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VI3EEMS IJETUVIAMS 
Pavergtojo ir laisvojo lietuvio 

širdin birželio mėnuo sminga 
šiurpiausiais ir didvyriškiausiais 
lietuvių tautos įvykiais. 

Birželio mėnesi — prieš 36 
metus Sovietų Sąjunga nužudė 
Sėtuvių tautos laisvę ir įkalino 
Lietuvos valstybinę nepriklauso
mybę, karine jėga užgrobdama 
joa žemę ir pavergdama žmones. 

Birželio mėnesį — ves tik vie
neriems metams praėjus nuo 
Lietuvos sovietinės okupacijos 
— lietuvių tautą ištiko pirmasis 
masinis sovietinio genocido ant-
puolis, pareikalavęs iš jos dau
giau kaip 40,003 aukų — vyrų, 
moterų, vaikų, išžudytų ir iš
tremtų į tolimuosius Azijos Si
biro plotus kančiai ir mirčiai. 
Ir tai buvo tik pradžia — ligi 
1952 metų iš Lietuvos ištremta 
ap:e 400 000 žmonių. 

Birželio mėnesi — po vienerių 
sovietinės okupacijos metų — 
lietuvių tauta visuotinu savo su-
kiamu pradėjo prieš sovietinį 
pavergėją žūtbūtinę kovą ir ją 

ryžtingai tęsia ligi pat šios die
nos, tik mainydama jos būdą — 
partizanų ginklą pakeisdama 
raštu, slaptąja spauda. Vienas 
akivaizdžiausias pavergtirjų lie
tuvių dabarties kovog ginklų 
prieš sovietinį pavergėją visuo
tinai — ir net laisvajame pasau
lyje — papEtusi "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika", skel
bianti nuožmų religijos perse
kiojimą pavergtoje Lietuvoje. 

Prieš 36 metus liepos 23 d. 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
pasmerkė Sovietų Sąjungos ag
resiją Valstybės departamento 
pasekretoriaus Sumner Welles 
tartais žodžiais: "šios vyriausy
bės politika yra universaliai ži
noma. Jungtinių Valstijų žmo
nės yra priešingi grobuoniškiem 
veiksmam, vis vien, ar ;;ie būtų 
įvykdyti jėga, ar grasinimu jė
gą pavartoti. Te yra lygiai prie
šingi vienos kokios valstybės, 
kaip galinga ji bebūtų, kišimuisi 
j vidaus reikalus kitos nepriklau 
somes valstybės, kaip silpna ji 
bebūtų..." 

Tokios politikos Jungtinės 

Valstijos laikosi iki pat šios die
nos — nepripažįsta Lietuvos ir 
Kitų Pabaltijo valstybių prievar
tinio ir neteisėto įjungimo So
vietų Sąjungon, nebodamos 
Kremliaus dedamų didžių pa- j 
stangų ją pakeisti ar bent iš-
kraipalioti. Atvirkščiai, pasta
ruoju metu Jungtinių Amerikos 
Valstijų nusistatymą nepripa
žinti Pabaltijo valstybių įjungi- Į 
mo į Sovietų Sąjungą Helsinkio 
konferencijos poveikyje, dar la
biau išryškino prezidento Gerald 
Fordo bei Valstybės departa-
rr.-r.t: a_-^v,:„ ; ar • . . l ' , ; .-.-
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Jungtinių Valstijų politika Pa
baltijo tautų požvilgiu stiprina 
lietuvių tautos viltį atgauti lais
vę ir pas".i 'r:s atstatyti Lietu-
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kuo galime į lietuvių t a : M VSt 
butinę laisvės kova. 

Vyriausia* Lie^vo. Ish^vir.lrn 
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Amerikos 200 metų sukaktis 

VĖLIAVŲ PARADAS CHICAGOJE 
| šj minėjimą šeštadieni kviečiami įsijungti visi lietuviai 

JAV Nepriklausomybės šven
tę Chicagos miestas pradeda 
švęsti su didingu vėliavų para
du šį šeštadienį, birželio 12 die
ną, 11 vai. miesto centre. 

Visos organizacijos ir visos 
tautybės yra kviečiamos šiame 
parade dalyvauti. Lietuviai ren
kasi prie Wabssh ir Hubbord 
(440 North) gatvių kampo 11 

vai. ryto. Visi šio parado daly
viai neš po Aicerikos vėliavėlę, 
kurios bus išdalintos prieš pa
rado pradžią. 

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos valdyba kviečia ir ragi
na visas lietuvių organizacijas 
fr pavienius lietuvius šiame is-
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toriniame parade gausiai daly
vauti. Tuo pagerbsime Ameri
kos Nepriklausomybės šventę ir 
parodysime mūsų tautinį solida
rumą, 

JAV LB Vidurio vakaru 
apygardos valdyba 

Maskvos atstovas 
pas Tito 

Belgradas. — Kremliaus at
stovas Konstrmtin Katušev, 
centrinio komiteto narys ry
šiams palaikyt- su komunisti
niais kraštais, konferavo su pre
zidentu Tito ir kitais Jugoslavi
jos valdžios atstovais. Atrodo, 
kad jis nori rasti kompromisą, 
pralaužti kliūtis, kurios neleidžia 
sukviesti Europos komunistų 
partijų viršūnių konferencijos. 
Svarbiausioji problema, kuri 
dvejus metus neleidžia to pada
ryti, yra Jugoslavijos ir dar ki
tų kraštų partijų nenoras pripa
žinti Kremliaus primato, nenoro 
Maskvą padaryti pasauline ko
munistų sostine. 

Tito. susiginčijęs su Stalinu, 
1948 pasitraukė iš sovietų bloko 
ir veda savarankišką politiką. 
Tiek. kiek įmanoma, vėliau jį 
pasekė Rumunija, nors forma
liai ir priklauso Varšuvos pak
tui. Į disidentų eiles dar įsirikia
vo italu, prancūzų, ispanų, britų 
i&aįUtiistai. 

Shirley Temple bus 
protokolo šefu 

\Vasluhgtonas. - - Shirley 
Temple Black, Amerikos amba
sadorė Ghanoje. numatoma pa
skirti protokolo šefu. Jo 3 pasky
rimas toms pareigoms būtų pir
mas atvejis, kad ceremonijas 
Baltuosiuose rūmuose tvarkytų 
moteris. Ji labai žinoma pasida
rė iš nepamirštamų vaikiškų fil
mų. 

š. Vietnamas 
aiškina kitaip 

Paryžius. — Siaurės Vietna
mo ambasada Paryžiuje paskel
bė ''pataisymą" vieno amerikie
čio pareiškimo ir užginčijo jo 
teigimą, kad komunistų rankose 
dar yra gyvų amerikiečių be
laisvių. "Toks aiškinimas yra 
klaidingas, visi buvę belaisviai 
yra paleisti", sakoma praneši
me. 

Amerika pasigenda ir neturi 
(žinių a-pie 2o60 karių 

Kissingerio nežada 
atleisti 

Wasbingtonas. — Fordas pa
kartojo savQ visišką, pasitikėji
mą Henry Kissingeriu. sakyda
mas, kad tas žmogus veda jo, 
prezidento, politiką, ir ji norėtų 
pasilikti tose pareigose ilgą lai
ką. Sakė Fordas, kad niekas 
formaliai iki šiol ir nereikalavo 
Kissingerį atleisti. 

Washingtonas. — Viceprezi
dentas Nelson Rockefelleris sa
kė, kad Henry Kissingeris vi
soj Fordo administracijoj pats 
stipriausias ir gabiausias pa
reigūnas, ir pritarė Fordo pa
sakymui, jog jis norėtų Kisin-
gerį palikti ir naujoj administ
racijoj. Kissingeris neseniai y-
ra pažadėjęs pasitraukti iš savo 
pareigų, nežiūrint, kas būtų pre
zidentu. 

Mirė kun. J. Paukštis 

FJmhuTst, EI. — A. a. kun. 
Jonas Paukštis, ilgametis gv. 
Marijos lietuvių parapijos kle
bonas Wistville. m., mirė gegu
žės 26 d. FJmhursto sentlių slau 
gymo namuose. Palaidotas Ed-

j wardsville. Pa., gegužės 29 d. 
Velionis buvo gimęs 1900 m. 

i birželio 28 d. Pennsylvanijoj, 
j kunigu įšventintas 1930 m. lie
pos 27 d. Iš klelono pareigų dėl 

! sveikatos buvo jau senokai pa-
isitraukes. o pastaruoju metu 
buvo slaugomas senelių namuo
se. 

Ronna. — Vakar į Vakarų 
Vokietiją atvyko Lenkijos bo
sas, komunistų partijos vadas 
Bdward Gier?k. Tai bus pirmas 
Lenkijos valdytojo vizitas po n 
pasaulinio karo. 

A«mnck>n, Paragvajus. — Kro
atas emigrantas Danziy Danja-
novič. norėdamas nušauti Jugos
lavijos ambasadorių, per klaidą 
peršovė kitą ambasadorių — U-
rugvajaus, šaukdamas "Laisvė 
Kroatijai !*• 

Kairas. — Prezidentas Sada-
tae leido atnauiinti radijo trans
liacijas akiriae TSįle&tinie&zzzi 

Gimtųjų lauki 

INesitiki komunistų 
laimėjimo 

Paryžius. — Italijos komu
nistų vadas Enrico Berlinguer 
nėra toks optimistas, kaip kiti 
mano: jis jau nesitiki komunis
tų laimėjimo. Nedidelei grupei 
laikraštininkų Paryžiuje kalbė
jo ir skundėsi, jog ateinančios 
žinios iš Italijos provincijos tvir
tina, kad krikščionys demokra
tai atgauna jėgas. Rinkimai bus 
birželio 20. 

