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Trumpai iš visur
— Hugo Portiseh, Austrijos 

“Vienna Kurier” redaktorius, 
neseniai keliavęs Kinijoje, pa
reiškė, kad raud. Kinijos vadai 
supranta, jog karas viską su
griautų, kas pastatyta per 15 
metų. Jis taip pat pasakė, kad 
raudonoji Kinija esanti silpna 
kovoti, nes jai trūksta moder
niškos aviacijos, neturi pakan
kamai kuro lėktuvams ir taipgi 
neturi pajėgaus laivyno.

— JAV-bių ambasadorius In
dijoje Chester Bowles pranešė, 
kad Amerika duos Indijai Ketu
rias 85 mil. ir 300 tūkst. pas
kolas išvystyti Indijos jėgai
nėms ir užtvankai pastatyti.

— Pietų Vietnamo premjero 
Ky ginkluotos pajėgos jau pil
nai kontroliuoja Da Nango mies 
tą.

Bet Hue mieste sukilėliai te
beviešpatauja. Sukilėlių vadas 
vakar pareiškė, kad sukilėliai 
ir toliau kovos prieš premjero 
Ky vyriausybę. Nežinia, ar Ky 
naudos karines jėgas Hue mies
te sukilėliams sutvarkyti.

— Gynybos departamentas 
vakar pranešė, kad kubietis sar 
gybinis buvo nušautas amerikie
čio marino, kai pastarasis bro
vėsi į JAV-bių aviacijos bazę 
Guantaname, Kuboje.

AIRIS VYSKUPAS IR LEN
KIŠKOS MIŠIOS

Greensburg, Pa., vyskupas 
airis William Connare švč. Sak 
ramento katedroje su vyskupi
jos lenkais kunigais konceleb- 
ravo mišias lenkiškai. Tai pir
mą kartą šioje vyskupijoje, 
kad buvo laikytos mišios nelo- 
tyniškai ir neangliškai.

Vliko pirmininkas aktualiais politiniais klausimais
— Vakarų Europos laikysena kai. Bet gali būti ir taip, kad

dėl rytinės Europos padėties 
šiuo metu yra pakrypusi iš lau
kiamosios į manevrinę, — pa
reiškė Vliko pirm. V. Sidzikaus
kas, gegužės 19 dieną grįžęs iš 
Europos New Yorkan ir paklau
stas, kuris iš kelionėje patirtų 
bei pastebėtų dalykų laikytinas 
reikšmingiausiu.

Bet tai esąs tik, tarytum, 
povandeninis manevravimas, pa
viršiuje tepasireiškiąs dar že
mais ir neišryškėjusios linkmės 
bangavimais.

Pastarieji Rumunijos komu
nistų vado pareiškimai itin pa
gyvino svarstymus apie Mask
vos valioj ar įtakoj esamąją 
Europos dalį. Šiaip ar taip., tai 
yra ryškus subraškėjimo gar
sas Stalino - Hitlerio ar Molo
tovo Ribbentroppo sąmoksle su
kurtoj padėty.

Kas paskatino rumunų komu
nistų vadą pratarti tokias užuo
minas (kaip atsiimti rusų kariuo 
menę iš centrinės Europos kraš
tų, arba grąžinti Rumunijai Bes 
arabiją - Bukoviną), — spėlio
jama įvairiai.

Kai kas mano, gal jis taip 
kalbėjęs Maskvos paskatintas, 
Maskvai prireikus pasirodyti 
prieš pasaulį, kad vadinamieji 
“satelitai” nesą taip griežtai 
laikomi “ant pavadžio”. Bet tai 
nepatikima, turint galvoj užuo
miną apie Besarabiją.

Kiti spėja, kad Rumunijos 
komunistai gal tuo bando įs: - 
teikti savo visuomenei, pasiro
dyti, ,kaa jie norį kovoti už ru
munų daugumai rūpimus reika
lus ir tuo pirkti visuomenės pa
ramą visai kitai savo politi-

palyginti jaunas komunistų va
das gal turi “bonapartiškų” po
linkių ir siekia sukurti aureolę 
vien apie savo galvą... Kaip be
būtų, žodis tartas ir toli išgirs
tas.

Ar gali ir Baltijos kraštų, y- 
pač Lietuvos komunistų vadai 
pasekti Ceausescu (čeočesku) 
pavyzdžiu ir pareikalauti, kad 
Molotovo - Ribbentroppo sąmok 
slo pasekmės ir ten būtų panai
kintos, kaip tai užsiminė N. Y. 
Times redakt. Harry Schwarz? 
Vliko pirmininkas mano, kad 
tai daugiau negu abejotina. Ru
munijoj vis dėlto gi nėra nei ru
sų kariuomenės, nei tiesioginės 
rusų administracijos. Be to, Ce
ausescu yra jaunesnės katros 
žmogus, į viršūnę iškilęs, pa
lyginti, naujais laikais. Lietuvoj 
kvislinginėse viršūnėse tebėra 
tie patys, kurie 1940 metais pa
tys “parvežė Stalino saulę”... 
Sunku iš jų tikėtis ko kita, kaip 
tik aklo paklusnumo Kremliui.

Tačiau reiškiniai, pastebimi 
vadinamuosiuose satelitiniuose 
kraštuose ir pačioj Rusijoj, Va
karų sostinėse stebimi didėjan
čiu atidumu, ir iš to kyla svars
tymai, sumanymai bei manevra
vimai. Tai gerai. Bent geriau, 
negu visiška tyla.

Tik įsidėmėtina, kad manev
ravimai tuo tarpu atrodo įkvėp
ti įvairių, gana skirtingų sam
protavimų, susidėsčiusių paski
rose sostinėse. Dar toli nuo su
derintos akcijos. Iš dalies tai 
apgailėtina, bet, iš kitos pusės, 
pripažintina, kad iš įvairumo 
ir gal net varžybų gali kilti

Ką V. Sidzikauskas parsivežė iš Europos? Ar gali Baltijos kraštų komunistų vadai 
pasekti Rumunijos raudonųjų vadovą.

ir konkretesnė akcija, negu, pa
vyzdžiui, iš kompromisais su
varžytos strategijos.

Lietuvos reikalai
Klausiamas, ar mes galim pa

daryti reikšmingos įtakos, kad 
manevravimai pakryptų Lietu
vos nepriklausomybės reikalui 
palankesne linkme, Vliko pir
mininkas atsakė: beveik ne, ir 
šiek tiek taip.

Pavyzdžiui, Europos Tarybos 
sesijoj, kurioj V. Sidzikauskas 
ir kiti Pavergtųjų Europos Tau 
tų seimo atstovai dalyvavo, kaip 
kviesti stebėtojai, buvo stiprus 
polinkis įsakmiai raginti Euro
pos Tarybos narius sutartinai 
plėsti santykius su “komunisti
nio bloko’’ kraštais ir aiškiau 
juos kviesti į bent palaipsniui 
glaudėjantį bendradarbiavimą. 
To klausimo referentas Edel- 
man (anglas, darinėtis) buvo 
užsimojęs siūlyti, kad Europos 
Tarybos rezoliucijon būtų įsak
miai įtrauktas — pašalinti iš 
tarptautinių santykių ideologi
nius sumetimus ir daryti viską, 
kad būtų mažinama politinė į- 
tampa.

PET seimo atstovai, sako V. 
Sidzikauskas, kritikavo tą uolu
mą santykiams su komunisti
niais režimais gerinti, pabrėž
dami, kad tuo būdu Vakarai 
bei Europos Tcryba, kaip lais
vės židinys ir simbolis, tik nu
stotų savo “magnetizuojančios” 
reikšmės Rytų Europos tauto
se.

Minėtas referento siūlymas iš 
jo referato tapo išbrauktas, o 
rezoliucijoj tuo reikalu priimta 
tezė, siūlanti santykių su komu
nistinių režimų kraštais klausi
mus išspręsti ne Europos Tary
bai, kaip junginiui, o nebent 
dvišalėmis paskirų narių sutar
timis, tais reikalais tik pasita
riant su kitais Europos Tarybos 
nariais. (Turima galvoj daugiau 
šia prekybiniai santykiai).

Europos Tarybos posėdžių me 
tu, — kuri ir buvo pagrindinis 
šios V. Sidzikausko kelionės tik 
slas, — buvę itin daug progų 
privačiai bei pusiau privačiai 
matytis su ištisa eile įvairių 
kraštų politikoje įtakingų as
menų. Tos progos, kaip pap
rastai, sudarančios dar geres
nių galimybių gaivinti politi
niuose - diplomatiniuose sluoks
niuose mūsų reikalui palankes

nius nusiteikimus, negu daly
vavimai viešose konferencijose.

Vienas iš svarbesniųjų tokių 
išsikalbėjimų buvęs su Mme. 
Marie Antoinette von Lowzow, 
Danijos parlamento nare, nauju 
Europos Tarybos Neatstovau
jamųjų Valstybių komisijos pir
mininke, autore raporto apie 
Baltijos valstybes.

Ši komisija pertvarko savo 
tyrinėjimų — svarstymų būdą: 
nuo šiol bus rengiami padėties 
tyrinėjimai ne pagal paskiras 
valstybes, o pagal dalykus — 
ūkio, kultūros ir kt. Tai duos 
progos įterpti į tuos tyrinėji
mus duomenų ir apie Lietuvą 
į kiekvieną rengiamą raportą, 
nelaukiant, ar ir kada ateis eilė 
informuoti apie visą Lietuvos 
padėtį iš karto.

Oficialiai PET seimo delega
cija, kuriai V. Sidzikauskas pir

mininkavo, buvo priimta naujo 
Europos Tarybos pirmininko 
Geoffrey de Freitas (anglas, 
darinėtis) ir plačiai su juo kal
bėjosi ąpie visas aktualiąsias 
Rytų - Centr o Europos, taip pat 
ir Baltijos kraštų problemas.

(Nukelta į 6 psl.)

— Britanijos premjeras Wil- 
sonas ir Vakarų Vokietijos kan
cleris Erhardas Londone ge
gužės 23 d. sutarė, kaip reikia 
išspręsti dabartinę Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) krizę, nu 
tarus Prancūzijai iš šios orga
nizacijos pasitraukti (karinės 
sferos).

Kancleris Erhardas ir Wilso- 
nas sutarė tvirtai laikytis Nato 
jungtinės vadovybės ir pabrėžti 
šios organizacijos politinius sie
kius.

Erhardas taip pat tarėsi su 
Britanijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu Stewartu Ir kitais pa
reigūnais.

Spragos duotame ,savarankiškume7

JAV VALSTYBES DEPARTAMENTAS 
NEPATENKINTAS VAK. VOKIETIJOS 

PREKYBA SU RAUDONĄJA KINIJA
WASHINGTONAS. — Vals- 

tybės departamentas, gal būt, 
greitai perspės Vakarų Vokie
tijos pramonininkus, prekiaujan 
čius su raudonąja Kinija. Wash 
ingtonas jau pareiškė protestus 
penkioms vokiečių bendrovėms 
dėl pardavimo 150 milijonų do

lerių sumai plieno fabriką rau
donajai Kinijai. Dabar Mannes
man A. G., penkta didžiausia 
Vakarų Vokietijos plieno bend
rovė, tyliai derasi parduoti Pe
kinui fabriką, kuris gamins pla
taus diametro plieninius vamz
džius.

GERMANY

Soviet Trpops :

POLAND

Soviet Troopj;

SUOMIJOS KOALICINĖ VYRIAUSYBĖ
HELSINKIS, Suomija. — Po- 

litiniai vadai gegužės 21 dieną 
sutarė sudaryti keturių parti
jų koalicinę vyriausybę, įskai
tant ir komunistus. Komunistai 
įtraukiami į vyriausybę pirmą 
kartą nuo 1948 metų.

Susitarimas buvęs pasiektas 
po mėnesio derybų ir po dvie
jų mėnesių rinkimų kovo 20 - 21 
dienomis.

pirmininkas
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mokratų partijos 
R. Paasio.

Naujoji suomių vyriausybė 
bus sudaryta šią savaitę, par
tijų vadams patvirtinus veik
los programą.

Į naują vyriausybę įeis šios 
partijos; socialdemokratai, ko
munistai, prezidento U. Keko- 
neno agrarų partija ir kairiojo 
sparno socialistų partija, atski
lusi nuo socialdemokratų gru-

Koalicijai vadovaus socialde- pė.

KALBA VILKAS AVIES KAILYJE
NEW YORKAS. — Juodajai |nėg Amerikos Valstybės, Brita

nija, Olandija, Prancūzija, lais
voji Kinija, Japonija, Argenti
na ir Urugvajus susilaikė, o 
Naujoji Zelandija balsavo prieš 
rezoliuciją.

Reikia teigiamų devynių na
rių balsų rezoliucijai priimti.

Žinoma, Sov. Rusijos delega
tas Fedorenko puolė JAV-bes 
ir Britaniją, kad jos, girdi, “pa
bėgusios” nuo pirmykščių Sau
gumo tarybos nutarimų. Jis ap
kaltino Šiaurės Atlanto sąjun
gos (Nato) valstybes naudoji
mu “maskuoto veto” prieš Af
rikos siekius ir savo vyriausy
bę pavaizdavo afrikiečių “tik
ru draugu” (Kremliaus vado
vams rūpi kiršinti tautas ir 
joms primesti komunistinę ver
giją).

Afrikai gegužės 23 d. nepasise
kė Saugumo taryboje pravesti 
rezoliucijos, reikalaujančios pa
naudoti jėgą prieš Rodeziją.

Iš penkiolikos Saugumo ta
rybos narių, šeši nariai — Ni
gerija, Uganda, Mali, Jordanas, 
Bulgarija ir Sov. Rusija — bal
savo už rezoliuciją. Gi Jungti-

Kalendoriua
Gegužės 25 d.; šv. ‘Grigalius 

VII, Šv. Ida, Almantas, Jovilė.
Gegužės 26 d.: šv. Pilypas 

Nėr., šv. Paladoja, Algimantas, 
Kinta.

Oras
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra 70, 
galimas lietus.

Saulė teka 5:23, leidžias 8:12.
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Rytų Europa šiandien. — Praslinkus dešimtmečiui nuo Varšuvos 
pakto sudarymo, šiame žemėlapyje parodytos Sovietų Rusijos įgulos 
regione ir kraštai politiškai susieti su Sov. Rusija.

OKUP. LIETUVA. — Nespė
jo įmonės Lietuvoj kaip reikiant 
pradėti taikytis prie Sov. Rusi
jos premjero Kosygino reformų 
joms suteikto “savarankišku
mo”, o jau iškyla visokiausios 
spragos toj reformoj. Tarp ko 
kita, jau susiduriama su padė
tim, kurioj neišvengiamai tenka 
“kentėti už svetimas nuodė
mes”. Ypač geležinkeliai (“vi
sasąjunginė’’ priklausomybė) ir 
kitos ypatingosios transporto 
priemonės pasirodo esančios 
paliktos privilegijuotoj padėty. 
Iš Maskvos į Vilnių atsiųstas 
vyriausias arbitras (ginčus tarp 
įmonių sprendžiančios instituci-

Aukso atsargos

l PARYŽIUS. — 1965 metais 
Prancūzijos valstybinės aukso 
ir apkeičiamos valiutos atsar
gos padidėjo vienu bilijonu 750 
milijonų frankų ir dabar sudaro 
26 bilijonus 737 milijonus fran
kų. Apie tai pranešė Prancū
zijos banko direktorius prezi
dentui de Gaulle’iui.

1965 metais aukso dalis vals
tybiniuose rezervuose padidėjo 
nuo 73.7 procente (1964 m.) 
iki 86.9 procento.

Mažėja valiutos 

rezervai
WASHINGTONAS. — JAV 

mokėjimų balansas pirmajame 
1966 metų ketvertyje buvo šū
vi stas su dideliu deficitu, kuris 
sudarė 582 milijonus dolerių.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių valiutos rezervai, prekybos 
departamento duomenimis, pir
majame šių metų ketvertyje su 
mažėjo 424 mil. dolerių.

jos viršininkas) pasakoja (Sov. 
Litva, 1966/106):

Kėdainių chemijos kombina
tas gamina pagerintą sieros 
rūgštį, reikalingą dirbtinio pluo
što gamyboje. Tokią rūgštį bū
tina gabenti tik nerūdijančio

Von Braunui ir dviem 
prancūzam paskirta 

premija
PARYŽIUS. — Tarptautinė

Galaberto astronautinė premija 
paskirta trims asmenims: Wer- 
neriui von Braunui, JAV-bių ast 
ronautikos ir erdvės administ
racijos pareigūnui, ir 
Prancūzijos technikams — Jean 
- Pierre Causse ir Roger Cheva- 
lier.

$4,000 premija įsteigta 1954 
metais prancūzo pramonininko 
P. Galaberto, spalio mėnesį Pa- 
ryžiuje dar prieš Tarptautinį 
astronautikos kongresą Madri
de. Trys pasidalinsią premiją.

Dr. von Braunui suteikta pre
mija už jo visą darbą Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, y- 
pač už Saturno projektą.

Du prancūzai pagerbti už 
Prancūzijos pastangas erdvės 
srityje.

didžiausias mozaikinis
PAVEIKSLAS

Didžiausias Amerikoje 18x40 
pėdų mozaikinis paveikslas nuo 
šiamas Šv. Hiacinto bažnyčiai, 
Dunkirk, N. Y. Dailininkas 
Heinz Gaugel iš daugiau pusan 
tro milijono įvairiaspalvių ak
menėlių kuria viename paveik
sle tris vaizdus: paskutinės va 
karienės, nukryžiavimo ir pri
sikėlimo. Paveikslas svers 2,- 
200 svarų.

plieno cisternose. Bet geležin
keliai tokių cisternų neturi. Pap 
rastose c sternose nuvežta sie
ros rūgštis pluošto gamybos į- 
monei nebetinka. Kėdainių kom 
binatas turi mokėti stambią pa
baudą, iš netikusios rūgšties tie
kimą. Geležinkelis neatsako.

Vėl, įmonė susitaria (sava
rankiškai!) su kita įmone tam 
tikru laiku patiekti užsakytus 
gaminius. Išsiunčia, bet geležin
kelyje gaminiai kažkur užsiguli 
ir pristatomi gerokai po pažadė
to termino. Užsakiusi įmonė ken 
čia nuostolius dėl jos gamybos 

dviem 3Usitrukdymo, geležinkelis išsi
suka sumokėjęs pabaudą po pen 
kis rublius už kiekvieną pavė
luotą dieną, o tiekianti įmonė 
moka kelias dešimt kartų dides
nę pabaudą už pavėlavimą... E.

Užimtas Vambos 

miestas

LEOPOLDVILLE, Kongas. — 
Leopoldvillėje paskelbtas ofi
cialus komunikatas. Jame sa
koma, kad reguliari Kongo ar
mijos kariuomenė užėmė Vam
bos miestą, kuris yra Konge 
šiaurės rytuose, už 120 mylių 
į pietus nuo Pauliso miesto.

Pasak Reuterio agentūros pi a 
nešimo, Vambos miestas buvo 
paskutinis svarbus Kongo su
kilėlių atramos taškas krašto 
šiaurės rytuose.

Taipgi pranešime pažymima, 
kad dideli miškų rajonai į ry
tus ir šiaurę nuo Stanleyvillės 
tebėra sukilėlių rankose.

Planuojama Indonezijos ir Malaizijos konferencija
JAKARTA. — Indonezijos už

sienio reikalų ministeris A. Ma- 
likas gegužės 21 dieną Jakarto- 
je pareiškė, jog jis nusistatęs 
vykti į taikos konferenciją su 
Malaizija.

“Esu pasiruošęs važiuoti”, — 
pasakė Malikas spaudos konfe
rencijoje Jakartoje. Jis tik lau
kia žodžio dėl vietos ir laiko.

Atrodo, šią savaitę Bangko- 
ke, Thailando sostinėje, bus pra 
dėta Indonezijos ir Malaizijos 
taikos konferencija išspręsti ne
paskelbtam karui tarp abiejų 
kraštų.

Malikas privačiai pareiškė,

kad prezidentas Sukamas prie
šinasi taikos pasikalbėjimams. 
Bet naujoji indonezų vyriausy
bė turi planą susitaikyti su 
Malaizija ir ji pasiryžusi vyk
dyti šį savo planą.

Indcnezų oficiali spaudos a- 
gentūra Antara gegužės 25 d. 
paskelbė, kad bus Indonezijos 
ir Malaizijos taikos konferenci
ja. Ir ši agentūra priminė, jog 
tiems pasikalbėjimams geriau
sia vieta būtų Bangkokas.

Malikas pareiškė Indonezijos 
Moterų akcijos frontui, kad bai
gimas konflikto su Malaizija

pagelbėtų pašalinti Indonezijoje 
infliaciją.

Malaizija, laukia
KUALA LUMPUR, Malaizija. 

Malaizijos vyriausybė laukia iš 
Indonezijos pranešimo, kada ir 
kus bus sukviesta taikos kon
ferencija. Vicepremjeras T. A. 
Razakas žurnalistams pareiš
kė; “Mes davėm kai kurias su
gestijas ir laukiame patvirtini
mo”.

Paruošti svečių namai
BANGKOKAS, Thailandas. — 

Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai, turį artimus ryšius

su Indonezijos ir Malaizijos am
basadomis, jau turi paruošę 
dvejus svečių namus delegaci
joms.

Čekoslovakijos
kapitalistinis žingsnis

PRAHA. — Čekoslovakija, 
raginanti savo piliečius per dve
jus metus pasistatyti nuosavus 
namus, pažengė vieną kapitalis
tinį žingsnį toliau. Praha dabar 
priima įstatymą, leidžiantį par
duoti valstybinius apartmentus 
privatiems asmenims.

Prancūzijos prezidentas Ch. de 
Gaulle ruošiasi kelionei j Sovietų 
Rusiją.

— Tautinė kultūra yra kelias į 
tarptautinį pripažinimą ir bendra
vimą.
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KĄ PASIIMTI STOVYKLON?

