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JAV BAZIŲ
PASAULY

Jų išlaikymas - 13,5 bil. dol. 
per metus

Washington. — Šiuo metu JAV 
Kongrese ir vyriausybėje kelia
mas klausimas: ar būtinai kraš
tui reikalinga visam pasauly iš
laikyti 2.170 karinių bazių? Bir
želio 21 paskelbtomis žiniomis, 
tos bazės užima 4-000 kv. mylių 
plotą. Jos veikia 29 užsienio kraš
tuose, be to, Panamos kanalo sri
ty, Puerto Rico, Guam salose, 
JAV Ramiojo vandenyno valdo
mose salose ir japonų Ryukyu 
salose.

Praėjusiais metais tų bazių iš
laikymas siekė 13,5 bil. dol. 
Tuos duomenis paskelbė gyny
bos departamentas. Jie siejami su 
Šiuo metu Washingtone, Kongre
so sluoksniuose, keliamu klau
simu: ar tos bazės reikalingos? 
Senato užsienio reikalų pakomi
sės paskelbtais duomenimis, tos 
bazės, tai antrojo pas. karo pada
rinys ir daugelyje kraštų jos jau 
nebeatitinka jų pirmykščiai pas
kirčiai.

Kur veikia JAV karinės bazės?
Pentagono žiniomis, JAV šiuo 

metu užjūry, ar JAV nuosavybėj, 
turi 343 “svarbiąsias bazes” ir 1. 
927 “mažesnės svarbos” bazes. Ša
lia bazių JAV nuosavybėse (kaip 
Panamos kanalo zonoje ir pan.) 
bazės veikia šiuose kraštuose: Au 
stralijoje, Bahamų salose, Barba- 
dos, Belgijoje Bermudoje, D. Bri
tanijoje, Grenlandijoj (Danijoj), 
Filipinuose, Etiopijoje, Graikijo
je, Islandijoje, Irane, Ispanijoje, 
Japonijoje, Kanadoje, Kuboje, 
Libijoje, Maroke, Nauj. Zelandi
joje, Olandijoje, Pakistane, Por
tugalijoje (Azorų salose), Tai- 
van saloje (Formozoje), P. Ko
rėjoje, P. Vietname, Thai (Sia
me), Turkijoje ir Vak. Vokieti
joje.

Tuose kraštuose JAV-bės nė
ra įsigijusios paskirų teritorijų, ta
čiau jomis naudojasi su paskirais 
kraštais pasirašiusios atitinka
mas sutartis.

Per vieną milijoną karinio per
sonalo bazėse

Visose bazėse užsienio kraštuo
se JAV turi 1074.983 karinio per
sonalo žmones. Čia tenka priskir
ti ir 539.500 karių, šiuo metu 
laikomų P. Vietname.

Be to, bazėse dirba 26,071 ci
vilinis asmuo,' užsienio kraštų 
piliečių yra 256,383 ir yra 347, 
452 šeimų nariai, tuo būdu, 
bendras bazėse dirbančių ar ja
me gyvenančių skaičius siekia 
1,704,889.

P. Vietname JAV turi 59 bazes.
Užsieniui išmokama 4,5 bil. 

dol.
Iš 13,5 bil. dol., dauguma pi

nigų lieka JAV-se, nes lėšos iš
leidžiamos už JAV-se pagamin
tas prekes. Tačiau 4,5 bil. dol. 
lieka užsienio kraštuose ar jų 
piliečių kišenėse. Dėl to ir kyla 
nepasitenkinimo balsai JAV Kon 
grėsė.

EUROPA DOMISI SAVO GYNYBA
Septyni Europos kraštai pasiryžę glaudinti pastangas gynyboje — Europiečiai netiki, 
kad JAV panorėtų įsivelti į karą su Sovietais — Pasiūlė saugumo klausimais suva
žiavimą, JAV ir Maskvai dalyvaujant

Graikijos karalius Konstantinas su 
žmona tebegyvena Romoje.

Kanadoje: mažiau
karių, ryšiai su Kinija

Siaurinimas vyks trejus metus
OTT AVA. — Kanados gyny

bos ministeris Leo Cadieux pa
skelbė, kad Kanados ginkluotos 
pajėgos bus žymiai susiaurintos. 
Trijų metų tarpe, vietoje dabar 
kariuomenėje tarnaujančių 98. 
000 vyrų, būtų palikta tarp 80. 
000 ir 85.000.

Tie siaurinimai palies, iš da
lies, Kanados karius bei aviaci
jos vyrus Europoje. Apie ta pa
skelbta, Kanadoje vykus ilgiem 
svarstymams dėl min. pirminin
ko P. E. Trudeau paskelbto su
manymo prižiūrėti visą krašto 
gynybos politiką ir palaipsniui 
siaurinti karinių dalinių Euro-

! poje skaičių.
Švedijos sostinėje susitikta su 

kinų diplomatais
OTTAVA. — Kanados užsie

nio reikalų vadovas M. Sharp, 
kelias dienas buvęs Stockholme, 
jau grįžo į Ottavą. Jis nurodė 
esąs įsitikinęs: santykių su kom. 
Kinija užmezgimas esąs palan
kiai sprendžiamas. Manoma, 
kad su kinais diplomatais tarė
si žemesnieji Kanados ambasa
dos Stockholme pareigūnai.

Tuo pačiu metu į Kanadą at
vyko Australijos vidaus reikalų 
ministeris P. J. Nixon. Australi
jos politikas nurodė, kad Azi
jos kraštų, Kinijos kaimynų, 
nuomone, “nebūtų tikslinga pri
pažinti Pekiną ir negauti iš jo 
jokių nuolaidų”. Jei Kanada pa
siryžusi turėti diplomatinius ry 
sius su Kinija, tai ji, Kanada, 
privalėtų iš Pekino reikalauti 
arba pripažinti Formozą atski
ra valstybe ar reikalauti, kad 
šis sustabdytų savo spaudimą 
Š. Vietnamo kryptimi: atsisa
kyti taikos sprendimo Vietna
me.

Washingtone keliami toki bal
sai: visos karinės bazės daugeliu 
atvejų atsirado po 2 pas. karo, 
ypač, kai buvo susitarimai su 
daugiau kaip 40 užsienio kraštų. 
Tačiau po 1961 m- atsisakyta 
388 užjūrio bazių ir jų tarpe bu
vo 266 bazės Prancūzijoje.

Visa eilė politinės svarbos 
klausimų

Bazių išlaikymo klausimas — 
opus ir sudėtingas. Jis siejamas

Pasisakė už apjungtas gynybos 
pastangas

Paryžius. — Vakarų Europos 
kraštai, praėj- savaitės Vak. Eu
ropos Sąjungos posėdžiuose pa
brėžė reikalą patiems dėti pastan 
gų gintis ne tik paprastaisiais, 
bet ir atominiais ginklais

Nors esama nuomonių skirtu
mų dėl gynybos priemonių, ta-' 
čiau D. Britanijos ir šešių europi
nės Rinkos (V. Vokietijos, Pran
cūzijos, Italijos, Belgijos, Olandi
jos ir Liuksemburgo) atstovai su 
tarė: esąs gyvas reikalas dar la
biau glaudinti gynybos pastan
gas. Jie taip pat svarstė, ar tikslin 
ga prancūzams bei britams sa
varankiškai turėti, gynybos rei
kalui, atominius ginklus.

Europa įsitikinusi: JAV siaurins 
savo karių Europoj skaičių

Svarstymus minėta kryptimi 
skatina keli veiksniai. Vienas jų, 
tai Europos kraštuose vyraująs 
įsitikinimas, kad Nixono vyriau
sybė greitu laiku gali sumažin
ti savo 7-sios armijos Vak. Vo
kietijoje pajėgumą. Antra, kelia 
rūpesčio sovietų paprastų ginklų 
telkimas vid. Europoje ir rusų ka
ro laivų skaičiaus didėjimas Vi
duržemio jūroje.

Įtakos turi ir europiečių sam
protavimas: vis labiau abejoja
ma, kad JAV-bės, gindamos Va

karų Europą ją puolus rusams, 
panorėtų įsivelti į atominį karą 
su Maskva.

Siūlo saugumo pasitarimus su 
Maskva

Vak. Europos Sąjungoje daly
vauja minėtų septynių kraštų 
parlamentų atstovai, tad supran 
tama, kad jiems rūpi gynybos bei 
užsienio politika jų kraštuose.

Savo posėdžiuose Sąjungos at-

sienio reikalų ministeriai, rūpes
tingai paruoštų Europos saugu
mo konferenciją, kurioje daly
vautų ir JAV su Sovietų Sąjunga. 
Jau yra žinoma, kad tokiu sau
gumo suvažiavimu rūpinasi ir 
Maskva, bei Varšuvos sutarties 
kraštų organizacija.

Kaip patyrė Vakarų spaudos 
atstovai, Paryžiaus suvažiavimo 
dalyviai viešai bei privačiai buvo 
pareiškę kiek niūrias nuotaikas—

Vietnamo fronte.
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Karinis auklėjimas komunistiniuose kraištuoise: čia Rytų Vo
kietijos berniukai mokomi šaudyti.

stovai pasiūlė, kad jos Taryba, jos ]jegja atlydį santykiuose su 
į kurią įeina paskirų kraštų už-, Maskva, — esą ateity jis sunkiau 

laukiamas, kaip praėjusiais kele- 
riais metais.

Kiesinger: negalime
pripažinti R Vokietijos
Už politiką be smurto ir atvirą 

dialogą
BONNA. — K. G. Kiesinger, 

Fed. Vokietijos kancleris, savo 
pranešime kraštui, parlamento 
(Bundestago) salėje, patikino: 
mes pasiruošę tartis su “kitos 
Vokietijos dalies vadais”. Ta
čiau jis pridūrė, kad Vak. Vo
kietija ir toliau pasisako prieš 
tos Vokietijos pripažinimą “tarp 
tautinės teisės požiūriu”. Ta
čiau esą galimi ryšiai, kuriais 
būtų atsisakyta nuo smurto po
litikos ir nebūtų vengiama at
viro dialogo.

Hallsteino samprata 
tebegalioja...

Kancleris išryškino neseniai 
padarytą pakartotiną Bonnos 
sutelktinės vyriausybės nutari
mą: R. Vokietijos pripažinimas, 
iš trečiosios valstybės pusės, 
bus ir toliau laikomas nedrau
gišku mostu, į kurį teks politi
niu būdu atsakyti.
. .Pastaruoju metu ryšius su 
Ulbrichto režimu užmezgė ketu
ri arabų ir pietryčių Azijos kraš 
tai; Irakas, Sudanas, Sirija ir 
Kambodija.

Vietname
Parems apsuptus JAV 

karius
Priešas stovyklą apsupęs jau 

50 dienų
SAIGONAS. — Komunistai 

jau 50 dienų laiko apsuptą spe
cialių JAV dalinių ir jų sąjun
gininkų stovyklą, Ben Het, apie 
285 mylias į šiaurės rytus nuo 
Saigono ir 8 m. nuo Kambodijos 
sienos. Manoma, kad stovyklą, 
supa apie 1.500 priešo karių.

Šiomis dienomis JAV aviacija

Vak. vokiečių kariai pratimų metu

VARŽTAI PRAHOJE IR 
LAISVĖS ILGESYS

Prancūzijos vadai ir kitų lūkesčiai
Iš vyriausybės žymaus posūkio 

nelaukiama
PARYŽIUS. — Politiniai sluok 

sniai teigia, kad naujasis pre
zidentas G. Pompidou, panašiai 
kaip ir de Gaulle, turės neveng
ti tvirtos rankos, nes, priešin
gu atveju, jo vyriausybėje ga
lėtų atsirasti skilimo apraiškos. 
Daugelis ne prancūzų naujoje 
vyriausybėje įžiūri, iš dalies, 
“tarptautinį” pobūdį ir mano, 
kad Paryžius galėtų atsisakyti 
buvusios generolo vestos kryp
ties. Tačiau sostinėje nurodo
ma, kad bent artimiausioje atei
tyje nelauktina jokių žymesnių 
politinių posūkių.

M. Schumann — vesime 
de Gaullio nolitiką

Pirmasis visas “naujo posū
kio” viltis išsklaidė naujasis už
sienio reika ų ministeris Mauri- 
ce Schumann. Pasaulio gydyto
jų suvažiavime Paryžiuje kalbė
damas, jis pabrėžė: “Naujoji 
vyriausyoė tęs buv. prezidento 
de Gaulle užsienio politiką’’. E- 
są, toji politika, apjungusi ne
priklausomą Prancūziją ir Eu
ropą, buvusi naudinga taikai.

M. Schumann yra žydų tėvų 
sūnus, bet vėliau persikrikšti
jęs ir virtęs kataliku. Pokario 
metu jis su G. Bideau ir kt. 
buvo įkūręs katalikų politinį ju
dėjimą — partiją.

su klausimais: ar JAV turėtų 
siaurinti savo karinius įsiparei
gojimus užjūry, ar esama ir kitų 
kelių patikrinti laisvojo pasaulio 

' saugumą ir ar šis kraštas galėtų 
pasitikėti nebūtinai kariniais bū
dais patikrinti taiką.

• Indijos min. pirmininkė I. 
Gandlii pirmadienį atvyko į To
kio.

Maurice Schumann, naujasis Pran
cūzijos užsienio reik. ministeris

Jei nauji posūkiai, tai tik 
palaipsniui

Minėtas M. Schumann, karo 
metu, Prancūzijai buvus oku
puotai, buvo laikomas “Pran- 
icūzijos balsu” — jis radijo ban
gomis kalbėjo iš siųstuvo An
glijoje. Dabar skelbiama, kad 
naujieji posūkiai “europietinės 
politikos” kryptimi tebūtų gali
mi vykdyti tik palaipsniui.

De Gaulle įsikurs naujoje 
įstaigoje..,.

Buvusiems prezidentams Pa
ryžiuje suteikiamas pakanka
mai erdvus ir patogus butas. 
Tačiau de Gaulle jo atsisakė ir 
reikalauja atitinkamos įstaigos 
ir... netoli naujosios vyriausy
bės pagrindinių žinybų. Tai ver
čia spėti, kad senasis politikas, 
panašiai kaip ir jau miręs jo 
draugas Konrad Adenauer Vo
kietijoje, nevengs galimos įta
kos naujosios vyriausybės vy
rams. Kai kas mano, kad gene
rolas pirmoje eilėje susirūpinęs, 
kad ir toliau būtų puoselėjama 
prieš anglo - saksus nukreipta 
gen. de Gaulle laikais buvusio
ji politika.

• Cholera siaučia Thai kraš- ' O De Gaulle rengia 4-jį atsi- 
te. Šį mėnesį jau mirė 12 gy- minimų tomą. Bus paliesti įvy- 
ventojų. kiai nuo 1946 m. ligi šių dienų.

Smūgis automobilių pirkėjams 
Čekoslovakijoje

Praha. — Pagal neseniai Pra
hos režimo paskelbus kainų pa
kėlimo potvarkius, krašto gyven
tojas, norėdamas įsigyti auto ma
šiną, turėtų dirbti ketverius me
tus ir tuo metu neišleisti nei vie
no cento. Ligi šių metų birželio 
m-, tie piliečiai, pasiryžę turėti 
automobilį, turėdavo dirbti pus
trečių metų.

Naujaisiais suvaržymais ne tik 
siekiama suvaldyti infliaciją, bet 
ir smogti tiems auto mašinų pir
kėjams kurie, ją įsigiję, greitai ir’ 
su neblogu pelnu ją parduodavo 
tiems, kurie nenorėdavo laukti 
kelerius metus. Kai kuriais atve
jais pirkėjas sugebėdavo turėti 
iki 60 proc. pelno.

Nukentės naujieji emigrantai
Pakėlus net iki 60 proc. kai 

kuriuos mokesčius, ypač prekes 
iš naujo parduodant, naujas prie 
mones skaudžiai pajus ypač pasi
ryžę apleisti kraštą ir pasipelny- myse glūdi, 
ti, parduodant savo automobi
lius.

“Daina apie mano kraštą” 
laimėjo pirmąją dovaną

Praha. — Bratislavos mieste į- 
vykus populiariųjų dainų festiva
liui, pirmą premiją laimėjo “Dai 
na apie mano kraštą”, kurioje iš
reiškiamas, švelnia forma, ryškus 
protestas prieš sovietų okupaciją.

Teisėjams paskelbus apie lai
mėjusią dainą, tūkstančiai festi
valio dalyvių atsistojo ir penkias 
minutes kėlė didžiules ovacijas. 

“Krašto nesunaikins nei ugnis, 
nei blogis...

K. Cemocho ir P. Žako dai
noje, šalia kitų, yra tokie žodžiai: 
“Mano kraštas yra išilgai lygumų 
bei aukštumų... Pasaulis apie jį 
kalba ir gerai ir blogai. Niekas 
negalės jo sunaikinti, nei ugnis, 
nei kuris kitas blogis... Dainuok, 
krašte, dainuok. Tu esi pajėgus 
žinoti, ką veikti ir kuria krypti
mi eiti. Tai jūsų kraštas ir jūsų 
balsas. Tęskime sapną, kuris mu-

Yra nuomonių, kad' naujas ū- 
kio priemones įvedus, siekiama į- 
sigyti ir tvirtosios Vakarų valiu
tos atvejais, kada norima turėti 
auto mašiną, bet nemokėti vietos 
valiuta ir žymiai pakilusiomis 
kainomis.

• New Yorke, požemy susidū
rus dviem užmiesčio traukiniam, 
sužeisti 75 keleiviai. Iš jų penki 
atsidūrė ligoninėse.

stovyklą rėmė šaudmenimis, gi 
iš Dak To, aštuonių mylių at
stu, stovyklon išskubėjo apie 
2.000 JAV vyrų. Jie gabena vie
ną toną šaudmenų.

Keturių kautynių dėl Ben Het 
stovyklos metu priešas neteko 
153 vyrų, Š. Vietnamo karių.

Per kelias dienas JAV B-52 
bombonešiai į priešo telkinius 
kiumetė apie toną svorio bombų.

Vienoje dainos vietoje pažymė 
ta: “Mes esame žmonės, mes su
rasime savo veidą.” Čia aiški 
laisvėjimo vadų keltos sampratos 
apie “socializmą su žmoniškąja 
puse” užuomina, minties, kuri 
buvo keliama dar prieš invaziją.

KALENDORIUS
Birželio 25 d.; šv. Vilimas, 

šv. Febronija, Mantminas, Bai- 
nutė.

Birželio 26 d.: šv. Antelmas, 
šv. Persevera, Jaunius, Viltautė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šilčiau, galimi kritu
liai su perkūnija, temp. sieks 70 
ir daugiau 1. F., ryt — šilta, vėl 
galimi krituliai, drėgna.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:30.

Besirengiant liepos 16 d. skrydžiui į mėnulį: dešinėje “Apollo 11” žygio vadas, Neil Aranstrong, 
pratimus su “Voro” prietaisu, nutūpti mėnuly (kairėje), kalbasi su spaudos atstovais.

atlikęs
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VIEŠNAGĖ PAS BROLĮ ANTANĄ, SJ

Birželis yra tapęs mums daugia
prasmiu mėnesiu. Bent vieną šio 
mėnesio savaitgalį prisimename 
tragiškuosius 41-jų metų trėmi
mus, kitą šeštadienį skiriame mo
kslo metų užbaigai bei diplomų 
džiaugsmui, minime tėvo dieną, 
pasveikinami mūsų vardyne taip 
populiarūs Antanai, Jonai ir Pe
trai.