Iš atlieku 
gamins metale 

Rrooklyn, N Y. — Brookly-
ne bus staton-a^ fabrikas, kuris 
geležies ir kitokį metalą, išrink
tą iš šiukšlių, pavers aukštos 
kokybės medž-iaga. Tai prisidės 
prie aplinkos ap.-varinimo ir su
taupys metalo medžiagų. Tos 
rūšies liejykla bus pirmoji ne 
tik šiame krašt°, bet ir pasauly
je, sakė New Yorko meras Bea-
me. 

Sirija prieš Arafate 

Kairas. — Palestiniečių Fa-
tah grupės attsovas Kaire mi
nėjęs, kad Sirija neri nusikra
tyti palestiniečių vadu Yassir 
Arafatu. Du kartus buvo mė
ginta jį nušauti. 

BHrutas. — Libane žymesnių 
pasikeitimų [»er paskutinę parą 
nevyko. Sirijos kariuomenė tik 
paslinko toliau ir yra tik už 19 
mylių nuo sostinės. 

New Delhi. — Indijos minis-
terė pirminrkė Indira Gandhi 
vakar turėjo iškristi į Maskvą. 
Maskvoje pasi'iks penkias die

nas 
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Londonas. — Norint pagelbė
ti britų ekonomijai ir sulaikyti 
svaro kritimą, Amerika duoda 
britams 2 bil. paskolą, o kiti de
vyni pramoninia: kraštai dar 3.3 
bil. dolerių. Svaras tuoj pradėjo 
kilti, ir pirmadienį jo vertė bu
vo 1.77 dol., kai praėjusią sa
vaitę, ketvirtadienį, buvo kritęs 
iki 1.70 dol. 

vest įves 
birželio 19 

Stockhofmas. — Karališkoje 
liuteronų koplyčioje sekmadienį 
buvo paskelbti užsakai karaliaus 
Carl XVI Gustavo su vokiete, 
ne aukštos kilmės Silvija Som-
meriath iš Miuncheno. Vedybos 
bus birželio 19. 

Ir Meksika išplėtė 
teritorinius vandenis 

Meksikos Miestas. — Meksika 
oficialiai paskdbė savo teritori
nių vandenų riba 200 mylių nuo 
krantų. Tokiu būdu Californijcs 
įlanka,, esanti tarp Californijos 
pusiasalio ir žemyno, pasidaro 
Meksikos nuosavybe. 

Manila. — Policija suėmė 300 
streikuojančių darbininkų. Jie 
pagal valdžios potvarkį apie nu
matomą streiką turėjo painfor
muoti valdžią, bet to nepadarė. 

.Filipinų prezidentas Ferdi-
nand Marcos baigė aštuonių die-

j nų vizitą Maskvoje ir grįžo. Su 
j sovietais pasirašė diplomatinių 
! santykių užmezgimą ir prekybi
nę sutartį 

MINISTERIŲ KALTINIMAI 
KONFERENCIJOS SEIMININKUI 

Santiago. — Valstybės sek
retorius Henry Kissingeris ir ki
ti Lotynų Amerikos ministeriai 
vakar pradėjo diskutuoti jaut
rų šeimininkui klausimą — žmo
gaus teisių pažeidimus Čilėje. 
Prieš pat konferenciją Čilė iš 
kalėjimų paleido dar 60 politi
nių kalinių, bet to ministeriams 
neužteko. Iš viso paskutinėmis 
savaitėmis išleido apie 400 mark 
sistų, Allendes šalininkų. Kitų 
surinktomis žiniomis, dar yra 
suimtųjų 749. Nežinoma, ką tuo 
reikalu pasakė Kissingeris ir ką 
sutars kiti ministeriai. Tuo pre
tekstu atsisakė konferencijoj 
dalyvauti Meksikos užs. reikalų 
ministeris. 

Kitas klausimas bus 
Panamos kanalas. Kissingeris 
susitarė su Panamos min'steriu 
kanalo klausimą atidėti iki šios 
dienos. Tas reikalas yra jaut

rus Amerikoj; ir galėjo turėti 
įtakos vakarykščiams pirmi
niams balsavimams. Ronald 
Reagan rinkiminės kampanijos 
metu teigė, kad jis, būdamas 
prezidentu, kanalo neužleistų ir 
dėl jo kovotų. 

Tik atvykęs, pirmadienio va
kare Kissingeris jau kalbėjo a-
pie reikalą ieškoti dialogo su vi
sais kraštais, siekti taikingos 
koegzistencijos, bet pakartojo, 
kad Amerika savo draugų ko
munizmui neišduos. Amerikos 
politika Lotynų Amerikos atžvil
giu nepasikeis, nežiūrint, kas 
būtų prezidentu. Toks sekreto
riaus išsireiškimas kai kurių 
diplomatų pradėtas aišfcnti, jog 
Kissingeris nėra tikras, ar For
das bus prezidentu, o jei ir bus, 
tai, greičiausiai, pats Kissinge
ris nepasiliks savo poste. 

Suslovas -pirmas 
po Brežnevo 

Dar neaišku, ar jis ir bus jo įpėdiniu 

Maskva* — Leonido Brežnevo 
galimas įpėdinis yra Michail Su-
slov, kietos linijos, ortodoksinis 
komunistas, politinio biuro ide-
olagas. Jig jau laikomas sovietų 
hierarchijoje Nr. 2. arba pirmas 
po Brežnevo, sako Robert Toth, 
"Los Angeles Times" korespon
dentas. Praėjo vos trys mėne
siai po partijos 25-to kongreso, 
ir antrojo Brežnevo draugo, de
šiniosios rankos, Andrejaus Ki-
nlenko žvaigždė pritemo. Už
sieniečiai tikėjosi, kad jis, ne 
kas kitas, pavaduos nuolat sir
guliuojantį Brežnevą. 

Brežnevo šešių savaičių ato
stogų metu jo kėdėj sėdėjo ir 
sprendimus darė tik Suslovas. 
Anksčiau būdavo du jo įgalioti
niai, tas pats Suslovas ir Kiri-
lenko. Tik neaišku, nes Suslo
vas yra tarp pačių seniausių 
politinio biuro narių, jam dabar 
73 metai, kai Brežnevui 69. 

Suslovas vidaus politikoj ir 

partijos disciplinoj yra kietas, 
bet pritaria d'*tantei, ir čia jis 
nesiskiria nuo Brežnevo. Sako
ma, kad jis daugiau pragmatiš
kas už patį partijos vadą. Jo 
vaidmuo sovietiniam gyvenime 
buvo didelis per visus paskuti
niuosius 15 motų. Jis kaip tik 
suorganizavo ir Nikitos Chruš
čiovo nuvertimą. Jo šalininkai 
paskui buvo jam pasiūlę tą pos
tą, bet jis atsisakė, sakydamas, 
kad tam dar nėra tinkamai pasi
ruošęs. Jo siūlymu į priekį ir 
buvo išstumtas Brežnevas. 

San Francisco. — Didžiausias 
važiavimo greitis, prieš porą me
tų nustatytas 55 mylių per va
landą, pasiliko ir toliau, sakė 
transportacijos sekretorius W3-
liam Coleman. Sumažintas grei
tis apsaugojo daugiau gyvybių 
ir sutaupo kuro. 

Prezidentas Gerald Fordas rinkiminėj kampanijoj 

Kodėl jis išvarė rusus? 
Waahingtonas. — Amerikos 

oficialūs asmenys įsitikinę, kad 
Egipto prezidentas Anwar Sa-
datas ėmėsi griežtos linijos prieš 
sovietus ir 1972 ju patarėjus iš
varė svarbiausia dėl to. kad jo 
žvalgyba sužinojo apie Maskvos 
satelitų ruoštą sąmokslą ji nu
žudyti, raše "L" S News'\ 

KALENDORIUS 
Birželio 9: Efrėmas, Felicija, 

Gintas, Virilė. 
Birželio 10: Getulijus, Maksi

ma, Vainius, Vingailė. 
Saulė teka 5:16. leidžias 8:23. 

ORAS 

Saulėta, karšta, apie 90 laips
nių. 
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PIRMAJAI SKAUTŲ DRAMAI 50 METŲ 
• 
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o nuostabiai vertingoje 
knygoje "Lietuviškoji skautija". 
kur tiek daug. informacijų, apie 
Lietuves skautiją. Petras Jurgė-
i 146 psl.) rašė : "B. Lietuvos 
skautų J. Prunskis 1926 m. pir
mas .sukūrė sc—nos veikalą". 

Niekada man nebuvo atėjusi 
minti?, kad tai buvo pirma Lie
tuvos skauto parašyta skautiš
koji drama, b e t jeigu taip, tai 
turime ;50 metų sukakti ir ją 
yerta, būtu keliais prisiminimų 
posmais paminėti. 

Tos dramos atsiradimo .aplin
kybės buvo tok ios : Rokišky 
1925 metais baigęs gimnaziją, 
neturėdamas lėšų tęsti meksią 
ir. norėdamas dar pagrindiniau 

- T . apsisvarstyti prieš stodamas j 
»*£* kunigų seminariją, gavau mo-
**. kytbjo vietą DuHų kaimo pra-
****" džSps mokykloje, netoli nuo tė-
<*,** visk ės — žvilbučių. Buvau ten 
2 i vienintelis mokytojas , taigi nuo 

pirmų metų t eko kartu būtį j r 
, „ M mokyklos vedėju. Dirbti sxl val

kais man nemažai padėjo skau-
tavimas Utenoje,, o ypač Rokiš
kio gimnazijoje, kur drauge su 
kUii. A. Dekanių, J- Naviku ir V. 
Lapsiu jsteigėme į^kautus. Jų 
tarpe kilo iniciatyva ( a i ten 
persikėlęs j V klase ia pradžių 
neturėjau nei vieno ;paž;stamo), 
bet aš buvau vienintelis iŠ t o s 1 

grupės jau buvęs, skautu. Dir
bome s u dideliu karščiu. 