Kaip senas stovyklautojas, ore negenda, 
noriu duoti savo patarimą. Svar Gera nuotaika — niekad neiš- 
biausias dalykas, kurį būtiniau- sibaigia. Juo daugiau ją dalini, 
šiai reikia pasiimti į stovyklą, juo daugiau tau jos lieka, 
yra GERA NUOTAIKA. Be ge Gera nuotaika — lengva. Ją 
ros nuotaikos net ir didžiausias gali nešti sunkiausiuose žygiuo- 
stovyklinis maišas nieko nepa- se. Ji visai nieko nesveria. 
dės. Ir nuostabus dalykas ta j Gera nuotaika — brangesnė 
gera nuotaika. už auksą ir deimantus. Jos ne-

Gera nuotaika — stipri, kaip nupirksi už jokius pinigus, 
dramblys. Ji gali pakelti vi- Tai neužmirškite pasiimti į 
sus sunkumus. stovyklą savo geriausią draugą

Gera nuotaika — nereikalin- — GERĄ NUOTAIKĄ! v 
ga šaldytuvo. Ji ir šilčiausiame į s. VI. Vijeikis

Chicagos skautų veteranų dvigubas oktetas, sėkmingai įda navęs ke
turias dainas į plokštelę Laužų aidai. Iš kairės stovi: V. Vaitkevičius, 
J. Gaižutis, V. Kupcikevičius, A. Grina, P. Naris, B. Mačiukevičius, 
G. Kazėnas; sėdi: A. Trinkūnas, A. Kovera, P. čalkis, muz. A. Gečas 
(vadovas), A. Palionis, V. Stropus (reik. ved.), L. Traška.

ŠV. JURGIS KRETINGOS TUNTE

Mūsų didžioji šventė — At
lanto rajono skautų-čių sąskry
dis praėjo sėkmingai.

Prieš tai, turėjome tunto su
eigą ir įžodžius, nes kas gi no
rėtų būti be kaklaraiščio šven
tėje? Ruošėmės tvarkingai, iš 
anksto pramatydami kiekvieną 
smulkmeną.

Balandžio 23-oji netruko atei 
ti. Uniformuoti budintieji pasi
tinka pirmuosius svečius iš Bos 
tono. Kokie malonūs tie svečiai!
Balseliai lyg lakštingalų — mat 
moteriškos giminės, kas mūsų 
gimnazijoje beveik stebuklas.
Ir dar daugiau tokių “stebuklų” 
atvažiavo! Tai Worcesterio ir 
Putnamo sesės. Prigužėjo ir bro 
lių skautų. Vadovai tik laksto 
sušilę, priiminėdami svečius ir 
nurodinėdami nakvynei vietas.
Šv. Antano gimnazija atrodo 
lyg didelis skruzdėlynas.

Pavakarieniavę (nors tokiais 
atvejais valgyti visiškai nesino
ri), renkamės bendram laužui.
Lietuviška daina, šūkiai, ploji
mai kelia nuotaiką. Visi jaučia
mės lyg viena didžiulė šeima: 
ir geltonplaukė sesė, ir žilaplau 
kis svečias, ir tėvai pranciško
nai, ir visi Šv. Antano gimna
zijos mokiniai...

Po laužo seka dainų ir šokių 
vakaras. Skubame susipažinti 
su sesėmis. Gaila tik, kad jų vi 
sad permažai, nes laimingieji 
šoka, o kiti turi būti patenkin
ti galėdami žiūrėti.

Ir vėl tyla. Ramu. Tik sargy
ba budi. Mintyse dar aidi muzi
kos garsai. Dar taip norėtųsi 
šokti ir žiūrėti į mėlynas akis 
nors sapne.

Rytas išaušo lietingas ir pa
niuręs, todėl nei tarpusavyje 
kalbėtis nėra nuotaikos ir tik 
tingiais žvilgsniais klausiame 
vienas kitą: — Kaip išmiego
jai?

Šį rytą visi organizuotai, su 
vėliavomis, dalyvaujame pamal
dose. Toks didelis būrys svečių 
ir gimnazijos mokinių jokiu bū
du nesutilptų kuklioje pranciš
konų koplytėlėje, todėl altorių 
papuošėme didžiojoje salėje. Šv.
Mišias atnašavo ir įspūdingą pa 
mokslą pasakė malonusis tėvas
provinciolas Leonardas Andrie- KuniS- Birutės ir DLK Mindaugo draugovių skautės-ai su vadovais Motinos dienos minėjime. Pirmoje 
kus OPM eilėje klūpo Mindaugo d-vės draugininkas ps. Gvidas Valantinas. Antroje eilėje iš kraštų stovi: kairėje

’ . jaun. skaučių vadovė v. si. Regina Vaitkevičienė, dešinėje — Birutės d-vės draugininke s. Aldona Bau-
Po gardžių lietuviškų pietų kienė. Nuotr. ,V. Račkausko

skubėjome i iškilmingą sueigą. 
Ir vėl rikiuojamės, lygiuojame, 
raportuojame... Kretingos tun
to skautams, baigusiems skilti- 
ninkų kursus, tuntininkas įtei
kia pažymėjimus. Trumpa pro
gramėlė, himnas ir mūsų šven
tė baigiasi. Spausdami kaires 
dar kartojame: — Nors sako
me dabar sudiev, bet susitiksim 
vėl... Svečiai lyg nenorom pra
deda skirstytis. Išlydime links
mąsias seses ir brolius skautus. 
Vėl liekame vieni su maloniais 
prisiminimais ir pasiryžimu būti 
gerais mokiniais, pavyzdingais 
skautais ir sąmoningais lietu
viais. Skautas

NAUJA VADOVĖ
Aušros Vartų tunto Birutės 

draugovės, Cieeroje, jaunesnių
jų skaučių vadove paskirta v. 
si. Regina Vaitkevičienė. Drau
govei vadovauja draugininkės 
s. Aldona Baukienė.

TALKON LITUANICOS 
TUNTUI

Geležinio Vilko draugovė (New Yorke), balandžio 24 d. įsigijusi ir 
pašventinusi savo vieneto vėliavą. D-vei vadovauja s.v.k. Alg. Šimu- 
konis (ketvirtas iš kairės viršuje). Nuotrauką R. Kisieliaus

SKAUTIŠKOS DAINOS JAUNIMO 
CENTRE

šį penktadienį skautiškų dai
nų mėgėjai, skautai ir lietuviš
ka daina besidomintieji čikagie
čiai rinksis į Jaunimo centrą iš
klausyti pirmosios skautiškos 
dainų plokštelės. Į pristatymą 
atvyksta svečių iš Clevelando ir 
Detroito. Pristatymas įvyks 8 
v. v.

Plokštelė įdomi įvairiais atve
jais. Pirmiausia tuo, kad pirmą 
kartą vienoje plokštelėje daly
vauja pirmaujantieji lietuvių 
oktetai iš Chicagos, Clevelando, 
New Yorko. Įdainuota yra še
šiolika originalių dainų. Kiek
vienas oktetas yra įdainavęs po 
keturias dainas. Daugelis bus 
girdimos tik pirmą kartą. Yra 
ir specialiai šiai plokštelei pa
rašytų. Muz. J. Bertulis yra pa
rašęs muziką skautų himnui, 
tačiau jis dar nėra oficialiai pri 
pažintas ir vadovybių patvirtin
tas, todėl plokštelėje įdainuota 
kitu vardu. Pagal muz. A. Ge
čo melodiją, s. V. Bražėnas yra 
parašęs dainos žodžius, kurie 
yra skirti A.S.S. narių žygiui 
prisiminti Jungtinėse tautose 
1965. XI. 13. Kaip žinome, 
akad. skautai suruošė protesto 
žygį Saugumo taryboje, jis pla
čiai nuskambėjo po pasaulį. Jam 
prisiminti ir skiriama viena dai
na, kuri vadinasi “Kur jaunys
tė”.

Išgirsite nemažai sukaktuvi
nių dainų,, kurios dėl sunkumo 
ar kitų priežasčių plačiau nepa
plito. Skautų kelias iš tėvynės

iki dabartinių vietovių ėjo per 
tolimus ir svetimus kelius. Dau 
guma jų yra užrašyti dainose, 
kurias išgirsite. Plokštelė bai
giama įspūdinga “Vakarine 
skautų giesme”, kuriai žodžius 
parašė kun. S. Yla, muziką N. 
Ulėnienė.

Įdainavimas užtruko net dve
jus metus. Tai vaisius gražių 
pastangų ir sutartinio darbo, 
kuris yra paaukotas lietuviškai 
dainai ir brangiam mūsų jauni
mui. Ar bereikia gęresnės dova 
nos Jaunimo metų proga.

Plokštelę pristatys muz. A. 
Šimkus, ją demonstruos inž. J. 
Ralys. Visuomenė ir skautai 
kviečiami pristatymo vakare da 
lyvauti. Tikimės, kad ji paten
kins visų lūkesčius ir viltis.

Br. IV.

STOVYKLOS VADOVYBĖ
Chicagos skautų-čių stovykla 

šiemet įvyks liepos mėn. 9—23 
d. Rako stovyklavietėje, Custer, 
Mich. šiemet kiekvienas sto
vyklaujantis tuntas turės savo 
atskirus virtuvės-valgyklos pa
status ir kitus patogumus. Sto- 
vyklon vyksta didokas skaičius 
patyrusių vadovų-ių. Sudarytos 
jau ir stovyklų vadovybės:

Aušros Vartų tunto stovyk
los viršininkės pareigas eis ps. 
Larisa Jankūnienė. Stovykla pa 
dalyta į dvi pastovykles. Skau
čių pastovyklei vadovaus si. 
Kristina Žebrauskaitė ir Ona 
Pračkailaitė. Jaun. skaučių pa- 
stovyklės vadovės — si. Viole
ta Smieliauskaitė ir Zita Bur
neikytė. Joms talkininkaus visa 
eilė vyresnių ir jaunesnių va
dovių: tuntininkė s. R. Kučienė, 
ps. S. Kunstmanienė, ps. A. Ra 
manauskienė, v. si. V. Meiluvie- 
nė, v. si. R. Vaitkevičienė, v. 
si. E. Šalčiūnienė, si. A. Jova- 
rauskienė.

Gailestingoji sesuo — p. Su- 
gintienė.

Maitinimu rūpinsis p. A. Ka
raliūnienė ir A. Šiurnienė.

Lituanicos tunto TAURO sto 
vykios viršininkas s. Vladas Vi
jeikis. Jam talkininkaus šie

vadovai: tuntininkas ps. M. 
Jakaitis, s. R. Račiūnas, ps. G. 
Valantinas, s. Z. Jaunius, j. b. 
R. Kunstmanas, s. V. Namikas, 
ps. kun. A. Kezys, ps. J. Šalčiu 
nas, ps. J. Ivanauskas, s. A. Ka 
raliūnas, s. v. v. si. Fabijonas, 
si. R. Burba, si. G. Plačas, si. 
V. Krapauskas, si. S. Plioplys 
ir kt.
Maitinimu rūpinsis D. Kuraus- 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

» Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. =iŠ
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Ofa. 785-4477; Rea PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBt — NERVU tB 

EMOCINES LIGOS 
CRAUTORI) MEDICAL BLDO. 

MII No. PnlaaU Road 
Valandos nagai susltarlma

Res. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUIEKIJA IR MOTERŲ LLIGO8

6132 So. Kedzie Ave., IV A. 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 1-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 IVest 71st Street 
Specialybė — vidaus ligos

(71-os lr Campbell Ave.. kampas) 
Vai. kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. t 

Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, UL 

Telef. ofiso: PUllman 5-678- 
Namu: BEvertv 8-3946

PriSm. vai., antrad. — ketv. 6—8 
v. v.; šeštad. 1—3 v. p. p., Kitom 
dienom uždaryta.

PRIIMKIM ATVYKSTANČIUS
Iki Chicagoje įvykstančio Jau 

nimo kongreso liko vos tik mė
nuo laiko. Įvairios šio kongreso 
rengimo komisijos tiesiog karšt 
ligiškai dirba, kad viską laiku 
ir pagal planą įvykdytų. Viena 
iš svarbesniųjų problemų yra 
apgyvendinimas į kongresą iš 
kitų kraštų atvykstančių jau
nuolių. Jaunimo kongreso daly
vių priėmimo komisijos pirmi
ninkė fil. Dalia Tallat-Kelpšai- 
tė kreipėsi laiškais į visų Chi
cagos skautų vienetų tėvus (laiš 
kai buvo įteikti visiems skau
tams-ėms), prašydama priimti

Lituanicos tunto vadovai atei
nantį savaitgalį (gegužės 28—
29 d.) ruošia darbo išvyką Ra
ko stovyklavietėn, Custer, Mich. į skautiškas šeimas atvykstan

čius, bet iki šiol gavo tik labai 
nedidelį skaičių teigiamų atsa
kymų. Reikalas yra svarbus ir

Stovyklos laikas artėja, o sto
vyklavietėje yra visa eilė būti
nai atliktinų darbų. Lituanicos 
tunto vadovybė kviečia tėvus 
prisidėti, kad stovyklavietė bū
tų patogesnė jūsų stovyklau
jantiems vaikams. Visi, galin
tieji ateinantį savaitgalį įsijung 
ti į šią darbo išvyką, prašomi 
pranešti Romui Račiūnui, telef. 
WA 5-9789.

skubus, todėl prašome nedelsti 
su atsakymais ir parodyti lietu
višką nuoširdumą ir vaišingu
mą. šiuo reikalu kreipkitės į
Jaunimo kongreso būstinę Jau j šių 
nimo Centre: 5620 S. Claremont 
Ave., telef. 776-4577. Nedelski
te.

MOTINOS DIENA CICEROUE
Apsiniaukęs gegužės 8 d. sek 

madienio rytas. Aušros Vartų 
tunto Birutės d-vės ir Lituani
cos tunto Mindaugo d-vės skau
tės-ai tvarkingomis gretomis su 
savo vėliavomis įžygiuoja į Ci
cero Šv. Antano parapijos baž
nyčią pamaldoms. Nuotaika baž 
nyčioje iškilminga, visi jaučia, 
kad šiandien neeilinis sekma
dienis. Kun. dr. A. Juškos pa
mokslas sužadina visų širdyse 
nuoširdų gilios pagarbos jaus
mą motinai.

Skautai-tės, jų tėvai ir sve
čiai po pamaldų renkasi para
pijos salėje. Čia įvyksta abiejų 
draugovių iškilminga sueiga ir 
Motinos Dienos minėjimas. Skau 
tams-ėms salėje išsirikiavus įne 
šamos vėliavos. Seka raportai 
ir įsakymai, kuriuose paminėti 
pažangieji skautai-tės ir kiti 
draugovių reikalai. Abiem drau 
govėm pasisveikinus šūkiais, 
Birutės d-vės draugininke s. Al
dona Baukienė nuoširdžiai pa
sveikina motinas ir dėkoja joms 
už bendradarbiavimą skautiška 
me darbe. Susikaupimo minute 
ir atsistojimu pagerbiamos vi
sos mirusios motinos. Trumpą, 
prasmingą žodį taria ir Cicero 
skautų-čių dvasios vadovas kun. 
dr. A. Juška. Oficialioji sueigos 
dalis baigta — seka dainos, 
deklamacijos ir tradicinė “Atei
na naktis”.

Sueigai pasibaigus Mindaugo 
dr-vės draugininkas ps. Gvidas 
Valantinas padėkojo tėveliams 
už apsilankymą ir visus pakvie
tė užkandžiams. Skautės-tai vai 

metu papuošė savo mamy
tes Birutės draugovės sesių pa 
rūpintomis gėlėmis.

Dalyvis

Jeigu jums reikia
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU 
kreipkitės i “Draugą”, kuris spaus 
dina tokius talykėlius gražiai. gre> 
tai Ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4546 W. 63rd St.. Chicago 29 III 

Telefonas - LU 5-950(1

a® P. ŠILEIKIS, 0. P.Ad Ortopedus, Protezistas
Aparatai-Protezai. Med. ban-1 dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supporta) lr t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRospect 8-5084
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 įvest 68rd Street
Vai.: kaadien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rea. telef. VVAlbrook 5-5076

Bez. tel. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 West 63rd Street
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest eotlt Plaee 
Tel.: REpubUo 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl s: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

~Dr7vL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476.4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstu ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0588 — Elgin
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 IVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika lr Alergija

2751 IVest 5 Ist Street 
Valandos: pirm., antr., ketv. 2—9
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. vak.

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susltarlma.

Oftoo HE 4-I4M Rea. RE

DR. B. SAIŽIUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų llgor 
2454 West 71st Street

(71-ob lr Campbell Ave kampas) 
vai: kaadien I—t tr 6-8 vai vai

šešt ! 2 — 3 v' p p. 
fre3tadie.itulj> uždaryti

Ofiso tel. pr 8-aaao
Nantu — mr PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B AGYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
3656 »eat 88rd Street

Pirm., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 Iki 1 vai. It nuo 4 Iki 7 v. v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Res. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.; 
šešt 11 lkl 4 val popiet: arba susi 
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000. res. GA 3-7378

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 Wt«t 6Srd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Road
Valandos: *—12 lr 7—9 v. v. pagal 
Susltarlma, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Oflao ii buto tel. OLymple 1-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Court. Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad,
lr šeštad. tik susitarus.

Oflao 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5548 So Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. lr penkt. uuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susltarlma

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 IVest 59th Street

Vai,: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad, nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta

Tel. ofiso lr buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 IV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestem Avenue

Pirmad., antrad., ketv. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel RE 7-1108.
Res. tel. 230-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 IVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 liest 63rd Street

Valandos. pirmad., ketvirt. 6 
antrad., penkt. 1

Prilminšja tik sugltarus

Tel. ofiso PR 6.78OO; Namy D25-76R

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue 

Valandos. 1-9 v. p. p. 
ršskyrus trečiadieni 

Tel 483-2666

OR. L RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 S. Kedzie Ave.
X^v«JSlri?ad” 8ntra(J-. ketvirtad. li 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ii 
______Best g v, r. iki I v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 IVest 69th Street
,r.TPr,e?^ls **■ Kryžiaus ligokime 
VAL.: Pirmad.. antr., ketv., peni 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 
kitu laiku Nusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Ave., YA 7-738
/Aį-",,1 y , P P- ik* 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniai 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS*
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATO! 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 IVest 71st St. 

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietį
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 U 
2 v. p p. ir nuo 7- Iki 8 v. v.; ant 
lr penkt. nuo li iki 2 v. p p 
vakarais pagal susitarimą,

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija
Marąuette Parko ofisas: 2150 We 

71 Street, telefonas 925-8296
Res. tel. WA 5-3099. 

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v vah
šešt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4644 South Ashland
Ave., tel. OL 4-2896

Valandos: 2—E v. popiet kasdien
Sekmadieniais lr trečiadieniai* 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTER
LIGOS

Ofisas ir rez. 2662 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-557 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 iki 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kli 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2133. Namu GI 8-619S

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 IVest 71st Street
PrilmlnBJa ligonius tik aualtarua 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p.
______ Treč. ir šeštad, uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 IVest 69th Street
Specialybė. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. i 

šeštadieniais 1 iki 4 vai 
■ Trečiad teniają uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien. 6—8 v. v. 
Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3150
DR. F. C. VVINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 IVest 71st Street 

Vai.: S lkl 4 p. p. ir 7 iki 8 v. v.
Treč. lr šeštad. pagal sutarti.



Jungtinių Valstybių

INVESTICIJOS KANADOJE
ITALIJOS KOMUNISTAI NERIMAUJA

Ieško aukų ir siekia anarchijos

KAS JŪSŲ GROŽIU SENOBINIU 
TIKI

Kanadoje vis dažniau pasi
reiškia sąjūdžiai, kurie reika
lingi ir verti rimtesnio dėme
sio. Šiuo tarpu ten pradėta 
gyventi “priešamerikoniško- 
mis” nuotaikomis. Kanadiečiai 
norėtų paskelbti ekonominę 
nepriklausomybę nuo Jungti
nių Valstybių. Pradedami są
jūdžiai siekiant mažinti JAV 
investicijas į Kanados pramo
nę ir įvairios rūšies įmones. 
Norima, kad patys kanadiečiai 
daugiau domėtųsi savo krašto 
ekonomija ir pradėtų vaidinti 
didesnį vaidmenį tiek pramo
nėj, tiek prekyboje.

Naujuosius sąjūdžius teisin
gai galima būtų pavadinti e- 
konominiu nacionalizmu, ke
liančiu savotišką patriotizmą 
ir turinčiu politinį patrauklu
mą. Kanados finansų ministe
ris Mitehell Sharp ir jo pirm
takas ministeris Walter Gor- 
don yra pastatę reikalavimus 
išgauti iš Jungtinių Valstybių 
daugiau ekonominės nepriklau
somybės. Jie yra pas ūlę atitin 
karną planą, kuris vis labiau 
tampa populiaresniu ir kana- 
ditč.ams patrauklesniu.

*
j ingtinių Valstybių pramo- 

n.i inkų, prekyK t inku ir šiaip 
jau finansininkų investicijos 
Kanadoje yra milžiniškos. Ka
nados patriotai galvoja, kad 
jos yra pernelyg didelės. Jas 
reikią mažinti, kontroliuoti ir 
kiek galima daugiau atsipalai
duoti nuo priklausomumo Jung 
tinėms Valstybėms.

Investicijų dydis ir naudoto
jų bei vartotojų koncentraci
ja sudaro priežastį reikšti ne
pasitenkinimui ir net susirūpi
nimui. Buvęs finansų ministe
ris Walter Gordon buvo susi
rūpinęs tuo, kad užsieninių fi
nansinių firmų kanadiškos pa
galbinės ekonominės organiza
cijos nėra Kanados kontrolės 
objektas ir pasiūlė keletą dis
kriminuojančių sumanymų jas 
apdėti valstybiniais mokesčiais 
ir apriboti jų veiklos iaisvę. 
Naujasis finansų ministeris 
Sharp norėtų eiti kitokia kryp 
timi. Jis esąs priešingas Gor- 
dono siūlytai diskriminacijai, 
vietoje to jis skatintų ir ug
dytų nacionalizuoti užsienio 
firmų pagalbines organizaci
jas.

*
Niekas neabejoja, kad besi- 

reiškią Kanadoje “ekonominės 
nepriklausomybės” sąjūdžiai 
reikalauja rimto dėmesio, bet, 
giliau pažvelgus į esamą pro
blemą, tenka konstatuoti, kad 
tuo atlieka tik kurstymo dar
bą, bet toli gražu neišsprendžia 
pačios problemos.

Kanados vyriausybė, jos e- 
konomistai, jos politikai ir vi
si padėtį suprantą piliečiai ne
gali nesuprasti ir nematyti, 
kad to krašto ekonominis ūgis 
šiandien yra didelis, šiuo ir ki
tais atžvilgiais Kanada išau
ga ’ proporciniai imant nema
žą jėgą ir šiandien jau ir tarp
tautinėje politikoje įgyja svo
rį, tai daugiausia bus Jungti
nių Valstybių stambių inves
ticijų ir kitokios ekonominės 
bei finansinės pagalbos dėka.