Tas daugiavardis birželis įdo
miai ir prasmingai paminėtas A- 
merikos lietuvių sostinės visuo
menėje ir skautiškoje šeimoje 
penkioliktąją šio mėnesio dieną,, 
kada skautininkas Antanas Sau
laitis, SJ, praėjusį gegužį įšven
tintas kunigu, atnašavo savo pir
mąją Mišių auką Chicagoje. Gi 
ir nutiko, kad buvo ką tik pra
ėjusios Antaninės, buvo tėvo die
nos sekmadienis, buvo mokyklų 
užbaigimas, - ar ne puikūs trys 
simboliai. Mielajam tėveliui, vyr. 
sktn. A. Saulaičiui, šio sekmadie
nio iškilmė, tur būt, bus malo
niausia ir brangiausia tėvo die
nos dovana.

O mums — svečiams bei se
sėms - broliams, gausiai dalyva
vusiems Chicagoje primicijoje, ir 
gi skautiškas džiaugsmas, kad 
brolis Antanas atsiekė, apvaini
kavo savo ir šiaip darbštų gyve
nimo kelią dar vienu “diplomu” 
— kunigyste. Gi širdimi jau
čiame, kad mielasis mūsų brolis 
ir ateity sumaniai darbuosis Die
vo, Tėvynės ir Artimo vynuogy
ne. Darbščiai, su giedra akyse, su 
meile savo artimui — žmogui. 
Tokį brolį Antaną matėme šiose 
Jaunimo Centro sodelio primici
jose, tokį pat sutikome ir prieš 
mėnesį, ir pernai, ir visada, kai 
susibėgdavo mūsų keliai bendram 
skautiškam darbui, mūsų jauni
mo talkai ar kitam lietuviškam 
uždaviniui atlikti.

Ne vienas, tur būt, ir skautiš
kai pasididžiavome, nes brolio 
Antano šv. aukos keturių kuni
gų asistoje dalyvavo ir du Są
jungos skautininkai, kunigai J. 
Kubilius, SJ ir J. Vaišnys, SJ. Mi
šių lektorius — skautininkas V- 
Kasniūnas. Altoriaus sargyboje 
plazdėjo Chicagos tuntų vėlia
vos, o mišių dalyvių gretos iš
pintos žaliomis uniformomis.

Įdomiu sutapimu, tą pačią bir
želio I5-tąją Belleville, Ilk, vieto
vėje prel. A. Deksnys buvo kon
sekruotas vyskupu. Gi naujasis 
vyskupas tėvynėje yra buvęs ak
tyvus skautų organizatorius ir 
vadovas, pakeltas į paskautinin- 
ko laipsnį. Tai būta tikrai skau
tiško sekmadienio, kurį poprimi- 
cijinėse vaišėse v.s. VI. Vijeikis 
smagiu posmeliu susumavo, jog 
dabar tai “sesės ir broliai nenu
rims, kol skautą popiežium iš
rinks...”

Vaišių programoje, kuri vyko 
Jaunimo Centro salėje, išklausy
ta svečių ir organizacijų sveiki
nimai bei linkėjimai (sveikino L.
B., ateitininkai, studentai, Švieti
mo Taryba, jūrų skautija, Chi
cagos sesių-brolių atstovai ir ki
ti), sesė Eidukaitė išpildė kele
tą dainų, skautiškas Tauro Rago 
“orkestras” pateikė linksmų dzin
guliukų pynę, o visą tai su ju
moru apjungė Brolijos V.S. Vla
das Vijeikis.

Žodžiu su svečiais pasidalino 
ir primicijanto tėvai, vyr. skau
tininkai O- ir A. Saulaičiai, iš
reikšdami džiaugsmą ir padėką 
tautiečiams, padėjusiems Anta
nui siekti užsibrėžto tikslo, tė
vams jėzuitams, stiprinusiems ir 
vedusiems jį studijų ir pašauki
mo keliu. Padėka taip pat visiem, 
mielai ir gausiai priėmusiems 
primicijų kelionėje po lietuviškas 
gyvenvietes.

Naujasis kunigas, brolis Anta
nas savo padėkoje užtįkriuo# kad

visų bendra ligšiolinė talka ir ne
paprasta nuotaika, kuri buvo su
kurta primicijų iškilmėse, tikrai 
padės jam nuoširdžiai, sėkmin
gai dirbti lietuviško jaunimo tar
pe. O ką gali žinoti, — brolis 
Antanas pasakė, kad tos nuotai
kos užteks jam dar šimtmečiui, 
kada bus minimi 500 metų jėzu
itų įsikūrimo Lietuvoje.

Tegu Aukščiausias suteikia 
tau, mielas Antanai, ištvermės.

brolis Zū.

DALYVAUKIME PONTIFIKA- 
LINĖSE MIŠIOSE

Ateinantį sekmadienį, birželio 
mėn. 29 d. 3 vai. po pietų, Mar
ąuette parko lietuvių bažnyčioje 
vysk. Antanas Deksnys atnašaus 
pontifikalines mišias. Jose kvie
čiu dalyvauti visus Chicagos 
skautus, skautes, akademikus 
skautus-tes su vienetų vėliavo
mis ir visus vadovus-ves. Visi da
lyvaujame pilnose skautiškose u- 
niformose ir susirenkame prie 
Marąuette parko bažnyčios 2:40 
vai. p.p. Kadangi šios šventės 
metu visi trys Chicagos skautų- 
čių tuntai jau bus išvykę į sto
vyklą ir šventėje dalyvauti ne
galės, ypač prašau dalyvauti pa
maldose, ir po to 6 vai. vakare 
Martinąue salėje pagerbimo vai
šėse, visus Chicagoje likusius 
skautininkus ir skautininkes bei 
ASS filisterius-res. Visus LSS va- 
dovus-ves tiek mišiose, tiek vai
šėse prašau dėvėti skautiškas u- 
niformas, tuo pagerbiant mūsų 
brolio paskautininko, vyskupo 
Antano Deksnio konsekraciją.

v.s. V. Tallat -Kelpša, 
Vidurio Rajono vadas

Tėvas Andriekus OFM. sveikina 
Atlanto rajonų skautų-skaučių su
važiavimą Kennebunk Port, Maine.

Nuotr. C. Kiliulio

DOVANOS PAVYZDINGIEMS 
STOVYKLAUTOJAMS

Pavyzdingus stovyklautojus at
žymėti premijomis šių metų sto
vyklose, mintį iškėlė A.S.S. ižd. 
fil. L. Grinius. Ypatingas dėme
sys skiriamas lituanistiniam as
pektui.

Dr. Vydūno Šalfos fondo val
dyba pritarė šiam sumanymui ir 
visų stovyklų (Australijoje, An
glijoje, Kanadoje, JAV ir Vokie
tijoje) pavyzdingiausią skautą ir 
skautę apdovanos neseniai išė
jusia įdomia knyga Gatvės 
Berniuko nuotykiai. Knyga liuk
susiniai išleista su aštuoniolika 
dail. A. Trinkūno iliustracijų, 
skirta jaunimui. Dovanas prašo
me įteikti stovyklos uždaryme ar
ba artimiausia proga.

Stovyklos vadovybės prašomos 
kreiptis pas šios knygos gen. 
platintoją adr.: R. Merkys, 6650 
So. Fairfield Avė., Chieago, Ilk, 
60629. Nemokamai egzemplio
riai bus tuoj pat išsiųsti. Tuntai 
ar vienetai, kurie knygas platini
mui yra gavę, įteiktas knygas pa
vyzdingiems stovyklautojams, at
skaito iš bendros sąskaitos. Kny

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 25 d.

Lituaniccs tunto jūrų skautų vadovai: budžių įgulos vadas ps. A. 
Alčiauskas, bebrų globėjas j. ps. R. Kunstmanas, Algimanto laivo 
vadas v.v. J. Jovaraus'kas, instruktorius ps. V. Rupinskas, instruktorius 
v.v. R. Burba ir JSS vedėjas j.v.s. Br. Juodelis. Nuotr. R. Račiūno

ga taip pat jau nemokamai iš
siuntinėta visai eilei jaunimo bi
bliotekų.

Dr. Vydūno Fondo Valdyba

TĖVU DĖMESIUI

Chicagos skautai ir skautės 
stovyklon. išvyksta šį šeštadienį, 
birželio 28 d. Vykstama autobu
sais. Kelionei.renkamės prie Jau
nimo Centro 7 vai. ryto. Skautai 
vyksta uniformuoti. Skautės ke
lionėje dėvi stovyklines darbo u- 
niformas (jei pasitaikytų vėsus 
orės dėvima ilgomis kelnėmis).

Kelionei užkandžiams įsideda
mą sumuštinių ir gėrimui pasi- 
imama tik arbata arba vanduo. 
Tėveliai yra ypatingai prašomi 
kelionei NEĮDĖTI saldainių, py
ragaičių, įvairių “potato chips” 
ir minkštų gėrimų, kurie tik pa
kenkia vaikų sveikatai ir apsun
kina kelionę įvairiais nemalonu
mais. Beveik kasmet yra pasitai
kę, kad minėtų “gardumynų” 
prisivalgo vaikai autobusuose 
pradeda vemti, ar viduriuoti, kas 
ypatingai apsunkina ir trukdo 
kelionę, sukelia bereikalingo rū
pesčio ir taip jau didelę atsako
mybę apkrautiems vadovams. 
Tėvų bendradarbiavimas šiame 
reikale yra būtinas sėkmingai ke
lionei stovyklon užtikrinti-

Stovyklos vadovybė
“Kernavės” TUNTO ŽINIOS
“Kernavės” tunto paukštyčių 

“Šešupės” ir “Dubysos” draugo
vių draugininkės Jolanta Rasla- 
vičiūtė ir Birutė Petrauskaitė, už 
jų puikų darbą su mažosiomis 
sesėmis, šv. Jurgio šventės proga 
buvo atžymėtos. Vyriausios 
Skautininkes įsakymu vyr. skltn. 
Jolanta Raslavičiūtė apdovanota 
Tėvynės Dukros žymeniu, o vyr. 
skltn. Birutė Petrauskaitė - Vėlia
vos žymeniu. Abi sesės yra ir 
veiklios akademikės. Sveikinam 
pareigingas ir darbščias mūši} 
jaunąsias vadoves, sj

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

— Psktn. Raminta Raslavičiū
tė, aktyvi, sumani skautė jau nuo 
8 m. amžiaus. Kernavės tunte 
daugumoje dirbo su paukštytėms, 
sėkmingai vadovaudama “Šešu

v■■ .

Tokiais batais apsiavęs astronautas išlips mėnulyje. Čia taip atrodo 
astronautą Neil Ariustrong koją, bęsitreniruojąnt išlipimui mėnulyje.

pės” draugovei. Šiais metais už
baigė University of Illinois, Ur- 
banoje su B. A. laipsniu iš pran
cūzų kalbos. Studijas tęs Mid- 
dlebury kolegijoje.

— Vyr. skautė Audronė Tamo
šiūnaitė “Kernavėje” skautauja 
jau 8 metus. Darbščioji sesė Au
dronė daug širdies įdėjo “Kerna
vės” veiklon, paskutiniu laiku ei
dama adjutantės pareigas “Že
mynos” draugovėje. Loyolos u- 
niversitetas šį pavasarį suteikė 
jai B.A. laipsnį iš istorijos.

Linkime sesei Ramintai ir se
sei Audronei, kai tik mokslo są
lygos leis, vėl jungtis į aktyvių
jų kernaviečių eiles.

LITUANICOS JAUNIEJI 
IŠKYLAUJA

Lituanicos vilkai — šaunus 
50 raudonšlipsių būrys ir 12 va
dovų, birželio 14-15 d.d. iškyla
vo New Buffalo, Mich., apylin
kėje esančioje dr. Valantiejaus so
dyboje. Vilkiukų iškylos būna vi
sada linksmos ir judrios. Vos iš
birę iš autobuso, vilkai tuoj šo
ko statyti palapines, virėjas V. 
Rupinskas —r gaminti pietus, ki
ti— gražinti aikštelę.

Netrukus į viršų pakilo gairė 
ir iškylos programa atidaryta: 
pietūs, vėliavų žaidimas, šaudy
mo varžybos ir kitos skautiškos 
išmonės- Protarpiais nukritę 
lietaus lašai visai negadino jų pa
kilios nuotaikos. Po vakarienės 
lauželis ir, brolio Žukausko mos
tų ritman, suskambėjo dainos, 
šūkiai, pasirodymai.

Naktinėje sargyboje jaunieji 
broliai stebėjo šv. Jono Žiburė
lius, o viena vilkiukų pamaina 
nulydėjo į tankynę kažkokio pas 
laptingo gyvūno siluetą. Didžiu
lis ir triukšmingas šakų šlame
sys, bet taip ir nesužinota, ko
kia pabaisa nušlamėjo per sto
vyklą.

Po sekmadienio ryto gausių 
pusryčių prie skautiško kryžiaus 
vyko susikaupimo valanda, po 
kurios vėl žaidimai ir varžybos. 
Ypač įdomus buvo kvadratas, nes 
po įtemptos kovos tarp vadovų ir 
vilkiukų laimėtojais išėjo rau- 
donšlipsiai. O kad jie stiprūs 
vyrai, įrodė ir virvės traukimas, 
kurį prieš vadovus laimėjo taip

pat vilkai.
Po saulėtos dienos nepatenkin

ti vilkai pasuko į namus. Nepa
tenkinti? Aišku — ne, nes išky
la buvusi per trumpa. Bet šie vi
si narsieji vyrai sekančią savaitę 
susitiks vėl Lituanicos sukaktuvi
nėje stovykloje Rako ąžuolyne 
ir ten tęs savo linksmuosius žaidi
mus.
BAIGĖSI VILKIUKŲ VARŽY

BOS

Chicagos Lituanicos tunto vil
kiukų konkursas, prasidėjęs šių 
metų pradžioje, pasibaigė birže
lio 15 d. Konkurse dalyvavo pen
kios vilkiukų draugovės. Taškai 
buvo duodami už sueigų lanky
mą, tvarkingas uniformas, nagin
gumą, skautiškus darbelius ir 
pan.

Skautininkai R. Fabijonas ir 
J. Liubinskas, suvedę draugovių 
taškus, darbščiausiu Lituanicos 
vilkiuku rado Vytauto draugovės 
pirmo patyrimo laipsnio brolį 
Andrių Kubilių, surinkusį 583 
taškus. Antra vieta teko III pat- 
laipsnio vilkiukui Arūnui Ka- 
miskui iš dr. Vydūno draugovės. 
Brolis Arūnas surinko 572 taš
kus.

Pagal patyrimo laipsnius lai
mėtojais tapo sekantys vilkai: I 
pat. laipsnio: Arūnas Kaminskas 
—572 taškai, Linas Meilius—329, 
Henrikas Kasiulis — 324.

II pat. laipsnio: Šarūnas Bra- 
kauskas — 559, Andrius Fabijo
nas — 482, Algis Liubinskas — 
379.

I pat. laipsnio: Andrius Kubi
lius — 583, Dainius Vidžiūnas - 
542, Edmundas Račiūnas - 386.

Laimėtojams dovanas skyrė 
tuntas ir vilkiukų d-vių draugi
ninkai, gi ps. J. Liubinskas pa
ruošė lietuviškų pašto ženklų 
rinkinėlius ir apdovanojo jais 
antrųjų ir trečiųjų vietų laimė
tojus.

Konkurso pereinamoji gairelė 
įteikta Vytauto draugovei. Jos na
rių varžybų vidurkis — 309 taš
kai.

MIŠKO BROLIAI DAINAVOJE

Detroito jaunesnieji Gabijos ir 
Baltijos tuntų skautai-tės nuo 
birželio 15 dienos stovyklauja 
Dainavos jaunimo stovyklavietė
je. Vakarinėje ežero pusėje įsi
kūręs 55 sesių -brolių palapinių 
miestelis, vedamas vyresniųjų va
dovų ir talkinamas rūpestingų 
šeimininkių — skaučių mamy
čių-

Vyrija pasirinkusi “Miško Bro
lių” vardą, o sesių rajonas vadi
nasi “Vorynas”.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 03rd Street 
/ai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
/ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
lien) uždaryta. Ligoniai priimami su- 
dtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ MOOS, 

GINEKOLOGINfl CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cravrford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimo. 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

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

Route 25, Elgin, Illinois
Ofisas 3148 VVest OSrd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest OOth Plaoe

Tel.: REpubUo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Ik! 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233 |

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.
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Ofiso — HE 4-6758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest olst Street
Valandos: antradieniais, uenKiadte 

nals 2—9 v., Šeštadieniais 10-—1 p. p. 
Ligoniai priimam’ pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBE — NERVU IK 
EMOCINES IJGOS

Crawford Medical Building 
0419 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susttarlma

Rez. Tel- GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų —« rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o s a a 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo B Iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba suslta 
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
iki 8 vai Trečiad lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr bnto tel. OLympio 2-138

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL — REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street 4|

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p.. 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIV IR VAIKU UOĘ 
S^ECIAIJSTft

MEDICAL BUILDING 
7150 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad. ketvlrt. Ir penki 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63 r d Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

PriimtnBJa tik susitarus

Remkite “Draugę”.

mėn.
2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00. šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas, 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniai a

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC VIDAUS IJGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Narni, 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So "Kedzie Avenue 
Vai., plrmad., mtrad., ketvirtad. V 
penktad. 8 v. i. Ik, 9 v. v. Treč 1> 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima IlgonliiH tiktai susitarus — • 
________ t By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
fNKSTŲ. Pūsles ir prostato 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
15542 So, Cicero, Oak Forest, III

Kabinetu tel. 087-2020 
N amu tel. 839-1071 

Vizitai pagal suslta,-ima

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

Ofiso tel, REllance 5-4410 
Rez. Gltovehill 6-0017 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 va, 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. lr penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 VV. 7 lst 8trew 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
y. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta

 Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURC 

BENDRA PRAKTIKA IR MO'I
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th 
Tei. PRospect 8-1223

Ofiso vai : Pirm., antr., Tr< 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 
y, v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr 
laiku pagal susitarimą.
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DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street

Priiminėja, ligonius tik susitarus
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Tel. PRospect ff-9-100
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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Vai., nlrm., antrd., ketv. 6—8 v 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 pop

lr kitu laiku pagal susitarimu.

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE •

OR. F. C. WINSKUNJ
GYDYTOJAI JR CHIRUR

3107 VVest 71st Street
V^l-: «8 lki 4 v- P- lr 7 Iki 8 

Treč. ir šeštad. pagal suslta:

Namų ,13Ofiso tel. 7<tt'Jžlifi

DR. PETRAS ZLIOBj
GYDYTOJAS IR CHIRURC 

6449 So. Pulaski Boa,
Vai: plrmad., antrad., penkta 
fesA'i. V-. y., ketvirt, 6-8 v, v SeStaalemala 11-I vai, popiet.



Komunistų suvažiavimas ir jo

PAGRINDINIS DOKUMENTAS
JAUNIMO POKALBIS SU VLIKU

Neseniai Maskvoje pasibai
gęs komunistų partijų suva
žiavimas birželio 17 d. paskel
bė vadinamą “pagrindinį do
kumentą”, dėl kurio buvo la
bai daug ginčytasi, kalbėta. 
Daugelis jo punktų, pateiktų 
maskvinėje redakcijoje, nesusi
laukė pritarimo ir iš dokumen
to “dingo”. Sakysime, neužsi
menama apie vieningą pasau
lio komunistų vadovybę, nekal 
bama apie Maskvos dominavi
mą, neduodama teisės vienam 
komunistiniam kraštui okupuo 
ti kitą; nebuvo pasmerkta ko
munistinė Kinija ir kt. Doku
mento pirmykštė redakcija 
daug kur pakeista, tekstas su
trumpintas, daug kas išleista. 
Kalbama daugiau abstrakčiai, 
tenkinamasi ne įsakymais, bet 
patarimais. Tai lyg tam tikra 
deklaracija.

