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RUMUNIJA,
NIXONAS
IR
KREMLIUS

Maskva esanti nepatenkinta 
Nixono kelione

JAV spauda, kaip “Chicago 
Tribūne” savo vedamajame pa
žymi, kad pvz. Nixonui vyksiant 
į Rumuniją, dėl to Maskvoje jau 
čiamas didelis nepasitenkini
mas, juo labiau, kad jos sateli
tas — Rumunija įvykdžiusi “ne 
dovanotiną mostą”. Kadangi 
Rumunija laikytina kandidate 
būsimai sovietų invazijai, tai 
esąs galimas dalykas, kad Ce- 
ausescu, pakvietęs Nixoną, ti
kisi gausiąs patikinimų invazi
jos grėsmės atžvilgiu.

Dienraštis mano, kad Krem
liaus vadai atšauks jų numaty
tą kelionę j Bukareštą, gi į bū
simą partijos suvažiavimą Ru
munijoje (rugpj. 4 d.) pasiusią 
tik smulkius partinius pareigū
nus, ar... atsisakysią bet kokios 
delegacijos. , —

“Virtuvės ginčas” ir
Pavergtųjų Tautų Savaitė
Spauda primena 1959 m. lie

pos m. įvykusią anuometinio 
viceprezidento R. Nixono kelio
nę į Maskvą, atidaryti JAV pre
kybos gaminių parodos Sokol- 
nikų parke. Anuomet pasauly 
pagarsėjo “virtuvės ginčas’, 
Nixonui vedus aštru pokalbį su 
diktatorium Nikita Chruščiovu.

Šis pradėjo ginčą, nusiskun- 
dęs, kad JAV Kongresas priė
męs Rezoliuciją, kuria JAV-se 
įvesta, kasmet minima, Paverg
tųjų Tautų Savaitė ir kad buvo 
iškeltas reikalas siekti tų tautų 
laisvės, bei remti siekimus ir 
gyvenančių už geležinės uždan
gos.

Vėl kelionė, paskelbus
Pavergtųjų Tautų Savaitę
Nixonas 1959 m. pareiškė, 

kad JAV-se gyvena nemaža gy
ventojų, kilusių ir iš rytų Eu
ropos, tad Kongresas galėjęs 
išreikšti viešąją nuomonę. Chru 
ščiovas atšovė, kad JAV galinti 
laukti naujų pakeitimų tik ka
ro keliu.

■Dabar, kai tas pats Nixonas 
jau paskelbė Pavergtųjų Tau
tų Savaitę — liepos 13 -19 d. — 
gali bū4:i, kad Kremliaus vadai 
ir vėl bus nepatenkinti, nes 
R. Nixonas vyks į komunistų 
kraštą kaip tik tos Savaitės mi
nėjimams JAV-se pasibaigus.
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R. Nix»nas, viceprezidentu būdamas, 1959 m. vasarą lankėsi Mask
voje. Čia jis (dešinėje) kalbasi su N. Chruščiovu — šis JAV politikui 
piktai prikišo: kodėl JAV Kongresas priėmė rezoliuciją Pavergtųjų 
Tautų Savaitėms rengti?

Bntų sosto įpėdinis Charles vakar 
Valijoje iškilmingai įvesdintas į 
Valijos princus.

Britų Charles -
būsimas karalius

Busimasis karalius — 21-sis 
Valijos princas

CAERNARVON, Valija. — 
Šioje vietovėje, su 9.200 gyven
tojų, vakar įvyko didelės britų 
iškilmės: karalienės Elzbietos II 
sūnus, Charles, įvesdintas į Va
lijos (Wales) princus ir nuo 
vakar oficialiai laikomas busi
muoju D. Britanijos karalium.

Sosto įpėdinis Charles, jau 
20 m. amžiaus, yra 21-sis Vali
jos princas, Tačiau iš buvusių 
20 įvesdinimo iškilmių, tik dvi 
vyko šioje Valijos vietovėje — 
pirma kartą 1301 m. ir antrą
— 1911 m., įvesdinus Edvardą 
VlII-jį. Kitos įvesdinimo iškil
mės vykdavo Anglijoje.

Prisiekė karalienei
Princas Charles buvo įvesdin 

tas pilies aikštėje, stebint bent 
apie 200.000 svečių ir milijo
nams televizijos žiūrovų ne tik 
Anglijoje, bet ir kituose kraš
tuose.

Charles iškilmių metu buvo 
atsiklaupęs prieš savo motiną 
karalienę Elzbietą II ir iškilmin 
gai prisiekė, ištaręs tradicinius 
priesaikos žodžius.
Pirmos iškilmės su pavojais, 

įtampa, pasikėsinimais
Busimojo karaliaus įvesdini

mo iškilmės pirmą kartą vyko 
plačiai jas išgarsinus, išnaudo
jus televizijos galią.

Buvo ir nacionalistų pasikėsi
nimų, ypatingai princo bei jo 
šeimai apsaugai teko pašaukti 
iki 5.000 policijos bei saugumo 
valdininkų.

Karalienės ir jos šeimos trau
kiniui vykus į iškilmių vietovę
— Caemarvon miestelį, su jo 

i 13 amžiaus pilimi, pakeliui, 46
mylias į šiaurės rytus, įvyko 
sprogdinimai netoli geležinkelio 
bėgių. Manoma, kad buvo no
rėta susprogdinti vyriausybės 
pastatus. Du pasikėsinto j ai žu-

Manifestas Pavergt. Tautų Savaitės proga

UŽ PAVERGTŲJŲ LAISVĘ IR JŲ TEISES
Pavergtųjų Tautų Savaitei JAV-se artėjant — Po invazijos vėl iškilo tautų laisvo ap
sisprendimo klausimas — Maskvos Brežnevo samprata pateisina agresyvųjį imperia
lizmą — Ji nukreipta prieš pavergtuosius — Laisvos pasaulio valstybės turėtų pa
remti laisvo apsisprendimo teisę — Laukiama Savaitės atgarsio JAV gyventojų tarpe ,

Dvi pavergtųjų organizacijos 
primena įstatymą 86-90

Netv York, —Ryšium su artė
jančia Pavergtųjų Tautų Savai
te (ji įvyks liepos 13-19 d.) dvi 
pavergtųjų tautų organizacijos, 
veikiančios Netv Yorke, paskelbė 
Savaitės Manifestą. Jį pasirašė 
Christopher Emmet, Pavergtų 
Tautų draugų Amerikoje organi
zacijos pirmininkas ir Jozef Lett- 
trich, Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo pirmininkas.

Abu sambūriai atkreipė dėme
sį į viešąjį įstatymą 86-90, 1959 
m. vienbalsiai priimtą JAV Kon
greso. Tuo įstatymu kiekvienerių 
metų trečioji liepos mėn. savaitė 
(šiais metais, išimties atveju, 
antroji - Red.) yra laikoma Pa
vergtųjų Tautų Savaite.
Vėl iškilo tautų laisvo apsispren

dimo dėsnis
Sovietų įvykdyta Čekoslovakijos 

invazija (1968 m. rugpiūčio m.) 
ir jos vienas padarinių, — atsira
dusi vad. Brežnevo doktrina - 
samprata vėl išryškino tautų lais
vo apsisprendimo ir pagrindinių 
laisvių vienam šimtui milijonų 
rytų bei Europos tautų, klausi-
mą.

Čekoslovakijos tragedija liudi-

Įvairios
H. Luebke -

nebe prezidentas
3.900 svečių atsisveikino su 

buv. prezidentu
BONNA. — Heinrich Luebke, 

vakar pasitraukęs, nuo 1959 m. 
liepos 1 d. buvęs Fed. Vokietijos 
prezidentas, buvo pagerbtas 
Augustus pilyje netoli Bonnos. 
74 m. amžiaus buvusį preziden
tą (Vokietijoje jo pareigos be
veik išimtinai reprezentacijos 
pobūdžio) atsisveikino 3.000 sve 
čių, jų tarpe ir kancleris K. G. 
Kiesinger su vyriausybės na
riais.

Daugiau pagarbos žmonai 
Wilhelminai

H. Luebke, nors ir dėjęs pas
tangų reikiamai tarnauti savo

1 vo jų pačių bombų paliesti. Ki- 
, tur, išilgai kelio, buvo supiaus
tyti telefono ir kiti laidai.

1 • Astronautas F. Borman,
įvykdęs, praėj. Kalėdų metu pir 
mąjį skrydį aplink mėnulį, šiuo 
metu vieši Sovietų S-je. Jį ir jo 
šeimą, 9 dienų kelionei į Sovie
tų Sąjungą pakvietė sovietų - 
amerikiečių santykių institutas 
'Maskvoje.

KALENDORIUS
Liepos 2 d.: Švč. M. Marijos 

Aplankymas. Šv. Aristoaias, šv. 
Monegunda, Lengvinis, Žilvinė.

Liepos 3 d.: šv. Anatolijus, 
šv. Sumifa, Tautminas, Ata.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi krituliai, tem
peratūra sieks apie 80 1. F., ryt 
— giedra, be pakitimų.

Saulė teka 5:20, leidžias 8:29.

ja nepastovumą šių dienų Euro
poje ir vis dar neišspręstus, po 
antrojo pas. karo kilusius, klausi
mus. Brežnevo samprata, savo 
ruožtu, iškelia nemalonią tikro
vę — norą toliau tęsti nepopu
liariųjų komunistinių režimų val
dymą, tų režimų, kuriems visai 
nerūpi patenkinti valią gyvento
jų, kuriuos jie valdo.

Sovietai pateisina agresyvųjį 
imperializmą

Minėtą Brežnevo sampratą 
skelbdami, sovietai, iš tikrųjų, 
pateisina savo agresyvųjį imperia
lizmą ir Sovietų Sąjunga savo in-

V. Sidzikauskas, ilgametis Lietu-
vos Delegacijos FETautose pirmi 
ninkas

žinios

Heinrich Luebke, liepos 1 d. pa
sitraukęs iš Fed. Vokietijos prezi
dento pareigų. Jis buvo antruoju 
pokariniu Vokietijos prezidentu, 
daugiau reprezentacines pareigas 
ėjęs nuo 1959 m. liepos 1 d., taigi, 
ištisą dešimtmetį.

kraštui, tačiau gyventojų buvo 
laikomas silpnoku prezidentu, 
ypač palyginus su jo pirmtaku, 
prof. Heussu.

Jis nedarė įspūdžio savo kal
bomis. Geram vardui pakenkė 
ir R. Vokietijos pareigūnų, spau 
dos įkyriai kelti kaltinimai, kad 
Luebke buvo prisidėjęs, karo 
metu, prie kacetų barakų sta
tybos. Jis tuos kaltinimus bu
vo iš dalies paneigęs ir vengė 
įsivelti į teismą. Pastaruoju me
tu buvo ir studentų pašalpos 
objektu.

Prezidentui dažnais atvejais 
tekdavo vykdyti ilgas, varginau 
čias keliones ir ypač į Afrikos, 
Azijos kraštus. Dėl to Vokie
tijos gyventojai su pasigėrėjimu 
stebėjo jo žmoną Wilhelminą, 
net 10 metų vyresnę, sugebėju
sią atsispirti visiems sunku
mams.

Valijos princo įvesdinimo iš
kilmėse dalyvavo b. viceprezi
dentas H. Humphrey, prez. Ni- 
xono duktė Tricia ir daug kitų 
svečių.

teresus stato aukščiau už tautų 
teisę būti nepriklausomomis ir 
už komunistų orbitoje gyvenan
čių pačias pagrindines teises.

Toji samprata (rusų teisė įsi
kišti į kito, vad. socialistinio 
krašto reikalus) gali turėti svar
bių padarinių ne tik pavergtųjų 
Europos tautų, bet ir viso laisvo
jo pasaulio ateičiai. Jei toji sam
prata nebus pakeista, tai J. Tau
tų Charta gali netekti savo reikš
mės ar net gali tekti jos atsisaky
ti. Juk ta samprata — doktrina 
sekant, iš visų komunistinių par
tijų laukiama, kad jos automa
tiškai paklustų Kremliaus įsaky
mams. Jei rytų bei vidurio Euro
pos komunistinės vyriausybės pri
ima naująją sovietų sampratą, 
tai toks žygis lygus toms tau
toms atsisakyti jų turimų suvere
ninių teisių.
Samprata nukreipta prieš gyvy

binius pavergtųjų interesus
Brežnevo samprata nukreipta 

ne tik prieš gyvybinius pavergtų
jų tautų interesus, bet ir prieš 
J. Tautų Chartą, tarptautinę 
teisę bei prieš visas priimtas civi
lizuotų tautų normas. Todėl rei
kia laikyti esminiu dalyku, kad 
laisvasis pasaulis pasipriešintų 
naujai paskelbtai rusų agresy
vaus imperializmo politikai ir kad 
tas pasaulis, siekdamas išlaikyti 
taiką, saugumą ir visų tautų lais
vę, gintų tarptautinės teisės tra
dicinius dėsnius bei normas.

Rytų bei vidurio Europos kraš
tams yra svarbu žinoti, jog lais
vojo pasaulio vyriausybės savo 
moraline bei politine parama pa
laiko pavergtųjų brolių rytų ir 
vidurio Europoje teisėtus siekius.

Savaitės proga iškelti: sovietai 
sulaužė savo pažadus

Šiais metais ir vėl minėdami 
pavergtųjų Tautų Savaitę, mes 
turime pažymėti, kad Sovietų 
Sąjunga yra grubiai pažeidusi sa
vo iškilmingus laisvės bei nepri
klausomybės pažadus devyniems 
kraštams, antrojo pas. karo me
tu pavergtiems: Albanijai, Bul
garijai, Čekoslovakijai, Estijai, 
Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Ru
munijai ir Vengrijai.

t
Taip pat nurodoma, kad ko

munistiniai režimai rytų ir vidu
rio Europoje ir toliau neatsižvel
gia į gyventojų valią ir nesutin
ka jiems leisti turėti teisėtus bei 
tikrus laisvus rinkimus.

Laisvos valstybės turi remti 
laisvo apsisprendimo teisę

, Abi organizacijos kreipiasi į 
pasaulio laisvas vyriausybes, pra
šydamos, kad, sutinkamai su J. 
Tautų Charta, Žmogaus Teisių 
Deklaracija ir J. Tautų 1960 m. 
priimta deklaracija suteikiant ne
priklausomybę kolonialiniams 
kraštams, — jos paskelbtų savo 
paramą komunistų pavergtų 
kraštų laisvam apsisprendimui 
ir šį klausimą ateity laikytų nuo
latiniu J. Tautų rūpesčiu.

Prašoma, kad būtų atmesti 
sampratos mintis bei jos tikslai, 
įskaitant ir numanomą įtakos sfe- 

' rų pasiskirstymą ir ligšiolinės 
padėties (status quo) palikimą 
rytų ir vidurio Europoje, toliau, 
prašoma pasauliui priminti rei
kalą laisviesiems kraštams pasau
ly tinkamai veikti, palaikant pa
vergtųjų tautų moralę ir tuo pa
čiu sudarant palankias sąlygas 
tiems kraštams atgauti . nepri
klausomybę bei laisvę.

Pavergtųjų Europos Tautų (PET) posėdyje New Yorke. PET Seimo 
pirmininkas J. Lettrich šiais metais pasirašė Manifestą Pavergtųjų 
Tautų Savaitės proga.

Kunigų Vienybes seimas 
Chicagoje

Pontifikalinės mišios
CHICAGO. — Katalikų Vie

nybės suvažiavimas vakar bu
vo pradėtas pontifikalinėmis 
vysk. A. Deksnio mišiomis šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Vyskupui 
asistavo kunigai J. Gašlūnas, 
A. Spurgis ir A. Juška. Dalyva
vo apie 100 kunigų ir apie 50 
seselių bei vienuolių.

Visi dalyviai bažnyčioje gie
dojo lietuviškas giesmes, diri
guojant kun. V. Budreckui. Var 
gonavo muz. P. Armonas. Mi
šių metu visi dalyviai sukalbėjo 
maldą už Lietuvos laisvę, už 
■naująjį vyskupą A. Deksnį ir už 
Lietuvos ištremtuosius bei kan
kinius.
Dalyvavo aukštieji Bažnyčios 

svečiai
Iškilmėse dalyvavo Chicagos 

kardinolas J. P. Cody, vyskupas 
V. Bru-gys, vyskupai Abramo- 
vič, Dempsey, Hillinger ir May. 
Mišioms pasibaigus, trumpam 
žodyje vysk. Deksrys padėkojo 
aukštiesiem Bažnyčios svečiams 
ir dalyviams, už jų atsilankymą 
ibei maldas.

Tšombei mirus
Mirtis tebekelia neaiškumų
ALŽIRAS. — Alžirijos vyriau 

sybė paskelbė, kad. įvykdžius 
birželio 29 d. mirusio buv. Kon
go min. pirmininko M. Tšombės 
kūno skrodimą rasta, kad jį bu
vo palietęs širdies smūgis. Pra
nešimą apie skrodimą pasirašė 
11 gydytojų. Tuo būdu norėta 
užkirsti kelią gandams dėl taria- 
fnos savižudybės.

Kongo buvęs valdovas prieš 
metus, jam skridus virš Vidur
žemio jūros, buvo pagrobtas, 
lėktuvą nukreipus į Alžiriją.

New Yorke gyveną Tšombės

Reikia stiprinti NATO 
pajėgumą

Pagaliau, pavergtųjų organi
zacijos kreipiasi į JAV ir kitus At
lanto Santarvės (NATO) na
rius, prašydamos išlaikyti ir jei 
galima, dar stiprinti NATO gy
nybinį pajėgumą. Tuo būdu, tai 
galėtų sulaikyti būsimą komu
nistų agresiją jėga ar grasinimus 
ją panaudoti.

Ir JAV gyventojai privalėtų 
suprasti reikalo svarbą

Kreipiamasi ir į JAV gyvento
jus — Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga — liepos 13-19 d. — 
jie turėtų pareikšti esą įsisąmoni
nę reikalą laisvės 100 milijonų 
gyventojų komunistų pavergtuo
se kraštuose bei pastovios europi
nės tvarkos ir taikos pasauly 
svarbą.

Vaišių metų kalbėjo 
kard. Cody ir vysk. Deksnys
Vaišių metu kard. J. Cody 

pasidžiaugė, kad lietuviai paro
dą lojalumą savo vyskupui. Jo 
žodžiais, jis norįs išmokti lietu
viškai, kad kitame seime galėtų 
kelis žodžius tarti ir lietuvių 
kalba.