Jungtinių Valstybių kapitalo 
dėka kanadiečiai turi daugiau 
darbų savo darbininkams, dau
giau ir didesnių įeigų, įsikūrė 
daugiau rinkų, atsirado dau
giau progų visokiam pramoni
niam ir prekybiniam progre
sui. Be užsieninių investicijų, 
pirmoje eilėje iš Jungtinių Val
stybių, Kanada šiandien būtų 
nepalyginti ekonominiai silpnės 
nė ir ji būtų išstatyta net 
komunizmo pavojui. Ir nesun
ku numanyti, kodėl taip galė
tų įvykti. Visur, kur susilpnė
ja ekonominis gyvenimas, kur 
darbininkų dauguma netenka 
darbų, kur pradeda siautėti 
skurdas, ten atsiveria plati ko
munistinei agitacijai dirva.

*
Jei Jungtinės Valstybės iš

trauktų iš Kanados savo inves
ticijas, Kanadą paliestų sun
kus ekonominis atoslūgis. Tai 
būtų nepalyginti blogiau, negu 
ekonominė “priklausomybė” 
Jungtinėms Valstybėms.

Suprantama, Kanadai turint 
žymiai mažiau gyventojų, dau
gelis ekonominių sąjūdžių ne
gali atlaikyti konkurencijos. 
Ji turi mažiau sukoncentruotų 
rinkų. Tačiau, nepaisant viso 
to, klausimas yra problematiš
kas. Jam išspręsti yra reika
linga daugiau ko, negu tam 
tikri susijaudinimai, nerealūs 
ekonominės “nepriklausomy
bės” reikalavimai.

Jungtinės Valstybės ir Ka
nada yra artimi ir geri kai
mynai. Sugyvenimas geras, 
draugiškas, nuoširdžiai kaimy
niškas sugyvenimas yra reika
lingas abiejų šalių gerovei ir 
saugumui. Todėl, jei šiandien 
Kanadoje atsiranda susijaudi
nimų, kurie yra labiau paremti 
jausmais, negu praktiškais e- 
konominiais apskaičiavimais, o 
gal ir “ura - patriotizmu”, tą 
sentimentą reikia pakreipti 
praktišku keliu — geriau ba
lansuoti Kanados ir Jungtinių 
Valstybių ekonomiją. To gali
ma bus pasiekti einant ne sen
timentalumų keliais, bet rimtu 
ekonominio gyvenimo planavi
mu ir taip pat rimtų užsieni
nių investicijų balansavimu ir 
panaudojimu.

Italijoje streikų niekada ne
trūksta. Bet ypačiai paskutiniu 
laiku jų padaugėjo: streikuoja 
gydytojai, studentai, tramvajai, 
traukiniai, tarnautojai, o ypa
čiai didžiųjų pramonės miestų 
darbininkai. Pastarieji streikai 
buvo gana kruvini: darbininkai 
daužė fabrikų įrengimus, mu
šė prie streiko nesidedančius 
darbininkus, rengė neleistas ma
nifestacijas miesto gatvėse, 
trukdydami ir stabdydami susi- 
ciekimą, o policija, kuri darė 
tvarką, buvo mušama, apmėto
ma akmenimis. To pasėkoje šim
tai sužeistų policininkų, kelioli
ka darbininkų. O po to viso 
komunistų interpeliacijos par
lamente, kaltinimas vidaus rei
kalų ministerio, kad jis leidęs 
policijai mušti darbininkus, ku
riems konstitucija garantuoja 
streikų laisvę ir pan.

Komunistai ieško aukų
Visa tai rodo, kad Italijos 

komunistų partija ieško aukų. 
Reikia, kad streikuojančių dar
bininkų tarpe būtų sužeistų, 
kad būtų preteksto paskelbti 
visuotinį streiką visame krašte, 
kad tuo būdu paraližuotų kraš
to ekonominį gyvenimą, dar la
biau suerzintų minias ir be pa
liovos keltų krašte neramumus. 
Ko visa tuo siekia Italijos ko
munistų partija? Ji žino, kad 
tuo revoliucijos nesukels, val
džios nenuvers, tad pasitenkina 
bent anarchija.

Kad visa tai yra komunistų 
organizuojama, vadovaujama, 
rodo ypač Milano darbininkų 
streikas, kada prie didžiųjų fab 
rikų (Alfa Romeo, Face Stan
dard ir kitų) iš anksto buvo 
paruošti ir pasiųsti sunkveži
miai pilni akmenų, baslių ir 
geležgalių, nes ten buvo numa
tytas susirėmimas su policija 
ir streiką laužančiais darbinin
kais. Streiko ir neramumų me
tu ve kė tam tikros “comman- 
dos”: komunistų aktyvistai,
lakstydami po miestą motocik
lais, sekė policijos judėjimą, nu
rodinėjo darbininkams, kur rink 
tis, kur yra “ginklai”, palai
kydami ryši tarp įvairių strei
kuojančių būrių, nurodydami, 
kur ir kada pulti darbovietes, 
naikinti visa, kas po ranka pa
kliūva Milano miestas išgyveno 
kelias nekontroliuojamo teroro 
dienas. Ir visa tai buvo nukreip
ta prieš ką? Prieš fabrikų savi
ninkus, kurie daugelio didžiųjų 
fabrikų yra pati valstybė. Žiau-

Spaudoj ir gyvenime

RAUDONŲJŲ INFILTRACIJA 
STUDENTIJOJE

tams ir jų nesusivokiantiems bend
rakeleiviams laimėti daugelio dė
mesį ir įtraukti į savo sąjūdį at
skilusius ir rūsčius jaunuosius ra
dikalus”.

Šiuos dalykus turėtų tėvai ir ki
ti išaiškinti savo studijuojančiam 
jaunimui, kad jie mokėtų kaip 
spirtis maskuotoms ar atviresnėms 
komunistų užmačioms.

J. žvilb.

riai buvo puolami, mušami tie 
darbininkai, kuriems jau nusi
bodo nuolatinė komunistų agi
tacija ir kurie nepaklausė ko
munistų vadovaujamų unijų. A- 
gitatoriai, matydami, kad dar
bininkai (bent dalis jų) yra jau 
indiferentiški nuolatinėms agi
tacijoms, kurie supranta, kad 
streikais nieko negalima pasiek
ti, pasistengė iššaukti inciden
tus, kraujo praliejimą. Komu
nistams reikia aukų. Jų pasiga
minta pakankamai: sužeisti, su
mušti, areštuoti, nuostoliai fab
rikams. Paskui pasipylė parla
mente intervencijos. Valdžia 
atsakė gana griežtai ir katego
riškai: policija atliko savo pa
reigą pavyzdingai ir padarė tai, 
ką turėjo tokiais atvejais pa
daryti.

Nori įrodyti savo veiklą
Visa tai rodo vieną: Italijos 

komunistų partija nori pasirody 
ti, kad ji yra gyva, veikli, kad 
jos nariai ir “masės’’ nepaste
bėtų, jog Italijos komunistų par 
L ja politiškai yra lavonas, ne- 
tuiįs ką naujo pasakyti ir pasiū
lyti liaudies masėms. Italijos 
komunistų partija laikosi tik 
savo geležine organizacija, savo 
kadrais, kurie automatiškai ati
duoda savo balsus komunistam 
rinkimų metu. Italijos komunis
tų partija, niekaip neįsiskverb
dama į valdžią, šiandien yra ne 
partija, o paprasta organizacija, 
institucija, kuri neturi lemiamo 
žodžio krašto valdyme. Dėlto 
badymas į visas puses ieškoti 
dialogo čia su socialistais, čia 
su katalikais, kad tik kaip nors 
užsikabintų už realaus gyveni
mo. Komunistai mato, kad jie 
vis labiau yra izoliuojami iš gy
venimo. Kai jie kartoja, kad 
Italijos politika neturi igno
ruoti milijonų balsų, jie prisi
pažįsta, kad partija, nors yra 
didelė, bet niekam nereikalin
ga ir nenaudinga kraštui. Ji 
panaši į didelį dramblį, kuris 
nieko nepajėgia.

Nori supešdinti partijas

Viso to akivaizdoje, komunis
tų vadai griebiasi kitų priemo
nių parodyti savo gyvastingu
mą. Kadangi Italijos bendruo
menė įrodė, kad ji gali apseiti 
be komunistų partijos, šiai lie
ka viena išeitis; sudaryti to
kias sąlygas, kad demokratinė 
valdžia subirtų iš vidaus, kad 
katalikai ir socialistai susipeš
tų. Ant dabartinės valdžios griu 
vėsių komunistai tikisi sukurti 
naują daugumą, kurioje komu
nistai gautų savo vietą. Kitos 
išeities jiems nęra: arba įsi
gauti į valdžią, arba pavirsti 
niekam nereikalinga mumija. 
Šita baimė verčia komunistų 
vadus griebtis nelegalių prie
monių nuolat erzinti ir agituoti 
darbininkus. Italų k< «mjartijos

vadovybė nuolat šaukia kongre
sus, konferencijos fabrikų dar
bininkų, žemės ūkio darb ninku, 
studentų, jaunimo, moterų, ieš
ko visokių susitikimų, dialogų 
čia su vienais, čia su Kitais, kad 
tik parodytų savo gyvybę.

Paskutinių streikų epizodai 
kaip t u rodo instinktyvią komu 
nistų baimę Ūkti izoliacijoje. 
Tam panaudoja darbininkų u- 
nijas, reikalauja iš jų narių 
aklos klusnybės komunistų par
tijos direktyvoms, organizuoja 
streikų techniką su akmenimis, 
basliais, geležgaliais, o po to 
šauksmas savo spaudoje, kad 
policija žiauriai muša darbinin
kus, toji policija, kurios užda
vinys saugoti viešąją tvarką, 
piliečių saugumą ir laisvę.

Komunistams visai nesvarbu, 
kad sunaikinti fabrikų įren
gimai atsilieps į tų pačių dar
bininkų gerovę, kad nuolatiniai 
streikai grasina infliacija, bedar 
bių skaičiaus padidėjimu. Bet 
komunistams ne tas rūpi. Jiems 
šiandien reikia aukų, kad paskui 
dar kartą pasirodytų tikraisiais 
darbininkų gynėjais ir užtary
tojais. V. Mar.

PAŠAUKIMŲ KRIZĖ
Iš 1,600,000 tikinčiųjų Mon- 

tevideo, Urugvajuje, arkivys
kupijoje šįmet atsirado tiktai 
trys pašaukimai į kunigus. Iš 
Pietų Amerikos 313 klierikų 
mokosi Šiaurės Amerikos se
minarijose. Iš Meksikos 406 
klierikai mokosi Montenzuma se 
minarijoje, arti Las Vegas, N. 
M. St. Cluod, Minn., vyskupija 
uždaro 7-tą iir 8-tą skyrius 24 
mokyklose, nes trūksta seselių 
mokytojų.

Dviejų ekonomistų parodymai apie Anykščių negeroves 

JURGIS VĖTRA

V. Barisas ir J. Zinkevičius, 
ekonomistai, kurių profesiją 
kompartija suniekino, pasišovė 
griebtis plunksnos ir dėstyti 
“Kas nerašoma ataskaitose” 
(Tiesa, Ns. 5).

Poeto A. Baranausko išgar
sinti Anykščiai daug kuo gar
sūs. Ten tebestovi didysis Pun
tuko akmuo su Dariaus ir Gi
rėno atvaizdais. Ten kitas An
tanas — Vienuolis, vaistinei va
dovaudamas, nepadėjo plunks
nos į šalį. Nūnai Anykščiai nu
kaišyti naujais pastatais ir net 
turi universalinę parduotuvę. 
Rėmai gražūs. Kompartija gi
riasi dideliais laimėjimais. Bet 
pažiūrėkime į paveikslą. Tikro
vė šiurkšti, atstumianti.

Veltinius gamina, bet 
neparduoda

Minėti ekonomistai ne tik pui
kūs stebėtojai, bet sugeba ir 
tinkamu žodžiu vaizduoti tikro
vę. Ji nėra tokia džiugi, kaip 
kompartija norėtų. Kai kas pa
gaminama, bet vartotojas rei
kalingą pirkinį turi medžioti, 
kaip medžiotojas retą paukštį. 
Kai kompartija giriasi visko tu
rinti, eilinis pilietis, ekonomis
tų teigimu, plukasi, laksto pla
čiais pasviečiais menkniekio be
ieškodamas :

“Pirkėjui nėra svarbiausia, 
ar kooperatininkai įvykdė pla
ną, ar ne. Jam svarbiausia — 
gauti vietoje’ nusipirkti tai, ko 
jis pageidauja. Planų įvykdy
mo procentais žmonių nepamai

Amerikiečių I-sios divizijos tankai budi prie Da Nang-Hue autostra
dos Pietų Vietname.

tinsi ir neaprengsi. Kur kur, o 
Anykščiuose įsigyti reikiamas, 
visai ne deficitines prekes daž
nai būna problema. Štai Nevė
žio kolūkio parduotuvė, kur par 
davėja dirba O. štaškienė.

— Jau ne pirma diena vaikš
tau, — kalba kolūkietis, — o 
žieminės kepurės ir pirštinių nei 
sau, nei anūkėliui nupirkti ne
galiu. Matyt, teks važiuoti ki
tur...

Šioje parduotuvėje žmonės pa 
sigedo ir daugelio kitų būtinų 
prekių. Per keletą dienų apsi
lankėme Jakubavos, Staškūniš- 
kio, “Kibirkšties”, Bikūnų, Bud 
rių, Kalinino vardo kolūkio ir 
kitose parduotuvėse. Ir ten tas 
pats vaizdas. Tad ar verta ste
bėtis, kad apie trečdalį rajono 
(parduotuvių nuolat neįvykdo 
planų.

Prekės į parduotuves atga
benamos pavėluotai. Štai Vaš- 
kuonių, Virintos, Andrioniškio 
ir net universalinės parduotu
vės prekystalio darbuotojų pa
raiškos prekėms atgabenti bu
vo įvykdytos tik praėjus ke
liolikai dienų.

Blogiausia tai, kad panašios 
problemos sudaromos dirbtinai. 
Rajone yra veltinių fabrikas, o 
net šešiolikoje patikrintų par
duotuvių vietiniais nebuvo pre
kiaujama. Buvo laikas, kai ko
operatininkai nenorėjo prekiau
ti žuvimi. Teisindavosi, kad šil
ta, nėra gerų sąlygų šioms grei
tai gendančioms prekėms sau
goti. Taip buvo vasarą. O da
bar padėtis ta pati. Net devy
niolikoje parduotuvių nebuvo 
žuvies. Sukurta ir maišų pro
blema: jų sunku nusipirkti.

Silpna rajono kooperatininkų 
darbo vieta — darbo žmonių 
paklausos nagrinėjimas. Anykš 
čių kooperatininkai mažai užsi
sakė ir paltų mokyklinio am
žiaus berniukams bei mergai
tėms, ir žuvies, ir cukraus, ir 
daug ko kito.

Kooperatinių organizacijų va
dovai Anykščiuose dar blogai 
rūpinasi prekystalio darbuoto
jų darbo sąlygomis, štai Elmi
ninkų parduotuvė, čia nėra kros 
nies, darbo vietoje nėra medi
nių padėklų, o grindys parduo
tuvėje — cementinės. Parduo
tuvės vedėja D. Baltakytė labai 
skundžiasi, ir ji teisi. Su kaili
niais dirbama ir Surdegio par
duotuvėje”. '

Konjake maudykis, bet geros 
košės negausi

Vietos kompartijos vadovai 
Vilniuje, kurie mėgsta nesiurb
čioti, bet degtinę maukti, su
manė skelbti blaivybę ir kovo
ti prieš iškrypimus, kuriuos ug-

(Nukelta į 4 psl.)

Buvęs komunistų veikėjas Ab
bott Luce, pamatęs jų žalingus 
JAV demokratijai veiksmus, atsi- 
metęs nuo jų sąjūdžio parašė kny
gą “The New Left”. Jisai pats 
yra buvęs Progresyvios Darbo 
partijos (Kinijos komunizmui pa
lankaus sąjūdžio) organizatorius.

Savo naujojoje knygoje jis apta
ria raudonųjų grupes, dabar va
rančias agitaciją tarp studentų:

1. Progresyviosios Darbo parti
jos sąjūdis, agituojąs, kad studen
tai atsisakytų nuo karinės tarny
bos Vietname. Tas sąjūdis taip pat 
agituoja organizuoti pagalbą Viet
namo komunistams ir kalba apie 
organizavimą savanorių, kurie Viet
name kovotų prieš JAV dalinius.

2. Sovietų Rusijai palankusis 
komunistų sąjūdis daugiausia vei
kia per W.E.B. DuBois klubus, ga
vusius tokį vardą nuo vieno negrų 
vado, kuris paskutiniais savo gy
venimo metais pats tapo komunis
tu. Šio sąjūdžio pradžia — Ber- 
keley Kalifornijos universitetas. 
Vienu žymiųjų šio sąjūdžio narių 
yra Bettina Aptheker, vadovau
jančio komunistų intelektualo duk
tė. Ji buvo viena iš vadovių Ber- 
kely studentų rajone.

3. Studentai už demokratinę vi

suomenę — šis sąjūdis 1960 m. bu
vo pradėtas nuosaikiųjų socialistų, 
priklausančių Industrinės demok
ratijos Lygai. Pradžioje sąjūdis 
buvo nekomunistinė grupė, tačiau 
pastaruoju laiku palengvintas įsto
jimas ir komunistams, kurie dabar 
greitu tempu plečia čia savo įta
ką. Šis sąjūdis daugelyje univer
sitetų ima veikti išvien su DuBois 
klubais ir yra tarp vadovaujančių
jų vykdant radikalius protestus 
prieš karą Vietname.

Savo knygoje A. Luce išskai
to ir daugiau mažesnių komunisti
nių studentų grupių, pvz. trockis- 
tus ir kt. Iš viso, jo apskaičiavi
mu. “Naujoji kairė” JAV-se api
ma apie 12,000 studentų. Ne visi 
iš jų yra tikri komunistai, tačiau 
iš kitos pusės gal dar didesnis 
skaičius yra tiems sąjūdžiams sim
patizuojančių.

A. Luce manymu, apie 200,000 
studentų (apie 4% visų JAV stu
dentų) yra daugiau ar mažiau 
persiėmę šių dienų radikalizmu. 
Jis daug ką apie tai žino, nes pats 
tuose sąjūdžiuose dalyvavo ir net 
1963 m. buvo išvykęs į Kubą, ne
paisydamas Valstybės departamen
to draudimo. Dabar jis savo pažiū
ras pakeitė ir apgailestauja, kad 
“Mes be kovos leidome komunis-

SKIRTINGI UOSTAI
AURELIJA BALASAITIENe 

Romanas

— Tai pati iš Lietuvos. Kaip seniai?
— Jau metai.
— Gerai. Aš turiu čia užpildyti dokumentus. Ge

riau kalbėkime angliškai, nes aš taip gerai lietuviš
kai nemoku. Man neužtenka žodžių.

— Gerai. Man tik buvo labai malonus jausmas, 
kad amerikiečių karių tarpe atsirado lietuviškai mo
kąs žmogus.

— O lietuvių pas mus nemažai. Kur gimei? — 
paėmęs blanką, draugiškai ėmė mane klausinėti ser
žantas Andrius, mano atsakymus nuolat pasižymėda
mas grafuotame popieriuje.

— Kaune.
— A, Kaunas. Žinau. Didžiausias miestas buvo?
— Vilnius didesnis.
— Bet girdėjau, kad ten lenkai.
— Kurį laiką lenkai buvo atėmę Vilnių, bet Vil

nius yra tikroji Lietuvos sostinė.
— Tikrai? Gėda. Aš taip mažai apie Lietuvą ži

nau Turėsi man kada nors daugiau papasakoti. Mano 
tėvai nebuvo mokyti. Jie dar prie caro iš kaimo tie
siai į Pittsburgą atvažiavo. Daug kas nuo to laiko pa
sikeitė. Sako, kad Lietuvoje prieš karą neblogai buvo 
gyventi ?

— O, taip, — karštai atsakau.

— Ar nori grįžti namo?
Klausimas, kurio nesitikėjau.
— Namo? Bet ten juk bolševikai? Aš nebeturiu 

namų.
— Bet jie mūsų sąjungininkai. Jei nieko blogo 

nepadarei, tai tau nėra ko bijoti. Ar nori Vokietijoje 
pasilikti ? Čia bus ne kas. Ir bado, ir skurdo dar maty
si. Namie žmogui geriausia. Pačiai su mažu vaiku tai 
tikrai bus sunku.

Pamažu žūsta mano viltys. Jaučiu, kaip ašaros 
renkasi į mano akis.

— Tik nepradėk verkti. Niekas per prievartą nie
kur neveš.

— Seržante, mano tėveliai Sibire. Ir Rūtelės tė
vai turi būti dar surasti.

— Rūtos tėvai? Aš maniau, kad ji tavo vaikas.
— Ne, Rūtelė ne mano, — ir trumpai papasako

jau mudviejų liūdną bėgimo istoriją iki pat atsiradimo 
Bavarijoje. Matau iš jo akių, kad jis mano kiekvienu 
žodžiu tiki.

— Vargšas vaikas. Suprantu, kad norėtumei su
rasti jos tėvus. Ne pačiai, tokiai jaunai svetimą vaiką 
auginti. Bet aš vieno dalyko negaliu suprasti. Jau esu 
sutikęs daugiau lietuvių. Visi jie nenori grįžti į Lie
tuvą. Aš manau, kad, jei nieko blogo nebuvo padarę 
ir su vokiečiais nesusidėję, tai ko jiems bijoti.

Aš bandau aiškinti, bet man nesiseka.
— Įdomiai kalbi. Matau, kad esi mokyta. Turė

sime daugiau pasikalbėti. Bet aš dar turiu suregistruo
ti visą eilę žmonių Dabar jums išduosiu DP korteles, 
o vėliau pažiūrėsime, ką toliau reikės daryti. Ar gali

grįžti pas savo ūkininką ? Ar neskriaudžia ?
— Ne, mums buvo gerai. Valgėme, kiek norėjome. 

Aš už nieką nemokėjau, tik darbu prisidėjau. Pinigų 
neturiu.

— Nesirūpink, aš duosiu pinigų. Jei ko tik reikia 
ar kas pradėtų skriausti, tuoj ateik pas mane. Aš čia 
dabar esu paskirtas ilgesniam laikui.

— Labai ačiū. Dabar man nebebus taip baisu, nes 
žinau, kad jūs mums galėsite padėti reikalui esant. 
Ar galėčiau sužinoti jūsų' pavardę? Aš tik girdėjau, 
kad jus kiti kariškiai vadina Andriumi.