Vis dėlto mums įdorriu su 
tais suvažiavimo nutarimais su 
sipažinti, nes dokumentas nu
sako tolimesnę veikimo kryptį 
ir, reikia manyti, bus tam tik
ra rodyklė bent iau daugumai 
komunistų partijų.

Dokumente pirmiausia sako
ma, kad kapitalizmas ir impe
rializmas “tebėra rimtas pavo
jingas priešas. Sustiprėjo svar 
blausios imperialistinės valsty
bės — JAV agresyvumas” To 
liau sakoma- “Šiaurės Atlan
to blokas yra svarbiausias im
perializmo agresijos ir avan
tiūrų įrankis. Jo ašis — Wa- 
shingtono ir Bonuos sąjunga”. 
Fo JAV daugiausia puolama 
Vokietija, nes “Vakarų Vokie
tijos imperializmas — pagrin
dinis karo pavojaus židinys 
Europos centre”. Taigi ir ko
munizmo veikia pirmiausia 
prieš šiuodu krašl u turinti būti 
nukreipta. Taiiar dokumente 
daug pylos tenka r D. Brita
nijai, Prancūzija!, Japonijai, 
net Indonezijai ir I’ -Pijai, o Iz
raelis specialiai p u-kelbta rezo
liucija apšauktas “didžiausiu 
agresorium”

Panašiu būd t smerkiami 
kraštai ir jų st jungos, kurių 
tikslas užkirsti Kelią bolševikų 
skverbimuisi, >akysime SEA 
TO (į Azijos pietryčius), Viet
namo gynimo karas ir kt.

•V
Komunistai i įvažai dėme

sio skiria ir skirs Lotynų A- 
merikos kraštams. Pritariama 
komunistinei Kubai, nors jos 
atstovas konferencijoje daly
vavo tik kaip stebėtojas. Vi
sos Lotynų Amerikoje besi
reiškiančios neg<' ovės suver
čiamos JAV-bėnjs ir tų kraštų 
vyriausybėms. Iš paskelbtų 
minčių aiškėja, kad komunis
tui ir toliau darys viską paim
ti tų kraštų valdžioms į savo 
rankas.

Komunistai gerai supranta, 
kad negausios ir platesnių dar 
bininkijos sluoksnių, nekalbant 
jau apie kitus gyvertojus, pri
tarimo neturinčios komunisti
nės partijos vienos neįstengs 
paimti krašto valdžn s į savo 
rankas. Taigi ir suvažiavimo 
nutarimuose daug kalbama 
“už bendradarbiavimą su so
cialistais ir socialdemokratais”. 
Neturį būti i engiama bendrau 
ti ir “su kitomis demokratinė
mis partijomis”. Kitaip tariant, 
reikia daryti viską, kad socia
listinės ir kitos grupės padėtų 
silpniems komunistams paim
ti valdžią, kaip jau kai kuriuo
se kraštuose ir buvo.

“Dokumente” komunistai 
prisipažįsta sukėlę vadinamus 
“jaunimo sąjūdžius” ir rašo- 
“Jaunimo veiksmai atspindi gi
lią dabartinės buržuazinės vi
suomenės krizę. Plačiosios stu
dentijos masės stoja... ir prieš 
viešpataujančių klasių politi
ką. Komunistai didžiai vertina 
sąjūdžio pakilimą ir aktyviai 
jame dalyvauja. Jo gretose jie 
skleidžia mokslinio socializmo 
idėjas”. Panašiu būdu komu

nistai raginami įsibrauti į įvai
rias moterų organizacijas, dar
bininkų profesines sąjungas. 
Komunistai raginami išnaudoti 
“katalikų bažnyčios ir kai ku
rių kitų religinių bendruome
nių ideologinę krizę”. Nurodo
ma, kad kai kuriuose kraštuo
se “plečiamas komunistų ben
dravimas ir bendri veiksmai su 
plačiosiomis demokratinėmis 
katalikų masėmis ir kitų reli
gijų tikinčiaisiais” jau davę 
tam tikrų vaisių ir kad tikin
čiųjų masė galinti tapti “ak
tyvia antiimperialistinės kovos 
ir gilių socialinių pertvarky
mų jėga”.

“Dokumentas” pasisako prieš 
atominių ginklų panaudojimą, 
tačiau nesako, kad Rusija tu
rėtų savo dideles atominių gin 
kių atsargas sunaikinti. Ly
giagrečiai komunistai ragina
mi kovoti už kapitalistinių kra 
štų karinio biudžeto sumažini
mą, už nusiginklavimą, tačiau 
Rusija ir kiti komunistiniai 
kraštai neįpareigoiami nusigin 
kluoti. Smerkiama NATO ka
rinė veikla ir Vietnamo karas, 
tačiau nutylima komunistinių 
kraštų įvykdyta Čekoslovaki
jos okupacija. Reikalaujama 
Vakarų Berlyną paversti at
skiru politiniu vienetu, tačiau 
nieko nekalbama apie rusu o- 
kupuotus kraštus.

*

Mums dar įdomus “doku
mente” iškeltas kolonializmo 
klausimas. Žodžiai labai įsrra- 
žūs ir juos turėtu pirmiausia 
įgyvendinti patys Maskvos ko
munistai: “Galutinai apvalyti 
mūsų planetą nuo kolonializmo 
biauratos, sunaikinti paskuti
nius jo židinius, neleisti jam 
atgimti naujomis užmaskuoto
mis formomis — to reikalau
ja epocha. Mes raginame visus

"os valios žmones, visus de
mokratijos šalininkus bendrai 
veikti, kad būtu likviduoti ko
lonializmo likučiai, ir kovoti 
prieš neokolonializma. Mes už 
tvirtas internacionalines prie
mones” — sakoma “dokumen
te”. Nieko negalima prie šių 
žodžių pridėti, nebent pasakv- 
ti: rusai, pradėkite nuo jūsų 
Dačių sukurtų kolonijų, kaip 
kitoje “dokumento” vietoje sa
kote: “Mes, komunistai, sto
jame prieš bet kuriu formų 
nacijų ir nacionalinių mažumų 
engimą, pasisakome už tai. 
kad kiekviena naciia ar nacio
nalinė grupė vystytų savo kul
tūrą ir kalbą, ir mes tvirtai 
giname visų nacijų apsispren
dimo teisę”.

Komunistai jokiu būdu ne
pamirš išnaudoti ir įtemptus 
rasinius santykius JAV-bėse: 
“Mes raginame išvystyti pla
čiausia protesto judėjimą prieš 
gėdingiausią dabarties reiški
nį — barbarišką 25 milionų 
negrų persekiojimą JAV^bėse”. 
Taigi tie, kurie ligi šiol galvo
jo, kad rasiniai judėjimai JAV 
neturi nieko bendro su komu
nizmu, dabar galės savo nuo
mones pervertinti.

Čia suminėti ir nesuminėti 
40-ies puslapių “dokumento” 
punktai rodo, kuriomis krypti
mis įvairiu kraštų komunistų 
partijos vykdys agresiią ir ves 
destrukciją. Žinoma, kad bus 
ir kitų, nutarimuose nepaminė 
tu ėjimų. Galima drąsiai teigti, 
kad komunistai ir toliau pridės 
ranką visur, kur jiems atro
dys naudinga veikti.

Nepaisant, kad rusų komu
nistams nepavyko atkurti pa
saulinės komunistų vienybės 
ir sukurti bendrą vadovybę, 
viso pasaulio komunistai nėra 
atsisakę savo pagrindinio tiks
lo — pasaulinės revoliucijos 
sukėlimo. Taigi ir šis “Pagrin
dinis dokumentas” yra paska
ta ir mums budėti kovos prieš 
naują komunizmo agresiją sar 
gyboje. b. kv.

IMPERIALISTAS SMERKIA IMPERIALIZMĄ
Sovietai puola JAV ir kitus kraštus

JAV ir Sovietai pergyvena 
kai kurias panašias apraiškas. 
Abiejuose kraštuose dalis jau
nimo bruzda prieš santvarkas. 
Sovietuose ūkinės reformos ne
pašalino buvusių negalavimų. 
JAV vyriausybė jau ėmė garsiai 
šnekėti apie infliacijos negan
dą. Abiejų kraštų vyriausybės 
atidėlioja reformas santvarkai 
tobulinti. Abu kraštai dalyvau
ja Vietnamo kare ir tariasi dėl 
nusiginklavimo.

Sovietai buvo priversti dary
ti sta gų posūkį užsienio politi
koje. Komunistų partijų suva
žiavimas privertė Sovietus keis
ti taktiką. Smūgio jėga nukrei
piama į JAV. nors su jomis ve
da nuolatinius pasitarimus Viet
namo, Artimųjų Rytų ir kitų 
sričių klausimais.

Sovietai puola JAV

Komunistų partijos privertė 
Sovietus žymiai sušvelninti ne
ištikimųjų partijų puolimą. Mas 
kvoje 'komunistų suvažiavimo 
nutarimuose visoms partijoms 
pripažįstamos lygios teisės, ta
čiau jos už savo veiklą atsako 
ne tik saviems darbininkams, 
bet ir tarptautiniam darbininkų 
sąjūdžiui, nors neturinčio ri
kiuojančios vadovybės.

Sovietai, padarę nuolaidas 
užsienio komunistų partijoms, 
išsižadėję vadovavimo pasaulio 
komunistams, skatino juos jurg 
tis kovon prieš JAV ir kitų kraš 
tų imperializmą.

Atsišaukime amerikiečiai bu
vo kaltinami dėl karo užtęsimo 
Vietname ir taikos derybų vil
kinimo. Komunistų nutarimuo
se daromi priekaištai dėl būtų 
ir nebūtų JAV imperializmo ap
raiškų. Amerikiečių imperializ
mas esą 'bandęs parblokšti ara
bus, kad Artimuose Rytuose jie 
vėl galėtų įsigalėti. Amerikiečiai 
ir dabar dedą pastangų sunai
kinti Kubos revoliucinę vyriau-

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENK
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— Liūtai masajų, nepuola, — aiškina Harrison, — 
jie iš tolo bijo jų kvapo ir, tik užuodę, bėga, nes masa- 
jai juos žudo.

Privažiuojam Tanzanijos sieną. Čia tikrina mūsų 
pasus ir reikia užpildyti blankus. Rašau: pilietybė — 
JAV, tautybė — lietuvė. Valdininkas peržiūri ir per
braukęs parašo — amerikietė. Ginčijuos, bet jis žiūri 
lyg į kvailą, nes jam visai aišku, kad, jei JAV pilietė, 
tai ir amerikietė. Pagaliau numoju ranka, nes vistiek 
nesusikalbam.

Tanzanija mažai skiriasi nuo Kenyos: ta pati nusku
rusi gamta, tie patys klajokliai masajai.

Namagos miestelis. Toks ir miestelis — kelios su- 
krypusios krautuvės, šiaudiniais stogais lūšnos, apdris
kę, basi, bėgančiom nosim vaikai ir didelėm raidėm 
užrašas “Hotel”. Įdomu, kas ten. apsistoja ir ar gauna 
lovą? Masajai gi miega ant žemės.

Tolumoje matom Bėru ir Kilimanjaro kalnų pa
pėdes. Viršūnes slepia debesys. Dangus ryškiai mėlynas, 
išraižytas tamsiais ir baltais debesimis.

Mano bendrakeleiviai .pavargę nutyla. Atsisukus

GEDLMINAS GALVA

sybę. (Ūkiniu 'apsupimu ir po
grindžio veikla amerikiečiai pa- 
žeidž'ą Kubos nepriklausomy
bę.

JAV ir Vokietijos ašis
Amerikiečiai, prieš europiečių 

valią pasitelkę anglus, glaudžiai 
bendraują su Federaline Vokie
tija ir siekią Europoje vyrauti.

Vokiška karinė galia suda
ranti pavojų Europos taikai. 
Naujasis vokiečių ‘tautinis są
jūdis ir jų tvirtėjanti karinė 
pajėga siekianti pakeisti praė
jusio karo pabaigoje susidariu
sias politines sąlygas ir valsty
bės sienas. Federalinės Vokieti
jos karinė pajėga esanti žvmiai 
sustiprėjusi. Jai talkininkauja 
Šiaurinio Atlanto santarvė. Smū 
gis esąs nukreiptas prieš Ryti
nės Vokieti ios respubliką.

Amerikietiškasis imperializ
mas pasak komunistų nutarimo, 
remiąs Franco ir sukūręs Is
panijoje (karines atramas. Grai
kijoje perversmas buvęs pada
lytas sulaukus imperialistų pa
ramos.

JAV veržia Pietų Amerikoje

Komunistų nutarimuose prie- 
kaištauiama JAV dėl spraudi- 
mosi į Pietų Ameriką siekti ū- 
k’niu ir politinių tikslų. Ame
rikiečių ūkinis įsigalėjimas at
nešęs priespaudą vietos gyven
tojams. Washingtonas vis dides
nes pastangas dedąs skleisti 
savajai ideologijai ir amerikie
tiškai kultūrai.

Amerikiečiai užtikę didelių 
kliūčių įsigalėti Pietų Ameriko
je. Vyriausybės esančios nepa
stovios. Pažangos sąjunga ne
pasiekė tikslo.

Nutarimuose negailima prie
kaištų Anglijos, Prancūzijos, 
Portugalijos ir Vokietijos impe
rializmui.

Piktai kalbama apie Japoniją,

matau, kad snaudžia. Bejėgiškai svirduliuoja jų galvos 
ir su kiekvienu trinktelėjimu šokteli į viršų. Harrison 
žiūri j mane ir juokiasi.

Per kelią bėga trys žirafos. Neproporcingai dideli 
jų kūnai ir smulkios galvos, iškeltos ant aukštų kaklų, 
atrodo juokingai, bet jų judesiai tokie grakštūs ir lėti, 
kad atrodo kaip balerinos.

Važiuojam pro miestelį, kurio turgavietėje didžiau 
sias judėjimas. Maišosi čia žmonės, avys ir karvės, ap
link zuja bekelniai vaikai, o ant žemės sumestos daržo-I 
vės, nuo kurių savininkas vaiko išalkusias ožkas. Virš 
viso to jomarko zvimbia musių spiečius. Netoliese ratu 
sustatyti, kaip samčiai be kotų, moliniai bunkeriai, ku
riuos jungia šakų tvora, o viduryje mekena ožkos ir bau
bia galvijai.

— Kas ten? — klausiu Harrison, kai pamatau il
gą dūmų juostą.

— Žmonės degina išdžiūvusią žolę, kad nauja at
augtų, — paaiškina.

— Pas mus pati gamta seną žolę sunaikina, o nau
ją ataugina, — sakau jam, o jis patraukia pečiais, lyg 
sakydamas: didelis čia daiktas.

Tarp krūmų ir žolių pamatau juodą veidą, kurio 
kakta, skruostai ir kaklas nuteptas baltais dryžiais. Net 
krūpteliu ir susitraukiu, taip nelauktai jis sumarguoja 
prieš akis.

— Kas jis? — vėl klausiu.

Harrison kantrus, net nesusiraukęs aiškina, kad tai
masajų jaunuolis, pasiekęs subrendimo amžiaus. Tada

turinčią didelių polėkių vykdyti 
imperialistinę politiką Azijos 
žemyne. Tarp dviejų skirtingų 
santvarkų vykstančios aštrios 
varžybos ir kova. Esą, komu
nistiniai kraštai gerbią kitų vai 
stybių la'svę ir nepriklausomy
bę, kai vakarietiški imperialis
tai neleistinomis priemonėmis 
siekią savo tikslų.

Naujas JAV posūkis

Komunistų nutarimuose jau 
pamirštąs taikos sambūvis. Už
sienio komunistų partijoms nu
raminti ir Kinijai įsiteikti So
vietai vėl prabilo apie skirtingų 
santvarkų kovą — atkirtį im- 
periaT starus

JAV šiuo metu pergyvena 
svyravimo tarpsnį. JAV prezi
dentas R. Nixonas ieško būdų 
baigti karui Vietname. Jo pa
kilias nuotaikas sudrumstė ko
munistinės stovyklos reikalavi
mai, Bet iki šio meto pasigen
dama JAV užsienin politikos 
gairių.

JAV prezidento pareiškimai 
rodo polinkį nesikišti j kitų kraš 
tų vidaus reikalus, 1 (autis pri
mesti Amerikos demokratiics 
santvarka svetur. Wasbingto- 
nas nelinkęs lengva ranka sve
tur panaudoti ginklą. Politinius 
ginčus nusistatęs spręsti susi
taręs su kitomis vakarietiško
mis valstybėmis. Tik bėdos at
veju gyvybiniams reikalams gin 
ti linkusios veikti savaimingai 
nepasitarus;os su kitomis vals
tybėmis.

Suglaustai tarus, JAV linku
sios nesikišti į kitų valstybių 
neramumus, jei jie nesukelia tie 
sioginės grėsmės. JAV nesiki
šimo politika ryški ir saugumo 
tarybos siūlvme, kuris iki šio 
meto spaudoje dar nepaskelb
tas.

Sovietai smerkia JAV impe
rializmą. Kai krašte stiprėjo ka
rinė įtaka, Maskva panaudojo 
jėgą kitiems kraštams draus-

Vyriausias Lietuvos išlaisvini
mo komitetas birželio 7-8 d. 
New Yorke surengė politinį se
minarą jaunimui. Tai pirmas iš 

Į numatomos eilės tokių seminarų, 
kurių paskirtis - supažindinti kuo 

(daugiau jaunosios, lietuvių išei
vijos kartos visuomenininkų su 
Lietuvos nepriklausomybei at
gauti skiriamos veiklos organi
zacija, metodais, priemonėmis ir 
Lietuvos nepriklausomybei at
gauti skiriamos veiklos orgazni- 
tuo būdu telkti bei rengti šios 
veiklos vykdytojams talkininkų 
bei pavaduotojų iš jaunuomenės 
tarpo.

Šiuo pirmuoju seminaru pasi
naudojo 26 jauni visuomeninin
kai, daugiausia iš New Yorko ir 
New Jersey, bet du buvo iš Con
necticut, trys iš Ohio ir keturi 
iš Massachusetts.

Šiame seminare buvo dėstytos 
penkios temos. Kiekvieną temą 
dėstė paskirtas prelegentas.
Po prelegentų pranešimų kiek
vienu atveju buvo atsakinėjama 
į klausytojų paklausimus ir vyko 
seminarų dalyvių diskusijos. 
Kiekvienai temai buvo skirta dvi 
valandos laiko.