Mokytojaudamas gyvenau tė
viškėje ir k a s sekmadienį lan
kiausi ArttalispttjG.'kur viduri
nėje mokykloje mokėsi mano se-1 

m*' 

• a i 

J O 

(skautų grupė vyko j Palangą). 
Nusprendžiau, kad reikia mums 
suvaidinti Jtokj vaidinimėlį, ir 
tai skautišką. Nieko po ranka 
neturėdamas, ryžausi pats pa
rašyti. Jaunatviško idealizmo 
poveikyje norėjosi duoti ką nors 
skautiško, patriotiško. Tai vei
kalėlio siužeto buvo pagrindinis 
turinys, kad skautai jungiasi f 
kovas dėl laisvės. Draugininkas 
sužeidžiamas, patenka į nelais
vę, uždaromas j vienus rūmus, 
paverstus belaisvių būstine. Bū
damas religingas, maldoje puo
la, ant kelių. Užgirsta, kaip gar
siau sudunda grindų plokštė, 
kur jis keliais ?.tšitrenke Ją at
kelia, randa olą ir pabėga. 

Mint| šiam epizodui buvo man 
davusi viena, skautų iškyla Ro
kiškio apylinkėse. Mes bekeliau
dami užtikome kaž kokj dvarą, 
kurio rūmų pakrašty buvo iš 
akmenų sukrauta kaž kokia gro
ta, o jau mano vaizduotė pada
rė iŠ to paslėptą pogrindžio iš
ėjimą. Ta mūšų sTEautiSkoji dra
ma buvo pavadinta "Už tėvy
ne". Joje, žinoma, buvo ir drau
gininko tėvai, su kuriais jautriai 
atsisveikino draugininkas eida
mas ginti tėvynės. Draugininko 
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vyčių ir j . budžių suvažiavime. 
Ohio, gegužės 29-31 d. įvykusiame vyr. skaučių, gintarių, sk.. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

m o k e s t i s 5 dol.. s t o v y k l o s r •> 
kestis 8 dol. dieiiai, siunčiami 
senj. Algiui M-kutaičiui, 4455 
South Washtenaw, Cnlcago, IH. 
60632. I stovyklą vykstant pa-
siimama stovyklinė uniforma ir 
apranga, miegi nieji maišai, tu
aleto ir sporto priemonės. Re-
gistruojamasi iki birželio 8 d. 

Mūsų žinomas fotografas ir 
filmuoto jas kun. s. Algimar.:ii 
Kezys, SJ, yra susu.:?s i'Lmą 
iš ASS gyvenimo, kuri jau vSal 
baigiama redaguoti. Jos prerr 
jera bus anksti rudenj, greičiau
siai, Chicagoje. 

.u "•a 

^•>:G--r£ 

Rc-z.-.: 
• f . . - . . ; 

ASS \"adijos pirmir.i:..'<as ;T.. 
v. s. V. Statkit? š. m. gegužės 

vaidmenį atliko tuometinis drau I 23 d lankėsi Detroite, ten da
gininkas Bronius Kviklys. N e - j l y v a v o A S s s k v r i a i l s sueigoje, 
pasižymėjo tas veikalas kūrybi-1 ^ur\os m e t u narius plačiai pa-
ne jėga. Jį buvnu parašęs kartą j informavo a p j e Agg reikalus, 
vakaruodamas iki po pusiau-; v e i k i ą ^ susipažino su skyriaus 
nakčio, bet toje dramoje buvo j darbu, 
daug patriotinio jausmo, skau-| 
tiško ryžto Ir pasiaukojimo. Lietuvių KataHkų MTckslo A-

Niekūr tas kūrinys nebuvo | Isaflenujas žurnalistikos premija 
suo. o paskiau ir brolis a. a. VIa-' išspausdintas. Vėliau atsirado atžymėtasis "Draugo" redakto-
daš. Arital&ptėje jau veikė atei-, jo keletas versijų, pritaikant rius Bronius Kviklys jrra^ž^mus 

M 

tiniukės. Tebeg\-vendamas skau
tiškomis nuotaikomis pasisten
giau susitarti su mokyklos va-
dd^-bt-. kad lei«?tų įkurti ir skau 
tesf. Kai mokykla tapo mišri, iš 
mergaičių skilties išaugo bendra 
draugovė. 

Ruošdavome gegužinei išsky-
!as.. bet panorome ir ką nors su
vaidinti. Norėjome užsidirbti pi
li gų knygų spintai, įtaisams 
laikraštėliui "žalioji Vėliava" 
leisti, o ir priedams vykstan
tiems i tolimesnę ekskursiją 

pavasarininkams ir šauliams.! akademinės skautijos veikėjas, 
Jis buvo suvaidintas mano mo- į filisteris, korpe racijos "Vytis" 
kykloje Dūliuose, o taip pat bu- i garbės narys. Gautosios- tūks-
vusio Rokiškio skauto Vaičiaus t tančio dolerių premijos j i s ne-

Južintuese ir. rodos, i pasiliko sau, o paskirstė: 500 rūpesčiu juzmtuese ir. 
Zarasuose. Dabar jis yra din
gės. Neturiu net pilno tikrumo, 
kada jis buvo parašytas — gal 
1926, o gal ir 192? m., bet ne 
vėliau, nes jau 1927 m. rudenj 
išvykau į Kauno kunigų semi
nariją ir su Antalieptės skau
tais besusitikinėdavau tik ato
stogų metu. J . Prunskis 

- • J Sesės Danutė PetkSrialtė, Milda 
meninę programą skautų tautinių 
rokaktuvėse. :93t 

fr ffiafė Toflasytė atlieka 
grupės "Jaunimo Vilties'" penkmečio 

G. Plato 

I š AKADEMIKŲ SKAUTŲ VEIKLOS 
mantas Griskelis. Jis taip pat 
jeina j ASS vadiją. 

Birželio 15 - 20 dienomis Rako 
stovyklavietėje prie Custer. Mi-
chigan, jvyks ASS metinė- stu
dijinė stovykla. Svarstybų (sim
poziumų) forma bus nagrinėja
mos trys pogrindinės temos: 
ASS prieauglis ir jo parengi
mas, padalinių ir skyrių veikla 
ir akademinės skautybės aktua
lumas šių dienų gyvenime. Sto
vyklos viršininke bus ASD cent-

* - . 

-t**'-'ltui*. !*T. Paitperif mirus, ASS 
•** vadija buvo Ūkusi tie "oysngelikų 
•»Y dvasios vado. Dabar tas pąrei-
«** ga's sutriro prisiimti'^cuh. Poviias 

Dilys. Jis įeina į ASS vadiją pil-
- , m teisiu nariu. 

^T Fll. v. *. IJūfas Grfeins eilę 
Si metų, g>*vendamas toli nuo di-

^ * dėsnių ASS vienetų, labai nepa-
^B" lankiomis sąlygomis, redagavo 
^ ' A S S organą "Mūsų Vytį". Ne-
., seniai ryšium su jo tarrtyba jam 

T.l teko persikelti gyventi j kitą 
'"" \iet^ ir jis nebegali toliau reda ro \-aldybos pirmininkė £11. Lo-

guot! "Mūsą Vyt]". Į tas psrėi-'rSĖĮ Jasaitienė, visį kit: parei
gas sutiko grįžti "Mūsų Vytį"' gūnai tSip pat jauni filisteriai j tos ašaros, 
anksčiau redagavęs tU ps. Ri-. arba studentai. Registracijos Draugininkai supažindinus na 

dol. "Draugui" ir po 250 dol. 
"Skautų Aidui" ir "Mūsų Vy
čiui". 

š. m. rugsėjo mėn. pradžioje, 
tuoj po Tautinių šokių šventės, 
l kurią bus suvažiavę daug ASS 
narių, numatoma sušaukti ASS 
suvažiavimą organizaciniams rei 
kalams aptarti. Suvažiavime 
sprendžiamu balsu galės daly
vauti asmeniškai, ar per rašti
nius įgaliojimus, visi pilnateisiai 
ASD, korp! Vytis ir FSS nariai. 
Suvažiavimo laikas, vieta ir dar
botvarkė bus paskelbti vėliau, 
pagal ASS nuostatų tvarką. 

— 
ĮDOMI 

S K A U T I N I N K Ų D R A U G O V E S 
S U E I G A 

• 
Žymi dalis Chicagoje gyve

nančių skautininkų gyvai reiš
kiasi plačioje vietos lietuvių vi
suomeninėje, šalpos, kultūrinė
je ir meninėje veikloje Gegužės 
23 d. v. s. Meiluvienės namuose 

(jvukusioje skantininkių draugo
vės sueigoje buvo arčiau susi
pažinta su skautininke - visuo
menininke. 