— O, aš Andrius Stelmokas. Mano tėvai nuo 
Šiaulių. Visi lietuviškai kalbėjo. Mano tėvas buvo mai- 
nerys Pennsylvanijoje, bet jau mirė prieš daug metų. 
Kasyklų lubos užgriuvo, ir, kai po ilgo laiko atkasė, 
jo net atpažinti nebuvo galima. Motina mus tris pati 
viena užaugino — mane ir dvi seseris. Mažas būda
mas ir poterius, kaip žirnius, lietuviškai bėriau, bet 
jau beveik viską užmiršau. Bandau kalbėti su lietu
viais, bet man nelabai sekasi. Vis turiu daugiau kaip 
pusę angliškų žodžių įdėti. Ir kai kurių lietuviškų žo
džių nebesuprantu. Mano tėvai kažkaip kitoniškai kal
bėjo.

— Kur jūs suradote lietuvių? Aš norėčiau su jais 
susitikti. Ieškau ir Rūtelės tėvų ir dar vieno žmogaus.

— Nesirūpink. Greitai bus lageriai. Visi apylin
kės lietuviai gyvens kartu, kad nesimaišytų su vokie
čiais. Visi svetimtaučiai bus aprūpinti karinės val
džios. Net ir repatrijacijai jau paruoštas planas.

(Boa daugiau)



KOMUNISTŲ TIKSLAS - 

SUNIEKINTI N. LIETUVĄ
Apie lietuviškąją filmą "Niekas nenorėjo mirti.

J. GALDIKAS

(Vilniuje leidžiamas ir užsie
nio lietuviams siuntinėjamas 
"‘Tėvynės Balsas’” š. m. sausio 
Nr. 3 talpina V. Viešinto strai
psnį apie naują lietuvišką fil
mą “Niekas nenorėjo mirti”.

Prieš kalbant apie šį filmą, 
vertėtų pasakyti keletą žodžių 
ibendrai apie lietuviškuosius fil 
mus Lietuvoje.

Rimtesnioji Lietuvos visuo
menė iš viso nelanko lietuviš
kųjų filmų, nes juose paprastai 
nėra jokio meno, o tik gryna 
propaganda — ateizmas, ko
munizmas, buvusios nepr. Lie
tuvos niekinimas, šmeižimas, 
jiems nepatinkamų žmonių juo 
dinimas. Visa tai jau iki gyvo 
kaulo Lietuvos žmonėms įky
rėję. šiek tiek daugiau verti
namas filmas apie poetą (ko
munistinį) Julių Janonį. O visi 
kiti pvz. “Kalakutai”, “Ado
mas nori būti žmogumi”, 
“Marš marš tra-ta-ta” ir kt. 
nesusilaukė jokio publikos dė
mesio, dargi susilaukė pasipik
tinimo. “Jeigu lietuviškas, tai 
neverta žiūrėti”, — pasako ne 
vienas ir numoja ranka.

Net vienas komunistas kartą 
prie progos pasakė: "Lietuviš 
kieji filmai neįdomūs, — kle
bonu prasideda ir klebonu bai
giasi”. Lietuviškųjų filmų žiū
rovai — tai daugiausia mokyk 
linio amžiaus vaikai. Juos pa
prastai į šiuos filmus veda kla 
šių auklėtojai pagal įsakymą. 
Naujausias filmas—melo žodis

Grįžtame prie filmo “Niekas 
nenorėjo mirti”. V. Viešintas 
pradeda savo straipsnį šiais žo 
džiais:

“*&&i šis filmas tebebuvo ku 
riamas, kuluaruose jau sklido 
kalbos ,kad tai tikriausiai bus 
naujas reikšmingas meno žodis 
lietuviškoje kinematografijoje. 
Ir, štai, pirmosiomis šių metų 
dienomis Lietuvos kino teatrai 
pasipuošė skelbimais ir t. t.” 
Ir... lietuviškoji publika pama
tė, kad tai labai reikšmingas 
melo žodis lietuviškoje kine
matografijoje. Kad jis komu
nistams reikšmingas, tuo neten 
ka abejoti, nes čia pat vos už 
keleto eilučių jau pasakyta: 
“Neatsitiktinai, vos tik pama
tę peržiūrose, jį nusipirko ke
lios užsienio firmos”. Aišku ne 
atsitiktinai — tikriausiai tas 
filmas, užsieniui ir gamintas, 
nes nežinančius yra vilties su
klaidinti. To ir siekia komunis
tinė propaganda. O Lietuvos 
žmonėms melas aiškus ir tik 
pasipiktinimą sukelia. Lietuvos 
žmonės dar nepamiršo žalių ir 
mėlynų rusiškų kepurių, kurios 
kiekvienam kėlė siaubą.

Toliau straipsnyje sakoma: 
“Neatsiktinai įžymūs tarybi
niai kino specialistai atsiliepė 
apie šį lietuvišką filmą, kaip 
apie žymų šiuolaikinio kino 
meno, reiškinį, nesigailėdami jo 
kūrėjams skambiausių kompli
mentų. Neatsiktinai visą Lietu 
vos spauda vieningai pasveiki
no autorius su didele kūrybine 
pergale”.

Filmas pagal užsakymą
Be abejo, ir pats filmas ir 

jo vertinimai išdygo “neatsi
tiktinai”, o pagal užsakymą. 
Tokie melo šedevrai, taip pat 
jų vertinimai ir spaudos pasi
sakymai paprastai užsakomi 
“iš aukščiau”, pagal laiko ir 
vietos reikalavimus. Galima 
drąsiai spėti, kad šio filmo “už 
sakymą” iššaukė pagyvėjusi 
Pabaltijo tautų akcija užsieny 
je prieš okupantus. Stalino sta 
tytiniai, kurie dar iki šiol te
beviešpatauja Lietuvoje (nes 
jie okupantams patikimi), ieš

ko pateisinimo savo judošiš 
kam talkininkavimui, susidoro
jant su lietuvių tauta Stalino

laikotarpiu. Nors retkarčiais 
komunistinė spauda prasitaria, 
kad Stalino režimas naujai “iš
vaduotiems” kraštams buvęs 
peržiaurus, tačiau vistiek, ypač 
Lietuvoje, ieško pretekstų pri
mesti kaltę kam nors kitam.
Tokiu “atpirkimo ožiu” visur 
iškišami buvusieji partizanai 
— vadinami “banditais”.

Pasakodamas filmo turinį, 
straipsnio autorius tarp kitko 
sako: “Karo išvarginti valstie
čiai kyla į naują, tarybinį gy
venimą. Tačiau ramių dienų, 
taikaus darbo jie nesusilaukia: 
kaimo apylinkėse siautėja Ait
varo (slapyvardis) vadovauja
ma banditų gauja, norinti su
sigrąžinti vakar dieną ir t. t. ”

Ir kas galėtų patikėti, kad 
Aitvaras, dėvįs nepriklausomos 
Lietuvos karininko uniformą, 
narsus ir gudrus žmogus, bū
tų toks kvailas, jog tikėtųsi 
veikdamas su nedidele grupe 
“giliame dzūkų kaime”, nuka
riauti gausius rusų kariuome
nės dalinius, kurių tuomet bu
vo pilnas Paabltijys, nuversti 
komunistų valdžią ir “susigrą
žinti vakar dieną”? Kiekvienas 
bent kiek galvojąs žmogus su
pras, kad čia turėjo būti kita 
priežastis, kuri pastūmėjo tuos ,
“Aitvarus” į tą beprasmę ir ■ Komunistai filme rodomi 
beviltišką kovą. Ne paslaptis, švelniais avinėliais, ypač par- 
kad priežastis ir buvo ta, jog torgas, kuriam geriau tiktų 
“niekas nenorėjo mirti” badu būti “misijonlerium”. Tuo tar 
Sibire arba būti nukankintas pU yra žinoma, kad tie visokie 
bunkeriuose ir kalėjimuose, o, partorgai, komsorgai, valsčių
bevelijo geriau mirti laisvu 
savam krašte. Komunistai areš 
tais, kankinimais, verbavimais į 
čekistus, deportacijom pirmie
ji “metė pirštinę” Pabaltijo
tautoms. Užtat žmonės bėgo į šinti, girdyti samagonu, kad iš
miškus ir kariavo už teisę nu
mirti savo krašte laisvu žmo
gumi. Vienas, išeidamas į miš 
ką, kartą pasakęs: “Geriau te
gu man Lietuvos varna akis
iškapos, o ne Sibiro”. Ne pa- bai daug. 
slaptis, kad per kiekvieną di- Man gaiįma _ tau ne... 
dėsnį išvežimą miškas “pratur
tėdavo”. Nors ir skelbdavo am Filmo pabaigoje yra tokių 
realijas grĮŽtantiems iš miško, pasisakymų, kurie aiškiai liudl- 
tačiau ne užilgo juos areštuo- >- kad duodama ‘'nuolaidų , 
davo, bet kokių priekabę radę, kurių Lietuvos publika, sk.r-
išskyrus tuos, kuriuos pasisek tilmuoae nebūna. Tarp

1 kitko Broniaus Lokio pasisa-
mą Lietuvos partizanais ir bu 
vusia nepriklausoma Lietuva. 
Nors šis šūkis komunistų daž
nai kartojamas “bažnytininkų” 
adresu, bet patys jį praktikuo
ja daugiau už visus.

Baigiant norėtųsi pabrėžti, 
kad maža nauda tebus komu
nistams, jei kas užsieny ir pa
tikės, kad Lietuvos ūkininkai 
— valstiečiai, gavę iš jų (kom.) 
ginklus, vedė brolžudiškas ko
vas savo krašte. Čia kaip tik 
išryškės plačiai komunistų prak 
tikuojamas genocido — tautų 
naikinimo — metodas, t. y. kurs 
tymas brolžudiškų kovų, paki
šant ginklų, kad patys išsižu- 
dytų. Iš tikrųjų juk jie yra ne
blogi šios rūšies meisteriai. Kur 
tik komunistai prieina, visur už
veda brolžudiškas kovas, pa
dalina pusiau valstybes, užku
ria karus. Taip buvo Korėjoje, 
Konge, Vietname ir kitur. Ta
čiau šis metodas naudojamas 
tuose kraštuose, kurie jų dar 
« -užimti. Lietuva buvo jau visiš 
Roję jų valioje, ir ją “tvarkė” 
ne tik ginkluoti, bet ir unifor
muoti atėjūnai.

Apsirinka manydami, kad fil
me parodomas genocido meto
das yra kuo nors vertesnis už 
gaudymą kariuomenės ir vilki
nių šunų pagalba. Vargu atsi
ras užsienyje, kas pateisintų 
bet kokį užgrobtų mažų tautų 
naikinimą bet kokiu pretekstu 
ir bet kokiu metodu.

Red. pastaba: Autorius yra 
neseniai pasiekęs Vakarus ir 
komunistinę tikrovę pavergto
je Lietuvoje gerai pažįsta. Jo 
pasisakymas apie šį propagan-

Joan Hoare ir David Johnstone išplaukė iš Virginia Beach, Va., laiveliu per Atlantą į Angliją. Penkio- ^inį filmą yra patirtinės reikš- 
likos ir pusės pėdų laiveliu jie mano nuirkluoti į Angliją per 50 dienų. mes.

davo užverbuoti šnipais.
Keršto troškimas ar kas kita 

Toliau, kalbant apie filmo 
turinį, autoriaus pasakyta, kad 
partizanų nužudyto apylinkės 
pirmininko Lokio keturi sūnūs 
ryžtasi keršyti už tėvo nužudy 
mą ir padėti kaimiečiams su
sidaryti ramias gyvenimo sąly
gas. Kaimiečiai iš pradžių ne
nori, su jais dėtis... “Tačiau po 
to, kai malūne Lokiai įveikia 
bandito Apuoko (slapyvardis) 
grupę, valstiečiai patiki savo, 
jėgomis, ginkluojasi ir stoja 
lemiamon kovon. Kaimas pats 
apgina naująjį gyvenimą nuo 
tų, kurie teroru norėjo grąžin 
ti senus santykius, seną tvar
ką”. Filme parodyta, kaip ko
munistų agentai išdalina kai
miečiams šautuvus.

Tai grynas melas. Kada kas 
kaimiečiams patikėjo ginklus? 
Valstiečiams grėsė areštas ir 
aukščiausia bausmė (25 metai 
katorgos Sibire), jei pas kurį 
rasdavo nors ir netikusį gink
lą ar bent šovinių. Pas kaimie 
čius nuolat būdavo kratos tuo 
pretekstu, kad turį ginklų. 
Dar ne seni laikai, dar ir jau
ni žmonės, atsimena, kas “va
lė” miškus, vykdė areštus, de
portacijas. Tai buvo unifor
muoti rusai kaimiečių vadina
mi “žaliakepuriais”, nes jie ne 
šiojo žalias kepures. “Mėlyn- 
kepuriai” — čekistai vykdė 
areštus ir deportacijas, į miš
kus mažai eidavo. Abejiems 
padėdavo gerai išdresiruoti vii 
kiniai šunes ir vietinė milicija 
— “stribai”.

Valstiečiams t. y. ' ūkinin
kams niekas tokių pareigų ne
patikėjo. Valstiečiai, prisidžio- 
vinę duonos ir susikrovę į mai 
šus reikalingesnius daiktus, 
kasdieną laukdavo išvežimų ir 
areštų. Kasgi pagaliau buvo tie 
“Apuokai” ir “Aitvarai?” Tai 
ir buvo valstiečiai arba jų vai
kai, pabėgę nuo areštų ir de
portacijų. Areštas grėsė kiek
vienam, kas buvo tarnavęs ka 
riuomenėj nepr. Lietuvos lai
kais arba policijoj, dalyvavęs 
šaulių ar kitoj kokioj organi
zacijoj. Tokie būdavo kalina
mi, žiauriausiai tardomi ir iš
vežami į Sibirą. Nujausdami gos, kaip Anykščių bufetas Nr. 
vezaun } g netvarkįngos ir ne.
pavojų, tokie is anksto bego l besišvnsančios bu-
miškus, nes kai areštuos, ne- 
bepabėgsi.

Gryna propaganda

ir apskričių komitetų pareigū
nai būdavo kaimiečiams pabai
sos, visokių nelaimių pranašai. 
Žmonės išsigąsdavo, pamatę a- 
teinant, stengdavosi juos vai

vengtų nepakeliamų reikalavi
mų, bausmių, išvežimų, nes nuo 
jų daug priklausė žmonių liki- 
mag. Padėti gal jie ir nedaug 
galėjo, bet pakenkti galėjo la-

kymas, kviečiąs prie tautinės 
vienybės po susidorojimo su 
partizanine grupe: “Mūsų yra 
mažai, ir dar mes vieni kitus 
žudome ir t.t.” Jis taip pat ra
gina nekeršyti, užmiršti kerštus 
ir neapykantą. Kilni mintis! O 
filmo pradžioj aiškiai pasaky
ta, kad visi keturi broliai ry
žosi keršyti už tėvo nužudy
mą. Išeina taip, kad jie gali 
keršyti, o kai kitiems ateina 
eilė, tai jau reikia “mainyti 
plokštelę”. Komunistinė mora
lė: jie gali žudyti, keršyti, vyk
dyti diversijas, versti valdžias, 
o kai kiti, nuo jų gindamiesi, 
imasi griežtesnių priemonių, tai 
kyla didžiausias riksmas, kalti
nimai, plūdimai. Man galima — 
tau ne. Už kiekvieną pasiprie
šinimą jų agresijai, prikaišioja-

Los Angeles miesto .meras Samuel Wm. Yorty (dešinėje) yra tapęs 
didelis Lietuvos reikalų gynėjas, įsijungęs į Rezoliucijoms remti ko
mitetą. šiomis dienomis burmistrą Yorty aplankė du žymūs Californijos 
lietuvių darbuotojai: Antanas Skirius, Rezoliucijoms remti komiteto 
vicepirmininkas ir “Lietuvių Dienų” leidyklos savininkas; ir Vincas 
Kazlauskas, Rezoliucijoms remti komiteto vadovybės narys ir LRK 
Federacijos Los Angeles sk. pirmininkas. Jų vizito tikslas buvo pa
dėkoti merui Yorty už jo pastangas padėti lietuviams ir kenčiančiai 
Lietuvai. Nuotraukoje (iš kairės dešinėn); V. Kazlauskas, A. Ski
rius ir A. Yorty. Yorty yra demokratas ir kandidatuoja į Californijos 
gubernatoriaus postą.

KAS JŪSŲ GROŽIU SENOBINIU TIKI

(Atkelta iš 3 psl )

do kompartijos svaigalų parduo 
tuvės. Štai ekonomistų byla a- 
pie konjaką ir košę:

“Sunku patikėti, kad dar gy
vuoja tokios “maitinimo” įstai.

švarios. Prie besišypsančios bu
fetininkės P. Valentienės blizga 
įvairiausio konjako, vyno ir deg 
tinės buteliai. O valgis? Pakan
ka gabalo sūrio, konservų dė
žutės, keletos sausainių... Mili
cijos darbuotojai tvirtina, kad 
net pusė rajone įvykstančių chu 
liganizmo faktų užuomazgą gau 
na šiame bufete. Čia gėrimams ' žmonių, jei jie laisvi, atsakingi 
jokio saiko, kaip nėra jokio sai- ir pasiruošę darbui. Deja, A- 
ko ir nekultūringumui. nykščiuose “kooperatyvų”, ku-

Tai kraštutinis pavyzdys. Bet 
juk iš viso trečdalyje rajono 
viešojo maitinimo įmonių ne
prekiaujama karštais patieka
lais. Užtat jųoflį .kaip ir bufe
te Nr. 5, gausu visokių gėrimų.

Centriniame restorane “Pun
tukas” yra kitokių bėdų. Čia 
patiekalai lankytojams atneša
mi žemos kokybės, nepilno svo
rio. Virėja R. P.ąsipavičiūtė nė 
kiek nesijaudindama pateikė 3 
porcijas kotletų, pamiršdama į 
juos įpilti 90 g kiaulinių rieba-

ma amoralumas, pagedusi sąži- kams neapykantą, pasibiaureii-
nė. Reikėtų perversti lotynišką 
posakį “Quod licet bovi, non 
licet Jovi”. (Kas galima jau
čiui, tas negalima Jupiteriui). 
Jiems viskas galima, nes jie ne
pripažįsta krikščioniškosios mo
ralės, o tiems, kurie pripažįsta, 
nieko daugiau nelieka, kaip tik 
ramiai laukti, kol paskers.

Kaip jau minėta, šis filmas 
leidžiamas žiūrėti ir vaikams, 
nors jame yra pora stipriai a- 
moralių scenų. Vaitkaus scena 
su Ona ant šiaudų ir beūsio 
“partizano grumtynės su mer
gina — per daug "riebios” žiū
rėti vaikams. Pvz., indų filmas 
“Gėlė dulkėse”, kuris neseniai 
buvo rodomas Lietuvoje ir lei
džiamas žiūrėti tik suaugusiems, 
t. y. ne jaunesniems kaip 16 
metų, toli gražu neturi tokių 
scenų. “Tikslas pateisina pr e - 
mones”. Svarbu įskiepyti vai-

lų. Kavarsko valgyklos vyr. vi
rėja V. Pašnina dar išradin
gesnė. Ji bulvių košę išvirė gry
name vandenyje, “pamiršdama”, 
kad vietoje to reikėjo naudoti 
pieną ir sviestą. Ar po to reikia 
stebėtis, kad vien tik per dešim
tį mėnesių “Puntuko” restora
ne oficialiai išaiškinta maisto 
produktų perteklius trijų su pu
se tūkstančio rublių sumai. Iš 
kur tas perteklius ? Deja, iki 
šiol to niekas nė nemėgina aiš
kinti”.
Tokia kompartijos kooperacija

Galima sutikti su ekonomistų 
teigimu, kad viskas pareina nuo

rie kompartijos biurokratijos 
vadovaujami, ne tik eiliniai dar
buotojai, bet ir jų rikiuotojai 
yra pasimetę:

“Viskas priklauso nuo žmo
nių, jų darbo stiliaus, vadova
vimo metodų. Anykščių preky
bininkų darbo stilius ir metodai 
yra netikę. Pirmiausia išsilavi
nimo klausimas. Trečdalis ra
jono kooperatinėje sistemoje 
dirbančių materialiai atsakingų 
žmonių turi tik pradinį išsila
vinimą. Žmonės, neturintieji vi-

PRIEŠ 50 METŲ
1916 m. gegužės 2 5d.

Valdovų žudymas. — Per pas
kutinius 30 metų nužudyta 12 val
dovų. 1914 m. birželio 28 d. buvo 
nužudytas Austrijos sosto įpėdi
nis. 1913 m. Graikijos karalius Jur
gis. 1908 m. — Portugalijos kara
lius Karlosas. 1905 m. — Rusijos 
kunigaikštis Sergijus. 1903 m. — 
Serbijos karalius ir žmona. 1901 
m. Amerikos prezidentas McKin
ley. 1900 m. — Italijos karalius 
Humbertas. 1898 m. — Austrijos 
karalienė Elzbieta. 1881 m. nužu
dytas Amerikos prezidentas Gar- 
fieldas. Tais pačiais metais nužu
dytas ir Rusijos caras Aleksandras 
II-sis.

L. Vyčiai stato savo žuvusiai na
rei paminklą.— Apvirtusiame East- 
land laive Chicagos uoste žuvusei 
vytei Laurinaitytei Chicagos Lie
tuvos vyčių apskritis statys pa
minklą prie jos kapo Šv. Kazimie
ro kapinėse. Tam tikslui įsteigtas 
fondas, kurio valdybą sudaro muz. 
A. Aleksandravičius (Aleksis), 
Paulius Mulevičius (Molis) ir Pau
lius Baltutis. Paminklo pastatymu 
rūpinasi K. Šidlauskas. Velionė 
buvo labai veikli vyčių organizaci
joje.

Airiai žūva dėl savo laisvės. — 
Vėliausieji pranešimai iš Londono 
sako, kad siekiant numalšinti ko
vojančius dėl savo krašto laisvės 
airius Dubline ir kitose Airijos vie
tovėse, užmušta 180 airių kovo
tojų ir 614 jų sužeista. Į kalėjimus

durinio (jau nekalbėsim apie 
specialų) išsilavinimo, ir toliau 
priimami į darbą. Iš 55 pernai 
priimtų žmonių, net 40 neturi 
vidurinio išsilavinimo. Į vado
vaujančius postus kooperatinėje 
sistemoje peršami žmonės, nie
ko bendro neturį su prekyba. 
Anykščių miesto viešajam mai
tinimui per pastaruosius 5 me
tus vadovavo 7 direktoriai. Čia 
darbavosi mokytojas ir agrono
mas, ir milicijos darbuotojas. 
Tokie “specialistai”, tokie ir jų 
vadovavimo vaisiai.