Vysk. Deksnys patikino, kad 
JAV-se bus lietuvių, kurie rems 
jo darbą Europoje. Deksnys, e- 
sąs ir Kunigų Vienybės vicepir
mininku, padėkojo kard. Cody 
— jis buvo pirmasis, atsiuntęs 
čekį paremti vysk. Deksnio veik 
lai Europos Hėtuvių tarpe.

Seimo posėdžiuose
K. Vienybės seimo posėdžiams 

pirmininkauja ptel. J. Balkūnas 
ir kun. T. Narbutas. Sekreto- 
riatan pakviesti kunigai: F. Ki- 
reilis, L. Ramanauskas ir G. 
Kijauskas, SJ, nominacijų ko
misijoje dirba: kun. J. Kubilius, 
SJ, St. Raila ir J. Gasiūnas, re
zoliucijų komisijom išrinkti ku
nigai : L. Andriekus, OFM, . 
Budzeika, MIC, Vaišnys, SJ, ir 
kun. dr. . Prunskis. J

Seimo posėdžiai baigiami šian 
dien. J. Pr.

žmonos advokatas, H. Lipsig 
ir P. Riposanu paskelbė, kad 
politiko mirtis kelianti abejoji
mų. Jie kreipėsi į Alžrijos vy
riausybę, prašydami Tšombės 
kūmą persiųsti jo žmonai, gyve
nančiai Belgijoje.
Pagrobimas taip pat neaiškus

Alžirijos vyriausybė ligšiol 
nėra ištyrusi ir paties pagrobi
mo priežasčių. Politiko pagro
bimo įvykdytojas, prancūzas 
Bodenan, savo laiku buvęs Tšom 
bės apsaugos vyru, nebuvo ga
vęs laukto atlyginimo už jo žy
gį. Jis ir pats pateko į kalėji
mą ir jame tebelaikomas — jis 
įtariamas buvęs suokalbio nu
versti valdžią Konge, dalyviu.

• Japoniją tris dienas palietė 
liūtys. Žuvo 45 asmenys, sunai
kinti 95 namai.

Beždžionė “Bonny”, pradėjusi ke
lionę aplink žemę birželio 28 d.
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2 DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. liepos mėn. 2 d.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE
Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, Illinois 60629 

Telef. — 476 - 7089

ATLANTO RAJONO PAKRAŠČIAIS
/. s. Petras Molis ir ps. Romas .Jokūbauskas įteikia taurę detroitiš- 
kiui skautui Viskantui, Atlanto rajono keturioliktoje sporto šventėje, 
įvykusioje 'birželio 21—22 d. Worcester, Mass. Detroito krepšinio ko
manda įtemptose rungtynės'e nugalėjo Kennebunkport šauniuosius 
krepšininkus. Nuotr. Č. Kiliulio

LS Seserijos Vyriausioji Skau
tininke v.s. Malvina Jonikienė 
ankstyva pavasarį aplankė Ka
nados rajono skaučių vienetus. 
Norėdama arčiau susipažinti ir 
su kitais Seserijos skaučių viene
tais, likusią savo atostogų dalį 
nutarė skirti apsilankydama At
lanto rajono sesių vienetuose. Šio 
rajono skautės yra išvysčiusios 
pasigėrėtiną veiklą. Rajonui va
dovauja vadeiva s. Lilė Milkienė,' 
kuri už savo sumanumą, ištver
mę ir taktą yra mylima ir gerbia
ma visų rajono vadovų. Šiuo 
straipsneliu su Vyriausiąja Skau
tininke pabuvosime visuose jos 
aplankytuose Atlanto rajono 
skaučių vienetuose.

Birželio 7 d. popietyje pasie
kiamas Washingtonas, D.C. Jau
triai laukia nepaprastos viešnios- 
Laukiant įkyrus klausimas kvar
šina jaunutes galveles: “Kokia 
gi ta Vyriausioji Skautininke ?’ 
Susitikusios visos prieina bendros 
išvados, kad: “Ji tokia pat kaip 
ir mūsų mama: kartais pagiria, 
kartais papeikia — pagal reika
lą”. Kadangi, išskyrus vadovę 
sesę Aldoną Bačkienę, jos niekad 
nebuvo mačiusios, suprantama 
kodėl jaunutės širdelės laukda
mos truputį virpėjo, bet kai susi
tikusios visos kartu pažaidė, pą-

juokavo ir padainavo, baimė 
dingo. Atsirado pasitikėjimas. At
sisveikinant viena jaunutė sesytė 
pasako, kad dabar jos pažįstan
čios VS ir jei tik atsirastų koks 
reikalas, jos tiesiai jai parašy- 
čiančios. Panašus draugišku
mas ir pasitikėjimas buvo sutik
tas ir kituose vienetuose.

Po sueigos pas sesytes, p. Kin
durio ir savo sūnaus Lituanicos 
tunto oro skauto Vaidučio lydi
ma, VS apsilankė pas Lietuvos at
stovą Juozą Rajecką ir ponią, kur 
buvo priimta tikru lietuvišku 
nuoširdumu. Apsilankiusi atsto
vybėje, VS su savo palydovais 
skubėjo pas juos laukiančią “Pu
šyno” draugovės draugininkę 
Aldoną Kindurienę. Čia VS lau
kė ir būrelis vietos skautininkių 
ir skautininkų, jų tarpe P. Laba
nauskas ir A. Plateris. Pasidalin
ta skautiškais ir įvairiais šių die
nų įvykius liečiančiais klausi
mais. VS ta proga įkalbėjo 
netofoninėn juostelėn apie mūsų 
veikimą laisvajame pasaulyje se
sėms ir broliams už geležinės už
dangos.

Birželio 8 d. aplankiusi Šiluvos 
Marijos koplyčią, VS išvyko į 
Philadelphiją.
(Tąsa sekančioje Sk. Kelio laido
je)-

WISCONSIN DELLS 
BANGOMIS

Aušo gražus pavasario rytas, 
nors ir šaltokas, bet tekanti sau
lutė kvietė į gamtą žadėdama 
malonią dieną. Algimanto laivo 
jaunesniems jūrų skautams ir 
'bebrams besiruošiantiems dvie
jų d'ienų iškylai Wisconsin upe- 
Ankstokai sukilę jaunieji skubiai 
krovėsi daiktus ir ruošėsi kelio
nėn nuolat ragindami tėvelius 
paskubėti, bijodami pasivėluoti; 
o vadovai, jau nuo pirmųjų gai
džių plušo besiruošdami šiai ke
lionei. Krovė reikalingą mantą, 
rišo laivelius ant automobilių 
stogų ir rūpinosi įvairiais kelio
nės reikmenimis. Dirbo, skubėjo, 
lyg darbščiosios bitelės.

Pagaliau, 7 vai. ryto, pirmie
ji automobiliai su kelionės daly
viais pajudėjo Wisconsin valsti
jos link. Iškylai vadovavo Algi
manto laivo vadas j.b.v.v. Jonas 
Jovarauskas, j.ps. Ričardas Kunst- 
manas, ps- Alfonsas Alčiauskas 
senj. Vytautas Malašauskas.

Pusiaudienyje, pasiekus nuo
širdaus skautų rėmėjo dr. Kazio 
Bobelio vasarvietę, buvo įsireng
ta stovykla ir papietauta. Pasisti
prinę leidomės į tolimesnę kelio
nę iki Wisconson Delis, iš kur 
pradėjome kelionę laiveliais. 
Plaukdami gėrėjomės gražia 
gamta, uolų landynėmis, puikio
mis pakrantėmis. Jaunieji džiau
gėsi savo pirmąja vandens kelio
ne, o linksmo jų krykštavimo ap
supti vyresnieji vadovai pasijuto 
bent po keletą atjaunėję- Kelio
nės metu buvo sustojama pakelė-

je pasitaikančiose salose pailsėti, 
pažaisti kvadratą ir pasimaudy
ti.

Vakarėjant sugrįžome į stovyk
lą išbadėję lyg besočiai vilkai 
Čia su karšta vakariene mūsų 
jau laukė maloniai besišypsan
čios šeimininkės. Virtuve rūpino
si ps. Aldona Jovarauskienė ir ne
pailstanti skaučių-tų talkininkė 
p.'Elena Karaliūnienė.

Po vakarienės visi rinkomės 
prie laužo, kuriam vadovavo j. 
j.sk. Jonas Bobelis. Laužą uždeg
ti buvo pakviestas mūsų mielos 
šeimininkės. Ugnies liežuviams 
suliepsnojus skambėjo skautiškų 
dainų sutartinės. Dainavo jau
nieji, jiems pritarė vyresnieji va
dovai, o prisiminęs savo skauta- 
vimo dienas, dainoje nenusilei
do ir šeimininkas dr. K. Bobelis. 
Laužui gęstant sugiedota “Atei
ties naktis” ir skubėta į palapi
nes nakties poilsiui.

Sekantį rytą, dar nenusileidus 
švilpuko garsams, visi skubėjo 
šaltame upelio vandenyje nu
plauti miego likučius ir švariu 
veidu, džiaugsmu švytančiomis 
akimis pasitikti naują dieną. Pa- 
sistprinę sočiais pusryčiais išplau
kėme upe- Dienos uostą įsirengė 
me vienoje iš gražiųjų Wiscon- 
sin upės salų. Išklausę laivo va
do nurodymų ir įsiminę maudy
mosi taisykles pasinėrėme šilta
me upės vandenyje. Bet ir vėl tas 
negailestingas švilpukas. Vande
nyje beplūduriuodamas laivo va
das švilpia iš visų jėgų - manė
me, kad skęsta, o jis, pasirodo, 
visus jau krantan šaukia kva
drato žaisti, o plaukimo specialy
bei pasiruošusios siunčia pas j.ps.

Ričardą egzaminų laikyti.
Iš ansksto sudarytoji egzami

nų komisija tikrino, kamantinė
jo, įvairių taisyklių jaunuosius 
kvotė ir pagaliau plaukimo spe
cialybę išlaikusiais paskelbė j.j.

' skautus Reimundą Kunstmaną, 
Eugenijų Kriaučeliūną, Bronių 
Lėvaną ir bebrų kandidatą Liną 
Kučą.

Saulei į dienovidinį įkopus grį
žome stovyklon ir gerųjų šeimi
ninkių pavaišinti gardžiais pietu
mis pradėjome, nors ir nenorom, 
ruoštis kelionei į Chicagą. Išar- 
dėme palapines, pasikrovėme 
mantą ir padėkoję d'r. K. Bobe
liui už stovyklai suteiktą pakran
tę ir visokeriopą pagalbą bei 
šeimininkėms ps. A. Jovarauskie- 
nei ir p. E. Karalienei už maiti
nimą, sulipome į automobilius 
kelionei į namus.

Iškylos stovyklos vadovybę su
darė j. jaun- skautai. Raimundas 
Kunsmanas '— komendantas, 
Antanas Šiura — pavaduotojas, 
Jonas Bobelis — pakrantės, vir
šininkas, Vytautas Jozaitis — 
valtininkas, Bronius Levanas — 
vairininkas, Linas Kučas — valti
ninkas ir Eugenijus Kriaučiūnas 
— vairininkas. Žaidimams vado
vavo tunto fizinio auklėjimo va
dovas senj. Vytautas Malašaus
kas. “Vandens Žiurkė”

Sveikinam mokslą baigusias
Mokslo metams baigiantis, 

Kernavės sveikina savo seses sėk
mingai užbaigusias studijas.

Psktn. Aldona Tamošiūnaitė 
skautauja jau bent dešimtmetį. 
Eidama įvairias pareigas, pasižy
mėjo kaip uoli, ir sumani vadovė. 
Šiuo metu ji eina tuntininkės pa
vaduotojos pareigas. Šį pavasarį 
sesė Aldona įsigijo Bachelor of 
Arts laipsnį biologijoje, Universi
ty of Illinois, Chicago Circle. 
Energinga mūsų sesė ir toliau 
ryžtasi tęsti mokslus, rudenį pra
dėdama Medical Technology stu
dijas.

Vyr. skautė Aušra Klimaitė, 
dabartinė “Gražinos” draugovės 
draugininke, skautavimo dienas 
pradėjo Detroite. Per septynioli- 
ką gyvos veiklos metų, sesė Auš
relė parodė daug entuziazmo 
skautiškam darbui.

Prieš metus įsijungė į Kernavės 
eiles. Savo diplomu, su Bachelor 
of Arts laipsniu, anglų kalba 
(agalbinė šaka — socialinės stu
dijos), ji apvainikavo didelės 
ištvermės ir ryžto metus.

Sėkmės linkime abiem mūsų 
darbščiosios sesėm..

STOVYKLOS LINK
Jaunimo Centro laikrodio švy

tuoklė kabinasi tik į septintą ry
to vlandą, bet kieme jau didžiau
sias judėjimas. Visuose pašaliuo
se knibžda vasarinės sesių unifor
mose švyturuoja orlaiviai ir “že- 
miokai” skautai, šviečia baltos 
jūreivių kepurės, banguoja mar
gaspalvė mamyčių suknelių jūra. 
Šio šeštadienio (birželio 28 d.) 
susibėgimo priežastis: išleidžia
me Chicagos seses ir brolius sto
vyklon.

Oru plaukia nesibaigiantis mo
tiniškų patarimų murmesys, tė
velių veidai kažkokiu keistu il
gesiu. Visiems beklegant,atrūks
ta autobusai, kuriuos netrukus 
atakuoja jaunieji stovyklau
tojai ir užima patogias stebėji
mo pozicijas. O vadovai pasken 
dę sąrašų labirinte, skuba nuo 
vieneto prie vieneto, atžymi pas
laptingais ženklais, gi atliekan
čia sekunde braukia nuo kaktos 
prakaitus. Pasistiepiu per jų nu
garas ir kartu bėgu margais la
pais. Lituanica šią vasarą neša: 
jų sąraše pusantro šimto stovyk
lautojų. Paskui 112 kernaviečių 
ir šimtinė Aušros Vartų sesių.

Trinkteli veriamos durys ir 
aštuonių autobusų vilkstinė pa
juda į tolimąjį Custerį, į Rako 
kalnelius.

Gero vėjo, pasimatysime po 
dviejų savaičių. Koresp.

PADĖKA ŠAULIŲ 
VADOVYBEI

Birželio 22 d. Šaulių Kulturi-

Gražiai įsikūrusį paukštytė laukia 
stovyklon atsilankančių tėvelių ir 
svečių. Nuotr. A. Ramanauskienės

Šių metų stovyklinės dainos

Bostono ‘‘Birutės” draugovėj sesės su treneriu p. V. Brizgiu ir vadove 
v. sk. Aldona Dabrilaite Atlanto rajono sporto vietovėje.

Nuotr. Č. Kiliulio

LITUANICOS STOVYKLAU
TOJŲ DAINA

žodžiai s. J. Toliušio
Ei, plazdėk su linksmu vėju, 
Lituanicos dvasia,
Veski mus per jubiliejų 
Po sparnuota vėliava.
Du dešimtmečius budėję,
Sekę karyžygių pėdom,
Nešam skautišką idėją 
Malda, darbu ir dainom.
Auk, žėrėk, graži jaunyste,
Balto vyčio spinduliais,
Mes budėsime budriai.

MERKINĖS DAINA
žodžiai ps. J. Kerelienės

Kur sena pilis Merkinės 
Slepiasi miško gilumoj, 
Kernaviečių stovykloj.
Auga palapinių miestas,
Žėri skautiški laužai.

Spinduliais dangus nušviestas, 
Juokias, šypsosi veidai.

Su mumis paukšteliai gieda, 
Gėlės lenkia galveles,
Vėjas mūs dainas nešioja 
Po lietuviškas girias.

MEDEINĖS STOVYKLOS 
DAINA

žodžiai v.sk. I. Šerelienės 
Aušros Vartų sesės visos 
Žengia smagios su daina,
Čia Medeinės ošia miškas,
Čia Medeinės stovykla.

Mūsų medžiai kartais šneka, 
Paklausykit vakarais;
Kai šešėliuos dingsta takas, 
Plaka širdyje jų švelniai...
Mus Medeinės visad šypsos, 
Kai svečiuojamės pas ją- 
Sesės skautės myli mišką, 
Tegyvuoja skautija.

nės Savaitės uždaryme, iškilmin-, 
go posėdžio metu — Dainavoje, 
VSP v.s. K- Kodatienė padėkojo 
Šaulių Cnetro Valdybai už suteik
tą Skautų Seserijai garbė — ap
dovanojimą Vyriausios Skauti- 
ninkės v.s. M. Jonikienės Šaulių 
Žvaigžde.

Kartu pažymėjo, kad Šaulių 
Žvaigždės gavimas vertinamas 
ne tik, kaip asmeninis VS pager- • 
bimas, bet kartu ir visos Skaučių i 
Seserijos Darbo įvertinimas.

SKAUTĖS DAILININKĖS 
PARODA

Zitos Sodeikienės, chicagiėtės 
dailininkės, meno paroda yrą 
ruošiama Los Angeles akademi
kų skautų liepos 12-13 dienomis 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk
los patalpose. Galima lankyti 
VII.2 (šeštadienį) 3- 9 vai. vak., 
oVII.13 (sekmadienį) 11:30 -ry
to ligi 8 vai. vak. Susipažinimas 
su dailininke bus šeštadienį,
7:30 vai. vak. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti-

— Amerikoje 1968 m. dėl 
streiko darbininkai praleido 47 
mil. dienų. 12% daugiau negu 
1967 m.

GYVENIMO
VINGIAIS

autobiografiniai atsiminimai
Dr. P. Kalvaitytė —Karvelienė

Savo pačios parinktais žo
džiais autorė pasakoja apie gyve
nimo vingius, kuriais ji keliavo 
per vaikystės dienas Lietuvoje, 
mokslo metus svetur ir, pagaliau, 
kaip gydytoja rentgenologė, at
sidėjusi savo specialybės darbui 
bei visuomeninei veiklai. Okupa 
cijų laikotarpis buvo lyg slenks
tis į naują, neramų tremtinio gy
venimą, užsibaigusį šiapus At
lanto.

Asmeninių išgyvenimų švieso 
je matome Lietuvos atsikūrimą, 
jaunuomenės veržimąsi į moks
lus, šviesuomenės pastangas iš
laikyti tautišką dvasią, naujos 
valstybės kultūrinius bei moks
linius laimėjimus ir neigiamy
bes, kurios eina drauge su pa
žanga.

Knyga yra ne tik asmeninė, 
bet visos mūsų tautos istorija.

I dalis išleista Liet. Knygos 
klubo, kaina $3.00. II dalis iš
leista Nidos, kaina $2.50.