Pirmoji tema buvo Lietuvos 
laisvės kovos organizacinė san
dara. Prelegentas — Vliko vice
pirmininkas J. Audėnas. Tezės: 
Lietuvos valstybė, nepaisant o- 
kupacijos, teisiškai gyva ir jos gy
vybė reiškiasi per diplomatinius 
Lietuvos valstybės atstovus; Vy
riausias Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetas, sudarytas pogrindiško- 
se vokiečių okupacijos aplinkybė
se Lietuvoj, yra įsipareigojęs kel
ti laisvės reikalaujantį lietuvių 
tautos balsą už pavergtą tautą 
bei jos vardu (čia išdėstyta pra
dinė 1944 m. vasario 16 dienos 
Vliko deklaracija) ir Vilkas te
bevykdo šį savo įsipareigojimą 
laisvajame pasaulyje. Išdėstyta, 
kaip Vilkas tą savo įsipareigoji
mą vykdo: padėties Lietuvoj ste
bėjimas, atitinkamų apžvalgų 
bei studijų rengimas, laisvųjų lie
tuvių informavimas, atsikreipi- 
mai į laisvojo pasaulio vyriausy
bes bei tarptautines institucijas. 
Nušviestas Lietuvos Laisvės ko
miteto ir Pavergtųjų Europos 
tautų seimo vaidmuo, Amerikos 
Lietuvių tarybos sandara ir veiki
mo esmė, Pasaulio lietuvių ben
druomenės bei paskirų kraštų 
Lietuvių bendruomenės organi
zacijų vaidmuo, pagaliau visų 
tų veiksnių savitarpinės para
mos bei bendradarbiavimo tvar
ka.

Lietuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone patarėjas dr. Stasys A. 
Bačkis išsamiai aiškino diploma
tijos veikimo būdą 'ir taisykles 
apskritai ir išryškino Lietuvos 
diplomatinės tarnybos veikimo 
galimybes bei keblumus, kai nė
ra savosios vyriausybės.

Dr. Jonas Puzinas pateikė į-

minti, karinis laivynas įsigali 
Viduržemio jūroje, Indijos van
denyne, Azijoje kuriama nauja 
karinė santarvė, o Artimuose 
Rytuose tebevykdoma imperia
listinė politika.

jam daromas apipjaustymas, ir tai yra jo gyvenime svar
biausias įvykis. Visą savaitę kaimas švenčia, atliekamos 
įvairios ceremonijos, šokiai, o jaunuolis vaikšto išsida
žęs, kad visi žinotų, jog tai jo šventė. Po to jis įgyja 
ypatingas teises ir net gali svetimai žmonai pasimeilinti. 
Jei vyras randa jo ietį įsmeigtą prie savo namo, neturi tei
sės ten įeiti, iki jaunuolis neišeis.

Privažiuojame Arushą. Tai jau didesnis miestelis, 
grįstos gatvės, net skveras su paminklu, krautuvės su 
durimis ir gražus viešbutis, kurio kieme sustatyti spalvo
ti lietsargiai virš staliukų, o viduryje — baseinas. Vėl 
kitas, civilizuotas pasaulis, kuris visai nesiderina su ką 
tik matyta, išdžiūvusia nuo sausros gamta ir su dulkė
mis bei purvu aplipusiais žmonėmis, kurie neturi kur 
praustis ir todėl nesiprausia.

Atsigaivinam arbata ar kava, apžiūrim čia pat 
viešbučio krautuvėj išstatytus medžio drožinius ir karo
lius, pakylojam zebro ir leopardo kailio rankinukus ir 
vėl keliaujam toliau, nes turim dar nuvažiuoti 80 my
lių ir iki vakaro pasiekti Manyarą, kur apsistosim nak
čiai.

Pasistiprinę arbata mano bendrakeleiviai dar la
biau sustingsta ir vėl susnūsta. Saulė jau leidžiasi. Jos 
spinduliai atsimuša j žemę ir virsta rūku. Kalnaj kyla 
į debesis, kurie tįsta lyg plati jūra, banguoja vandeniu ar 
plaukia salomis.

Vaikai bėga su skardinėmis rankose, semia iš ba
los nešvarų vandenį ir geria. Ar nuostabu, kad jų tiek 
miršta? Vanduo gi knibždėte knibžda bakterijomis.

(Bus daugiau).

vairių duomenų, vaizduojančių 
dabartinę padėtį Lietuvoj: Lietu
vos patirtus gyventojų nuosto 
bus, okupacinės valdžios įvestą 
santvarką, komunistų partijos 
vaidmenį, indoktrinaciją mokyk
lose ir visuomenėj, “proletarinio 
internacionalizmo” praktinę reik 
šmę, nutautinimo bei rusinimo 
užsimojimus, ūkines, darbo bei 
socialines problemas, religijos, 
švietimo ir kultūrinės kūrybos są
lygas.

Vliko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas kalbėjo apie konkrečias 
Vliko veiklos sąlygas bei galimy
bes, apie galimybių pasirinkimą, 
atsižvelgiant į padėtą tarptauti
niuose santykiuose, apie lietuvių 
turimą pajėgumą bei priemones 
įtakoti Lietuvos bylai reikšmin
gas institucijas. Ypač pabrėžtas 
reikšmingumas bei nauda to fak
to, kad Vilkas turi galimybės pri
sistatyti, kaip savam krašte su
kurta ir tik vėliau egzilėje atsi
dūrusią organizacija. Nurodė eilę 
konkrečių būdų, kaip galima pa
dėti Vliko vykdyti uždavinį, iš
naudojant jaunimo turimus ry
šius aukštojo mokslo institucijo
se.

Vliko valdybos narys Algirdas 
Budreckis kalbėjo apie dalykų iš
garsinimo priemones ir jų pavei
kumą: aiškino, kaip parengti 
pranešimus spaudai, kaip pasiek
ti reikiamą redaktorių ar radijo 
direktorių, kaip pateikti žinias 
informacijos agentūroms, kaip 

| svarbu užmegzti asmeninių pa- 
Ižinčių su laikraštininkais, taip 
pat, kaip reikia pasiruošti daly
vauti radijo ar televizijos progra
mose perduodamose diskusijose 
ar pasikalbėjimuose.

Iš seminaro dalyvių Vliko val
dybai teko- patirti, kad jie semi
naru gyvai susidomėjo if buvo 
juo patenkinti. Tai sutvirlino 
Vliko valdybos apeisprendimą 
rengti ic daugiau panašaus po
būdžio seminarų- (ELTA)

1,100 DIRBA PRIE KIEK
VIENO AUTOMOBILIO

Fordo automobilių montavi
mo fabrikas, 12600 Torrence: 
avė., Ikasmet išleidžia apie 200,- 
000 automobilių. Kiekvienoje 
automašinoje yra apie 15,000 į- 
vairių dalių. Kasdien fabrikas 
sumontuoja 760 automobilių. 
Prie 'kiekvieno automobilio 
1,100 darbininkų prideda savo 
ranką.

Gen. Westmoreland, štabo viršinin 
kas. amerikiečių kai t dalinių vyr- 
vadas Vietname, inspektuoja ka 
rinio paruošimo dalinius Ohio uni
versitete kur yra daugiau karinio 
paruošimo studentų negu bet kokiame 
kitame universitete.

b
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VYSK. A. DEKSNYS ATSISVEIKINA 
SU ST. LOUIS LIETUVIAIS

Naujasis vysk. Ant. Deksnys j dėkingumą už sumanymą turėti 
savo pirmas pontifikalines šv. Mi j šias padėkos maldas ir už atvyki- 
šias savoj Nekalto Prasidėjimo I mą jose dalyvauti. Dienos evan-
pa rapijos bažnyčioje East St. 
Louis atnašavo sekmadienį, birž. 
22 d., 3 v. p. p. Tai kartu buvo 
ir atsisveikinimas su parapiečiais. 

Pontifikalines Mišios

Varpams skambant procesijo
je vyskupas, lydint kolumbo vy
čių gretoms, nužygiavo iš klebo
nijos į bažnyčią. Šv- Mišias su 
vyskupu drauge koncelebravo 
St. Louis lietuvių par. klebonas 
kun. P. Celiešius, kurso draugas 
kun. A. Grigaitis, kaimyniniai 
klebonai: kun. J. Gasiūnas ir 
kun. C. Cunningham. Apeigų 
tvarkytojas buvo Nek. Pras. pa
rapijoje sekmadieniais talkinąs 
kun. J. B. Jonės.

Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia, atvažiavusių net iš tolimes
nių miestų. Vargonininkės Stel- 
los Stankienės vadovaujamas 
choras lotyniškus mišių giedoji
mus dailiai paįvairino lietuviško
mis giesmėmis- Duoną ir vyną 
Šv. Mišių aukai nešė dr. A. Čerš-

gelija mini, kaip Kristus šv- Pet
rui, kuris jautėsi nevertas būti ar 
ti Kristaus, pavedė toliau nusiy- 
rus užleisti tinklus. Taip ir vysk. 
Deksnys sakėsi, nors jaučiasi e- 
sąs nevertas, bet šv. Petro įpė
dinio pavedimu, vyks toliau neš
ti paguodą vilko išblaškytoms a- 
velėms. Dėkojo parapiečiams, 
kad jo balso klausė 26 metus čia 
darbuojantis, kad jie buvo klus
nūs Bažnyčios skelbiamam Die
vo balsui. Jautėsi laimingas tiek 
metų East St. Louis lietuvių tar
pe besidarbuodamas. Prašė ir to
liau jo neužmiršti savo maldose.

Lietuvoje žino apie vysk- 
Deksnio įšventinimą

Vysk. Deksnys gavo keliolika 
sveikinimų telegramomis ir laiš
kais iš Kauno, Vilniaus, iš Žemai
tijos, iš tėviškės apylinkių.

Šventimų dienos proga gavo 
dešimtis telegramų ir laiškų iš 
Kolumbijos, Argentinos, Brazili
jos, Peru, Čilės, Anglijos, Vokieti

Svečiai vysk. A. Deksnio pagerbimo vakarienėje birželio 15 d. Belleville. III.
Nuotr. J. Kaženuėko

Šventoves vitražai ir kalėjimo grotos (2)

MRUS BIRŽELIO VAKARAS
JUOZAS ŠLAJUS

kus (rokiškietis), Edv. Wulleris, jos, Prancūzijos, Turkijos, Itali- 
J. Zaveckienė, (šv. Onos dr-jos 
pirm.), M. J. Egan (Moterų klu
bo pirm.).

Pamokslas vyskupo iškilmėse

Pamokslus lietuvių ir anglų 
kalbomis pasakė kun. J. Pruns
kis. Priminė, kad mes esame liu
dininkai kaip iš tėvynės išblokš
tas beteisis kunigas savo būdo 
taurumo ir proto guvumo dėka 
iškilo į vyskupus. Jei kunigas gali 
duoną ir vyną paversti Kristaus 
kūnu ir krauju, tai naujasis vys
kupas dabar turi galią parink
tiems jaunuoliams tokią jėgą su
teikti, įšventindamas kunigais.

Vysk. Deksnys šventins naujus 
kunigus vieton nukankintų Lie
tuvoje, vieton uždusintų Vorku
tos kasyklose, vieton ledan sušal
dytų Sibire.

Gyvename laikus, kada kvepia 
krauju ir paraku, kada komuniz
mas žmoguje atpalaidavo žvėrį 
ir mes nežinome, ar ta raudono
ji piuska ant naujo vyskupo gal
vos nesimbolizuoja kankinio vai
niko, bet mes žinome, kad jis 
pribrendęs visiems bandymams.
Jis buvo ryžtingas Bažnyčios gy
nėjas kaip arkiv- Reinys, kuris 
prieš mirtį Vladimiro kalėjimo 
sienoje įrašė savo testamentą:
“Tebus pašlovinti nenusilenkią 
prieš netiesą. Jie gyvens amži- 
nai.

Sunki darbų našta užgula vy
skupą Deksnį, bet jam stipiybės 
meldžia jo Sibire miręs kankinys 
tėvas, jo mirusi motinėlė, bro
lis ir dvi sesutės.

East St. Louis lietuviai buvo 
liudininkai kaip dabartinis vys
kupas ant degėsių krūvos pasta
tė puošnią lietuvišką šventovę, o 
visa lietuvių tauta bus liudinin
kė, kaip jis iš moderniojo gaisro 
degėsių Lietuvos Bažnyčią ves į 
saule žėrintį rytojų.

Atsisveikinimo vakarienė

Nekalto Prasidėjimo parapijos 
komitetas, atsisveikindamas su 
savo ilgamečiu klebonu, surengė 
vakarienę, įvykusią parapijos sa
lėje po pontifikalinių šv. Mišių.
Iš artimesnės apylinkės ir iš toli
mesnių miestelių buvo suvažiavę 
arti 600 žmonių. Visi buvo ska
niai pavaišinti. Kiekvienas galėjo 
ateiti asmeniškai su vysk. Deks- 
niu atsisveikinti, jam pa
garbos ir dėkingumo ženklan sa
vo vokelį įteikti.

Pažymėtina, kad Bellevilles 
diecezijos laikraštis “The Messen 
ger” birž. 20 d. laidoje pirmame 
puslapyje įsidėjo vysk. Deksnio 
ir jį konsekravusių vyskupų pa
veikslą, visą trečią puslapį skyrė 
konsekracijos vaizdams ir įdėjo 
ilgą konsekracijos iškilmių apra
šymą per du puslapiu.

Vysk. Deksnio žodis 
parapiečiams

Su savo parapiečiais atsisvei
kindamas, vysk. Deksnys reiškė

jos, Škotijos, Kanados, net iš Aus
tralijos.

Chicagoje vysk. V. Deksnys 
bus šeštadienį vakare ir pasiliks 
iki kun. vienybės seimo liepos 1- 
2 d.

Liepos 6 d. bus New Yorke.
J. Daugi-

Artėjo va'karas ir saulės spin 
dūliai pradėjo apleisti kalėjimo 
langus. O laikas, rodos, susto
jo. Su pradingusiais saulės spin 
dūliais mes įžengėm j siaubin- 
giausj gyvenimo vakarą. Mintys, 
kad žmonės laisvėje, už kalėji
mo sienų, gali nuo pavojaus ar 
mirties pasišalinti, pasislėpti, o 
mes, užrakinti dūstančiose ka
merose, laukėme kažko baisaus, 
ir tas visus kankina.

Paslaptinga tamsa ir tyla
Pagaliau kameron pradėjo 

slinkt tamsa, atnešdama neį

prastą ir slaptingą tylą. Pasi-

MARIJONŲ VIENUOLIJOS KAPITULA
Šiomis dienomis vyksta Mari

jonų vienuolijos generalinė ir 
specialinė kapitula. Ji yra ypa
tinga tuo, kad' jos uždavinys yra 
ne tik išrinkti ateinantiems še- 
šeriems metams vienuolijos va
dovybę, bet ir pravesti Vatikano

šiandien yra paplitusi ne tik Eu
ropoje, bet ir .Šiaurės bei Pietų 
Amerikose, net ir Australijoje 
(kur yra lietuvių ir rusų misi
jos), tai kapituloje narių yra 
beveik iš visų kraštų.

Kapitula prasidėjo šių metų
II susirinkimo įsakytą vienuoli- birželio 10, dieną iškilmingomis
jos atnaujinimą, pritaikant vie
nuolijos gyvenimą prie šių die
nų Bažnyčios reikalavimų. Dėl
to ir kapituloje šį kartą atstovų 
skaičius yra didesnis negu pa
prastai: viso 34 atstovai (du ne
galėjo atvykti). Nauja yra ir tai, 
kad pagal Šv. Sosto pageidavimą, 
jog ir vienuoliai broliai būtų į- 
jungti į vienuolijos gyvenimą, 
kapituloje yra ir vienas marijo
nas brolis.

Šv. Kazimiero provincijai atsto
vauja 6 atstovai, Šv. Stanislovo 
Kostka provincijai — 6 atstovai, 
Lenkijos provincijai — 10 atsto
vų, viceprovincijai Anglijoje — 
3 atstovai, lietuviams atstovau
ja 5 delegatai, latviams — 2 ir 
gudams — 2 . Rytų apeigų šaka 
atstovaujama dviejų narių.

Kadangi Marijonų vienuolija ką. J.V.

pamaldomis. Koncelebravo 22 ku
nigai ir įžanginį pamokslą pasa
kė dabartinis vienuolijos genero
las vyskupas Č. Sipovič. Pamal
dose dalyvavo taip pat ir vysk. 
Andriejus Katkovas.

Birželio 12 d. kapitulos nariai 
laikė rekolekcijas, kurioms vado
vavo Jėzuitas Rėnard iš Jėzuitų 
ordino centro. Vėliau, priėmus 
darbų tvarką, išklausius provin
cijų vadovų ir centro narių pra
nešimų, sudarytos 4 komisijos, 
kurios pradėjo tikrąjį kapitulos 
užsibrėžtąjį darbą — paruošti 
planus ateičiai.

Vienuolijos vadovybės rinki
mus nutarta atidėti į kapitulos 
darbų pabaigą. Numatoma, kad 
kapitula gali užsitęsti ilgesnį lai-

Apollo 11 astronautai Mike Collins, Neil Armstrong ir Edwin Aldrin 
ruošiasi kelionei j mėnulį liepos 20 d.

darė taip tylu, rodos, ūmai vi
sa gyvybė sustingo ne tik ka
lėjime, bet visur ,nuo ko mums 
darėsi 'klaiku ir baisu. Kiekvieną 
vakarą besiikeičią sargai, įėję 
kameron, suskaitydavo kalinius, 
palubėje įžiebdavo silpną lempu 
tę, kameroje vykdavo kalinių 
pašnekesiai, o dabar nuo to “ka
žin ko” laukimo — mūsų ka
meroje įtempta tyla. Žvelgiame 
į palubę, o šviesa neįsižiebia, 
nors kamerą visai jau gaubia 
tamsa. Ir ta mirtina tyla... Kad 
kas nors, bent kokiu garsu ją 
nutrauktų ir mus toji kankinan
ti tyla nebeslėgtų.

Tik dabar pastebime, jog ir 
koridoriuje visiška tyla, ir nie
kas ten nevaikšto. Kodėl dabar 
neįjungia šviesos? Nejaugi ko
ridoriai be sargų, tušti?!... Jei 
sargai pasišalino, tai...? Bijome 
šį klausimą judinti ar minėti. 
Laukėme, kad kalėjimas kiek
vieną akimirką gali sprogti ir 
visus kalinius -palaidoti.

Staiga visi krūptelėjome ir 
išsigandome, lyg kas miegan
čius būtų vandėniu apliejęs. Iš
girdome vyriškį balsą, kuris la
bai garsiai prq savo lango iš
imto stiklo sk^lę sušukęs “A- 
lio, alio”, prašė atsiliepti savo 
draugą Juozą. Tai buvo lyg ne
tikėtas ir išgąstingas šūvis, pa
leistas tuščiuose namuose. Mir-' 
tinoe tyloje šis šauksmas gir
dėjosi visose kalėjimo kamero
se iš kiemo nusės (girdėjo gal 
pusė visų kalinių).

Pirmam šauksmui tylą pra
plėšus, kalėjimas atbudo ir at
gijo. Įsidrąsinę kaliniai pradėjo 
šaukti savo pavardes, pasisaky
dami apie tardymus ir nuteisi
mus, o taip pat prašė atsiliepti 
bendro likimo draugus. Dau
giausia savo pavardes šaukė iš 
ketvirto skyriaus mirties baus
mėmis nuteistieji (juos vadin
davo mirtininkais), kurie dar 
tebebuvo čia, nesušaudyti, ar
ba neišvežti Į Sibirą lėtai mir
čiai. šiurpas drebino kūną, gir
dint i.nrLes bausmėmis nuteis
tųjų pavardes. Paskutinį kartą 
i tamsias kameras veržėsi jų 
šauksmai, jaudino pažįstamuo
sius ir kuo ne visą kalėjimą.