Kaip šias negerovefe taiso ra
jono vartotojų kooperatyvų są
jungos valdyba? Valdybos vaid
muo čia menkas. Savo dieno
tvarkėje ji turi standartinius 
klausimus — prekių nurašymas 
ir revizijų išdavos. Kadrų pa
rinkimas, prekybos kultūra, nau 
jų prekiavimo formų įdiegimas 
— visa tai Anykščiuose trečios 
eilės dalykai. Lietkoopsąjungos 
nutarimai ? Žmonės, atsakingi 
už šių nutarimų vykdymą, daž
nai su jais net nesupažindinami. 
Būna ir keistų dalykų. Lietko
opsąjungos valdyba prašo, kad 
apie paklausos neturinčias pre
kės jai praneštų... bankai.

Rajono miestų ir apylinkių 
Tarybų vykdomieji komitetai 
mažai domisi prekybos klausi
mais”.

Būtų gera, kad šie nesklan
dumai tebūtų tik Anykščiuose 
ir jų apylinkėse. Negeriau ko
operatyvai veikia ne tik kitose 
Lietuvos vietovėse, bet ir did
miesčiuose.

Kompartijos planai ir jų vyk
dymas—-du skirtingi keliai.

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS

NAUJU PARDAVIMAS • VARTOJAMU TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

Ž412 WEST 71st St, CHICAGO, ILL. 60629, TET,.  471-2446

CIRCUIT T.V.

BAISUSIS BIRŽELIS
DP/ IŽO S

’ PRANAS J. NAUMIESTIŠKIS

Trys augštos kokybės vaidinimai dramos ir literatūros žinovui.
A. KAIRYS, vertindamas vieną šių dramų, būtent “šiaurės pa

švaistė”. kuri vaizduoja Šv. Kazimierą, rašo, kad šis veikalas “galėtų 
tapti vienu iš geriausių šios rūšies veikalų mūsų literatūroje.”

Stipri Intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai ir vykęs charak
terių išryškinimas pririša prie šių dramų ne tik žiūrovą, bet ir skaity
toją, neatleisdamas jo iki pabaigos.

Gražiai, ant specialaus popierio išleista didelio formato knyga su 
dail. V. Igno iliustracijomis, tinka įvairioms dovanoms. 288 puslapiu, 
kaina dol. 3,50.

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd. Street Chicago, III. 60629.

sugrūsta virš 300 airių.

šiandieninis Lietuvos vaizdas.— 
Lietuvą valdo kariškoji vokiečių 
valdžia. Daug gyventojų prievarta 
ar savo noru apleido savo šalį. 
Lietuvoje vargą didina žmonių sto
ka. Nors mokyklose mokoma lie
tuvių kalba, bet ir vokiečių kalba 
priverstinai turi būti mokoma. 
Vieninteliai tarpininkai tarp val
džios ir žmonių yra kunigai.

Kongreso įstatymai 
ir pensijos

Kai svetimšalis atvyksta į 
JAV apsigyventi ir išdirbęs 12 
metų šiame krašte ir nepasi
daręs JAV piliečių jis čia gau
na socialinio draudimo pensiją, 
sulaukęs nustatyto amžiaus.

Dėl tam tikrų priežasčių grį
žęs į savo tėviškę - gimtinę, 
kyla klausimas, ar jis gali gau 
ti ten gyvendamas pensiją? At 
sakymas būtų teigiamas tam 
tikromis sąlygomis. Įst. sako, 
kad išdirbęs nustatytą laiką jis 
gali gauti pensiją ir užsienyje 
gyvendamas. Tačiau tam asme
niui yra naudingas dalykas, bet 
JAV gyventojams yra skriau
da. Pvz., vyras sulaukęs 18 m., 
jis pradeda dirbti ir nuo tos 
dienos iki 65 m. jis moka soc. 
dr. mokestį. Gi svetimšalis, at
vykęs į šį kraštą, išdirbęs 10 
metų ir sugrįžęs į savo tėviš
kę, gauna $100 į mėn. ir jis 
gerai ten gyvena. Dėl šių įsta
tymų tam tikros organizacijos 
žada įteikti rezoliucijas, kad 
jie būtų pritaikyti teisingumui 
ir lygybei. Adv. Charles P. Kai

VYSKUPAS — ARKIVYS
KUPAS

Pop. Paulius VI pagerbė Broo 
klyno vysk. B. McEntegart as
meniniu arkivyskupo titulu.

PADĖKA
Padėjusiems mums labai sun

kioje valandoje atsiskiriant su 
broliu, tėveliu, nuoširdžiai dė
kojame : daktarams, kunigams 
už taip gausią pagalbą, vaini
kus, užuojautas žodžiu, raštu. 
Visiems palydėjusiems labai 
nuoširdžiai dėkojame.
K. Mikelėnaitė, Jonas su šeima

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV 
3 skyriai Chicagoje:

W. 00 St. Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69 St.
3212 S. Halsted.

Tel. WA 5-2737 
Tel. OA 5.1864

Hetuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių temo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai.



BOSTONO ŽINIOS
NE GATVE AUKLĖJA (

Gegužės 15 d. Tautinės s-gos j 
namuose So. Bostone įvyko mu-1 
ziko Juliaus Gaidelio mokinių 
koncertas. Dalyvavo 31 moki
nys (rašome eilės tvarka, kaip 
jie atliko programą): A. Šukys, 
L. Šimkutė, T. Girnius, G. Plo
nytė, V. Starinskas, A. Baltu
šis, V. Čepkauskaitė, A. Ambro- 
ziejus, I. Gimiutė, R. Šukytė, 
R. Pečiulis, R. Cibaitė, L. Dab- 
rila, P. Bizinkauskas, V. Eiki- 
naitė, K. Baltaitė, M. Dačytė, 
D. Eivaitė, B. Račkauskaitė, D. 
Monkus, S. Cibas, J. Lendraitis, 
B. Adomavičiūtė, R. Beržinskas, 
A. Senuta, A. Gineitytė, V. Sa- 
baitis, L. Baltušytė, A. Dabri- 
laitė ir B. Vaičjurgytė. Buvo iš
pildoma; Brams, Litz, Shopen, 
Caikovsky ir kiti kompozitoriai. 
Mokinių amžius: mažieji apie 10 
ar mažiau ir iki 15 -16. Dalis 
jų yra tikri talentai, net ir iš 
mažųjų. Kai kurie dalyvavo ir 
praeitų metų tokiame koncer
te. Dauguma yra padarę didelę 
pažangą per tuos metus.

Prie šio koncerto norėtųsi pri 
dėti; kai dauguma jų amžiaus 
atžalyno kvėpuoja gatvių dul
kes, tomis pačiomis gatvėmis 
bėgioja paskui sviedinuką ar ga
no gatvės kampus bei “drug- 
store” duris, tai šie lavina savo 
protą, semiasi žinias iš muzi
kos lobyno ir turtina bei plečia 
savo dvasinius turtus. Tai ma
myčių bei tėvelių nuopelnas. Jei 
gu šis atžalynas ir neišeis į ge
nijus, tai ne vienas jų galės 
pelnyti duoną iš muzikos. O kai 
kurie, pagal paskutinįjį pasiro
dymą, jeigu tik neužleis šios 
dirvos, galės būti ir neeiliniais 
muzikais.

Tik visiems tokiuo keliu ei
nant, pradėtų nykti langų dau
žymai, automobilių antenų lau
žymai ir kiti didesni ar mažes
ni nusikaltimai, o žmonija pra
dėtų grįžti į kultūringesnį gy
venimą.

GRAŽIAI PAMINĖJO
Gegužės 15 d. Mėlynosios ar

mijos iniciatyva buvo švenčia
ma Maldos ir atgailos diena. 
Tą pačią dieną Amerikos legio
no Stepono Dariaus postas šven 
tė - minėjo savo žuvusius kovos 
draugus. Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bostone 
buvo ta intencija mišios, kurias 
laikė ir pamokslą pasakė Mėly
nosios armijos dvasios vadas 
kun. Albertas Kontaųtas. Pa
moksle priminė Fatimos prana
šystes, kurios rodančios, kad 
yra pranašauto nubedievėjimo, 
skurdo ir kančios. Kad vedama 
kova, kurioje žūsta Amerikos 
kariai už kitų žmonių laisvę, ti
kėjimą. O gal ir iš tikrųjų Ma
rijos širdis triumfuos, kaip ji 
pranašavo.

PRELATO PAGERBIMAS 
IR “REUNION”

Prel. Pranciškaus Virmauskio 
pagerbimui ir parapijos “reu
nion” bilietai išsiuntinėti visiem 
parapiečiam. Jeigu kas nebūtų 
gavęs, gali kreiptis į Šv. Petro 
parapijos kleboniją. Taip pat 
laikas atsiskaityti už bilietus, 
kad būtų žinomas dalyvių skai
čius.

KALBĖS
GUBERNATORIUS VOLPE
Baisiojo birželio išvežimų mi

nėjimas rengiamas birželio 19 d. 
Minėjimą rengia Pabaltiečių 
draugija, susitarus su ALTo 
skyrium ir estų bei latvių or
ganizacijomis. Pagrindiniu kal
bėtoju sutiko būti Mass. guber
natorius Volpė. Jis yra daug 
keliavęs po sovietų Rusiją ir 
susipažinęs su tenykščiu gyve
nimu. Tema: ką mes, kaip A- 
merikos piliečiai, galėtume pa
dėti mŪGųz kraštų nepriklauso
mybių atstatymui ir kovoje su 
komunizmu bei jų simpatikais 
Amerikoje. Po gubernatoriaus 
kalbos bus meninė - muzikinė 
dalis.

Visi kviečiami tą dieną skirti 
šiam minėjimui. Minėjimas vyks 
Lietuvių Piliečių draugijos di
džiojoj auditorijoj So. Bosto
ne.

PAVASARIO ŽIEDŲ VAKARĄ
rengia Bostono Jaunimo metų 
komitetas gegužės 28 d., šešta
dienį, 8 vai. v., Lietuvių Tauti
nės sąjungos namuose, 484 East 
Fourth St.

Gros puiki muzika, veiks bu
fetas ir linksma jaunų meninin
kų programa. Visi Bostono ir 
apylinkės lietuviai, ypač jauni
mas, maloniai kviečiami atsi
lankyti. Cia linksmai praleisite 
laiką ir paremsite Jaunimo kon
gresą Chicagoje. Rengėjai

Šventės rengėjai ir tėvų komitetas. Susirinkusieji svarsto, kaip su
derinti ir pravesti visų lituanistinių mokyklų, jaunimo ansambl o 
ir tautinių šokių grupės bendrą jaunimo šventę birželio 5. Iš k. į d.: 
Narbutas, Kevalait's, Mažiulienė, Puškorius, Mediukas, Razutienė — 
pirm., Dovydaitienė, Kazakevičienė ir Stočkus. Trūksta G. Gudaus
kienės ir E. Radvenio. Nuotr. L. Kančausko

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
JAUNIMO ŠVENTE

Birželio 5 d. Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose įvyks meti
nė - tradicinė Jaunimo šventė, 
kurią rengia Šv. Kazimiero šeš
tadieninės ir Santa Monicos li
tuanistinės mokyklos, Jaunimo 
ansamblis ir Jaunimo tautinių 
šokių grupė.

Jau seniai visi planuoja su-

PALAIDOJOM 
TEISĖJĄ GALDIKĄ

Valentinas Galdikas, buvęs 
teisėju nepriklausomoje Lietu
voje, mirė širdies smūgio ištik
tas gegužės 19 d., o palaidotas, 
su šv. mišiomis iš Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčios So. 
Bostone, gegužės 21 d. Forest 
Hills kapinėse.

Nuliūdime paliko žmoną, dvi 
dukteris ir eilę kitų giminių.

Dainavos stovykla pavasarį. Šiuo metu stovyklos administratorius 
kun. P. Patlaba rūpinasi burtų keliu įvykstančių dovanų paskirstymu 
stovyklos rėmėjams.

MAS STOVYKLOS DAINAVOJE 
LIEPOS 2-16 DIENOMIS

Moksleivių Ateitininkų sąjun
gos centro valdyba ruošia Dai
navoje jaunučių ir vyresniųjų 
moksleivių stovyklas liepos 2— 
16 dienomis. Abejos stovyklos 
vyks tuo pačiu metu Dainavos 
stovyklavįetėje ir turės atskiras 
stovyklos vadovybes. Tuoj po 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo sto
vyklos prasidės MAS stovyklos. 
Tėvai ir kuopų vadovybės moks
leivius į stovyklą galės atvežti 
liepos 2 — šeštadienį, sekmadie
nį ir pirmadienį — liepos 4 d.

Anksčiau parinktos vyresnie
siems moksleiviams stovyklos 
laikas supuolė su mokslo metų 
pradžia eilės miestų katalikiš
kose mokyklose. Šiuo pakeitimu 
buvo norėta vyresniesiems moks 
leiviams sudaryti sąlygas turė
ti dvi savaites ir šiltesniu va
saros metu.

Stovyklavietėje vietos užteks 
jaunučiams ir moksleiviams,

Antonio Farina, 23 m., guli ligoninėje Romoje, po to, kai dr. Stefanini 
jam įdėjo beždžionės inkstą.

nes visos patalpos tuo metu bus 
rezervuotos jaunimui. Jeigu su
sidarytų didesnis skaičius sto
vyklautojų, tai būtų pasinaudo
ta palapinėmis. Suprantama, 
kad stovyklos vadovybei reikės 
įdėti daugiau darbo ir planavi
mo, o stovyklautojams reikės 
vieni kitus suprasti ir pažinti. 
Ateinančiais metais numatoma 
turėti stovyklas skirtingu laiku, 
kaip buvo daroma anksčiau eilę 
metų.

Stovyklų vyriausiais vado
vais yra pakviesti ir sutiko bū
ti: jaunučių stovyklai mokyto
jas ir kuopos globėjas Bronius 
Krokys iš Ročesterio, N. Y., ir 
dvasios vadu kun. Romas Kas- 
ponis iš Shenandoah, Pa., vy
resniųjų moksleivių stovyklai — 
mokytojas ir kuopos sporto va
dovas Antanas Tauginas iš Ci
cero, III., ir MAS dvasios vadas 
— tėvas Gediminas Kijauskas, 
SJ, iš Montrealio, Kanados. Vi
si vadovai yra su turtinga sto
vyklos darbo patirtimi, gerai 
pažįsta jaunimą. Vėliau pateik
sime kitų stovyklos vadovų pa
vardes ir stovyklų darbo pro
gramas. Ateinantį šeštadienį 
spaudoje pasirodys ir kuopų 
valdybas bei globėjus pasieks 
MAS c. v-bos aplinkraštis sto
vyklos reikalu.

Ateitininkų Sendraugių są
jungos vadovybė stovyklų kon
kursams ir varžyboms yra pa
skyrusi $250. Sąjungos vadovy
bė šiuo metu ruošia konkur
sams taisykles ir rag na moks
leivius ruoštis lituanistinėms, 
:deolog nėms, sporto ir talentų 
varžyboms.

Į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą Chicagoje atvažiuos

sirinkę ir jauni ir seni, ir tiki
masi, kad ši šventė bus viena 
iš geriausių kada nors įvyku
sių praeityje. Šventės rengėjų 
komitetą sudaro: mok. Razutie
nė Ona, muz. Gudauskienė G., 
I. Medžiukas ir E. Radvenis. Tai 
kininkauja mokytojos A. Bal
sienė, B. Čiurlionienė, N. Gra
kauskienė, J. Puškorienė, D. Ra
zutytė, D. Valentinaitė, Mažiu
lienė ir muzikai O. Barauskie
nė, B. Budriūnas ir A. Narbu
tas. Ūkiniais reikalais rūpinasi 
jungtinis Tėvų komitetas, kurį 
sudaro E. Stočkus — pirminin
kas, ir nariai — Puškorius, Ke-1 
Valaitis, Dovydaitienė, Kazake
vičienė ir kt. Dekoracijos dail. 
A. Žaliūno.

Turint tokius puikius orga
nizatorius galima laukti ir nuo
stabios programos. Programa 
susideda iš dviejų dalių: kon
certinės ir tautinių šokių. Bus 
montažai, baletas, jaunieji dai
nininkai, smuiko, piano koncer
tai ir t.t. Jungtinis mokyklų 
ir Jaunime ansamoto choras 
išpildys ’ .są H-čios Dainų šven
tės repertuarą jaunesniesiems. 
Gros puikus orkestras, vad. mu
zikės G. Gudauskienės ir A. Ka
zakevičiaus. Bus galima gauti 
ir pasivaišinti valgiais bei gėri
mais.

Negalima užmiršti ir dar vie
no svarbaus punkto: po progra- 
nios bus šokiai, kurių metu į- 
vyks ir Los Angeles lietuvaitės 
gražuolės rinkimai. Tą dalį tvar 
ko Jaunimo metų komitetas su 
pirm. E. Radveniu. Komitetas 
kviečia visas lietuvaites, baigu
sias gimnaziją, apie 18 - 25 me
tų amžiaus kandidatuoti į gra
žuoles.

Visi Los Angeles kolonijos 
ir jos apylinkių gyventojai kvie
čiami gausiai atsilankyti šioje 
Jaunimo šventėje ir paremti jau 
nimą, kuris taip nuoširdžiai ruo
šiasi ne tik šiai šventei, bet ir 
Jaunimo kongresui ir Dainų 
šventei. Jaunimui reikalinga 
moralinės ir materialinės para
mos. Tikimės to susilaukti iš 
vyresniųjų.

Pranešėjomis pakviestos stu
dentės Danguolė Razutytė ir 
Birutė Kazlauskaitė. GM
ateitininkiško jaunimo iš pla
taus pasaulio. Bus puiki proga 
jiems po kongreso dalyvauti 
MAS suruoštoje stovykloje, pa
žinti jaunučius ir moksleivius 
ateitininkus, prisidėti prie Jau
nimo metų nuotaikos ir minčių 
perdavimo ir prisidėti prie ar
timesnių ryšių užmezgimo su 
broliais ir sesėmis lietuviais ki
tuose kontinentuose.

MAS vadovybė tėvams nori 
pranešti, kad stovyklavimo mo
kestis nėra pakeltas, yra palik
tas toks pats, kaip ir buvo pe
reitais metais. Stovyklon nuvy
kimo - transportacijos priemo
nėmis turi rūpintis kuopų glo
bėjai su tėvų komiteto nariais. 
Prašome kreiptis į juos tiesiai 
ir užregistruoti vykstančius į 
stovyklą.

Tegu šiais Jaunimo metais 
mūsų jaunieji gausiai dalyvau
ja stovyklose! MAS vadovybė 
ir stovyklų vadovai tikrai deda 
pastangas, kad šios stovyklos 
atneštų bręstančiam jaunimui 
ne tik gražių prisiminimų, svei
ko poilsio, bet ir naudos atei
čiai ir duotų idėjų - minčių gy
venimui. Z.

PETRAS BABICKAS
LOS ANGELES SCENOJE
Petrą Babicką kai kas prisi

mename kaip “Murziuko” kūrė
ją (1933 m. gavo Lietuvos Rau
donojo kryžiaus jaunimo lite
ratūros premiją), kiti — kaip 
poetą, dar kiti — kaip meniš
kai keliones aprašiusį, ir kiek 
vyresni — kaip pirmąjį Lietu
vos radijo Kaune pranešėją, ke
lerius metus klausytojus savo 
sodriu balsu žavėjusį. O visi, 
kas tik ką nors jo yra skaitę 
ar su juo arčiau susitikę, atsi
mena jį kaip tyru jausmu savo 
gimtąją žemę svajingai mylintį.

Nedaug kas pažįsta jį kaip 
draminių veikalų kūrėją, nors, 
būdamas daugialypių gabumų 
žmogus, jis ir čia davė vertingą 
įnašą į mūsų literatūros loby
ną.

Su šiuo veikalu losangeliškę 
visuomenę supažindinti rengia
si režisorius Juozas Kaributas, 
talkinamas rež. padėjėjos Dali- 
lės Polikaitienės. Per dvidešimt 
savo režisūrinės veiklos metų 
Kaributas yra statęs daug vei
kalų, dažniausiai pats juose ii* 
vaidindamas. Bet, jo prasitari- 
mu, nė vienas veikalas nėra bu
vęs taip arti jo širdies, kaip 
Babicko “Gintaro žemės pasa
ka”.

“Pasaka?” — gal paklausite 
— “Ar tai gali būti įdomu di
deliems?” Pasaka pasakai ne
lygi, o ir šiaip jau Vydūnas ka
daise yra taręs, jog pasakos nė
ra fantazijos tik rūkai, bet daž
nai slepia savyje tautos patir
tį ir iš jos gimusią išmintį. Tad 
leiskite truputį pradengti už
dangą, kad pamatytumėte, jog 
ne eilinė pasakėlė jūsų šiame 
veikale laukia.

Gintaro Žemės valdovas ta
riasi valdąs sėkmingai, o jo val
domoji tauta esanti patenkinta 
ir laiminga, nes taip jam į au
sis kužda jo ministrai ir patarė
jai. Bet viena diena viską pa
keičia. Išvykus medžioti, tau
ras pafcaido jo žirgą, jis atsi
duria toli nuo savo palydovų, 

i ir vienų vienas, kaip eilinis 
' žmogus, per vargą randa prie
globstį tarp skurstančių žmo
nių. Tik tada jam paaiškėja 
tikra krašto būklė: kad jo že
mėj siaučia vargas, skriaudos 
bei neteisybė — ir tauta nėra 
laiminga. Valdovas ryžtasi visa 
pakeisti. Jis atleidžia netinka
mus patarėjus ir valdžios vyk
dytojus, šalina neteisingumą ir 
gerina visų savo žmonių gyve
nimą. Ir kada jis, atrodo, tikrai 
suprato valdovo pareigas bei 
uždavinius, kuomet tauta ne iš 
baimės, bet nuoširdžiai ima jį 
gerbti ir mylėti, pikti žmonės 
nuodais atima jam gyvybę.

Cia tik žodžiais truputį pasa
kyta, bet estradoj bus patrauk
lios dekoracijos, pieštos 'daili
ninko R. Kalvaičio, spalvingi 
kostiumai, kurių eskizus darė 
dailininkė J. Leškienė, o siuvo 
drabužių projektuotoja (desig- 
ner) S. Tamulaitienė, padeda
ma kitų nagingų losangeliečių. 
Bus atskirų žmonių ir masiniai 
vaizdai. Dalyvaus choras, ve
damas muziko A. Narbuto, ir 
visa Los Angeles LB tautinių 
šokių grupė su vadovu E. Rad
veniu. Kur reikės, bus ypatingi, 
įvykiui ir nuotaikai pritaikyti 
garsai, specialiai sukurti "Litu - 
Garso”, vadovaujamo P. Jasiu- 
konio.