Abi knygos gaunamos Drau
ge. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest flSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
dtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook &-507A

Rezld. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tel. 695-6583 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Ronte 25, Elgin. Dlinols

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

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

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5848, 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. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 61 st Street 
Valandos: antradieniais, perurtartle-
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* Redakcija stiaipsnius tai 
so savo nuožiūra Nesunau
dotų straipsnių nesaugo; juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Metams Vž metų 
$17.00 9.00
$15.00
$18.00

8.00
9.50

3 m6n. i mėn. 
5.00 2.00
4.50
5.50

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.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmč 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINIS LIGOS

Cravvford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road

Valandoa pagal susitarlma

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 alds. Pritaiko akinius it 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

t

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo B Iki 8 v.v 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. :fSedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. b 
Šeštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

t

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 lkl 9 v.v., 
šešt. nuo 9 tkl 12 vai.: arba susita 
rua.

Ofs. PO 7-0000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai misltanih — 
______________(By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7ist Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

4

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-138.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Iii.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susita.ima

Tel. — RElianoe 5-1811
0R. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta._______ _____________
Tol- ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU IJGU 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
715A South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. tr penkt. 
auo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
ll vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad
ll vai. ryto lkl S 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

fOflso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest B3rd Street

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

Prilmlnflja tik sunitams

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

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

Ofiso tel. REUance 6-4410 
Rez. GRovehill 0-0817 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 Ist 8trw 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. tr trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR 5IOTERU 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223

Oflao vai.: Pirm., antr., Treč. Ii 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vak popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenue 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak.. penkt. lr šeštad 2—4 popiet 

lr kitu lalku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-6440, rez. HE 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 707-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 y,. _y., kejndrt 6-8 . v. vakaro, 
šešta dieniais li-'i vai. popldt.
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Lituanistinės mokyklos

MOKYTOJAI IR MOKYMAS
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto darbai
Lietuviškos mokyklos pro

blemos visada opios ir aktu
alios. Todėl gerai daro tėvai 
bei pedagogai, o taip pat bend
ruomeninės organizacijos, ku
rios ir vasaros atostogų metu 
tais klausimais rūpinasi, kelia 
jų klausimą savitarpio pasita
rimuose, Spaudoje.

Šiuo kartu mes norime at
kreipti dėmesį į du dalykus: j 
mokytojus ir į mokymą bei 
mokslo priemones.
Lituanistiniu mokvklų moky
tojų pagrindas tebėra senes
nieji profesionalai mokytoiai, 
paruošti nepriklausomos Lie
tuvos pedagoginėse mokyklo
se, ilgesnį ar trumpesnį metą 
dirbę mokyklose Lietuvoie, 
Vokietijoje ir dabar šį darbą 
tęsią išeivijoje. J jų tarpa J A V 
ir Kanadoje įsiliejo ir neblogų 
mokytojų - mėgėjų, kad ir be 
mokslinio pedagoginio paruo
šimo. 'Pastaruoju metu ėmė ro
dytis ir šioki toki Pedagoginio 
lit. instituto Chicagoie darbo 
vaisiai. Ši įstaiga mėsėiiška. 
tokia pati varero mokykla kaip 
ir kitos. Prieš keletą metu pra 
dėjusi savo veiklą, ryžosi už
pildyti mokytojų spraga litu
anistinėse mokyklose, mėginda 
ma juos paruošti akivaizdiniu 
ar korespondenciniu būdu. Ta
čiau ir šios įstaigos darbas, 
nežiūrint jos vadovu labai di
delių pastangų ir norų, dėl su- 
nrantamu priežasčių negali bū
ti nei pilnas, nei tobulas. Dėl 
mažo klausytojų skaičiaus ir 
laiko stokos institutą baigia 
mažas mokytojų skaičius, jų li
tuanistinis ir pedagoginis pa
ruošimas gana ribotas. Bet ir 
iš baigusiųjų tik dalis ir tai 
dažnai tik laikinai įsijungia į 
mokytojo lituanistinėse mokyk 
lose darbą.

i*
Štai kodėl kasmet, t’k moks

lo metus užbaigus, mokytojų 
komplektavimo problema iš 
naujo iškyla. Tik mokslo me
tus užbaigus dalis mokytojų 
nasako daugiau mokykloje ne
bedirbsią, o nauių jėgų susi
rasti nėra lengva net ir tose 
kolonijose, kur daugiau lietu
vių gyvena.

Taigi, vis sunkiau begau- 
nant kvalifikuotų mokytojų, 
visu akvs vėl krypsta į geros 
valios lietuvius, kurie galėtų 
tapti mokytojais - mėgėja’s. 
Vardan gyvybiniu tautos rei
kalų. geros valios lietuviai 
kviečiami būti mokytojais.

Greta komnlektavimo išky
la ir mokytoiu nrofesinio Iv- 
pjo nakė’imo klausimas. Tr ge
riausias mokytojas negalės ge 
ri atlikti savo darbo, jei jis ne
seks, kan yra nauja pasiekta 
pedagoginėje srityje.

i*
Kalbant anie mūsų lit. mo

kyklų vadovėlius, reikia nri- 
sipažinti, kad didžioji jų dalis 
buvo paskubomis, mėgėjišku 
būdu paruošti. Tiesa, kai ku
riu jų laidos buvo keliais at
vejais kartotos, bet dažniau
sia jų netaisant, net korektū
ros kladų nepataisant. Pasitai
ko kad vadovėliai vienas su 
kitu nesuderinti. Malonią iš
imtį daro pratimų sąsiuviniai, 
patyrusių pedagogų gerai pa
ruošti ir tikrai neblogi. Apie 
vadoyėlių dubliavimą mes bu
vome jau užsiminę. Čia norime 
tik priminti, kad jis lengvai

Spaudoj ir gyvenime

VEDAMASIS APIE KIAULES
Chicagos dienraštis “Today” 

birž. 25 d. įsidėjo vedamąjį apie 
kiaules. Jame primename, kad uni
versitetų riaušininkai, kaip pvz. 
Students for a Democratie Society 
sąjūdžio nariai, kada mini savo 
priešininkus, mėgsta pridėti epite
tą — ‘‘kiaulės”, ypač tą taikydami 
policijos tarnautojams ir kitiems 
“establishments” pareigūnams.

Dienraštis toliau pažymi, kad 
jeigu tie studentai būtų uolesni stu- 
dijuotojai ir būtų kiek plačiau su
sipažinę su gyvulininkyste, jie ži
notų, kad kiaulės, uetaip kaip S.

išsispręstų, jeigu būtų sutar
ta laiko atžvilgiu laikytis tik 
vienos kurios iš dviejų ar tri
jų mūsų lit. mokyklų siste
mos.

Modemiški mokymo meto
dai ne visų mūsų mokytojų 
sekami ir taikomi. Pasitaiko, 
kad kai kur dar mokoma 1923 
— 1925 m. Lietuvoje prakti
kuotais metodais, nesekant 
kas nauja atsiekta šioje sri
tyje kraštu, kur mes gyvena
me mokyklose ar Lietuvoje.

Taigi mūsų lituanistinė mo
kykla prašyte prašosi refor
mų. Jų tikslas turėtų būti pa
kelti jų profesinį lygį, bent 
jau prie jo priartėti, įrodyti, 
kad mūsų mokykla nėra nuo 
kitų atsilikusi ir, kad yra prie
monių gimtosios kalbos ir kraš 
to pažinimo mokytis moderniš- 
kesiniais būdais: tuo būtų gali
ma daugiau sudominti moki
nį, daugiau jam duoti ir dau
giau reikalauti. Tai rodo, kad 
ir negausūs gero mokymo pa
vyzdžiai.

Viena iš naųiu mokymo prie 
ruonių būtu vaizdinio mokymo 
įvedimas. Prie dabartinės tech 
nikos galima nesunkiai paro
dyti mokiniam?" Lietuvos gam
tovaizdžius ios žmones, gyve
nimo būdą, būdingesnius pap
ročius, net istorinius įvykius 
jei ne filmais, tai bent spal
votais ir nespalvotas vaizdais 
ekrane, skaidrėmis. Žinoma, 
tokių vaizdinių rinkinių mes 
neturime, bet sutelkus daugiau 
lėšų būtų galima juos visoms 
mokykloms pagaminti.

¥
Tenka labai apgailestauti, 

kad lietu viškoii mokykla ligi 
šiol neturi mokyklinio Lietu
vos žemėlapio. Daugelyje mo
kyklų iš bėdns naudojamas 
šiaip jau neblogas Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos išleis
tas žemėlapis yra skirtas ki
tam reikalui ir mokykloms vi
siškai netinka. Jo paruošimas 
(ne kurio nors anksčiau išleis
to pasenusio žemėlapio pakar
tojimas) būtinas ir labai sku
bus. Panašiu būdu būtų gali
ma pagaminti vaizdinių ir gar
sinių lietuvių kalbos mokymo 
priemonių, lentelių.

Labai gera pagalbinė lie
tuvių kalbos mokymo priemo
nė yra lietuviškų dainų moky
mas. šis klausimas ne visur 
lenervai sprendžiamas, nes itin 
trūksta šios srities mokytojų. 
Ta pati reikšmė ir tautinių šo
kių mokymo; ir dainas ir šo
kius jaunimas mėgsta. Taigi 
reikia dėti visas pastangas, 
kad šiedu dalykai iš ht. mo
kyklų tvarkaraščio nepranyk
tų.

Kalbant apie lietuviškų mo
kyklų išlaikymą, reikia nadė- 
koti tėvams, kurie praktiškai 
jas išlaiko, nes sumoka 90% 
ar daugiau visų mokyklų išlai
dų. Pagirtini mokytoiai, kurie 
aukoja mokyklai šeštadienio 
ir kitų dienų poilsi. Teigiamai 
vertintina Lietuvių bendruo
menė, švietimo taryba ir kitos 
institucijos, kurios mokymo 
darbą planuoja ir rūpinasi jo 
profesiniu lygiu. Vasaros — 
atostogų metas yra patogus į- 
vairiems susitikimams, kurių 
metu nereikia pamiršti ir litu
anistinių mokyklų reikalus a- 
tidžiai pasvarstyti, naujų ke
lių paieškoti. b. kv.

D. S. nariai, atneša žymią naudą 
visuomenei. ‘‘Tiesa, kad S.D.S. ma
žai ką turi bendro su kiaulėmis”, 
rašo “Today”. “Kiaulės pelno, kad 
jos būtų laikomos, nes jos duoda 
kiaulieną. Pagrinde jos yra gana 
švarios, nors savininkai jas verčia 
gyventi nešvariose aplinkybėsie. 
Kiaulės mėgsta purvą, nes jos ne
turi prakaito liaukų ir purvas jas 
vėsina. O ir pats purvas nebūtinai, 
\ad būtų nešvarus. Juk smėlis ir 
vanduo .sumaišyti su cementu, tam 
pa medžiaga, kuri panaudojama 
pačiai pastoviausiai architektūrai.

MASKVA TAIKSTOSI PRIEŠAMS
Komunistai tiesia ranką socialistams, darbininkų profesinėms sąjungoms ir jaunimui

Komunistų partija suvažiavi
mo priešpaskutinę dieną buvo 
pritarta atisišaukimui ginti tai
kai. Kreiptasi ne tik į darbinin
kus, žemdirbius, šviesuomenę, 
bet ir į jaunimą, užsienio politi
nius veikėjus ir religines bendruo
menes reikalšuti nutraukti JAV 
užpuolimą Vietname, sudraus
minti Izraelį ir sunaikinti kolo
nializmą.

Tokių atsišaukimų jau ne vie
no būta. Jis nuo ankstesnių ski
riasi, nes šiuo metu komunistai 
ieško šnektos ne tik su kitų par
tijų politikais, bet ir su religinė
mis bendruomenėmis.

Nutarimuose einama dar to
liau. Komunistai jau taikstosi bu
vusiems savo priešams kovai ves
ti prieš imperializmą ir kapitalis
tų monopolijas. Komunistai atsi
sako senų dogmų, Marxo ir Leni
no sukurtųjų, nepakęsti ne tik 
savybės klaidatikių ir nedaryti 
nuolaidų priešams.

Tiesiama ranka socialistams
Kai komunistai suskilo į skir

tingas stovyklas, kurios šiuo me
tu viena kitai pavojingesnės už 
vakarykščius priešus, tiesia ran- 
komunistams dar toli esantiems 
nuo komunizmo įgyvendinimo-

Visuose komunistiniuose kraš
tuose socialistams teliko trys gali
mybės; pritapti prie komunistų, 
dingti iš viešumos ar būti sunai
kintais.

Nutarimuose skaitome pasipir
šimą socialistams:

“Socialdemokratijos eilėse vyk
sta pasiskaidymas, kuris atsispin
di ir vadovybėje. Kai kurie jos 
vadovai ėmė ginti monopolistinį 
kapitalą, imperializmą. Tuo tar
pu kiti yra linkę atsižvelgti į dar
bo žmonių masių reikalavimus e- 
konomikos ir socialinių reikalų 
srityje, kovos už taiką ir pa-

GEDIMINAS GALVA

Nesuprasdami kiaulių, S.D.S., hi
piai ir Yipiai nusikalsta tuo pačiu 
paikumu, koks buvo būdingas na
ciams. Juk ir jis savo priešus) va
dindavo kiaulėmis”, — ra o “To
day”. J. Žvilb.

žangą klausimais.
Komunistai teikdami lemia

mos reikšmės darbininkų klasės 
vienybei, stoja už bendradar
biavimą su socialistais ir social
demokratais, kad būtų įkurta pa
žangi demokratinė santvarka 
šiandien ir kad būtų sukurta so
cialistinė visuomenė ateityje. Jie 
padarys viską, kas nuo jų pri
klauso, kad toks bendradarbiavi
mas vyktų. Jie taip pat yra už 
bendradarbiavimą su kitomis de
mokratinėmis partijomis bei or
ganizacijomis suinteresuotomis 
atnaujinti visuomenę”.

Ar socialistai galės pakęsti ko
munistų priespaudą, kai karinė 
jėga panaudojama drausminti 
komunistams, siekiantiems re
formų?

Profesinių sąjungų vienybė
Komunistinių kraštų profesi

nės sąjungos tik partijos tech
niška priemonė kai kuriems klau
simams tvarkyti. Kokią šnektą 
gali surasti komunistų partijos 
įrankiai su laisvomis darbinin
kų profesinėmis sąjungomis?

Nutarimuose skelbiama:
“Profsąjungos — masiškiausia 

darbo žmonių organizacija — 
atlieka svarbų vaidmenį kovoje 
prieš monopolijas. Jų vaidmuo 
galėtų būti dar didesnis, jeigu 
kapitalistiniame pasaulyje prof
sąjungų judėjimas nebūtų su
skaldytas. Nors kai kurie vadovai 
daro dirbtines kliūtis skirtingos o- 
rentacijos profsąjungų veiksmų 
vienijimo kelyje tautiniu ir tarp
tautiniu mastu. Tokios vienybės 
siekimas profsąjungų judėjime 
pastarasiais metais stiprėjo. Ko
munistai nuosekliai remia prof
sąjungų vienybę tiek kiekvienoje 
šalyje”.

Dar sunkesni komunistų ben
dradarbiavimas vali būti su lais
vąja šviesuomene, kai Sovietuo
se mokslininkai, rašytojai ir me
nininkai yra persekiojami, jei jie 
neprisitaiko komunistų partijai.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVICIENft
12

l Serengeti

Rytas vėsus ir gaivinantis. Vėl sėdim savo patogiam 
volksvvagene ir nenorim prisiminti vakarykščios kelionės. 
Prie lango prieina jaunas, gražiai apkirpta barzdele ir 
tvarkingai sušukuotais plaukais vyrukas ir klausia, kur 
važiuojam. Ir jam ta kryptimi būtų pakeliui. Jis laukia 
autobuso ar geros vąlios keliauninko, kuris pavėžintų. 
Iš kalbos jau aišku, kad anglas. Patariu kreiptis j Har
rison, nes jis gi volkswageno šeimininkas. Bet Harrison 
purto galvą. Anglas labai mandagus, atsiprašo ir pasi
traukia.

— Kodėl? — klausiu Harrison, — pas mus gi yra 
vietos?

— Kai kuriems turistams nepatinka tokie pripuola
mi keleiviai, — teisinasi jis.

— Mes nieko prieš neturim, o iš jūsų pusės būtų la
bai gražu padėti žmogui, — kalbinu jį.

Mano bendrakeleiviai pritaria. Harrison daugiau 
nesipriešina ir pasako anglui, kad gali važiuoti. Tas la

Keistas komunistų kreipimasis 
į užsienio ūkininkus ir pasiturin
čius miestelėnus, kai įsigalėju
sios komunistų partijos, nesigai- 
lėdamos aukų, sunaikino net 
smulkiąją ūkininkiją, o miestelė
nams nusavino didesnius butus.

i
Pasipiršimas katalikų Bažnyčiai

Komunistai, tikėjimą laikę at
gyventu, jį vadinę liaudies opiu
mu, persekioję tikinčiuosius ir už
gniaužę tikėjimo laisvę, staiga 
ieško glaudaus bendradarbia
vimo su katalikais ir kitų religi
jų išpažinėjais:

“Kai kuriose šalyse plečiamas 
komunistų bendradarbiavimas ir 
bendri veiksmai su plačiosiomis 
demokratinėmis katalikų masė
mis ir kitų religijų tikinčiaisiais. 
Labai aktualus pasidarė jų dialo
gas ir socializmas, neokolonializ- 
mas ir besivystančios šalys. Ben
dri veiksmai prieš imperializ
mą yra labai aktualūs. Komunis
tai įsitikinę, kad plačių ryšių an- 
tiimperialistinės kovos ir gilių so
cialinių pertvarkymų jėga”-

Šis pasipriešinimas primena 
praėjusio karo metu Stalino mal
davimus tikinčiųjų paramos. 
Kremlius ieško tikinčiųjų talkos 
savo galybe didinti, įtakai plėsti, 
bet ne laisvę tikintiems Sovie
tuose suteikt.