Vienas šaukiantis balsas pra
nešė, kad iš ju koridoriaus pa
sišalino sargybiniai, o iš kito 
lango gąsdinantis šauksmas: 
“Dėmesio visiems! Antrojo sky
riaus koridoriuje jau pasipvlė 
kraujas!” Dar kitas šaukė: 
“Klausykite! Kalėjimas yra ap
suptas tankais ir kulkosvai
džiais, ’šsilaužę sutiksime mir
tiną ugni!” — ir taip sklido iš 
langu šiurpūs šauksmai, kurie 
visuose kėlė panika ir siaubą.

Paskutinė giesmė

Alio. alio! — kažkas vėl šau
kė. — Dėmesio, moterys! Ket
virtame skyriuje esame ketu
riasdešimt mirtimi nubaustųjų' 
Mes prašome jus paskutini kar
tą padainuoti mums lietuvišką 
dainą! — girdėjosi sujaudintas 
ir maldaujantis vyriškio balsas

Po trumpo laiko per kalėjimo 
kiemą j tamsias kameras pradė
jo plaukti sunkiai ašarų apval- 
doma moterų daina:

“Lietuva brangi, mano tėvynė, 
Šalis, kur miega kapuos didvy-

/riai...”

Mirčiai pasmerktieji, rodos, 
nujautė ir tai buvo skaudi rie
šą: jie girdėjo paskutini kartą 

'lietuvišką dainą. Netrukus, tą 
pačią naktį, jie visi buvo išvežti 
iš Kauno kalėjimo su daugeliu 
kitų kalinių, toli komunistinėje 
Rusijoje (prie Červenės), ke
lionės nuovargio iškankinti ir 
m'ško kelyje iš pasalų kulkos
vaidžiais masiškai išžudyti. Tik 
keletas iš visų nėr stebuklą iš
sigelbėjo ir badaudami, pavojin 
gaiš džiunglių keliais, grižo at
gal į Lietuvą.

Birželio 22 d. vakare, apie 
9 ar 10 vai. šauksmai nurimo, 
ir visas kalėjimas, atrodė atsi
davė Dievo valiai. Ramia:, bet 
bamėje, gulėjome ant savo čiu
žinių su savo paskatinėmis min
timis ir maldomis. Visoje aplin
koje vėl įsiviešpatavo tokia pat 
slaptinga tyla, lyg prieš neži
nomą audrą. Buvo jaučiama, 
jog visiška tyla pas’darė visose 
kalėjimo kamerose. O tas kažko 
laukimas, laukimas kas atsitiks 
su mumis, kas tą siaubą išklai- 
dys — degino visų nervus.

Kalėjimo sienoms drebant
Tok’oje mirtinoje tyloje mus 

vėl sudrebino išgąstis. Su dide
liu triukšmu, toii koridoriuje, 
trankiai atsidarė didžiosios du
rys. Koridoriumi artėjo gink
luotų kareivių banga. Drebėjo 
visas kalėjimas 'nuo skubančių 
koridoriais kareivių pakaustytų 
batų, atsitrenkiančių į tuščio 
koridoriaus grindis. Po didžios 
tylos atrodė toks didelis triukš
mas, lyg raitelių kuopa 'korido
riumi jotų. Aiškiai girdėjosi, jog 
skuba su pilna kautynių apran
ga kareiviai: “baklagės”, kastu
vėliai ir kiti ginklai barškėjo 
į skubančių žingsnių taktą atsi- 
mušdami į vien kitą bei palies
dami koridoriaus sienas.

“Ar jau?... Ar jau dabar? 
Dar kelios akimirkos — ir pa-

WISI FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT'
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš 
kai jie padengia, kaip gražiai 
atrodo. Tikrai Įvertinti “Dutoh 
Boy” dažus galite tik tada. kai 
po kelių metų jūsų namai vis 
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus — 
reikalaukite “Dutch Boy” dažu 
savo namams.

YERKESHARDWARE 
6832 S. Western Avė.

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

jusiu aštrų skausmą lyg dūrį... [ 
pasilikite gyvieji. Skausmas ir 
kentėjimas bus trumpas, tik gai 
la palikti visa, nebeegzistuoti ir 
niėkada, o niekada nebegalėti 
sueiti su gyvaisiais”, perbėgo 
akimirka ginkluotų enkavedis
tų keliamo triukšmo siaubingai 
sukeltos mintys.

Žingsniai nutolo pro mūsų ka
merą. Atidarė kitoje pusėje ko
ridoriaus kažkurios kameros du 
ris ir rusiškai įsakė kažkam iš
eiti.

parduodami
Iš MODEL1NU NAMU BALDAI

ik, 50% nuolaida. Dalinia 
pirkti dalimis ir išmoketinai. 
,uUlHWEbl FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

llilIlIlIlIlIlIlIlHllilIlIlinilllllllllllllllllllll
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ii' vaškuojame visų 

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

Sol. Patricia Poisl dainuoja vysk. A. 
Deksnio pagerbimo vakarienėje! 
birželio 15 d. Bellesville, III.

Nuotr. J. Kažemėko

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

vouRiĮndependaf J 
tuimnce Į tMEtrr

lygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

APDRAUDŲ AGENTŪRA
samu, ityvybėa, 

automobiliu,
-velkntos. biz
nio.
l'atojflot, issi- 
inokejln.- sc

ŠVENTADIENIO ŽODIS
KlIN. ANTANAS VALIUŠKA

Metų penkiasdešimt penkiem 
sekmadieniam pritaikintos min
tys, pasiremiant tos dienos e- 
vangelija, yra šios knygos es
mė. Tai nėra vien šventų žodžių 
aptarimas ir aiškinimas, bet iš 
jų išvedamas kelrodis šių lie- 
nų žmogaus vingiuotame gyve
nimo kely, ir paskata nenuklys
ti nuo jo.

Knyga tinkama dvasiškiams, 
ieškantiems naujų minčių ir pa
sauliečiams, norintiems patobu
linti savo dvasinį gyvenimą.

Gaunama DRAUGE, kaina y- 
ra 3.00 dol. Prie knygos kainos 
prašom pridėti 5 proc. mokes
čiams.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebina 

visai nauja tematika, paimta iŠ 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marųuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875
J. LIEPOMS

Pirmadieniais ir ketvirtadienius nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai vaJt. Sekmadieniais atdara nuo 12 Iki 5

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI E VIZIJOS APARATAI

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tų Certlflcatų sąskaitas 

Minimum $0,000.00
Naujas aukštas divl- 
(lendąs mokumas už 
investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 I 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d

VALANDOM H1KMAU ir KETVIRTAI?. » v r Ki o „ «ANTRAD. Ir PENKTAD............... 9 v r lt 5 I' I
SEŠTAD 9 v. r iki 12 v. d - TreCladuždari



Sol D. Mongirdaitė, sol. A. Pavasaris ir komp. Br. Budriūnas, Lietuvių 
dienoje. Los Angeles, Calif. Nuotr. L. Kanto

LIETUVIAI CALIFORNIJOS
16-toji LIETUVIŲ DIENA

Šv. Kazimiero Lietuvių diena, 
šiais, kaip ir kiekvienais metais, 
įvyko birželio 15-ąją , į mišias 
susirinko daugiau negu papras
tai. Po mišių dalyviai turėjo pro
gos papietauti, pasišnekučiuoti 
ir aplankyti meno parodas: E. 
Kepalaitės, ir V. Pieterienės.

Koncertinė programos dalis 
prasidėjo 2 vai. Marshal gimna
zijos auditorijoje. Programą ati
darė parapijos komiteto pirm. 
Speacheris, ir perdavė programą 
pravesti mūsų mylimai poetei E- 
lenai Tumienei.

Programą pradėjo operos solis
tė Daiva Mongirdaitė. Ji padai
navo “Mano sieloj šiandien 
šventė” (Balio Sruogos); “Rūta” 
(Kazio Binkio), “Aguonėlės” (Ka 
zio Binkio), “Burtai” (Maironio, 
— muzika Juozo Gruodžio, ir 
Eglės arija iš Klovos operos “Pi
lėnai”.

Šv- Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas ir diriguoja
mas komp. Br. Budriūno sudai
navo A. Budriūno “Vilnius”, B. 
Budriūno “Lietuvio giesmė” (žo
džiai M. Putino), A. Budriūno 
“Mano krašte brangus”, ir B. Bu
driūno ištrauka iš kantatos 
“Gintaro kraštas”, žodžiai E. Tu- 
mienės. Solo partiją atliko sol. R. 
Dabšys. Solistams ir chorui 
akompanuoja Raimonda Apeiky- 
tė.

Antroje programos dalyje vėl 
pasirodė Daiva Mongirdaitė. Ji 
padainavo Violetos Ariją iš “La- 
Traviata”, Adelės juoko ariją iš 
operos “Šikšnosparnis”, “Marie’s 
ariją iš Operos “La Figlia Del 
Reggimento”, ir Margaritos dei 
mantų dainą iš operos “Faustas”.

Svečią ant senos pakeitė mū
sų sol. Antanas Pavasaris. Solis
tas ir Choras atliko ištrauką iš 
prologo operos “Faustas” ir “Vy
no dainą” ir Operos “Cavalleria 
Rusticana”-

Daiva Mongirdaitė, A. Pava
saris ir Choras atliko “Puotos 
dainą” iš operos “La Traviata”.

Meninė dalis buvo baigta B. 
Budriūno “Mano Protėvių Že
mė” (žodžiai B. Braždžionio). 
Atliko Daiva Mongirdaitė ir 
choras.

Vis dalyviai, o ypatingai solis
tai buvo sutikti su gausiais plo
jimais, o ypatingai solistai.

Po programos visi sugrįžome j 
parapijos kiemą, kur dar vyko 
parodos, ir kur visi buvo sutikti 
mexikietiškos muzikos garsų.

Visi susirinko, pasišnekučia
vo, pasilinksmino, ir taip praėjo 
16-oji Lietuvių Diena.

Milda Grušaitė
DAIVA MONGIRDAITĖ LOS 

ANGELES

įspūdingiausias dalykas pirmo
je koncerto dalyje buvo ištrauka 
iš Kantatos “Gintaro kraštui”. 
Tai vienas iš originaliausių Br.

Sol. D. Mongirdaitė dainuoja su choru Lietuvių dienoje Californijtje.

Budriūno kūrinių, parašytas pa
gal poetės E. Tumienės gražius 
ir stilingus žodžius. Choras, dai
nuodamas šią kantatą, parodė 
beveik tobulą balsų sąskambį.

Antroje programos dalyje švie
siausia žvaigždė buvo solistė Dai
va Mongirdaitė. Šios kolonijos 
lietuviai jau antrą kartą turėjo 
progos išgirsti jos balsą. Ji čia 
buvo dainavusi 1962 metais. Ta
čiau tada ji nepadarė tokio gero 
įspūdžio, kokį padarė dabar: jos 
balsas šį sykį savo stiprumu, iš
baigtumu, subtilumu, skambu
mu nustebino ir sužavėjo. Ji dai
navo Verdi. Strauso, Donzetti, 
Gounod operų arijas taip tobu
lai, kad vargu ar kuri kita solis
tė būtų sugebėjusi geriau jas su
dainuoti. Pažymėtina, kad ištrau
ka iš kompozitoriaus Klovos ope
ros “Eglė” irgi jos lūpose skam
bėjo nepaprastai melodingai. R. 
Apeikytė žavėjo klausytojus ne 
tik tobulu savo akompanavimu, 
bet ir elegantišku apsirengimu. 
Komp. Br. Budriūnas, kaip ir vi
suomet, apsireiškė gero dirigen
to ypatybėmis. J. T.

IŠKILMINGA JAUNIMO 
ŠVENTĖ

Prieš Velykas ruoštas Holly- 
woodo filmų gamintojų (War- 
ner Bros. ir kt.) festivalis neįvy
ko- Atsakyta the Lytton Center 
in Hollyw6od salė, kai paaiškė
jo, jog bus rodomas filmas nesi
derinąs su nusistovėjusiais mora
lės pagrindais.

Tačiau LB Jaunifno ansam
blio dainų ir tautinių šokių 20 
metų sukakties festivalis tikrai į- 
vyks birželio 29 d., 3:30 vai. p.p. 
Santa Monica Civic Auditorium 
Pico and 4 St. Monica, Calif. Tai 
yra iškilmingiausioj vietoj, kur 
įteikiami pasižymėjusiems filmų 
aktoriams Oskarai.

Programoj dalyvaus 200 žmo
nių. Jų tarpe veteranai, dalyvau
ją ansamblyje nuo 1949 m. ir jų 
vaikai. Žinoma, skirtinguose vai
dmenyse.

Chorui diriguos patys dainų 
kompozitoriai — Br. Budriūnas, 
G. Gudauskienė ir Juozas Bertu
lis iš Chicagos.

Tautiniams šokiams vado
vaus Ona Razutienė ir Inga Tu- 
mienė. Latvių tautinių šokių 
grupė irgi pasirodys-

Išleidžiamas labai spalvingas 
ansamblio 20 metų metraštis, 
paruoštas J. Kojelio, Igno Me
džiuko ir kt.

Prieš pagrindinę šventę bus 
banketas. Jis įvyks Sheraton 
West Hotel birželio 28 d. 7 v.v., 
2961 WilshireBlv. Los Angeles.

Bilietai į pagrindinę šventę 
3,2,1 dol. I banketą — 6 ir 4 dol. 
su užkandžiais ir šokiais.

Neabejotina, kad į tuos paren
gimus atsilankys visi kam aplin
kybės leis. Tai iškilmingiausia 
lietuvybės demonstracija Pacifi-

rmiLl,i vŽB ai ■B.-'/jk U..» -..-M.

co pakrantėje nuo pat lietuvių
čia atsiradimo. Didelis susido
mėjimas ir amerikiečių tarpe. 
Garsinama per jų spaudą ir pa
vienius asmenis.

A- Rz.

IŠTVERMINGI MOKYTOJAI
Abi lituanistinės mokyklos, Los 

Angeles ir Santa Monicos, bai
gė mokslo metus. Lietuvių švie
timo ir šeimos metų proga, Pa
saulio LB valdyba, įvertindama 
mokytojų pasiaukojimą ir ištver
mę, nemažiau trejus metus išdir
busiems mokytojams įteikė spe
cialius diplomus. Californiečiai 
ir visi Amerikos lietuviai gali di
džiuotis tokių mokytojų, kaip 
Onos Razutienės ištverme, kuri 
lietuviškoje mokykloje išdirbo 
20 metų. Ji tebedirba mokykloje 
nuo pirmųjų mokyklėlės įsikūri
mo dienų. Didžiulę ištvermę pa
rodė Adelė Balsienė ir Mokyt. 
Ignas Medžiukas, mokykloje iš
dirbę jau po keliolika metų. I. 
Medžiukas per tą laiką eina gan 
nelengvas mokyklos vedėjo parei
gas.

Santa Monicos mokykloje di
džiąją ištvermę rodo muzikė Gie
dra Gudauskienė, neapleidžianti 
mokyklos nuo pirmųjų jos žing
snių. Vadovavimo naštą neša 
mokytoja Inga Tumienė.

Lituanistinės mokyklos Cali- 
fornijoje vis rodo augimo kryp- 

Įtį. Prieš dvidešimt metų pradėta 
su keliais mokiniais, šiais metais 
per abi mokyklas toli peržengta 
100 mokinių riba. Tai liudija jau
nųjų šeimų ištikimybę lietuvy
bei.

Mokytojų darbas mokykloje 
žymiai palengėtų, jei mokyto
jų superkritikai iš tėvų tarpo 
kiek prislopintų savo balsus.

Kas mokykloje yra dirbęs, tas i 
žino, kad lietuviškose mokyklose 
sunkiausiai suvaldomi tie vai
kai, kurių tėvai, kritikuodami 
mokytojus, nevaldo savo liežu
vių.

PROF. ST. ŽYMANTAS APIE 
POKARIO ĮVYKIUS

lietuvių Fronto bičiulių Los 
Angeles sambūris tradicinį jau
čio kepimą šiemet atkėlė į pava
sarį, mat, rudeniop pramatyta . 
suorganizuoti porą didesnių pa
sirodymų. Į Al- Kulnio, sambū
rio pirmininko, namus birželio 
7 s. su šeimomis susirinkę ir pa
sivaišinę frontininkai išklausė iš
samaus prof. St. Žymanto prane
šimo apie tuos įvykius, kurie 
platesnei visuomenei nėra žino 
mi.

Kaip žinome, pirmaisiais me
tais po karo užsienio lietuvių re
zistencinei veiklai Europoje va
dovavo Vokietijoje atsikūręs Vil
kas.' Ilgainiui atsirado tam tikro 
išsiskyrimo, o vėliau gimė ir Vii- ! 
ko varžovai — Vlakas (Vyriau
sias Lietuvos atstatymo komite
tas) ir BDPS UD (Bendro demo
kratinio pasipriešinimo sąjūdžio 
užsienio delegatūra). Tuo metu 
vieningoje politinėje vadovybė
je buvo įvykusi tam tikra krizė. 
Praėjus porai metų, ir Vlakas, ir 
BDPS nugrimzdo į nežinią, iš 
kurios buvo atėję. Šiek tiek in
formacijos apie tas dvi organi
zacijas galima rasti J. Daumanto 
“Partizanuose”. Prof. St. Žyman
tas, aktyvus rezistencijos veikė
jas nuo pat pirmųjų rusų okupa
cijos dienų 1940 m., artimai da
lyvavo ir tam tikra prasme for
mavo ir pokario įvykius. Apie 
juos jis Los Angeles frontinin
kams ir kalbėjo. Plačią ir išsa
mią pokario įvykių interpretaciją 
jis pratęsė ir į pačią partizani- 
ninės veiklos istorija Lietuvoje. 
Iš to laikotarpio jis yra surin
kęs gausią dokumentaciją.

Prof- St. Žymanto interpreta
cija kiek skyrėsi nuo J-B. išdėsty
tos “Partizanų” knygoje. Tad po 
jo pranešimo išsivystė plačios ir 
įdomios diskusijos. Susirinkime 
dalyvavo žymus antibolševiki-1 

į nės rezistencijos kovotojas Myko
las Naujokaitis, kuris pažadėjo 
sekančiame susirinkime atskleisti, 
įdomių detalių iš ano laikotar
pio.

LANKĖSI ALTO VADAI
Los Angeles bendruomenę lan

kė ir birželio 14 d. vietos visuo
menės veikėjus informavo A- 
merikos Lietuvių Tarybos centro 
pirmininkas E. Bartkus ir sekre 
torius dr. V. Šimaitis.

BOSTONO ŽINIOS DRAUGAS, trečiadieni, 1969 m. birželio mėn. 25 3._________ 8_

PAMINĖJOM IŠVEŽIMUS
Bostono ir apylinkių lietuviai 

baisiuosius birželio išvežimus pa
minėjo birželio 15 d. Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje už žuvusius 
tremtinius kleb. kun. Antanas 
Baltrašūnas atnašavo šv. Mišias. 
Amerikos legiono Stepono Da
riaus posto nariai dalyvavo su 
vėliavomis.

