve ir vie
ningai prisidės prie Lietuvos iš
laisvinimo ir atstatymo darbo. 

Nors aš gimiau Amerikoje, 
Lietuvoje negyvenau ir nesilan
kiau, aš Lietuvą myliu ir visa 
kas lietuviška vertinu ir gerbiu. 
Aš didžiuojuosi, kad esu lietu
vaitė ir noriu būti verta jos var
do. Aš stengiuosi kuo daugiau 
apie Lietuvą sužinoti ir išmokti. 
Aš lankau šeštadieninę lietuvišką 
mokyklą, kurioje mokausi lietu
vių kalbos, istorijos, geografijos, 
lietuviškų tautinių šokių, dainų ir 
susipažįstu su lietuviška literatū
ra. Aš ruošiuosi, kad užaugus ga
lėčiau būti naudinga Lietuvai. 

Vida Basiulytė 
("Neužmirštuolė",) 

7-tas skyrius 
Los Angeles, Ca. 

AŠ NOKIU BCTI 

UPELIUKAI 
Upeliukai bėga, juokias, 
Upeliukai — ii kalnų. 
Tų bangelių lengvas šokis, 
Vikrumėlis vandenų! 
Upeliukai klega, klega, 
Gaivalėliai tekini, 
O saulutė skaisčiai dega 
Upel.ukų vandenyj. 
Pasigrobę šalto sniego 
Iš kalnų, aukštų, 
Upeliukai greitai bėga 
Kloniu ar šlaitu. 
Balto sniego nebeliko — 
Upeliukai tik — 
Tai pavasaris atvyko — 
Juokis ir braidyk! 

• 

KUO 
Užaugęs aš noriu būti ūkinin

kas. Norėsiu turėti pusę laiko 
darbą, gerų vaikų ir gražią 
žmoną, arklį, porą karvių, viš
tų, kiaulių ir gerą namą 

Aldas Kriaučiūnas, 
m skyr. 

Spurgienei vakarais VI 7 
(p r j kilnius darbus. 

X Marija NoreUdenė — Shm-
X Trys operos — Kačinsko t i n i a i j Lietuvą, kurių persiun-

* Juodas laivas", Gaidelio "Gni-: timo įstaiga yra 2608 W. 69 St., 
« _ - - . . . . taro šaly" ir Marijošiaus "Prie- C h i c a g o j e ^ ^tų kultūrinių 
SKOU)S duodamos mažais m ė - i s a i k a " y r a statomos geg. 8 d., 8 v e r t y b i U f k a S met remia ir mūsų 
n e a r u s įmokė jimais ir prieina. Įv. v . , g e g 9 d . , 3 vai. popiet; k i n i u s ^ meninius reikalus, 
maia nuošimčiais. ; g e g 1 5 d 8 v v i r g e g . 1 6 ^ 3 • 

Mutual Federal Savings 2212 

Kiškis paklausė genio — nuėjo Taryba paskelbė Lietuvos nepri-
į krūmą ir atsigulė. Pamatęs klausomybę. 

West C^r^iak 
V7 7.7747 

Road. Telefonas 
frifc.1 

X Susitikimas su prof. Al
girdo 4 iism Greimu įvyks bal. 
2 d., oenktad., 8:30 vaL v. 
J^ur-imo centro kavinėje. Prof. 
Greimas ką tik užbaigė paskai
tų ciklą Pietų Amerikoje ir kal-

Ir šiemet Siuntiniai į Lietuvą 
vai. popiet, Chieagoje. Spėk- iįe-t\ivių kompozitorių trijų operų 
taklių bilietai jau gaunami Vaz- pastatymui m u s ų Operai įteikė 
nelių prekyboje, 2501 W. 71 St. j 1 0 o do l a u k ą ^ Nuoširdus ačiū. 
Krautuvė atidaryta kiekvieną 1 ( p r ) 
dieną nuo 10 v. ryto iki 6 v.|~" — — 
vak., o pirm. ir ketv. iki 8 v. v. 