Viltys jaunimo
Praėjusių metų pavasarį jau

nimo sukeltus neramumus Pran
cūzijoje smerkė Maskva. Me
tams praslinkus komunistai de
da dideles viltis į jaunimo sąjū
dį, kuris klibina santvarkas sve
tur:

“Jaunimo veiksmai atspindi 
gilią dabartinės buržuaąinės vi
suomenės krizę. Darbo žmonės, 
pirmiausia dirbantysis jaunimas, 
kuris yra pernelyg išnaudojamas 
ir nemato sau perspektyvų kapi- ' 
talizmo sąlygomis, vis aktyviau 
įsijungia į klasinę kovą, stoja į 
profsąjungas, į komunistines ir ki
tas demokratines organizacijas. 
Plačiosios studentijos masės sto-

ja ne tik prieš atsilikusios moky
mo sistemos trūkumus, ne tik 
teisę turėti savo organizacijas ir 
efektyviai dalyvauti vadovavime 
mokymo centrams, bet ir prieš 
viešpataujančiųjų klasių politiką. 
Vis daugiau jaunuolių, kuriuos į- 
kvepia Vietnamo liaudies ko
va ir kiti didvyriškos kovos prieš 
imperializmą pavyzdžiai, daly
vauja stambiose liaudies akcijose 

I prieš imperializmą, už demokra
tiją, taiką ir socializmą.

Komunistai didžiai vertina 
jaunimo sąjūdžio pakilimą ir 
aktyviai jame dalyvauja. Jo gre
tose jie skleidžia mokslinio socia- 
lizmo idėjas, aiškina, kokį pa
vojų kelia įvairios pseudorevo- 
liucinės idėjos, kurios gali pa
veikti jaunimą, siekia padėti jam 
rasti teisingą kelią kovoje prieš 
imperializmą, už savo interesus. 
Tik glaudus ryšys su darbininkų 
judėjimu ir jo komunistiniu a- 
vangardu gal atverti jaunimui 
tikrai revoliucinę perspektyvą”.

Rusai komunistai norėtų, kad 
jaunimas jiems paklustų. Jų vil
tis sudrumsčia ypač Kinijos ko
munizmo sekėjai ir anarchistai.
Komunizmo negalavimai verčia 

daryti nuolaidas
Sovietuose priespauda stipri

nama, kai komunistai tiesia ran
ką vakarietiškoms srovėms ben
dradarbiauti. Komunistų valdan
tys sambūriai nesiekia ir nenori 
daryti jokių reformų jau atgy
ventose komunistinėse santvarko
se. Sovietai smerkia užsienio im
perializmą, bet nutyli savąjį im
perializmą.

Persekiojamų . priešų talkos 
prašymas rodo komunistinės 

Nukeltu ) < ugi

bai apsidžiaugia ir dėkoja mums.
J Seregetį yra 87 mylios. Bet pakeliui sustojam dar 

Olduvai tarpekylje, kuriame 1959 m. archeologas dr. 
Leakey atrado Australopithicus boicei kaukolę.Tuo lai
ku tai buvo seniausia žmogaus kaukolė iki tol rasta. 
Jos amžius esąs 1,750,000 metų. Po ilgesnių ir kruop
štesnių tyrinėjimų buvo atrasti kaulai ir priešistorinių 
laikų gyvulių bei žmogaus vartojamų įrankių ir kitų gy
venimo būdo pėdsakų. Kasinėjimai, tam pačiam dr. 
Leakey vadovaujant, vyksta ir dabar.

Aš lipu j atkastą vietą ir žiūriu, kaip darbininkai 
mažais skąlpeliukais atsargiai krapšto žemę ir kiekvieną 
rastą suakmenėjusią augalo, kokio gyvio ar įrankio da
lelę deda į dėžutes. Kitas sijoja iškastas žemių krūvas 
ir ieško nepastebėtų liekanų. Saulė kepina lyg orkaitėje, 
o raudona žemė ir suakmenėjusios uolos dulkės erzina 
šnarves ir gerklę. Ilgai negaliu stoviniuoti, nes mano 
bendrakeleiviai nekantrauja viršuj. Nenoromis kyla min
tis, kad dar už 1,750,000 metų gal kas ir mūsų kaulelius 
taip rinks ir stebėsis keista jų forma, kaip dabar daro dr. 
Leakey ir kiti archeologai.

Privažiuojam Serengeti parko ribą. Čia prasideda 
nuskurusios žolės stagarais apžėlusios stepės, per kurias 

i einąs mūsų kelias yra 60 mylių ilgio.
Važiuojam, važiuojam, o galo nesimatyti. Visas Se

rengeti parkas užima 5700 kvadr. mylių, kuriose vieš
patauja tūkstančiai wildebeests, gazelių, antilopių, šim
tai liūtų, žirafų, nedidelis skaičius leopardų ir dar ma
žiau cheetah, kurios baigia išnykti. Cheetah skiriasi 
nuo leopardų mažesniais lopais, šviesesne spalva, ilges

Birželio 23 d. Vliko tarybos 
susirinkimo darbotvarkėj buvo 
keturios temos; 1) Vliko valdy
bos darbai nuo praėjusio (bal. 
11) iki šio tarybos susirinkimo, 
2) Vliko veiklai lėšų telkimo re
organizacijos projektas, 3) Vli
ko memorandumas ryšium su 
pasitarimais dėl Europos sau
gumo ir 4) lietuvių - ukrainiečių 
bendradarbiavimas pastangose 
dėl laisvės.

Pirmąja tema apžvalginį pra
nešimą pateikė Vliko pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas, o kitus 

J dalykus, kalbėdamas Tautos fon 
do valdybos ar Vliko tarybos 
.politinės teisių komisijos var
du, nušvietė Stasys Lūšys. )

Nuo praėjusio tarybos posė
džio valdyba posėdžiavo penkis 
kartus. Pirmininkas triskart 
lankėsi Washingtone: dėl rengia 
mo išleisti dokumentų rinkinio 
ir pasimatyti su Valst. depart. 
Balti ios skyriaus vedėju Bark- 
lay Ward. Geg. 25 - 26 pirminin
kas lankėsi Ohicag'oj. Ten daly
vavo dr. P. Grigaičio laidotu
vėse, turėjo pasitarimą su ALT 
pirmininku inž. E. Bartkum ir 
padarė pranešimą apie Vliko 
veiklą Lietuvių fondo vadovų

bei rėmėjų pobūvyje. Birželio
7-8 valdyba surengė politinį 
seminarą jaunimui. Ryšium su 
birželiniais minėjimais valdyba 
paskelbė atitinkamą atsišauki
mą Pasirengta išleisti du lei
diniai. Vienas — brošiūros Li
thuania nauja, perredaguota 
laida. Dabar ji vadinsis “LI
THUANIA: How Much We
Know About Her?” Jos turinys 
bus tiksliau pritaikytas atsaky
ti į pavadinime keliamąjį klau
simą. Brošiūros numatoma leis
ti 50 tūkstančių. Kas jąja nau
dosis (informacijai apie Lietu
vą skleisti tarp nelietuvių), bus 
prašomi parūpinti ir lėšų spaus
dinimo bei persiuntimo išlai
doms bent po 10 centų už bro
šiūrą. Antras leidinys tai minė
tasis dokumentų rinkinys apie 
1939 metų Maskvos - Berlyno 
sąmokslą rytų Europai pasida
linti, apie Lietuvos aneksiją, a- 
pie jos nepripažinimą ir kt., — 
iš viso 162 dokumentai. Kai tik 
bus parašytas įvadas, rinkinys 
bus atiduotas spausdinti.

Vliko taryba pritarė TF val
dybos vicepirmininko S. Lūšio 
pagrindiniais bruožais išdėsty
tam planui, kuriuo numatoma 
patikslinti ligšiolinę lėšų Vliko 
veiklai telkimo sistemą.

Kalbėdamas kaip Vliko tary
bos politinės bei teisių komisi
jos pirmininkas S. Lūšys pra
nešė tarybai, kad komisija yra 
paruošusi projektą memoran
dumo, kurį Vlikas numato įteik 
ti atitinkamoms vyriausybėms 
bei institucijoms ryšium su pra
dedamais Vakarų valstybių ir 
Sov. Sąjungos pasitarimais Eu
ropos saugumo reikalais.

Dėl bendradarbiavimo su uk
rainiečiais komisija patyrusi, 
kad tam reikalui Vlike jau se
niai skiriamas atitinkamas dė
mesys: ukrainiečių laikraščiams 
siuntinėjami Eltos biuleteniai, 
lankomasi vienų pas kitus į ne
priklausomybės švenčių iškilmes 
bei pasikeičiama pasveikinimais, 
be to, Vliko pirmininkas tiesio 
giai palaiko korespondencinį ry- 
š. su pačiu Ukrainos preziden
tu egzilėje. Tą klausimą svars
tant, taryboje buvo pareikšta 
pageidavimų ir skatinimų, kad 
visuomenės veikėjai paskirose 
vietovėse irgi atkreiptų dau
giau dėmesio į bendravimą su 
atitinkamomis ukrainiečių or
ganizacijomis ir sustiprintų tą 
bendravimą bei bendradarbiavi
mą, kur tokios galimybės dar 
nėra pakankamai išnaudotos.

Šio Vliko tarybos susirinki
mo pirmininkas buvo Pranas 
Dulevičius, sekretorius Bronius 
Bieliukas ir dalyvavo J. K. Va
liūnas, T. Sparauskas, J. Pa
kanka, V. Alksninis, L. Virbic
kas, A. Skėrys, P. Vainauskas. 
J. Valaitis, A. Vedeckas, A. Bud 
reckis, A. Gudaitis, S. Lūšys, 
J. Audėnas, J. Pažemėnas. (E.)

nėm kojom ir gali greičiau bėgti.
— Liūtai, — vėl sušunka Harrison.
Sukam arčiau. Viso — penki. Vieni guli ir dairosi, 

o kiti dar ėda paplauto žvėries likučius. Traška kaulai 
tarp liūto dantų, džiūsta krauju apskretęs žvėries kailis, 
o netoliese slankioja hienos ir laukia, kada, pasibaigus 
puotai, ateis jų eilė grobio likučiams. Virš galvų skraido 
maitvanagiai ir tikisi, kad ir jiems dar kai kas atliks.

Liūtai mūsų nebijo, bet mes žiūrim į juos su baime 
ir nenoromis purtomės. Jie ir mūsų kaulus su tokiu pat 
malonumu graužtų, kaip ir to žvėries.

— Važiuojam, — raginu nebenorėdama žiūrėti į 
tą vaizdą.

Aplink ėda žolę ir uodegomis vaiko muses wilde- 
beests, zebrai, gazelės ir kiti žvėrys.

— Negi jei nebijo liūtų? — klausiu.
— Ne plokštumoje. Liūtai negali greitai bėgti ir sa

vo auką puola tik pasalomis. Matot, aplink bandas yra 
išstatytos patinų sargybos, kurios stebi liūtus ir, jiems 
tik pajudėjus, veda bandą toliau.

Logiškas galvojimas, jei jį galvojimu gailma pava
dinti. Bet tai greičiausia tik įgimtas savisaugos instink
tas.

Palei kelią guli Thomson mažytė gazelė. Sustojam. 
Harrison išlipa ir paliečia ją. Ką tik gimus, dar šlapia. 
Netoliese laksto susirūpinusi motina. Naujagimė staiga 
strikteli ir kiek svirduliuodama pradeda eiti.

— Rytoj ji jau lakstys, kaip didelė, — nusijuokia 
Harrison. „

(Bus daugiau),
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~ LAISVES RYTAS IŠAUŠO
JUOZAS ŠLAJUS

Kalėjimo didesnės bei mažės- , pats jau išsilaužęs iš vienutės
nės kameros buvo iš abiejų ko
ridoriaus pusių. Mūsų duryse, 
šone stiklinio “vilkelio”, pro ku
rį sargas slaptai stebėdavo ka
linius, vienas drąsuolis buvo pra 
gręžęs mažytę skylutę, prie ku
rios arti pridėjus akį, buvo ga
lima matyti dalis koridoriaus. 
Dabar per šią skylutę pasikeis
dami žvelgėme kas darosi ko
ridoriuje. Matėsi, kaip prieša
kyje ėjo rusas, ginkluotas su 
ant šautuvo užmautu durtuvu, 
vidury vienmarškinis vyras, pa
keltomis rankomis, o už jo, dur
tuvą nugaron atstatęs iš pasa
kos sekė kitas kareivis. Ir taip 
nenutrūkstama grandine tem
pė mirčiai vienmarškinius vy
rus ir moteris.

Tas siaubingas ir triukšmin
gas kalinių išvedimas tęsėsi a- 
pie vieną valandą. Per tą laiką 
įtemptai laukėme, kuomet pa
sisuks raktas mūsų duryse ir

Anksčiau jis buvo kartu musų 
kameroje, bet prieš kurį laiką 
buvo išvestas ir nuteistas mir
ties bausme. Naktį, išvežimo 
metu, jų vienutę enkavedistai 
bandė atrakinti net kelis kar

atus sugrįždami su raktais, bet 
vis negalėjo atrakinti. Paga
liau rusiškai nusikeikę nuėjo, 
ir taip Vytas per stebuklą pali
ko neišvestas.

Laisvė, bet ne visiems 
Pilni koridoriai prisikimšo ka 

linių. Niekieno netrukdomi rin
komės kieme, prieš didžiuosius 
vartus. Senas uniformuotas var
tininkas iš būdelės automatiškai 
juos atidalydavo, bet visą laiką 
laikė uždai us.

Prieš kalėjimo vartus, kito
je gatvės pusėje, buvo susi
spietusi minia žmonių. Jie stovė
jo ramiai ir laukė išeinančių sa
vo artimųjų. Ne vienas čia juos 
sutiko, bet daugumas iš susirin-

įsaikys išeit? ]£?Ias““korido-1 kusi^ “ė, kol paskutinis ka
linys išėjo, bet nesulauke savo 
artimųjų. Ne vienų žmona ąr 
vyras, tėvai ar vaikai nuėjo

riaus trankomų durų ir karei
vių žingsnių triukšmas staiga 
nutilo, ir vėl viskas paskendo 
nakties tyloje. Pasigirdo dar ke
li šautuvo ar pistoleto šūviai, iš
šauti kalėjime ar jo kieme. Vėl 
visus išgąsdino ir sukėlė baimę, 
kad pradėjo šaudyti kalinius. 
Po to suurzgė sunkūs auto mo
torai, tur būt, sunkvežimiai ar 
autobusai, išvežę surinktus ka
linius. Nutilus motorams, liku
sieji kaliniai, iš pertempto ner
vų nuovargio, lyg hipnozo pa
liesti, užmigo. Pasidarė vėl ra
mu visame kalėjime.

Sulaukėme laisvės

Nubudau ant čiužinio toje pa
čioje pozoje, kokioje užmigau. 
Ankstyvas rvtas su pavasario 
saulės spinduliais veržėsi pre 
kalėjimo užkaltus langus. Tik
riausiai visi kaliniai tik dabar 
tenubudo, išgirdę iš moterų sky 
riaus šaukiantį moters balsą:

— Dėmesio, vyrai! Bokšte
liuose ir mūsų koridoriuje ne
bėra sargybinių! Vyrai, lauž- 
kimės iš kalėjimo, ko laukia
me

Dėmesio, dėmesio visiems! — 
šaukė vyriškas balsas. — Mes 
išlaužėme savo duris, koridorius 
tuščias, niekur nesimato sargy
binių !

Visų veiduose didis džiaugs
mas ir viltis vėl gyventi. Iš kar
to viso kalėjimo kaliniai pradė
jo daužyti duris ir laužtis lais
vėn.. Sudrebėjo visas kalėjimas, 
pirmą kartą savo istorijoje per
gyvenęs tokį sukrėtimą. Užrak
tai buvo stiprūs, o iš karto po
rai tūkstančių kalinių trenkiant 
į juos stalais ir radiiatoriais, 
gavosi griausmingas triukšmas. 
Reikia manyti, kad tą triukš
mą girdėjo žmonės, gyvena už 
kalėjimo sienų, nes tuo metu 
apie kalėjimą pradėjo rinktis 
Kauno gyventi'jai.

Mūsų kamerą iš koridoriaus 
pusės su dalba atplėšė Vytas,

Buvęs prez. Hary Truman švenčia 
auksinę vedybų sukaktį.
Viršuje nuotrauka prieš vestuves, 
apačioje nuotrauka daryta š. m. 
kovo mėnesį, Truman yra 85 m., jo 
žmona 84 m.

nuo kalėjimo vartų suspausto
mis širdimis ir šluostydami aša
ras.

Keisti žmogaus gyvenimo vin
giai. Dievo valia ar likimo lem
tis. Žmogus visaip gali filoso
fuoti. Kuo geresni mes, kurie 
saulėtą birželis rytą išėjome į 
laisvę, o kuo blogesni tie. ku
riuos tą pačią naktį šėtono rau
donieji tarnai išvežė Červenės 
link?! Gal būt galime tik tiek 
išsifilosofuoti. kad gal likimas 
išleido mus i laisvę liudyti oku
panto terorą ir atidaryti akis 
tiems, kurie raudonųjų pragarą 
vadina rojumi.

Vieni išėjome į laisvę 1941 
m. birželio 23 dieną, kiti mūsų 
likimo draugai buvo išvežti į 
mirtį, o tuo pačiu metu troš
kiuose gyvuliniuose vagonuose 
garvežiai tempė Sibiran tūkstan 
čius kitų geriausių tuvių var
gui ir sunaikinimui. Už tat lais
vėje srvveną lietuviai kasmet mi 
nime “Baisųjį bn t.ljj”. ir ta mi- 
nėiima bei kovą tesime tol, ko' 
maskvinis okupantas apleis mū 
sų tėvynę.

MASKVA TAIKSTOSI... 
(Atkelta iš 1 psi.) 

santvarkos silpnybes. Santvarkų 
negalavimai, ideologiniai nesu
tarimai, tautiniai ginčai ir komu
nistinių stovyklų pakėlimas gin
klo savybės kovai vesti rodo, kad 
komunizmas rusams yra tik prie
monė įgyvendinti imperialistinei 
politikai, kuri šiuo metu nuož
mesnė už carinę.

Rusai komunistai smerkia ka
pitalizmą ir imperializmą, bet 
buvusius priešus kviečia talkon 
apvaldyti komunistinei Kinijai, 
kuri jau pateikė istorines sąskai
tas Sovietams.

VYSK. BOČIO 
ATSIMINIMAI

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnazijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo
me.

Atsiminimai jdomūs kiekvie 
nam, nes šalia autoriaus asme
nišku išgyvenimų pamatom tų 
dienu Lietuvą, sutinkam dėme 
>io vertu to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dal. $3.50. II dal. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Vieta a 
Het.

miete prie savo sugriautų namelių, vykstant kovoms prie Ben

ARABŲ PARTIZANAI
Prieš kurį laiką Artimųjų Ry

tų konflikte iškilo “Trečioji jė
ga”: teroristinė organizacija,
vadinama Fedayyiu.