Tą pačią dieną Lietuvių Pilie
čių draugijos auditorijoj viešame 
minėjime paskaitą skaitė kun. 
prof. Stasys Yla- Labai kruopš
čiai paruoštoje istorinėje paskai
toje prelegentas apžvelgė lietuvių 
-rusų santykius istorijos eigoje. 
Aukštesnės kultūros ir gabesnė 
tauta negali visą laiką būti pa
vergta nors daug didesnės ir fi
ziškai stipresnės tautos. Lietuviai 
yra daug pranašesni už rusus. 
Todėl carų Rusija per daugiau 
nei šimtą okupacijos metų, net 
uždraudus lietuvių spausdintą žo
dį, nepajėgė nutautinti lietuvių. 
Lygiai ir šioj okupacijoj, kurią 
rusai vykdo su dar didesniu carų 
Rusijos nacionalizmu ir imperia-

I centro vadų pranešimą San
ta Monicos moterų klubo patal
pose susirinko apie 40 žymesnių 
ir aktyvesnių Los Angeles lietu
vių. Svečiai plačiai informavo a- 
pie Septintąjį Amerikos lietuvių 
kongresą Detroite rugpiūčio 
30 -31 ir rugsėjo 1 d.d. ir apla
mai apie Amerikos Lietuvių ta
rybos veiklą.

Patrauklesnių ir visuomenės 
entuziazmą iššaukiančių planų 
nepateikta. Centro žmonių lan
kymas periferijos yra naudingas 
dalykus, bet negali atstoti sky
rių atstovų suvažiavimo, kurio 
centras atkakliai nenori kviesti.

Šio susirinkimo metu dabarti
nis Alto sk. pirmininkas V. Če- 

(Nukelta J 7 pusi '

HENRIKAS MALINAUSKAS, neseniai nerė’ęs dirbti j Franklin Sa
vings Vice-Prezidento ir raštinės reikalų vedėjo pareigoms, praneša 
visiems lietuviams apie jo bendrovės naujai siūlomą ypatingai pato
gų taupymo planą.

Dabar Jūsų sutaupos ar indėliai gali pelnyti dividendą nuo jų 
padėjimo iki išėmimo datos ant naujos Franklin Savings dieninio 
dividendo knygelės. Jūs pelnysite 4%% dividendą už skaičių dienų, 
kurias Jūsų pinigai buvo laikomi sąskaitoje: ar tai būtų viena, dvi 
ar betkuris skaičius dienų. Jokio daugiau laukimo iki tolimos di
videndo mokėjimo datos, kad ankstyvesnio išėmimo ,atveju neprara
dus sukaupto dividendo. Jūs galite išimti pinigus bet kada be jokio 
iš anksto įspėjimo. Dividendai mokami kas metų ketvirtis. Franklin 
Savings yra pirma ir vienintelė taupymo bendrovė Chicagoje šiuo 
metu siūlanti tokį patogų taupymo planą.

Apsilankykite arba skambinkite p. Malinauskui dėl smulkesnių 

informacijų.
Henrikas Malinauskas

Vice-Prezidentas 
Raštinės Reikalų Vedėjas

Franklin Savings taipgi išduoda:

5«rp^ Taupymo lakštus:
■ Zu /O 6 ar 12 mėn. — Dividendai metų ketvirčiais 

rerr 90 Dienų Taupymo knygeles
h/O Nuo $100 — Papildomi įdėjimai galimi bet kada 
** 7 w metų ketvirčiais

Dividendai

§ince1884

Clark at Madison Chicago 60602 ST 2-6200

“THE CENTER OF THRIFT IN THE CENTER OF THE LOOP"

Kun. St. Yla kalba birželio įvykių 
minėjime Bostone.

medicinos klausimais- Jo inicia
tyva ir pastangomis Panevėžy 
buvo pasatatyta 500 lovų ligoni
nė, kuri dėl II -jo Pasaulinio 
karo ir rusų okupacijos nebuvo 
galutinai užbaigta.

Dr. St. Mačiulis gimė 1893 m. 
vasario 9 d. Bimbų kaime, Pane
munėlio valšč. Rokiškio apskr. 
1914 m. baigė Šiaulių berniukų 
gimnaziją ir 1919 m. Rusijoje 
Karo medicinos Akademiją. 1921 
m. Petrapily išlaikė chirurgo spe
cialisto egzaminus ir dirbo chirur 
ginėje ligoninėje prof. Fiodorovo 
asistentu. Pakviestas į Kazanės u- 
niversitetą dėstyti chirurgiją, dr. 
Mačiulis pasuko kita kryptimi. 
1922 metais grįžo į Lietuvą ir pra
dėjo dirbti 6-to pėstininkų pul
ko jaunesniuoju, o vėliau 9-to 
pulko vyr. gydytoju.

Išėjęs atsargon vertėsi gydyto
jo praktika Smilgiuose ir kartu 
keletą metų ėjo savivaldybės ta
rybos pirmininko pareigas. 192i 
m- buvo pakviestas Panevėžio 
apskr. gydytoju, o nuo 1930 m. 
Panevėžio apskr. ligoninės di
rektorium ir chirurgijos skyriaus 
vedėju- 1934 m. gilino medicinos 
studijas Vienoje ir Budapešte, o 
1937 m. Lietuvos Vytauto Di
džiojo universitete Kaune iš
laikė medicinos daktaro egzami
nus.

Dr. Mačiulis, kaip ir tūkstan
čiai lietuvių, buvo rusų komunis
tų nužudytas 1941 m. birželio 
26 d. Jis tuo laiku operavo ligo
nį. I operacinę įsiveržė rusų en
kavedistai, išsivedė dr. 'Mačiulį 
ir nužudė.

lizmu, nepajėgs suvirškinti lietu
vių, net ir baisiais žudymais, j 
kankinimais, trėmimais bei kito
kiais persekiojimais.

Mes giliai tikime, kad lietuviai, 
nežiūrint visų rusiškų machina
cijų ir persekiojimų, nenutautės, 
o Lietuva prisikels laisvam gyve
nimui.

Meninėj daly kun. Vincas Val- 
kavičius, pijanu palydint dr. Vy
teniui Vasyliūnui, padainavo 
porą lietuviškų dainų, o Feliksas 
Kontautas minėjimą paįvairino 
dailiuoju žodžiu.

Minėjimą rengė Lietuvių B-nės 
apylinkės valdyba, kurios pirmi
ninku yra dr. Stasys Jasaitis.

DR. STANISLOVO MAČIULIO 
PRISIMINIMAS

Dr. Mačiulis buvo vienas iš 
iškiliųjų gydytojų Lietuvoje. Jis 
yra daug prisidėjęs prie atsista- 
tančios Lietuvos kūrybinio dar
bo. Aktyviai reiškėsi visuomeni
nėje veikloje, priklausė medikų 
korporacijai Fratemitas Lithua- 
nica, rašė profesinėje medicinos 
spaudoje ir kituose žurnaluose

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
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Vanda Mačiulienė, kaip tik 
birželio mėn. baisiuosius įvykius 
minint, įmokėjo lietuvių Fondui 
100 dol. savo vyro prisiminimui.

MOCKUS BAIGĖ UNIVERSI
TETĄ

Algis K- Mockus šį pavasarį 
baigė Suffolk universitetą Bos
tone, gaudamas bakalauro laip
snį iš biznio administracijos. Stu
dijas jis buvo pradėjęs seniau, vė
liau atlikęs karinę prievolę Ame
rikos kariuomenėje, jas baigė.

Algis Mockus yra Marijos ir Ka 
zio Mockų sūnus, gyvenančių 
So. Bostone.

AUSIEJUS JAU NAMUOSE

Petras Ausiejus, kuris neseniai 
pakėlė didelę operaciją, jau pa
liko ligoninę ir grįžo į namus.

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumąžinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

SEPTYNIASDEŠIMT 

SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS

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

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

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

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

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

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

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
t-ji pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų augių kalboje.

Puiki dovana lietuvėms lr nelie- 
"uvėms.

Kaina — $2.50
State gyventojai prie kainos

turi pridėti 5C4 taksu. 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS

MOVING
MEKENAS perkrausto baldus lt 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 25 d.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
VISOS AMERIKOS ’TIPRI O 

IJŲ SUVAŽIAVIMAS
CHICAGOJ

1969 m. šimtas stipruoliu 
dalyvavo sunkių svorių kilnoji
mo rungtynėse, birželio 13, 14 
ir 15 d. De Paul universiteto 
salėj Reiden ir ISIheffield Aive. 
Taip pat buvo. renlkaonas gra
žiausio sudėjimo vyras. Pirmi
ninkas, kaip kas metai, buvo 
Norbert Greubeir, kuris daug 
metų laiko Body Builder Sports 
shop, 1925 West Division St. 
Chicagoj, kuri aprūpina atletus 
visokiais sporto reikmenimis.

Ponas Grueber mane pakvie
tė atstovauti lietuvius ir prašė 
pranešt lietuviam sportinin
kam, nes jis daug metų pagel
bėjo varžybose ir gražiausio 
kūno sudėjimo vyro išrinkimuo 
se.

Kilnojimų varžybose pasilen
kia, paima geležį nuo žemės, 
pakelia iki pečių, po to virš gal 
vos ir lengvai nuleidžia žemyn, 
jeigu pakrypsta ar numeta ge
ležį žemyn, tai pakėlimas nesi-, 
skaito.

Svorių kilnojime dalyvavo 
Chicagos apylinkės lietuvis Ro-i 
ger Yanule, kuris pakėlė 275 
svarus ir 335 svarus, nes turė
damas šeimą neturėjo progos 
pasirengi varžyboms. Pereitais 
metais Roger Yanule laimėjo 
valstijos čempionatą, iškelda
mas 356 svarus. Pairengime pa
simačiau su daug metų pažįsta
mu Bob Hofman iš York, Pa., 
kur jis turi didelę sporto treni
ravimo vietą ir per daug metų 
leisdavo sporto mėnesinius žur
nalus. Susipažinau su Eddie Ri- 
chardson iš Floridos, kuris at
vyko parsivežt įkalbėtą infor
maciją apie svarbesnius įvykius. 
Jis įklausė apie mane ir Jack 
Sharkey. Pasakiau, kad Šarkis

Jonas Jokubauskas stebi lietuvio 
stipruolio R. Yanule muskulus.

Nuotr. V. Noreikos

turi pasaulio ilgiausią barą per 
visą miesto bloką netoli nuo 
geležinkelio stoties Bostone. 
Prieš išsiskiriant birželio 15 d. 
mane pasveikino su 76 metų 
vardadieniu Norbert Grueber, 
Eddie Richardson ir stipruolis 
Roger Yanule. John Jakubs

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GfiLITfYČIA 

2443 W. 63rd Street, Chicago, Tllinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

Perskaitė "Draugą" duo 
dtp ii kitiems Dasiskaitvti

Skelbkitės “Drauge”.

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BITAI rinktiniams nuomininkams 
Best Ag«-n<y. 2925 W. 03. PR 8-6032 
Nelaukit užsiregistruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus, Savininkai kreipkitės dėl pu 
tarnavimo nemokamai.

RESORT — Union Pier Michigan
Ultra modern 2 Bednoom home, can 
accommodate 6 to 8 people, half 
bloek from lake. Private grounds 
will rent by month or season.

A lovely vacation area 
Phone DIversey 8-5794

MISCELLANEOUS

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- j 
dutės pasaka. Programą veda — j 
Steponas J. Minkus. Biznio reika- 
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. ■ 
Broadtvay, So. Boston, Mass. Tel. 1 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West ft&th Street 
Tel. HE 4 - 7482

MISCELLANEOIIS
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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PROGOS — OPPORTUNITIES

Šeimininkas parduoda mūrinį na
mą su taverna. Geriausias pasiū
lymas. Skambint — 523-7237.

E A L ESTAT E

Marųuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, 1Į^ vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkit po 6 v.v. 434-8441.

HELP M ANTED —' MOTERYS

HOUSEKEEPER
To take care of 8 year old giri and 
6į^ year old boy five days a week. 
Roo.m and board. 7819 S. Kostner 
Avė. Call LU 2-8593 after 5 p. tn.

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti invalidę 
moterį tris dienas savaitėj nuo 9 
iki 5 v. Apylinkėje 79 ir Maple- 
wood. Re kalinga kalbėti angliškai. 
Skambint prieš piet arba po 4 v. v. 
776-6834.

HELP WANTED — VYRAI

HELI1 VVANTED — VYRAI

DESIGNERS — DRAFTSMEN
MECHANICAL: Plant Layout — Ma- 
chinery — Sheet Metai — Toollng
— Plastics — Gears — Cams. ete. 
to $6.25 hr.
ELECTRICAL: Powcr Dlstrlbution
— Clreultry — Wtrlng Diagrams — 
Schematics, ete. to $6.50 hr.

Free hospitalizatlon, vacation, insur
ance, profit sharing and plenty of 
overtime. 100% Free.

Call Antanas Mažeika 774-6700 
MULLINS & ASSOCIATES

John Henson, 61 m., su savo aštuonmečiu anūku, kurį labai aplamdė 
zoologijos sode meška, kai berniukas įlipo per draudžiamą tvorą. 
Stebimasi kaip meška jo visai nesulamdė.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern. Chicago 9, IU.

Telefonas VI 7-3447

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

H 54
6 or 12 
MONTH
$10,000 
or MORE

Savings certificates issued 
for tix months or one 
year—in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Bu

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto 
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
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A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

per annum

5
6 or 12
MONTH
$5z000
or MOREPassbook Savings 

Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

Savings certificates isiued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

MARŲUETTE GIET PARCEL SERV. 
2608 OOth St. TeL WA 5-2787
2501 69tb St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-8320 
Didelis Jvairiu prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

K E A L ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkial. Garažas. 
$16,000.

Švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

6, 4 lr 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5Į& kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu 
Liet. Cicero apyl. $47,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notarj Public

273" W. 43rd St. — CL 4-2390

uimimimiimiiiiimiimimiimiiiiiimi*
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.
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GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 'Ą VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 lr GR 6-4339

ederal
avings
AMD LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Vlrginia 7-7747

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Jvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. FRontier 6-1882

Arti Marųuette pko.
S metų modernus. 1 % aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2H vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 83 ir Ca
lifornia. Kaina $44,900.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1H me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — l‘R 8-2233
Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš

tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

Marųuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 lr Western — Med. 6 
kamb. namas.Pirksite $1,000.00 Įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515
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STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285
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31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplewood $.10,500.

5’/ž kamb. mūr. bungalovv prie 7 J 
ir Richmond. 1 H vonios, 2 auto ga
ražas. $22,900.

0 kamb., 20 metų mūr. Capo Cod 
namas, prie 67-os } vakaj-us nuo Ke
dzie. 1% vonios, Įruoštas rūsys. 50 
p, sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu įvažiavimu. $2-5,900.

12 butų naujas mūr. namas Gra
žioje pietvakarių apylinkėje. $26,000 
metinių pajamų. $175,000.

2x5Įįj kamb., 10 metų mūr. na
mas prie 63 ir Talman. Atskiri gazo 
šildymai, mūr. garažas. $38,500.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,500.

LEONAS REAL ESTATE
‘NCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
Paveldėtas. 2 po 6 kamb. gražus 

2-jų butų mūras. Geležinė konstruk
cija. naujas gazu šildymas, gara
žas. Tuoj galite užimti. $27,900.

Apie 79-tų už Cicero, modernus 10 
metų bi-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

5</į kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900

4 butu mūras, Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 Įmokė**

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1 % akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Highvvay, Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W 69*h St RE 7-7200

REMKITE “DRAUGĄ”.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Progressive Office Furniture 
Company Is Growing 
And Has Openings For

PRODUCTION
FOREMAN

Trim and Pack Department, Ex- 
perience in meeting shipping schedu- 
les and organizing department work 
load.

INDUSTRIAL
ENGINEER

Degree or eąuivalent experience. 
Proven background in methods and 
cost savings improvements in one iof 
the foilovring fields: Wood teciino- 
logy; machining and finisbing, plas
tics; packaging and material 
handling; tool planning, sheet metai 
and welding.

Send resume in confidence to 
R, GRASMEYER

NERMAN MILLER INC.
855 East Main Street

Zeelajnd, Mich, 49464

STOCK AND INVENTORY 
OONTROL MAN

Experienced man reąuired for elec- 
tronies eųuipment stoekroom & in
ventory control operation. Fringe 
benefits & good worki,ng cond. Call

Mr. McAIoon — 889-0740 
M U Z A K 

6645 W. North Avė., Oak Park

VYRAI IR MOTERYS

EXCELLENT OPPORTUNITY! 
IMMEDIATE OPENINGS FOR

C O U P L E
Wife for cooking and general 
duties in home Husband for yard 
vvork and driving, ete., pleasant 
surroundings vvorking conditions 
ideal.

FOR WIDOWER
Salary good, plūs room & board, 
living ąuarters, sitting nm„ double 
bedroom and bath. Mušt have re- 
ferences. Send application to.
AMERICAN FOREIGN 

NEWSPAPERS 
225 W. Washington Street

Chicago, Illinois 60606

JANITORS
JANITRESSES 

WA N TE D
No experience necessary

One of the largeet cleaning con- 
tractora bas openings for evening 
work. Giood pay, paid vacations, 
hospitalizatlon. Opportunity to be- 
come foremen. focetadtee and super- 
visora. Apply between 9 a. m. to 3 
p. m. Mon. through Fri.

Maintenanee Services
325 W. Van Buren Street

Members of M.L.S.
A L E X Š A T A S - R E A L T 0 R

Main office 5727 W. Cermak R<1., Cicero, Iii. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

Vyrui (dirbančiam arba pensinin
kui) nemokamai kambarys už na
mo priežiūrą -— lengvas darbas. 
____________ LA 3-9477_________

EKPER’D SHIPPING AND 
RECEIVING MAN

FOR PRINTING FIRM 
1725 S. Kostner Avė., Chicago, III. 

PHONE LA 1-1245

LETTER PRESSMAN
Good Houriy Rate.

Fringe benefits.
Call or see George Piller

CARL GORR
COLOR CARD CO.

4242 W. Fillmore 638-1400
TRUCK MECHANICS

International Harveater Truck Deal- 
ership. Hospitalizatlon and vacations. 
Overtime available .

Oakton Automotive Service
1684 Oakton St., Dės Plaines

Tel. 296-3300

ROUTE SALESMAN
Experienced or wiil train

Married man for Norths de route. 
Earn $150-$250 per wk. 52 wks. 
a year. Bonus plan, plūs many 
fringe benefits. Mušt speak fluent 
English.

Apply 7 a.m. to 3 p.m. daily.

CHIEF LAUNDRY 
5425 No. Hoyne Avenue
Excellent Immediate Opening

VVATCHMAN
Local plant needs a man to act as 
night watchman, and perform mis- 
cellaneouH duties tour nights a week 
Opportunity and vvorking conditions 
are very good. Steady year round 
employment. Apply at:
GKEAT LAKĘS TEILMINAL AND 

TRANSPORT COMPANY 
71st & Archer Avė., Bedlord Park, 

or Phone 735-0586

Investigatc These Challenging 
Opportunities!

ELECTRICAL
ENGINEERS

NEEDED AT ONCE
Graduate electrical engineer for staff 
position. Exper’ce ln rubber indus- 
try preferred. Excellent salary and 
fringe benefits. For further Informa
tion contact our Employment. Office, 
7:30 a.m. to 4:00 p.m. — Monday 
through Friday.

GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY

Topeka Plant
Box 1069, Topeka, Hansas 

CE 4-9541, Ext. 282
An K<tuai Hiunity employer

Tool and Die Maker-
M a c h i n i s t

New Modern Tool And Die Sho 
In Skokie, Iii. Has An Opening F<

Tool Maker, Machinist 
Good Pay And All Benefits.

Air Conditioned Shop 
MANAN TOOL & MFG. CO., IN) 
3656 W. Oakton St., Skokie, I 

_______ TEL — 677-5300_______

Platinkite “Draugę”.
HELP VVANTED — MOTERYS

COME TO CALIFORNIA ON YOUR VACATION
SURGERY NURSES
Immediate Openings For Fully Experienced Scrub Nurses 

In 297 Bed Fully Accredited County Hospital
California registration or eligibility reąuired One position reąuire 
ability to assume administrative responsibillties. Salary in range c 
$676 to $905 per month and standby pay. Starting salary depend 
on ąualifications. Wonderful working conditions and benefits.

