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Reikšmingi Aukščiau
sio teismo sprendimai

Maskva čekams pažadėjusi nesikišti

Galioja 1866 m. įstatymas

Religinės laisvės varžymas gali pakenkti Čekoslovakijos visuomenei
PRAHA. — Prahos vyriau
sybės kultūros ministerijos baž
nytinių reikalų skyriaus naujoji
vedėja prof. Erica Kadlecova,
pasikalbėjime su Austrijos ko
munistų
partijos laikraščio
“Volksstimme’’ korespondentu
šiomis dienomis pareiškė, kad
dabartinės Čekoslovakijos vy
riausybės bažnytinės politikos
penketą balsų prieš keturis nukeisti iki šiol vyravusių Bažny
čios ir valstybės santykių cha
rakterį. “Praktikoje — pareiš
kė Erika Kadlecova — dažnai
buvo negailestingai kišamasi į
vidinį Bažnyčios gyvenimą ir
tai sukėlė nesaugumo jausmą
dvasiškijoje. Tai reikalinga pa
keisti ir dvasiškijai teikti tokį
pat teisinį saugumą, kuriuo nau
dojasi kiti piliečiai... Čekoslo
vakijos visuomenei greičiau ga
li pakenkti religinės laisvės su
varžymas, negu jos pripažini
mas — pabrėžė Čekoslovakijos
bažnytinių reikalų skyriaus tvar
kytoja Erika Kadlecova.

Studentai prašo
Naujai atkurtoji Čekoslova
kijos Studentų sąjunga savo
steigiamajame susirinkime Olmuetzo mieste pasisakė už teo
logijos fakulteto studentų tei
sių sulyginimą su kitų fakulte
tų studentų teisėmis. Bendrai
priimtoje rezoliucijoje nutarta
kreiptis į Čekoslovakijos švie
timo ministerį prašant leisti pil
nai veikti teologijos fakulte
tams Bratislavoje ir Litomierice
bei atgaivinti uždarytąjį Olmuetz universiteto teologijos
fakultetą.

Kanclerio kaltinimai
Maskvai
BONNA. — V. Vokietijos
kancleris George Kiesinger pa
kaltino Sovietų Sąjungą kaip
norinčią praryti Vakarų Berly
ną. Kalbėdamas per radiją ir
televiziją visam kraštui, 15 me
tų sukakties proga nuo Berlyno
sukilimo? kancleris pažymėjo,
kad tokie Berlyno pagrobimo
bandymai pradėti jau prieš 20
metų. Jis pažymėjo, kad Vaka
rų Berlyno gyventojams bus
nuolat teikiama pagalba, gi nau
ji kelionių suvaržymai yra įtam
pos Europoje didinimas.

bartinės Čekoslovakijos refor
mas. Kaip skelbia Čekoslovaki
jos laikraštis “Lidova Demokracie’’ čekoslovakų delegacijai,!
kuri išbuvo Maskvoje porą sa
vaičių, Brežnevas patikino nesikišiąs į čekų reikalus. Pats
Brežnevas prisipažino, kad Sov.
Sąjunga irgi yra padariusi kai
kurių klaidų, kokios jos buvę,
neskelbiama. Kaip skelbia dele
Pravda puola
gacijos Zednik narys minėtame
Birželio 14 d. skelbia iš Mask laikraštyje, Brežnevas tai pativos “New York Times” kores . kinęs su ašaromis akyse, kas
pondentas Anderson, kad “Prav labai nustebinę čekus.
doje” buvo užpultas Čekoslo
vakijos kompartijos sekret.
Cetmir Cisar, jog šis ataidi Va
Nebenori pralenkti
karų pasaulio teigimus, tvirti
nančius, kad leninizmas tetin
Amerikos
kąs tik rusams, gi Vakarų pa
MASKVA. — Sovietų propa
sauliui jis yra svetimas. “Pravdoj” rašąs marksizmo prof. ganda jau dabar nebekalba, kad
Konstantinov kaltina Cisar, kad reikia Sovietų Sąjungai pasivy
jis savo nusistatymu prilygstąs ti Ameriką ir, kad kapitalistinė
^pramonė Amerikoj yra pasieku
menševikams.
si didelių aukštumų. Kadangi
Brežnevas neigia
tos kapitalistinės pramonės ne
Kaip skelbia vakar dienos beįmanoma pralenkti, tai propa
“New York Times” dienraštis, ganda nusukta kita kryptimi.
Brežnevas aukštam Čekoslova Amerikos technika buvo pra
kijos pareigūnui, poros vaalndų dėta garbinti Chruščiovo me
susitikime, neigė, kad Sovietų tais, kada jis pažadėjo Ameri
Sąjunga norinti sustabdyti da- ką pralenkti. Dabar propagan
doj nuolat kalbama apie Ame
rikos visuomenės supuvimą,
kaip numatyta programa pa
Policijai vejant žūna vyti Ameriką subliūško kaip ir
visos kitos.
daug žmonių

Vokiečių kalba Prahoje lei
džiamas laikraštis “Volkszeitung” savo naujausioje laidoje
pasisakė už Prahos arkivysku
po kardinol Beran sugrįžimą
iš Romos. Kardinolo grįžimas
— rašo laikraštis — žymiai su
stiprintų Čekoslovakijos tikin
čiųjų pasitikėjimą socialistine
respublika.

SAN FRANCISCO. — Grupė
daktarų kreipėsi į policiją, kad
šie nepersekiotų nusikaltusių
vienokiom ar kitokiom taisyk
lėm, nes statistika rodo, kad
labai daug dėlto įvyksta nelai
mių. Esą 500 žuvusių ir 1,000
sužeistų buvo policijos vijimosi
rezultatai. Mažas nusikaltimas
kartais nešąs labai dideles pa
sekmes. Kalbėdami spaudos kon
ferencijoj Amerikos medikų drjos suvažiavime dr. Constad ir
dr. Charles kvietė krašto poli
ciją nustoti vyti dideliu grei
čiu bėgančius automobilistus.
Esą policija turi suimti prasi
žengusį anksčiau, negu jis bėg
damas ką nors užmuša, nes ma
žas prasižengimas kartais virs
ta didele tragedija. Daktarai
tain pat pastebėjo, kad iš 25
tokiais atvejais žuvusių, vienas
būna policininkas. Gi daugiauS’a į tokias nelaimes įveliami
vaikigaliai.

Nepriklausomybės
kovos ir komunistai

į

' OKUP. LIETUVA. — Gegu
žės 31 d. Utenoj įrengto tri
kotažo fabriko personalas bu
vo pavažinėtas po Utenos apy
linkes. Ekskursija buvo nuvy
kusi į Kaliekių ir Naujasodžio
kaimų laukus, kur, anot Tiisos
(birželio 31) pranešimo, 1919
metais “už tarybų valdžią iki
paskutinio kraujo lašo mūsiš
kiai kovėsi su geriau ginkluota
buržuazine armija”.
Tas “mūsiškiai” praskleidžia
paveikslą, rodantį, kas yra tas
naujo fabriko Utenoje perso
nalas. “Mūsiškiai”, kurie anuo
met ties mniėtais kaimais ko
vėsi, buvo tik Lietuvon Lenino
siųsti — Kapsuko atsivesti su
vargę rusai. Kovėsi jie ne kažin
kiek, ir tikrai ne “iki paskutinio
kraujo lašo”, nes lietuvių sava
norių kariuomenės atitinkamai
“paraginti”, jie palaidais būriais
pasklido po laukus ir kaimus ir,
po truputį pasiplėšikaudami,
traukė Zarasų link, sakydami,
kad pasidarė “žarko” (karšta).
Tie patys ekskursantai buvę nu
vežti pasidairyti ir į Vyžuonėl:us. Todėl, kad jais “kažkada
grožėjosi didysis rusų meninin
kas J. Riepinas”...
rieB

Gausūs kongresai
BOGOTA. — Tarptautinio
eucharistinio kongreso proga
Kolumbijos sostinėje Bogotoje
yra organizuojama net 15 įvai
rių tarptautinių kongresų, ku
riuose užsiregistravo apie 60,
000 dalyvių.

Kalendorius
Birželio 19 d.: šv. Brunonas,
šv. Edburga, Audegis, Ramu
nė.
Birželio 20 d.: šv. Silverijus,
šv. Valentina, Gerulis, Aiva.
Saulė teka 5:15, leidžias 8:28.
Oras
Pietų Vietnamo karys neša sužeistą raudonųjų karį į medicinos
punktą.

Chicagoje ir apylinkėse gali
mas lietus. Temperatūra virš
70 laipsnių.

Nr. 144

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias teismas paskelbė kele
tą nutarimų, kurių bene svar
biausias yra 1866 m. įstatymas,
garantuojąs kiekvienam, nepai
sant rasių skirtumo, pirkimo
ar pardavimo laisvę. Esą šis
įstatymas yra galiojantis ir to
dėl nereikalingas dabartinis kon
greso sprendimas, kuris tam
tikra prasme yra siauresnis,
nes privatus asmuo gali, jei no
ri, savo nuosavybės neparduoti
jam nepatinkančiam asmeniui.
Sprendimas padarytas 7 prieš
2 balsafc. Kaip žinoma, kongre
so įstatymo galutinė fazė įsi
galioja tik 1970 m.
Aukščiausias teismas taip pat
siekimas yra pirmoje eilėje pa
balsavo, kad chroniškų alkoho
likų suėmimas ir uždarymas į
kalėjimą yra teisėtas. Aukščiau
Tik vienas pasauly aktyvus didžiulis kovos laivas New Jersey vyksta į Vietnamą ir čia sustojo Long sias teismas taip pat nutarė,
Beach .Calif. Už jo matyti laivas Queen Mary, kuris verčiamas į restoraną ir kitokių pramogų vietą.
kad moteris su vaikais, nors
ir neturinti legalaus vyro, turi
Maskvoje suimti trys teisę gauti pašalpą.

Žemaitijoje nerimas dėl rastos
naftos

Nebuvo pasiruošta naftą priimti. Nafta galėsianti užteršti
vandenį ir sužaloti augmeniją. Tikimasi rasti naftos ir
prie Nidos kopą.
tuviškos: hidrodinaminių tyri
mų inž. Alvydas Gikys, geologi
nio skyr. v-ko pavad. Mykolas
Duškevičius, dizelininko pad. St.
Butkus, gręžėjo pad. Albinas Žemgulis, gręžėjas Dmitrijus Cakov
skis.
Tačiau ne visus “didelis džiau
gsmas” aptemdo. Yra ir blaiviau
galvojančių žmonių. VI, 12 “K
T.” numeryje koresp. Vyt. Že
maitis pareiškia ir nelabai opti
mistiškų minčių:
“Pramoninė nafta, ištryškusi
Pionieriaus kolūkio laukuose (10
km. į p. nuo Gargždų — bk.),
aišku, atnešė didžiulį džiaugsmą
geologams, dar kartą patvirtinu
siems, jog gelmės atsiveria atkak
liems. Tačiau šie pirmieji šim
tai kubinių metrų pramoninės
naftos atnešė į Žemaitiją neri
mą. Prie gręžinio dažnai užsuko
kolūkio žemdirbiai. Klausimas
vienas: kas toliau, kaip gi su mū
sų žemele? Lengva ranka į šiuos
žodžius nenumosi... Į Baltijos pa
jūrį ateina žmogus su galinga te
chnika. Ateina iš gelmių iššauk
ti naftą, kurios vienas kilogra
mas gali užteršti 20,000 kub. me
trų vandens, kurios lašas pražū
tingas augmenijai. Todėl šian
dien, triumfuodami savo pergale
prieš gamtą, svajodami apie gra
žias perspektyvas, pagalvokime
kartu ir apie gamtos apsaugą. Juk
labiau, kad puskilometrį į gelmes
panašus gręžinys jau įsiskverbė ir
prie Nidos kopų”.
Neslepiama, kad naujas “gel
tonasis auksas”,’ matyt, žinant ru
sų tik labai menkas apsaugos prie
mones, Lietuvai gali būti labai
Dešinėje matyti besiveržianti naf žalingas.
(b.k.)

Okup. Lietuvoje. — Iš Gargždų
pranešama daugiau smulkmenų
apie Lietuvoje rastą pramoninę
naftą. Visoje Lietuvoje esą apie
tai daug kalbama ir diskutuoja
ma. Nurodoma, kad apylinkės,
kuriose rasta nafta, esančios ne
derlingos, pasižymėjusios tik smė
lio ir žvyrio telkiniais. Naftos
čia ieškoma jau kelinti metai, bet
tebuvę rasti labai maži kiekiai.
Ją supildavę į butelius, gerai užkimšdavę, prikabindavę etiketę,
— tuo viskas ir baigdavęsi. Bu
vę atlikta keliolika gręžinių, —
keliolika bonkų spintoje stovėję.
Naktį į VI. 1 pramoninė nafta

dalinę proklamacijas

didžiausia errunė
komunistų kariu
SAIGONAS. — Didžiausia
grupė Šiaurės Vietnamo karei
vių nuo pat karo pradžios buvo
paimta vakar prie Gia Dinh,
kai pasidavė 121 Š. Vietnamo
kareivis. Jie kartu atgabeno
daugiau mažesnių ir keletą di
desnių ginklų. Jie iššoko iš sa
vo pozicijų, šaukdami “nešautii”
ir pasidavė Pietų Vietnamo ma
rinams. Raudonųjų kariai gir
dėjo per garsiakalbius Pietų
Vietnamo kvietimą pasiduoti.
Jie jau anksčiau norėjo pasi
duoti, tačiau bijojo, kad nebūtų
sušaudyti.

ta, gi kairėje įrengimas jai semt:.

ištryškusi 7-ajame gręžinyje. Ne
buvę manyta, kad jos tiek daug
būsią, taigi nebuvę ir kur ją su
pilti. Tačiau greitai iš Klaipėdos
buvusios atgabentos cisternos. Į
ketvertą cisternų buvę supilta
250 kubinių metrų naftos; vei
kiai pripildytos dar dvi cisternos.
Dalis naftos išgabenta į Klaipė
dą, iš kur ji būsianti vežama į Ru
siją, nes Lietuvoje nesą naftos
perdirbimo įrengimų.
Septintojo gręžinio bokštas šie
kiąs 41 metrą aukščio. Gręžiniui
gilumas beveik 2 kilometrai. Sku
binama gręžti 8-ąjj ir 9-ąjį grę
žinius, kurie, veikiausia padėsią
nustatyti, koks pramoninės naf
tos kiekis yra Gargždų apylinkė
se. Skelbiamos ir naftą atradusių
(gręžėjų pavardės, daugiausia lie

žudiko byla
LONDONAS. — Britanija !
nutarė dr. King nužudymu įtariamio James Earl Ray nagrinė
ti bylą birželio 27 d. ir po to
jis tuoj bus grąžintas į Ameri
ką.

Apšaudė laivę
CANBERRA, Australija. —
Australijos laivyno vadovybė
skelbia, kad Amerikos iš oro į
orą raketa Sparrow pataikė į
Australijos naikintoją Hobart,
netoli Šiaurės Vietnamo, užmuš
dama vieną vyrą ir septynetą
sužeisdama. Raketa paleista per
klaidą.
,

Venecuela pagrobė

MASKVA. — Trys jauni bri
Sovietų laivę
tai Majakovskio aikštėje pra-‘
dėjo dalinti lapukus, kuriuose | CARACAS, Venecuela. — So
smerkė Sovietų Sąjungą už nu vietų Sąjunga pareiškė protes
teisimą rašytojų Juri Galansko- tą, kad Venecuelos vienintelis
vo ir kitų. Nespėjus nė gerai povandeninis laivas pagavo So
pradėti dalinti, civiliai apsiren vietų Sąjungos laivą birželio
gęs enkavedistas visus tris su 14 d. Venecuelos vandenyse ir
ėmė ir nugabeno į policiją. Stu jame buvo 42 vyrai. Vyriausy
dentai Careswell, 21 m., Brough bės atstovas Florencio Gomez,
ton, 25 m., ir sekretorė Janette sakosi tokio protesto Venecuela
Hammond, 20 m., manė toje laukusi.
aikštėje skelbti net penketos
dienų hado streiką, tačiau per Raudonieji džiaugiasi
pirmąsias minutes pajuto dik šen. McCarthy pažadu
tatūrinio režimo kietumą. Jie
prisipažino esą bahtistų bažny
PARYŽIUS. — Šiaurės Viet
čios nariai. Tuose lapukuose be namo diplomatai džiaugiasi JA
kaltinimo, kad Sovietai teisia Valstybių šen. McCarthy suges
be reikalo rašytojus, pažymėta, tija, kad jis atvyksiąs į Pary
kad 200 babtistų yra įkalinta žių liepos mėnesį ir bandysiąs
Sov. Sąjungoje. Britanijos am asmeniškai aiškintis JAV ir Š.
basada Maskvoje užklausė Sov. Vietnamo reikalus. Laikraštis
Sąjungos užsienio reikalų mi “La Figaro” rašo, kad šen. Mc
nisteriją apie įvykį.
Carthy atvykimas į Paryžių ga
lįs įnešti naujų elementų į AVietname pas’davė
merikos rinkiminę kampaniją.

Harold Glassen, Amerikos ginklų
d-jos prez dentas, su&’irūpinęs kokį
ginklų kontrolės įstatymą praves
kongresas.
Jis čia matyti prie
draugijos būstinės Washingtone.

Vienybės draugija
Madride
MADRIDAS. — Šiomis dieno
mis Madride įsteigta bendroji
krikščionių ir mahometonų vie
nybės draugija, kuriai priklau
so nemaža Ispanijos katalikų
kunigų, inteligentų ir studen
tų. Draugijos tikslas ugdyti vie
nybės dvasią pagal Vatikano
II-jo susirinkimo nuostatus.

TRUMPAI
— Milane ir Turine Italijoj
vakar buvo justi žemės sukrė
timas. Gyventojai išbėgo į gat
ves.
— Sovietų Sąjunga vėl pra
dėjo reikalauti, kad JAV visai
sustabdytų Šiaurės Vietnamo
bombardavimą.
— Šen. Kennedy nužudymu
kaltinamas Sirhan gauna ad
vokatus iš Jordano, kurie gins
jį kartu su amerikiečiais ad
vokatais.
— Malaysla valstybėlėj su
stiprėjo komunistinių teroristų
puolimai. Užvakar jie nužudė;
14 policininkų ir 17 sužeidė. Ki-'
ti iš 50 policininkų dingo.
— Šen. Kennedy nužudymu
kaltinamo Sirhan tėvas kreipė
si į šv. Tėvą, prašydamas už
tarti sūnų.
Senatas vakar priėmė pr0zidento Johnsono reikalaujamą
įstatymo projektą, kurį priė
mus bus draudžiama panfaV’"
nėti ginklus paštu. Senato pa
komitetis tuo reikalu
visais devyniais balsais.
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jant stovyklavietėje, pasprūdus Į Mikūnas, 3425 W. 73 St., Chielektriniam piūklui buvo sužeis cago, Ilk, 60629. Pirmenybė yra
ta VS koja. Nugabenus ligo teikiama skautų vadovams ir ra
ninėn ir suteikus pirmąją pagal šant laiškus prašome nurodyti ei
bą, VS sugrįžo stovyklavietėn ir namas pareigas.
likusią dienos dalį praleido tęs
(Nukelta. į 7 pusi.)
damas pradėtą darbą. Šiuo metu
VS Chicagoje dirba savo nuola
tinį darbą ir su dideliu entuziaz Illllllll!lllllltilllllllllllllllllllllllllllllllllll
mu ruošiasi Tautinei stovyklai.
TELEVIZIJAS
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KERNAVIEČIŲ VAKARONE

TAUTINEI STOVYKLAI ARTĖJANT
Skambės miškas ir daina,
Kursis maža Lietuva.
Ir per tolimas erdves...
Skautes tėviškėn nuves.