aveles, kai šoko iš krūmo — 
avelės išsigando ir nubėgo. Apsi 
džiaugė kiškis ir pradėjo juok
tis.. Juokėsi, juokėsi — net jam 
lūpelės praplyšo. 
r 

i 

Bilietų kainos: $12.50, $10.00, 
$8.00 ir $6.00 parteryje; $11.00, 
$7.50 ir $5.00 balkone. Chicagos 

oes aktualiom temom. Visuome- Į Lietuvių Opera kviečia visus bi-
nė kviečiama dalyvauti Ruošia i lietus įsigyti iš anksto. Patogu-
Santara - šviesa. (pr.) mo dėlei bilietus galima užsisa-

x Neringos stovyklavietei, k v t i i r &*** pažymint spėk-
kuriai vadovauja Putnamo se
selės, stovyklos įvyks tokia 
tvarka: berniukų — birželio 27 
iki liepos 10; mergaičių — lie
pos 11 — 31; anglų kalba lie
tuvių kilmės vaikam — rug-
piūčio 1 — 14. Rašyti: Camp 
Neringa, L C. C. Putnam, Conn. 
06260. (sk.) 

y Chicagos Meškeriotojų ir 
Medžiotojų klubo metinis susi
rinkimas įvyks balandžio 4 d.. 
1:30 po pietų Petronėlės svetai
nėje, 4500 South Talman. Po 
susirinkimo kavutė. 

Klubo VaJdvba 
• 

DĖMESIO ABITURIENTAMS 
Ieškomi Chieagoje ir kitose 

vietovėse gyvenantieji ietuviai 
jaunuoliai-ės, kurie šiais metais 
baigia aukštesniąją mokyklą 
(High School). 

Abiturientai patys, jų gimi
nės bei kaimynai, kurie žino 

taktio datą ir kartu siunčiant j apie paieškomuosius, prašomi 
čekį, šiuo adresu: neatidėliojant pranešti jaunuo-

Iithuanian Opera lio^ v a r d a ' pavardę ir gyve-
6905 S. Artesian Ave. n a r a ^ » *<** abiturientų moti-
Chicago. IU. 60629. J komiteto pirmininkei p-iai 

^m ' j Reginai Andrijauskienei. 6243 
X Dail. Valdos Singždaitė? '• So. VVhipple Ave., Chicago, UI. 

meno paroda atidaryta šiandien 60629. 
nuo 7 iki 9 v. v. Jaunimo Centre, j M. Andrijauskienė suteiks 

(pr.) daugiau informacijų iš rengia-
. _ a . imo tradicinio abiturientų pri-
X Juozas Žv-vuvs, patvres In- , . _ « T \ . 

_ . . . . . . . . statvmo ir susipažinimo ba-
eome Tax Pildytojas,_ greitei ir į H a u g k u r į g . ^ g d 
tvarkingai užpildys jūsų Fede-' 
ral ir State Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis neišski* 
riant ir sekmadienių nuo 8 vai. 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S. 
Frandsco Avs, TsL PB. 6-1349 

Sheraton In restorane, 9333 So. 
Cicero Ave. Laiko nedaug, pra
šom paskubėti. Balių rengia Lie
tuvių Moterų federacijos Chica
gos klubas. (pr.) 

Piešė Alytė Zalatoriūtė. Dariaus 
Girėno lit. m-los 6 sk. mokinė 

KAS AS BŪSIU, 
Kai aš užaugsiu, norėčiau būti 

geologu. Aš galėsiu surasti se
nus dalykus, kaip dinozauro kau 
lus. Man patiktų, nes sužinosiu 
naujų dalykų apie senus, pra
ėjusius laikus ir galėčiau važiuo
ti j kitus kraštus daryti tyrinėji
mų ir ieškojimų. 

Darius Šilas, 
Brighton Pk lit. mok. II sk. m. 

KNYGA, KURIĄ SU MALONU
MU PERSKAIČIAU 

Man labai pat:!;u Jūsų knyga 
"Rimas pas Kęstutį", o jau lėlių 
nuotraukos tikrai puikios. Jų dra
bužiai pasakiškai gražūs! Nega-
Jėįau patikėti kai mū»u raokyto-

Senovės laikais Lietuva buvo II 
didelė ir galinga valstybė, bet per j I 
karus su priešais Lietuva susilp- j 
nėjo ir vėliau buvo rusų paverg- į I 
ta. Rusai uždraudė vaikus lietu-H 
viškai mokyti, žmonėms melstis, 
lietuviškas knygas ir laikraščius 
spausdinti ar skaityti. Rusai no
rėjo, kad lietuviai nutautėtų, bet 
lietuviai jiems neparidavė ir visą 
laiką kovojo dėl savo teisių ir lais
vės, nors daugeliui už tai teko gy
vybę paaukoti. Motinos slaptai 
vaikus mokė lietuviškai skaityti. 
Lietuvai daug pasidarbavo knyg
nešiai, kurie slaptai iš Prūsų neš
davo spaudą į Lietuvą. Rusai Lie
tuvą buvo 123 metus pavergę. 