Contact Direetor of Nursing
SCENIC GENERAL HOSPITAL

830 SCENIC DRIVE, MODESTO, CALIFORNIA 95350 
PHONE (209) 524-1251

HELP MANTED VYRAI

.. .. Excellent Opportunity! Immediate Opening!
Outstanding Salary Commensurate With Experience

PLASTIC MOLD MAKERS
With pay for relocation

Excellent Fringe Benefit Program. Steady Employment. 
Contact Mr. Kenneth Ooates

(812) 273-4040 days (812) 273-2324 evt
Or write ln confidence

MADISON PLASTICS
Highvvay 421 North Madison, Indiana 4725



dar vienas kapas
Birželio 17 d. Great Falls mie 

ste Montanoje buvo iškilmin
gai pala dotas kun. Aleksandras 
Norius (Nekrašas)

Laidotuvių apeigos įvyko šv. 
Onos katedroje, dalyvaujant 
Montanos vyskupui Bernardui 
Schusteriui. Jis pats iš vakaro 

^įaidotuvių koplyčioje už velioni 
atkalbėjo rožinį ir kitas maldas. 
Pranciškonų provinciolas, kun. 
Leonardas Andriekus, OFM, ta
rė progai pritaikytą žodį, iškel
damas velionio, kaip Viešpaties 
piligrimo dalią šioje žemėje. Iš
vakarėse buvo susirinkę to mies 
to kun’gai, vienuolės seserys
ir apie 200 pasauliečių.
* Laidotuvių mišias laikė 5 ku
nigai: velionio klebonas kun. M 
Werner ir 1 lietuviai — provin
ciolas, kun. Jonas Patašius, kun. 
Eugenijus Jurgutis, OFM, ir 
kun. Izidorius Gedvilą. Mišiose, 
prieš kurias buvo atgiedotos eg
zekvijos, dalyvavo 25 kunigai 
ir vyskupas. Jis pabaigoje mi
šių atkalbėjo Libera ir nulydėjo 
Įurštą iš katedros į kapines. 
Kapinėse duobę palaimino ir pa
skutines apeigas atliko kun. L. 
Andriekus, OFM.

Kun. Aleksandras Norius bu
vo gimęs 1928 m. rugpiūčio 
7 d. Kėdainiuose. Prieš antrąją 
rusų okupaciją Lietuvą paliko 
dar visai jaunas. Gimnaziją bai
gė Eichstaette Vokietijoje. Po 
to pasuko į dvasininko kelią. 
Gyvendamas šv. Kazimiero ko
legijoje Romoje, studijavo An- 
gelicum universitete, įs'gyda- 
mąs teologijos daktaro laipsnį. 
Kunigu įšventintas 1953 metais, 
tęsė studijas Biblicum Institute 
ir ten gavo Šv. Rašto licenciato 
laipsnį.

Į Ameriką atvyko 1958 in. 
ir gavo parapinį darbą Seattle 
vyskupijoje Washingtono valsty 
bėję. Iš ten netrukus persikėlė 
į Brooklyno vyskupiją ir įsijun
gė į lietuvių gyvenimą. Parapi
jos darbą velionis vertino, bet 
jo dėmesį labiau traukė moky
mas ir bendravimas su jauni
mu. Apie metus pavikaravęs, 
apsigyveno pas lietuvius pran
ciškonus Brooklyne ir ėmė ruoš 
tis profesūrai Amerikoje. New 
Yorke Columbia universitete įsi
gijo pedagogikos magistro laips 

ir taip pat tame pačiame uni
versitete — Rusų studijij insti 
tute rusų kalbos bei literatūros 
magistro laipsnį. Be to, dar spe 
cialių kursų klausė Fordhamo 
universitete New Yorke.

Baigęs studijas, gavo profe
soriaus vietą šv. Jono universi
tete Brooklyne. Jame dėstė 7 
metus įvairius dalykus — reli
giją, filosofiją, pedagogiką, kal
bas, kol šią žiemą persikėlė į 
Great Falls kolegiją Montanoje 
Tenai dėstė tik vieną semestrą. 
Pas lietuvius pranciškonus, kaip 
rezidentas, išgyveno 11 metų.

Kun. Aleksandras Norius bu
vo knygos žmogus. Labai daug 
skaitė, pirko visus savo srities 
geriausius veikalus, giliai do
mėjosi religinių ir pasaulinių 
mokslų pažanga. Buvo neišsen
kamos energijos žmogus. Pats 
nuolat studijavo ir žiemą bei va 
sąrą dėstė. Studijose jis rasda
vo atilsį savo dvasiai. Likusį 
laiką nuo studijų, skyrė visuo

San Francisco mieste mergina su mašina nušoko nuo statybos 'balkių. Mergina sveika išlipo iš- automašinos.

meninei veiklai. Brooklyne gy
vendamas, kurį laiką buvo atei
tininkų ir skautų dvasios va
das. Savo butelyje telkė jauni
mą diskusijoms aktualiais šių 
dienų klausimais. Priklausė lie
tuvių kunigų Vienybės organi
zacijai, prenumeravosi lietuviš
ką spaudą, sekė lietuvių gyveni
mą pasaulyje ir tėvynėje. Prieš 
trejus metus aplankė Lietuvoje 
savo gimines: motiną, 3 brolius 
ir seserį.

Nors kun. Norius labai trum
pai gyveno Montanoje, tačiau 
jo laidotuvių proga žmonės pa
rodė gilų nuoširdumą. Pažy
mėtina, kad tos vyskupijos vi
cekancleris yra lietuvis, kun. 
dr. Jonas Patašius, o kun. Izi
dorius Gedvilą klebonauja Ter- 
ry mieste. Vyskupas, Great 
Falls kolegijos personalas, dva
siški ijar eiliniai žmonės rodė

A. a. kun. A. Norius

gilų gailestį' bei užuojautą dėl 
kun. Noriaus mirties. Vietinė 
spauda taipgi pagarbiai aprašė 
velionio gyvenimą ir staigią mir 
tį, išsiliejus kraujui galvoj. Tai 
įvyko vos grįžus iš kunigų reko
lekcijų. Be minėtų dviejų kuni
gų pranciškonų, laidotuvėse da
lyvavo jo mokslo bei jaunystės 
draugai; Vacys Steponis iš New 
Yorko ir Bronius Aleksandra
vičius iš Hartfordo, Conn.

Visi mes ten nuolankiai mal
davome Viešpatį amžinos ramy
bės kun. Aleksandro Noriaus 
sielai. L. A.

Los Angeles, Calif.

(Atkelta iš 5 psl.)
kanauskas paneigė buv. pirmi
ninko A. Skiriaus paskleistą, o 
“Naujienų” ir “Keleivio” pasū
dytą šmeižtą apie Los Angeles 
frontininkų pinigų “iš gerašir
džių žmonių” surinkimą ir pasi
savinimą. V. Čekanauskas A. Ski
riaus kabinete buvo valdybos sek 
retorius.

RYŠIAI SU AMERIKIEČIŲ 
SPAUDA

Ryšium su Los Angeles lietu
vių jaunimo sukaktuvine švente 
birželio 29 Santa Monicos civic 
auditorijoje artimiau sueita su 
amerikiečių spauda. Informacijas 
pažadėjo įdėti “Los Angeles 
Times” ir “Santa Monica Eve- 
ning Outlook”. “LA Times” spe
cialiai atsiuntė fotograrą tauti
niuose rūbuose jaunimui nu
fotografuoti.

,Taip oat “La Times” redakci
joje dirbančios lietuvaitės Mar-

Cicero Šv. Antano parapi.jts mokiniai laimėjo mokslo parodoje varžybas 
Vytenis Zygaš laimėjo premiją mokslo ir matematikos parodoje St. Joseph 
aukšt. mokyklos patalpose. Jie čia matyti su mokyklos sesele Annunciata. 
Nuotrauką įsidėjo ir “Cicero Life" laikraštis.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LEMONTO LITUANISTINĖJ 

MOKYKLOJ

Lemonto Maironio lituanisti
nė mokykla baigė šiuos mokslo 
metus gegužės 24 d. Tos dienos 
rytą visi susirinko St. Alphon 
sus parapijos bažnyčioje, kur 
lietuvių kalba šv. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. St. Gaučas, giedojo 
dr. J. Briedžio
choras.

Po pamaldų mokyklos salėje 
moikyklos vedėja Ona Abromai 
tienė įteikė aukštesniosios litu
anistinės mokyklos baigimo 
atestatus pirmiesiems šios mo
kyklos abiturientams: Kristinai 
Abromaitytei, Jonui Abromai
čiui, Kristinai Griniūtei ir Anta
nui Razmai. Jų klasės globėja 
mokytoja Zina Katiliškienė 
juos alpdovanojo Ikfnygomis.

Abiturientų vardu gražų atsi 
sveikinimo žodį pasakė Kristi
na Griniūtė, o mokyklos vardu 
juos pasveikino 6-tos klasės mo-
kiniai Agnė Katiliškytė, Sigita užbaigimo dalies visi nuvyko 
Kronaitė, Rasa šoliūnaitė ir j Argonne parką, kur buvo ge- 
Edis Razma. gužinė iki pavakarių. Čia buvo

Žemesniosios mokyklos 6 sky proga jaunimui pažaisti, o tė- 
rius baigė ir pažymėjimus gavo vams pasikalbėti apie ateinan 
Ričardas Burba ir Rolandas čių mokslo metų darbus> kurįe 
Pflškns prasidės šeštadienį, rugsėjo 6

Toliau visiems Ikitiems moki- dieną. vk.
niams buvo duoti pažymėjimai, 
o geriausi mokiniai gavo ir do
vanų — knygų. Mokytojams 
dr. J. Briedžiui, M. Burbienei,
A. Grinienei, K. Jakštui, Z. Ka
tiliškienei, J. Lukošiūnienei, R.
Mastienei, E. Razmienei, M.
Umbrasienei, V. Umbrasui ir 
K. Abromaitytei buvo taip pat 
įteikta gėlių ir knygų.

Trumpus sveikinimo žodžius 
visiems pasakė Lemonto LB 
apylinkės valdybos pirmininkas 
dr. J. Briedis ir mokyklos ikape 
lionas kun. dr. F. Gurecka®.

Tėvų komiteto pirm. Kęstu
tis Biskis įteikė PLB valdybos 
ir JAV LB švietimo tarybos 
atsiųstus garbės diplomus mo
kykloje 5 ar daugiau metų dir-

ge Norvich iniciatyva ruošiamas 
straipsnis šiam dienraščiui apie 
Los Angeles lietuvius. Redakci
nio štabo narė p. Fay birželio 19 
d. šiuo reikalu turėjo pasitarimą 
su kai kuriais bendruomenės 
žmonėmis. Kj.

busiems mokytojams: Onai Ab 
romaitienei — mokyklos steigė 
jai ir ilgametei vedėjai už 1G 
metų darbą, Modestai Umbrasie 
nei —| 8 metų darbą, Jadvygai 
Luikošiūniemei — 5 m., dr. Juo
zui Briedžiui — 5 m., Zinai Ka
tiliškienei — 5 m., Vitaliui Um 
brasui — 5 m. Padėkos garbės 
diplomas įteiktas ilgamečiui mo 
kyklos rėmėjui ir mecenatui dr.

vadovaujamas į Antanui Razmai ir Elenai Raz- 
j mienei (Razmų šeima šiais mo
kslo metais mokyklai tiesiogi
niai paaukojo 276 dol.).

Jautrų atsisveikinimo žodį 
mokyklai tarė vedėja Ona Ab- 
romaitienė, kuri ilgus metus 
nuoširdžiai ir rūpestingai dirbu
si, dabar pasitraukė iš vedėjos 
pareigų. Jai visos mokyklos mo
kinių ir tėvų vardu tėvų komi
teto pirm. K. Biskis ir vicepirm.
M. Umbrasienė padovanojo gra 
žų lietuvišką kryžių kaipo pa
dėką už didelį ir neįkainuojamą 
darbą.

Po iškilmingos mokslo metų

A.+A. ONA ŠEŠTOKIENE
MOZVRA1TYTE

Gyveno 6812 S. Bell Avė., Chicago, III.
Mirė birželio 23 d., 1969, 7:30 vai. vak., sulaukus 89 m. 

amžiaus:
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 20 .m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus kun. Juozas Sheštokas, 

(St. Adrian parap.), duktė Marijona ir žentas Pijus Marmai; 
Lietuvoje duktė Elena Bastien.ė su' šeima; anūkė Genevieve 
Cleveland, su vyru Frank, 2 proanūkai John ir James Cleveland 
ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Joseph McPhe.e ir Sūnų koplyčioje, 
7133 S. Westem Avenue.

Laidotuvės įvyks ketv., birželio 26 d. iš koplyčios 10.30 
vai. ryto bus atlydėta į St. Adrian parapijos bažnyčią, kurioje 
U vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Gėlių prašoma nesiųsti.

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

Laidotuvių direkt. Joseph McPhee ir Sūnūs. Tel. PR 6-0777

A A.

ANTANINA ZIMONTAS
KAI,BYTE

Gyveno 4422 S. Talman Avė.
Mirė birželio 24 d., 1969, 1:50 vai. ryto, sulaukus 74 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Anthony, marti Adela, 
2 dukterys: Genevieve Rasinski, žentas Walter, ir Adelle Bur- 
ton, žentas Frank, 8 anūkai, 2 proanūkai, ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California 
Avė. Laidotuvės įvyks ketv., birželio 26 d. iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentai, anūkai ir 
proanūkai.

Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440.

Mūsų kolonijose
Hartford, Conn.

PAMINĖTA
BAISIOJO BIRŽELIO 15 - JI

Birželio 15 d. Hartfordo lie
tuviai religinėmis apeigomis pa
minėjo lietuvių kančias, vežant 
juos prieš 28-rius metus į Si
birą ir ten badmirį, nepakel a- 
mus darbus ir daugelio mirtį.

Tą dieną, S‘30 vai., per lietu
vių pamaldas, buvo šv. Mišios 
už ištremtuosius ir kenčiam "us 
okupuotoje Lietuvoje. Praside
dant mišioms, į bažnyčią suėjo 
su vėliavomis organizacijos: 
Lietuvos veteranų s-gos Sabo
nio postas, skautai ir skautės, 
romuvėnai. Šv. Trejybės Lietu
vių vyrų klubas (šios organiza
cijos nariai per mišias priėmė 
šv. Komuniją ir turėjo pusry
čius), Lietuvių bendruomene ir 
kiti.

Šv. Mišias aukojo ir reikšmin
gą pamokslą pasakė klebonas 
kun. I. Matutis. Pamoksle pa
žymėjo vežamųjų į Sibirą už-

t

BOSE YUSKAITIS
Pagal tėvus Culklnls

Gyveno Watervliet, Michi
gan.

MirS birželio 23 d., 1969, su
laukus 76 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Joseph, 2 sūnūs: Robert, 
marti Rita, ir Leo, marti Mar
ge, 4 anūkai, ir kiti giminūs, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pa&irvtotas ilrake and 
Son koplyčioje, 625 Busse 
Highway, Parlk Ridge, Iii.

Laidotuves jvyks ketv., bir
želio 26 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta j Our 
Lady of Ransom parapijos 
bažnyčią, kurioje 10 vai. jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą,. Plo pamaldų bus nu
lydėti! J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Drake 
and Son. Tel. 698-336S.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 25 d.

kaltuose prekiniuose vagonuose 
kančias, badaujančius prie ne
pakeliamų darbų Sibire ir dau
gelio mirtį. Paminėjo ir išvež
tąjį vys k .Meculovą Reinį, ku
ris, rusų komunistų nukankin
tas mirė kariniame Vladim.rj 
kalėjime 1953 m.

Per mišias giedojo Hartfor
do “Aido” choras, vargonuo
jant ir diriguojant muz. Jūrę ui 
Petkaičlui. Choras pagiedojo 
šias giesmes: Pulkim ant kelių.

Mielam bendradarbiui
JUOZUI LIUBINUI,

jo brangiai Motinai Lietuvoje mirus, nuošir
džią užuojautą reiškia

LB East Chicagos Apylinkės 
Valdyba

PETKUS
IEVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

r

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

Malda už tėvyne - - A. Kičą 
nausko, O, Kristau, Pasaulio 
valdove — K. Kavecko, Šventas 
šventas — vertimas — Šuberto 
ir JAV bei Lietuvos himnus.

Trimitavo trompete Petras 
Petkaitis, muz. J. Petkaičio sū
nus.
Pietų metu per “Tėvynės Gar

sų” lietuvių radijo valandą ve
dėjas Algimancas Dragunevi- 
č'u. paskaitė Lietuvių Tarybos
P’ rasią. J. Bernotas

9



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. birželio mėn. 23 d.

X A a. Ona Šeštokienė, 84
metų amžiaus, kun. J. šeštoko 
motina, mirė birželio 24 d. Lai
dojama šį šeštadienį.

X Vysk. Antanas Deksnys 
iškilmingas šv. Mišias laikyo 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje, Marąuette Parke, birže
lio 29 d. 3 vai. po pietų. Viešas 
pagerbimas bus Martinąue sa
lėje 6 vai. vak. Bilietus dar gali 
ma įsigyti pas O. Gradinskie
nę, paskambinant FR 6-1998. 
Likutis nuo bilietų mokesčio 
bus įteiktas naujam vyskupui, 
kaip visų lietuvių dovana įsikū
rimui Europoje. Martiniąue pa
siekti lengvai galima ir autobu 
sais važiuojant Western'gatve 
iki 79 gt. ir persėdus — kitu 
autobusu ilki 95 gt. Paskiau vie 
ną bloką paeiti pėsčiomis.

X Senatorius Everett Mc
Kinley Dirksen ir kongreso at
stovai Roman C. Pucinski, 
Frank Annunzio, Edward J. 
Dervinski iš Illinois ir senato
rius Hugb Scott dr Kongreso at 
stovai Daniel J. Flood, James 
A. Byrne, John H. Dent iš Penu 
sylvanijos sutiko būti garbės 
komitete Amerikos lietuvių kon 
greso. šie senatoriai ir kongre
so atstovai yra gerai susipaži
nę su Lietuvos klausimu ir daž 
nai Lietuvos bylą prisimena.

x Kun. M. Tamošiūnas at
siuntė iš Kolumbijos sveikini
mus vietos lietuvių vardu, Ko
lumbijos draugystės dienos pro
ga.

VYSKUPO A. DEKSNIO 
PAGERBIMO IR KUNIGŲ 

VIENYBES SEIMO 
PROGRAMA

Liepos 1 dieną Vienuoliktą 
valandą r. šv. Mišios šv. Kry
žiaus bažnyčioje. 12 vai banke
tas Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje 2 vai. Kunigų vienybės sei
mo atidarymas, 5 v. 30 m. Va
karienė pas tėvus jėzuitus J. 
Centre.

Liepos 2 dieną. 10 vai. kuni
gų Vienybės seimo II sesija šv. 
Kryžiaus par. 12 vai. Pietūs

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Mokj- ojų S-gos Chicagos sk.