Už kelių savaičių, kaip lais
vieji paukščiai, suvažiuos, suskris
mūsų sesės, broliai Tautinėn
Stovyklom Iš artimųjų ir toli
miausių vietovių: nuo Atlanto ir
Ramiojo Vandenyno, iš Canados žemės ir kitų kraštų.
Kiekvienas seserijos vienetas,
norėdamas kuo gražiausiai repre
zentuotis, jau seniai ruošiasi: siu
va, tvarko, peržiūri uniformas,
telkia lėšas, krauna dvasinius ži
nių lobius, ieškodamas pagalbos
vyresniųjų sesių smegenyse ir li
teratūroje.
Žaliųjų medžių paunksnyje iš
dygs palapinių miestas, vaizduo
jąs Lietuvą
su Aukštaitijos,
Žemaitijos, Dzūkijos, Sūduvos ir
Vilniaus rajonu. Dievo palaimin
toj gražiojoj gamtoj čirškės jauni
balseliai, skambės lietuviška dai
na. Įsikurs maža Lietuva.
Kiekvieną stovyklos dieną —
nauja tema bus pravedama, is
toriškai, geografiškai, literatūriš
kai žaismingai išgyvenama. Sto
vyklos vadovybė, seserijos vadija
ir visi vienetai tam rūpestingai
ruošiasi. Norima, kad šiais ypa
tingais Laisvės Kovos metais vyk
stančioj Tautinėj Stovykloj sesės
arčiau praktiškai su savo kraštu
susipažintų ir į lietuviškus reika
lus, mūsų tautos rūpesčius labiau
įsijaustų.
Palikime namie nereikalingus
daiktus, nuovargi, bet kokius nu
sivylimus... Suskriskime stovyk-

lon su išsiilgimu viena kitos, su
geriausia nuotaika, entuziazmu
darbui ir žaidimui su žiniomis ir
noru jomis dalintis, viena kitai
padėti, kad šios stovyklos nuotai
ka būtų tokia skaidri ir entuzias
tiška, kokios dar neturėjome, juk
ir aukso jubiliejų pirmą kartą
švenčiame. O kiek iš mūsų se
kančio besulauks?
Vadovės, visos vyresnės sesės,
kurios dėl darbo ar šeimyninės
padėties negalėsime stovyklauti,
pajuskime seserišką pareigą savo
žiniomis patyrimu, moraliai ar
materialiai kuom nors prie Tau
tinės Stovyklos prisidėti, padėti
vienetui pasiruošti programai, iš
vykti stovyklon ir t.t. Atsilanky
kime bent savaitgaliui, susitikti,
pasimatyti, bendra Jubiliejinių
metų dvasia pagyvent. Stovyklos
pasisekimas daug priklauso nuo
mūsų visų gerų norų ir pastan
gų. O tų pastangų Laisvės Ko
vos metais negali pritrūkti.
Jaunoji sesė, lyg šviečiant dan
guj žvaigždutė, teikianti Seseri
jai ir visai lietuvių tautai daug
vilfiies. Sudarykime sąlygas jai
šioje stovykloje spindėti. Tegul
kiekvienas rytas aukso spindu
liais nušviečia jos takelius, kad
stovyklos darbas ir žaidimas bū
tų vienodai malonus. Tada, su
laukę vakaro ir užkūrę laužą,
liepsnosime visos bendru didžiuo
ju džiaugsmu, o sesių mintys,
kaip ir laužo žiežirbos vis aukš
čiau kildamos ir per erdves jas
tėviškėlėn ves.
Jūsų
v.s. K. Kodatienė
VS Pavaduotoja

NAUJAS ŽIEDAS SESERIJOS VAINIKE
Praeitą sekmadienį Chicagoje,
jaunatvišku nuoširdumu spindu
liuujančioje sueigoje, į didįjį LS
seserijos vainiką buvo įpintas dar
vienas puikiai besiskleidžiąs žie
das —naujoji Aušros Vartų tun
to Jūratės draugovė.
Sis naujas skaučių vienetas, ku
riam dabar priklauso 16 jaun.
skaučių ir skaučių kandidačių,
jų tėvams pageidaujant, buvo su
burtas v.s. Bronės Variakojienės
pastangomis. Pirmoji sueiga įvy
ko balandžio 26 d. Chicagos lie
tuvių evangelikų-liuteronų Tė
viškės parapijos patalpose. Nau
jojo skaučių vieneto įsteigimui
daug pritarimo parodė Tėviškės
parapijos taryba, jos tarybos na
rys kun. Ansas Trakis, parapijie
čiai ir kiti apylinkės lietuviai, ku
rie neturėjo galimybių nugaben
ti savo dukrų į kitur vykstančių
vienetų sueigas. Jūratės draugo
vei vadovauja jaunos, bet gerą
skautišką pasiruošimą ir patyri
mą įgijusios vadovės — drau
gininke vyr. skautė vyr. si. Kris
tina Žebrauskaitė ir jos pavaduo
toja si. Diana Gelažiūtė. Drau
govės globėja ir ryšininke tarp tė
vų ir tunto vadovybės lieka di
delį skautiško patyrimo lobyną
turinti, šio vieneto steigėja v.s.
Br. Variakojienė, kuri LSS eilė
se nenuilstamai žygiuoja jau nuo
1923 m. ir yra ėjusi eilę įvairių
pareigų.
Jūratės draugovė birželio 16 d.
įvykusioje sueigoje buvo oficia
liai įjungta į pirmąjį JAV įsistei
gusį ir tuo pačiu seniausią LS
seserijos Aušros Vartų tuntą, ku
riam šiuo metu priklauso dau
giau 200 narių. Sueigon atsilan
kė LS seserijos vyriausia skautin-nkė v.s. M. Jonikienė, Aušros
Vartų tunto tuntininkė s. D. Eidukienė, būrelis skautininkių —
Seserijos ir tunto vadijų narių,
LSS tarybos narys kun. A. Tra
kis, Aušros Vartų tunto atstovės

V. s. Bropė Variakojienė,
nenu
ilstanti ilgametė
Aušros Vartų
tunto Chicagoje vadovė, įsteigusi
tunte naująją mišrią (jaun. skau
čių ir skaučių) Jūratės draugovę.

sakyk Jūrate, ar tu mūsų būsi?
— Jūratės draugovei atsakius
skambiu —Būsiu! — bendrame
rate sugiedota tradicinė “Ateina
naktis”.
Sueigai pasibaigus visi dalyviai
rūpestingų skaučių mamyčių bu
vo pavaišinti kavute . Vaišių me
tu pasidžiaugta naujuoju vienetu
ir šiuo neeiliniu įvykiu Tėviškės
parapijoje. Naujajam vienetui
linkėta sėkmingos veiklos ir ža
dėta visokeriopa parama.
IR.

KUN. J. VAIŠNIO
PAGERBIMAS
Liepos mėnesio pradžioje vy
riausias LSS dvasios vadovas v.s.
J. Vaišnys, SJ, minės 25-tąją sa
vo kunigystės įšventinimo sukak
tį. Šį įvykį Chicagos skautininkų-kių Ramovė buvo pasiryžusi
atitinkamai paminėti, tačiau pla
nūs teko keisti, nes sukaktuvinin
kas tuo metu dalyvaus Tautinė
je stovykloje. Numatyta šią su
kaktį paminėti stovykloj — skau
tiškosios šeimos apimtyje, o rug
sėjo mėnesį, Chicagoje, suruošti
platesnio pobūdžio šio žinomo
kunigo, skauto ir visuomeninin
ko pagerbimą, kuriame galėtų
dalyvauti visi jo draugai ir vi
suomenė.
ATIDĖTI INSTRUKTORIŲ
KURSAI

Penktadienį, birželio 7 d., pas
Daivą ir Giną Luneckaites susi
rinko nedidelis būrys lietuvių
J. MIGLINAS
menu besidominčių
Kernavės 2549 VV. 69 St., II sali.. PR K-1063
tunto skaučių bei kitų svečių pa llllllllllllllllllllllllllllilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
siklausyti dail. A. Kurausko pa
skaitos apie lietuvius meninin I lillll llllllllll llllll II llllll IIIIIIIIIIII III 1111III
kus. Dail. A. Kurauskas ribojo sa
vo kalbą tais lietuvių dailinin
SOPHIE BARČUS RADIO
kais, kurie baigė Freiburgo meno
ŠEIMOS PROGRAMOS
mokyklą Vokietijoje. Jis labai įKasdien nuo pirmadienio iki penk
domiai apibūdino tų laikų sun tadienio
JO iki ll vai. ryto. šešta
kias sąlygas, kuriose lietuviai dir dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
bo ir mokėsi bei parodė daugybę niais 7 vai. vakaro.
7159 South Maplevvood Avenne
skaidrių, baizduojančių Freiburgo
Chicilgo. Illinois 000299
mokyklą baigusių
menininkų
VISOS
PROGRAMOS IŠ WOPA
darbus, jų tarpe: Virkau, Mon1490 kil. AM ir 1027 mg FM
čio, Urbaitienės, Daugvilos ir pa
Telef. HEmlock 4-2413
ties Kurausko.
Dail. A. Kurauskas ypatingai illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
pabrėžė, kad kiekvienas dailinin
kas turi savo būdingą charakte
SIUNTINIAI J LIETUVA
rį, kuris skiria jo darbus nuo ki
COSMOS EXPRESS
tų menininkų paveikslų. Tuo
MARŲUETTE
G1FT PARCEL SEK V
būdu, jis mėgino supažindinti
2008 09th St.
Tek YVĄ 5-2787
klausytojus su dalimi lietuvių 2501 O9th St.
Tel. YVĄ 5-2737
,1333 So. Halsted St.
Tel. 254-3320
liaudies meno.
Lietuvių bendrovė
turinti teisę
siuntinius
siųsti
savo
vardu
iŠ ChiPaskaitą sekė rimtos diskusijos eagos tiesiai i Lietuvę,.
Didelis pasirinkimas
jvairių me
— kaip sudominti lietuvius, yital. lietpalčių ir kitų prekių.
patingai jaunąją kartą, lietuvių džiagų,
Priimami užsakymai automobilių,
meno turtais. Laikui greit bė šaldytuvų, televizijų ir t. t.
E. lr V. Žukauskai
gant, svečiai nė nepastebėjo, kaip
praskrido trys valandos ir naktis
apsupo miestą. Po skanių vaišių,
kurias paruošė Daiva Luneckai
APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės,
tė, patenkinti bei žiniomis pra
automobilių,
turtėję klausytojai išsiskirstė na
sveikatos, biz
nio.
mo.
J. Raslavičiūtė
Patogios išsi-

I
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dotų straipsnių nesaugo, juo.
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų
turinį
neatsako.
Skelbimų

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susltarlma: Pirm., antr..
lcetv 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—6 Ir
šeštad. 10—2 vai.
Ofs. 735-4477,

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBffi —- NERYTO IR
EMOCINfiS LIGOS
CRAYVFOKD MEDICAL BLDG.
0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

$i.5O

8:30 — 12:00.

x

• Administracija dirba kas- s

ASSOOIATE OPTOMETRISTS
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLĖCKAS, OPT.
3424 W. 63rd St, GR 6-7044
Tikrina akis.
Pritaiko
“contact lenses”.

akinius

0R. A. PUSTELNIKAS
gydytojas ir chirurgas
SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800: Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p.
Išskyrus trečiad.lėni

’JPel. 423-2660

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS

DR. E. RINGUS

Akušerija lr moterų ligos

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414.

to

Valandos pagal susitarimų.
Uždaryta trečiadieniais.

Rez. PR 8-B9U0

DR. E. DECKYS

in Canada s
m
įnėn.
™ S
$1.75

menL
50
!4 00

a Redakcija dirba kasdien s
8.SI) _ 4:30. leltadieniai. g

• Redakcija straipsnius tai
so savo

$8 50
$/•

ano

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lt
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. Ir
Šešt. 8 v r. ik/ 3 v. popiet.

Rez. RE 7-0807

DH. ZIGMAS RUDAITIS

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

Specialybe akušerija Ir moterų ilgos

2745 VVest 69th Street

2454 VVest 71st Street

Prieš šv. Kryžiaus ligonine
(71-os ir Campbell Ave. kampas)
VAL.: plrrnad., antrd., ketv., penkt
Vai. kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. nuo 9 iki ll v. ryto lr nuo 6-8 v, ▼.
šeštad. 12—S vai. popiet.
šeštad. nuo £-4, Trečiadieniais ir kitu
Trečiadieniais uždaryta
laiku susitarus telefonu:
Telef. REpublic 7-2290
Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez.
PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ
CHIRURGIJA
KALĖDINĖS DOVANOS JAU
VAIKU LIGOS
Ofisas 2454 VV. 71st Street
J.
BACEVIČIUS
IŠDALINTOS
2656 VVest 63rd Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popie6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233 Pirmad., antrad. ketvirt. ir penkt.
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
nuo 12 iki 8 v. ir nuo 6 iki 8 v. v.
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Nesulaukus naujo BUDŽIU!
Ofiso telef. 776-2880
______Rezid. telef, PR 9-6730
leidinio, buvo nutarta esamus se
Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960
nūs numerius įrišti į atskirus imiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
mokčjimo sąly
gos.

JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. E. JATULIS

dr. Aldona šimkus
rinkinius ir juos nemokamai iš LEO’S SINCLAIR SERVICE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
dalinti skautų vienetų vadovams.
Bendra praktika
LEONAS FRANCKUS
PRITAIKO AKINIUS
Tokių rinkinių buvo išsiuntinėta Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
2815 W. 71st Street
15542 So. Cicero, Oak Forest, m.
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.;
105 egzemplioriai. Vadovų susi
Kabineto tel. 087 2020
Tune-up ir Motorų Remontas
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
Namu tel. 839-1071
tarus,
domėjimą rodo daugelis padėkos
5759 So. VVestern Ave.
_______ Vizitai pagal susltarlma
laiškų, kurie yra gauti iš įvairių
Ofs. PO 7-6000
Rez. GA 8-7278
Kampas 58tli Street
kontinentų. Tai buvo ASS vadi
Telefonas — PRospect 8-9533
DR. 1. J. SIMONAITIS
DR. A. JENKINS
jos kalėdinė dovanėlė.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
-.J.-. *'< •
I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
Pranešame, kad esamos atsar
3844 VVest GSrd Street
Ofiso tel. REUanee 5-4410
gos išsibaigė ir yra likę tik pa
Vai.: kasdien, nuo 1—4 p. p. Ir 6
Rez. tel. GRovehill 0-O017
DR. ANNA BALIUNAS
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta. Valandos: pirm. lr ketv. nuo 12 vai
vienių numerių, kurie ir toliau
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
2 vai, p.p. ir nuo 7 jkl g v vak.*
Ofiso lr buto rel. OLympic 2-1381 iki
bus nemokamai
siuntinėjami
antr. Ir penkt. nuo„12 lkl 2 vai p.p’
GERKLES LIGOS
Ir vakarais pagal susltarlma
PP
skautų vadovams, kurie kreipsis
DR. F. V. KAUNAS
PRITAIKO AKINTOS
tiesioginiai šiuo adresu: Vyt. P.
2858 YVest OSrd Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lituanicos tunto Kunigaikščio
Algimanto
laivo jūrų skautų ei
— Neringos ir Aušrinės draugo
lėms
nuolat
gausėjant, praėjusią
vių sesės, skaučių tėvai ir svečiai.
žiemą
šio
vieneto
jaunesniesiems
Sueigą vedė tunto adjutante vyr.
vadovams
buvo
suorganizuoti
in
skautė M. Burbienė.
rstruktorių kursai. LSS brolijos jū
Iškilmingoje sueigos dalyje — rų skautų skyriaus vedėjo v.j.s.
raportas, vėliavos įnešimas, įsa Br. Juodelio vedamus kursus sėk
kymai ir sveikinimai. Ypatingai mingai lankė visi jaunieji šio lai
jautrų sveikinimo žodį, išreikšda vo štabo nariai. Pavasariui atė
ma savo ir viso tunto džiaugsmą jus ir Tautinei stovyklai pasiruo
Kiekviepam pasauliečiui,
naujuoju šeimos nariu, tarė tun šimams prasidėjus, kursus teko ypač šiais laikais, yra labai
tininkė s. D. Eidukienė. Naująjį pertraukti. Jų tąsa numatyta ru
įdomi
vienetą sveikino ir sėkmės žen dens sezonui prasidėjus.
giant Dievo, Tėvynės ir Artimo
Myk. Krupavičiaus knyga
meilės keliu linkėjo seserijos vy
SUSIRŪPINUSIEMS
riausioji skautininke v.s. M. Joni VYRIAUSIU SKAUTININKU
KUNIGAS
kienė, kun. A. Trakis ir Tėviškės
DIEVO IR ŽMONIŲ
parapijos tarybos pirm. J. Kaspa
Spaudoje pasirodžius žinutei,
TARNYBOJE
raitis. Sugiedojus Lietuvos him kad LS brolijos vyriausias skauti
ną ir išnešus vėliavas, sueigos ve ninkas v.s. V. Vijeikis buvo su
ši knyga nėra specialiai skirta
dimą perėmė jaunosios vadovės.
žeistas talkininkaudamas Rako kunigams, ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams, nes knygoje iškeliami
Antrojoje sueigos dalyje, kuri stovyklavietės Tautinei stovyklai ir dabartinio pasauliečio reikala
spinduliavo jaunatvišku džiaugs paruošimo darbuose, kilo nema vimai kunigui.
mu, jaunosios sesės atliko keletą žas susirūpinimas VS sveikatos
Knyga gaunama “Drauge”.
pasirodymų, o jaunosios vadovės, stoviu. Siekiant išsklaidyti susirū
Kaina 5 dol., 720 pusi.
pravesdamos dainas sugebėjo ap pinimą, pranešama, kad VS svei Illinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksų.
jungti netik jaunąsias seses, bet katai negresia rimto pavojaus.
Praeitą
savaitgalį,
besidarbuo

visus sueigos dalyvius ir tuo pa
čiu skautybės joms įdiegtą suge
bėjimą vadovauti. Tenka paste
bėti, kad skaučių tėvai entuzias
LIETUVIAI TĖVAI, PASINAUDOKIT
tingai jungėsi bendron dainon ir
džiaugėsi savo dukrelių padary
ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
tais ir tėveliams įteiktais pirmai
K e n n e b u n k e p o r I e , Maine,
siais skautiškais darbeliais. Suei
SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISfiM.
gos dvasia buvo nuoširdi ir drau
giška. Tėvai, stebėdami jaunąsias
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
vadoves, turėjo progos įvertinti
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba po 5 pamokas savaitėje
lietuviškosios skautybės naudą
4 grupėms.
jaunimo auklėjime, o jaunosios
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama
Jūratės draugovės sesytės, ku
lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams
įstoti į kolegijas.
rios tik neseniai įsijungė į gau
sias seserijos eiles, ir viešoje su
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
eigoje dalyvavo pirmą kartą su
Atlyginimas
visiems prieinamas.
dideliu dėmesiu sekė ir nuošir
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
džiai stengėsi dalyvauti sueigos
Registruokite mokinius 1968 -1969 m.
eigoje.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.
,

Sueigai baigiantis skautininkes
ir Aušros Vartų tunto atstovės, ra
tu apsupusios naująsias sesutes,
dainos žodžiais klausė: — Suk,
suk ratelį, suk į vieną pusę, pa-

paprastas ir spalvotus nebrangiai
įkišau Už patarnavimą vietoj $3.
■ ' iirh1nvė< d.iriia $10 00 ir dalys.
Pas ti'iraukilc apie naujas

k 4M5 ®r

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04040

DR. P. STRIMAITIS

Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
1407 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGE
vak.. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su Vai. kasdien 10-12 ir 4-7.
Bendra praktika to chirurgių
Trečiad.
sitarus.
Ofisas 2750 YV. 71st Rtnm
lr šeštad. tik susitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3229
Telefonas 825-8206
Tel. — REliance 5-1811
Rez. telef. YVAlbrook 5-5U70.
Valandos: 2-8 v v
penktad. l
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v
karo. Sekmad. Ir trečiad ušdarj
Rezid. Tel. 239-4083
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezid. tel, YVĄ 5-8099
(Lietuvis gydytojas)
akušerija ir MOTERŲ LIGOS,
3925 VVest 59th Street
GINEKOIjOGlNfi chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGE
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr
6449 S. Pulaski Road (Cravvford penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 bendra praktika ir moti
vak. šeštad. 12-8 vai. p.p.. trečiad.
.
I iTGOS
Medical Building) Tel. LU 5-6446 vai
uždaryta.
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th S
Priima ligonius pagal susitarimų,
T®1. PRospect 8-1223
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222 Tel. ofiao to buto
OLymplo 2-4159
Ofiso vai.: Pirm., antr. Treč
penkt nuo 2 Iki 4 vai. ir nUO « t
Ofisas 3148 YVest OSrd Street
v. v.šeštad 2—4 vai. popiet lr
Tel.: PRosoect 8-1717
laiku pagal susitarimą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rez. 3241 YVest OOtb Plaoe
Tel.: REpubUo 7-7808
Of. teL HE 4-2128, Namu GI 8-1
4938 VV. 15th Street, Cicero

DR. VVALTER J. KIRSTUK

DR. K. G. BALUKAS

DR. VYT. TAURAS

DR. P. KISIELIUS

DR. S. BIEŽIS

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

DR VL. BLAŽYS

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JKUDIKIU nt VAIKU LIGŲ
SPKCIALISTffi
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
MEDICAL BUILDING
2801 YVest OSrd Street
7150 South Western Avenue
Kampas 63-čios lr California
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt
Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo
Setšad. 2—4 vai.
6 — 8 vai. vakare.
Trečiad. nuo
Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar. 11 vai. ryto lkl l vai. p. p„ šeštad.
Ofiso telef. 470-4042
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Ofiso telef. RE 7*1108
__________ Rez. tel. 239-2949________

OR. C. K. BOBELIS

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

DR. MARIJA LINAS

Tel. 695-0533 — Elgin

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. S88-223S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susltarlma
Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PB 0-47X2

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1—5 treč lr šešt. tik
Valandos: pirmad., ketv., 6—g vai,
susitarus.
antrad. lr penkt. 1—4 vai.
Priiminėja tik susitarus
Ofiso — HE 4-5758.
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 0-9801

OR. M. BUDRYS

ALERGIJA
2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

DR. V. TUMASONIS

Kasdien 1-—8 vai. lr 6—8 vai. vak.,
Išskyrus trečiadienius,
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. J. MEŠKAUSKAS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
PriiminSJa ligoniu* tik susitar
vai.. J—4 p. p. j*.
o
___
Trečiad, tr šeštad. uždaryta
Telefonas —

GRovehiU

0-98S

DR. A. VALIS-LABOKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGE
SPECIALYBfi AKUŠE1UJA
MOTERŲ ligos

2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 iki 4 h 8 lkl 8 v
ŠeStadlenlato J iki 4 v*i7"
_____ Trečiadieniais uždaryta.
__

lel

PHoapecl 0*9400

DR. ONA VAŠKEVIA
(VASKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRUR
S°‘ Albany Ave.

vai
Vol.,
vak.:

pirm., antrad., ketv «.
penkt. ,r Seštod 2—4
Kitu laiku pagal susitarto]

"DFF:RC.WIHskuS
GYDYTOJA IR CHIRUR
8107 VVest 71st Streel
Vai.: 2 iki 4 v. p. n, 1- 7
Treč. Ir šeštad. pagal sueitai

Ofiso tel. 707-2141.