Visoj šioj didingoj aplinkoj 
vaidins — ir tai svarbiausia — 
rinktinių vaidilų, vyresnių ir jau 
nų, telkinys; R. Čėsnaitė, A. 
Dūdienė, R. Jodelytė, J. Kari
butas, D. Kojelytė, P. Marčiuš- 
ka, R. Motiejūnaitė, J. Paplaus
kas, H. Paškevičius, J. Pėterie- 
nė, A. Petrauskas. A. Polikai- 
tis, V. Radvenis ir A Vosylius.

Arijas dainuos solistai R. Cės* 
naitė ir A. Polikaitis.

Sis Petro Babicko - Giedrės 
Gudauskienės muzikinis veika
las Los Angelėse bus vaidina
mas gegužės 28 d., šeštadienį, 
7:30 vai. v., Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Retai kuriame 
scenos kūriny yra sukaupta tiek 
įvairių meno apraiškų, kaip 
šiame: muzika, daina, šokis, la
kus žodis, raiški vaidyba, mo
dernios teatrinės technikos at
ributai. Veikalo nemačiusieji 
bus tikrai daug ko nustoję.

Ir vakaro tikslas neeilinis: 
paremti Lietuvių fondą, kuris 
puoselės lietuvišką kultūrą ne 
tik šiandien, bet ir rytoj — ir 
kai daugelio mūsų jau čia ne
bebus. S. J. Paltus

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBUI 
10 METŲ

1966 m. balandžio mėn. 30 d. 
DMK susirinkimui pirmininka
vęs J. Švaistas baigė 9-sius to 
klubo metus. Pradėti 10-sius 
DMK metus pirmininku išrink
tas Bronys Raila.

Balandžio 30 d. DMK susirin
kime J. Švaistas laikė praneši
mą apie knygų ir meno padėtį 
okupuotoje Lietuvoje. Minėjo 
eilę pavardžių. Užsiminė apie 
filmus ir kt. Plačiau stabtelėjo 
ties M. K. Sarbievijum (1595 — 
1640). Gal ne visi žino, kad to 
lietuvių poeto raštų Europoje 
susilaukta virš 60 leidimų. Kai 
kuriais atvejais jis statytas 

i aukščiau už Horacijų. Dabar 
Lietuvoje išleista daugiau jo 
raštų vertimų lietuviškai, nors 
jo kūrinių buvo išversta, pas
kelbta nepriklausomos Lietuvos 
laikais.

Kaip visad, po pranešimo bu
vo karštos diskusijos, kurių čia 
neaprašysime. Užsiminęs Motie
jų Kazimierą Sarbievijų, J. Ti- 
ninis pastebėjo, kad jis labai 
populiarus buvęs Anglijoje XIX 
a. ir literatūros studentai mėg
davo rašyti didesnius straips
nius, tezes apie tą lietuvių poe
tą.

Kalbant apie kultūrinį gyve
nimą dabartinėje, rusų okupuo
toje, Lietuvoje, be kitų dalykų, 
pažymėta pasibaisėtina netei
sybė keičiantis raštais, kultūri
nėmis vertybėmis. Į okupuotą 
Lietuvą komunistai neįsileidžia 
lietuviškų knygų, nei lietuviš
kų plokštelių, nei kitų emigra
cijos lietuvių sukurtų dalykų. 
Tuo tarpu iš ten plaukte plau
kia net pigiausios rūšies pro
paganda. Ar vietiniai lietuviai 
negali nei kiek pagerinti padė
ties? Tatai kalba aiškiau už kai 
kieno skleidžiamas gražbylys
tes.

Iškeltos kai kurių Lietuvoje

esančių lietuvių rašytojų, kul
tūrininkų pastangos kovoti už 
lietuvių kultūrą, kiek tenykštė
se sąlygose įmanoma. (Ig)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju gerb. 

prof. dr. J. Meškauskui už rū
pestingą gydymą. O visiems ,už 
lankymą, maldas, gėles, svei
kinimus ir dovanas.

Ypatingai ačiū lietuvaitėms gai
lestingoms seselėms, kurios 
dirba šv. Kryžiaus ligoninėje, 
už gerą širdį, ir nuolatinį rū
pestį manimi.

Jaučiausi lyg gulinti Kauno 
ligoninėj... Buvo net gaila skir
tis su tokia miela aplinka ir 
gera priežiūra.

Lai Kūrėjas atlygina vi
siems. O jūsų visų gerumas ly
dės likusias mano gyvenimo 
dienas.

Dėkinga. —
Sės. Maria - Gabrielė 

M. Vaičaitytė

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 
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BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. lr šeStadj 9 v. r. — «:>• p. p
Trečiad uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v v

Kas tik turi gėrę skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern PRosp. 8-5875
Vedėjas L. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki C 
vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

FRANK’S T.V. 8d RADIO, Ine.
1240 SO. HALSTED STREET Telef CA 5-7252
•ĮDĖLIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Vliko pirmininkas Sidzikauskas 
aktualiais politiniais klausimais

CLASSIFIED GUIDt REAL ESTAT

(Atkelta iš 1 psl.)
Prieš E. Tarybos sesiją, V.

Sidzikauskas ir delegacijos na
rys (buv. Rumunijos užsienio 
reikalų ministeris) Višcianu bu
vo priimti Didžiosios Britanijos
ir Prancūzijos užsienio reikalų bu visiems be rezervų (“rezer- 
ministerijose. Londone priėmė j vug atidėjus į rezervą”) itin 
R. Europos reikalų skyriaus vir uoliai dėti visas pastangas, kad 
šininkas, o Paryžiuj — pats už- Jaunimo kongresas kuo geriau-
sienio reikalų viceministeris H. 
Alphand, buvęs Prancūzijos am
basadorius Washingtone. Tai 
buvo itin svarbus pasimatymas 
ryšium su klausimais, ko gali
ma laukti iš numatomos Ch. de 
Gaulle kelionės į Maskvą. Lon
done buvo kalbėtasi dėl klausi
mo, ar D. Britanijai yra gyva 
R. Europos problema, ar ne. 
Britų vyriausybė gerai ir teisin
gai suprantanti tą problemą, bet 
šiuo metu negalinti imtis veiks
mų esamai padėčiai pakeisti ir 
esanti įsitikinusi, kad kantry
be remiama politika šiuo metu 
esanti tikslingiausia.

V. Sidzikauskas Londone da
lyvavo ten tuo metu įvykusia
me Baltijos valstybių diploma
tiniu atstovų pasitarime (pir
mininkavo min. B. K. Balutis) 
ir padarė pranešimą lietuvių 
Vienybės klubo susirinkime Lie
tuvių namuose. Paryžiuj taip 
pat matėsi su keletu kitų užs. 
reikalų ministerijos pareigūnų, 
Prancūzijos senatorių ir lietuvių 
bei kitų egzilų veikėjais.

Po E. T. posėdžių, Bonnoj, 
V. Sidzikauskas su P. Eur. Tau
tų seimo delegatais lankėsi Vo
kietijos užs. reikalų ministeri
joj, pas Rytų Europos skyriaus 
vedėją, matėsi su kitais pareigu 
nais ir buvo sukvietę spaudos 
atstovus, 'o riems išdėstė savo 
pažiūras į politiką dėl R. Euro
pos. *

Frankfurter Allgemeine Zeit
ung (Vokietijos “N. Y. Times”), 
paskelbė V. Sidzikausko pareiš
kimus, apibūdindamas juos kaip 
R. Europos egzilinio politiko kri 
tiką vokiečių politikos “perdė
tam uolumui” dėl prekybinių 
bei kultūrinių santykių su ko
munistinių režimų kraštais, kaip 
nepadedančiam tautų išlaisvini
mo interesui.

Dėl radijo ryšio su Lietuva
— Vokietijoje pradėta aiškintis 
galimybė turėti lietuvišką pro
gramą iš dviejų didžiųjų Vokie
tijos radijo stočių.

Kelionės metu aiškintasi Bal
tijos kraštų kalbomis programų 
padėtis Madride ir patirta, kad 
tos programos tikrai nėra ga
lutinai nutrauktos, o tik laikinai 
sustabdytos ir, kad tikimasi ga
lėsiant jas vėl tęsti iš naujos 
stoties, kai ji būsianti įrengta.

Miunchene Vliko pirmininkas 
susiėjo su Radio Free Europe 
tenykščiais vadovais. Ta proga 
irgi buvo paliestas, nors ten ir 
negalėjo būti išspręstas, lietu
viškų programų klausimas RFE 
rėmuose.

Ar daug kas Europoj girdėjo 
apie Paleckio nuotykius Aust
ralijoj? — Neperdaugiausia, sa
ko Vliko pirmininkas. “Auto
grafo” istorija, žinoma, kiekvie
ną nuteikia, kaip šmaikštus po
litinis anekdotas. Rimtų politi
nių išvadų iš to nedaroma. Iš 
dalies tas įvykis, ir apskritai 
Australijos lietuvių, ypač jauni
mo išradinga iniciatyva atitin
kamai eksponuoti Paleckį ir vi
są sovietinių “parlamentarų” 
delegaciją gal bus pagyvinusi 
Europos lietuvių domėjimąsi 
Jaunimo kongresu. Europos lie
tuviai dabar visur gyvena Jau
nimo kongreso laukimu. Iš kiek
vieno krašto rengiasi atvykti 
jaunimo atstovų. Visur esąs 
pastebimas tikėjimas didele Jau
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M O V I N G
ŠERĖNAS perkrauto baldus 

Ir kitus daiktus. Ir ii toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11U1UUIIIIIIIIIIIL

nimo metų ir Jaunimo kongreso 
reikšme. Kongreso laukia, kaip 
visuotinės lietuvių tautinės šven 
tės.

— Todėl, — pareiškė Vliko 
pirmininkas, — šiuo metu svar-

šiai pasisektų: tegu jis nenuvi
lia ypač tų, kurie iš tolo juo taip 
tiki. (Elta)

LIETUVIŲ FONDO NAUJI 
NARIAI

Š. m. balandžio įmėn. Lietuvių 
Fondas pasipildė šiais naujais na
riais:

Po $1000.00 aukojo: Dr. An
tanas Miliauskas ir Antanas ir 
kun. Bronius Dagiliai.

Po $200.00: Jonas ir Ona Kani
šauskai, Edmundas ir Birutė Juo- 
dėnai ir Petras ir Danutė Mikoliū
nai.

Po $100.00: Juozas Mačiulaitis, 
Antanas ir Bronė Skiriai, Kalifor
nijos Liet. Prekybos Rūmai, Prel. 
V. J. Cernauskas, Danutė S. Balys- 
Jasiūnaitė, Dr. Stasys K. Balys, 
Ona Stirbyte, Adelė ir Pranas 
Kasparai, a. a. Kazimiero Dirman- 
to Atm. Įnašas (atstovauja prof.
S. Dirmantas), Balys Raugas, Jo
nas Gudėnas, Veronika Nagius-Na- 
gevičienė, a. a. Gedimino Gudėno 
Atm. Įnašas (atstov. Justina Pet
kevičienė), Jonas Kaspariūnas, Kęs
tutis ir Kunigundas Kodaičiai, Det
roito Skaučių “Gabijos” Tuntas, 
Vytautas ir Ro.mainė Jonaičiai, 
John K. Gasis, Kazys Eidukaitis, 
V. ir L. M., Antanas Styra, Anta
nas ir Veronika Garmai, Inž. Juo
zas Jasinevičius, Vanda ir Mari
jonas Pūkeliai, Juozas Dūda, Milda 
ir Jonas Norkūnai, Kenoshos Liet. 
Kolonijos Dramos Vaidintojų Bū
relis, Kun. Vincas Andriuška, MIC, 
Edwardas Šilingas-Schilling, Salia
monas ir Stefanija Baltūsiai, An
tanas ir Jadvyga Gedgaudai, Adol
fas Vadeiša, Juozas Marčėnas, Ona 
ir Vytautas Valiai, Juozas Murinas, 
Marija Gruzdytė, Zigmas Tarulis, 
Mykolas ir Ona Vinclovai, Juozas 
Kaklauskas, Kazimieras ir Agnė 
Balaišiai, Jurgis ir Marija Apana- 
vičiai, Petras Palubinskas, a. a. 
Petronėlės Palubins caitės-Naujo- 
kaitienės Atmin. Įnašas (atstov. 
Petras Palubinskas).

Tuo pat laikotarpiu savo įnašus 
papildė: Kazimierus Smalesskas 
iki $400.00, Totilas Pranas ir šeima 
iki $800.00, LVS Ramovės Detroito 
Sk. iki $200.00, Nežinomo Lietu
vos Partizano Įnašas iki $597.00, 
Genė ir Richardas Stankai iki 
$200.00, J. Š. — taurus lietuvis iki 
$650.00 Bronius ir Leonė Juškai 
iki $300.00, Jonas Pociulis iki 
$200.00, Stasys Pociulis iki $200.00, 
Ignas ir Stasė Grigaliūnai iki 
$200.00, Jurgis Mitkus iki $200.00, 
LB Clevelando 2-ji Apylinkė iki 
$750.00 ir Šakių Apskrities Klubas 
iki $200.00. (pr.)

MISCELLANEOUS

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertlškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIimiMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!'
VALOME

KILIMUS IR BALDUS
Plauname Ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J- BUBNYS. BE 7-5168
lllllllllllllllllllllllllliiimiiuuiiiiiiililllli

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijo* 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - “tuok 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku 

Apskaičiavimai nemokamai

uaH»

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

I. MIGLINAS
2549 VV. 69 St, II ank., PR 6-106S

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

4045 S. AsNand Avė., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas Patarnavimas;

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, DI. 60632. Tei. YA 7-5980

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk 
tadienio 10 lkl 11 vai. ryto. šešta
dieniais Ir Sekmadieniais nuo 8:80 ik! 
»:80 vai. ryto. Vakarais p'rmadle 
nlals 7 vai. vak
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM Ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmiock 4-2418
715S South Maplewuod A v 

Chicago. iiUuola. 6062a

.......... .............. .. ........ . ............... IHIHIII, Brighton Parke Išimom, pirmame
Gulbė, karaliaus oati i aukšte 3 kamb. butas su šiluma.

r ' Skambinti po 6 v.v. VI 7-1948.

Valkams pasaka. JAV kultūros 
Fondo leidinys Iliustruota V. Pet
ravičiaus. Kaina $1.25. Gaunama 
“Drauge” 4545 W. 63rd St, Chica-

60029. Taip pat“Drauge” gali
ma gauti Ir kiti Kultūros Fondo 
leidiniai
AiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniii
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Kam priseina parašyti ar pasa

kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
ras labai vertingą pagalbą šiame

Viliaus Pėteralčio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAM
ŽODYNE

šis žodynas yra vertingas tuo, 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai arba paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu.

Lithuanian - English 
Dictionary

II laida 1960 m. išleido Liet- 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO, ILL 60629

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

BUTTERVVORTH HOSPITAL
100 Michigan Avė., NE, Grand Rapids, Michigan 

CAREER OPPORTUNITIES
Excellent Working Conditions And Liberal Fringe Benefits 

For The Following Vacancies

REGISTERED NURSES
Good Salaries Plūs Dfferentials, Ali Shifts

OPER’G ROOM SUPERVISOR
Psychiatric Instructor For School Of Nursing 

Instractors For Nursing School
Salaries Commensurate With Qualifications 
Ali Salaries Are Reviewed After Six Months 

WIRE. IVRITE, OR CALL 
Personnel Director, 616-451-3591

REZIDENCINIAI,
IKOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAIY

J 2457 VVest 69th Street J Tel. HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ine.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

CONTRACTORS

Heating Contractor |
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning i 
naujus ir senus) namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamai greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
kabai..

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SUEIT METAI

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem, Chicago », III.

IEŠKO NUOMOTI

2-jų suaugusių žmonių šeimai rei
kalingas 3 ar 4 kamb. butas Brigh
ton Parko aylinkėje. Skambinti 
vak. nuo 7 iki 9 vai. 523-7363.

HELP W A N T E D

KEYPŪNCH
Full and part time positions with 
Chicagos fastest-growing office Ser
vice. ,Excellent working conditions, 
opportunity for advancement, high- 
est starting salary. For interview, 
visit our centrai office at:

328 So. Jefferson
or phone Mr. Kemper 346-6432

KEY G IRL
AOCOUNTS RECEIVABLE 

CLERK
Light typing, key svvitchboard. 5 
days — 8:30—5. Starting salary 
$80. Vic. Western-Division.

AR — 6-2373

TYPIST
For Billing Department. North- 
west Side Manufacturing Co.

Call — 227-1600

INSPECTOR
We need a man with šame me- 
chanical experience to learn the 
powdered metai business. Oppor
tunity for advancement. Good 
starting salary. Permanent posi- 
tion, Group ins. Ali Co. benefits. 
Night shift 6 p. m. to 2:30 a. m. 

Chicago Powdered
Metai Products Co.

9700 VV. VVaveland 
Schiller Park, Tel. 678-2836

Reikalinga moteris prižiūrėti lVa 
metų berniuką, 3 dienas savaitėje, 
Oaklawn, III. Tel. 327-6044.

HELP VV A N T E D

LIGHT KEYPUNCH AND 
CLERIGAL GIRLS
Age — 18 to 25

656 - 5400. Ext. 63.

MACHINIST
GUARANTEED OVERTIME

Natlonally known manufacturer of 
packaging machinery seeks to add 
experienced machinists to itd produe- 
tlon staff. Inereased business as- 
sures 48 hours or more each week. 
Our modern shop provides excellent 
working condltięns and many com- 
pany benefits. Age open Also

LATHE OPERATORS 
MILLING MACHINE 

OPERATORS 
BENCH MACHINISTS

If you have broad exper’ce regard- 
leste of previous industry exposure, 
oontact Mr. Rookcastle, 9 a.m. to 5 
p.m. weekdays, 9 a.m. to 12 noon 
Saturdays.

AUTO-PARK, INC.
2710 N. CLYBOURN AVĖ. 
528-3401 — 327-1321________

VVAREHOUSEMEN
Permanent positions open for con- 
scientious warehouse stoekmen. Ap- 
scientions tvarehouse stoekmen. Ap
ply in person. 42nd St. shipping 
entrance. Between 9 a .m. and 3 
P. m.

4135 S. Pulaski Rd.
GENERAL TELEPHONE DIREC- 
TORY COMPANY needs

EXPERIENCED ARTISTS
$100-$125 per week to start, depend- 
ing .on ąualifications. Lib’l benefit 
program, good working condltions. 
Bring samples of line drawings to —

185 MINER STREET
Dės Plaines, 111. (Sub. of G. T. & E.) 

Tel. 827 - 8111
— An eąual opportunity employer —

SECRETARY
Manufacturer of advert’g displays 

located on No. West side, reąuires 
Services of exper, giri Frlday for our 
president. Stenographic and machino 
transcr'iption skills reąuired.

Applicants should be between ages 
26 and 40. Call K. A. NELSON at 
Ali 2 - 0107.

SECRETARY
Knowiedge of bookkeeping. Mušt 

be good typist. No shorthand. Em. 
ployee benefits.

CHANNER CORPORATION 
1488 Old Skokle Road 

Highland Park, Illinois 432-6543

BELINGUAL SECRETARY
English and Spanish, shorthand 

and typing. Hours 8:30 to 4:45. 
Liberal fringe benefits.

ROTARY INTERNATIONAL 
1600 Ridge Avė., Evanston, Illinois. 

DA 8-0100 RR 3-2800

BINDERY YVORKER
Folder helper for loading & pack- 

ng on Cleveland folders — WWC— 
ASC—MS. Steady work. Ali company 
benefits.

Apply in person.
CHICAGO IMPERIAL PRINTING 

COMPANY
3730 West Devon Avenue

DĖMESIO
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RADIO PROGRAMA

—O—
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir. Mag- 
dutės pasaka Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krantnvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunam-s ir 
“Drangas”
llllllllllllllllllllllllltllillllllllllllllllllllllll

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI

Atvirukai yra nedidelio formato 
kelių spalvų pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai:

Vardadienio ................... 10 atv.
Gimtadienio .................. 10 »>
Padėkos ........................ . 10 »»
Užuojautos .................. . 10 »»
Vestuvių ....................... . 10 >»
Vestuvių sukaktuvių . . 10 »»
Padėka už užuojautą . . 10 ••
Draugas gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru 
kų. Šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim 
tadienio, padėkos, užuojautos b 
kt. viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pokelj.

“DRAUGAS”
4545 West 63 rd Street 
Chicago, niinois 60629 

Platintojams duodama nuolaida

Modernus 2 po 514 kamb. 3 mieg. 
Tik 2 metų. Prie 53 ir Kedzie. Er. 
dvūs kamb. Atskiri karšto vand. 
šildymas. $43,500.

Marąuette pke. 2 po 6 kamb. 
Apie 7 metų. $42,000 arba geriau- 
ertas pasiūlymas.

83 Ir Kedzie. Mūr. krautuvė tr 4 
kamb gražus butas. Tik 8 metų 
$33,500.

Brighton pke. S butų labai gra
žiai sutvarkytas mūr. Dideli šviesūs 
kambariai. Sausas rūsys. 37 p. skly
pas. Garažas. D51 susidėjusėų aplin
kybių skubiai parduodamas už 
$21,900.

83 ir California. Apynaujis 3-jų 
didelių miegamųjų mūras. Puikiai 
Įrengtas rūsys. Mūr. garažas. Platus 
sklypas. $27,500.

Prie Cicero Ir 79-tos. Pasirinki
mas visai naujų namų. Gražus išpla
navimas. Platūs sklypai. Statyba ge
ro kontraktoriaus. Tik $18,900 ar
ba $20,500 su šoniniu Įvažiavimu.

82 Ir Francisco. 6% kamb. 6 me
tų. Liukusinė 1 aukšto rezidencija. 
3 mieg., formalus valgomasis, 2 vo

NERIS REAL
6924 So. Westem Avė. Tel. 471 - 0321 

KAIP JUMS PADĖTI
4 butų mūr. Platud lotas, 4 gara

žai. Alum. langai, naujas gazu šildy
mas. Marą. Pke. $44,000.

Pajamų mūras. 6 ir S kamb. Ga
zu šildymas, sausas beismentas, ga
ražas. Marą. Pke. $21,900.