Sueigą pradėjo ir jai vadova
vo draugininke v. s. Alė Nami-
kienė su mintimi, kad skautiš
koji idėja turi būti vedamoji 
skautininkių draugovės darbų 

1 mintis. Vardadienio proga buvo 
pasveikintos visos draugovės 
Aldonos ir Elenos. Ilgametei 
veiklei draugovės narei s. Elenai 
Abelkionoi, išvvkstančial } Put-
namą, įteikia gėlių ir kukli do
vanėlė. Sesės Abelkienės išvyki
mo mintis buvo sutikta senti
mentaliais žodžiais ir nuošir
džiais linkėjimais. Daugelio da
lyvių akyse spindėjo sunkaus 
atsisveikinimo jausmo eužadin-

...-iugovės valdy-
"-- 1 sių buvo pakviesta 
kalbėti La. v^?igai pasirinkta 
tema. Apie L.etuvių katalikių 
moterų sąjįcftgą, jos pikūrimo 
prfežastft tiks us ir veiklą kal
bėjo šios orgamzacijes veikli na
rė v. s. Gr. Meilmienė. Skauti
ninke Aldona Kaminskienė su-

nSSfn/Snc __ _:etuvos Dukterų 
Sesė s. Ona 

I ^ietu-
vi- Moterų Fed--::.:;.'= '.'?::.:.:;': 

VaittrSb l-taė gimnazijos rėmė-
fq A ijsjs, .argais ir džiaugs
mais paskWtlW>. DL Kunigaikš-
tSenSi Birutės draugijos pirm. 
Morta Bg&fettėnė, pati negalė-
Ca.::j>. ssrr.c-a^kai dalyvauti, sa-
fd EaBkd rayasakojo apie šios 
žraugijoe veiklą ir dovanojo ne-
s::::^: :i.;;-~;.". :š spaudos šio 
vefl^atfl teoteru vieneto istoriją. 
A-!e tAatltlnttkes lituanistinių 
mokyklų mokyt :as kalbėjo j . s. 
Irena Regienė, : s. Elena AbeĮ-
kienė papasakojo apie putnamo 
seselių rėmėjas 

ir atliko programėlę apie moti
nų problemas vaikui augant. 
Pradėjo nuo pačio kūdikio iki 
išsikraustymo iš namų. Visom 
manfytėm tos problemos buvo 
suprantamos ir buvo iš ko juok
tis. Po šitos linksmosios dalies 
Sabina Kotovaitė dėklamavo-l 
Juozės Vaičiūnienės eilėraštį 
"Motinos šešėlyje", su Audro
nės Brakauskaitės gitaros paly
da.. Kandidates su trim *'Ęie-j 
žirbom" padair.avč T-.> pri
imk, mamytė" ir visos seSės 
teikė savo mamoms darželio, gė
lę ir sesei Gotceitienei ir Lau
čienei. Toliau sekė vaišes ir pa
bendravimas. 

Gabijos d r - v ė s korespond. 

TĖVŲ DĖMESIUI 

Jau visi tėvai turi būti gavę 
pranešimus dėl naktinės iškylos 
(biržebo 19-20 d.). Kartu bu
vo įdėtos formo3, kad tėvai jas 
užpildytų ir pasiųstų s. J. Liu-
binskuL Malonėkite tai tuojau 
padaryti, nes iki 2iol vadovai 
nežino, kiek tėvų važiuos ir kiek 
bus mašinų. Jei kas negavo iš
kilos praešimų skambinkite s. 
J. Liubinskui. tel. 735-3397. 

Jaunesniųjų skautų 
vadovas 

KERNĄVTECIŲ DĖMESIUI 
Kernavės tunto ir "Draugys

tės" stovyklos vadijų bendras 
mingos. Aušros Vartų tunto' posėdis - vakaronė įvyks, pas 
Gabijos drau^;vės vyresnės tuntininkę penktadienj, birželio 

DR, AMNA BAUUNAS 
386Ž W«*t 63ra 

AKIŲ. 

VaL^v. 

AVST; Nre^nz^ 

i^n '-e.z%- - j - . - - - -

:? 

, .. 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

M į P. KISIELIUS 
1 "ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 2*>. jotfc Ave ,̂ acero 
K M M M l-i TBJ. ir e-8 i*X. trak. 

lAakyruj trečladlenliu 
į-e-juiiealala 12 lkl 4 vai. poptet 

DR. K. G. SALUKAS 

5443 *c N k a U tio&č (Crawford 
Medkau Bciijujj)^.'. Ttu L i >^-t-r. 

1811 

Jc-l 
"_.x» 

»U»« S 7 4 - 8 0 O 4 

QRt VL BLAŽYS 

1\i-i >:.. K.-1/-H « . . - ' . . -
VaL: plrmad., antrad. Ir kstvlrtad 

C 1U 7:30 vaL vakaro. 
8e*tad. nuo 1 iki S vaL 

Pagal susitarimą 
U i t * . t * . r t . TA A • -•>" 

Uni<i. •/>! 'CVA.hrn^U. • ; - •• ' . '* 

DR, WALTER i. KIRSTUK 
(LiaiiT-.- r- rytojas) 

8925 West 59th Street 
Vai. plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
peni tad. nuo 12-4 vaL popiet ir 6-» 
vaL vak. šefttad. 12-S vaL popiat, o 
tradladleniaia uždaryta. 

ORa IRENA KURAS 

TeL. Ofiso HE i-oMi. rrz. >v~~, io 
DR.PETER T, BRAZIS 

OTDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2434 ffest "U\ į-ir^et 

Tai -r raâ  kotv. 1 Iki 6 v. popiet 
peaktad. 1 - St trec. ir Sefitad 

e sueigos dalyje, prie 
vaišių .stalo buvp, dalinamasi 
mintimis, padainuota ir svarsty
ta draugovės veiklos ateities 
planai. 

MOTINOS DIENA G A B U O J E 

C1AR i* 

Diena buvo lietinga, bet visos 
mamytės ir dukrelės džiaugs-

skautės kandidatės paruošė 
Motinos dienos sueigą 1976 m. 
gegužės 2 d. Pirmiausia lankė
me šv. Mišias 9:30 vai. Čiurlio
nio galerijoje, šv. Mišių auka 
buvo skirta intencijai visų jau
nų mamų, kur;o& skaut^vo Ga
bijos draugovėje. 

mėn. 12 d., 8 vai. v. Visos daly
vaujame uniformuotos. 

- • » • • • 

Po šv. Mišių prasidėjo sueiga 
Vyresnės skautės įžygiavo su 
sutartinės dainas Hamunė \Ta-
rekojytė pravf.dė aficialiąją da-
14. Audra Kubiliūtė gražiai su
rišo Gabijos rf :<šrtię su Motinos 
dienos reikšme ir pakvietė sesę 
Zigaitienę užd gti Gabijos lieps
ną, sesę Nidę MiSiulytę vaiko 
meilės liepsnr. o p . Misiulienę 
motinos meilės liepsną. Paskui 
Vilija Vakarvtė padeklamavo 
tinkamai pritaikytą eilėraštį. 
Sesė Ilona Laučienė pranešė a-
pie tunto sueiga birželio 6 d.. 
vyresnių skaučių ir skautų vy
čių suvažiavir,?, Beauiriont, O-
hio. gegužės 28-Si dienomis, 
bei žinias api \fasaros stovyk
lą. 

Fausta Bobinaitė perskaitė 
reikšmingą Gabijc* linkėjimą 
mamytėms: 

"Tebūna lygu? tavo keliai. 
Ir vėjas tebūna tavo užnugary, 
TešUdo saulė tavo veidą. 
'Ir lietus tepalaigto tavo gėles. 

Ir, iki vėl kada nors kur nors 

/susitiksim, 

Tdaffio Dievas t&re rankoje". 

Vyresnės skautėa kandidatės 
įdomiai ir orig-jsaliai suplanavo 

Lotosas - r - iegsndar in is 
augafes 

Lotoso gi lė bovo grožio simbolis 
senovės Egipte. Indijoje ir kitose 
Rytų šalyse. Pažymėtina, ka£4 loto
sas minimas viename iš seniausiųjų 
Indijos literatūros paminklų Rig-
vedose. Indai lygindavo rožinius lo
toso žiedus su saule, dangumi, žmo
gaus širdimi. Net nešvariame van
denyje lotosas esti kristalinio šva
rumo: jo lapeliai pasikėlę ir nelie
čia vandens. 

Be to. ankstyvųjų literatūros ku
rinių kūrėjai tikėjo, jog lotosas gi
na nuo ugnies namus, išvaduoja 
Smogų nuo ligos, gražina j į tauri
na ir t. t. 

Taip pat lotosas senovėje buvo 
karališkos garbės simboliu. O egip
tiečių miesto Luksoro šventykloje 
faraonai vaizduojami su žiedais 
rankoje, marmurinių kolonų kapi
teliuose išsisklaidę lotoso žiedai. 

Kituose kraštuose lotoso moty
vai prigijo monetose, tapyboje, 
skulptūroje. Dabar leidžiamas tarp
tautinis Azijos ir Afrikos u'tėratu-
ros meninis žurnalas — "Lotos". 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos pmgrmos & WOPA, 
1490 A. M. 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 17:30 — 
1:00 vaL popiet — Settadienj ir 
sekmadieni nuo &30 iki 9-.30 vai. 
ryta 

Telef: REinteHr 4-1411 
7139 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL 60829 

DR, EDMUMD 

* ^ n c ( T ^ t 5 1 s t >r-ti*>-f 

VaL Parai •rusit&Hrra: pinnad. Ii 
ketr. 1—4 Ir t—9! antrad. Ir p«aJrt 
tO—4; fedtad. i«—1 -aL 

Otm, teL 1% 

D R, 
246-2889 

L DECKYS 

Srs*5ci5 l lTb^ — N V T > n if 

ORAWTORD MEDTCAL BUTLDINO 
4V44S 8a\ Pabūki Road 

T i H a i n pagal susitartasą. 