Namu 4

DR. PETRAS ZLIOI

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ:
Specialybe vidaus ligos
2454 VVest 71at Street

GYDYTOJAS IR CHIRU
6449 So. Pulaski Ro,

(71-os lr CampbeU Ave. kampa
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v
šeštad. 9 v r. — 2 v. p. p.

VaL pirmad., antrad.. penkta
įr
v- v-. ketvirt. 6—8 v
Šeštadieniais 12—« vai. p.

I

Prancūzijos lemiančiųjg

JŪRŲ DUGNO KONTROLĖ

RINKIMŲ IŠVAKARĖSE

Taikingas naudojimas ar piktas rungtyniavimas
Demonstracijų ir riaušių su
krėsta Prancūzija laukia rin
kimų, kurie bus birželio 24 ir
30 dienomis. Prezidentas Char
les de Gaulle keliais stipriais
išėjimais sulaikė kraštą nuo
galimos kilti anarchijos ir vi
suotinės revoliucijos. Darbinin
kų streikai baigėsi, studentų
demonstracijos sustojo. Nors,
tiesa, prieš keletą dienų pre
zidentas de Gaulle buvo pri
verstas uždaryti Sorbonos universitetą, areštuoti visą eilę
komunistų ar komunistuojan
čių studentų, nukelti nuo kai
kurių pastatų raudonąją ko
munistų ir juodąją anarchis
tų vėliavas. Bet tai nesukėlė
didesnės reakcijos nei Pary
žiuje nei kitur.
Paskelbimas visuotinių rin
kimų, kai kurie prezidento ir
vyriausybės pažadai pravesti
ekonominių ir socialinių refor
mų nuramino maištininkus ir
bent laikinai išvengė antrosios
Prancūzijos revoliucijos. Bet
ar visas kraštas, kaip toks,
duos de Gaulle ir jo vyriausy
bei naują mandatą pasilikti
valdžioje ir toliau ir ar balsuo
tojų dauguma patikės teikia
mais pažadais, šiandien neleng
va yra j tą klausimą atsakyti.
*
Visos didžiosios problemos
tebėra “gyvos”. Prieš rinki
mus nebuvo pakankamai laiko
jų bent dabar išspręsti. Žaiz
dos užgydytos tik paviršium.
Jos gali greit vėl pradėti krau
juoti, jei rinkimai nepraeis
grynai valstybine nuotaika ir
demokratinės santvarkos ženk
le.
Prancūzijos užsienio poli
tika nebuvo ir nėra pastovi.
Ji sviro ir tebesvyra ten, “iš
kur vėjas pučia”. Ak, tiesa,
didžiajai krizei užklupus, pre
zidentas de Gaulle pesiąedo
Jungtinių Amerikos Valstybių
draugiškumo, kurį jis savo ne
apgalvotais veiksmais gerokai
buvo atšaldęs. Yra sušluba
vęs ir ekenominis bei finansi
nis gyvenimas, reikalaująs grei
to ir gerai apgalvoto sprendi
mo. To viso akivaizdoje da
bar, prieš rinkimus, de Gaulle
stipriai agituoja prieš komu
nistus, su kuriais jis mezgė
artimesnius santykius, bet ku
rie krizės valandoje visu pik
tumu atsisuko prieš jį. Šian
dien jis apeliuoja į piliečius bal
suoti už jo režimą, įspėdamas,
kad jei balsuos už komunistus,
pražudys krašto demokratiją,
nes laimėję komunistai ją pa
smaugs ir jos vietoje įves savo
diktatūrą.
*
Sreikai ir demonstracijos
bei riaušės padarė valstybei
ir patiems žmonėms daug nuo
stolių. Jų reikšmė yra gilesnė,

negu kas gali įsivaizduoti. Jie
vis dėlto parodė reformų rei
kalingumą. Komunistų stovėji
mas krizės užnugaryje gero
kai nugązdino vidurinės klasės
ir dešiniuosius prancūzus. Pre
zidentas de Gaulle, tai žinoda
mas, savo priešrinkimine akci
ja nori apjungti visus prieškomunistinius sąjūdžius, ma
žiau bekalbėdamas apie save.
Be to, de Gaulle bando lai
mėti savo pusėn ne tik kraštu
tinius dešiniuosius, bet ir bu
vusius Alžirijos kolonistus. Ne
abejojama, kad jų paramą jis
gaus. Tačiau yra abejonių, ar
jam pavyks laimėti kitų politi
nių partijų bei jų sekėjų pa
ramą. Įdomu, kad buvusiam
premjerui Georgės Bidault bu
vo leista sugrįžti į Prancūziią
iš tremties, gal būt, manant,
jog jis rems de Gaulle režimą,
tačiau pasirodė, kad taip nė
ra. Jis agituoja prieš de Gaul
le. Suorganizavo savo prieš
rinkiminės kampanijos orga
nizaciją pats bandydamas lai
mėti balsų daugumą. Ir kai
kurios kitos nekomunistinės
partijos nėra įsijungusios į de
Gaulle kampaniją, bet tik dir
ba savo naudai. Toks partijų
nevieningumas gali išeiti ko
munistų bei jų bendrakeleivių
naudai.
*
Komunistai buvo atsidūrę
keistoje pozicijoje vidaus kri
zės metu. Jie galvojo būsią
laimėję kairiųjų nekomunistų
pasitikėjimą, bandvdami ne
pasirodyti esą revoliucijos kur
stytojai. Bet dabar komunistai
baiminasi kovinguoju jaunimu.
Kairiųjų lagery pradeda nusi
statyti prieš raudonuosius, mė
ginančius užvaldyti partijas ir
darbininkų organizacijas. Šito
ji situacija gali pagelbėti prieš
komunistiniams sąjūdžiams atitraukti nemažai balsų nuo
komunistų. Ar šitie kairiųjų
sąjūdžiai, jei bent šiek tiek
daugiau 1 alsų laimėtų, po rin
kimų blokuotus su komunis
tais ar su degaullistais, jų
vadai apie tai nieko nekalba.
Kaip tuo atveju pasielgtų Bi
dault ir kiti “vidurio keliu”
einą, paaiškės tik po rinki
mų.
Pagaliau daug kas linki de
Gnulliui laimėti rinkimus, nes
dabartinėj situacijoj atrodo
tai bus vienintelė išeitis. Bet,
jei ir taip įvyktų, de Gaulle
turės keisti savo politiką tiek
krašto viduje, tiek užsieninėje
politikoje. Bus reikalinga pra
plėsti koaLciją giliau į centrą,
išsižadant dešiniojo kraštuti
numo ir diktatoriškų tenden
cijų. Be to, kraštas lauks duo
tųjų pažadų vykdymo ekono
miniuose ir socialiniuose rei
kaluose.

Didelių ir mažų valstybių vis
didėjąs susidomėjimas jūrų
dugnu ir jo turtais iškelia svar
bų ir kol kas negalimą atsa
kyti klausimą: ar galimas jū
rų dugno panaudojimas ves į
vis didėjančią įtampą ir priešiš
kumus. Praeitų metų vasarą
mažytė Malta Jungtinėse Tau
tose iškėlė šį klausimą, pasiū
lydama jūrų dugną
laikyti
tarptautinėje priežiūroje ir ju
risdikcijoje.
Maltos siūlymu, bet koks
karinis jūrų dugno panaudoji
mas būtų uždraustas, o iš ūkinio jūrų dugno naudojimo
gautas pelnas būtų skiriamas
neturtingų šalių gerovei kel
ti. Maltos atstovas aptarė jū
rų dugną, kaip dalį vandeny
nų dugno, besitiesiančio už da
bartinės tautinių jurisdikcijų
ribos.
1964 m. žemyno seklumų
konvencija pažymi, kad valsty
bės turi suverenumą jūrų dug
nui, gulinčiam prie gretimų
pakrantės vandenynų ligi 200
metrų gilumos ir už tos ribos
tiek toli, kiek gilmė leidžia eks
ploatuoti tų sričių natūralinius
turtus. Tas aptarimas, sura
šytas 1958 m., kada to meto
technologinė būklė nepramatė
nraktiško panaudojimo galimy
bės didesniam nei 200 metrų
gylyje. Tačiąji dabar, kai van
denynų technologija vis žengia
pirmyn, tas aptarimas darosi
vis labiau pasenęs.

Jūros dugnas — didelis turtas

Tačiau prezidentas rado įstaty
mo projektą netinkamu, gražino jį
kongresui, reikalaudamas, kad nu
sikaltimai Amerikos gatvėse būtų
sumažinti, šis įstatymo projektas
to nepadarąs. Na, kol kongresas
tai padarys, išsiginčys ir išdebatuos kitą geresnį įstatymo kovai
su nusikaitimais projektą, vagys,
plėškikai, žudikai, užpuolikai, mo
terų prievartautojai ir kitokie nu
si kalteliai galės tęsti dar ilgai sa
vo darbą, prisidengę aukščiausio
jo teismo užuolaida, o “didžiojo

KARDINOLAS

ANGLIKONŲ KATKDROJK

Po keturių šimtmečių nuo an
glikonų Bažnyčios atsiskyrimo
nuo Romos, pirmą kartą kata
likų arkivyskupas kardinolas
Heenan šiomis dienomis sakė
pamokslą garsioje Londono an
glikonų Westminsterio Abatijos
katedroje. Savo pamoksle kardi
nolas nagrinėjo temą — “Pro
testas prieš neteisingumą”, kvie
sdamas visus geros valios žmo
nes į vienybę ir teisingumo įgy
vendinimą... Pamokslo klausė
virš 3,000 įvairių konfesijų ti
kinčiųjų.

Šiomis dienomis Čekoslovaki
jos (Slovakijos) Rašytojų s-gos
laikraštis “Kulturny Život” pa
skutinėje savo laidoje paskel
bė Slovakijos katalikų vyskupų
atstovo (Senjoro) Nitros vys
kupijos Apaštališkojo administ
ratoriaus vyskupo Necsey strai
nsnį apie Slovakijos katalikų lai
kyseną naujųjų pasikeitimų akivaizdoje. Vyskupas Necsey
savo straipsnyje įvertina pada
rytą pažangą, taip ryškiai pa
stebimą valdžios atstovų, rašy
tojų, menininkų bei visuomenės
veikėjų pareiškimuose. Prieš kai
bedamas tačiau apie dabarties
problemas ir katalikų pažiūras
jas, vyskupas Necsey iškelia
pagrindinius principus.

JAV atstovas ta proga pareiš
nologija taip pat leidžia jūrų kė, kad Amerika ne tik prita
dugno panaudojimą kariniams ria nustatyti naują jūrų dugno
bei ūkiniams tikslams. Todėl priežiūros būdą, bet taip pat ir
kai kurios valstybės gali susi sutinka rūpintis, kad giliųjų jū
gundyti panaudoti savo tech rų dugno turtai būtų laikomi
ninį sugebėjimą beveik nesulau visos žmonijos paveldėjimu. Jis
žomam pasaulio dominavimui su pasiūlė Jungt. Tautoms suda
jūrų dugno kontrolės pagalba. ryti vandenynų komitetą, kuris
pagelbėtų joms sprendžiant jū
Rungtynės dėl jūros dugno rų dugno turtų panaudojimą,
užteršimą ir atominių ginklų
Tas procesas jau prasidėjo ten laikymą.
Tačiau šis Amerikos pasiūly
ir ves į rungtyniaujančią kovą
dėl suvereninių teisių už žemes, mas susidūrė su visos eilės valgulinčias po pasaulio jūrom ir j stybių, o ypatingai Sovietų pavandenynais, pralenkiančią pra sipriešinimu. Vis tik galiausiai
eito šimtmečio kolonines kovas susitarta sudaryti siauresnį 35
“Gerai suprantame — rašo
už Azijos ir Afrikos teritorijas. tautų atstovų komitetą, kuris
vysk.
Necsey — kad gyvtname
Tos kovos pasėkos, tvirtina Mai sekančiai asamblėjai paruoštų
valstybėje,
kuri oficialiai iš
tos atstovas, būsiančios labai pranešimą jūrų dugno techni
pažįsta materialistinio ateizmo
skaudžios. Vis didėjančios gink niais, ūkiniais ir teisės klausi
ideologiją. Tai tačiau neKiiudo
mais.
Betgi
šio
komiteto
darbo
lavimosi rungtynės dar labiau
pradėti draugišką pokalbį su
vaisiai
pareis
nuo
Sovietų
laiky

aštrina pasaulio įtampą, kurią
mūsų netikinčiais bendrapilie
padilgina ir nepakenčiamas ne senos, nes ji buvo priešinga jo
čiais
”. Straipsnio autorius čia
teisingumas, numatant, kad vi sudarymui.
nurodo, kad krikščionybė ir ti
si tie jūrų dugno turtai atiteks
Tokio komiteto įsteigimas y- kėjimas į Dievą netrukdo moks
tik kelių tautų išimtinam labui. ra tik pirmas žingsnis labai il
lo ir kultūros pažangai, kaip tai
Tradicinė veikla atviroje jūro gam kelyje. Taip pvz. pasitari
patvirtina visa europinės kultū
je būsianti aprėžta ir tuo pačiu mai sudaryti tolimųjų erdvių
ros istorija. Dialogas tarp timetu pasaulis susidurs su vis I sutartį užtruko 10 metų. Jūrų , kgjimo ir mokslOj tarp tikinčių
aiaeianciu pavojum
pavoium nuo radijo
raaiio- rinrmn
u
,
didėjančiu
dugno cmf-opf-ioo
sutarties sudarymas era
gali
ir netikinčių mokslininkų bus
aktyvumo ir kitų užteršimų. Ir užtrukti dar ilgiau, nes čia kry
labai naudingas ir visuomenei
viso to lauktina ne tolimoje a- žiuojasi labai svarbūs kariniai,
ir pačiam mokslui. Toliau vys
teityje, bet kaip jau dabar vei ūkiniai ir politiniai interesai.
kupas Necsey pastebi, kad ka
kiančių jėgų ir spaudimo pasė Nors oficialiai JAV yra palan
talikai, gyvenę socialistiniame
kos.
kios jūrų dugną sutarptautinti, krašte, pagal Bažnyčios tradici
Šis Maltos atstovo pareiški tačiau kongreso narių tarpe reiš nį mokslą, patvirtintą ir Vati
mas Jungt. Tautose buvo sutik kiamas tokiam nusistatymui kano II-jo Susirinkimo ir didžių
tas gana palankiai ,nes daug priešingumas. Kongreso tarp jų Popiežiaus Pauliaus VI-jo
kas galvoja, kad jūrų dugnas tautinių organizacijų pakomite enciklikų, gali būti ištikimi pipareiškė nepritariąs
turėtų būti atviras visoms tau- tis
,
.
, jūrų
. ,i liečiai ir savo jėgas naudingai
i visuomenės tarnybai.
toms, o jo ištekliais visi galėtų dugno sutarptautinimui. Lyg,ai ( š
ir
kongrtso
Okeanografijos
paj
,
<LaiRau
reikali
atvirai
pasinaudoti. Taip pat daugelis
komitečio
nuomone
JAV
pat,rj
reiRštj
_
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Nec.
pritaria minčiai, kad būtų drau
sianeios
nepataisomą
žalą,
jei,
gey
_
Rad
vig}
katalikai
autin.
džiama jūrų dugne statyti kari
nes bazes.
(Nukelta J 4 psl I
| ka bendradarbiauti ten, kur dir

UŽTVANKA
Romanas

KĄ RODO NUSIKALTIMŲ LAIKRODIS
nusikaltimų laikrodžio” rodyklės
dar greičiau suksis, nes juk kri
minalas progresuoja. Nenustebsi
me, jei aukšč. teismas ras griežte
snį antikriminalinį įstatymą, nesu
derinamą su konstitucija...
R. G.

Nauja jūros dugno priežiūra

RAŠYTOJŲ ŽURNALE
bama gėrio, kilnumą ir žmoniš
kumo vardan...

Toliau Nitros vyskupijos Apaštiališkasis administratorius,
primena skaudžius ir sunkius
Čekoslovakijos katalikų išgyve
nimus per paskutinius dvide
šimt metų ir pastebi: “Socia
listinėje valstybėje kunigai ir
tikintieji yra įpareigoti dirbti
visuomenės gerovei tikrą ir kon
struktyvia prasme. Todėl da
bar yra laikas pakeisti visus
nepasitikėjimo įkvėptus, po karo
išleistus antireliginius ir priešbažnytinio charakterio nuosta
tus ir sukurti naują draugys
tės ir pasitikėjimo dvasią, ku
rią iškėlė Popiežius Jonas XXIII
ir kurią dabartinis taikos apaš
talas popiežius Paulius VI-sis
ne tik palaiko, bet dar labiau
plečia.
Šitų prielaidų šviesoje, vys
kupas Necsey, Čekoslovakijos
katalikų vardu, pateikia visą
eilę reikalavimų liečiančių re
ligijos laisvę, Bažnyčios ir vys
kupų teises, leidimą veikti vie
nuolynams ir kongregacijoms,
teisę tėvams religiniai auklėti
savo vaikus, teisę katalikams
turėti savo spaudą ir skelbti ka
talikybės idėjas, teisę laisvai
skelbti evangelijos Naujieną ne
tik bažnyčiose, bet ir per radiją,
bei televiziją... “šio demokrati
zacijos vyksmo eigoje — baig
damas straipsnį pabrėžia vys
kupas Necsey — Čekoslovakijos
katalikai su pagrindu laukia,
kad ateityje jie nebus daugiau
'diskriminuojami už savo tikė
jimą ir nebus laikomi antros
eilės nenaudingais piliečiais”.

Maltos siūlymo sukeltas susidomėį/mas rodo, kad nors j
kol kas jūrų dugno gelmių iš
naudojimas tebėra tolimas ir
neprieinamas, vis daugelis tiki.
ŠVČ. P. MARIJOS
kad mokslas ir technologija
dar mūsų gyvenimo metu gel
GARBINIMO REIKŠME
mių turtus padarys žmonėm
pasiekiamu*. Tas įsitikinimas
Popiežius Paulius VI, kalbė
buvo ryškus, kai pr. metų ru
damas bendroje audiencijoje
denį daugelis kongreso narių
šv. Petro bazilikoje tūkstan
pramonininkų protestavo
čiams maldininkų iš viso pasau
prieš tą idėją, kad JAV gali
lio tautų, iškėlė Marijos garbi
paskubom sutikti giliųjų jūrų
nimo sampratą pagal Vatikano
dugną pavesti Jungtinių Tau
II-jo visuotinio Bažnyčios susi
tų priežiūrai ir kontrolei.
rinkimo dvasią. Dievo Motina
Maltos siūlymo esmėje glū
čia buvo paskelbta visos Baž
di įsitikinimas, kad technolo
nyčios Motina, nes ji artimiau
ginė pažanga greitu laiku leis
siai rišasi su Kristumi, per Jį,
turtingom valstybėm naudoti
’ .Tuo ir Jame kartu duoda Baž
jūrų dugną kariniam ir ūki
nyčiai gyvybę, ją apšviečia, pa
niam rungtyniavimui. Savo kai
laiko ir saugo nuo visų pavo
boję Jungt. Tautose Maltos at
ju.
stovas Arvid Pardo tvirtino,
“Tikinčiųjų pareiga — pabrė
kad jūrų dugno administruo
žė
popiežius Paulius VI — yra
jančio organo sudarymas esąs
sekti Dievo Motinos pėdomis,,
skubus reikalas, nes dabarti
kartu stovėti prie Kristaus kry
nis tarptautinis įstatymas pa
žiaus kančios metu, kartu džiau
drąsina pasisavinti jūrų dugną
tuos, kurie turi technišką su Naujasis JAV ambasadorius Filipinų respublikai G. Mennen Williams (antras iš kairės) ir jo žmona, lėk tis Jo Prisikėlimu iš mirties ir
gebėjimą tai padaryti. Dabar tuvui nusileidus Manilos aerodrome, atvyksta į paskyrimo vietą. Ambasadorių sutinka aukšti Filipinų pa pasitikėti, kad Ji visus nuves
saugiausiai išganymo keliu...
tinė ir netolimos ateities tech- reigūnai.

Spaudoj it gyvenime

Kongreso debatuose, jam prii
mant įstatymo projektą prieš nu
sikaltimus, Arkansas senatorius
John L. McCiellan (dem.) kaltino
aukščiausiąjį teismą, kad jis dėl
menkiausių, nereikšmingų tech
ninių policijos ar teismo prasilen
kimų su jo išgalvotomis taiskyklėmis nueiKaltėlius paleidžia į lais
vę. Senatorius pavaizdavo “didįjį
nusikaltimų laikrodį”, kuris štai
ką rodąs: JAV-se kas minutę įvyk
domas įimtas nusikaltimas, nužu
dymas įvykdomas kas 48 min., iš
prievartavimas — kas 21 min.,
sunkus' užpuolimas — kas 2 min..
plėšimas kas 3.5 min. ir įsilauži
mas kas 23 sekundės.