Šitas pavadinimas reiškia 
“Žmonės, kurie aukoja savo gy 
venimą”, Organizacija, kuri tu
ri nemaž’au kaip 15,000 narių, 
susidaro iš Palestinos pabėgėliu 
ir tremtinių, kurie 1948 m. pra
rado savo tėvynę. Toje vietoje 
susikūrė valstybė — Izraelis. 
Šiandieninis jų tikslas: “Mes 
kovojame atgauti savo kraštą”. 
Tarp šitos organizacijos “Al - 
Fatah” yra žinomiausia ir ak
tyviausia grupė. Grupė susideda 
iš 5000 vyrų. Al - Fatah apmo
kymo centrus dažnai puola Iz
raelio lėktuvai, o iie yra Jor
danijoje, Sirijoje, Egipte ir Li- 
bape .

Šitos organizacijos vadovas 
yra buvęs pabėgėlis Yasir Ara
fat. Jis pasidarė arabų didvyriu 
ir politine asmenybe, kurios bal 
so klauso visi arabai. Arafat 
studijavo Kairo universitete ir 
pas’darė “sprogdinimų eksper

“I used to stand up and say 
the world was ą miserable place. 
Then I would šit down and 
do nothing about it?

Let’s face it.
All is not perfect in this land 

of ours.
America has taken some 

lumps and quite frankly it liurts.
But maybe we should step 

back and take a long hard look 
. . . take inventory of how we 
are and how we got here.

Maybe we should inspect our 
brighter side as well as some 
of our ills.

And maybe, j'ust maybe, we’ll 
come out tbinking this country’s 
good side far overshadows • 
its bad.

Then maybe we’ll start to do 
sometbing to make it better. 
Ratlier than knocking it, which 
ends up making it worse.

Now comes the" big ąuestion.
What can you do? You’re 

only one little individual among 
over 200 million people. How 
can you help?

For one thing, you might 
think about investing in your
country. Showing your faith in 
its future.

That’s exactly what you do 
when yoU sign up to buy U. S. 
Savings Bonds. You’re simply 
buying a share in America.

You’re also socking away 
some money for yourself.

Money that grows at a guaran
teed rate, to pay you back $4 
at maturity for every $3 you’ve 
saved.

Of course, Savings Bonds are 
not going to eure all our head- 
aches. But they’ll help to pro
vide the economic strength we‘!ll 
need-for the job.

And at the šame time, they 
can eure a lot of your financial 
headaches in the years to come.

Any way you look at it, they 
make good sense. «.,,«■

And that’s just 
what we need in 
this country 
right now.

If ihey’r* loal, Miuleri, nr 
destroyed, wc replace ’em.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares
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New York. N. Y.
VYSK. A. DEKSNYS BUS

PAGERBTAS NEW YORKE

New Yorko ir plačių apylin
kių lietuvių remiamas vysk. A. 

i Deksniui pagerbti komitetas, 
prel. J. Balkūno, garbės pirm. 
globojamas ir dviejų LB apy
gardų pirmininkų — A. Vakse
lio ir K. Jankūno — vadovauja
mas, vykdo paskutinius pasi
ruošimus vyskupo pagerbimui, 
kuris įvyks liepos 6 d. V. Atsi
mainymo parapijos puošnioje 
bažnyčioje ir salėje, 5 vai. vak. 
bažnyčoje vyskupas kartu su 
apylinkės lietuviais kunigais at
našaus konicelebracines šv. Mi
šias. Pamokslą pasakys kun. 
t. Yla.

Tuojau po mišių ten pat sa
lėje bus vyskupo pagerbimo va
karienė. Čia vyskupą pasveikins 
kons. A. Simutis. Taip pat kal
bės vyskupo gimnazijos klasės 
draugas A. Diržys ir prel. V. 
Balčiūnas. Meninę pagerbimoPanąšiai yra susiorganizavęs 

kitas Fedayyiu pogrupis, vadi
namas “Palestinos išlaisvinimo 
frontas”. Šitas pogrupis suside
da iš daugelio arabiškų grupe
lių. “Sukilėlių trupė” turi 2000 
vyrų. Sostinė — Beirutas. Va
dovas yra siras Ahmad Jibril. 
Apmokymo centrai yra išblaš
kyti po visą Libaną. Tos gru
pės vyrai pagrobė Izraelio ke- 
leiv’ni lėktuvą ir nuvedė į Alži
riją. Po kelių savaičių jie pada
rė atentatą Atėnuose prieš ki
tą Izraelio lėktuvą. Šitas aten
tatas iššaukė Izraelio kerštą 
prieš Beiruto civilinį aerodromą.

Dar yra vadinama “Liaudies 
išlaisvinimo organizacija”. Ji y- 
ra egzilinės vyriausybės tipo ir 
daugelio arabų valstybių pripa
žinta. Turi 1200 vyrų. Mažiau
sia teroristinė organizacija yra 
vadinama “Asaigah”. Centras 
Sirijoje. Turi 1000 -1500 vyrų. ' 
Daugelis jų iš Palestinos pabė
gėlių. Prasčiau organizuota ir 
nėra taip karinga. V. Lts.

vakarienės dalį atliks solistas iie viesulais laikioia’ ’^kynėsna ei
na, o jis čia vienas guli.

Lepaiva -— išlepęs žmogus: jis, vi-Stasys Citvaras pianisto A. 
Mrozinsko palydimas. Pagerbi
mo vakarienės programą pra
ves V. Volertas.

Rengėjai tiki, kad Rytų pa
kraščio lietuviai gausiai daly

Mūsų jaunimas vasaros stovykloje

vaus vysk. A. Deksnio pagerbi
me, nes tai bus vienintelė pro
ga pareikšti pagarbą svarbioms 
pareigoms paskirtam lietuviui, 
kurio veikla Europos lietuvių 
tarpe turės labai didelės ne tik 
religinės, bet ir tautinės reikš
mės. Be to, atsilankiusieji taip 
pat parems vyskupo reikšmin
go darbo pradžią ir padės nu
galėti įsikūrimo sunkumus.

Pagerbiman bilietai gaunami 
pas komiteto iždininką P. Min- 
kūną (86-68 98 St. Woodha- 
ven, N. Y. Tel. Hl 1 - 2095) ir 
pas platintojus. Bilietai įsigija- 
mi iš anksto.

Pagerbimo vieta: 64-08 56 
Rd, Maspeth, N. Y, K.

Žodžiai reti, bet lietuviški
Leipinti — silpninti, varginti: gy 

venimas leipina, leipina ir suleipina 
kad ir tvirtus žmones.

Lengvinėti — lengvai gyventi, 
dykinėti: Užteks lengvinėti, rytoj ei
sime dobilų piauti.

Lenkynė — lenktynės: jie kovoja,

są laiką lepinamas, lepaiva virto. 
Lepečka — kojos letena: tavo le-

pečkos kaip lokio apžėlusios.
Lepeišyti — mušti, kulti: lepei-

šyk, kol tavo rankose.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STRBET T«l-< - CA 5 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI .EVTZI.IOS APARATAI

Las tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern
J. LIEPONIS

PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

511
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

4
Savings certificates issued 
for six months or one 
V«ar — i n minimum 
amounts of $10,000,00, 
and theraafter in 
muJtiplas of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as ofi
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

I

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

l]?ūįc/j'5oy//

Joes ‘^:...6es6/

WISI FOLKS CALL IT

If
ThEi

HOUSE PAINT
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

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

YERKESHARDWARE
6332 S, Westem Avė.

Chicago, III. 60629, Tel. PR 6-1800

I5r
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year-'-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and theraafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

VIrginia 1-TKU



BOSTONO ŽINIOS
LIETUVIŠKAS GYVENIMAS 

BOSTONE
Bostone, kaip ir daug kur ki

tur, visas lietuviškas kultūrinis 
ir visuomeninis gyvenimas ir 
veiklas vyksta nuo rudens iki 
pavasario. Po to pradedame il
sėtis.

Kadaise Bostonas buvo didelė 
ir veikli lietuvių kolonija. Veikė 
įvairios draugijos, klubai, net 
dvi parapijos — viena So. Bos
tone, kita — Cambridge. Cam
bridge turi savo atskirą valdžią 
ir yra atskiras miestas. Tačiau 
tuos du miestus skiria tik Char
les upė. Miesto susisiekimo prie
monės tos pačios. Tačiau lietu
viškas gyvenimas šiame mieste 
silpnėja. Senųjų lietuvių sukur
tos organizacijos viena po kitos 
užsidaro. Dorchestery (Bostono 
dalis) buvo lietuvių klubas, bet 
nieko apie jį nebegirdėti. Camb- 
bridge klubas irgi mažai begir- 
dimas. O tiek daug buvusių na- 
rapijose visokių šventųjų oiga- 
nizacijų irgi nebegirdėti. Finan
siniai ir nariais stipriausia or
ganizacija yra Lietuvių Piliečių 
draugija So. Bostone. Ji turi ke
turių aukštų didelius nuosavus 
namus. Didesnieji lietuvių pa
rengimai vyksta šiuose namuo
se. Dar maždaug prieš dešimt 
metų Vasario 16-sios minėjimui 
šios draugijos salės buvo perma
žos. Dabar jau pakanka, o kar
tais ir perdidelės. Kai atvykę 
tremtiniai pradėio statyti dra
mos veikalus, prisirinkdavo So. 
Bostono aukštesniosios mokyk
los auditorija, talpinusi apie
1,500 žmonių. Dabar jau pakan
ka Lietuvių Piliečių d-ios, ku
rioje telpa apie 500- -600 vietų. 
Senesnės kari ja lietuviai gero
kai sumažėjo savo skaičiumi, o 
ir likusieji, daugelio amžius yra 
kliūtimi lankytis i parengimus. 
Amerikoje gimę lietuviai mažai 
besifaoko į tokius parengimus. 
Net Lietuvių Piliečių d-jos su
sirinkimuose kalbama ar tik ne 
daugiau angliškai, negu lietuviš
kai. Ir tremtinių pradžioje Bos
tone ir apylinkėse buvo dau
giau. Nemaža jų dalis išsikėlė 
Californijon, Chicagon ir kitur. 
Pradžioje lietuviai gyveno dau
giausia So. Bostone, Dorches- 
terry, Cambridge, o dabar jau 
nemaža jų dalis išsikėlė į už
miesčius.

Šv. Petro parapija So. Bosto
ne savo sąrašuose dar turi di
deli skaičių lietuviu parapiečių. 
Tačiau pamaldose, ypatingai 10 
vai. mišiose, kurios laikomos 
lietuvių kalba ir gieda parapijos 
choras, bažnyčia būna apituštė. 
Klebonas ir parapijos kunigai 
deda daug pastangų, kad para
pijos narių skaičius nesumažėtų. 
Gi gyvenimas rieda savo keliu 
ir lietuvių parapija, kaip ir 
daug kur kitur, silpnėja.

Maždaug prieš 5—6 metus 
Bostone turėjom dv. gerus cho
rus, o dabar turime tik vieną 
parapijos enerą, kuriam vado
vauja muzikas Jeronimas Ka
činskas. Bet ir šis yra gerokai 
sumažėjęs. Turime du kultūri
nius klubus. LB Kultūros klubą 
ir tautininkų įsteigtus Kultūri
nius subatvakarius. Kadangi tie 
klubai veikia be įstatų, regist
ruotų narių ir programų, tai jie 
dar veikia neblogai. Abiejų pa
skirtis yra panaši, c lankytojai 
daugumoje tie patys. Kultūros 
klubo susirinkimai vyksta Tarp
tautinio instituto patalpose Bos
tone, o Kultūrinių subatvakarių 
Tautinės s-gos namuose So. 
Bosone. Reikia pažymėti, kad tų 
namų vidus savo lietuvišku iš- 
dekoravimu, paveikslais ir žy
miųjų vyrų biustais, yra labai 
jaukus, patrauklus ir lietuviš
kas, tik gaila, kad tu namu sa
lės yra mažos. Tie klubai veikia 
irgi nuo rudens iki pradžios pa
vasario. o tada atostogauiama.

Seniau Bostone buvo leidžia
mi du lietuviški laikraščiai: 
“Darbininkas” ir “Keleivis”. 
“Darbininką” perėmus tėvams 
pranciškonams ir iškėlus i Bro- 
oklyną, N. Y., liko tik “Kelei
vis”.

Gal viena iš didžiųjų šių dienų

lietuviško kultūrinio gyvenimo 
darbo įstaigų yra Lietuvių En
ciklopedijos leidykla. Ji išleido
L. E. 36 tomus, daug knygų iš
leido ir leidžia, o taip pat jau 
yra redaguojama lituanistinė 
enciklopedija angliškai. Čia vei
kia ateitininkai, vyčiai, skautai, 
neolituanai ir kitos organizaci
jos, bet ir jų veikla nedidėja. 
Vietos Amerikos vandenys ska
lauja lietuviško darbo dirvą ir 
bando užlieti.

So Bostone veikia jau 20 me
tų lituanistinė mokykla. Pra
džioje ji išleido kasmet maž
daug po 20 abiturientų, bet tas 
skaičius sumažėjo, šiais metais 
buvo išleisti tik penki.

Dramos sambūris ne tik Bos
tonui, bet ir daugybei kitų kolo
nijų yra pastatęs nemažai dra
mos veikalų ir dar rodo savo 
gyvastingumą. Šiais metais pa
statė “Maniaką” ir “Stipresnią
ją”. Šiam sambūriui vadovavo 
ir režisavo Henrikas Kačinskas, 
o dabar Aleksandra Gustaitienė, 
na, žinoma, padedant ir rašyt. 
Antanui Gustaičiui.

Bostone yra dar inžinierių ir 
architektų s-gos skyrius bei po
ra mažesnių profesinių organi
zacijų, bet jų veikla yra daugiau 
uždara. Veikia Balfas, Altas ir 
Lietuvių bendruomenė. Šios 
bendrinės organizacijos savo 
darbus atlieka pakankamai. Bu
vo kelios lietuviškos radijo va
landėlės. Dabar liko tik dvi. 
Viščinis sujungė Laisvės Varpą, 
su Lietuvių radijo valanda, o 
taip pat dar yra Minkų vedamas 
radiio pusvalandis. Net didžio
sios lietuviškos “įstaigos” kar- 
čiamos kurių lietuviai turėjo

Birželio 22 d., 3 vai. p. p., šv. 
Kazimiero parapijos salėj įvyko 
birželio įvykių minėjimas. Or
ganizavo Pabaltijo kraštų ko
mitetas. Pravedė minėjimą Ar- 
nis Tūbelis, Pabaltijo komiteto 
pirmininkas. Įnešus vėliavas ir 
sugiedojus Ameiikos (himną, 
pirmininkas padėkojo susirinku 
sienas. (Dalyvavo apie 200 žmo
nių). Buvo pakviestas Oscar 
Pastic, estų ministeris paskaity
ti invokaciją. Po to buvo leista 
pasisakyti Pabaltijo tautų kon
sulams. Dalyvavo tik latvių ir 
estų konsului. Mūsų garbės 
konsulas dir. Julius J. Bielskis 
atsiuntė sveikinimus, bet pats 
negalėjo dalyvauti.

Estė, smuikininkė Rita Piiri- 
sild, akomponuojama pianistės 

nemažai baigia prarasti lietu- Mrs. Senger, pagrojo Acdolay
vincĮ savininkus.

Visas lietuviško gyvenimo 
Bostone ir apylinkėse 

dirbamas nedidelio būrelio as
menų. o tu amžiaus vidurkis... 
geriau nutylėti. Tačiau dar eilei 
metų lietuviai iš Bostono neiš
nyks. Dar vyks koncertai, vaidi
namai. dailės parodos, minėjimai 
ir dar bažnyčioje melsimės lie
tuviškai.

BAIGUSIŲJŲ HARVARDĄ 
SĄRAŠAS

Baigusiųjų Harvardo univer
sitetą sąraše yra lietuviškos pa
vardės. Daktaro laipsnį iš vers
lo administracijos yra gavęs 
Patric Thomas Jesaitis, o ma
gistro laipsnį — David Paul 
Garmus; magistro iš meno —
John Anthony Balchunas.

ŠOKĖJAI ARLINGTONE
Tautinių šokių šokėjai, vado

vaujami Onos Ivaškienės, šoko 
lietuvių tautinius šokius Arling- 
tono Filharmonijos d-jos 34- 
tam metiniam koncerte ir braš
kių šventėje.

PAGERBĖ TUMAVIČIENŲ
Birželio 22 d. Sandaros 7-ta 

kuopa surengė Jadvygos Turna- 
vičienės pagerbimą. Pagerbime 
buvo svečių iš Pittsgurgo, New 
Yorko, Worcesterio ir kitur.
Lietuvių Piliečių d-jos salė buvo 
pilna. Meninę programą atliko . .
sol. Stasys Liepas, akompanavo paverčia susimąstyti
dr. Vytenis Vasyliūnas. Pokyliui 
vadovavo Aleksandras Čaplikas.
Tumavičienė yra senosios kar
tos lietuvių veikėja, ypatingai 
daug dirbusi Sandaroje.

skatinančia naujove.
Kaina 4.00 dol. Illinois gyven

tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Seoule mieste Korėjoj ant per Han upę einančio tilto užlipo gyventojas 
ir grasė šokti. Jis buvo atkalbamas, bandyta jj .pasiekti kopėčiomis 
tačiau kaip matyti dešinėje, jis nušoko j upę. Jj ištraukė policijos mo
torlaivis be sąmonės, bet dar gyvą ir nesusižeidusj. Jo brolis sako, 
kad jis nenorėjęs nusižudyti, bet kai pasigeriąs, tai pradeda išdarinėti 
visokias kvailystes.

Muz. Br. Budriūno naujai suorganizuotas nonetas Los Angeles. Iš k. 
j d.r muz. Br. Budriūnas, D. Mackialienė, .Deveikienė, Šakienė. Čeka- 
nauskienė ir Dabšienė. Antroje eilėje Dabšys, Polikait s, Butkus ir 
Sėliukas. Nuotrč. L. Kanto

LIETUVIAI CAUFORNIJOJE
BAISIŲJŲ BIRŽELIO DIENŲ už lietuvių, latvių iir estų kovas 

MINĖJIMAS

laikraščiai yra šlamštas.

dainų, vadovaujamas ir akom- 
ponuojamas Br. Budiriūno.

Minėjimas buvo baigtas lietu
vių, latvių ir estų himnais, ku
riuos kartu visi dalyviai sugie
dojo.

Concerto.
Pagrindinis kalbėtojas Paul

Lamport, Los Angeles miesto 
atstovas, labai stipriai pasisakė

LANKĖSI BOSTONE
Bostone lankėsi “Lietuvių 

Dienų” leidėjas Antanas Sky
rius su ponia iš Californijos ir 
dr. Vladas Kaupas iš New Yor
ko.