7 kamb. mūras. 4 mieg. Naujas 
gazu šildymas. Garažas. Gage Pke. 
$19,500.

Gelsvas, platus, 8 metų, 3 butų 
mūras. Apie 40 p. lotas. $4,800 nuo
mos. Marą. pke. Be derybų, $46,000. 

švarus, patogus 6 kamb. mūr. Ga
zu šildymas. Arti mūsų. $12,700.

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

VALDIS REAL ESTATE 
2468 West 69 Street Tel.: RE 7-7200

61 IrMūr. 7 k. 4 mieg. Prie
Francisco. Tik $18,800.

Mūr. 5 kamb. Naujas šildymas,
Arti M. p. Garažas. $15,800.

Mūr. 10 butų Gage p. Puikus pir
kinys už $76,000.

Mūr. bevelk naujas, 3 mieg. Arti 
M. p. Tik $17.500.

Mūr. 7 kamb. Beverly Hills.. Ant 
60 p. sklypo. Tik 22,000.

KAIRYS REAL ESTATE 
2943 West 59 Street, HE B-8151

Mūr. 6 butai, 3 po 4, 2 po 6 Ir 1 
—5 kmb., centrallnis šild., geros pa
jamos, tvirtas mūras, McKinley 
Park.

2 po 6, mūr. frontas, gražios išvaiz
dos, skiepas ir pastogė 45 ir Rock- 
well, $18,700.

3 po 4 mūr. 43 p. sklypas, ga

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street
Marąuette pke mūr. 2 aukštų na

mas — taverna su 3 kamb. ir bu
tas 6 kamb. Bargenas. $24,500.

72 ir Falrfield. Mūr. rezidencija 
su 4 miegamais.. 15 m. senumo. 
$25,300.

Marąuette pke. Biznio namas — 2 
patalpos ir butas. $19,500.

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

5 kamb. mūr. bungalovv ir 2 maš. 
mūr. garažas. Apyl. 65 ir Campbell. 
Skambinkite po 6 v.v. 778-2690.

PROGOS — OPPORTUNITIES

30 kamb. motelis, beveik 3 akrai 
žemės, taverna, valgykla ir 3 bu
tai. Judrus kampas prie 2-jų vieš
kelių. Parduoda dėl ligos ir senat
vės. Vieta tinka trims partneriams 
Charles Motei, Harlem Avė. ir 
Snuthivest Highway, Worth, III. 
Tel. GI 8-9606.

PARDAVIMUI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiii
GARBAGE DRUMS

WITH COVERS & HANDLES 
30 ad 50 gal- — Free Delivery 

5757 S. Halsted A 5622 S. Racine
Tel. 224-4362 434-1113

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
‘fiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiii

Platinkite “Draugą”.

REAL ESTATE

SALES o MORTGAGES a MANAGEMENT

Mamter of M.U.S.

Main office 5727 W. Cermak, Branch ofc. 4936 W. 15 St, 
Cicero, Illinois 60650 — Phone 0L 6 - 2233

ALEX ŠATAS — Realtor
Tarime šimtus namų Ciceroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčinose. Prašom užsukti i mūsų įstaiga tr 
Išsirinkti U katalogs.

nios. V i.-41 dvigubo stiklo langai, cen
trai. oro vėsintuvas, modern. vir
tuvės Įrengimai, radijo sistema, ne
paprastai puikiai Įrengtas rūsys, kili
mai Ir kiti priedai. Platus sklypas. 
Mūr garažas. $50,000 nuosavybę 
pirksite už $39,000.

i.ogc pke v įsai naujas 9 butų 
vpartmentlnls Gražūs, erdvūs kamb., 
Įmontuoti virtuvės Įrengimai. Paja
mos apie $16.000 metams. Kaina 
$110,000.

88 ir Pulaski apyl. visai naujas 4 
tpart mūras. 4 kamb butą pirkėjas 
galėtu ♦uoj užimti Tik $58,000.

Netoli Marijos mokyklos, 4 butų 
gerai prižiūrėtas mūrad. $48,000.

Marąuette Parke. 8 butų moderni
zuotas apartmentints Oeros pajamos

2 po 4 kamb. Marąuette pke. lt 
metų mūras. $33,500.

Gage parke. Stiprus 5 Ir 8 kamb. 
mūras. Platus sklypas. Garažas 
$26,500.

Marąuette pke. 14 metų, 4 miega
mųjų puikus namas. Tik $24.000.

20 apart. Beverly Hills. Tik » 
metų senumo. $27,600. metinių pa 
jamų Kaina $170,000.

Arti Nabisco. 5% kamb., 7 metų 
mūra.4 Gražus Išorėj ir viduj. 
$21,500.

2-Jų aukštų, 14 metų mūras. 1% 
vonios, garažas Netoli mūsų ofiso. 
$22,600.

Didelis, 5 metų, 5 % kamb. mūras. 
Platus lotas, alumin- langai, karpe
tai Arti Margučio. Puiki proga už 
$16,950.

2-jų butų mūras, 2 po 6 kamb. 
Naujas) gazu šildymas, garažas. Rei
kia matyti. Pirksite už $26,950.

Med. 8 k. M. p. Gazo šild. Skubiai
Už $1 3,900.

Mūr. 2x0. M. p. Garotos. Naujas
gazo šild. $27,000.

Mūr. 3 mieg. 5 metų I vak. nuo
M. p. $20,900.

Mūr. 8 Ir 4 k. Bevelk naujas. 45 
p. sklypas. $35,900.

Mūr. 5 ir 3 kamb. Beveik naujas. 
Giminingoms šeimoms. $S6,900.

ražas, $210 pajamų per mėnesj. Ga
zo pečiais šildymas.

5, 4 ir 2 kmb. mūr., švarūs butai, 
gerai prižiūrėtas namas, 45 ir Wes- 
tern. Nebrangus).

Taverna Ir 6 kmb. butas, geras biz
nis, centrallnis šildymas Brighton 
Parke.

Tel. — CL 4 - 2390
NAMŲ PIRKIMAS — 

PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tai

Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

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

Sąžiningas Ir greitas patarnavimas
• įsais Real Estate reikalais. Velkis 
notariatas.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7450 arba YA 7-2048

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemes ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKntlAS-PAR 
DAVIMAS • NOTARIATAS • PA 
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRAC 
JOS POPIERIAI • PAJAMŲ MOKĖ

CIAI — INCOME TAa ’
Čia gaunama soc. draudimo knygeli 

lietuvių k. Kaina $< 00.
LEONAS REAL ESTATE

2735 W. 71st St., lw. K5-6015

OOOOOOOOOOOOOOtKKKKKKyOOOOO

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th Street, RE 7-8399
<X><XX>G<XX>0<KXXX>Ū<XX><X>000<X3

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.



CHICAGOS ŽINIOS
UGNIAGESIŲ ARKLIAI tuvės vedėjai paaiškino, kad
Chicagos ugniagesiai nustojo vaikėzai iš narvelių paleido ®tsiprase

vartoję arklius 1923 m. Seniau daug kilikų, kurie jau sugau
stas gęsinimo aparatas, dar nau dyti. Miesto sveikatingumo de-
do jamas Midvvay aerodrome, 
yra 49 metų senumo.

PASKUTINĖ SCHWARZWAL
BO MIŠKO PUŠIS

'Sujungtos indėnų gentys 
1860 m. pasirašė su Illinois gy
ventojų sutartį, kuria pave
dė tam tikras žemes Illinois — 
Michigan kanalo prakasimui. 
Sutarties paminėjimui prie da
bartinių 159-tos ir Kedzie gat- 
viųr buvo pasodinta 60 iš Vo
kietijoje Schwarzwaldę miško 
partrauktų pušies sėjinukų. Iki 
šių dienų yra ten užsilikusi tik 
viena pušis, vadinama “Old 
Pine Tree”.

IŠMOKĖJO $120,000 BE 
KONTRAKTO

Šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad MacCormick salės tvarky
tojai per paskutinius 4 metus 
išmokėjo apie $120,000 už džia- 
rutorių - valytojų tarnybą kom... , . v. . \prisiekusių teisėjų nuo to ap-pannai, su kuria žinoma seimų f ... . * ,, . .5... , kaltinimo buvo atleistas. Šio-įr parodų sale neturėjo jokio
kontrakto. Įtariama, kad geng- 
sterių - kriminalistų sindikatas 
turi prikišęs rankas prie šių 
darbininkų samdymo ir iš jų 
pasipinigauja.

VAIKAI PALEIDO KILIKUS 
GIESMININKUS

Žmonės pradėjo skųstis, kad 
universalinėje krautuvėje prie 
79-tos ir Cicero gatvių skraido
patikščiai - čiulbėtojai. Krau- ga iš biznio įstaigos išbėgo sa-

Vyr. skautininke v.s. O. Zailskienė priima dovanas iš skaučių savo at 
silankymo Montrealyje, Kanadoje, metu.

SKAUTYBES KELIU
(Atkelta iš 2 psl.) 

kulne, M. Burbienė ir kt.
Kernavės tunto stovyklos vir 

šininkės pareigas eis s. B. Vin- 
dašienė. Stovyklos štabą ir vyks 
tančias vadoves pranešime atei
nančioje Skautybės Kelio laido
je.
LSS KONGRESINĖ SUEIGA

LSS tarybos pirmijos nutari
mu yra šaukiama Jaunimo kon 
greso metu skautų ir skaučių 
sueiga. Ji įvyks Jaunimo centre 
liepos 3 d., sekmadienį, nuo 11 
vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Su
eiga bus socialinio ir informaci
nio pobūdžio. Užkandžiaujant 
btis galima visiems, atvyku
siems iš kitų kraštų, pasikalbė
ti su skautų vadovybe, plačiau 
susipažinti su LSS veikla ir gau 
ti įvairių informacijų. Taip pat 
bus galima įsigyti įvairių skau
tiškų leidinių, programų, regu- 
liaminų ir skautiškų ženkliukų. 
Į šią sueigą yra kviečiami visi 
iš kitur atvykstantieji Lietuvių 
Skautų Sąjungos nariai, o iš 
Chicagos: skautininkai, vyr.
skautės, skautai vyčiai, akade
mikai ir visi vadovai, pradedant 
draugininkais.

Sueigai ruošti yra paskirta 
komisija: v. s. J. Vaišnys, S. J. 
— pirmininkas; v. s. F. Kurgo- 
nienė — seserijos atstovė; s. V. 
Kasniūnas — brolijos atstovas; 
v. s. V. Statkus — Akademinio 
skautų sąjūdžio atstovas. Vi
sais reikalais galima kreiptis į 
pirmininką — 2345 W. 56th 
Street, Chicago, III. 60636; tel. 
737-8400.

RAJONŲ DVASIOS VADOVAI
LSS dvasios vadovas praneša, 

kad JAV Vidurio rajono dva

partamentas įsakė, kad visi 
paukščiai būtų laikomi narve
liuose už stiklinės užtvaros.

RESTORANŲ SAVININKŲ 
SEIMAS

Nacionalinis restoranų savi
ninkų sąjungos seimas baigiasi 
penktadienį McCormick salėje. 
Keturių dienų susirinkimuose 
dalyvavo apie 60,000 asmenų. 
Apie 800 kompanijų turėjo eks 
ponatus.
DAKTARŲ AUKOS UNIVER

SITETUI
Dr. Percy Julian ir dr. T. 

Lawless paaukojo po $25,000
Chicagos Roosevelt universite-apskrityse jau patirta bi-
to statybos fondui. ‘į™ ?olerl’» Apie

5,000 šeimynų laukia naujų na
mų statybos užbaigimo.

TAHITI IR JAV VAIZDAI

PRAŠO 2 MIL. DOL. UŽ 
ŠMEIŽTĄ

Buvęs West Chicagoj moky
tojas Loren Schofield buvo 
areštuotas ir apkaltintas už 10 
metų mergytės nužudymą. Jis

mis dienomis jis iškėlė 2 mil. 
dolerių ieškinį prieš Du Page 
apskrities šerifą ir šio padė
jėją už šmeižtą, gero vardo 
gadinimą ir neteisėtą areštą.

POLICININKUI NEPASI
SEKĖ

Policininkas John Moloney 
pradėjo išrašyti bilietėlį už ne
leistiną automobiliaus pastaty
mą W. Hubbard gatvėje. Stai-

sios vadovo pareigas eina ps. 
kun. P. Garšva, o Atlanto ra
jono — s. kun. J. Pakalniškis. 
Kituose rajonuose pasilieka iki 
šiol šias pareigas ėjusieji dva
sios vadovai.

CHICAGOS JURŲ SKAUTĖS 
MARATONE

Lietuvos LSS Juodkrantės 
tunto jūrų skautės pereitą sek
madienį dalyvavo Dės Plaines 
upės laivelių- maratone. Sesės 
dalyvavo vyrų K-2 klasėje, irk- 
luodamos “Clipper” baidares 
daugiau kaip 20 mylių. Sesės 
Virginija ir Julija Pleirytės lai
mėjo IV vietą savo klasėje, o 
kitos grįžo namo pasipuošusios 
maratono ženklais. Undinė

Mokytojos (
STEFANIJOS ' ŠUKELIENES

motinai Lietuvoje mirus, gilų užuojautą 
reiškiame

ŠUKELIŲ ŠEIMAI.
Vilniaus Krašto Lietuviu Sąjungos

Chicagos Skyriaus valdyba ir nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpubllo 7-1213 

Tel. Vlrginia 7-6672

Tel. LAfayette 3-3572

Tel. YArda 7-3401

Tel. YArda 7-1911

Brangiam tėvui
A.-Į-A. JONUI MACIULIUI 

Lietuvoje mirus, mielai dukrą Vladą ir žentą 
Broni’» Žemliauskus. be* ju šeimą liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Jonas ir Angelė Jonynai

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

vininkas šaukdamas: “Sustok 
rašęs, kai pastačiau automobi
lį, čia nebuvo jokios pastaty
mo rodiklės”. Policininkas man 

Patikrinęs 
dalyką, jis rado, kad toje vie
toje pirmą kartą buvo įrengtos 
rodyklės, autoniobilio savinin
kui to visai nemačius ir neži
nojus.

5,000 ŠEIMŲ LIEKA BE 
NAMŲ

Chicagos ir apylinkės apskri 
čių statybos inžinierių strei
kas jau įeina į septintą savai
tę. Unijų atstovai ir konstruk
torių - kontraktorių atstovai 
teigia, jog nebus susitarta dar 
šešias savaites, nors miesto me 
ras yra pridėjęs ir savo ranką 
streiko užbaigimui. Vieškelių 
statyboje ir kituose viešuose 
savivaldybių darbuose septy-

Gamtos mėgėjai su pasigė
rėjimu šią savaitę (iki ketvir
tadienio popietės) gali gėrėtis 
gražiausiais vaizdais Tahiti sa
los, o taip pat gražiomis JAV 
panoramomis, kas yra rodoma 
Chicagos Today kine, nuolat 
duodančiame vaizdus, politikos, 
sporto filminę kroniką. Prog
rama tęsiasi vieną valandą.

LIETUVOS PASIUNTINYBES PRIE ŠV. SOSTO 
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Š. m. gegužės 3 d., Lenkijos 
krikšto tūkstanties metų su
kakties proga, buvo išleista 
nauja Vatikano pašto ženklų 
serija, kurios 50 lyrų vertės 
ženkle yra pavaizduoti Aušros 
Vartai, Karalienė Jadvyga ir 
Krokuvos Jogailiečių bibliote
kos rūmai. šią pašto ženklų 
seriją paruošė nuolatinė Va
tikano pašto įstaigos bendra
darbė, grafikė Dambrovska.

Lietuvos Pasiuntinybė prie 
Šv. Sosto, dar prieš minėtos 
serijos išleidimą, raštu atkrei
pė atitinkamų įstaigų dėmesį į 
faktą, kad Aušros Vartai ran
dasi Lietuvos sostinėje Vilniu
je ir yra visų lietuvių katalikų 
karštai garbinama tautinė šven 
tovė. Todėl jos pavaizdavimas 
lenkų krikščionybės sukakties 
proga išleistame pašto ženkle 
galėtų iššaukti lietuvių krašte 
bei užsienyje susirūpinimą.

Lietuvos Pasiuntinybei prie

pigiau mokėsite
jgnlea lr automo-

10% 20%, 80% 
už apdraudą nuo 
blllo paa

FRANK ZAPOLIS
3208% West »5th Street. 
Chicago, Tliinoia. 60642.

Tel. GA 4-8054 lr GR 6-4S32

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63 rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnaa — K. Šimulis

Dariaus ir Girėno mokykloje penktą skyrių moko energingoji pedago
gė M. Peteraitienė. Nuotr. V. Noreikos

Mokytoją - rašytoją ir 3-čią Alvudo 
pirmininkę

STASę PETERSONIENĘ, 
jos mamytei mirus Kanadoje, užjaučia ir kar
tu su jos šeima liūdi

ALVUDAS

ŠV. TĖVO ŽODIS APIE PAMALDUMĄ

Romoj Šv. Tėvas neseniai iš
savo kambario lango kalbėjo 
Šv. Petro aikštėje susirinku
siems tikintiesiems apie pamal 
durną Marijai. “Gegužės mėnuo 
yra gražiausias pavasario mė
nuo — kuriame visi krikščio
nys garbina Marijos grožį. Ne 
nuostabu tad, — kalbėjo Pau
lius VI-sis, ■— kad Marijos kul 
tas taip pilnas poezijos, pilnas 
meilės ir prisirišimo. Visos Ma 
rijos šventovės pasaulyje, kaip 
Čenstakava vakar, Pompėja 
šiandien ar Fatima rytoj — 
švenčia dangaus ir žemės ka
ralienę! Negalime ir mes never 
tinti pamaldumo į Mariją, ku
ris yra pagrįstas Bažnyčios 
mokslo dogmose. Mes privalo

Šv. Sosto buvo autoritetingai 
užtikrinta, kad Aušros Vartų 
pavaizdavimas neturi politinės 
reikšmės, o tėra noras iškelti 
karalienės Jadvygos ir Didžio
jo kunigaikščio Jogailos vedy
bų didelę reikšmę Lietuvai, Len 
kijai ir visai Bažnyčiai.

Roma, 1966 m. gegužės 19 d.

A.-Į-A. PRANAS ZYMONAS
Gyveno 6643 S. Laflin Street.

Mirė geg. 23 d., 1966, 1:45 vai. ryto, sulaukęs 57 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskr.. Kidulių vaisė.
Amerikoje išgyveno 17 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vanda, sūnus Juozas, duk

tė Marytė, dėdė Kazimieras Valaitis &*u šeima, teta Pranciška Ku- 
doba su šeima, Lietuvoje liko 2 broliai, Antanas ir Juozas, 3 se
serys: Agota, Antose ir Matilda, ir kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Kūnas pašarvotas Laokawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Laidotuvės įvyks ketv.., geg. 26 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vidus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę, žmona, sūnus ir duktė.

Laidot. direkt. Stepas Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

Liūdnas vienerių metų mirties prisiminimas

A.-Į-A. SALOMĖJA LELEIKA
Mirė 1965 m. gegužės 25 d., 11:30 vai. ryto ir buvo pa

laidota gegužės 29 d.
Gimusi Lietuvoje Radviliškio parap. Amerikoje išgyveno 

55 metus. Paliko nuliūdime vyras Petras, sūnus Bruno, marti 
Danutė, 2 anūkės Loreta ir Kristina, pusbrolis Frank Dailidonis 
su šeima, pusbrolis Joseph Stanis, gyv. Baltimorėje, Md. ir daug 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko sesuo ir du broliai.

Priklausė Chicagos Lietuvių draugijai, Dariaus ir Girėno 
Amer. Legion Post 271 Moterų Skyriui, Lietuvių Moterų draugi
jai “Apšvieta”.

Ilsėkis brangioji, o mes liekame nuliūdę
Vyras, sūnus, anūkės, marti ir kiti giminės

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PR 8-0333 PR 8-0834
* ■*’■ 2^ 2E^E ^E^E^E N

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. f A. JOSEPH BORROW
BARAUSKAS

Daugelį metų gyvenęs Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė gegužės 24 d., 1966 m., 2:30 vai. ryto, sulaukęs 76 m.
Gimė: Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos pa

rapijos. Amerikoje išgyeno 59 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Josephine Bush, žen

tas August. anūkė Barbara, 2 broliai:' Anthony Barauskas, 
brolienė Emily ir šeima, gyv. Gary, Indiana, ir John Baraus
kas, brolienė Eva ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Ave. Laidotuvės įvyks penktad., gegužės 27 dieną iš 
koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. Panelės Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas ir anūkė.
Laid. direkt. Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600.

4348 S. CALIFORNIA AVE.
PETRAS BIELIŪNAS

3307 S. LITUANICA AVE.

3319 S. LITUANICA AVE.

tose gaivintoja ir palaikytoja”, 
kalbėjo Šv. Tėvas suteikdamas 
visiems apaštališkąjį palaimini
mą.

— Amerikoje vandens, vidu
tinio didumo mieste, suvarto
jama per dieną 200 galopų as
meniui. Anglijoj 50 galonų.

me čia semtis sau jėgos mūsų
dvasiniam ir moraliniam gyve
nimui, nes Marija yra mūsų 
tikėjimo stiprybė ir visų žmo
nijos santykių šeimos dr tau-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 5K-L

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 Wesf 7lst Street Tel. GR 6 
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-i

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ANTANAS DAUJOTIS
Jau suėjo vieneri metai, 

kai negailestinga mirt’s at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėvą, kurio netekome 
1965 m. geg. 26 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą užprašytos šv. 
Mišios geg. mėn. 26 d. 8 vai. 
ryto Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus— 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Antano sielą.

Nuliūdę: Žmona, sūnus Ed
vardas, marti Zuzana, duktė 
Elena, žentas Lyman, anūkai 
ir proanūkai.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nno kapinių

EUDEIKIS
f. A ? 6 0 T U V I U DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741 2 
4330-34 South California Avenue

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

gimines, draugus ir pažįstamus



DRAUGAS, trečiadienis, 1966 m. gegužės mėn. 25 d.

X Lietuvių Filatelistų drau
gija “Lietuva” gegužės 25 d. 
Jaunimo centre šaukia narių 
susirinkimą. 7 vai. vak. drau
giškas pašto ženklų pasikeiti
mas, 8 v. v. akademinis pasi
tarimas. Kviečiami nariai, ir 
svečiai atsilankyti Biuletenis 
dėl techniškų kliūčių vėluoja 
si.