P. GAUČYS
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Bet ne vien nuotaika Kazyje buvo nuostabi. Jo
kraičio dėžė gal buvo dar įstabesnė. Mudu iš jos ištek
lių buvome apsišarvavę guma ir įrankiais, jrankėliais,
lyg trauktume į trečiąjį kryžiaus karą. Net tikėti neno
rėjau, kad jos kažkuriame kampe net Vytukui guminiokai atsirado.
Jau pirmą atvykimo savaitę Kazys buvo pasiūlęs
kelis sausinimo būdus, kaip griovius, lentų drenažą, ša
kų būdą ir drenas. Drenos buvo brangiausias būdas,
bet jos turėjo daug gerųjų pusių. Su grioviais iškilo
tiltelių problema, lentos greitai puvo, o drenos laikys
bent dvidešimt metų be jokio taisymo. Toks drenažas
taip pat pagerins fizines dirvos savybes, palengvins dir
vos ventiliaciją, sumažins šalnų pavojų... Kazys išvardi
no gerą dešimtį priežasčių, ir aš nutariau pievose su
dėti degto molio drenas.
Pirmos dienos buvo keistos ir neaiškios. Sekiojau
Kazį pievomis ir nesupratau, kuriam galui jis braido
jas skersai ir išilgai. Nueina per kelių kaimynų pievas,
murmėdamas sau kažką po nosimi, matuoja akimis to
lumas ir vėl grįžta tomis pat brydėmis atgal. Paskui į
kitą lauko galą. Ir vis suraukta kakta ir neišskaitomu
murmesiu. O aš, kaip tas ištikimas medžiotojo skali
kas, jam iš paskos. Paskui lankėme kaimynus, kuriuos
Kazys irgi tempėsi į laukus ir klausinėjo keisčiausių da
lykų: kuriose pakampėse ilgiausiai laikęsis pavasario
vanduo, kodėl jų grioviai prakasti šiapus kelio, o ne pa

gal mišką, kaip užderį rugiai aname ar tame kampe. atsakė į mano sveikinimus. Kokią brangią kainą mes
Jo užrašų lapuose augo pastabos ir ryškėjo kaž mokėjome už tą neparduotąją žemę! Bet už juos mes at
koks vaiduokliškas medis. Kamienas, šakos, šakelės. sigriebdavome inžinieriumi. Jis bėgo nuo mūsų, kaip
Nuogos, be lapų, lyg dažnai vartojamo šluotražio. Kad nuo raupsuotųjų.
Žiūrėk, mes atsivarome palaukėmis, smaigstydami
tai busimoji mūsų sausinimo sistema su savo kanaliu
kuolelius
nivelyro rodoma linija ir stebime Igną. Kaž
kais ir surenkamaisiais vamzdžiais — tiek supratau, bet
kaip
įpratome
į tą žaidimą: vis norime pasitikrinti, kaip
tuo ir baigėsi mano melioracinis žinojimas. Tačiau
arti
Ignas
mus
prisileis. Maišosi jis tarp vyrų, o kai
Kazio nė neklausinėjau: prieš akis buvo ilga vasara, —
mes
artyn,
jam
jau
ir atsiradęs reikalas tilteliu skubė
viską sužinosiu.
ti
kiton
upės
pusėn.
Ir taip kiekvieną kartą. Įpratome,
Po kelių dienų Kazys išsitraukė iš dėžės ir savo
ir
kai
inžinierius
kulniuoja
nuo mūsų tolyn arba lin
svarbiausią pagelbininką — nivelyrą, kurį įmetę veži
di
pašiūrėje,
mudu
kvatojamės,
kad net Vytukui smagu
man kartu su pilnu užgaliu kuolelių, keletu matuok
1 nuo mūsų kikenimo.
lių ir kitokio balasto, vėl išgužėjome į laukus.
Nė nepajutome, kaip prabėgo pirmos savaitės. Tik
Vytukas anomis dienomis buvo lyg ir užmirštas,
bet dabar Kazys šokdino mus abu. Pritūpęs už trikojo, tai antrąjį šeštadienį atsikvėpėme ir ruošėmės nuvykti
jis mostigavo rankomis, rodė mums visomis kryptimis Pajūrin. Buvau baigęs vaistus, o, be to, Kaziui norėjau
ir mudu vos spėjome jo komandon lakstyti. Aš jau ne- parodyti bažnytkaimį. Aną kartą per valsčiaus susirin
bekiūtinau Kaziui iš paskos: nivelyro žiūronas mus iš kimą neturėjau nė progos pervesti jj gatve ir parody
skyrė, kad vos galėjome susišaukti. O Vytukas buvo ti šimtmetinę šventoriaus tvorą, laiko papuoštą žal
puikus tarpininkas: jis bėgiojo ligi Kazio ir atgal, ne variniu tamsumu ir apaugusią ožkabarzdžiais.
Bet kieme sutikau Peliksą ir staiga pakeičiau savo
šiojo iš būdos žymenis ir trypė vešlią pievų žolę, ruošda
planą.
Mūvėjo jis nauja kepure ir buvo pasipuošęs ryš
mas kuoleliams aikšteles. Tikras barbė devyndarbė, —
kiu
kaklaryšiu.
geresnio pagelbininko nebūtume radę visame kaime.
— Tai pas kokią jau trauki? — užkalbinau.
Dar nebuvo praėję nė savaitės, o man jau luposi
—
Šokiai pas Valineių. Surėmė naują svirną, vie
saulėje perkepusi oda. Tie laukai darė tikrus stebuklus.
tos
beveik
kaip mokyklos salėje.
Kauno paplūdymiuose aš vos paruduodavau tik tada,
kai laikraščiai imdavo jau rašyti apie rudeniškas nuo
— Pas Valinčių? Tai veskis ir mane, merginos tau
taikas, o čia vasara dar net nebuvo įsismaginusi. Žinai, nenunešiu, — pažadu.
aš negalėjau lygintis su užtvankos vyrais: baltų stalažų
Auksinė proga ten nusitrenkti. Tokį vakarą ge-'
fone jie atrodė lyg atklydėliai iš juodojo kontinento. riausiai su juo susikalbėsiu. Tiesą sakant, kas man, jei
Praslinkdavome mudu su Kaziu patylomis pro juos ir Valinčiaus palaukė liks šlapia, bet jo pačio labui turė
aš pavydėjau jiems to bronzinio nudegimo.
jau nuvykti.
Kelis kartus buvau šūktelėjęs jiems ir pakvietęs su
rūkyti Kazio papirosų, bet jie nebyliu suokalbiu net ne
(Bus (Iru giau)

___________ DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. birželio mėn. 19 d.

grupė, ateitininkų ir skautų or
ganizacijos.
Šv. Antano gimnazijos vado
vybė ir mokytojai deda visas pa
stangas, kiek sąlygos leidžia, sa
vo auklėtinius išugdyti tvirto cha
rakterio gerais lietuviais katali
kais. Lietuviams tėvams reiktų
daugiau šia mokslo įstaiga susi
domėti, nes ji yra vienintelė Amerikoje ir vargiai ar atsiras ki
ta tokia, nes reikalauja didelės
aukos iš laikytojų pusės. Pr.

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTEI
RENGIANTIS
Bankas, kuriame plaka lietuviška širdis
1

JURGIS JANUŠAITIS

Ši kartą keliaujame į garsų
Cicero miestą. Cicero eilę metų
didžiuojasi savo finansine įstai
ga — Šv. Antano Taupymo ir
Skolinimo bendrovė, kuriai va
dovauja visų Chicagos lietuvių
gerai pažįstamas Juozas F. Gri
bauskas.
Tad ir šį kartą trečiosios tau
tinių šokių šventės komiteto pir
mininkas dr. Leonas Kriauče
liūnas ne be reikalo aplankė
Šv. Antano Taupymo ir Skol.
bendrovės sekretorių Juozą F.
Gribauską. Vis lietuviškieji rei
kalai spiria, o šiuo atveju jau
nimo atgabenimo į šventę pro
blemos.
Juozas F. Gribauskas mus pa
sitinka su malonia lietuviška
širdimi. Čia pat ir nuoširdus po
kalbis ir tuojau nuklystame į
lietuviškąsias lankas. Komite
to pirm. dr. Leonas Kriaučeliū
nas išsako savas bėdas, rūpes
tį, tikslus ir šiltu dėkingumu
prisimena šio vyro ir šios įstaigo sdidelį dosnumą lietuviškie
siems reikalams.
— Darbas, kurį dirbate, man
pažįstamas. Be aukos ir pasi
aukojimo mes negalime nudirbti
lietuviškų darbų. Šiai šventei
ir savo kuklią auką skiriu. Ji
maža — 1,000 dolerių — kuk
liai atsakė Juozas F. Gribaus
kas ir, pasišaukęs sekretorę,
paliepė parašyti čekį.
Valandėlę sugaištame ir po
kalbyje bandome sugrįžti į šio
mielo ir labai nuoširdaus žmo
gaus gyvenimo praeitį. Ji gana
įdomi ir daug ko iš jos galėtu
me pasimokyti.
Juozas F. Gribauskas gimęs
garsiame Cicero mieste 1915 m.
Čia baigia Šv. Antano pradžios
mokyklą, vėliau St. Mel aukš
tesniąją, St. Mary’s kolegiją
Minnesotoje.

— O gal kiek apie šį garsų
banką galėtumėte papasakoti?
— Šis bankas įsteigtas 1922
m. Cicero Šv. Antano parapie
čių. Pradinis kapitalas — 5,000
dolerių. Šios bendrovės vedėjas
buvo Feliksas Strielčiūnas. Kas
pirmadieniais rinkdavosi nariai
, į susirinkimus ir svarstydavo
šios bendrovės reikalus. Po tru
putį augome. Nuo 1932 m. man
atiteko vykdomojo sekretoriaus
pareigos, ir iki šiol jas be per
traukos einu. Bendrovė išaugo
iki 30,000,000 dolerių Turime
per 15,000 klientų. Fer tą laiką
esame išdavę 9,500 paskolų, kas
sudaro milijonines sumas. Kas
met išduodame po 3,000.000 pa
skolų. Mūsų banko klientūra
Įvairi, daug svetimtaučių. Ban
ko visus reikalus tvarko direk
torių taryba. Per paskutinius
keliolika metų padalėme didelę
. pažangą ir iš menkučių parapi
jos patalpų šią bendrovę, kaip
matote, perkėlėme į šį gražų
pastatą.

— Tai nemažas sumas auko
— Kas jums Įdiegė meilės jate ir lietuviškiems reikalams?

Jūrti dugno kontrole
(Atkelta iš 3 pusi.)
gu jūrų dugno jurisdikcija būtų
pavesta tarptautinei organizaci
jai. Jūrų dugnas, anot jo, turi
daug mineralų, kurių šis kraš
tas dabar pasigenda ir jaus jų
trūkumą ateityje.

Bijoma komplikacijų
Iš kitos pusės, nemaža yra
ekonomistų, galvojančių, kad
nesant tarptautinės kontrolės
dėl jūrų dugno mineralinių tur
tų naudojimo, ilgainiui susida
rysiąs chaosas ir ypatingai gau
sių mineralų, kaip pvz manga
no, kainos krisiančios dėl viršprodukcijos.

— Per daugelį metų rėmėme
Lietuvių operą, dainų ir šokių
šventes. Neatsakėme aukų Bal
fui, mokykloms ir viisems pra
šiusiems, kurių begalės. Bet
džiaugiamės, kad lietuviai verž
lūs ir kultriniame gyvenime gra
žiai reiškiasi. Negaila ir aukoti.
O ir pats Juozas Gribauskas
yra daug kartų vadovavęs ruo
šiamų švenčių finansams telkti
komisijoms, vadovavęs Balfo
darbams ir dabar, jį matome
Šv. Antano vyrų dr-jos pirmi
ninko poste, globoja Cicero lit.
mokyklą ir yra jos garbės na
rys - rėmėjas.
Nukrypstame į šoną su po
kalbiu. Jis prisimena tas dienas,
kada į Ametiką ėmė plaukti
naujieji ateiviai. Jam tekę pa
dėti paruošti per 500 afidevitų.
Atvykę lietuviai norėjo pamaty
ti tą Juozą Gribauską.

Manoma, kad, prieš sutarptautinant jūrų dugną, turi būti
susitarta dėl ginklų kontrolės.
JAV kariniai sluoksniai ypatin
gai susirūpinę panašiais siūly
mais. Jie abejoja, ar draudimas
jūrų dugne laikyti atominius
ginklus pasitarnautų JAV sau
gumui. Iš įvairių ginklų rūšių
atstovų sudarytoji komisija da
bar studijuoja tokias galimybes.
Kol kas ji yra priėjusi išvadą,
kad ginklų kontrolės jūrų dug
ne klausimas esąs nepalygina
mai painesnis už oro erdvės pro
blemą.

Banko patalpos — lyg gra
žus lietuviškas kampelis, pri
menąs Lietuvą, sienos papuoš
tos Pautiepiaus, Murino, Rūkštelės ir kitų dailininkų paveiks
lais. J. F. Gribausko k-te kiek
daug lietuviškos minties: Vy
tis, trispalvė, vargo mokykla,
įvairūs pažymėjimai, padėkos
diplomai, atsižymėjimo ženklai,
paveikslai. Neteko niekur ir nie
kada matyti tiek lietuviškojo
gyvenimo turinio sutelkto įstai
goje, kiek Šv. Antano Taup. ir
Skol. bendrovėje.

Kongreso pakomitetis patarė
JAV atitinkamiems veiksniams
šiuo tarpu neskatinti jokios ini
ciatyvos, vedančios į jūrų dug
no jurisdikcijos pavedimą ko
kiai tarptautinei organizacijai.
Jo griežtas įspėjimas ryškiai pa
rodo JAV, lygiai kaip ir dau
gelio kitų valstybių, laikyseną
jūrų dugno sutarptautinimo
klausimu.

Ir pats Juozas Gribauskas gė
rėjosi Šaulių žvaigžde, kuria jis
buvo apdovanotas už nuopelnus
lietuvybei. Jis pats esąs šaulys.
Pokalbį baigę, atsisveikino
me šį labai mielą lietuvį. Komi
teto pirmininkas dr. Leonas
Kriaučeliūnas nuoširdžiai padė
kojo jam už stambią auką šven
tei. Juozas F. Gribauskas gėrė
josi ruošiama tautinių šokių

Skanią vakarienę paruošė mū
sų darbščios šeimininkės ponios
Girdzevičienė, Pareigienė ir Duo
bienė. Vėliau sekė Šokiai.
Minėjime dalyvavo dauguma
vietos lietuvių. Turėjome viešnią
ir iš toliau, tai Skardžių gimi
naitė iš Varšuvos Irena Hibnerienė su dukrele Agotėle.

Kor.

TIKTAI $14000 KELIONE |

Lietuvai ir lietuviškajai veiklai?
— pasiteiravau.
— Mano gerieji tėveliai, gi
mę Lietuvoje, kilimu veiveriškiai, į Ameriką atkilę 1911 m.,
daug pasakojo apie savo gim
tąjį kraštą ir namuose kalbėti
tegalėjome tik lietuviškai. Nuo
pat vaikystės įsijungiau į hetu
vių organizacijas. Jose užau
gau ir niekada su jomis nebesiskyriau. Lietuvos nesu ma
tęs niekada, bet kai tik atgaus
laisvę, pirmas į ją nuvažiuosiu.
Lietuvą myliu, ir viskas, ką tė
veliai man yra pasakoję, pasili
ko neišdildomai. Tėveliams už
tai ir dabar esu dėkingas, —
kalbėjo pavyzdingas lietuvis, še
šių vaikučių tėvas, visuomeni
ninkas Juozas F. Gribauskas.

sipuošę mūsų jaunieji šokėjai pa
šoko Kalvelį, Griešlę ir keletą ki
tų tautinių šokių. Padainavo Kęs
tutis Kantautas. Baletą pašoko
Rūta Motiejūnaitė. Dar padekla
mavo poezijų Lily Duobaitė, Irena Slyžytė ir Klara Goldbergaitė.
Ponia Auksė Kantautienė va
dovavo meniniai daliai ir jai bu
vo įteikta graži dovana.

EUCHARISTINĮ KONGRESĄ
KOLOMBIJOJE,
KURIAME DALYVAUS ŠV. TĖVAS

<ANADOS ŽINIOS
J. Gribauskas, pokalby su liet. tautinių Šokių komlt. pirm. dr. L.
Kriaučeliūnu. Stovi Draugo reporteris J. Janušaitis.
Nuotr. V. Nore kos

metus vienuolynui duoda per
$30,000.00 nuostolio, kuris pa
dengiamas gerųjų žmonių auko
SV. ANTANO GIMNAZIJAI
mis (Mokestis už mokslą ir ben
12-SIUS MOKSLO METUS
drabutį metams $600). Tik auko
BAIGUS
tojų dėka galima gimnaziją iš
Nors birželio 9 d. dėl senato laikyti. J gimnaziją mokytis at
riaus Roberto Kennedžio nužudy vyksta ne kokie sugadinti, bet
mo buvo gedulingas sekmadienis, geri vaikai. Atvyksta dar veik vai
tačiau susirinkusieji į Tėvų Pran kai, o išvyksta jau lietuviškai nu
ciškonų išlaikomą Šv. Antano siteikę vyrai.
.Šv. Antano gimnazija yra vie
gimnaziją Kennebunkporte tė
vai, mokytojai ir patys mokiniai nintelė šiapus Atlanto, kuri sten
galėjo džiaugtis pasiektais moks giasi savo auklėtiniams, be pa
grindinių mokslo dalykų, įkvėpti
lo metų laimėjimais.
ir lietuvišką dvasią. Baigdamas
Pamaldos
tėvas provinciolas palinkėjo abi
10 vai. vienuolyno koplyčioje turientams siekti gėrio šiame au
vysk. V. Brizgys su septyniais ku dringame gyvenime; jo paskuti
nigais (provinciolu
Leonardu nė mintis buvo: “Tegul jus drą
Andriekumi, gimnazijos direkto sina lietuvių tautos ir jos kanki
riumi tėvu Augustinu Simanavi nių dvasia”.
čiumi, tėvais pranciškonais Jonu
Po savo kalbos tėvas provin
Dyburiu, Petru Baniūnu, Povi ciolas kiekvieną abiturientą smu
lu Baltakiu, Eugenijum Jurgučiu Ikiai apibūdino, o vysk. V. Briz
ir iš Chicagos atvykusiu tėvu Jo gys įteikė baigimo atestatus. De
nu Borevičiumi, S.J.) aukojo ben vintą laidą baigė abiturientai: D.
dras šv. Mišias. Prieš pamaldas Aleksandravičius, Ed. Anthony,
visi graduantai ir celebrantai iš P. Bičiūnas, P. Bičiūnas, P. Brakilminga rikiuote iš zakristijos at žionis, A. Dargis, J. Elijošius, J.
vyko į koplyčią.
Gudinskas, A. Kankus, J. Kun
Pamokslą pasakė vysk. V. Briz drotas, A. Kvietys, V. Mickevi
gys, nurodydamas graduantams, čius, K. Miller, P. Paliulis, R. Pa
kokie šiandien pavojai laukia jau liulis, A. Saulėnas, P. Striupaitis,
nuolių kolegijose ir universitetuo V. Vasiliauskas, A. Vilutis, A.
se Pavyzdžiais nušvietė, kaip į Yatkauskas, J. Yatkauskas, R. Že
universitetus braunasi raudonieji maitis.
ir, naudodamiesi universitetų au j Po atestatų įteikimo tėvų var
tonomija, terorizuoja studentus du kalbėjo Jonas Vilutis, o bai
ir net pačius profesorius. Baigęs gūsių abiturientų — Povilas Bi
vidurinę mokyklą (high school) čiūnas. Baigiamąjį žodį tarė vysk.
jaunuolis išeina iš tėvų ir moky V. Brizgys, pabrėždamas, kad Šv.
tojų globos, jau jis pats turi sa Antano gimnazijos vardą atestuo
ve vairuoti, todėl privaląs būti ja jos abiturientai, iš kurių keli
itin atsargus, kad kokių nors pro yra gavę ir stipendijas. Dar pas
vokatorių nebūtų įtrauktas į pa tebėjo, kad iš baigusių keli yra
vojų. Pabaigoje pabrėžė tvirtos pasirinkę studijuoti ne tik tiks
asmenybės, pagrįstos moralės ir liuosius, bet ir humanitarinius
religijos principais, svarbą profe (istoriją, meną ir kt.) mokslus.
Aktas baigtas Tautos Himnu.
siniame gyvenime.

Kennebunkport, Maine

Vienas iš graduantų Vyt. Va
Šv. Antano gimnazijos
siliauskas per pamaldas buvo lėk
mokytojai
toriumi. Vargonais grojo prof. J.
1967-68 mokslo metais šv. An
Gaidelis. Koplyčia buvo pilnutė
tano gimnazijos direktoriumi bu
lė mokinių tėvų ir svečių.
vo jaunas energingas tėvas Anta
Iškilmingas aktas
nas Simanavičius. Mokytojais —
tėvai
pranciškonai Juozas Bace
Mokyklos baigimo atestatų (di
vičius,
Gabrielius Baltrušaitis,
plomų) įteikimas vyko didžioje
Bernardinas
Grauslys, Jonas Dygimnazijos sporto salėje. Iškilmin
burys,
Eugenijus
Jurgutis, Anta
gas posėdis pradėtas JAV prezi
nas
Kvederis.
Pasauliečiai:
Juo
dento sveikinimu, kurį perskaitė
zas
Kulys,
Edmundas
Praninsgimnazijos direktorius fėvas A.
Simanavičius. Atestatų įteikimo kas, Michael Donohue, meninin
iškilmes pravedė pats provincio kas Ed. Mayo, muz. Julius Gai- j
las tėvas L. Andriekus, prieš tai delis, krepšinio instruktorius Ha
taręs trumpą žodį. .Šv. Antano rold Hanson ir beisbolo instruk
gimnazija baigė 12-tuosius moks torius Sherman Seaward.
Gimnazijoje dėstoma lietuvių
lo metus ir išleidžia devintą lai
kalba,
Lietuvos istorija ir geogra- ,
dą, kuri yra gausiausia (22 gra
fija.
Veikia
choras, kurį veda mu-,
duantai) ir geriausia. Visi gra
zik.
J.
Gaidelis,
tautinių šokių
duantai priimti į kolegijas, iš jų
keturi (E. Anthony, J. Elijošius,
R. Paliulis ir A. Yatkauskas) įs
tojo į pranciškonų ordeną ir jau
yra klierikai. Dar viena būdinga
Į kosminio amžiaus
smulkmena: mokyklą baigė dvi
aušrą
poros dvynukų: Povilas ir Petras
Jau išėjo iš spaudos prof dr
Bičiūnas iš Chicagos, Albinas ir
Antano Ramūno knyga
Jonas Yatkauskai iš New Yorko.
Iš provinciolo kalbos paaiškėjo,
,
kad Šv. Antano gimnazija per' “IŠ SUTEMŲ

AUŠRĄ”
Autorius, atsiremdamas į pra
švente.
eitį. gvildena lietuvio, Lietuvos,
Tai penktoji tūkstantinė šiai Europos ir pasaulio tragišką liki
šventei. Tai retenybė ir vargu mą, atskleisdamas nūn auštančio
ar kada tokie dalykai pasikar kosminio amžiaus viziją
Veikalas — 454 pusi Gaunamas
tos. Komiteto pirmininkui dr.
Drauge. Kaina - $6

Leonui Kriaučeliūnui vajus vyk
dyti sekasi. Padėka priklauso
ir gerosios širdies aukotojams.

lUinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksu.