Eerid. teL — OI 8-687S 
DR. W. M. EISIH-EISIHAS 
AJKU8ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6LS2 So, Kedzle Ave. WA 5-2676 
Valandos paga) Mattartaaą. Jei ne 

mtaaiepia. skambinti: ta 3-0001. 

YTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SVEČIAI. I (5TS 
BCEDICAL B U I L D D I ' G 

T154I Soatb VVeetern Aveona 
balandos: Kaadien nuo 10 VGL ryto 

lkl 1 vai. popiet. 
Oflso teL RE 7-1168: rezid. 2S»-2»lt 
Ofiso H £ 4-1818; RezJd PR 6-tSCl 

DR, J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-oa u? Oampbell ATB. kampaa) 
7aL plrmad.. antrad, ketvirtad. tr 
penktad. t lkl 7 T. p.p.. Tik susitarus 

" -̂̂ 565 

TeL — BE 3-5893 

DR, L B. CLEVECKiS 
GYDYTCJAS 18 CHIRURGAS 

Specialybe Akių Ligos 
8907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telel PR 8-2220 
Dfl JAMIMfi l aKšEY'S 'US 

i O S 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

•%\-fi VV-s* <Į?.rr_ > - < y » t 

Plrmad., antrad., ketvtrtad. tr p«nkt 
ano 12 Ucl 1 vaL Ir nuo 5 lkl 8 vai 
vak. Sestad. nuo 1 tkl 4 vaL 

Wm ro 7-6008 Best GA 8-7278 
DR. I . JEMlf'H-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 6SH Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL 488-1441 — 561-4605 

DR. K, A. V. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
1002 Vo. We«»trrTi Avmae 
5214 No. v*>«.te«.n A •̂e!nae 
Telef. atsakomas 12 valandų. 

VW tetofonai 852-LS8I 

DR, F, V, KAUNAS 
ūTDTTOJAS BR CHIRIUGAS 

1407 80. 4 9 * OevrL Cicerą 
VaL: kasdlaa l t - l l tt f-T vak 
Traoasd. tr saitai tfk 

TeL 
DR. ^*D±S i NE^^KAS 

ŠIRDIES LR VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T T D I O 
VIOLETA KAJtOSATre 

7*51 So. Wasbtenaw, teL 778-«7M 
Pritaikomi aklnl»«.. pasai gydytojų 

receptua. 
Didelis akinių rgmų pasirinkimaa. 
Vai r pirm., antr., penkt. 10-4:30 
Ketv. 1-8 v. vak. S«4t, 10-4 v. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

TeW. — 182-4428 " " ~ 
DR. ROMAS PETKUS 

A23TJ LIGOS — CEIP-OKOIJA 
OflMU: 

111 KO. WABA8H AVI . 
am KO. CKTTTRAL Avm 
Valandos pags.i rssitartnia 

DR. FRARK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st S t — Tel. 737-5149 
TOcrtnB akla PrKatkn ikMras sr 

"Contact lenaes" 
7aL pagal ansltarlma Uždaryta tra4 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSL£S LR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

DR. 11. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Oflso trfef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-061? 
VaL: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 

penktad. nuo 1 lkl S vaL popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika ir moterį} ligos 
tr ras. 265S W. »9th S*. 

TeL FRospeol 8-122S 
Oflao vaL: pirm., antr.. trafi. Ir 

paakt. nno 2-4 vaL tr 4-8 V. vak. 
*e*t 2-4 p.p. Ir kitu lalkn snsHaroa 
Ofbo teL RE 4-212S, namo GI 8-61M 

DR, Y. TUMAS0MIS 
C H f R U R G A 3 

8454 Wes* Tlat Street 
VaL. pirm., antrad., ketv. ir penktad. 

;-4 tr 4-7 — ii anksto sualtaroa 
TeL ofiso PR 6-6446 

CR. F. C. P iNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S107 W«rt Tirt gtreet 
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Pusalkanis milžinas 

DIDINA MAISTO PRODUKTŲ DUOKLES 
Vakarų Europos spauda Sovie- sandėlius, 

tų Sąjungą jau priskiria prie pus- * 
alkanių milžinų skaičiaus. Vokie- Maisto trukumo akivaizdoje, 
čių politikos žurnalas "Der Spie- rusai visomis išgalėmis stiprina 
gel" (V.31) įrodymui kartoja žvejybą tarptautiniuose vande-
mums jau žinomus faktus, kad nyse, stato naujus žvejybos lai-
sovietinės Ukrainos sostinėje Ki- vus —plaukiojančias žuvies ap-
jeve. Sovietų žemės ūkio centre, dirbimo bazes. Neseniai vienoje 
o taip pat Rostove prie Dono, Wiesbadeno (Valo Vokietijos) 
pirkėju minias sutiko tuščios šaldytuvų firmoje jie užsakė 70 
krautuvių vitrinos maisto pro- didžiulių žuvims šaldymo įren-
doktų krautuvėse nebuvo mais- gimų. 
to. Rygoje uosto darbininkai bu- Stengiamasi išdirbti kiekvieną 
vę išėję j laukinį streiką. Ir ki- nenaudojamos žemės plotą. Pa
tuose miestuose nesą galima kelti traktorininkų, žemės tręšėjų 
gauti maisto produktų, ypač mė- atlyginimai. Dabar jie gauna al-
sos, daržovių, vaisių. gos daugiau kaip -deputatai. Bet 

Kai kuriose Rusijos vietose i r tai nedaug tepadeda, 
normuojama duona. Tačiau ša- Spaudžiami ir Pabaltijo kraš-
lies centras — Maskva išimties tai duoti pusalkaniems rusams 
keliu geriau aprūpinamas mais- daugiau žemės ūkio produktų, 
to produktais. Taigi daug kas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
net iš tolimesnių Rusijos vietų buvo pravesta beatodairinė že-
atvažiuoja čia apsipirkti. Net mės melioracija, be galo sužalo-
kolchozų turguose negalima jusi krašto aplinką. Iškirta daug 
gauti pirkti bulvių valstybės nu- miškelių, nuleisti kai kurie eže-
statytomis kainomis, o "laisvoje rai} melioruotos balos, išartos so-
rinkoje" už kilogramą (du sva- dybos. Tokiu būdu buvo pakelta 
rus) bulvi ų reikia mokėti keturis bendroji žemės ūkio produkcija, 
rublius. Taigi darbininkas turi Lietuvoje, rusų statistikų apskai-
už šią menką prekę atiduoti vi- čiavimais, 1940 m. ji siekusi 
są dienos uždarbį. Pamidorų kai- 9643 m i ^ 0 1973 ^ 1941,9 „ & 
nos padvigubėjusios. Norint nu- rublių, taigi padvigubinta. Ka-
srpirkti jų kilogramą, tenka dirb- dangi nepriklausomybės metais 
ti 12 valandų. Kai iš sandėlių į Lietuva daug žemės ūkio pro-
kurią krautuvę atveža maisto dūktų eksportuodavo, dabar, pa-
produktų, tuojau prie krautuvių kėlus produkciją dvigubai, ji iš 
susidaro didžiulės eilės. Bet ir jų veža žymiai daugiau, nes dabar 
pirkėjams prekės normuojamos: Lietuvos gyventojai nevalgo 
teduodama po svarą. Tiktai pir- daugiau, kaip valgė seniau. Ypa-
kėjas, pateikęs pažymėjimą, kad tingai padidinta mėsos gamyba 
jo šeimoje keliamos vestuvės ar — 1973 m. ji siekė 410,2 tūkst. 
yra kuri kita kokia šventė, gau- tonų (1940 m. buvo 134 tūkst. 
na daugiau prekių. Mėsos ne- tonų) Padvigubinta ir pieno ga-
trūksta tiktai Dniepropetrovske, m yba nuo 1383 tūkst. ligi 2587, 
kuris neseniai atšventė savo 200 1 tūkst. tonų. Kiaušinių produk-
metų sukaktį ir kuriame L. Brež- c į j a jš 187 milijonų pakelta ligi 
nevas pradėjo savo karjerą. Cia 776,1 m i l . , bet grūdų produkcija 
galima gauti pakankamai mėsos \\k0 beveik ta pati: 1940 m. buvo 
sriubai ir dešimties rūšių dešrų. 15% tūkst., t., 1973 m. 1944,1 
Gyventojai šiuos produktus per- tūkst. tonų. Tas pats ir su bulvių 
ka ir siunčia savo artimiesiams į gamyba: 1940 m. 2725 tūkst. t., 
kitas vietas. Okup. Lietuvoje ap- 1973 m . _ 2884 tūkst. tonų. 
rūpinimo maistu reikalai dar 
pakenčiami. Tačiau ir čia pra
dedamas jausti kai kurių produk
tų trūkumas. Grįžusieji iš Vil
niaus penkiadieniai turistai pa
sakoja, kad už agurką reikia mo
kėti du rublius. Valgyklose įve
damos '"mėsos pasninko" dienos. 

KAKARŲ SALOS ivas, Kosyginas, Podgoma* ir vi-i 
i sa eilė kitokių pareigūnų, būvu* J 
sių proletarų. Sovietų generolai Į Senovėje Kanarų salose tanky-
ir maršalai pralenkė net Staliną: davosi Kretos ir finikiečių, vidur-
jie mundurų kalnierius atlenkė ir amžiai — arabų, portugalu,: is-
užsidėjo kaklaraiščius: vadina 
si ir mes, sovietų maršalai, esa
me buožės. 