I
“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.

Salia 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

LITERATŪROS AKADEMIJA
Literatūros akademija, įvyku 

si birželio 22 d.- 12 v. po p. pa
rapijos salėje, buvo skirta Jur
gio Gliaudos premijuotam romą 
nui "Liepsnos ir apmaudo ąso
čiai” pristatyti, ir “Dirvos” no
velės konkurso premijoms įteik
ti — laureatams Jurgiui Gliau
dai ir Andriui Mironuir. Įžangi
nį žodį taė akademijai rengti 

I komiteto pirm. Stasys Paltus. 
I Buvo perskaityti adresai ir svei- 
i kinimai laureatams nuo organi
zacijų bei draugų.

Labai išsamią m įdomią pas
kaitą skaitė prof. dir. Elena Tu- 
mienė apie Jurgio Gliaudos ro
maną “Liepsnos ir apmaudo ą- 
sočiai,” savo paskaitą pavadinu
si “Lietuviška savijauta ir pa
saulio vystymosi spazmos”, ir 
iškėlusi J. Gliaudos romaną į pa 
saulinę literatūros plotmę.

Po to sekė premijų įteikimas
prieš komunizmą, ir ikad dau- ir premijų akto skaitymas, kurį 
giau žmonių turėtų žinoti, kas I perskaitė Vanda Mažeikienė. Da 
darosi šiame pasaulyje. Pono I lyviai buvo supažindinti su me- 
Lamport žodžiais, populiaresni I cenatu ir jis buvo pakviestas pa

sisakyti. Tai Simas Kašelionis, 
dzūkas. Jo pasisalkymas buvoPerskaityta mero S. Yorty . 

proklamacija, ir priimta rezoliu-
cija reatai Jurgis Gliaudą ir Andrius 

Mironas pasisakė, džiaugdamie
si, kad vis dar atsiranda žmonių, 
kurie taip noriai pasidalina sa

Latvių solistai ponia S. Jan
sone ir ponas A. Kurminš padai
navo keletą latvių dainų. Lietu-, ...
vių nonetas sudainavo keletą |vo ^taupomis ir teka prenu.

jas, tuo dar labiau paskatinda
mi gal ir pradedančius rašyto
jus.

Kritikas A. Giedraitis aptarė 
Andriaus Mirono novelę “Aly
tis.”

Po trumpos pertraukos sekė

STANDARD 
FEDERAL

Standard Federal pays 51/4% interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagie passbook account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is paid guarteriy on all accounts.

Interest Compounded Daily, 

Paid Quarterly

Savings and Loan Assooiation of Chicago
Assets over $143,000,000.00 ■ Reserves and Surplus over $11,500,000.00 (more than twice the legal requirements)
Federal Charter ■ Federal Supervision
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M.-8 P.M. Tues., Fri. 9 A.M.-4 PAI. Sat. 9 A.M. -12 Noon Wed.—No Business Transacted

DRAUGAS, trečiadienis, 1B69 m. liepos m6n. 3 d. R

meninė dalis. Aktorė Ona Miro
nienė skaitė ištrauką iš premi
juotos novelės “Alytis.” Akt. 
Nelė Apeikienė paskaitė ištrau
ką iš romano “Liepsnos ir ap
maudo ąsočiai”. Pianistė R. A- 
peikytė paskambino Johann S. 
Bach Partita Nr. 2 Simfonija 
Fuga ir Bethoveno sonatą Op. 
31 Nr. 2 in D-Minor, pirmąją 
dalį.

Akademija buvo baigta, užsi
tęsusi 3 valandas. Viskas buvo 
labai įdomu ir naudinga, bet 
truputį per ilga.

, Milda Grušaitė

MENO PARODA
Zitos Sodeikienės, chicagiee- 

tės dailininkės, meno paroda 
yra ruošiama Los Angeles Aka
demikų skautų sąjūdžio liepos 
12-13 dienomis Sv. Kazimiero 
parapijos mokyklos patalpose. 
Šeštadienį, liepos 12 d., nuo 3:00 
iki 9:00 vai. vakaro- ir sekmadie 
nį liepos 13 d., nuo 11:30 ryto 
iki 8:00 vai. vakaro. Susipažini
mas su dalininke bus šeštadienį 
7:30 vai. vak. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti į parodą.

linis sekretorius vysk. Mar ali
ni, Krikščionių vienybės sekre
toriato atstovas prel. Vodopi- 
vec ir Romos universiteto isto
rijos profesorė Morelli. Iškilmė
se dalyvavo taip pat ir Romoje 
gyvenančių lietuvių atstovai.

1100 METŲ (SUKAKTIS
Romoje gyvenančių Bulgari

jos tikinčiųjų iniciatyva RomoJ 
je buvo surengtas slavų apaš
talų Kirilo ir Metodijaus 1100 
metų mirties sukakties minėji
mas. Minėjimo akademijoje kal
bėjo Italijos vyskupų krikščio
nių vienybės Komisijos genera-

Your mother means well. 
Būt when your doctor 
says you’re healthy,

you can be sure.

Help yourself 
with a checkup.

And others with a check.

American 
Cancer 
Society f
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DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. liepos mėn, 2 d.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE CLASSIFIED G U iL
n E M E S I o IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

KIEK AMERIKIEČIAI
DČMfclOSI LIETUVAITES 

KONCERTU

Tokiais klausimais mes daž
nai pakalbame ar parašome la
bai abstrakčiai, nesinaudoda
mi statistika ar kitais duome
nimis. “Buvo amerikiečių sve
čių, jie džiaugėsi, grožėjosi, reiš 
kė komplimentus...” Šios ar pa
našios frazės kartas nuo karto 
nuskamba mūsų lūpose ar spau
dos puslapiuose.

Gegužės 30 d. B. ir dr. A. 
Čiurių rezidencijoje, Lake Zu- 
rich, III., užbaigiamajam posė
džiui buvo susirinkę sol. V. Ko
jelienės koncerto rengimo k-to 
nariai. Čia buvo paskelbta smul
ki apyskaita, pasidalinta praė
jusio koncerto įspūdžiais, vė
liau puikiai pasivaišinta ir pa- 
plaukvta motorine valtimi po 
papėdėje esantį Zuricho ežerą.

Paskelbus koncerto piniginę 
apyskaitą, paaiškėjo, kad lietu
viai koncertui bilietų nupirko 
už 1305 dol., o amerikiečių a- 
gentūra, bilietus platinusi ame
rikiečiams, jų pardavusi už 890 
dol. Tad, kaip iš šių skaičių ma
tome, lietuvaitės koncerte treč
dali publikos sudarė amerikie
čiai. Tokia yra tikrovė. Balfas 
neturėjo nei pelno, nei nuosto
lio, bet buvo globėjas gražios 
meno šventės.

Ar sol. V. Kojelienė yra ati
trūkusi nuo lietuvių bendruome
nės (gyvenimo? Į tai pirmiausia 
atsakė skautijos veikėjas agr. 
V. Tallat - Kelpša. Kai 1951 m. 
Chicagoje jis su kitais organiza
vo pirmąją Skautoramą, progra 
rišos išpildyti buvo pakviesta 
jauna solistė V. Cinkaitė (da
bartinė Kojelienė). Ji tuoj su
tiko programoje dalyvauti be 
jokio žodžio. Tą patį patvirtino 
ir kun. J. Vaišnys: kai jis ren
gė “Laiškų Lietuviams” žurna
lo koncertą, V. Kojelienė papra
šyta atliko gražią programa. 
Taigi solistė nėra atšiauri ir ji 
mielai eina ten, kur lietuviai ją 
kviečia.

Tame pat posėdyje labai taik
lūs buvo B. Čiurienės, K. Le- 
gečkienės ir B. Kožicienės (vi
sos jos gydytojų žmonos ir daug 
pasidarbavo rengiant sol. V. Ko 
jelienės koncertą) pasisakymai: 
jei kuris lietuvis solistas su re
čitaliu eis į Operos rūmus, Or
chestra salę ar kitas meno šven 
toves, jos, jei tik bus kviečia- 
t os, visada mielai padės, ar tai 
r’Obojant kc .cvrt) ar platinant 
l.Tctus, nes sol V. Kojelienės 
jucertas ndaeęs lietuviams 

nemeluotą garbę.

Maždaug tokios pat nuomo
ti. t? laikėsi ir posėdyje dalyva
vę lietuviai ta inkai prof. J. Ži
le* irius ir A. Nakas

Jūsų koresp ,ridentas šalia šių 
f'nvų pareiŠAinuj ir statistikos 
jokių komentiri nebeturi. 

MENAS IŠ LIETUVOS

Pirmą kartą viešint B. ir 
dr. A. Čiurių rezidencijoje, į 
akis krito tai, kad didelė gy
dytojo rezidencija nuošaliame 
miestelyje dekoruota beveik iš
imtinai Lietuvos dailės vetera
no K. Šimonio kūriniais. Dail. 
K. Šimonis gyvena ir kuria oku
puotoje Lietuvoje, o kaip tie 
paveikslai Lake Zuriche atsi
rado? Pasirodo, kad, nuvykus 

’į Lietuvą pasisvečiuoti, galima 
dovanų pasiimti ten gyvenančių 
lietuvių dailininkų kūrinių ir 

įjuos oficialiai atsivežti į šį kraš 
tą. Tokios tai neoficialaus kul
tūrinio bendravimo išdavos. 
Žiūrint į K. Šimonio estetinę 
kūrybą, kur nėra nei brūkšnio 
socialistinio realizmo, džiaugie
si žmogus, matydamas mūsų 
dailės veteraną gyvą ir kūrybin
gą. Taip pat pas Čiunus įdomus 
Lietuvos gintaro ir kitų suve
nyrų kampelis. Rašančiam dar 
kyla kitas klausimas: ar lais
vieji lietuviai, važiuoją į okup. 
Lietuvą giminių aplankyti, gali 
nuvežti dovanų lietuvių dailinin
kų paveikslus, chorų ar solistų 
plokšteles — tos dvasinės duo
nos, kuri yra sukurta Vaka
ruose laisvųjų lietuvių kūrėjų?

BĖGANČIŲ DIENŲ ŽALA 
KUN. A. KEZIUI

Kai Lietuvių foto archyvas, 
vadovaujamas kun. A. Kezio, 

i skubiai šaukėsi lietuvių para
mos filmavimo ir garso apara
tūrai įsigyti, kad kaip galint 
greičiau būtų susuktas “Dvyll- 

| kos” filmas, ne vienas pagalvo- 
J jom, kad dar niekas nedega, 
kad yra laiko šaltai pagalvoti 
ir pasiųsti aukų. Bet prabėgę 
keli mėnesiai kun. A. Keziui, 
S J, padarė nemažą žalą: iš 
“Dvylikos” filmo du jau iškrito. 
Tai PLB pirm. J. > Bačiunas ir 
dr. P. Griga'tis. Abu jie (buvo 
numatyti įamžinti pirmajame 
filme. J. Bačiūno dar buvo su
spėta paigauti vieną kitą deta
lę, o dr. P. Grigaičio — nieko.

Baisu, kad ateinančių mėne
sių grandinėje neatsitiktų ir 
daugiau panašių liūdnų įvykių.

VI. Rmjs

— Pensijos pirmieji čekiai 
JAV buvo pradėti mokėti 1936 
m. liepos 13 d.

Marge Blasiak, Bayonne. N. J., susilaužė ranką bepirkinėdama, gi jos 
sunūs susilaužė ranką lošdamas beisbolą. Abu šeimoje dabar su su-

•siuioąucj s'iutojonsdiS

DĖMESIO!

Special ! Whiie ttief iast ©nFy~$2.5F~ 
YOUR BABY’S RECORD SINCE BIRTH

Inoluding Baby’a Name Imprinted In 23 K. Gold 
Free Bonus — Coloi- Birth Certlficate Suitable For Framing.

PHONE 478-2504 OR IVRITE
C. L. ERB, 4829 North Springfield, Chicago, III. 60625

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

2.00

5.00
4.00
2.75

MISCELLANEOUS

llltlllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visi, 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
III"I|||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
samų, gyvybėm 

automobilių,sveikatom. iili uk>.
Patogiom 
mok eilini 
b

issi.se

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MAKQUETTE GIFT PARCEL SERV 
2608 «9th St. TeL WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-273,
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3321 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

10% — 20% — 30% pigiau mokėsi! 
už apdraudę nuo ugnies lr automo 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS 

8208 'Vest 95th Street 
Chieago, Illinois 

Tel. OA 4-8054 lr OR 0-4330

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

ĮSIGYKITE DABAR

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėnus

Kaina — $2.50
Illinois State gyventojai prie kainos

turi pridėti 5% taksu. 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

‘‘Trečiosios moters” Aloyzo Ba
rono romano lietuviškoji laida iš
parduota, tačiau išėjo angliškoji 
jos laida “THIRD WOMAN”. 
Knygos įvade anglų literatūros 
prof. Charles Angoff rašo: Tiesiog 
nuostabu, kiek daug Baronas su
geba pasakyti tokiuose siauruose 
rėmuose. Kaip ir visi gerieji lite
ratūros kūriniai “Third Waman” 
yra verta dėmesio iš kelių taškų: 
kaip geras romanas, kaip istorijos 
dalis, kaip filosofiški komentarai 
ir kaip prozinė poezija. Visų roma
no skaitytojų laukia ne tik malo
numas. bet ir geresnis istorinių į- 
vykių supratimas”.

Knygą išleido Mamdand Books 
leidykla. įrišta į kietus viršelius, 
170 psl., kaina 5 dol., gaunama 
“Drauge“.

Skelbkitės “Drauge”.

M 1 S C E L L A N E O Ii S

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto buklus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miestu Iei 
Imtai ir pina apdrauda 

2047 W. 671h Place — WA 5-8063

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

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

REAL ESTATE

AR PRISIMENAT BALTIJOS 
JŪRĄ?

Tad tur te pamatyti Beverly S'iors 
prie Michigano ežero.

Sklypai prie ežero
Sklypai su medžiais, namams statyti. 

Taip — Ir namų.
Skambinkit — Rašykite — Atvykite

CARLSON REALTY
Beverly Shores, Ind.

TEL. (2 i9) 872-4636 
Atd. 7 dienas savaitėj.

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

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency. 2025 IV. 83. Plt 8-8032 
Nelaukit užsireglstruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
lus. Savininkai kreipkilės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai

RADIO PROGRAMA

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

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

REAL ESTATE

Pardavimui 157 akrų ūkis, gera 
žemė ir pastatai. Prie “black-top” 
kelio, mokyklos autobusas sustoja 
prie durų. Arti ežerai ir medžiok
lė. Apie vai. iki Chicagos ir 
Detroito. Kaina $425 už akrą. 
Skambinkit ar rašykit savininkui: 
Peter Arkauskas, R. R. No. 1, 

Fulton Michigan 49052.
Tel. (616)—PA 9-3923.

tiiiiiiEiiiiiiiimiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiii!

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

Hiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiij

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. me<l. Visas atnau

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

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

5 lr fl kamb. med. au rūsiu, ve
randomis tr garažu. Erdvus namas 
lr sklypas. $17,500.

B, 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 5Į4 kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
(nstuntnee — Tnoome Tav 

Notary Public

273’ VV. 43rd St. CL 4-2890

Union Pier, Mioh. parduodama pel
ninga nuosavybė vasarviečių rajo
ne. Ideali vieta — 1 blokas nuo 
Michigan ežero. 3 namai, kiekvie
name 2-jų miegamųjų butai. Visi 
modern. patogumai. Gražus kie
mas. Teisingai įkainuota skubiam 
pardavimui, tinkamam pirkėjui. 
Skambinti dienomis (312)—735- 
0700; vakarais (312)—251-9455 
arba (312)—432-0900.

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 Mae- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston. Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lt
dienraštis ‘Draugas”.

ĮSIGYKITE DABAR

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Šalia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologini stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

IIFI I ū'UMTCT - VYRAI

NAMU PIRKIMAS 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas income.Tok

Notariartas — Vertima, 
Apdrai tekį Agentūra

BELL REALTY
C I U S

PR 8-2233 
2 butai po 4 kamb. lr raš

ei. B A C E V I
6455 S. Kedzie Avė. - 

Mūr.

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

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

Marąuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 0 kamb. butas. 
$18,900.

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

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

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taipo
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisomp mūrų “tuck- 
pointing”. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

IMMEDIATE OPENING 
MEDICAL OPPORTUNITY

PHYSICAL
THERAPIST

Needed at Comprehensive Physical 
Medicine and Rehabilitatton Center. 
Wonderful opportunity for practice 
and advancement. Livins* conditions 
great for the outdoorsman and 
family ma.n, Salary competitive. 
Steady year round employment. 
Contact Administrator.

Gotsche Rehabilitation Center
BOX 790

Thermoipolis, Wyoming 82443

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

C kamb. med. bungalow prie 59 
ir Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galima tuoj užimti. $13,900.

2 po fl kamb., švarus, moderni
zuotas mur. namas prie 67 ir Talman. 
$33,500.

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 ir Maplewood $.10,500.

fl kamb., 20 metų mūr. Cape Cod
namas, prie 67-os j vakarus nuo Ke
dzie. 1% vonios, įruoštas rūsys. 50 
p. sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu Įvažiavimu. $25,900.

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

LEONAS REAL ESTATE
1NCOMF TAX — NOTARIATAS 

(MIGRACIJA
’785 VV. 71st St. Tel. 925-6015

KUR GERIAUSIA
Arti 59-tos ir Pulaski. švarus 4 

kamb. namas. Platus 30 p. lotas. 
$11,900.

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.

5Į4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900

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

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

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

Lotas 30 p. Marųuette Parke.

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

REMKITE “DRAUGĄ”.

REA L ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W, 63rd STREET TEL. 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X š fl T A S - R E A

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, III.
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, LaGrange Park 
jr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

L T 0 R
Tel. OL 6-2233

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius ir air-oonditioning — J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas f 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. IVestem, Chicago 9, Iii.

Telefonas VI 7-3447

Progressive Office Furniture 
Company Is Grovving 
And Has Openings For

PRODUCTION
FOREMAN

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

INDUSTRIAL
ENGINEER

Degree or eųuivalent experience. 
Proven background in metbods and 
cost savings improvements in one of 
the followlng flelds: Wood techno- 
įogy; machining and finishing, plas- 
ties; packaging and materlal 
handling; tool planning, sheet metai 
and vvelding.

Send resume in confidence to 
R. GRASMEYER

HERMAN MILLER INC.
855 East Main Street

Zeeland, Mich. 49464

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto 
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH!