Sauk Ste. Marie, Ont
MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS
V. 25 mūsų kolonijoje suruoš
tas Motinos dienos minėjimas.
Per Šv. Mišias buvo pasimelsta
už gyvas ir mirusias motinas. Po
mišių valdybos narės ponia Auk
sė Kantautienė, visų motinų var
du, paskaitė motinų pasiaukoji
mą ir pažadą būti ištikimoms
krikščioniškos moterystės ir šei
myninio gyvenimo idealams. Pa
maldos užsibaigė visiems įsijun
giant ir darniai sugiedant “Ma
rija, Marija”.

Į kainą įeina lėtkuvu kelionė iš Miami į Bogotą. Dėl smulkesnių
informacijų prašau kreiptis į W. Rask-Raščiausko kelionių agen
tūrą —

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9727 S. We.tern Ave. Chicago, Ui.

*1*8118

Te*- 238-9787

Taip pat patarnaujame norintiems atsikviesti artimuosius ap
silankymui iš Lietuvos.

Po to sekė pobūvis ukrainie
čių salėje. Pobūvį atidarė L.B.
pirm. I. Girdzevičius. Pakvietė
kapelioną tarti žodį motinoms.
Meninę dalį pradėjo Aida Gol
dbergaitė padeklamuodama poe
ziją. Gražiai tautiniais rūbais pa

VANDENS NULEIDIMO VAMZDŽIAI: aluminijaus,
baltai dažyti, be jokių sudūrimų, ant. viso namo.
GARAŽŲ DURYS ir jų elektron.-radaro atidarymai.
TVOROS — geležies, nylono. įvairių spalvų.
LANGAI IR DURYS — įvairių išdirbysčių ir metalų.
STOGELIAI — ant langų ir durų.
PAGERINKITE IR PAPUOŠKITE SAVO NAMUS.

BUTKUS

KOSTAS
VISKAS

NAMŲ

Šaukite telefonus

PAGERINIMUI

PR

rytais

8 - 2781

TURTAS 90 MILIJONŲ

Chicago Savings
and Loan Assoeiation
John Pakel, Sr., Presldent and
Chairman of the Board

/safetyN
OF YOUR
INVESTMENT

IIP TO

LAKŠTŲ TAUPYMO
SĄSKAITOS
Chicago Savings Jums siūlo šešių mene
šių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5*/4%. Lakštai išduodami tūkstan'
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nu<
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yrs
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ
SĄSKAITOS
Chicago Savings tebemoka už knygutėse
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE.
DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn

6245 S0. VVESTERN AVE.
TEL. GRovehilI 6-7575

BOSTONO
lituanistinės mokyklos
IŠLEISTUVĖS
Lituanistinė mokykla Bostone
veikia jau keliolika metų. Moky
tojavo ir mokytojauja mokytojai,
Lietuvoje šį darbą dirbę. Šalia
I1*.’
Vra lau šioje mokykloje
įsigiję lituanistinių dalykų bran
dos atestatus. Mokinių skaičius,
yra pastovus (apie 120). Abitu
rientų skaičius gal mažėja. I sky
rių pradeda lankyti apie 20 mo
kinių, bet baigia nedaug, kaip ir
šiais metais tik 7. Paskutiniajam
Kultūros klubo susirinkime, mo
kyklos ved. rašyt. Antanas Gus
taitis pareiškė, kad ateidami į Imą skyrių vaikai gerai kalba lie
tuviškai, o kai ęina prie mokyk
los užbaigimo, jų kalba esanti
darkyta. Štai kodėl iš 20-ties lie
ka 5-7. Mokslo metų užbaigimas
buvo birželio 8 d. Tos dienos ry
te Šv. Petro parapijos bažnyčioje
klebonas kun. Antanas Baltrašūnas atnašavo šv. mišias ir pasa
kė gražų pamokslą. Pats kunigas
Baltrašūnas yra gimęs ir užau
gęs Amerikoje, bet labai gražiai
kalba lietuviškai. Jis remia ne tik
šią mokyklą, bet domisi ir visa
lietuviška veikla.
Po pamaldų salėje po bažny
čia buvo pažymėjimų įteikimas.
Mokyklą baigė: Vytautas Adomkaitis, Birutė Adomavičiūtė, Lai
ma Baltušytė, Nijolė Baškytė, Da
lia Jasaitytė, Rūta Rastonytė (iš
Providence, Rhode Island) ir Ma
rius Žiaugra. Labai gerai baigė
Nijolė Baškytė ir Laima Baltu
šytė. Įteikęs atestatus, vedėjas A.
Gustaitis džiaugėsi, kad dar yra
jaunuolių, kurie mokosi lietuviš
kai ir kad tėvai ištęsi juos leisti
mokytis. Baigusieji, o taip pat ir
visų klasių geriausi mokiniai bu
vo apdovanoti knygomis. Abitu
rientai įteikė savo mokytojui,
mok. vedėjui A. Gustaičiui me
džio drožinį su įrašu. Tėvų ko
mitetas jam įteigę Vargo Mokyk
los paveikslą. Mokinių vardu at
sisveikino ir padėkos žodį pasa
kė Dalia Jasaitytė.
Lietuvių Bendtuomenės Bosto
no apylinkė buvo paskyrusi tris
premijas: $25,15 ir 10 už rašinį
apie Lietuvių Bendruomenę.
Pirmą premiją gavo Nijolė Bašky
tė, 2-rą Laima Baltušytė ir 3-čią
Dalia Jasaitytė. Baškytė ir Jasai
tytė rašė apie lietuvių bendruo
menės reikšmę emigracijoj, o Bai
tušytė: “Ar Lietuva švenčia tik
50 metų nepriklausomybės sukak
tį?”
Į penktąją klasę, po egzaminų,
perkelti: Donatąs,. Baškys, Rūta
Bichnevičiūtė, Linas Dabrila, Mi
Ida Dačytė, Gytis Gavelis, Dai
va Izbickaitė, Edmundas Mickūnas, Darius Subatis, Dalius Va
sys ir Gytis Žiaugra.
Daug knygų paaukojo L.E. lei
dejas Juozas Kapočius, o kitos tė
vų komiteto įgytos, kuriomis bu
vo apdovanoti mokiniai. Tėvų
komiteto pirm. J. Špakevičius pa
dėkojo mokyklos vedėjui, moky
tojams ir klebonui už mokymą
ir globą. Po to dar buvo dekla
macijos, literatūrinis montažas ir
tautiniai šokiai. Išleistuvės bai
gtos Lietuvos himnu.
RAŠYTOJŲ KELIONĖS

Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas Juozas Kapočius atsikviecia
Pulgį Andriušį iš Australijos, ku
ris drauge su raašytojais Bernar
du Braždžioniu, Antanu Gustai
čiu ir Stasiu Santvarų, leidžiasi
kultūrinėn kelionėn. Rugsėjo 27
d. jie skaitys savo kūrybą Phila
delphijoj, 28 d. New Yorke, 29 d.
Bostone; spalio 4 d. Clevelande,
5 d. Hamiltone, o tą pačią dieną
vakare Toronte, 6 d. Chicagoj ir
spalio 19 d. Los Angeles.

ŽINIOS

HARVARDAS, .ŠACHAS,
PINIGAI
Harvardo universiteto užbaigi
mo iškilmės būna aikštėje po at
viru dangumi. Birželio 13 d. bu
vo pirmoji išimtis per 46 metus,
— lietus suvarė į Sanders teat
rą. Apie 18.000 žmonių: tėvų,
brolių, seserų ir svečių pasiliko
už durų, nes netilpo. Po pietų
orui pagerėjus, užbaigimas buvo
tęsiamas aikštėje. 11 asmenų bu
vo suteikti garbės daktaratai. Vie
nas jų buvo Irano Šachas Mohammed Rėza Pahlevi. Jis buvo
pagrindinis kalbėtojas. Kalba ge
rai paruošta — apie šių dienų
pasaulio skurdą ir kitas negero-i
ves. Jis siūlė įsteigti Pasaulinį Šal
pos Legioną (Universal Welfare
Legion) Jungtinių Tautų žinio
je. Jam kalbant pasirodė apie 10
studentų su plakatais prieš jį, bet
vietos “maršalai” ir policija ty
liai juos pašalino.
Alumnai Harvardui sudėjo 3,3
milijono dolerių, o nežinomas
aukotojas pridėjo dar dvylika su
puse milijono. Seniausias alumnas buvo Alexander Forbes, ku
ris baigė Harvardo universitetą
1895 metais, o šiose užbaigtuvėse ėjo parado pradžioje.

MŪSŲ
Putnam, Conn.
PAVYKUSI “EGLUTĖS”
ŠVENTĖ

Jau šešti metai, kai pirmasis
birželio sekmadienis skiriamas
“Eglutės”, vaikų vienintelio žur
naliuko išeivijoj, šventei Nekalto
Prasidėjimo seserų vienuolyno
sodyboje. Registracija prasidėda
vo 10.:00 vai. ryto, bet nebuvo
tikra, ar šventė įvyks, lijo kaip iš
maišo. Bet apie 11 vai. nedrąsiai
pradeda rinktis šventės dalyviai,
o 11:30 šv. mišiose bažnyčia jau
beveik užpildyta. Buvo sekmi
nės, ir bažnyčia lyg nušvinta.
Prof. Kun. St. Yla, atnašauja šv.
Mišių auką ir pasako pamokslą.
Po to pietūs mergaičių bendrabu
čio valgykloje. Apžiūrima vai
kų darbų parodėlė (nebuvo gau
si). Reikėtų daugiau tėvų — mo
kytojų pastangų, kad kitais me
tais, bent, trigubai daugiau vai
kų konkurse dalyvautų. Loterijon išleista Pupučio iškamša —
tikrasis Puputis pasilieka Eglutėj,
ir iš loterijoj surinktų pinigų, už
sakys ir siuntinės žurnaliuką ne
turtingiems lietuviukams kituose
kraštuose. Iškamšą laimėjo Da
nutė Balauskaitė iš Hartford,
Conn. Šventės programą prave
dė akt. Vitalis Žukauskas iš New
York'o. Bostono jaunieji ateitini
nkai vaidino A. Rūtos “Nunešk
upeli, žąsų vargus”. Vaidinimą
suorganizavo Č. Aleksonienė, re
žisavo jaunųjų ateitininkų globė
ja — Ambraziejienė. Ši puiki,
jaunų lietuviukų grupė, netik iš
pildė pagrindinę šventės progra
mą, bet dar paaukojo Eglutės vai
kų žurnalui šimtą dolerių (iš
gauto pelno Bostone, pastačius
tą patį veikalą anksčiau). Dvi
vaikų grupės padeklamavo po ei
lėraštį. Muz. J. Beinoriaus išmoky
tas ir vadovaujamas New Britam
lietuviškos mokyklos choras ir or
kestras, kaip ir visad, programą
labai praturtino ir paįvairino.
Orkestras, vėliau, grojo vaikų šo
kiams ir žaidimams, kuriuos pra
vedė sesuo Paulė su mamyčių
pagalba. Nenuobodžiavo ir tėvai.
Sesuo Bernadeta ten pat išmokė
dainų, o V. Žukauskas netik vai
kus bet ir suaugusius prajuokino
savo satyra. “Eglutės” konkursą
I grupėj (4-8 metų) (tema —
Kaip aš keliauju Lietuvą išvaduo
ti —piešinys), I premiją laimė
jo Edis Kižys, 7 metų Cleveland,
Ohio.

BAIGĖ ARCHITEKTŪRĄ
Rimas Manomaitis baigė Rho
de Island School, of Design ir ga
vo bakalauro laipsnį. Rimas yra
inž. Eugenijaus ir Irenos ManoII-trą Gajutė Valiuškytė, 6 me
maičių sūnus.
tų Portland, Maine. II grupėje
(9-14 metų) (tema — Jeigu gy
PARAPIJOS REUNION
venčiau Mindaugo laikais .raši
Šv. Petro lietuvių parapijos So. nys su piešiniais), I-mą premiją
Bostone Reunion - banketas bus
X. 13 d. Seniau toks parengimas laimėjo Andrius Ambraziejus, 12
metų, West Rcvbury, Mass. Il-rą
būdavo pavasarį.

nomis ir vaikučiais: Viktutė
Kleinotaitė, Rima Kažemėkaitytė, Genutė Petkūnaitė, Ma
rytė Petkūnaitė ir Ramutis
Pliūra su deklamacijomis. Me
ninę dalį pravedė Vikt. Kažemėkaitis.
Minėjimas užbaigtas Estijos,
Latvijos ir Lietuvos himnais.
P. P.

DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. birželio mėn. 19 d.
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tuviškų or-jų bei parapijos veik
net iš Lietuvos.
Albinas ir Rožė (Semėnaitė) lą; sukuria LB skyrių, kuriam Al
Žukauskai kilę iš gausių šeimų. binas ir dabar vadovauja. Sukak
Deja, jų šventėje nesimatė nei tuvininkus nuoširdžiai sveikina
brolių, nei seserų — visi jie gy me.
vena anapus gelž. uždangos. Šei
Kun. P. Totoraitis
mos židinį juodu sukūrė 1943.V.
20. Tada Albinas dirbo policijos
PAIEŠKOJIMAS
tarnyboje, o Rožė buvo ligoninės
Newark, N. J.
darbuotoja. Karo audra juodu bu Ieškomas ŽANAS VELIČKA ir
vo išskyrusi, bet pasibaigus karui jo šeima. Kilęs iš Antakalnės kai
SIDABRINĖS ŽUKAUSKŲ
mo, Veliuonos valsč., j Ameriką
abudu vėl susirado Vokietijoje, iš atvykęs prieš I-jį Pasaulinį karą.
VESTUVĖS
Rožė ir Albinas Žukauskai, gy kur atsirado Anglijoje, vėliau Ka Tur ntieji žinių apie ieškomąjį ar
ven. 81 Grove Avė , Metuchen, nadoje, pagaliau JAV-bėse. Abu jo šeima prašomi rašyti jo broliui
adr..- Benadas Velička, Jurbarko
N.J., neseniai iškilmingai atšven
du sukaktuvininkai įsijungė j lie raj., Raudonės paštas, Lithuania
tė savo 25 metų vedybinį sukak
tį. Švč. Trejybės liet. bažnyčioje
sukaktuvininkų intencija buvo
atlaikytos Šv. Mišios lietuviškai,
Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas Šv.
koncelebracijos būdu. Mišias lai
Marijos Gailestingumo Motinos — Aušros Var
kė kun. F. Totoraitis, kun. J.
Pragulbickas (iš Elizabeth) ir
tų koplyčia, šalia Švento Petro karsto Bazilikoje,
kun. S. Kulbis, SJ (iš Montrea
Romoje, jau ruošiama.
lio). Sukaktuvininkams įteiktas
Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sienų ir
Šv. Tėvo Pauliaus VI specialus
palaiminimas. Svotais buvo Silvi
lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų
ja ir Vincas Piečaičiai iš Montre
projektai.
alio; bažnyčia pilnutėlė žmonių.
Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koply
Vaišės suruoštos parap. salėje'.
Jas gražiai pravedė Ant. Rugys.
čios aukotojų vardai, kurie bus įdomūs ne tik
Sukaktuvininkai sutikti muzikos
šiandien, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lie
garsais. Svečių tarpe buvo maty
tuvių vardų ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti
Šv. Patriko katedra New Yorke, kurioje buvo pašarvotas nužudytas ti daugybė Žukauskų artimų dra
save, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų
prezidentinis kandidatas šen. R. F. Kennedy.
ugų. Kalbėjo — sveikino prof. dr.
kankinių vardus, pasiunčiant auką adresu:
Jokūbas Stukas, J.N. LB apyg. pir
min. K. Jankūnas, prel. Kelme
lis, Matulionis, kun. P. Totorai
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
tis ir kt. Gauta daug sveikinimų
2701 W. 68tb St., Chicago, III. 60629
raštu bei telegramomis, jų tarpe
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Jorūnė Girniutė (pernai laimėju
si pirmą premiją),12 metų, West
Roxbury, Mass.
Albina Lipčienė

New York, N. Y.
14-JI MOKYKLOS LAIDA

Maironio lituanistinė mokyk
la Brooklyne birželio 8 išleido
14- tą laidą.
Aštuntą skyrių (ir visą kur
są) baigė šie 19-kos šeimų vai
kai: R. Balčiūnas, D. Bartkutė,
R, Birutis, A. Bružinskas, T.
Dičpinigaitis, V. Gerulaitis, R.
Ignaitis, S. Krivickaitė, K. Ka
tinas, A. Kidolis, R. Kregždytė,
R. Labutis, G. Miklas, S. Siemaška, G. Simonaitytė, Edm.
Šilkaitis, M. Vainiūtė, S. Verše
lis, A. Viktoriūtė.
Mokyklą baigė vidutiniškai
per 8 metus; joje kiekvienas iš
buvo maždaug po 1,500 valandų,
gi jų suvežimui tėvai ar jų kai
mynai padarė per tą laiką ma
žiausiai po 300 kelionių.
Į aštuntąjį skyrių perėjo 11
mokinių. Parengiamajame sky
riuje buvo 32 vaikai. Mokykloje
mokėsi 181 mokinys, bet jų ga
lėjo būti iki 500.
Mokykloje dirba 15 mokyto
jų; mokyklos vedėjas — Alfon
sas Samušis. Mokykla įkurdinta
liet. Apreiškimo parapijos mo
kykloje.
Baigusieji apdovanoti knygo
mis, gi LB apygardos valdyba,
per savo pirmininką A. Vakselį,
kiekvienam įteikė lietuvio kny
gelę - pasą į Lietuvių Bendruo
menę.
Po žodį tarė Lietuvos genera
linis konsulas A. Simutis ir At
lanto pakraščio lituanistinių mo
kyklų inspektorius A. Masionis.
Abiturientai parengė svečiams
meninę programėlę — kas de
klamavo, kas skambino pianinu,
kas kitokiu instrumentu. Jų šei
mos surengė vaišes, į kurias
pasikvietė ir šeimos draugų.
Ta proga išsikalbėjus apie
lituanistinių mokyklų proble
mas, bene pačia svarbiausia rei
ketų laikyti šią: senesniosios
kartos mokytojai vis dar nepa
jėgia susigyventi su nauju trem
ties vaiku. Ir tokiam vaikui dar
neturima tinkamų vadovėlių, oi

JOSE

mininkas M. Kasparaitis, pa
kviesdamas šv. Kazimiero pa
rapijos chorą sugiedoti JAV him
J. NAUJOKAITIS
Apdraustas perkraustymas.
ną. Maldą perskaitė kun. P. P.
Ilgų metų patyrimas
Cinikas,MIC, prašydamas Visa,
WA
5-9209
Chicago, Illinois
galio paramos lietuvių tautai ir
♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦
d . - ♦ fc • t ♦»- * » *
primindamas, kad žmogaus gy ♦ •- ♦ ♦
venimas yra artimas tremčiai,
fyaclmrl
nes jį visur lydi netikrumas.
SERVICE
Estų vardu trumpai kalbėjo RICHMOND
per annum
per annum
Olga Malbe. Įdomiai kalbėjęs
Kampas Richmond ir 63rd St.
on
investment
bonus
on
regular
savings
dr. Adolfas Palaitis palietė da Užsieninių ir vietinių automobilių
taisymas.
Priklauso
Chicago
Motor
bartį čia ir Lietuvoje, prisimi tlub. NelalmSs atveju, skambinkite
Savings Insured to $15,000.00
nė savo pergyvenimus komu
GR 8-3134 arba GR 8-3353
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Sav. — Juozas <Joe) Juraitis
nistų kalėjime ir ragino visus
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
tęsti bekompromisinę kovą su
didžiausia šių dienų blogybe ir
laisvės priešu —komunizmu.
FRANK’S TV and RADIO INC.
Priimta rezoliucija, reikalau
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
janti panaikinti Sovietų Rusijos
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO,
'primestą vergiją Pabaltijo ir ki
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO
toms tautoms bei dėkojant JAV
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
vyriausybei už nepripažinimą
Estijos, Latvijos ir Lietuvos už
grobimo ir pasisakanti už pre
rx
zidento Lyndon B. Johnsono ve
damą pasipriešinimą komuniz
Kas tik turi gėrę skonį,
mo įsigalėjimui pietryčių Azi
joje. Ji išsiuntinėta vyriausy
viskę perka pas Lieponį !
bės ir Kongreso nariams bei
spaudai.
*
Meninėje dalyje pasirodė šv.
Kazimiero parapijos choras, ve
damas Juozo Grimskio su dai-

MOVING

TĘS
5.25*

does

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

SIUNTINIfll J LIETUVĄ

Birželio 9 d. vietos Alto sky
rius prisiminė trėmimus ir visus
kitus, praeityje tame mėnesyje
lietuvių tautą palietusius įvy
kius.
Minėjimą atidarė skyriaus pir

FURNITURE CENTER, INC.

ir kitus kraštus.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Vedėjas — J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

MOVING

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

A.