Pas sovietinę grietinėlę prole-
tariškumo nebeliko. Jie praban
giau gyvena ir rengiasi, negu 
kapitalistinių kraštų atstovai. Bet 

?r...±ces>r:.:oi, _£ .;o.r:>_cr:r, .d. .- ~. • ^':^.ior.-r:. -Zr.^: -- .-. .-^r- . -T. . .C:^O. ,: t .-.-..••—•• ''-•'-• - r^rtijos 
tautinių gOgRl >-• sravimo metu. • kairia I : JAV LB kr.— X' •-'-.- bCp -- rm. Balys Raugas, Viktoras Balta
kis, Vyti..:a< festiaą LB visuorr re k . . i~"» pirm. Alg. G- . M£ Percy adrnaristracirfio štabo viršininkas 
Scott Co:-.: ftftt. Percy, LB vicepirm. Aušra Mačiulaitytė-Zerr, Chartes Zerr, LB krašto valdybos pirm. Juozas 
C-aila ir •r.cepirrr Rzvtas ^esoc^s. Nuotr. K. Cikoco 

SOVIETŲ PASIKEITIMAS 
KcrBunistai tapc bucženis. o liaudis — versais 

J. VAIČELKJNAS Kai 1917 m. komunistai-bolše-
vikai Rusijoje vykdė revoliuci
ją, jie rodė savo barbariškumą: 
degino pastatus, naikino meno 
vertybes, net mokslinius veikalus, 
žudė žymiuosius krašto pareigū
nus, ypač karininkus, kurie ne
norėjo prisidėti prie komunistų. 
Jie piaustė karininkams ant
pečius, lopo generolams lampa
sus. Kartais komunistai tuos 
"lampasus" rėždavo iš gyvo ge
nerolo nuogų kojų, tuo parody
dami savo sužvėrėjimą. 

Komunistai, panaikinę senus 
karininkų, pavadinimus ir ženk
lus, vadinosi įvairaus rango ko-
mandirais,. dėvėjo kaimiškos iš-

D-, tūtos ( buržuaziją 

Ne viena proga maisto trūku
mą Sovietuose mes jau esa
me aiškinę bloga žemės ūkio or
ganizacija, dėl kurios išvirto jau 
visa eilė Sovietų žemės ūkio mi-

Nežiūrint fakto, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija žymia dalimi 
maitina sovietinius rusus savo 
krašte, kad kiekvieneriais metais 
atiduoda didžiulę duoklę oku
pantui maisto produktais ir kito
mis gėrybėmis, plėšriam "di
džiajam broliui", to vis dar ne 
gana: duoklės ir kitos prie
volės nuolat keliamos. 

Skaitant lietuviams kolchozi-
ninkarms bei sovchozininkarns 

Dar prieš' Antrąjį pasaulinį 
karą sovietai pradėjo sukti į bur
žuazinę pusę. Tas pasukimas reiš 
kėši kariuomenėje, policijoje ir 
aukšto rango komunistų tarpe. 
K įvairių . komunistinių kaman-
dirų tapp buržuazinio pavyzdžio 
karininkas: leitenantai, kapito
nai, majorai, pulkininkai, genero
lai ir net maršalai. Maršalo laips 
nius gavo penki aukšto rango 
komandirai: Vorošilovas, Budjo-
nas, Jegorovas, Tuchačevskis, 
Bliucheris. Kai pastarieji trys Sta 
lino buvo sunaikinti, jų vietas 

vaizdos pilkus švarkus. Civiliai užėmė . Timošenko, Sapošniko-
kdmunistai, net aukšto rango pa- i vas ir Kūlikas. Daugiau marša-
reigūnai, dėvėjo stačia apykakle 
pilkas sermėgas, išglebusias ke
pures, kaip dabar dėvi raudonie
ji komunistai. Jie tada save lai
kė proletarais. Skrybėlė, kakla
raištis komunistams buvo buržu
aziniai ženklai, kurių komunistai 
niekuomet nedėvės. 

skinamą ''Valstiečių laikrašti , nistenų. Bet is tiesų ir jie nėra . , . _, . , ,, t . „ 2 , ,_. , u . . , J . _ , . susidaro įspūdis, kad Lietuva tu* kalti: kalta sovietine žemes ŪKIO . r \ r . ' , . , , j _ . res ypač daugiau duoti mėsos ga-
valdymo sistema. Jos dėka da
bar kiekvieneriais metais trūksta 
apie 20 proc. reikalingo maisto. 
Kalti ir sovietiniai planuotojai, 
įvairūs "gamtos pertvarkytojai", 
plėšimų sumanytojai. Jų dėka 
kai kurios sritys ėmė visiškai ne
beduoti derliaus ir virto tyrumo-

minių. Tai yra todėl, kad lietu
viai iš seno daug geriau sugeba 
auginti gyvulius, kaip rasai. 

Gyvuliai ir galvijai dabar o-
kupantų daug labiau gerbiami, 
kaip žmonės. Štai "Valstiečių 
laikraščio" š.m. gegužės 22d. 

mis. Neteisingai suprasta Sovie- numerio pirmajame puslapyje 
tų išgarsinta melioracija iššaukė paskelbtas rašinys 'Vasaros sto-
daug kur vandens kritulių stoką, vykios kiaulėms". Ligi šiol jos 
dideli dirbtinų trąšų kiekiai už- buvo okup. Lietuvoje ruošiamos 
nuodijo podirvio bei požeminius tiktai komunistiniam prieaug-
vandenis. Daugiausia kalti kraš- Hui: pionieriams, spaliukams, 
to vadai, skirią didžiausias lėšas komjaunuoliams, buvo stovyklų 
naujo ka'ro reikalam^, ir partiniams darbuotojams. O 

Tačiau reikia Dagirti dabartį- dabar — kiaulėms... 
nius Sovietų vadus, kad jie ka- Pagal bolševikų planuotojus, 
tastrofiškos padėties neslepia ir kiaulių stovyklos neturi būti mu-
perka grūdus bei maisto produk- sų prasme "kiauliškos". Bet te-
tus užsienyje savo pusalkaniems kalba pats "Valstiečių laik-
gyventojams maitinti. Stalinas rastis": "Ruošdami vasaros sto
to nedarydavo, atvirkščiai, jis to- vykias kiaulėms, turime nuran-
kiais atvejais grūdus dar ekspor- kioti aptvaruose pagalius ir ak-
tuodavo. menis, užlyginti duobes... Sto-

Sovietai daugiausia perka vykios teritoriją reikia aptverti, 
maisto produktu JAV-bėse, Ka- kad nevaikščiotų pašaliniai as-
nadoje. Australijoje, Vak. Euro- nys, neįeitų gyvuliai, šernai. Ties 
poje Perka ir savo satelitiniuose pagrindiniu įvažiavimu padary-
kraštuose kur kolchozinė siste- kime dezokilimėlius. Fermoje 
ma dar nebuvo įvesta ir kurie dėvėkime soc. drabužius bei apa-

Vėliau, kai Stalinas pradėjo 
valdyti Rusiją ir jos pavergtus 
kraštus, jis dar dėvėjo proleta-
rišką švarką, bet žiaurumų paro
dė daugiau, negu revoliucijos 
metu.- Dabar- tie žiaurumai dau
gumoje buvo nukreipti į ūkinm-
kij$ ir liaudį, kuri buvo rtepa-
tenkinta komunistine santvarka. 
O taip pat Stalinas žudė h* sa
vo draugus komunistus, net re
voliucijos herojus. 

lų atsirado Antrojo pasaulinio 
karo metu. Pirmas jų buvo Žu
kovas. 

Ir pats Stalinas pasuko 1 bur
žuazinę pusę: nebaigęs jokios ka
ro mokyklos, jis ant prabangaus 
munduro antpečių užsidėjo dei
mantines žvaigždes — maršalas, 
o vėliau pasivadino generalissi-
mu. Stalinas gausiai dalino ge
nerolo laipsnius. Bet vėliau, kai 
tie generolai 1941 m. vasarą ne
pajėgė sulaikyti žaibiško vokie
čių -žygiavimo į rytus, Stalinas 
savo generolus pradėjo šaudyti. 
Savęs jis nesušaudė, nors jis bu
vo atsakingas už krašto nėpa-
ruošimą karui ir nesugebėjimą 
tą karą vesti. Tik Vakarų eko
nominė ir karinė pagalba išgel
bėjo Staliną ir jo raudonąją im

periją. 
Stalinas vykdė ir korupcinius 

veiksmus: pasisavino daug visuo
meninio turto — pinigų. Kai jo 
duktė tekėjo už Kaganovičiaus 
sūnaus, Stalinas iškėlė vestuves 
už milijoną rublių. Vestuvės tę
sėsi dvi savaites. Jau po tėvo 
mirties, Stalino duktė Svetlana, 
kai ji pabėgo į Vakarus, savo 
atsiminimuose rašė, kad jos tė
vas išeikvojo daug valdiškų pi
nigų įvairių vasarviečių staty
boms, prabangiems baldams, pa
veikslams, indams. Taip pat tas 
vasarvietes perstatinėjo, remontą 
vo. Prabangiausia jo vila buvo 
Soči kurorte, prie Juodųjų jūrų. 
Kai Stalinas toje viloje vasaro
davo, pro ją negalėdavo praeiti 

panų ir genujiečių pirininkai. 
1344 m. portugalas Luisas de 
Serda pasiskelbė Kanarų salų ka
ralium, bet taip ir nepradėjo val
dyti šios teritorijos. Ietimis ir strė
lėmis su akmenimis, lentgaliais 
apsiginklavę guančai kovėsi ĄX 

sovietinei liaudžiaf į buržuazinę įsibrovėliais, tačiau jėgos buvo 
pusę sukti neleidžia: ji lieka rau- į nelygios. 1418 metais salyną, <d> 
donųjų buržujų vergu. Sovietinę 'kariavo normanai, vadovaujami 
liaudj sudaro apiplėšti Ūkininkai Z*™ « Betankuro, kum vėliau 
ir darbininkai. I pripažino save Kastilijos karimos 

J vasalu. Nuo to meto Kanarų sa-
Kai pralaimėję Antrąjį pašau- j o s tapo g pradžių Ispanijos ko-

linį karą kraštai (V. Vokietija) 
greitai atsistojo ant tvirtų eko
nominių kojų, tai Sovietai, kurie 
tą karą laimėjo ir gavo geras re
paracijas, taikos metu neturi duo
nos, mėsos, sviesto ir net bulvių 
savo nuskurusiai liaudžiai. Tiesa, 
eilėse prie maisto produktų krau-
duvių nestovi komunistinio elito 
žmonos, bet stovi milijonai so
vietinio proletarijato moterų, 

kad galėtų nusipirkti savo alka
niems vaikams bulvių, duonos, o 
jei užteks pinigų ir bus galima 
gauti, gal ir 100 gramų sviesto. 
Sviestas Sovietų Sąjungoje, bent 
liaudžiai, prilyginamas vaistams. 
Kartais gydytojas ligoniui išrašo 
100 gramų sviesto maisto page
rinimui. 