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

SO and 50 gaL Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

ENGINEERS — DESIGNERS
Unlimited overtime

Mehcanical: HVAC — Plumbing — 
Conveyors — Plping — Materlal 
Handling- $5.00 to $8.00 hr. 
Electrioal: Power Distribution —
Motor Controls — Lighting — Cir
cuitry — Wiring Diagrama. $5.00 
to $8.00 hr.

Also openings in all other areas 
of engineering. $5.00 to $8.00 hr.

Call Antanas Mažeika
774-6700

_____ Muilins & Associates______
man for VVINDING 

TRANSFORMERS
Experience desired — Būt will teaoh 
individuai with some electrical 
knowledge. Good stjarting pay, all 
free benefits.

TEL. 666-5600
ACCURATE ELECTRONICS CO.

2005 S. Blue Island Avenne

SIEK SOREEN OPERATORS
EX1»ERIENCED

Šilk screen sųueege operators for 
printed circuits. Inųuire,

NATIONAL PRECISION 
CIRCUITS & ELECTRONICS, Ine. 
5760 W. Grand, Chicago, Illinois

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

MECHANICAL PRODUCTS COMPANY
Has Immediate and Permanent openings for:

MANUFACTURING ENGINEER
who has experience in Tool and Die Design, Machinery, Plant Facilities 
and Layout. Also one with expierence in Hi-Speed Progressive Dies for 
metai stampng and fabricating.

Engineering degree preferred būt not mandatory. Automotive back
ground preferred. SALARY $16,000 to $20,000.

We also are looking for a
TOOL AND DIE FOREMAN

or supervisor with an automotive or manufacturing background in High 
Produetion Sheet Metai Dies. Salary $12,000 to $14,000.

Send resume in confidence to Personnel Director

MECHANICAL PRODUCTS COMPANY
TELEDYNE COMPANY

9732 Rush St., EI Monte, Calif. 91733 Tel. 213—444-0577

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.



Lietuvių paštininkų sąjungos išleistos atsiminimų knygos įteikimas 
prenumeratoriams birželio 22 d. K. K. Repšių namuose. Matyti dalis 
svečių prie knygų, pav. J. Janušaitis, Jz. Kreivėnas. J. Miceika, K. 
Repšys, A. Gintneris, Jz. Žičkus, Jz. Kapačinskas, Ad. Miliauskas, 
Br. Gudonis su žmona, Jz. Baltrušaitis su žmona ir kiti.

Nuotr. M. Nagio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

VYSK. A DEKSNYS - 
BENDRUOMENES SVEČIAS

Liet. Bendruomenės centro 
valdyba pirmadienio vakare su
rengė pagerbimo vaišes, kurios 
įvyko inž. Br. Nainio bute, Chi
cagoje. Dalyvavo per 30 svečių: 
gen. kons. dir. P. Daužvardis 
su žmona, LB centro valdybos 
nariai, Lietuvių Fondo vadovy
bė, Jaunimo centro, vadovybė.

Vyslk. Deksnys yra East St. 
Louis Liet. Bendr. apylinkės 
Steigėjas ir pirmininkas. LB 
denitro vald. pirm. inž. Nainys, 
sveikindamas vysk. Deksnį, pri 
minė buvusią išeivių lietuvių be
teisę padėtį ir naujas sėkmin
gas pastangas siekti kultūrinių 
aukštumų. Kiekvienas laimėji
mas šioje srityje yra visos lie
tuvių tautos laimėjimas. Tokiu 
laimėjimu yra vysk. Deksnio 
iškilimas. Tik dabar pamatome 
Liet. Bendruomenės reikšmę, 
kai bendruomenės apyl. pirmi
ninkai pakeliami į vyskupus. O 
kad taip būtų ir Amerikos lie
tuvių vyskupas su gerais asiis 
tentais! Vysk. Deksnio iškili
mas yra nauja paskata mums 
to siekti.

Gen. kons. dr. P. Daužvardis
džiaugėsi, kad visuose pobūvio 
dalyviuose jaučiama lietuviška 
dvasia. Liūdna, ikaid, vysk. 
Dėksniui išvykstant netenka
me tauraus lietuvio, bet miela, 
kad. jis grįžta arčiau Lietuvos. 
Europa galutinai spręs Europos, 
klausimus, taigi ir Lietuvos li
kimą. Europai reikia žinių apie1 
pavergtos Lietuvos kančias ir 
vysk. Dėsnio paskyrimas dirbti 
Europoje yra labai reikšmin
gas. Jis tampa Lietuvos amba
sadorius Europoje. Lai jo bu
vimas tame kontinente padės 
Lietuvai priartinti laisvę.

Lietuvių fondo valdybos pirm. 
dr. Razma pasidžiaugė, kad 
vysk. Deksnys buvo vienas pir
mųjų fondo narių ir organiza
torių. Džiaugėsi, kad vysk. 
Deksnys pasiekė aukščiausią 
postą, kurį tegali pasiekti tik 
keli lietuviai dvasininkai. Reiš
kė viltį, kad rasis savanorių, 
kurie rems vysk. Deksnio dar
bus. Vysk. Deksniui pavyks su 
rasti savanorių, kurie talkins 
įgyvendinti sumanytus darbus.

Tėv. G. Kijauskas, SJ, svei
kindamas naująjį vyskupą, 
džiaugėsi, kad jis jaunas dva
sia. Europos lietuviams labai 
reikia šviesos, jaunatviškos dva 
sios religinio ir tautinio vado
vo. Vysk. Deksnys savo gyvos 
veržlios dvasios negalės užda
ryti vien Europoje; jis bus vys
kupas viso pasaulio lietuviams.

A. Juškevičius, Chicagos Liet. 
Bendr. apygardos pirm., sveiki
no ekscelenciją, atvykusį į išei
vijos sostinę Ohicagą. Lai vysk. 
Deksnio pastangos padeda su
rinkti visus lietuvius ir parves
ti į laisvą sostinę Vilnių!

Ant. Guibinskas sveikino ro
kiškėnų ir mokytojų vardu. 
Priminė, kaid iš vysk. Deksnio 
klasės draugų, kurių buvo 48. 
jau net 27 yra žuvę Sibire ar 
mirę kitur.

Kun. J. Borevičius, SJ, LB 
centro vald. vicep., išryškino, 
kad visai lietuvių tautai yra 
džiaugsmas, jog Apvaizda pa
kvietė žmogų, kuris savo cha
rakteriu įstengs jungti visą lie

tuvių tautą apie Rūpintojėlį 
Tik vienybėje ir meilėje galėsi
me vykdyti tuos didžius planus, 
kurie mums skirti. Mes remsi
me Jūsų ypatingai svarbią mi
siją.

Vysk. A. Deksnys savo nuo
širdžiame žodyje prisiminė, kad 
jo parinkimas jam pačiam bu
vo didelė, netikėta staigmena. 
Gavus žinią, teko praleisti ne
migo naktį, įsijautus į tas. sun 
kias, atsakingas pareigas, ku
rios laukia. Kad sėkmingai bū
tų vykdomas darbas, reikia pil
nai pajusti Europos pulsą, nuo 
kurio juk, buvo nutolęs. Džiau
gėsi, kad lietuviškoji visuome
nė, net ir nekatalikai, nuošir
džiai paremia. Pasisakė- kad tu
ri nuoširdų nusistatymą įvyk
dyti visų viltis, bet prašė atlai
dumo, jei sąlygos neleis visko 
pasiekti, ko norime.

Tikisi, kad Romoje būdamas, 
arčiau centrinių katalikybės į- 
staigų, galės daugiau laimėti. 
Patyrimas su Bellevilės vysku
pu įtikino, kad turint glaudų 
asmenišką ryšį su centro žmo
nėmis, daugiau galima pasiek
ti.

Vysk. Deksnys išreiškė pasi
gėrėjimą bendruomenės darbu, 
pasisakė ir toliau pasiliksiąs 
bendruomenės nariu, visiems iš
vien dirbant dėl Lietuvos.

Z. Juškevičienė Liet. jūrų 
skautijos vardu reiškė džiaugs
mą, kad mielas brolis skaiuty- 
bėje pasiekė tokį aukštą postą. 
Atsiminimui įteikė vyskupui 
puošnų albumą.

Visą pobūvį sumaniai ir su 
humoru pravedė inž. Br. Nai
nys. J. Daugį.

IŠ LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS VEIKLOS

Paskutiniame dr-jos susirin
kime sesė dr. V. B. Raulinai- 
tienė turėjo šaunią paskaitą 
apie psichines ligas, jų priežas
tis ir gydymą. Pagal paskaiti- 
ninkę, paprasčiausias kelias iš
laikyti psichinį normalumą, tai 
mylėti savo artimą ir tuo Ibūdu 
pamiršti dalį savo bėdų. Ištik- 
rųjų, per didelis savęs gailėji
masis (self - pity) yra pirmas 
žingsnis į jausminės darnos pra 
radimą.

Praktiškai nusiteikę sfesės: S. 
Adomaitienė (pirm.) ir N. Ven
grienė (H vicepirm.) sako: 
“Reik važiuoti į Elgin, nesvar 
bu, kad lauke šutina (karšta 
ir drėgna buvo birželio 25), 
nes, matai- savęs gailėsies, į 
didesnį vargą pateksi”. Taip 
tatrė, taip padarė. Bet vėl, ne
gali visai pamiršti ir savo ma
lonumų. Ir jos sustojo naujoje 
dr. Bobelio rezidencijoje, pasvei 
kino sesę Dalią su naujagime 
jos dukryte ir kavute pavaišin
tos, traukė toliau — į Elgin 
proto ligoninę, nes čia turėjo 
prasidėti savęs pamiršimas. 
Koke kontrastas tarp reziden
cijos ir niūrių šimtmetinių ligo
ninės sienų!

Buvo aplankytas Marąuette 
Parko Karolis, kurs džiaugėsi 
cigaretėmis, nes jos buvo jo

— Amerikoje per praeitus 
metus iš namų pabėgo 129,000 
paauglių. Apie 350,000 pabėga, 
kurie neareštuojami arba ne
pagaunami.

A. a.
STELLA PETRONAITIS 

BAJtTSTAITE
Gyveno Summit, Hlinais.

Mirė biržeio 30 d., 1969,
11:30 vai. |vak., sulaulkus S0 
m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Amerikoje 
išgyveno 60 jn.

Pasiliko dideliame nuliūdime
2 sūnūs: Krank, marti A dėl i- 
ne, ir C'ol. Leo, marti Marie, 
duktė pranciškiete Sesele Ber- 
nlce de la Šalie, OSF, sesuo 
Jennio Maceika, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė a. a. Frank 
Petnonaitis.

Kūnas pašarvotas Frank M. 
Foran koplyčioje, 7300 W. 
Archer Avė., Summit, Iii.

Laidotuvės jvyks ketv., liepos
3 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta } St. Joseph 
parapijos bažnyčią., kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios ir žentas.

Laidotuvių direktorius Frank 
M. Foran. Tel. 458-0208.

Brangiam tėvui
A. -f- A.

STASIUI MARKAIČIUI mirus, 
T£V< BRUNO MARKAltĮ, S.J., nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime.

Grigaliūnai, žemaičiai 
Vaškevičiūtė, Jameikienė

A. + A.
RAIMUNDUI LAUKAIČIUI 

tragiškai žuvus, jo tėveliams KAZIUI ir JUZEI 
LAUKAIČIAIS ir jų šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Lemento Apylinkės Lietuvių 
Bendruomenė

KAZĮ IR JUZĘ LAUKAIČIUS
ir šeimą, sūnui RAIMONDUI tragiškai žu
vus, užjaučia ir drauge liūdi

&
Sigitas ir Loreta Macaičiai, 

Jonas ir Adelė Puieikiai

markės ir skeptiškai žiūrėjo į 
j lietuvišką sūrį, nes jis nebuvo 
jo marikės (jo markė — be 
kmynų). Bronius, kitas mūsų 
globotinis, buvo meilus ir gana 
šviesaus galvojimo. Jį paliekant, 
N. Vengrienė atsiduso: “Dar 
niekas manęs taip meiliai nebu
čiavo”. Ištikrųjų, Bronius buvo 
labai dėkingas už atvežtas do- 
vainąs ir meiliai išbučiavo abie
jų sesių abi rankas. Nežiūrint,

kad buvo draugiškai priimtos,, DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. liepos mėn. 2 d. 
išėjusios ig ligoninės, 
maitienė pareiškė: 
miela”.

S. Ado-' 
“Sunku iri

Tačiau turime įkyresnių dar
bų, platinti laimėjimų bilietė
lius. Landžiok nuo vieno prie 
ikito, o įkas tave už tai pami
nės? Nei pradėtuvių, nei uži:aig 
tuvių, tik vienas kapelionas., ne
seniai praregėjęs, viską mato, 
kiekvieną pavardę seka, kad' to 
nereiktų, būtų nebloga toji mū
sų Lietuvos Dukterų draugys

A -J- A

PRANUI IVAŠKEVIČIUI
mirus,

brolį STASĮ giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Rūta ir Vytautas Graužiniai

tė. Korespondentė

Lietuvos Dukterų d-jos narės Elgine. Iš k. į d.: Nijolė Vengrienė, Da
lia Bobelienė su naujagime, Sofija Adomaitienė.

TĖVUI BRUNO MARKAIČIUI, S.J., 
brangiam jo tėvui

A. + A.
Stasiui M a r k a i č i u i mirus, 

giliausią užuojautą reiškia

Valeškos Dailės Studija

stasys Parkaitis
Gyveno 2503 VV. 45tli St.
Mirė birželio 30 d., 1069, .sulaukęs 74 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Vilniaus apsk, Amerikoj išgyveno 21 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus kun. Bruno Markaitis 

SJ, Lietuvoje sesuo M ari ja-Aldona Vaitelienė su šeima ir kiti gi
mines, draugai ir pažįstam).

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 8845 S, VVestern Avė. 
Laidotuvf-s Įvyta* ketv., liepos 3 d. iš koplyčios, 0:15 vai. ryto 

bus atlydėtas į svč. M. Marijos Nekalto Prasidėtimo parapiios baž
nyčią, kurioje Jvyks gedulingos iki maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtos j šv. Kazimiero kapines.

Nuo.šii-džiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: SŪNUS IR SESUO.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8800.

A A

VINCENT RĖKUS
Gyveno 1630 No. Kedzie Avė., Chieago, Illinois.

Mirė liepos 1 d., 1969, 5:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iiš Šeinių apskrities, Barščių kai
mo. Amerikoje išgyveno 42 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Florenee, pagal tėvus 
Stankus, duktė Diane, sūnus Williaan, anūkai William Scott ir 
Alisa Marie, brolis Joseph, švogerka Genevieve ir šeima, sesuo 
Antoinette Kozlowski ir šeima, sesuo Josephine Rospenda, 
švogeris Edward ir šeima, uošvė Kazimiera Stankus ir šeima 
ir daug giminių, pažįstamų.

Priklausė Šv. Cecilijos draugystei, Lietuvos Vyčių 5-tai 
kuopai, ir buvo narys Lietuvos Kariuomenės Savanorių Kūrėjų 
Sąjungos.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 3 d. 4 v. p.p. 
3656 W. Belmont Avenue.

Laidotuvės įvyks šteštad., liepos 5 d. iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę, žmona, sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiii;iiiiiiiiiiiitiiiiiniiii!ii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

5759 So. VVestern Avė.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 VV. OSrd Street, Chieago, niinois 
TeL PK 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKITES '‘DRAUGE”.

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A A
KAZIMIERA PETRULIONIS

VEITAITfi
Mirė 1966 m. liepos 4 dieną.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos penktad., liepos 

4 dieną, 7:30 vai. ryto, Švč. M. Marijos Galimo bažnyčioje.
Maloniai kviečiami visi giminės, draugai ir pažįstami daly

vauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a. a. Kazimiero sielą.
Velionės vyras

POVILAS PETRULIONIS

MAZEHftsEVANS
FUNERAL HOME

TH RE E 
AIR-CONDITIONED

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpubllc 7-8600

CHAPELS
Pcrrlcing Facilities

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

HiU-

i «
1 §KflPTEim$J

2“ 'gėliII S .... :

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.

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

_________ _ _____________________ _________ ~

Perskaitę llraiii’ij. duokite kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LAGK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572
VASAITIS — BUTKUS

1446 S. 50th Avė., Cicero, Hl. Tel. OL 2-1003ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica A.ve. Tel. YArds 7-3401
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IŠ ARU IR TOL!
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X Kongreso mažumos va
das Gerald R. Ford ir atstovas 
William S. Broomfield abudu 
iš Michigano yra Amerikos lie
tuvių kongreso garbės komite
to nariais. Garbės komitetan 
taip pat įeina senatorius iš Ne- 
braskos Carl T. Curtis ir Rhode 
Island atstovas kongrese Fer- 
nand J. St. Germain. Amerikos 
lietuvių kongresas įvyks darbo 
dienos savaitgalyje Detroite.

X Laima Valančiūtė, Emo3 
ir Liudo Valančių dukra, sėk
mingai baigė Marijos aukšt. 
mokyklą ir šiuo metu išvyksta 
su ekskursija porai mėnesių į 
Europą. Grįžusi Illinois univer
sitete studijuos prancūzų kal
bą.

x Steponas Aukštikalnis, 
Detroit. Mich., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo 5 dal. au 
ką 'mūsų dienraščiui paremti. 
Labai ačiū.

X Dr. Franz G. Lassner su
tiko būti Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus politinių moks 
lų Skyriaus direktorius. Dr. 
Lassner yra archyvų direkto
rius Stantord universiteto Ca- 
lifomijoj, yra taip pat vykdo
masis Amerikos studijų direkto
rius Iowa institute. Dr. Lass 
nėr yra baigęs Rutger univer
sitetą, yra visos eilės straipsnių 
autorius, keletą metų dirbo “Li
fe” žurnalui rinkdamas doku
mentinę medžiagą apie anksty
vąją bolševikų istoriją.

X Vidurinių Vakarų sporto 
apyg. laukio teniso pirmenybės 
įvyks Hanson Parko aikštėse 
Fullerton ir Central avė. kam
pas. Rungtynių pradžia 11 vai. 
liepos 4 d., penktadienį.

X Vincas Mardosas, Krivūlės 
narys ir operos choristas, de
monstruos iš plokštelių lietuviš
kos muzikos ir dainų melodijas 
Krivūlės išvaž'avime liepos 4 d. 
Willow Springs filpaičio darže.