/*

VILIMAS
823 ĮVEST 34th PLACE
Telef. — ERontier 6-1882

Kuriam galui
mokėti daugiau?

WISE FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT
Jūs tikrai su šiuo

sutiksite,

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO kai dažote savo namus “Dutch
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
Boy” dažais. Galite matyti kaip
SITE NUO $500 IKI $1.000
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš
PLYMOUTH * VALIANT

kai jie padengia, kaip gražiai
atrodo. Tikrai įvertinti “Dutcih
Boy” dažus galite tik tada, kai
po kelių metų jūsų namai vis
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus —
reikalaukite “Dutch Boy” dažų
savo namams.

Racine, Wisc.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčiu —
(tax deductihle).

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.
4030 Archer. VI 7-1515 YERKES HARDWARE
“U VVILL LIKĘ US”
6832 S. YVestern Avė.
CHRYSLER

*

IMPERIAL

Chicago. III. 60629, Tel. PR 6-1300

KNYGOS GRAŽIAJAM
JAUNIMĖLIUI
Naktys Karallškiuose, Liudo Dovydėno apysaka jaunimui apie
šienautojus Karališkių lankose ir begales jų nuotykių po
augštu ir žvaigždėtu tėvynės dangumi. Iliustruota .. $2.00
Senas kareivis Matatutis, Jurgio Jankaus linksma ir nuotaikinga
apysaka apie žemaitį, kuris daug nuostabių daiktų padarė,
tik nepadare vieno, kurį tikrai turėjo padaryti.............. $3.00
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus, istorinė Balio Sruogos
apysaka apie du berniukus ir jų nuotykius Napoleono armi
joms per Lietuvą žygiuojant. Iliustruota ....................... $2.50
Grimų pasakos, 15 pasakų iš brolių Grimų rinkinių. Turinyj ir
Sniego Senė, ir Pelenė, ir Baimės ieškotojas, ir Erškėtrožė
— gražiausi perlai jaunimo literatūroje. Iliustruota.
$3 00
Jūrininko Sindbado nuotykiai, kaip jie surašyti garsiojoje arabų
pasakų knygoje “Tūkstantis ir viena naktis”. Iliustruo
ta .............................................................................................. $2.00
Rytų pasakos, žavinga Vinco Krėvės pasakų knyga apie dievus
ir žmones egzotiškuose indų, arabų ir persų kraštuose. $2.50
Giesmės apie Gediminą, eiliuotas ir iliustruotas padavimas apie
Gedimino medžiok’ę panertuose, apie susapnuotą Geležinį
Vilką ir apie Vilniaus miesto įkūrimą............................... $2.00
Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

6
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DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. birželio mėn. 19 d.

REAL ESTATE

Problemą nėra

Vilniaus ryšininkai ir kelionės Lietuvon
Vilnius, okup. Lietuva. —Vil lai” ir nurodė, kad “jo veiklą rei
niškiai ryšininkai su užsienio lie kia plėsti ir įvairinti...” Posėdyje
tuviais ieško pagalbos savo veik buvusi “rekomenduota eilė kon
lai vietiniame (respublikiniame) krečių priemonių”, kurios, žino
soviete. Gegužės 17 d. tam klausi ma, tuo tarpu pasilieka neatiden
(Elta)
mui svarstyti buvo sušauktas to gtos ryšininkų kortos.
sovieto “užsienio reikalų komisi-'
jos” posėdis. Dalyką komisijai iš- į I.-.N LOMOJ AM
FOR KENT
dėstė ryšių komiteto pirm. pava- j
duotojas V. Kazakevičius, žy IŠNUOM. 4l/2 kamb. butas ir ga
miausias ir pastaruoju metu veik ražas. Suaugusiems arba su 1 vai
liausias išeivijos gyvenimo stebė ku. 4115 So. Campbell Ave., telėf.
tojas bei aiškintojas. Šalia jo, ko VI 7-7426.
misijai dar kalbėjo sovietinės ka
rinio parengimo
organizacijos
M ISCELL A N E O U S
viršininkas Lietuvoj, sovietinis ar
tilerijos generolas majoras J. Ži- TUCK POINTING & ROOFING
burkus, vyriausias ryšių su užsie t do all my work. No salesmen
JOHN AMES — Tel. 538-5232
niais draugijos (tiksliau tariant,
įstaigos) vadovas R. Petrauskas,
A. ABALL ROOFING GO.
vadinamos užsienių reikalų mini
Jst-igta prieš 49 metus,
sterijos skyriaus viršininkas V.
bengiame visų rūšių stogus. Taiso
arba dedame naujus kaminus. ri
Burkauskas ir “Inturisto” Vil me
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo
niaus skyriaus valdytojas A. Sut me iš lauko Taisome mūrų—"tuok
pointlng”. Pilnai apsidraudė
Visas
kus.
larbaa garantuotas
Visų tų pranešimų turinys vie LA 1-6047 arba RO 2-8778
šai neatskleistas, bet ypač “Intu
Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo talku.
risto” atstovo dalyvavimas pasi
tarime teikia pagrindo spėti, kad
reikalas kreiptis į komisiją grei
čiausia bus iškilęs dėl ekskursijų
VALOME
į Vilnių suvaržymo, kuris, be abe
KILIMUS IR BALDUS
jo, bus sugriovęs nemažą dalį vil
Plauname ir vaškuojame visą
niškių “ryšininkų” šiai vasarai
rūšių grindis
numatytų planų. (Vietoj 18 d., J. BUBNYS — Tel. RK 7-5168
lankytojams leidžiama viešėti
tik penkias dienas. Dėl to daugu
mas numačiusiųjų šią vasarą ap
DEKORAVIMAS
silankyti Lietuvoj, nuo to suma
Ig VIDAUS IR Iš LAUKO
nymo atsisako ir numatytos ek
Kilimai ir apmušti baldai valomi.
skursijos atšaukiamos).
Kas vertė suvaržyti keliones?

Vargu ar toji “užsienio reika
lų komisija” gali ryšininkams
bent kiek apčiuopiamai padėti,
nes netikėtas suvaržymas grei
čiausia bus buvęs pareikalautas
saugumo (čekistų) organų. Ir
viešbučių stoka galėjo versti su
varžyti ekskursijas, ypač todėl,
kad saugumo organams visiškai
nepriimtina mintis leisti atvyks
tantiems turistams apsistoti ne
viešbučiuose: kur nors kitur apsi
stojusius svečius daug sunkiau išlaiktyti nepaleistus iš akių...
“Užsienio reikalų komisija”
(jai pirmininkauja V. Niunka)
negalės nei viešbučių praplėsti,
nei čekistų reikalavimų pakeisti.
Kreipimasis į tą komisiją užtari
mo vargu teturi daugiau reikš
mės, kaip skęstančiam šiaudas.
Tačiau komisija “pritarė ryšių su
užsienio lietuviais komiteto veik

Apdraudų Agentūra

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

7 kamb. 12 m. mūr.
bangalow,
prie Liet. mokyklos, Marąuette Pke,.
114 vonios, alum. langai, 2 auto ga
ražas. $24,900.
12 butu mūr. prie 67-tos lr Rockwell, $13,500 metinių pajamų. Kaina
$78,500. (mokėjas $15,000 savininkas
duos paskolų.
2 butai po 0 kamb. mūr. prie Liet.
mokyklos Marąuette Pke. Nauja ga
zo atskira Šiluma, moderniškos vo
nios ir virtuves. Dvigubas mūr. ga
ražas. $32,500.
Naujas de luxe 2 aukštų mūr.
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti.
$74,500.
II butu. 2-jų aukStų. švarus mūr.
namas. Marąuette pke. $84.900.

lilllliillliiiiilliiiliiiiiiiliiiiiiilliilliiiinim

A. & L INSURANCE AGENCY
AND REALTY

A. LAURAITIS
11 4645 So. Ashland Ave., LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose)
ZAPOLIS
Sąžiningas patarnavimas

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK

320844 VVest »5th Street
Chleago. Illinois
Tel. GA 4-8054 ir G R 0-433#

Skelbkites “Drauge”.

DĖMESIO!

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES
SO and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

Apply

ACME

RESIN

’’’VYRU m’ MOTERYS

’

MECHANICS
and

INSPECTORS

MACHINE OPER’S

1401 So. Circle Avenue
Forest Park, Illinois
Tel. 366-4715

lst and 2nd Shift
Experieneed Only

Experienced in setu p and opera
tion of:

VYRAI IR MOTERYS

Mušt read Blueprints and ūse
Standard inspection Instruments

SPOT VVELDERS
PRESS BRAKES
ANGLE ROLLS
HELIARC VVELDERS

CALL MR. KING

RESTAURANT MEN
AND VVOMEN
52 seating oapacity Kuily eąuipped
restaurant & 6 rm. apt. above. BIdg.,
eąuipment, business Asking $45,000.
Financing can b,e arra.r.ged.

MR. KUMMER -iHE 4-130(1

McKey & Poague, Ine.
3145 VV. 68rd Street

237-3700

Beardsley & Piper
5501 VV. Grand Avenue
An

eąuai

einployęr

opportunity

TAB OPERATOR
VVANTED

MOTERYS

WOMEN WANTED

Good Starting Salary in

Broadvievv.

Fringe Benefits

Cali Mr. Shepski
Tel. 379-0306, Ext. 233

ENGINEER

E. C. ART PUBL1SHERS

Physicist or engineer for research
engineering and development of
hiintensity
and other
special
purpose light sources. Experienee
vvith Plasma Discharges, Spectroscopy, Optics & Pulsed instrumentą
tion. Minimum BS or MS degree.
Submit resume to

7201 So. Cicero Ave.

WANTED
$900 to $1,050 per month to start, based on ąualificatioins and experience.
Annual Incremunts inereasę salary from $1,050 to $1,250 per month in
36 months. Progressive, accredited 60 bed hospital in attractive tpvvn of
5000. Seven board eertified (lioetors. Good paroehial ehurehes and schools.
Attractive fringe benefits. Cali Mr SANDERS.

HOSPITAL

Security Guards
openings l’resenlly Avaiiable
In Arlington Heights
Palatine and Liberty v Ule

For Full & Part Time Guards

Also machine operators.
Prefer
mature individuals lst and 2nd
shifts. Good salary and benefits.
Apply in peraon.
(Behind Highway Trailer Co.)

All Metai Mfg. Co.
Chicago, Illinois

Steady Work
HELP VVANTED

Will train if necessary.
Paid
holidays. Paid vacations.
Profit
sharing and Free Hospitalization.

2740 W. 50th Street

Some Experinece Dėsi red

Gas Discharge

ANESTHETIST - CRNA

Bad Axe,

needs

(Division Of Corn Products)

GEN'L FACTORY HELP
BUTAI rinktiniams
nuomininkams.
Nelaukit — užslreglstruoklt dabar I i
Aptarnauja pietvakarinę dai| 7 me
tus. Savininkai: kreipkitSs dSl pa
tarnavimo nemokamai.
Best Agency, 2925 W. 63. FR 8-8032.

VERTICAL MILL.
OPERATORS

Qualifled AppUeąnts
Mušt Bo 28-65 Wllh No 1‘olire Rpcord. Mušt Have Car And Telephone
Many Company Fringe Benrflts
Uniforma Furnished
Pins Automatic Salary Increases
NO 1-AYOFlFS
For Appointments Cali
Betvveen 9 A.M. And 5 P.M.

Chicago, 666-1356
Ask for MR. DGYLE

COOK
Full Time Day Cook
Immediate Opening
Attractive Salary And Benefits
Apply

Personnel:

HOLY FAMILY HOSPITAL
River Road At Golf
DĖS PLAINES, ILLINOIS

Tel. — 299-2281
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Apsimoka skelbtis DRAUGE, REMKIT TUOS BIZNIERIUS,
aes jis plačiausiai skaitomas lie kurie SKELBIAS) “DRAUGE".
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Platinkite '‘Draugą”.

Michigan.
Tel. (517) 269-6444
Or After 7 P.M.i (517) 269-8571

HELI VVANTED — VYRAI

REAL

ESTATE

Mūr. 2x6. Naujas gazo šildymas.
Butas rūsy. M. p. $32,800.
Mūr. 5 k. 12 m Visi priedai. Pui
kus namas. G. p. $23,500,
Med. 1 ti a. 2 butai. M. p. Rūsys.
Gazo šild. Garažas. $16,500.
Med. 2 butai. M. p. Platus lotas.
Rūsys. Garažas. $22,000.

Mxr. 1
a. 6 ir 5 kamb. butai,
68-tos ir Talman.
$27,500.
Ta
Mūr. 2x5, Gage P., gazo naujas
šildymas, po S mieg., $26.800,
Mūr. 3 mieg., M. P., kilimai, ga
ražas. $19.90.(
Mūr. 10 butų,
Gage P..
naujas
gazo šildymas. $83.000.

2943 VVest 59 Str, Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

HELP VVANTED — VYRAI

JET ENGINE FUEL NOZZLES
Leading supplier has opening for an Engineęr vvith experience
in design, development, or testing of fuel nozzles for gas turbine
engines.
Submit letter or resume to:

EX-CELLO

CORPORATION

Salaried Perstinncl Department
P.O BON 386

DETROIT, MICHIGAN 48232

TOOL MAKERS, INSPECTORS
(MALĖ OR FEMALE)

Steady work vvith Progressive company Good starting salary and
many company benefits. Apply in person or phone Mr. Sehlafferer.

THE ILLINOIS LOCK COMPANY
301 W HINTZ ROAD, VVHEELING, ILLINOIS

Tel. — 537 - 1800
1 mile from Tri-State Expressway —- An eąuai opport’y employer

“An Eąuai Opportunity Employer"

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

HELP VVANTED — MOTERYS

MAINTENANCE MAN VVANTED
Boiler room and general maintenance for hospital.
Full time
position. Steady work. Good benefits. This is an opportunity for
man based on experience.

HOLY FAMILY HOSPITAL
Member of M.L.S.

ALEX ŠATAS — REALTOR

STATOME NAUJUS NAMUS
ir
Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Builders, Ine.
Tel. 585-5285

High Sehool Or EąuiValent

ilEI.I* VVANTED — V'RAI

INDUSTRIAL METAL
FABRICATOR

BORING MILL
OPERATORS

Exper'd Or Will Train

For

FOR RENT

IŠNUOMOJAM

HELP VVANTKI) - VYRAI

MECHANICS

652-4343

HUBBARD

* • • . ♦ ♦♦.♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦ . ♦ ♦♦ .
Main office 5727 VV. Cermak, Cicero, IH., Tel. OL 6-2233
CONTRACTORS
Tarime šimtus namą Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Parke
- ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užšokti į mūsą įstaigą
Ir išsirinkti iš katalogo.

2457 VVest 69th Street
TeL HE 4 - 7482

VYRAI

MOVING

DOMAS ŽUKAUSKAS

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAII

HELP VVANTED

BELL REALTY

4 . BACEVIC.US
Tvarkingas, telBingas ir greitas 6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233
patarnavimas visais Real Estate
CICERO—PARKHOLME
reikalais. Be to, veikia Notariataš,
daromi ir liudijami vertimai, tvar Mūrinis 2 butą po 6 kmb. Gazo
komi pilietybės dokumentai, pildo karšto vand. šiluma.
Moderniški
mi Income Tai ir atliekami kitoki bei aukštos kokybes
visi namo
patarnavimai.
įrengimai. Garažas. Našlė privers
ta tuoj pat parduoti — tik $28,500
ŠIMKUS REAL ESTATE
— o—
NOTARY PUBLIC
Mūrinis 5 bulą: 3 po 4 kmb. ir
4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450
2 po 3 kmb. Karšto vandens šilu
Union Pier, Michigan parduodamas ma. Puikiausi (modernūs) visi na
9 kamb. namas ant didelio sklypo. mo įrengimai. Garažas. Sav. išsi
Pusė bloko nuo Michigan ežero. kelią iš šio miesto — tik $35.900
$13,000. Skambint 288-0731 arba
LINARTAS REALTY
Area Code 616-469-0725
4936 W. 15th Str.

Heating Contractor

CONSTRUCTION C0.

REALTY

CLASSIFIED GUIDE

Reikalinga moteris prižiūrėti namą
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
COOK — LUNCHEON
ir pagaminti maistą dirbančiam as
LEONAS REAL ESTATE
meniui. Gyventi vietoje. Sąlygas
Short
hours.
No
Saturdays,
Sun

— NOTARIATAŠ —
llllllllllllllimillimilllllllilllllllllllllllllli INCOME TAX
susitarsime. Be šeimos, iki 55 m.
IMIGRACIJA
days or holidays. Good pay.
amž. Rašyti adr.: Draugas, Adv.
2735 W. 7lst St. Tel. 925-6015
HOLOBEAM, INC.
2505, 4545 W. 68rd St., Chicago,
VVELLERS MOTOR LODGE
6450 Touhy, Niles, III.
III. 60629.
Director Light Systems Div.
SERENAS perkrausto baldus ir
P.O. Box 428
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei REAL ESTATE — INCOME TAX
HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS
dimai ir pilna apdrauda.
Paramus, Nevv Jersey 07652
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
2047 W. 67th Place.
WA 5-8063
Or Cali Collect (201) 265-5335

įrengtu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius ir air conditioning į
naujus ir senus namus Stogų
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius.
Turiu leidimus
dirbti mieste ir užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai neniofo D.yj'I fl.j

■

71 ir Talman. Mūr. 4 kamb. ir 2
patalpos ofisams arba bizniams. Tik
$ I Ii.50(1.
Prie (10 ir Campbell. Med. 1 Vį a. 2
butai, 5 ir 4 Rami). $1 ii.90(1.
Prie 71 lr Maplevvood. Med. 2 bu
tai — 5 ir 4 kamb. Platus sklypas.
$21.500.

VAINA

ooo oo oooooooooe<»oo<>ewHKK><><><x>oo(><XKK><XK>oo(><xtco<»o<>(>fi

HEATING & SHEET METAL
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.
Telefonas VI 7-3447.

ESTATE

Moderni 7 kamb.
rezidencija.
2
vonios, 50 p. lotas. Garažas’ Blokas
nuo Marąuette parko. $24.0(1,0.
(■ražus (> kamb. pajamų namas. 3
vonios, garnius. Prie mūsų. $14,601!
3 butai MarąueUe pke. Oazo Šil
Medinis 2 hutai, fl ir 4 kamb. pi
dymais. neramia vonios, daug prie rus.
$12.900.
dų. Garažas. $29.500.
7 Vi kamb. mūras. 2 vonios, kar
petai, air-eond., baras Įrengtam rū
sy 3 auto garažas. Arti Maria High.
J517 H 71 si Street
RE 7-9515
$26,800.
4 butų mūras Marąuelte pke. 2
auto mūro garažas $41,500.
N AM V PIRKIMAS —
Tikrai du platūs lotai
Mnrąuet.
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Parke po $1] 000.
Modernūs du butai po (i kamba
rius Marų. Parke.
gazo šlldymiė, j Buią nuomavimus - - Income Tai.
karpetai, garažas. $32.000.
Notariataš — Vertimai
Gražūs namai. Tikras bargenas —
$23.900. 2 butai po 7 kamb. Ir biznio
patalpa.

KAIRYS REAL ESTATE
DĖMESIO 1

R E A I,

4$4 kamb. bungalovv
sų įrengtu
5 lr 6 kamb. moderniai įrengtas
mūr. Brighton pke. Aukštas stogas, rūsiu ir garažu. Rami vieta į vaka
švarus rūsys, garažas. Reikia pama rus nuo Kedzie.
Groserne su namu. Brighton Par
tyti.
ke. Tęlraukitčs.
Bevelk naujos 3 miegamu banga6 butų po 4
kamb. Naujas. Nuo
low. Gerame Brighton pko. rajone, mų sutartys $11,840 metams. 68 lr
įrengtas rūsys. Garažas.
Pulaski. $89,000.