Reu. j Piačas Aieužiagų siųsti. 7045 Sc Claremont Avė., Chicago, 111. 60636

KELIONE Iš PASAULIO
Vieną dieną mes nutarėm nu- pat apsidžiaugė, (kad net pradė-

keliauti į Venerą. Mano mamy jo verkti, Tetulė Viktutė išsi-
tė, mano tėvelis, mano sesytės gando, kai pamatė tą įdomų
Nora ir Dana, mūsų Pikis ir aš. gyvulį. Bet kai sužinojo, kad

u£jom priaugti astronautų, yra mandagus ir labai geras,
... - . . ,. . . kaip galima issknsti iš pašau- . nebijojo jo daugiau. iTen buvoiki 5 v. seimo paskutine sesi- r x x , ,_ Qn i, • . ,. j ho. Astronautai pasakė: “Jus'taip gražu, taip patogu, kadja, o.oO v. vakarienė pas tėvus, , _ _ , . . • t..„ „ „ galite pasinaudoti musų rakė- mes ten norėjom pasilikti. Ir
marijonus prie Draugo . Ku- r , . , . . „5. . , . I ta, tik kainuoja daug pinigų .mgų Vienybes seimo metu refe ’ . v„ . r, ., i-,. Mes ieškojom, iškratėm visasratus _ paskaitas skaitys prof. , ,v „ ,
dr. A. Kučas, "Katalikų vald- P*Wų-....... . Gerai , — atsakėme mes visi.muo Amerikos lietuvių gyveni- ■ „

. prel. J. Balkonas. "Lietu. T» mes susipakavom sa-me

X Justa Karpiūtė, Westville, 
III., žinoma visuomenės darbuo
toja ir mūsų dienraščio kores
pondentė, pratęsdama prenume
ratą pridėjo dar 5 dol. auką 
“Draugui” paremti. Dėkojame.

X “Draugui” aukų atsiuntė: 
3 dol. — Mary Petrauskas, po
1 dol. _  Antanas Kiudulas ir
M. Baltrušaitis. Dėkojame.

X Biržėnų klubo nariai ii' 
draugai kviečiami gausiai daly 
vauti išvažiavime į gamtą, ku
ris įvyks birželio 29 d. prie p. 
Spaičio daržo esančioje aikštė
je (ikur kasmet renkamės). At- 
vvkstantieji prašomi apsirūpin
ti valgomais ir geriamais daly
kais. Visi prašomi nesivėluoti.

x Lietuvių reformatų bažny 
čios sinodas įvyko pereitą, sa
vaitgalį, 1942 N. Spaulding 
Avė., Chicagoje. Jo ruoša ir 
pravedamu rūpinosi reformatų 
kun. Povilas Dilys ir kiti dar
buotojai. Iš įvairių JAV ir Ka
nados vietų buvo suvažiavę apie 
70 asmenų. Sinodo proga buvo 
išleistas ir reformatų žurnalo 
“Mūsų Sparnų” numeris.

X A. Karaitis, Gintaras Re- 
sort savininkas, Union Pier, 
Mich., rūpindamasis priimti šio 
sezono vasarotojus, nepamiršta 
ir mūsų spaudos. Šiomis dieno
mis jis atsiuntė 10 dol. auką 
“Draugui” paremti. Dėkojame.

X Dr. Algirdas Julius Ramo
nas, kuris jaunystės dienonrs 
pats išgyveno skautavimo 
džiaugsmingas dienas, kelias 
vasaras vyko į skautų stovyk
las ir ten talkino kaip gydyto
jas. Be to, jau keli metai, kai 
jis tikrina skautų, vykstančių 
stovyklauti, sveikatą. Apie 70 
skautų patikrino sveikatą bir
želio 10 d. ir dar kartą tikrino 
Jaunimo centre birželio 24 d. 7 
vai., antradienį. Dr. Algirdas J. 
Ramonas ėmėsi iniciatyvos pa
statydinti Rako stovyklavietėje 
medicinos ambulatoriją, kuriai 
jau surinko apie 1,500 dolerių 
(iš kurių 1,000 dolerių jis pats 
paaukojo). Šiame darbe jam 
talkina, eidamas iždininko pa
reigas, skautininkas Vytautas 
Kasniūnas. Ilgus metus skau
tams stovykloje talkino ir kitas 
'gydytojas, žymus visuomeninin
kas dr. Kazys Bobelis. O taip 
pat dr. Steponas Biežis, dr. Sta
sys Budrys, dr. Kisielius iš 
Ohio. Tikimasi, kad ir šiais me
tais kas nors iš gydytojų vyks 
į stovyklą. Prašom skambinti 
585-3617.

X Skubiai reikalingas 3-jų 
asmenų šeimai 2-jų miegamųjų 
butas Marąuette ar Evergreen 
parke. Skambinti po 6 vai. vak. 
telef. 863-4583. (sk.)

X Didelė 500 vietų salė ir ke- 
;urios mažesnės salės vestuvėms 
>ei įvairiems baliams. Taip pat 
jatalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
sendrovės admin'struojamą O’ 
JARE CONGRESS INN. 3010 
U. Mannheim Rd., Franklin 
’ark,, Illinois 60131. Tel.: 455 
4300. (ak.)

as

savai vo daiktus, pasiėmėm Pikį (mū-vio kunigo atsakomybė ------ „ . ,
tautai", prof. S. Yla, "Lietuvių I į ^ehavpm. Jsėdom

į raketą, uzsidarėm duris, pnn-religinio centro sudarymas”, ir 
kun. J. Kubilius, “Nauji litur
giniai potvarkiai”.

IŠSKRIDO VARŠUVON

L

Lenkų Rymo katalikų susi
vienijimo 165 nariai išskrido iš 
Chicagos į Varšuvą specialiu 
lėktuvu. Lenkijoje ši grupė ža
danti praleisti 30 dienų.

NAUJOS TELEFONŲ 
ABONENTŲ KNYGOS

Illinois Bell telefonų kompa
nija šiomis dienomis savo 
klientams pristato naujas abo
nentų knygas. Kiekviena knyga

X Charles ir Marija Simcoe, 
gyveną Loekport, N. Y. (7117 
Fieldorest Drive) paskelbė, kad 
jų duktė Joyce susižiedavo su 
dr. Leonardo ir Zitos Šimučių 
sūnum Pranu (3551 W. 98 
Street, Evergreen Park, III.). 
Būsimoji Simutienė yra baigusi 
New Yorko valstijos universite
tą Buffalo, N. Y.. Pastaruoju 
metu įgijo bakalaurato laipsnį. 
Specialybė anglų kalba. Planuo 
ja mokytojauti Rantoul, III., 
aiukštesmioje mokykloje. Pranas 
Šimutis pernai baigė Illinois 
universitetą, įgydamas bakalau 
rato laipsnį iš politinių mokslų. 
Šiuo metu tame pačiame univer 
sitete studijuoja teisę. Juod- 
viejų vestuvės įvyks Šv. Mari
jos bažnyčioj š. m. rugpiūčio 
16 d. 10 v. r., Loekport, N. Y:

sveria po 5 svarus, turi 1,708

šom Pikį prie 'kėdės, suskaičia
vom “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1, 0” ir lekiam. Po kiek laiko 
mes pasijutom, kad mes ka
bom ore. Mat, mes visi pamir
šom užsidėti geležinius batus. 
Tad mes greit užsidėjom batus 
ir nufcritom ant savo sėdynių. 
Pasaulis mažėjo ir mažėjo, kol 
dingo mums iš akiračio. Tik 
staiga prieš mus atsirado dide
lis, baltas mėnulis. Tėtis sako 
“Sustokime pavalgyti, ir pail
sėti.” — “Gerai”, sutiko Šeimy
na ir Pikis. Pavalgėm ir vėl at
sisėdom į raketą. Užsidaram 
duris ir nepamiršom užsidėti

pasilikom. Ten yra vien tik 
mūsų giminės ir draugai. Visi 
esame linksmi daugiau nebeno- 
rim keliauti. Ten oras yra la
bai malonus. Nei per šilta, nei 
per šalta, bet kaip tik. Taip ir 
apsigyvenome čia.

Vita Šerelytė,
10 metų. K. Donelaičio L. mok. 

5 skyrius

MANO TĖVELIS
Aš labai myliu savo tėvelį. 

Mes švenčiame Tėvelio dieną

puslapius. Įtraukta apie milijo-

X Išsimatuokit kambarį ir 
langą : Gradinskas pasakys koks 
Emerson vėsintuvas jums rei
kalingas. 2512 W. 47 St., FR 
6-1998. Atd. lig 6 v. v., pirm. 
ir ketv. lig. 9 v. v. (sk.)

x Parduodami pasiūti tauti
niai rūbai. Skambinti tel. LA 
3-6095 (sk.)

PARDAVĖ GATVĘ

Chicagos miesto tarybos na 
riai puolami už pardavimą 354 
pėdų ilgio N. Frontier gatvės 
Mid-Continental Realty korpo
racijai. Miestas už gatvę turėjo 
gauti $233,000. Tarybos nariai 
nusprendė gatvę parduoti už 
$175,000.

PAGERBTI LIETUVOS 
KANKINIUS DABARTINĖ 
PROGA NEPASIKARTOS
Mums dabar gyvenantiems 

tenka nepasikartojanti privile
gija įamžinti Lietuvos vardą ir 
jog kankinių atminimą lietuviš
ka koplyčia Šv. Petro baziliko- 

! je, Romoje.
Tapti šio darbo dalininku 

laiko jau ne daug beliko. ,
Kviečiame visus įamžinti sa-1 

vo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčios kūrėjų tar- j 
pe.

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian Martyrs’ Chapel 

Fund,
2701 W. 68th St. 

Chicago, DI. 60629.

Vasaros pradžia. 
IV sk. mok.

Piešė Vida Zinkutė, Marąuette Parko lit .m-lo:

LIETUVA DVI PELES

Lietuva yra mano tėvynė. 
Mano tėveliai ten gyveno. Mano

birželio trečią sekmadienį. Ma- tėveliai prisimena, kaip seniau 
no tėvelis labai laimingas, jis ten buvo Bet dabar LietuVą
gimė vasario 16tą dieną. Mano 
tėtė yra labai geras, jis nuvežė

valdo rusai. Lietuviai bando vėl 
būti laisvi, bet rusai labai var

Ei, pupos, pupelės, 
Ateina dvi pelės!
— Aš Piksė!
— Aš Dik&'ė! 
Sesutės abi.

mane į parką kur (baseball) persekioja. Blogai, ar ne?
muštuką žaidžia. Vieną kartą 
mano tėtė visą verandą ir nauj į 
virtuvę pastatė. Mano tėvelis 
molka labai gražiai piešti. Jis 
padaro gražias koplytėles. Tėtė

Seniau ten buvo labai gražu. 
Dabar- rusai viską pakeitė.

Mano mamytė gyveno kaime, 
o tėvelis _  mieste. Kai aš už-

geležinius batus. Užsidėjom dir- vis4 laįk4 man atneša saldai- augsiu, aš važiuosiu į Lietuvą
žą, suskaičiavom, 10, 9, 8, 7,nas vardu. Knygos tiražas šie- g 5 3 0 lekiam

kia 2,294,000 egzempliorių. pQ kelet(>s dienų atsiradom 
Veneroje. Ten nebuvo taip įgra-LĖKTUVAS SUDUŽO
žu, kaip pasaulyje. Buvo tokiePrivatus vieno motoro leng-!., _ 

vas lėktuvas, pakilęs vos 100 »dom“i jyYUbal Turėjo 4 gal- 
pėdų, nukrito Ir sudegė Camp. ’as- ®, < « uodegas' Jle
bell aerodrome, netoli Round buv° ““ T? T“ 5 ferL 
Lake ir Grayslake priemiesčių. Je . 11 _ aug
Žuvo vienas vyras, antras tai- I****- Ten buv° šilta'
tišfcai apdegė.

IS ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE

David Balaishis naujas

o naktį — šąlta. Mės nuėjom 
ir užsąkėm kambarius motely
je. Motelyje nebuvo vandens. 
Tai mes ėjom ieškoti vandens 
apie planetą. Pilkis užuodė van
denį po žeme. “Au, au, čia yra 
vandens” — sulojo Pikis. Tėtis 
pasiėmė kastuvą ir pradėjo 
kasti žemę. Kasė, kasė, kol at
radom vandenį. Bet ten gyveno 
maži, pagaliuko didumo, žmnge 
liukai. Jie buvo tokie maži, kad 
jiems nielkad nereikėjo gerti 
vandens. “Ak, ką jūs čia daro
te” — sušuiko jų prezidentas. 
— Tėtis išsigandęs sako: “Mes 
ieškojom vandens, nes mes ne
galim gyventi be vandens.” — 
“Gerai”—sako prezidentas “Bet 
jei daug paimsi, tai susprogdinsi 
mūsų planetą, kaip balioną. 
Paėmėm kiek mums reikėjo ir

lietuvis medicinos daktaras, nukeliavom atgal į motelį. Tė- 
Jaunasis daktaras yra gimęs tis sako. “Čia mums nepatogu 
1943 m. vasario 4 d. Roches- ir nepatinka, keliaukime toliau.
teryje, N. Y. Baigęs šv. Jurgio 
lietuvių parapijos mokyklą ir 
Aąuinas gimnaziją, įstojo į 

j Wiindjsoro u-tą. Ten įsigijęs 
i bakalauro laipsnį, įstojo į Toron 
to u-tą, medicinos fakultetą ir 
šį pavasarį gavo daktaro laipsnį. 
Šiuo metu Dovydas Balaišis jau 
atlieka praktiką Toronto ligoni
nėje, ,o po metų, specializuosis 
bendrosios chirurgijos srityje, 
kas tęsis penketą metų. Planuo
ja gyventi ir dirbti Rochestery- 
je. Pasikalbėjus su jaunuoju 
akademiku, papasakojo, kad 
jam 8 metai studijų kainavę 
apie 16,000 dolerių., kurių dalį 
gavo stipendijomis, dalį tėvai 
užmokėjo, o likusius užsidirbo 
pats su žmona Linda, kuri dirba 
gimnazijoj mokytoja. Tėvai Ba- 
laišiai, kurie įgyvena 97 War- 
eaw St., džiaugiasi sūnaus at
siektu mokslu ir ta, proga jie 
birželio 14 d. šv. Jurgio lietu
vių parapijos salėje suruošė šau 
nias vaišes, sukviesdami gimi
nes, draugus ir kaimynus kartu 
pasidžiaugti. Balaišiai yra ak
tyvūs šv. Jurgio lietuvių para
pijos nariai. (B. k.j

Visi sutiko. “Bet”, — sako ma
ma, “pasiimkim vieną įdomų 
gyvulį, su 4 galvom, 9 kojom, 
8 uodegom”. Mes nuėjom ir pa
siėmėm tą įdomų gyvulį. “Ge
rai”,—visi sutiko. Atsisėdom į

Kur peilis? Kur šaukštas? 
O stalas toks aukštas... 
Vai, dėde,
Gal kėdę
Viešnelėm turi ?

nių. Kiti vaikai neįvertina savo 
tėvelių. Jie nesupranta, kaip 
būtų sunku be tėvelio.

Vytenis Senuta,
9 m. Brockton, Mass.

savo tėvynę.

Katytė miegalė 
Pabusti negali.
O Algis 
Ką valgys,
Jei pupų neliks?

Felicija Radvilaitė,
Parengiamosios klasės mokinė 

Iš “Žiburėlio” nr. 11.

Mačiau tą įdomų gyvulį... Piešė Vita šereikytė, 10 metų

RAŠINIAI APIE MAMAS

Mamytė yra ta, kuri skalbia, 
lygina, siuva, audžia ir siuvinė
ja. Ji tvarko kambarius, plauna 
indus ir perka maistą. Ji myli 
mus ir globoja, pagydo mus kai 
mes sergame.

Vilija Ramunaitė, 5 sk.

Mano mamytė yra labai ge
ra. Ji nuveda į mokyklą ir duo
da valgyti medauninkų, saldai
nių ir pyragų. Kai aš sergu, ji 
duoda aspiriną ir aš geriau jau
čiuos.

Kristina Juzaltytė, 4 sk.

Mamos diena yra gera. Mama 
Tu esi gera, Tu man duodi pini
gų-

raketą užsidarom duris, suskai
čiavom. “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1, 0, ir lekiam. Po vienų me
tų atsiradom Plutone. Ten su
tikom savo gimines. Jie taip

Vytukas Mašalaitis, 2 sk.
Vinco Krėvės lit. mokyklos 

mokiniai Philadelphijoje

Kelione iš pasaulio Piešė Vita Šerelytė ,10 m.

VILNIUS

Vilnius yra Lietuvos sostinė. 
Tą miestą įkūrė Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas, prie tekan
čios Neries upės ir Panerių kal
nų, prieš daug šimtų metų. Tas 
miestas yra labai senas, bet la
bai gražus. Ten yra daug gražių 
pastatų ir daug gražių bažny
čių. Mes dabar negalime nuva
žiuoti į Vilnių, nes jį užėmė ru
sai, ne tik Vilnių, bet ir visą 
mūsų tėvynę.

Daiva Barškėtytė, 
Marąuette P. Lit. mokyklos 

IV sk. mokinė

NERVAI

Šeimos gydytojas pataria sa
vo pacientui — tėvui:

— Geriausias būdas išgydyti 
jūsų dukterį nuo nervų, tai pa
sakyti, kad yra senėjimo pažy
mys.

MANO KELIONĖ

Vieną dieną mes išvažiavome 
atostogauti į šiaurės Wiscon- 
siną. Mes važiavome ilgai. Su
stojome prie ežero. Tada pasi
statėme palapinę. Ėjom žuvų 
gaudyti, o vakaro kepėm žuvis 
ant laužo. Man ten labai pati
ko. Aš ten žaidžiau su savo 
broliu, ėjau pasivaikščioti į 
mišką. Vieną naktį aš miegojau 
mašinoje. Ten buvo meškų ir 
rakūnų. Aš dar kartą norėčiau 
važiuoti į šiaurės Wisconsiną.

Audrius Vitora, 3 sk. 
Dariaus - Girėno lit. mokykla.

Pranyko pupelės.
Čia buvo dvi pelės,
Tai Piksė 
Ir Diksė
Svečiavos pas mus.

Jonas Minelga

GALVOSŪKIŲ SPRENDĖJĄ 
PREMIJOS

Jogaitė — 15 doL, Gylys 
— 13, Bichnevičius —, 12, Sta- 
saite — 11, Grybinas — 11, Ja- 
nulevičiūtė — 10, GrybinaiU 

j — 9, LSidrytė — 9, Degučiai 
i 8, Matukaitė — 8, Sidrys — 
Lapas — 7, Kriščiūnaitė — 6 
Brakauskai — 5, Karklys, 5
Navickaitė __5, Kemešys — 5
Stončiūtė — 2.

S

Tie, kurie gavo mažiau 50 taš
kų, į premijų sąrašą neįeina, 
Dėkoju visiems dalyvavusiems 
galvosūkių konkurse. Ypatinga 
padėka tiems, kurie nepraleido 
nė vieno trečiadienio. Pailsėję 
per vasarą, rudenį vėl stokite į 
galvosūkių varžybas, kurios 
prasidės nuo spalio mėneskF

Redaktorius

LAIŠKAI
— Kodėl neatsakai į mano 

laiškus ?
— Todėl, kad aš jų negavau. 

Be to, man nepatinka kai kurie 
dalykai, apie 'kuriuos rašai.

Meška ima jėga, o žmogus 
razumu (protu).

Washingtono šeštadieninės Litua
nistinės Kristijono Donelaičio Mo
kyklos vedėja Rūta Penkiūnienė 
sveikina susirinkusius į Mokyklos 
mokslo metų užbaigimą.