X Buv. Lietuvos geležinke
liečių susirinkimas įvyko gegu
žės 21 d. Lietuvių auditorijoje, 
kuriam pirmininkavo VI. Paš
kevičius, sekr. J. Litvinas. Val
dybą sudaro VI. Paškevičius, 
pirm., Marcinkevičius, Litvinas, 
Prenskis, Čepulis. Susirinkimas 
aptarė eilę aktualių reikalų. No 
rį įstoti į sąjungą gali tai pa
daryti pasiųsdami 1 dol. meti
nio mokesčio iždininkui Česlo
vui Prenskiui, 4253 S. Maple- 
wood, Chciago, III.

X šv. Jurgio parapijos kar
navalas pradeda veikti šį ket
virtadienį.

X Clevelando vyčiai senjorai 
sveikindami “Draugą” auksinio 
jubiliejaus proga, paaukojo 10 
dol spaudos reikalams. Ta pro
ga jie rašo: “Clevelando vy
čiai senjorai, jausdami ir žino
dami, kad dienraštis “Drau
gas”, visas jo administracijos 
ir redakcijos personalas yra 
daug gero padaręs mūsų visai

X “Tautos praeities“ redak
torius J. Damauskas gegužės 
25 d. 8 vai. v. Alicijos Rūgy
tės bute, 5746 S. Justine, skai
tys paskaitą tema “Toninės tai 
kos reikšmė 1466 metais”. L. 
I. D. nariai ir jų bičiuliai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

X Monika Dzirvonienė, vi
suomenininko Alb. Dzirvono 
motina, jau senokai perkopusi 
80 metų amžiaus slenkstį, pa
guldyta Šv. Kryžiaus ligoninėj, 
634 kamb.

X Nekalto Švč. P. M. Prasi
dėjimo parap. šiandien, tre
čiadienį, 7:30 v. v. vysk. V. 
Brizgys teikia sutvirtinimo sa
kramentą.

X Kun. M. Tamošiūnas iš 
Medellino atskrido į Chieagą ir 
čia sustojo pas p. Tamošaus
kus, 4238 So. Campbell Ave. 
(tel.: 376-5871). Chieagoje iš
bus porą savaičių, paskiau vyks 
į Detroitą, Rochesterį, Clevelan 
dą, Bostoną, New Yorką. Su
grįš į Chieagą dalyvauti Jau-
nimo kongrese ir čia padės glo 
boti iš Kolumbijos atvykusius išeivijai, kaip moksliškame, tau- 
dalyvius į kongresą. Atvyks tiškame, katalikiškame, taip ir 
vienas iš Bogotos ir šeši iš Me organizaciniame darbe, yra iš- 
dellino. Atgal į Kolumbiją grįš varęs plačią vagą lietuvių gy-
liep'os mėn. pabaigoje. Kun. M. 
Tamošiūnas, salezietis, darbuo
jasi Medelline. Čia jo rūpesčiu 
buvo pastatyti Lietuvių namai. 
Šiuo metu Medelline tėra tik 
šiek tiek daugiau kaip 100 lie
tuvių, bet energingo vadovo 
dėka įstengė pastatyti puikų tri 
jų aukštų bendruomeninį pas
tatą. Kun. Tamošiūnas yra Ma
rijos Krikščionių Pagalbos ko
legijos (turinčios 1,400 mergai 
čių) kapelionas. Kun. M. Ta
mošiūnas yra saleziečių misio
nierius, daugiau kaip šešerius 
metus dirbąs raupsuotoųjų ko
lonijoje, kurią ir dabar kasmet 
aplanko.

X Juzefą Krikščiūnienė po 
sunkios operacijos grįžo iš 
Walters ligoninės į savo na
mus. Bevery Shores. Sveiksta, 
būdama dėkinga savo artimie
siems už dovanas ir laiškus su 
greito pasveikinimo linkėji
mais.

X Balfo Marąuette Parko 5 rinkta ta pati su kooptavimo 
sk. metinis narių susirinkimas teise. Valdyboje yra dr. J. Jo- 
įvyko gegužės 21 d. parapijos kubka, A. Marma, P. Jonynas,
salėje. Jį atidarė sk. pirm. A. 
Gintneris, pakviesdamas dienos 
pirm. p. žilį ir sekr. K. Čepai
tį. Paskui buvo pranešimai apie 
metinę Balfo veiklą šioje apy
linkėje, smulkiau išvardinant 
pajamas, darbuotojus ir naujos 
veiklos gaires. Iždin. J. Vepštas 
padarė kasos stovio pranešimą. 
Paskui P. Žilys perskaitė kont
rolės komisijos aktą. Vėliau 
buvo gyvos darbo veiklos ir pa 
tikrinimo diskusijos. Valdyba 
buvo nutarta palikti ta pati, su 
kooptacijos teise, jeigu būtų rei
kalinga metų bėgyje. Panašiai 
pasisakyta ir kontrolės komisi
jos reikalu. Kalbėta apie būsi
mą rinkliavą vokais prie baž
nyčios, pikniką birželio 19 d. 
Bučo darže ir Balfo seimą ru
denį. Nutarta turėti kitą susi
rinkimą prieš seimą.

X Meškeriotojų - medžiotojų 
klubas kviečia visus į gegužinę 
gegužės 29 d., 12 vai., Spaičio 
sode, 8933 Archer Ave., Wil- 
low Springs. Gros Ramonio or
kestras, bus visokių valgių ir 
gėrimų, (pr.)

X Pirmą sykį gautas nauja
sis nešiojamas Telefunken ra
dijas. AM, FM, trumpos ban
gos. Puikus tonas. Žema kaina. 
Gradinskas, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

X Lito Bendrovė duoda pas
kolas. Geros sąlygos. Litas In- 
vesting Co., Ine., 6755 S. 'VVes
tern Ave., Chicago, III. Tel. GR 
6-2242. Treč. ir penkt. 7 — 9; 
šešt. 10—3 vai. (sk.)

venime, neapleisdami ir L. Vy
čių org., kurios ir nūnais var
das skamba ketvirtadieniais 
“Draugo” numeryje. Taigi, Cle 
velando vyčiai senjorai, įvertin 
darni tuos darbus, sveikina vi
sų mėgiamąjį dienraštį “Drau
gą” ir linki jam dar ilgesnių 
50 m., negu jis pragyveno”.

X Brighton Parko Namų 
savininkų draugijos metinianie 
susirinkime Vengeliausko salėj 
gegužės 20 d. revizijos komi
sijos pirm. Ambroziejus refera
vo nuodugnų revizijos aktą, ku
ris susirinkimo buvo priimtas. 
Be to susirinkimas nutarė pa
remti Frank Savicko kandida
tūrą į Illinois legislatūrą, ski
riant $10 specialiai sudarytam 
komitetui; taip pat paremtas 
Jaunimo metų kongersas $10 
auka. Nutarta dalyvauti 
vergtų tautų ir birželinių 
šių deportacijų minėjime. Vai 
dyba ir revizijos komisija per

Pa-

J. Simanavičius ir Pr. Šulas. 
Revisijos komisiją sudaro Am
brazevičius, Bražionis ir Mar- 
tnkus. Pr. šulas padarė prane-
šimą apie Chicagos 195 mil. pa-vykti, tai į Marąuette Parką 

kelias yra lengvas iš visos Chi
cagos. O patys Marąuettepar- 
kiečiai ir pėstute galės ateiti. 
Tad visi iš visos Chicagos yra 
kviečiami rezervuoti tą sekma
dienį ir atvykti į žaidimų po
pietę. Linksmai praleisite laiką 
ir paremsite gražų tikslą — t. 
marijonų dirbamus darbus.

—E. S.

skolą ir apie pirminius balsavi
mus. Susirinkimui pirmininka
vo dr. P. Jokubka, sekr. — A. 
Marma..

X “Aukso žąsies” filmas bus 
pakartotinai rodomas McCor- 
mick Place Mažajame Teatre 
birželio 5 d., sekmadienį, 2:30 
ir 5:00 vai. p. p. Bilietai prie 
įėjimo, (pr.)

X Tauragės klubas kviečia 
visus į gegužinę geg. 30 d., 
Spaičio sode, 8933 Archer Ave., 
Willow Springs. Gros Ramonio 
orkestras, bus visokių valgių 
ir gėrimų. Pradžia 12 v. (pr.)

X Nida, Beverly Shores, Ind., 
vasarvietės savininkai Kalvai
čiai jau išvažiavo ruoštis va
saros sezonui. Jie kviečia vasa
rotojus praleisti atostogas ir 
savaitgalius Nidoje. Norintieji 
pirkti ar išnuomoti vasarvietę 
lengvomis sąlygomis, prašomi 
kreiptis: Pr. Kalvaitis, Nida, 
Beverly Shores, Indiana, Tel. 
TR 2-2711. (sk.)

—o—

AUKOJA PINIGUS
GYVENTOJŲ KONTROLEI

Fordo fundacija paskyrė 
$750,000 Chicagos universitetui 
šeimyniniam studijų centrui. 
Centras turės pravesti progra
mas, taikomas krašto gyvento
jų didėjimo kontrolei.

Chieagoje 
ir apylinkėse

NAUJA JAUNŲ LIETUVIŲ 
DAKTARŲ ŠEIMA

Praėjusį šeštadienį, gegužės 
21 d. švč. Mergelės Marijos gi
mimo bažnyčioje, Chieagoje, 
kan. V. Zakarausko buvo su
tuokti Dalia Dičpinigaitytė ir 
dr. Arvydas Tauras. Sutuoktu
vių šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė taipgi kan. V. 
Zakarauskas. Mišiose solo gie
dojo Stasys Baras ir Nerija 
Linkevičiūtė.

Jaunasis daktaras Arvydas 
Tauras Chieagoje plačiai žino
mų, į visuomeninę lietuvišką 
veiklą aktyviai įsijungusių ir 
ją visokeriopai remiančių dr-rų 
Aldonos ir Vytauto Taurų sū
nus. Nuo lietuviškos veiklos ir 
abu jaunavedžiai savo studijų 
metais nesišalino. Dr. Avydas 
visą laiką reiškėsi skautų veik
loje.

Sutuoktuvių dienos vakare 
Pick - Congress viešbučio erd
vioje salėje įvyko vestuvių vai
šės, kuriose dalyvavo apie 300 
svečių. Jaunavedžius žodžiu ir 
raštu sveikino eilė lietuviškų 
organizacijų, pažįstamų ibei gi
minių. Gauta sveikinimo teleg
rama iš Lietuvos, Vokietijos, 
Norvegijos ir kit. Prel. V. Min
cevičius, sveikindamas jaunave
džius iš Romos, kartu atsiuntė 
jiems ir apaštališkąjį Šv. Tė
vo palaiminimą. Vestuvių puo
tos žodinės dalies rikiuotojas 
buvo dr. Zenonas Danilevičius, 
su šiltu sąmojum pravedęs svei 
kinimų ir linkėjimų virtinę.

Lietuviškoji visuomenė lau
kia, kad ir jaunieji Dalia ir 
Arvydas Taurai eis jų giminei 
būdingu keliu, — bus geri sa
vo srities profesionalai ir lie
tuviškojo visuomeninio darbo 
talkininkai bei rėmėjai. k.

KVIEČIAME I LINKSMĄ 
POPIET'; MARQUETTE 

PARKE
T. Marijonų bendradarbių 

Chicagos apskritis šįmet pikni
ko neruoš, bet vietoje pikniko 
yra rengiama kauliukų žaidi
mas, (bunco party), sekmadie
nį, birželio 5 d., 3 vai. p. p. 
Švč. P. M. Gimimo parap. ša

bai- Įėję Marąuette Park. Naujoji 
pirm. Anastazija šnarskienė, 
komisija Ona Ivans, Gedvilienė 
ir skyrių pirmininkės organi
zuoja daugybę gražių dovanų, 
pyragaičių prie kavutės ir deda 
pastangas, kad svečius gražiai 
priimtų, kad žaidimas būtų 
linksmas.

Jei į pikniką ne visi gali nu-

PIRMOSIOS SKAUTIŠKŲ DAINŲ PLOKŠTELES

AIDAILAUŽŲ
PRISTATYMO

VAKARAS 
įvyks

gegužės mėn. 27 d.
(penktadieni) 8 v, vak.

! AUiNIMO CENTRO 
didžiojoje salėje 

5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, Illinois

PLOKŠTELĘ ĮDAINAVO:
Chicagos Skautų Veteranų dvlg. oktetas, vad. A. Gečo, 

Chicagos Skautininkių oktetas, vad.. B. Vnrinkojienės, 
Clevelando Vyrų oktetas, vad. R. Babicko,
New Yorko Vyrų oktetas, vad. A. Mrozinsko.

Pristatyme kalbės — muz. A. Šimkus,
Plokštelę demonstruos — inž. J. Ralys.
Pristatymo vakare bus galima plokštelę įsigyti.
Po pristatymo bud kavutė. Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

Chicagos Akademinis Skautų Sąjūdis

ZVAIG 2D UTĖ
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave., Chicago, III. 60636

Pavasario džiaugsmas. Nuotr. R. Kisieliaus

VAKAR DIENĄ

Vakar aš ėjau į savo draugo gėm jį žaisti, ėjome į draugų
gimtadienio balių. Važiavau 
dviračiu. Neradau Albany gat
vės, kur mano draugas gyve
na. Grįždamas namo, pama
čiau, kad ant lentelės buvo pa
rašyta “Albany”. Pasukau į tą 
gatvę ir važiavau, kol priva
žiavau savo draugo namą.

Kai įėjau į vidų, pamačiau, 
kad tik draugo mamytė tebu
vo namie. Ji padėjo mano švar
ką į vonios kambarį, nes buvo 
jis šlapias nuo lietaus. Paskui 
atsuko televiziją apie džiunglių 
būgnus. Mačiau beždžiones, ere
lius, negerus žmones, kirminus 
ir daug kitų dalykų.

Man bežiūrint į televiziją, į- 
bėgo mano draugas. Paskui 
įbėgo jo brolis, mano draugas. 
Jis buvo jaunesnis. Aš atida
viau dovaną — vieną dolerį ir 
atviruką — vyresniajam. Jis, 
sakė, kad aš apsirikau, nes bu
vo ne jo, o jaunesniojo brolio 
gimtadienis. Visi pradėjome 
juoktis.

Paskiau mano draugai nusi
vedė mane į savo kambarį. Jie 
parodė man savo naują lovą. 
Paskiau parodė tokį žaislą — 
mašiną, kuri visaip važiuoja. 
Parodė savo šautuvus. Pasiro
dė beturį tokį ilgą šautuvą ir 
pistoletą.

Draugų mamytė paklausė, ar 
jau valgiau pietus. Pasakiau, 
kad ne. Ji davė man valgyti. 
Kai pavalgiau, davė gerti tokio 
gėrimo.

Paskiau į gimtadienį atėjo 
mergaitė. Jos dovana buvo toks 
žaidimas su mašinomis. Kai 
pabaigėm jį žaisti, ėjome prie 
stalo valgyti ledų ir tortų.

Paskui žaidėme vėl tą žaidi
mą su mašinomis. Kai pabai-

kambarį šnekėti. Besišnekant 
aš suradau kitą pistoletą. Pa- 1^^” ka^oTą?* gėl'ytė^ 
skm ejome i lauką pažaist!. žydi> paukščiai čiulba _ taip 
Baigę žaisti ejome į vidų žiu-!
rėti televizijos. Televizijoj ma-1 
tėme parašiutininkus. Paskui 
viduje karą žaidėme.

Kai pasibaigė gimtadienio 
balius, aš važiavau namo. Par
važiavus, man pilvas skaudė
jo. Aloyzas Pakalniškis, 9 m.

PAVASARIS LIETUVOJE
Pasavaris jau slenka į Lietu

vą. Nemunas plačiai išsiliejo. 
Gegužės skraido po žalius šilus. 
Puikūs briedžiai vaikščioja Ni
dos pušynais. Visi žvėreliai jau
čia, kad atėjo pavasaris su šil
tomis dienomis ir maloniu vė
jeliu.

Gulbė su savo šeima tyliai 
plaukia Trakų ežeruose. Vytu- 
tys skraido aukštai, virš Lie- 
vos laukų ir miškų. O ten se
niau Vytautas Didysis, kadai
se, jodinėjo ant balto žirgo, po 
visą savo didelę žalį.

Gintautas Perkauskas, 
Hamiltono Lit. m-los VIII sk. 

mok. Kanada
IŠ STOVYKLOS GYVENIMO

Briedžių skiltis yra nepaten
kinta stovykla, nes yra per 
daug žaidimų ir neužtektinai 
darbo. Mums labai nepatinka 
žaisti su mergaitėmis. Mes no
rėtumėm dirbti su kirvuku ir 
kastuvu. Mes labai norėtumėm 
eiti pasivaikščioti į mišką kiek
vieną dieną.

Povilas Janavičius, 11 m.
Sidnėjus, Australija

KAIP AŠ SUSILAUŽIAU 
RANKĄ

Vieną dieną, kai aš atsikė
liau ir pavalgęs išėjau į lauką, 
su broliu pradėjome gaudyti bi
tes. Kai sugauname bitę, pade
dame po mikroskopu. Tą dieną 
aš buvau kieme. Mano brolis 
sugavo labai didelę bitę. Jis 
mane šaukė, kad aš ateičiau. 
Aš nenorėjau eiti pro vartus, 
aš lipau per tvorą. Kai norė
jau nušokti nuo tvoros, pasly
dau, pamečiau lygsvarą. Pa
bandžiau apsisukti ore, bet jau 
buvo per vėlu. Kritau ant ran
kos, Kai aš atsistojau, galva 
ėmė suktis. Pažiūrėjau į dešinę 
ranką, ten buvo didžiausias kal
nas. Dar nežinojau, kas pasi
darė. Su savo broliu pradėjom 
bėgti namo. Jis laikė mano ran
ką. Mano mama pašaukė sene
lį ir nuvežė mane į ligoninę. 
Man reikėjo ten išbūti tris pa
ras. Dabar aš vėl esu sveikas.

Saulius Petkus,
VI sk. mokinys,

Dariaus-Girėno Lit. m-la

IMPERATORIAUS ATPILDAS

Kai princas Abderrahman pamatęs princą skęstantį, rizi-
Ben Hiąuem (1778—1859) bu 
vo dešimties metų amžiaus, 
prieš jį į Maroko sostą buvo 
trisdešimt vienas kandidatas.

Vieną dieną princas išjojo 
pasijodinėti. Jojant per Mogh- 
reb upę, jo arklys suklupo ir 
princas įkrito į vandenį. Upės 
srovė jį pradėjo nešti tolyn. 
Nė vienas iš palydovų nedrįso 
jo gelbėti, nes buvo labai pa
vojinga.

Netoli nuo tos vietos, dvide
šimties metų piemuo Aliben 
Muhammad ganė gyvulius. Jis

PAS MANO PUSBROLĮ

Vieną kartą aš nuvažiavau į 
savo pusbrolio namus. Jis gy
vena labai toli nuo mūsų namų. 
Gamta, prie mano pusbrolio 
namų. yra nepaprastai graži.

paslepia batus, išdrąsko bal
dus, bet niekada nekandžioja.

Mes atsikeliam anksti iš ry
to. Dičiukas ir aš bėgam į lau
kus pažaisti. Kai yra sniego, ei
name slidinėti. Vieną kartą 
mano sesutė įvažiavo į vandens 
balą. Tai buvo juoko.

Man labai patinka nuvažiuo
ti pas pusbrolį todėl, kad aš 
niekada nežinau kas atsitiks. 

Vytas Gerulaitis 
Maironio Lit. m-la, 

Brooklyne

.......
Tėvų nameliai brangūs!

Piešė Birutė Paliulytė

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
1) Linas.
2) Tėvas ir duktė.
3) Deimantas.
Visus atsakymus atsiųskite 

iki gegužės 25 d. Vėliau atsių
sti nebus užskaityti. Galvosū
kių sprendimo rezultatai bus 
paskelbti sekančiame Tėvynės 
Žvaigždutės numery.

Pavasaris vilioja visus. Piešė Viktutė Gylytė, 7 m. Morris Plains

kuodamas savo gyvybe, šoko į 
pūtuojančią upę ir ištraukė 
berniuką ant kranto.

Praėjo trisdešimts metų nuo 
to įvykio. Prieš jį buvę sosto 
įpėdiniai mirė. Minėtas princas 
pasidarė Maroko imperatoriu
mi. Jo išgelbėtojas, jau pen
kiasdešimts penkių metų am
žiaus, išgirdęs tą žinią, labai 
apsidžiaugė. Išsiruošė kelionėn 
į sostinę. Iš savo kalnų kai
melio keletą mėnesių keliavo 
pas imperatorių, tikėdamas 
gauti užtarnautą atlyginimą.

Kai pasiekė imperatoriaus# 
rūmus Marrakešo mieste, tuo
jau tarnų buvo nuvestas pas 
valdovą. Tuoj puolė jam po ko
jų ir ašarotomis akimis tarė: 
“Aš atėjau, jūsų didenybės pa
prašyti atlyginimo už išgelbėji
mą gyvybės prieš trisdešimts 
penkerius metus.”
Imperatorius susimąstė ir va-

smagu ten pasivaikščioti. Jų I landėlę tylėjo. Paskiau šaltu ir 
šuniukas labai mėgsta žaisti: (įsakančiu balsu prabilo: “Pri-

siekiu pranašo barzda, kad ne
gausi jokio atlyginimo.”

Ali nustebo imperatoriaus 
pasakymu ir pakėlęs galvą pa
žiūrėjo jam į akis. Tuo tarpu 
imperatorius pasisuko į šalia 
stovintį tarną, kuris rankoje 
laikė kardą: “Aš įsakau tau 
išvesti tą vyrą laukan ir nu
kirsti jam galvą. Tai mano 
paskutinis žodis.”

“Bet aš išgelbėjau jūsų gy
vybę,” — drebančiu iš baimės 
balsu pasakė piemuo Ali: — 
“Nejaugi aš užsitarnavau mir
ties bausmę išgelbėdamas jus 
nuo nuskendimo?”

“Gal būt aš atrodau tau žiau
rus ir nedėkingas. Bet atsi
mink, aš esu tavo imperatorius. 
Aš neturiu tiek daug aukso ir 
kitų brangenybių, kad galėčiau 
tau atlyginti už tą, ką tu man 
padarei. Aš negaliu palikti sa
vo išgelbėtojo neatlyginto, fcS- 
dėl tu turi mirti.”

Iš anglų kalbos išvertė
J. Plačaitė.

Red. Ar krikščionis valdovas 
būtų taip pat pasielgęs?

—o—
Onutė: — Ar tu patenkinta 

naujai gimusia sesute?
Liucė: — Ne, aš norėjau, 

kad užgimtų man vyresnis bro
liukas. — Taip paaiškino pen
kiametė Liusė.