REALTY

SIMAITIS

Tel. — CL 4-2390

2737 West 43rd Street
Gražus 6 kamb. mūr. 1 % vonios,
šiluma gaz. Alumin. langai. 2 auto
garažas: šoninis (važiavimas. 48x125
p. sklypas. 68 lr La wn d ai e
apyl.
$23,800.
3-jų butų mūr. 6—4—S kamb..
Karštu vandeniu šiluma gazu. 35x125
p. sklypas. Marąuette pke. $30,800.
6 Ji kamb.
medinukas.
Moderni
virtuve. Spinteles, plyteles, nauja šilu
ma gazu, 2 auto garažas, dalinai įrengtaa rūsys.
Netoli mūsų Įstaigos
$14,900.
I.liiksInS “ranch” tipo mūro rezi
dencija. 3 vonios, prijungtas 2 auto
garažas ir kiti modernūs įrengimai.
Sklypas
80x140 p.
Palos Heights.
$59,000.
6 butų mūr. Gražūs butai, geros
pajamos. Cicero. $43,000.
23 apartmentlnial ir 4 krautuves.
Labai gražūs butai. Visi išnomuoti su
sutartimis. Pajamų $35,000 metams.
Labai gera vieta
išnuomavimui lr

NERIS

saugiam Investavimui. Teiraukitės.
3 butai lr biznis. Mūrinis. Mūro ga
ražas Geroj Marąuette pko. vietoje.
$41,500.
2 po 5% kamb lr 3 kamb. angliu
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pke. $52.000.
7 kamb. mūr bungalow. Gražiai Iš.
taisytas. Šiluma gazu. 2 auto
mūr.
garažas. Gage pke. $21.000.
14 batų mūras. Visos vonios kok
linių plytelių, puse butų su koklinių
plytelių virtuvėmis.
Nauja elektra
Labai dailus namas lr geros
pajamoa Marąuette pke. Galima perimti,
morgičlus Iš 6Vt%. Teirautis.
5 kamb. mūr. rezidencija. 1V4 vo
nios. šiluma gazu. Garažas.
Platus
sklypas. Marąuette pke. $16,600.
Gražus 4 butų mūr. Remodelluotl
butai. Mūro garažas.
Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48.600.

REAU ESTATĘ

6924 South YVestern Avenue

Tel. 471*0321

TEL. — 299 - 2281
River Rd. and Golf Rds.
Dės Plaines, Illinois

REGISTERED MEDICAL RECORDS LIBRARIAN
Will consider an AR T. for 315 bed gen’l hospital. Fully accredited.
N. Eastern Pennsylvania, bordering Pocono Mountains resort area
Offering four seasons recreational activities. Excellent salary and
fringe benefits.
OPENINGS ALSO AVAILABLE FOR L.P.N.’S
All Shifts Open — Shift Differential
VVrite Director of Personnel

MERCY HOSPITAL
196 HANOVER ST.,

VVILKES-BARRE, PENNA. 18703

Nevv England’s Largest Printing Plants Has Excellent
Openings With A Future!

FOLDER OPERATORS.
INSERTER OPERATORS
GATHERING MACHINE OPERATORS
AND GENERAL VVORKERS
Steady .lobs, Good Pay; Excellent Benefits
Cali Or VVrite:
James Perry, Bindery Supt., (603) 224-5311

BLANCHARD PRESS INC.
(Rumford Press Division)
10 Perry Street, Concord, Nevv Hampshire 03301

if
AIRLIN.E

A & P MECHANICS
MOHAWK AIRLINES. . . One of America’s fastest grovving
airlines has excellent opennigs for licensed A & P Mechanics at
our Utica, Nevv York, Maintenance base. Mušt be H.S. Grad
vvith minimum of 2 yrs. airline experience. Pay and benefits
among the best in the’ industry.
VVrite complete details or CALL (315) 736-3311 liclvvevn
8:30 A. M. & 9:30 A.M.

MOHAWK AIRLINES
ONEIDA COUNTY AIRPORT. UTICA, NEVV YORK 13503
— An Eųual Opportunity Employer —

Excellent Opportunity! Immediate Opening

STENO — Excellent With Math
Typing & Shorthand Reąuired.
Age 22 To 35 Years Old.
Permanent Position
APPLY IN PERSON

GENERAL FELT PRODUCTS
2301 S. Paulina, Chicago. Illinois

LITHOGRAPHER

Craftsman reąuired to aid in the expansion of our commercial printing division Mušt be capable of produeing ąuality vvork
from nevv 29“ offset press and assisting pressroom foreman in
the supervision of offset pressroom. Wages commensurate vvith
ability to perform. Excellent fringe benefits
VVrite, vvire or cali collect: A.C. 319—234^651
DAVĖ ANDERSON

LATTA’S,

INCORPORATED

Box 778, 2700 Airline Highvvay
VVATERLOO, IOWA 50704
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lius ir ji būtinai norėtų atsiklaup 1 niai įvairių švenčių metu atlieka DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. birželio mėn. 19 d.
ti pasimelsti Vilniaus Aušros Var programas, pasirodo su vaizde
tuose, kur stebuklingoji Marija liais televizijoje ir radijo valandė
lėse. Naujajai bažnyčiai lituanis
globojanti Lietuvos mažutėlius.
Dar kartą prabyla Julytė išdės tinė klasė įrengė Šiluvos Marijos
A.
A.
tydama, kodėl ji mokosi lietuvių vitražą, kuris kaštavo 1500 dol.
PIJUI ŽEMAIČIUI mirus,
Vitražas tautinių spalvų tone ir
kalbos.
— Juk bus gėda kalbėti angliš puikiai derinasi prie ganą moder
jo sūnų BENIŲ, marčią VITA ir anūką DARIŲ toi
kai, kai aplankysiu tėvelių gimtą nios bažnyčios. Seselės parodė ir
visus gimines ir artimuosius širdingai užjaučiame.
jį kraštą. Nesusikalbėsiu nei su lietuvišką kryžių, berods, dovano
tą
bendruomenės
apylinkės,
ku

močiute nei su seneliu. Todėl
mes turime gražiai mokėti lietuvi ris labai saugojamas ir tik šv. Mi
škai kalbėti, — įraudusiais veide šių metu statomas ant altoriaus.
liais Julytė aiškino lituanistikos
Atsisveikinant mielą šios mo
svarbą. Gražiai pasišnekame lie
kyklos
vedėją Sofiją Jonynienę ir
tuviškai ir su Katy Sikorsky miš
vaikučius junti, kiek čia širdies
rios šeimos dukrele.
įdėta į šią mokyklą, į mokyčio
Paskutinieji renkasi septinto
vaizdingumo priemones, kurio
kai. su šiais pasikalbame kaip rei
kiant. Pamokoje — mūsų tauti mis išpuošta klasės sienos ir į
klasės maldos įrašą sienoje “Die
nės ir religinės šventės.
Lituanistinė mokykla leidžia sa ve, gelbėk Lietuvą”. Tegul jūsų
vo laikraštėlį “Kelią į tėvynę”, darbus Lietuvai ir šį šaunų šios
kuriame bendradarbiauja visų sk. mokyklos atžalyną lydi sėkmė ir
mokiniai. Tai graži paskata rašy
ti ir reikštis. Šios mokyklos moki- ateinančiais gyvenimo metais.

Dr. J. Motiejus ir Aldona Rimai

I

Aloyzas ir Elena Poniškai

Brighton Parko Chicagoje lituanistines mokyklos mokiniai, viename minėjime išpildę meninę programą.
*
Nuotruka M. Nagio

DIDELSJE MOKYKLOJE MAŽA

LIETUVIŠKA SALELE
Jurgis Janušaitis

Mokslo metams besibaigiant,
valandėlei stabtelėkime Brighton
Parko Chicagoje parapinėje mo
kykloje, kurios jaukiame kampe
lyje prisiglaudusi ir lituanistinė
mokykla.
Veikli ir simpatinga lietuvai
tė, tautinių šokių mokytoja Rū
ta Jonynaitė praveria mokyklos
duris ir sako: “Tai štai didžioji
mūsų kolonijos mokykla, kurioje
randame ir mažą lietuvišką sa
lelę’’. Žodelį sumetame ir su Bri
ghton Parko parapinės mokyklos
vedėja sesele Teodoreta. Ji gana
maloni ir gražiai atsiliepia apie
mūsų lituanistinę mokyklą.
Metame žvilgsnį į mokyklos
masyvų pastatą. Naujas priesta
tas, praplėsta mokykla, įsikūru
sios naujos klasės. Dvi erdvios sal?j, kuriose vyksta įvairūs pobū
viai, susirinkimai ir kuriomis
naudojasi lituanistinės mokyklos
tautinių šokių grupė. Pakylame
J antrą aukštą. Erdvios ir didelės
klasės, sienas puošia įvairios vai
zdingumo mokymo priemonės.
^Puiki švara. Visur matyti gero
šeimininko ranka. Tai parapijos
klebono prel. D. Mozerio nuopel
nas.
Šioje erdvioje mokykloje, viena
me ramiame kampelyje įsikūrusi
Brighton Parko lituanistinė mo
kykla, kurioje veikia 8 sk. ir ją
lanko 165 mokiniai, o viso para
pinę mokyklą lanko 720 moki
nių. Lituanistinės mokyklos vedė
ja Sofija Jonynienė, nuo pat pir
mųjų mokyklos įsikūrimo dienų
per 18 metų daug ką išgyveno ir
daug ką gali papasakoti. Ji myli
Haikus, ji visa širdimi atsidavusi
šiai mokyklai ir tai, atrodo, jos
neatskiriamas kūdikis. Dirbdama
pedagoginį darbą tremtyje ji pavų šalis”, “Lietuvos laukai” graruošė ir išleido vadovėlius “Te
matiką, pratimus 4 sk. ir baigia
ruošti vadovėlį 4 skyriui.
Šiuo metu mokykloje dirba vi
sa eilė mokytojų: muz. J. Bertu
lis ketvirti metai dėsto dainas, P.
Gramantienė ir Rūta Jonynaitė
penkti metai moko tautinių šo*kių, kan. P. Juknevičius dėsto ti
kybą, studentas Albinas Genčius
— sportą, Anelė Kirvaitytė moko
skambinti kanklėmis, o lietuvių

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

DR. VYDŪNO FONDAS
IEŠKO SEKANČIŲ ASMENŲ:
Juodviršio Bonaventūro, gyv.
Vokietijoje, Kempkos Vytauto—
anksčiau gyv. Vokietijoje, Malkvaitytės M., Naginionio Tado,
Tirčio Alfredo, Zdanovaitės Lydijos, Dr. Žarskaus Antano. Mi
nėtus asmenis prašome atsiliepti
sekančiu adresu: Dr. Vydūno
Fondas, E. Jokubauskas, 3420 W.
71 PI., Chicago, III., 60629.
Dar yra daug asmenų, kurie
neatsilygino už kalėdines atviru
tes. Pinigus malonėkite siųsti A.
Jagutis, 2736 W. 61 St., Chicago
*111., 60629.

švyturys tautinei
STOVYKLAI
Prez. A. Smetonos laivo jūrų
budžių įgula Chicagoje pastatė
dvylikos pėdų aukščio švyturį,
kuris bus vienas iš jūrų skautų
pastovyklės Tautinėje stovykloje

kalbą dėsto Vanda Milavickienė
ir Danutė Eidukienė. Pamokos
vyksta reguliarių pamokų metu
kasdien (pamoka tęsiasi pusę va
landos). Visi skyriai ateina į šią
lituanistinę klasę ir mokyklos ve
dėja bei seselės sudaro puikias są
lygas mokiniams skirtu laiku rin
ktis į lituanistinę klasę. Mokyklos
vedėja Sofija Jonynienė gėrėjosi
prel. D. Mozerio rodomu palan
kumu ir seselės vedėjos Teodoretos gražiomis pastangomis šią li
tuanistinę klasę išlaikyti. Mokyk
lai talkina tėvų komitetas, kurio
pirm. yra L. Biliūnas.
Po trumpo pokalbio į klasę rin
kosi lietuviai vaikučiai. Štai pa
tys mažieji — pirmojo skyriaus.
— Vaikučiai, skaitysime, atsi
verskite knygas. — pradeda pamo
ką vedėja.
— Alano draugas yra J-o-onas aiškiai skaito Brian Kinčius,
amerikoniukas, bet lankąs litua
nisti) z klasę.
.
— O ką, vaikučiai žinote apie Lietuvą? — paklausiu jauni
mėlio. Pakyla rankų miškelis.
— Lietuvą užėmė negeri žmo
nės. Vaikučius mokina, kad nė
ra Dievulio — čiauška mažas Kę
stutis. O Irutė dėsto, kad Lietu
va labai graži ir tai ji žinanti iš
savo mamytės pasakojimų.

Po pertraukėlės tyliai į klasę su
ėjo antrokai. Pamoka apie narni
nius paukščius ir gyvulėlius. Skai
to E eilės apie paukščių gyveni
mą, o po to iš atminties atsaki
nėja.
— Kokie paukščiai vadinami
naminiais? — klausia klasės ve
dėja. ir vėl rankų miškas. Visi
žinovai.
—Gaidys — atrėžia Kliaudija. — Kalakutas — negalvoda
mas atsako Čepas.
—- O kur jie auginami? —
Ūkiuose ir dėl to vadinami na
miniais — atrėžia choru visa kla
sė.
— O ką apie Lietuvą, vaiku
čiai žinote — dėmesį nukreipiu
į tėvelių gimtąjį kraštą.
Klasėje lengvas subruzdimas ir
vėl visi kelia rankas.

— As žinau kur Lietuva. Ji la
bai toli; negalima į ją nuvažiuo
ti automobiliu. Reikia skristi lėk
tuvu ar plaukti laivu. Ji labai
graži, mano tėveliai apie Lietuvą
daug pasakojo — vyriškai dėsto
Juozukas Oželis. Jam neužsileidžia Julytė. Ji pasakoja, kokie gra
žūs paukščiai ir kokia graži gam
ta Lietuvoje. Ji mylinti Lietuvą,
nors jos nemačiusi, o ją mylėti
išmokiusi mamytė sekdama paša
kas ir rodydama paveikslus. Čia
pat atsistoja Juozukas ir mus nu
veda į Vilnių — Lietuvos sostinę,
apie kurią jis puikiai žino visas
legendas, Vilniaus įkūrimą ir jis
norėtų įkopti į Gedimino kalną
O Kliaudija turinti savo pusbro-

PADĖKA
A. -|- A.
ROLANDAS KAUNAS
Išskrido amžinybėn mūsų sūnus ir brolis gegužės 21
dieną, vos 15 metų sulaukęs, pakirstas smegenų auglio.
Cicero Aukštesn. Lit. mokyklos dir. kun. dr. Ant. Juška
nešė paguodos žodį jo ilgos ir sunkios ligos metu, laidotuvių
išvakarėse prie karsto sukalbėjo rožančių, gedulingų pamal
dų metu taikliai iškėlė jo dorybes ir palydėjo j Šv. Kaž’uniero kapines, kol jo buvęs mokinys buvo nuleistas duobėn.
Koplyčioj su Rolandu atsisveikino ateitininkai, vad. Aid.
Prapuolenytės, skautai, vad. ps. C. Valantino, Lit. m-los bend
raklasiai abiturientai, vad. mok. A. Kliorienės, šv. Antano
parap. m-los 1967 m. laidos draugai, taip pat gausūs šių me
tų bendramoksliai iš Penwick gimnazijos. Jie visi, kartu su
mokytojais, išsirikiavę špaleriais pagarbiai ir įspūdingai pa
lydėjo Rolandą gegužės 24 d. Šv. Antano bažnyčion. Karstą
nešė 6 jo draugai, po vieną atstovą mokyklų ir organizacijų,
kuriom jisai priklą^vsė.
Pamaldų metu giedojo sol. p. .Eleonora Zapolienė ir šv.
Antano m-los vaikai. Jiems vargonais pritarė muz. A. Skri
dulis.
Koplyčioj gausiai lankėsi mūsų giminės, draugai, pacien
tai, pažįstami. Plaukė — vietoj gėlių — aukos lietuviškajam
jaunimui, Loretto ligoninės statybai ir mišioms.
Laidotuves rūpestingai tvarkė laid. dir. Salomėja Vasaitytė - Butkienė.
Visiems šiems mūsų brangiems bičiuliams, taip jautriai
ir nuoširdžiai pagerbusiems mūsų a. a. Rolandą, nuolat lik
sim dėkingi.

KLUBŲ VEIKLA VASARĄ

Vasaros metu, kaip paprastai,
visų liet. draugijų bei klubų veik
la sumažėja. Bet sergančius ir mi
rusius reikia visada aptarnauti.
Ben. Tumavičia, Raudonos Ro
žės klubas ir Kareivių draugystės,
yra pasiruošusios savo pareigas
atlikti. SLA 301 kuopos nariai
nepamirškite savo pareigų bei
mokesčius sumokėti.
K.P. Deveikis

ARCH.

S

VYTAUTUI

RŪBUI,

jo broliui INŽ. ALGIUI RŪBUI mirus,

gilią užuojautą reiškia

TRYS

MODERNIOS

Tel. GR 6-2345*8
Tel. TO 3-2108-09

2533 VVest 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
AIKŠTE

KOPLYČIOS

STATYTI

AUTOMOBILIAMS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

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

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2433 Wetrt BSrd Street, Ohicagc

MIESTO DEIMANTINĖSE
SUKAKTUVĖSE DALYVAUS
IR LIETUVIAI
East Chicagos miestas švenčia
75 deimantines sukaktuves, kaip
gavo miesto teises. Iškilmės prasi
dės birželio 28 d. ir tęsis iki lie
pos 6 d. Pasireikš įvairios tauti
nės grupės, jų tarpe ir lietuviai
su savo programa. Lietuvių pasi
rodymas įvyks birželio 30 d. Ro
osevelt gimnazijos sporto stadio-,
ne, 8:15 v. v. Programą išpildysi
p. Gramantienės vadovaujama
tautinių šokių trupė iš Chicagos.
Liepos 4 dienos parade daly
vaus ir vietos lietuviai su nuosa
vu paradiniu vežimu, moterys
tautiniais rūbais pasipuošusios.
Bus nešamos mūsiškė trispalvė ir
JAV vėliavos.
East Chicagą aplankys didžiu
lis karo laivas (destroyer); į ju
biliejinę šventę jungiasi ir plieno
pramonės įmonės su savo pro
grama.
Miestas šiai sukakčiai ruošiasi
visu spartumu: pastatyta 180 pė
dų scena, įruošti didžiuliai pro
žektoriai ir kiti elektriniai įren
gimai. Miesto vyrai augina barz
das, o moterys studijuoja anų lai
kų madas ir siuvasi sijonus bei
sukneles, nes kiekviena vengia
patekti į “Kengūrų” teismą, bijo
damos pažeisti jubiliejinę nuo
taiką.
P. Ind.

MARŲUETTE FUNERAL HOME

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių
lr kitų papuošimų

East Chicago, Ind.

NYKSTA SENESNIOJI KARTA
Mūsų senesnioji karta pama
žu nyksta, nes daugelis serga, ki
ti keliauja amžinybėn. Gegužės
mėn. pabaigoje Šv. Kazimiero ka
pinėse palaidotas Peter Radvila.
Laidotuvėpis rūpinosi velionio
žmona ir šeimos nariai. V.31 mi
rė Vincenta Antanaitienė, kurią
tose pačiose kapinėse palaidojo
sūnus Stanley. VI. 10 mirė He
len Pauzienė, palaidota šalia sa
vo vyro ir sūnaus; laidotuvėmis
rūpinosi duktė Angelą Zenkus.
Velionė buvo labai veikli, prik
lausė kelioms liet. draugijoms.
Kai sunki liga ją prispaudė, ve
lionės draugės ją uoliai lankė,
tik kaž kodėl laidotuvių metu ne
buvo išlaikyta sena tradicija —
nebuvo prie karsto palydovių su
moterų draugijos ženklais. (Grei
čiau tai bus buvęs valdybos ne
apsižiūrėjimas).

TĖVAS IR SŪNUS

Vanda ir dr. Ferd. Vyt. Kaunai, Romas, Regina ir Ramona

MŪSŲ KOLONIJOSE
Cicero, III.

PETKUS

A,

MARIJONA

PB 8-0834

Telef. PB 8-0833

A
ŠALTENIS

BALTR0NAITE
Milė birželio 17 <i„ lft«8, 2 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskrities, Pundelio parapijos.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nnlHfdlme 2 dukterys Bernice Bazar, žen
tas AVilIiuni ir 'Mildred Bell, žentas \Valter, anūkui: Dr. Jon Bell.
jo žmona Lynu ir Michael Bell. brolis Juozapas Baltrūnas, sesers
duktė Aldona \Vllke jos vyras Frank, ir kiti gimines, drangai ir
pažįstami.
Priklausė žemaičiu Kultūros ir Liet. Piliečių klubams.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Xanų
Pasirinkimas Visame Mieste

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avė.
Laidotuvės Įvyks ketv., birželio 20 d„ iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės ateitį. Po pamaldų kus nu
lydėta j kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

DUKTKKYS, ŽENTAI, ANTRAI IR KITI GIMINES.

Informacijai skambinti tei, YA 7-3401.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
Tel. REpublic 7-1218
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 8 8672

3307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. VArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
A.

Tel. VArds 7-1911

3354 S. HALSTED STREET

A.

Inžinieriui ALGIRDUI RŪBUI,

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3818 80 LITUANICA AVĖ.

staiga ir netikėtai mirus,
Jo tėvams, seseriai ir broliams su

šeimomis, gilią užuojautą reiškia

1130

VASAITIS — BUTKUS
144B SO 5Otb AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkui
7909 STATE RD.. OAKLAWNS ILI.., Tel.

Amerikos Lietuvių InžinieriųArchitektų Sąjungos Chicagos
Skyrius

MASIULIŲ ŠEIMA

886-2820

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti

įrengimų.