Lietuviams Vasario 16-toji bu
vo džiaugsminga šventė. Nepri
klausomybės laikais lietuviai tą 
dieną iškilmingai švęsdavo. Kau
ne, prie Karo Muziejaus, būdavo 
paradas, kuriame ir Lietuvos pre
zidentas dalyvaudavo. Muziejaus 
sodelyje padėdavo vainiką prie 
Nežinomojo Kareivio kapo prisi
minti vi Lietuvos laisvę žuvusius 
karius. Muziejaus bokšte skambė
davo Laisvės Varpas. 

Neprikausomybės laikais Lietu
va labai atsistatė ir išgražėjo. 
Švietimas, pramonė ir žemės 
ūkis per trumpą laiką padarė di
delį pažangą. 

iSandien mes liūdime minėda
mi Vasario 16-tą ją, nes po 22 
metų laisvės, 1940 m. birželio 15 
d. Lietuvą vėl pavergė komunis
tai rusai. Lietuviai tam priešino-

LKB KRONIKŲ 
SANTRAUKA 

O. B. Audronė 
"Laužai ir kibirkštėlės" 

dinamą ir nuotraukos. Praeitą 
savaitę buvo nuotrauka namo 
su kryžiumi, o kitą dieną mato

me, kaip tą kryžių kitas žmo
gus griauna. 

Rima Valiulytė, 
Marąuette Parko lir. m-los 8 sk. 
GALVOSŪKIU ATSAKYMAI 

L Gaidys. 
n . Vėjas nunešė skrybėlę į 

medį, gandras sau lizdą pasi
rinko. 

m . Tahoe ežeras. 
IV. Krikais vadinamos iš-

džiūstančios upės. Sausuoju 
metu daugelis krikų virsta eile 
smulkių vanens telkinių, ku
rie nesusisiekia vienas su kitu. 

V. Perdėtas patriotizmas pa
gristas ne savo kraš to meile 
ir kitų pagarba, bet kitų tau

tų neapykanta. 

GALVOSŪKIAI 
(mįslė) 

I 
Ylasnukė, menturkojė (kauli

nėm kojom) šimtą rūbų turi. 
(10 taškų) 

n 
Viena pelėda per vasarą sunai

kina apie 1000 laukinių pelių — 
lauko kenkėjų, o viena laukinė 
pelė sunaikina 1 kilogramą grū
dų. Kiek grūdų išsaugos per vasa
rą 20 pelėdų. Atsakymą parašyki
te tonomis. (5 taškai) 

IU 
Vienas mokytojas norėjo pa

gerbti savo geriausius mokinius. 
Nusipirko krautuvėje bananų ir 
parsinešė namo. Tada pasikvietė 
tuos mokinius ir ėmė dalyti ba
nanus. Kiekvienam po 10 bana
nų ir dar 5 atliko. Jeigu būtų da
vęs po 12 bananų, tai trijų bana
nų būtų pritrūkęs. Kiek mokytojas 
turėjo geriausių mokinių ir kiek 
bananų jis buvo pirkęs krautuvė
je? (10 taškų) 

Kiekvieną dieną "Drauge" 
lietuviai gali pasiskaityti, kas 
dabar vyksta Lietuvoje. Kiek
viena kronika yra šių dienų is
torija su tiksliu datos, vietovės 
pavadinimu, pavardžių ir įvykių 
aprašymu. Kartais net viso tar 
dymo teisme aprašymu. Husai 
bando lietuvių katalikų bažny
čios kroniką visaip sustabdyti. 
Kol žinios slaptai spausdinamos, 
slaptai pasiekia laisvą kraštą, 
praeina daug laiko. 

Kai aš baigiau kroniką skai 
tyti, man atrodė, kad lietuviai 
yra stipraus būdo ir nepasiduo
da rusams. 

Kartais prie kronikų išspaus-

IV 
(Žiūrėkite piešinius). Aprašyki

te sportininko ožio nuotykius. 
(5 taškoi) 

Parašykite senovės indėnų vie
nos rūšies būgno pavadinimą (iš 
dviejų pasikartojančių žodžių). 

(5 taškai) 

n 