X Kan. Povilas Juknevičius, 
išbuvęs 12 metų Nekalto Šv. P. 
Marijos Prasidėjimo parapijoj 
asistentu, išėjo į pensiją. Į jo 
vietą paskirtas kun. J. Plankis.

X Karo mokyklos 50 metų 
sukakties proga, sekmadienį, 
liepos 6 id. 11 valandą, Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus pamal
dos už a. a. Karo mokyklą bai
gusius ir bendrai visus žuvusius 
kovoje dėl Tėvynės laisvės. 
Šv. Mišias atnašaus ir pamoks
lą sakys kum. Tėvas J. Kubi
lius, SJ. Po pamaldų bus padė
tas vainikas prie žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės paminklo. Kvie
čiama visus karo mokyklą bai
gusius ir visuomenę dalyvauti 
pamaldose ir iškilmėse prie pa
minklo. (pr.)
geriausia siųsti per N. Nedas- 

X Automobiliai į Lietuvą
Nedzinskas Gift Parcel Service, 
4065 Archer, Chicago, Rl. 60632, 
tel. YA 7-5980. (sk.)

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air condltioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 63rd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3607. (sk.)

X Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (alk.)

X Chicagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų klubas
kviečia visus į gegužinę sek
mad.. liepos 6 d., Juozo Liepos 
sode prie Tautinių kapinių. Gros 
Ramonio orkestras. Bus daug 
paįvairinimų. Pradžia tuoj po 
pietų. (pr.)

J. A. VALSTYBĖSE
— Latvių informacijos cent

ras Osvalds Akmetins, O. O. Box 
Dorchester, Mass., 02122) šio
mis dienomis išleido įdomiai pa
ruoštus pašto vokus, skirtus pa
vergtųjų Europos tautų savaitei 
paminėti. Voko piešinyje pateik
ti schematiniai Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos ir Čeko
slovakijos žemėlapiai, įrašas 
“iTIhe Iron Curtain” (Geležinė 
uždanga). Kiti įrašai primena, 
ikad reikia atminti Maskvos ti
ronijos pavergtas tautas.

— Kun. Matas Čyvas, Šv. 
Jurgio i Liet. parapijos klebo 
nas, Albany, N. Y., po pavojin 
go 'kojos sužeidimo sveiksta i 
savo 'klebonijoje. Jo pagelbinin 
ku ligos metu yra paskirtas 
kun. Jonas Krivickas.

X Vysk. Ant. Deksnys tele
grama pasveikino Liet. R. K. 
susivienijimo seimą, linkėda
mas sėkmės ir Dangaus palai
mos.

X Zigmas Umbražūnas, ar
timas “Draugo” 'kultūrinio sky 
riaus bendradarbis, pereito sa
vaitgalio metu išskrido į Pary
žių, iš kur vyksta į Ispaniją, 
Italiją ir Vieną. Po to, numato 
aplankyti Skandinaviją ir Olan 
diją. Per Londoną grįžta namo. 
Kelionėje išbus 2 mėnesius.

X Dr. Julius Šimaitis, Gar- 
dens, N. Y., dėkodamas už mū
sų dienraščio kalendorių, parė
mė mūsų spaudos pastangas 
5 dol. auka. Ačiū.

X Iris I. Marenholzaitė sėk
mingai baigė Bogan aukšt. mo
kyklą ir laimėjo Illinois valst. 
stipendiją. Lankydama Bogan 
aukšt. mokyklą priklausė prie 
išskirtinų moksle mokinių gru- 
pės. Tolimesnėms studijoms pa 
sirinko Westem universitetą. 
Studijuos matematiką. Iris gi
musi Buenos Aires ir prieš 10 
m. su tėveliais atvykusi į Chi
cagą. (Puikiai kalba lietuviškai, 
angliškai ir ispaniškai. Tėveliai, 
dukters sėkmingo mokyklos 
baigimo proga, buvo sukvietę 
šeimos artimuosius subuvimam

X Jurgis Breivė, savanoris 
kūrėjas, Zib laboratorijos vedė
jas Cicero, buvo keliems mėne
siams išvykęs į V. Vokietiją, 
kurioje įsteigė keliose vietose sa 
vo biznio agentūras ir grįžęs j 
JAV vėl įsijungė į oganizacinį 
darbą.

Prof. Ant. Kučas (vidury), atvykęs su paskaita j Chicagą; kairėje 
sesers sūnus Stasys Povilaitis ir istorikas Vincas Liulevičius.

0ID. BRITANIJOJ
— Liūdnieji birželio niėn. įvy

kiai Anglijos lietuvių kolonijo
se buvo paminėti pamaldomis, 
minėjimais, žuvusiųjų pagerbi
mais, prakalbomis. Įspūdingiau
sias minėjimas buvo Londone, 
kurį suruošė Baltų taryba — 
lietuviai, latviai ir estai. Pamal
dų metu dalyvavo 6 kunigai ir 
du chorai. Pamokslą pasakė 
kun. A. Putcė. Po pamaldų pa- 
įbaltiečiai padėjo vainikus prie 
paminklo Nežinomam kariui 
(Cenotaph).

— Kun. Jonas Gasiūnas, Bell- 
villės vyskupo paskirtas nauju 
East ISt. Louis lietuvių parapi
jos klebonu, vieton Europon iš
vykstančio vysk. Ant. Deksnio. 
Kun. J. Gasiūnas yra 8 m. išbu
vęs klebonu Nekalto Pras. para
pijos Tamaroxa, IU. Lietuvoje 
kun. J. Gasiūnas yra, buvęs Pa
nevėžio vys. Paltaroko sekreto
rius ir ėjo kanclerio pareigas.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
SVARBŪS SUVALKIEČIŲ 

DR-JOS NUTARIMAI
Lietuvių Suvalkiečių dr-jos 

pusmetinis narių susirinkimas 
Įvyko birželio 25 d. Hollyvvoodo 
salėje. Jį atidarė pirm. Adelė 
Burbienė, pažymėdama, kad 
mirė Antanas Kosaitis. Jis buvo 
pagerbtas atsistojimu. Įstojo 
naujas narys — A. Zipkus. Val
dybos nariai padarė savo pra
nešimus, o nutarimų raštin. 
Eug. Strungienė perskaitė pe
reito susirinkimo protokolą. Pa
aiškėjo, kad liepos 20 d., rug
pjūčio 24 ir rugsėjo 21 d. bus 
dr-jos piknikai. B. Žemgulienė 
pranešė apie buvusį pikniką bir
želio 1 d. Ten liko pelno 110 
dol. Komisiją sudarė A. Burbie
nė, B. Žemgulis ir P. Bellens. 
Vėliau buvo išrinkta komisija 
trims piknikams ruošti: J. Jo
nikas, J. Šapelis, B. Žemgulis, 
Vasiljevas ir darbininkai - tal
kininkai. Padaryti toki nutari
mai: sergantiems ir esantiems 
ligoninėse daugiau gėlė nebus 
siunčiama, o tiktai pasiunčiama 
kortelė; panaikintas karsto ne
šėjams limuzino samdymas. Jie 
bus prašomi pavėžėti kitų daly
vių, arba patys važiuos savo ma
šinomis. Tuo bus sutaupoma 
daug pinigų ir bus baigtas ne
susipratimas tarp dr-jos narių, 
kurių dauguma buvo priešinga 
tokioms išlaidoms. Didėlė dau
guma balsų pasisakė už naują 
tvarką. A. Gintneris

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti; Z04U So Claremont Avė., Chicago, 111. 60636

ATSISVEIKINIMAS SU AŠTUNTOKAIS
Šiais mokslo metais L. B. 

Philadelphijios Vinco Krėvės 
Vardo šeštadieninės mokyklos 
aštuntą sk. baigė šie mokiniai: 
Rasa Ardytė, Mindaugas Klau
sa ir Laima Surdėnaitė. Pirmo
siomis mokinėmis baigė: Rasa 
Ardytė ir Laima Surdėnaitė.

Mieli Aštuntokai,
Jau praėjo alštuoneri metai, 

kaip jūs lankėte lituanistinę 
mokyklą. Per tuos įmetus paži
nome vieni kitų stiprybes ir 
silpnybes. Kartu žaidėme, dai
navome, kartu ir draugavome. 
Pažinome Lietuvą iš tolo, iš 
knygų, iš mokytojų lūpų, iš tė
velių pasakojimu. Atpažinome 
vieni kitus, kad esame vieni že
maičiai, kiti dzūkai, suvalkie
čiai ir mažlietuviai, trumpai sa
kant. (visi lietuviai. Tai ir buvo 
jūsų ir mūsų ne vien šeštadie
ninė mokykla, (bet tai “šešta
dienio Nepriklausoma Lietuva”. 
Kai prisiminsite, ikad jums bus 
liūdna be šėštadieninės mokyk
los, pagalvokit, ar jūs šiuo mo
mentu nepradėtumėt verkti, 
jeigu jus visuls paliktų dar vie
niems metams aštuntame sky-

i

Mano mėgstamos gėlės.
Piešė Rūta Rakštytė, Marąuette 
Parko lit. m-los IV sk. mok.

SESUTE
Mano sesutė yra (Renata. Ji 

yra penkiolikos mėnesių. Ji la
bai protingai. Ji mane nusiveda 
ten, kur ji nori eiti. Kai ji no
ri eiti į rūsį, nusiveda mane 
prie rūsio durų ir pradeda jas 
daužyti. Renata yra laibai išdy
kusi. Ji daug juokiasi. Ji myli 
visus žmones ir visus gyvulius.

Indrė Ramanauskaitė, V sk. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio Lit. mok. laikr. Nr. 5 

MANO PAREIGOS LIETUVAI
Mano didžiausia pareiga Lie 

tuvai yra nepamiršti jos kalbos. 
Lietuvių kalba yra labai graži, 
ibet kartu ir sunki. Aš sten
giuosi, kiek galėdama, išmokti 
lietitvių kalbą, kad ji man bū
tų garbė, bet ne našta.

Aš lankau lietuvišką mokyk
lą ir tenai stengiuosi išmokti 
visas savo pamokas. Tenai mo
kausi lietuvių istorijos, litera
tūros ir geografijos.

Antroji mano pareiga Lietu
vai, tai priklausyti Uetuviškoms 
orbanizacijoms _  ar tai skau
tam, ar ateitininkams, šios or
ganizacijos padeda suaugu
siems. bet ypatingai jaunimui, 
nes jie užaugs supras, ką tai 
reiškia būti lietuviu.

Vilija Kerelytė, 8 sk. 
“Vyturėlis”, Marąuette Parko 

lit. m-los laikr. 1969 m. 
“DANA”

Ši graži lietuvaitė, Dana, tai 
mano draugė. Visą gyvenimą 
draugai ir priešai vadina ją 
Danute arba Dana. Nežinau

riuje? Džiaugiuos, kad mano 
mokytoja man leido septintokų 
vardu, jums išreikšti geriausios 
kloties jūsų ir jūsų tėvelių 
troškimuose.

Aušra Kananavičiūtė,
Vinco Krėvės Lituanistinės 

mokyklos VII skr. mokinė.

tikrai, kada ir kaip aš ją suti
kau, bet žinau tai, kad ji ma
no geriausia draugė.

Mes susigyvenom labai greit, 
bet kaip ir visi susipykstam.

Nors tikrai nežinom, kodėl 
pradedam pyktis, tur būt, kitaip 
būtų nuobodi drauy&tė. Lan
kome tą pačią mokyklą. Skau
čių stovykloje esame tame pa
čiame būrelyje ir toje pačioje 
palapinėje.

Kolitas ją dar vis vadinu sa
vo geriausia drauge, 'bet šian
dien man kilo klausimas kodėl?

Rita Vyšniauskaitė,
Iš “Jaunimo 1968 Balsas” 

Vysk. M. Valančiaus lit. m-los 
laikraštėlio.

VASAROS ATOSTOGOS
Vasaros pradžioje aš važiuo

siu į Floridą. Mes planuojame 
išvažiuoja birželio 26 dieną. Kai 
grįšime, mano sesuo važiuos į 
mergaičių stovyklą Putname. 
Liepos 27 dieną mes ją parsi
vešime atgal. Tik aš negalėsiu 
važiuoti jos pasitikti, nes tą 
dieną su kaimynais važiuosiu 
į beisbolo rungtynes. Ši diena 
yra speciali, nes visi valkai gaus 
kepures. / •>

Rugpiūčio gale važiuosiu į 
skautų stovyklą. Ji bus trum
pa, tik vieną savaitę. Paskui, 
už keletos dienų, vėl važiuosiu 
į kasdieninę mokyklą. Būsiu 
septintam skyriuje; ir pagaliau 
— vėl į lietuvišką mokyklą. Bū
siu penktame skyriuje.

Rimas Bulota
Kai prasidės atostogos, aš 

su šeima važiuosiu į Ken- 
nebunlk. Gal sustosim pas savo 
pusbrolius. Kenmebunke yra di
delis baseinas. Praeitus metus 
ten buvome vieną savaitę. Va
žinėjom į daugelį vietų ir pir
kome daugelį dalykų. Matėme 
muziejtų, vaikščiojam pajūriu. 
Aš sutikau Kennebunke daug 
draugų. Kelionė trunka apie 
vieną dieną.

Vytautas Kulpa 
Maironio lit. m-los Brooklyne 

TV sk. mokiniai.

KUO Aš NORIU BŪTI
Mes sų tėveliu dažnai pasi

kalbame apie ateit. Norint ką 
atsiekti, reikia gerai dirbti, mo
kytis. Aš galvoju, kad galėsiu 
būti gydytoju. Tai yra 'kilni 
profesija. Ji reikalauja daug 
pasiruošimo. Būti gydytoju, 
reiškia padėti artimui, padėti 
savo tautai, padėti žmonijai. Gy 
dytojais dieną ir naktį yra pasi
rengęs kovoti su liga, ar kokia 
nelaime.

Aš skaičiau apie Eskulapą. 
Tai graikų ir romėnų garbina- 
bas dievas, ligonių gydytojas ir 
sveikųjų globėjas. Jo ženklas 
buvęs gyvatė ir lazda. Eskula
po lazda ir dabar laikoma gy
dymo simboliu. Senovėje gydy
tojai jam ^prisiekdavo ir dabar 
'kiekvienas gytotojas duoda 
priesaiką.

Kai aš būsiu gydytojas, aš 
priklausysiu gydytojų korpora
cijai, “Fraternitas Lithuanica”, 
kurios pirmūnas prieš šešias
dešimt metų buvo mano sene
lis.

Kazys Oželis,
V skyr. mokinys 

Brighton Parko Lietuvių klasė.

■‘■"isš

Piešė Marius Galiūnas

VIENĄ SEKMADIENĮ KĄ ŽINAI, NEKLAUSK
Tai Ibuvo daugiau, negu prieš 

astuonias savaites. Mūsų šei
ma buvo ką tik grįžusi iš Ka
ziuko mugęs. Papietavome ir iš
ėjome pasivaikščioti. Vos nuė
jome keturis blokus nuo namų, 
mamytė pargriuvo ant šabgat- 
vio. Ji įkrito ant savo kairės 
rankos. Namų savininkai, ties 
kuriais ji virto, buvo geri žmo
nės. Jie nuvežė mamytę į Cen
tral Community ligoninę. Ten 
jai padarė tyrimus ir aprišo 
ranką. Tie žmonės ją parvežė 
namo. Vėliau iš ligoninės mamy
tė gavo 38 dol. sąskaitą. Jai 
mokėti nereikėjo, apmokėjo 
mūsų draudimo kompanija. Rei
kia saugotis ir vaikščiojant.

Aldona (Steponaitytė,
Dariaus - Girėno lit. m-los 

VIII sk. mok.
TŪKSTANTMETĖS

SKRYBĖLĖS

Graikų moterys, gyvenančios 
Graikijos - Bulgarijos pasieny
je, nešioja Aleksandro Didžiojo 
laikų skrybėles. Nors jau praė
jo 23 šimtmečiai, (bet skrybė
lės tebėra madoje. 'Tų skrybė
lių istorija tokia:

Vienas Aleksandro Didžiojo 
Armijos karys buvo bailus ir 
neatliko tų uždavinių, kurie jam 
buvo pavesti atlikti. Makedoni- 

I jos valdovas nubaudė visą tą 
kariuomenės dalinį, įkuriame 
buvo tas kareivis. Liepė visiems 
nusiimti šalmus ir atiduoti mo
terims, kurios tuo metu buvo 
stovykloje. Tas karaliaus įsaky
mas labai patiko moterims, nes 
jos buvo pagerbtos galėdamos 
nešioti narsumo ir didvyrišku
mo simbolį. Jos mano, kad tas 
įsakymas tebegalioja iki dabar. 
Iki šios dienos moters siuvasi 
medžiagines Skrybėles, visai 
panašias į anų laikų kareivių 
šalmus. Jokia nauja mada jų 
nepakeičia.

OKUPUOTOS LIETUVOS 
VALGYKLOJE

Vienoje Vilniaus valgykloje 
padavėja, nešdama valgytojui 
sriubą, truputį užpylė ant švar
ko. Kai žmogus susirūpino, 
kad neliktų dėmė, padavėja jį 
nuramino:

— Būk ramus, tamsta, čia 
tik grynas vanduo.

Krizas Pleperis

Piešė Birutė Bivainytė. Maironio lit. m-los Brooklyn e IV sk. mok.

Kartą Jurgis veža pilną veži
mą anglių. Sutinka Juozą keliu 
einantį, šis klausia Jurgį: “Ką 
tu čia veži?” — “Malkas” — 
atsakė Jurgis. “Kodėl tu iš ma
nęs juokiesi? Juk anglis veži?”
— atsakė Juozas. “Jei žinai ir 
matai, kodėl klausi?” jam atsa
kė Jurgis.

Juozas susigėdo žioplai pasi
elgęs. M. V. <

_  Praeitoje “žvaigždutėje”
dvi pavardės klaidingai iš
spausdintos. Turi būti Vita Še- 
relytė (po piešiniu) ir Audrius 
Viktorą (po “Mano kelionė”).

— Paukščiai niekada nemiega sa * 
vo lizduose. Juose jie tik peri val
kus.

Hamiltono, Canadoj, moksleiviai 9 
ateitininkai eina j pamaldas.

Nuotr. M. Borusienės

DEBESĖLIS

Pasakyk man, debesėli,
Kur dabar eini?
Ir dabar sakyk man,
Ar mama švelni?

Gal eini jau aplankyti, .. ..
Gal ir savo tetą?
Gal eini ir pažiūrėti,
Kaip upelis teka?

Aldona Glemžaitė,
S metų amžiaus, Baltknorės Kara
liaus Mindaugo šeštadieninė mo
kykla, UI skyrius