1
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X Jonas Švoba, buvęs Uk
mergės ir kt. gimnazijų direkto
,
X East Chicago lietiniai rius Lietuvoje, dabar gyvenąs
VI. 29 d. 6 v. vak. Union Pier, Detroite,
Mich.,
viešėdamas
Mich., Community salėje, ruo Chicagoje aplankė Balzeko liet.
šia nuotaikingą gegužinę - pik kultūros muziejų ir dalyvavo
niką. Bus bufetas, užkandžiai, M. Stankūnienės paveikslų pa
šokiai, gros garsus Balkanų or rodos atidaryme, kuri paliko
kestras. Visi kviečiami daly jam gerą įspūdį..
vauti.
X LVS Ramovės ir DLK Bi
X Joninių šventė ir šiemet rutės dr-jos Chicagos skyrių
X Leonardas Vainikas, Re- ruošiama j s aičio darže> wil.
zohucijoms remti komiteto pir- Iqw
iu. Įyyks yL 22> rengiama tradicinė išvyka į In
nuninkas ir žurnalo “Į Laisvę’ yakare Gros dūd ir kankli ternational Friendship Garden,
redaktorius, buvo kelioms die- orkestrai> bus vaidilų ir vaidilu Ind., prie Lietuvos prezidento
noms atvykęs į Chicagą ir ant čių vaikštynės. Daugiau žinių Antano Smetonos sodintos eg
lutės, įvyks birželio 23 d. Pro
radienio rytą išvyko į Detroitą, skelbime.
gramoje :: 12 vai. vėdavos pa
paskiau vyks į Clevelandą ir
X Kražių skerdynių liūdna kėlimas, LVS Raomvės c. v-bos
tada grįž į Los Angeles. Na 75 m. sukaktis, kai 1893 m. rupirmininko iir DLK Birutės drmus pasieks ketvirtadienį. Chi, ,
.
| sai, uždarę bažnyčią, žudė, kan jos pirmininkės žodis. 1 vai. p.
cagoje aplankė žymesnius rezo-lkino beį mušė žemaičiuS)
ie.
liucijoms remti darbuotojus ir ‘ vartavo moteris ir sujoję į baž p. — užkandžiai ir vaišės. Vyk
veikėjus. Vizitavo Alto pirm. nyčią sudaužė jos įrengimus ir stata savomis susisiekimo prie
monėmis. Kas neturi savo susi
inž. E. Bartkų, Bendruomenės
kitokiu būdu ją išniekino, pri siekimo priemonės, negalį ja
pirm. inž. Br. Nainį ir eilę kitų
simenama šių metų rudenį. Šia pasirūpinti, ir turintieji laisvų
veikėjų, su kuriais tarėsi dau
proga žinomas mūsų filatelis vietų mašinose, prašomi atvyk
giausia rezoliucijoms remti ko tas Ant. Beleška (6921 S. Cla
ti prie Jaunimo centro, iš kur
miteto reikalais. Taip pat turė
remont, Chicagoje) paruošė ir j į^vykstama 9 vai. ryto.
jo pasitarimus su Lietuvių fon
išleidžia specialų voką, skirtą
x Majoras John Paehanlds,
do vadovais: dr. Razma,
dr.
skerdynėms atminti.
I aviacijos karininkas, drauge su
Bobeliu, dr. Ambrozaičiu, dr. Ki
savo žmona Nancy ir 7 vaikais,
sieliumi ir kt. Į Chicagą buvo
gavęs keletą dienų atostogų,
atvykęs tiesiog i'š Los Angeles.
aplankė savo tėvus Chicagoje.
L. Valiukas dirba Fremont
Kaip
žinia, John Pachankis sr.
aukšt. mokylkloje, Los Ange
yra
Peter
Troost Monument Co.
les, kur dėsto istorijos, visuo
savininkas.
menės mokslus.
X Marųuette Parko liet. na
X Tautinių šokių šventėj iki
mų
savininkų dr-jos pusmeti
šiol jau pasižadėjo dalyvauti
nis
narių
susirinkimas įvyks
dvylika kitų valstybių konsu
VI. 21 d., penktadienį, 7:30 v.
lų : Portugalijos, Urugvajaus,
vak. Liet. parap. salėje, 6820
Gvatemalos, Brazilijos, Filipi
S. W ashte naw Avė. Bus aptar
nų, Turkijos, Dominikonų, Ek
ti svarbūs einamieji
reikalai.
vadoro, Nikaraguos, Graikijos,
Visi
nariai
kviečiami
dalyvau

Venecuelos ir Airijos.
šventė
ti.
įvyksta liepos 7 d. Chicagos
X Davimas yra garbė, pra
Amphiteatre salėje.
šymas — skausmas (pasakė
X Sophie įSerauskienė, žino
Cooper). Dvanokime įvairiomis
ma Town of Lake liet. parapi
progomis lietuvišką knygą, ku
jos veikėja, kun. V. Mykolai
rių užtenkamai gauname
čio sesutė, (širdies smūgio ištik Galina Gobienė, Šilainės vadovė, “Draugo” administracijoje.
kuri
su
savo
šokėjais
yra
pasie

ta, sunkiai susirgo ir jau kehos
kusi daug užpelnyto pripažinimo
savaitės gydosi Central Com iš kitataučių
bei savišk ų, yra
munity ligoninėje.. Jos bendra tautinių šokių šventės vyriausios
mintės bei parąpietės linki jai vadovės asistentė. Jos vadovauja
GARY REGISTRUOS
ma Šilainė atvyksta Chicagon ir
greičiau pasveikti.
GINKLUS
liepos 7 d. jungiasi j bendrą tūks
X Kr. Donelaičio lituanisti tantinį
Gary
miesto
pareigūnai ruo
šokėjų skaič ų amfiteatro
nių mokyklų vadovybė prane salėje šokių šventei.
šia įstatymo projektš, kuriuo
ša, kad tautinių šokių repetiginklų
savininkai bus saistomi
X, Dėmesio,
lietuviai iš Kecijos vyksta vasaros atostogų
,
registruoti turimus ar naujai
metu Jaunimo centre. Visi įsi-’*osl™s’ Waukegauo, Auroros, nupirktus ginklus.. Įstatymas
apylinkių!
pareigoję dalyvauti trečioje J- Rockfordo ir kitų
bus panašus į dabar Chicagoje
AV ir Kanados tautinių šokių Arlington Park Rače Track sa veikiantį statymą.
šventėje; repeticijų lankymas lės, kur liepos 6 d. įvyks didy $25,000 UŽ INFORMACIJĄ
būtinas. Tautinių šokių repeti sis tautinių šokių šventės ba
Illinois Bell telefonų kompa
cijos Jaunimo centre vyks to lius, yra, labai arti nuo jūsų. nija siūlo $25,000 už informakia tvarka: birželio 19 ir 26 Naudokitės proga! Suvažiuokit
sulėkit visi: bus daug pažįs- cUas, kas vienuolikoje vietų
dienomis nuo 6:30—7:15 v. v.
tarnų, bus linksma, bus iškil-iP1^® Waukegan, Gurnee ir Zion
Ūla, Illb, IV ir V skyriai. 7:15
minga. Sudarykit grupes. Įsi-1 miestų nukirto telefoninius ka— 8:00 v. v. VIa, Vllb skyriai
gykit bilietus iš anksto “Mar-' helius net aptarnaujančius 3,000
ir V klasė 8 — 9 v. v. aukš
giniuose”, arba paštu siunčiant abonentų ir nutraukė laivų su
tesnioji mokykla. Generalinės
po $6.50 O. Gradinskienei, 2512 žeme susisiekimą.
repeticijos laikas ir data bus
W. 47th St., Chicago, Illinois. PADEGĖ AUKST. MOKYKLĄ
pranešta vėliau spaudoje.
60632. Įsidėmėkite: bilietai par
Vaikėzai padegė Hubbard
X Tautinių šoklų Šventės duodami tik ligi birželio 29 d. aukšt. mokyiklos vedėjo rašti
būstinė (5620 So. Claremont Prie įėjimo — bilietų nebus. nę, 6200 S. Hamlin. Nuostolių
Avė., Jaunimo centre, tel.: 737(pr.) ! padaryta iki $40,000.
6512) jau galima gauti bilietų, ,
autobusais vykti į liepos 6 d.
ruošiamą didžiulį banketą Ar
lington parko Rače Track klu
be. Taip pat, čia pardavinėja
mi kvietimai ir į patį banketą,
Atvėsintu autobusu kelionė ten
ir atgal tik 1 dol. 75 ct. Būsti
nėje teikiamos informacijos vi
sais su švente susijusiais rei
kalais.
(pr.)

DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. birželio mėn. 19 d.

CHICAGOJF

t

X Reikalinga lietuvė mote
ris prižiūrėti 3 metų mergaitę
ir šiek tiek namų tvarką. Kam
barys su atskira prausykla.
San
Francisco
priemiestis.
Oras sveikas, be šalčių. Dėl al
gos ir persikėlimo sąlygų rašy
ti: D. Januta, 2631 Dana Str.,
Berkeley,
California.
94704.
(sk.)

X Parduodami nauji tauti
niai kostiumai meniško išdirbi
nio. Dydžiai 12 — 14 — 16.
Skambinti (Woodhaven, N. Y.)
Area Code 212-849-1409. (sk)

MIELI LIETUVIAI,
Kas gali priimti nakvynei tauti
nių šokių šokėjus, maloniai pra
šome pranešti, paskambinant tele
fonu RE 7-6512 tarp 6—9 vai. va
karo.
ti
Parodykim atvykstančiam jau
nimui nuoširdumą ir priimkime
juos j šeimas, paglobokime, supa
žindinkime juos su Čikagos jauni
mu.

ALB. KAŠIUBiENE

VEŽA
Kai drebėjo drebulėlė,
Susigūžus ten pas klevą,
Mūsų brolių ašarėlės,
Plovė žemę, taką savą.

Laužė lelijas daržely,
Ne vėjelis šiaurys pūtęs,
Įsibrovė baisus priešas,
šalies grobį jis pajutęs.
Meta kūdikius neboja
Ir senelį spiria koja
Staugia lyg išalkęs vilkas,
Garvežys nuo dūmų pilkas.
Veža, veža parą kita
Alkis aimana už grotų,
Kai paleido tai pasakė:
— Dirbsit čia ant tuščių plotų!

Minam varganas vėl kojas,
Spygliai, vielos bado širdį,
Šaukiam tyruos lyg paklydę,
Mūsų balso nieks negirdi.

Taip kasdien lyg šalna žiedą,
Mus pakanda tas likimas,
Kasam duobę gilią, juodą,
Kryžių paremiama paguoda.
Žydi ašara nukritus,
Nesisunkia nė į žemę,
Vargas, skurdas, alkis, ligos,
Tiesia spygliais bertą kelią.

Kodėl ta šalis taip kenčia,
Kur altoriuos degė žvakės?
Kur artojų žemės derlius,
Kur alyvų sviro kekės?
Po visur mes išblaškyti,
Lyg tie lapai nuraškyti.
Bet !mūs pėdos svetur mintos,
Laisvės aukurui bus skirtos.
Red. Birželio mėnesį Lietuvo
je įvyko liūdnų dalykų. Lietuva
prarado laisvę ir daug žmonių
buvo išvežta į tolimą
Sibirą
vargui ir mirčiai.
Daug buvo
išvežta mažų vaikelių, mokinių
ir studentų. Jų visų buvo vienas
“nusikaltimas”, kad mylėjo sa
vo kraštą, savo kalbą. Su su
augusiais kartu prisiminkit tuos
baisius įvykius.

MIŠKAS

Prie mūsų namų yra miškas.
Kai kada aiš ten nueinu. Dabar
pavasarį ypatingai gražu. Me
džiai visur žaliuoja ir atrodo,
kaip žalia jūra. Miškas vasarą
neperžengiamas.
Medžiai arti
vieni kitų. Bet dar sunkiau yra
eiti per mišką, nes yra daug
erškėčių. Gale miško yra didžiu
lis kalnas, o pakalnėje yra gra
žus upelis. Rudenį aš su tėve
liu iškirtom medžius ir padarėm
taką. Dabar galiu bėgti per mi
šką. Vieną dieną, kaip kirtau
medžius, labai sušilau, bet ne
norėjau gerti vandens iš upelio,
nes nebuvo labai švarus. Aš at
siguliau ant žemės ir stebėjau
si, kaip visur gražu yra. A'š
planuoju vasarą surasti kelias
vietas, kuriose galėsiu gerai
pasilsėti. Tada galėsiu palkviesti seseris ir kaimynes: Giną ir
Zitą. Prieš joms ateisiant į
mišką, aš nubėgsiu ir pasislėp
siu. Ot jos galės ieškoti! Aš
The Lithuanian Restoration 50th Anniversary Coin-Medal nupaišysiu
žemėlapį ir parody
issued by The Lithuanian Foundation
siu visiems. Žiemą aš vieną
kartą nuėjau prie upelio žaisti.
Struck in Sterling Silver
Aš suradau didelę lazdą ir nu
Size: 39mm
mečiau nuo kalno. Su manim
Medalis yra graži ir didžiai prasminga dovana įvairiomis pro buvo sesutės, kaimynės ir bro
gomis savo šeimos nariams, artimiesiems bei kitataučiams. Medalį liukas.
Aš bandžiau peršokti
galima užsisakyti, užpildant žemiau dedamą lapelį, kurį kartu su
upeliuką, bet netyčia paslydau
pinigais reikia pasiųsti š uo adresu: Lithuanian Foundation, 6643
S.* Maplewood Avė., Chicago, Iii. U.S.A. Ant piniginės perla;dos ir plumpt į vandenį. Aš buvau
reikia užrašyti: Pay to the order of A. Reklaitis-Medal.
Gavus visas (šlapias ir man buvo labai
šalta. Kol nubėgau iki namų,
užsakymą ir pnigus. medalis su juo aprašymu bus tuojaus išsiųstas
adresatui apdraustu paketu.
buvau kaip ledas. Bet man pa
tinka miškas. Medžiai yra vie
MEDALIO UŽSAKYMO LAPELIS
ni iš gražiausių Dievo sutvėri
mų.
Kas medalį gauna arba kam jis dovanojamas .......................................
Tomas Grybinas.
(pavardė, vardas, adresas)

Kas medalį užsako ....................................... .........................................................
(pavardė, vardas, adresas)

Siunčiame $............ ($10 00 už medalį ir 50 c. pašto išlaidoms)
ti-J .ęgsa Sl ĮgSa-įO I

KOVOKIM UŽ LIETUVOS
LAISVĘ

ŽIBUOKLIŲ PILNI MIŠKAI

Pavasaris prasideda kartu
su mano broliuko gimtadieniu.
Pavasarį gėlės pradeda augti
ir žolė žaliuoti. Man labai pa
tinka, kai po mūsų langais pra
žįsta alyvos ir kaimynų obelis
pasipuošia baltais žiedais. Die
nos ilgesnės ir šiltesnės. Ma
mytė man pasakojo, kad Lietu
voje pavasarį labai kvepėdavo
sodai ir laukai, tada eidavo
rinkti žibuoklių, kurių pilni bu
vo Lietuvos miškai.
Daiva Barškėtytė,
Marųuette Pk. lit. mokyklos
3 sk. mokinė

Šie Laisvės kovos metai bus
paminėti koncertais ir susirin
kimais. Jų atžymėjimui įvyks
didelė tautinių šokių šventė
Chicagoje.
Šiais metais visi turime pri
sidėti prie kovos už tėvynės lai
svę. Būdami maži, nedaug su
gebame nuveikti, tačiau galime
Lietuvą labai mylėti ir prašyti
Dievą jai laisvės ir nepriklauso
mybės.
Kovokime už Lietuvos lais
vę!
Alvida Baukutė,
Cicero Aukšt. lit. m-los laikr.
nr. 10.

Beržai svyruonėliai
liūdi išvež
tųjų lietuvių. Danguolės Kviklytės
Dariaus-Girėno
Lit.
mokyklos)
piešinys.

TĖVYNĖS ŽVAIGŽDUTĖS
GALVOSŪKIŲ LAIMĖJIMAI

LAIŠKAI

1. Jurgis Joga — 787 taškai,
13 dol..
2. Rimas Gylys — 638 taškai,
11 dol.
3. Rūta Bichnevičiūtė — 605
taškai, 10 dol.
4. Ugnelė Stasaitė — 603 ta
škai, 10 dol.
5. Daina Sidrytė — 472 taš
kai, 8 dol.
6. Algis Sidrys — 467 taš
kai, 8 dol.
7. Tomas Grybinas — 455
Brangus Arvydai:
taškai, 7 dol.
Kaip Tau einasi? Man gerai.
8. Rasa, Saigūnas, Laimutis
Neseniai aš buvau San Franci Degučiai — 444 taškai, 7 dol.
sco. Su tėveliais važiavau trau
9. Rima Janulevičiūtė—408
kiniu per kalnus. Matėm lauki taškas, 6 dol.
nių ožkų, stirnų ir vilkų. Mote
10. Raimondas Lapas — 381
ly nakvojom, paskui važiavom taškai, 5 dol.
kitur
11 Regina Barauskaitė —327
San Francisco yra tramva
taškai, 6 dol.
jai. Ten buvo šilta ir gražu,
12. Živilė, Audronė, Šarūnas
nereikėjo paltų nešioti. Mes
Brakauskai
—321 taškas, 5 dol.
pervažiavom labai ilgą tiltą ir
13..
Violeta
Matukaitė — 152
atvažiavom į mišką, kur augo
Mano mokytoja
taškai,
3
dol.
raudonmedžiai.
14. Loreta Stooičiūtė — 55
Piešė Eglutė Zikaraitė
Lemonto
Lauksiu Tavo laiško.
“Maironio” Lit. M-los I sk. mok.
Tavo Darius žemaitis, Illb sk. taškai, 1 dol.
15 Dalia Miškyitė — 44 taš
K. Donelaičio Lit. m-los laikr.
kai,
0 dol.
nr. 4. 1968. IV. 6.
dui daryti. Ateina laikas ramu
16 Kristina Pikūnaitė — 23
nėm ir tulpėm sodinti. Sniegas
taškai, 0 dol.
DRUSKOS SALA
seniai ištirpo, lietus dažnai at
17. Rimas Karklys —15 taš
keliauja. Dienos pradeda da
kų,
0 dol.
<
Persų įlankoje yra Ormuzo
rytis ilgesnės. Vaikai turi dau
18.
Liola
Grybinaitė
—
10
■ sala. Ji yra cilinderio formos.
giau laiko pabėgioti. Berniu
Toji sala yra susidariusi iš gry taškų, 0 dol.
kai taiso dviračius, mergaitės
nos druskos, iškilusi iš vande
Už jūsų metų darbą permapradeda nešioti lėles pas drau
nyno dugno iki 300 pėdų aukš žos premijos. Daugiau nebuvo
ges, tėveliai eina į darbą. Sek
čio. Einant salos pakraščiais gauta pinigų. Atleiskit.
Kai
madieniais visi nueinam į baž
aplinkui, susidaro 16 mylių. Sa daugiau turėsiu pinigų, dau
nyčią.
la susidariusi priešistoriniais' giau ir jums paskirti galėsiu.
Vaikai eidami į lauką nebelaikais. Joks augalas tenai ne-j Kas gavo mažiau 50 taškų,
uždeda paltų, užtenka megztu
auga. Vanduo yra nepaprastai tiems premijos
neskiriamos,
kų. Vėjai labai pučia, reikia
sūrus. Nežiūrint šių visų sąly nes permažai dirbta. Jei šį ru
užsidėti kepures. Paukščiai ieš
gų, sala yra apgyvendinta.
denį, prasidėjus naujam galvo
ko sau kirminų ir nuneša savo
sūkių konkursui, padirbėsit ir
mažiems. Pavasaris yra labai
—0—
jūs gausit su darbščiausiais ly- *
gražus laikas visiems.
giai.
COLGATE
Paulius Jasinevi'ius,
Ačiū už įdėtą darbą, už kan
Dariaus - Girėno lit. m-los
trybę. Ramaus vasaros poilsio,
— Kodėl tu turi prie švarko o rudenį vėl į darbą.
VI sk. mokinys
prisisegęs dantų šepetuką ?
Redaktorius.
— Tai mano klasės ženklas...
MAISTO SIUNTINIAI
Aš einu į Colgate (mokyklos

Mielas Danieliau:
Šią vasarą aš Tave aplan
kysiu. Nusipirkau didelę meš
kerę. Ir Tu nusipirk meškerę.
Eisime abudu žuvauti. Mano
tėtis žada pirkti palapinę. Šią
vasarą mes važiuosim stovyk
lauti.
—Tavo pusbrolis Tomas.
Tomas Balchas,
Illb sk.

pavadinimas).
Vienas mokinys, gyvenąs mo
kyklos bendrabutyje, rašo tė
vams laišką:
— Atsiųsk! man maisto siun
Suaugusių švietimas tol rei
tinių. Ką aš čia gaunu, tėra tik kalingas ,kol vaikai prašo tėvų
pusryčiai, priešpiečiai ir pie pagalbos padėti paruošti namų
tūs”.
darbus.

VISI ŽMONĖS ATSIGAUNA
Po žiemos pavasaris ateina.
Tada visi žmonės atsigauna.
Paukščiai atskrenda iš įšiltų s
kraštų, žolė pradeda rodytis iš *
po žemės. Dienos jau ilgesnės
ir šiltesnės.
Pavasaris labai
gražus ir linksmas laikas, mes
vaikai jo labai laukiame.
Vilija Jakaitytė,
Marąuette Parko lit. mokyklos
3 skyriaus mokinė ..

Mašinų nelaimės

DIENOS ILGĖJA

Vienas draugas pasakoja kitam,
kaip jis susipažinęs savo žmoną:
—Pirmas mudviejų pasimaty

Po baltos žiemos prasideda
šiltesnis oras. Paukšteliai grįž
ta į savo gimtines. Anksti ry
tą gieda ir renka pagaliukus liz

— Matai, — palinguoja galva
draugas, — ir mašinai stovint at
sitinka nelaimių!
— Apie tiesą kalbėti reikalinga
dviejų, — vienas, kuris kalba ir,
antro, kuris klausosi.

mas buvo mano mašinoje.

Menininkas anyUyas

_____

Piešė Rita Gylytė