Komunistai ir liaudis 

Sovietų liaudies liūdną padėtį 
mato ir vietos mokslo žmonės, 

profesoriai. Prof. A. Buračas 
(M.G. 1975.Nr.n, 9p.) rašo: 

"Darbo našumo augimas pri
klauso nuo to, ar gerai pailsė
jęs darbo žmogus grįžta į ga
mybą, kiek laiko jis sunaudoja 
namų ūkyje, buitįniems reika
lams, stovėdamas eilėse..." Stovė
jimas eilėse prie krautuvių yra 
būdingas sovietų skurdo pasymys. 
Tą sovietinį skurdą neša yisa 

lonija, o vėliau ir jos teritorija. 
Dabartiniai salų gyventojai $tt* 

siformavo, susimaišius isparraina* 
arabams ir kitiems a*eiviatt*s tu 
vietinių gyvefitojų BlračiaiB. 

Kanarų salų uostai '•— sVartfc 
tranzistinė bazė Athtnto vande
nyne, Jūrų kelių Amerikos ir Va
karų Afrikos kryžkelė. IfipaZ: ft 

joks pašalinis žmogus. Stalinas! liaudis, kai sovietinis elitas skęs-
buvo didesnis despotas, negu ca- i ta prabangoje. 
ras Jonas Žiaurusis ar Petras L 

Nebeliko proletariškumo 
Nors Sovietai didžiuojasi savo 

pažanga komunizmo kūrime, bet į į j g yVa'li7udTeTpriešas Tr"lTau 

reikšmė išaugo, uždarius Sueso fci 
nalą, — daug laivų Čia užsuka, 
keliaudami iš Europos ir Arriėrir 
kos į Indijos Vandenyną (aplenk 
Afriką). Vietiniai gyventojai 4»r 

ir dabar mano, kad Kolumbas 
gal būtų ir neatradęs Amerikos, 
jei pakely nefe.ūtų sustojęs Giria 
Kariarijoje, kur žmonės pailsėjo, 
papildė geriamo vandens - ir 
maisto produktų atsargas. Girdi, 
pirmąsįas viStaš, avis i r kiaulės 
Kolumbas, nuvežęs { Ameriką 3 
Kanarų salų. 

Romėnų mokslininkas ?Kr$uS 
Vyresnysjsį aptašydamas, pirmąją 
ekspediciją-į Kanarų salas, or
ganizuotą I ą. Mauritanijoj -ka
raliaus įsakymuj vadino jas -"tai* 
mingosiomis salomis". Tada. sa
lose gyveno aukšti šviesiaodiiai 
žrrt)nės^'iesrais,-plut3ksnornis pa
puoštais plaukais. Jie rengėsi pak
inių plaušu, vilnos ir odos dra
bužiais. Saloje nebuvo met»ltj|ib* 
dėl jų darbo įrankiai bųvt> ak
meniniai: žemę dirbo akmeni-
niais kauptais* medžius piovė *t-

sovietine gnetmelė regresuoja i r l d i e s j š n a i u J o t o j a . Patys sovietai 
suka 1 buržuazinę pusę. Pristei-Ly,, ( 9 p>)> ^ fc^chozininkai 
ge daug ministerijų, kad dzug-72 proc. SAVO paįtunų sldrUi mu-

** I tui ir, greičiausiai labai prastam 
maistui. Kur drabužiai, apavas, 
baldai, namų apyvokos reikme
nys, vaikų mokymas, spaudos ir 
kitos išlaidos? Dėl Sovietijoje at
siradusios raudonosios buržuazi
jos ir didelės masės skurdžių ver
gų, raudonieji prisibijo, kad neat
sirastų naujų bolševikų, kurie 
pradės pjauti, žudyti raudonuo-

rių vietas. Pačioje Rusijoje yra 
54 ministerijos. Pavergtoje Lietu
voje yra 27 ministerijos,, kurių 
5 tiesiog priklauso Maskvai. Lie
tuvos laisvės laikais buvo tik 8 
ministerijos. Tada buvo daug 
mažiau apskričių, dabar vadina
mų rajoriais. 

Stalino laikais tik Molotovas 

Nestebėtina, kad dabar Sovie-1 t 
tijoje yra du frontai: Sovietijos meniais piūklais ir peiliais, m 
komunistai ir Sovietijos liaudis! DAJĮJBT WASBuWGlPrefB ' 
14:210 mil. santykiu Komunistų) '- . A - Ž ^ - , 

Chicagos meras R. Dafey 
Washingtone senato pakorrtitt-
joje pažymėjo,, kad valstijos: k" 
federalinės įstaigos nepaiao 
žmonių gerovės, kai laiku ae6$-
moka u i ieipiarmįių gydyta^ & 
ligonines išstato finansirao haa-
kroto pavojau. SS 

U—U,Mm„ 

dėvėjo skrybėlę, o dabar skrybė-:sius buržujus, kaip 1917-20 rae-
les ir kaklaraiščius dėvi Brežne-i tais sovietiniai bolševikai darė su 

baltaisiais buržujais. 
Tas viskas rodo, kad sovftiai 

pasikeitė: komunistai, ypač auH 
tojo rango, tapo buožėmis, 9 Uau 

dis — tų buožių vergais. Tokią 
"pažangą" sovietai padarė per 
60 metų. 

M0TERJS SU BALTU CHALATU 
DR. K. PAPBOCU«JT£-«!MAJTIEJrf: 

IK 

šonas Bluoksnis po sluoksnio siuvo perpjautus audi- sus: 

dar "nespėjo prisivyti didžiojo vą 
brolio". Neseniai Vengrija parda
vė .Rusijai 100,000 tonų mėsos. 
Vengrai išsiderėjo, kad rusai mo
kėtų jiems ne popieriniais rub
liais, bet užsienio kraštų valiuta. 
Vakariečiai mielai parduoda ru
sams maisto produktus, nors ge
rai žino. kad gera dalis jų nuei 

Dabar mums aišku, kodėl Lie
tuvoje kilimėliai yra defioitinė 
prekė ir kodėl jų mūsų artimieji 
negali gauti pirkti. Jie reikalingi 
"kilnesniems tikslams". Gyvu
liai dabar Lietuvoje vertinami 
labiau, kaip žmonės, nes žmonių 
yra pakankamai, o gyvulių, taigi 

Į operacinę salę atėjo dr. VVilsonas. Mes jau bu
vome pasiruošę jam asistuoti. Stovėjome sudėję pirš
tiniuotas rankas, lyg kunigai maldai. Operacinė se
sutė laikė indelį su merthioletu. Dr. Wilsonas paėmė 
žnyples su merlės gabaliuku ir, pamirkęs ją į merthio-
leto skiedinį, pradėjo valyti ligonės pilvą. Jis braukė 
per jį ilgais ruožais, lėtai ir rūpestingai. Po kurio laiko 
jis paprašė rezidento užbaigti jo darbą. Pats jis vėl su
grįžo į rankų plovimo kambarį ir pakeitė gumines 
pirštines. Sugrįžęs atgal į operacinę salę, jis vėl pa
klausė anestezisto: 

— Ar jau gabu pradėti operuoti? 
Anatezistas pataisė lempą, kad jos šviesa kristų į 

operuojamą vietą, ir davė ženklą pradėti operaciją. 
Operacinė sesutė padavė dr. Wilaonui skalpeli, ir 

jis padarė pirmą piūvį. Po to ji padavinėjo vieną ins
trumentą po kito. Rezidentas valė žaizdoj atsiradusį 
kraują ir užrišo perpiautus kraujo indus. Ai laikiau 
refraktorius. 

Kiekvienas dr. Wilsono judesys buvo ramus ir 
tikslus. Operacijai įpusėjus, per jo kaktą pradėjo var
vėti prakaito lašai. Salia jo stovinti sesutė greit juos 
nušluostė. — Pagaliau mes atidarėme duris į gyve
nimą, — pasakė dr. Wilsonas išimdamas kokių sep
tynių svarų berniuką, ir nukirpo virkštelę. 

Kūdikio veidukas ir lūpytės buvo melsvos spalvos. 

na i Sovietų kariuomenės maisto ir mėsos mažai. b.lcv. 

nius. Susiuvęs jis užmetė kelias sterilias merles ir pap
rašė rezidentą užbaigti tvarstyti žaizdą. Dr. VVilsonas 
nutraukė nuo savo rankų gumines pirštines ir nustū
mė nuo veido baltą kaukę. Atrises jis numetė ją į 
prausyklą. Net nenusiavęs baltų kaliošų, jis skubiai 
nuėjo į laukiamąjį kambarį, kur nekantriai jo laukė 
ligonės vyras. 

. —Ponas Jonės, sveikinu jus. Jūs esate tėvas be
veik septynių svarų milžino, — juodamamas pasakė 
jis. 

Džiaugsmo kibirkštėlė suspindėjo Jonės akyse. 
Jis širdingai padėkojo dr. Wilsonui ir paklausė, kaip 
jaučiasi žmona. 

— Su ja irgi viskas tvarkoj. Ji tik nėra galutinai 
atbudusi po narkozės. 

Ponia Jonės guli privačioje palatoje. Prie jos lo
vos sėdi gailestingoji sesutė. Po kurio laiko ji pramer
kė savo dideles tamsiai mėlynas akis ir mieguistu bal
su paklausė: 

— Sesute, ką aš sulaukiau? 
— Jūs turite sveiką, stiprų, beveik septynių sva

rų sūnelį — atsakė gailestingoji sesutė. Gimdyvė švel
niai nusišypsojo ir vėl užmigo. Laimingas vyras kas 
dieną ją lankė ir nešė jai gražiausias gėles. Jos kam
barys atrodė lyg puikiausias darželis. 

Gegužės 11 dieną per vizitavimą dr. vVilsonas 
pasakė: 

— Ponia Jonės, rytoj jūs galėsite grįžti namo. 
Ligonė labai apsidžiaugė, o taip pat ir namiškiai, 

nes jie nekantriai laukė jos ir kūdikio sugrįžtant į na
mus. 

7 vai. 45 min. iš ryto Jonės, linksmai nusiteikusi, 
DT. Wilsonas padavė kūdikį vaikų ligų rezidentui. Jis. atsikėlė iš lovos. Ji apsirengė ir laukė savo vyro at-
pakėiė berniuką už kojyčių gaiva žemyn ir sudavė jam 1 vykstant. Prieš apleisdama ligoninę, ji nuėjo atsisvei-
delnu per nugarytę. Kūdikis suriko skardžiu balsu. 1 kinti su kitomis ligonėmis. 
Jo melsva veiduko spalva pasikeitė \ rausvą. t)r. Wil-' Staiga išgirdau Isteriškai šaukiančius moterų bal- į 

— Daktare, sesute, paskubėkit: Atrodo, kad po* 
nia Jonės mirė. 

Jų šauksmas kaip uraganas nuaidėjo per visą 
skyrių, šiurpas perbėgo mano kūnu nuo gaivos M 
kojų. Sukaupusi visas jėgas, nubėgau į palatą. Atbėgo 
ir sesutė. Radome ponią Jonės gulinčią ant grindų. Jos 
rankos buvo ištiestos prie šonų. Veidas kreidos baltu
mo. Lūpos mėlynai pilkos. Jos didelės tamsiai mėly
nos akys dėl staiga nutrauktos gyvybės net nesuspėjo 
užsimerkti. Jos buvo plačiai atidarytos ir sustingusiu 
žvilgsnhi žiūrėjo į pasaulį. Ji nekvėpavo. Veltai ieško
jau radialinės arterijos pulso tr širdies plakimo. Jų jau 
nebegirdėjau. 

— Liūdna, — pasakiau gailestingai sesutei, —ptv 
nia Jonės iškeliavo negrįžtamai. Ir Kokia nepaprastai 
trumpa yra akimirka tarp gyvybės ir mirties. 

Už kelių se*_kudžių atbėgo uždusęs dr. VVileosas. 
Jis atsiklaupė prie savo pacientės ir nenorėjo sutikti 
su mintimi, kad mirtis ją savo juoda skraiste apgau
bė. Jis dar vis bandė visokiomis mediciniškomis prie
monėmis ją atgaivinti. Deja, — visos pastangos nuėjo 
veltui. Ponia Jonės gulėjo ant grindų be jokio gyvybės 
ženklo, saulės spindulių apšviesta. Jie atsimušė į jes 
kaštaninės spalvos plaukus ir suteikė jiems varinį ats
palvį. 

Dr. Wilsonas be žado pakilo nuo grindų. Jo aukš
ta figūra staiga sulinko. Prakaitas išpylė jo kaktą. Jis 
pakėlė dešinę ranką prie kaktos ir pirštų galais pa
braukė. Kairėje rankoje jis vis dar laikė stetoskopą ir 
nervingai kramtė savo apatinę lupą Jo veido išraiška 
ir liūdnos pilkai žalsvos akys rodė, kad jis nepapras
tai jautriai pergyvena netikėtą savo pacientės mirtį. 
Žiūrėdami į jauną staiga nutrauktą gyvybę ir į jį, mes 
vos galėjome sulaikyti ašaras. 

Bos dausiaų 



DRAUGAS, trečiadienis. 1976 m. biržeBo mėti. 9 čt 

TĖVYNĖS GARSAI" SKAMBĖS H A R T F O N I * 
TOKSTAKTĄJI KARTA 

Hartford yra Connecticut vals
tijos sostinė, bet Jokiu būdu ne 
lietuvių. Kaimyniniai miestai — 
Nevv Britain ir Waterbury — tu
ri daug didesnes lietuvių koloni
jas. Bet kiekvieną sekmadienį vie
nai valandai Hartford pasidaro 
lietuvių centru. Iš jo oro ban
gomis skrenda į lietuvių namus 
tėvynės garsai. 

"Tėvynės Garsai" atsirado 
1957 m. Jiems pradžią davė įdo
mi trijų vyrų draugija. Stei
gėjai — senosios kartos energin
gas veikėjas Bronius Vederkis ir 
Joseph Belazaras, čiagimis jaunas 
lietuvis. Programos vedėjas — 
Vladas Plečkaitis, naujų ateivių 
sfinus. Vienu mostu sujungti se
nieji imigrantai, čiagimiai ir nau 
jieji ateiviai. 

I š Vlado radijo programos ve-
dėjo pareigas perėmė Jurgis Pet
raitis 1957 m. Jis pasikvietė Al
gimantą Dragūnevičių tvarkyti 
kultūrine programos dalį. Po 
dvejų metų gražaus bendradar
biavimo Jurgis iš "Tėvynės Gar
s ę " pasitraukė. Nuo 1961 m. 
jiem* vadovauja A. Dragūnevi-
č iu l 

Jeigu 'Tėvynės Garsai" nebū
t a patekę į šio "amžino" prog
ramos vedėjo rankas, vargu jie 
ljutų. išsilaikę devyniolika metų. 
Jiems reikėjo ieškoti prieglaudos 
net keturiose radijo stotyse. Kar 
tais, & vaiandos keliems mėne
siams teko pereiti į pusvalandį. 
Dabar programa perduodama iš 
mažutės WRYM radijo stoties. 
Net ir čia kartas nuo karto rei
kia kaitalioti programos laiką. 

Tėvynės Garsai" girdimi pen
kiasdešimties mylių spinduliu. 
Kiek jie turi klausytojų, progra
mos vedėjas nedrįsta spėti. Ta-
€įau daug ar mažai — jos ko
kybei neturi įtakos, „Programa 
yra įdomi, skoninga, aktuali ir 
neginčijamai naudinga. Perdavi
mą* pro/esi oaajuiik a s. 

Profesionališkumas savaime at 
siranda su ilgamečiu patyrimu. 

gyta ir kraujas pradėtų greičiau 
sruventi senose gyslose. Kiti bent 
retkarčiais trokšta pasijusti "tuo, 
kas buvo". Nei supersoniškas 
džetas Concorde nenuneštų juos 
greičiau į Kauno kavines ar Ka
rininkų Ramovę, kaip "Spaudos 
Valso" ar Sabaniausko romansi-
nių tango garsai... Treti ilgisi 
arijų ir klasikinės muzikos. O 
jaunimas atpažįsta save muzikos 
garsuose, kuriuos Dante būtų už
daręs tarp mirties, agonijos ir 
pragaro vartų. 

'Tėvynės Garsų" klausytojams 
įtikti reikėtų programos vedėjui 
Saliamono išminties, Jobo kan
trybės ir šv. Pranciškaus nuže
minto nuolankumo. Kas gali su
rinkti trijų žmonių dorybes? Ne
turėdamas jų, A. Dragunevičius 
vadovaujasi tik sveika nuovaka. 
Visiems visko po truputi... Daž
niausiai pagal asmenišką pagei
davimą. 

Nei pavergtoje Lietuvoje, nei 
išeivijoje per tą devyniolika me
tų perdaug džiugių žinių nebuvo. 
Skaudžiausi įvykiai, apie kuriuos 
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V I Z U O S 
Attau i ^ TV 

Spalvotos ir Paprastos Budijal 
Stereo Ir oro vėstetavai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L X s \ ? T V 
?346 W. 69tb S t , t e t 776>14g8 

IHOME FOR SALE BY 0 WNĘE 

| imnieci i«t4e occupancy. Patoe Hts. 
larea. 4 bedioomd -".s oaraaaic baths. 
[Complete secarity aqd Ore systems. 
t Lange tajniip rooin and <Jen *fth 

iiceptace. HM •vyater baseboaxd h«at 
JCąrpetuig and cuatbm drapea. Camb. 
j wlndowa and ajumJtoum a.wnlnfcs. 
IWaUtiag tiist&nce to schoola and 
Įchųrches of ail faiths. 

' For appointment caU 448-1386 

BOELP WANTED — MOTEBYS 

MMPfcftT WOKK ftOOII 
SmaH west side custom shop will 
pay top wages for esperienced dra^ 
pery giria. 

TaL 287-7106 ur Ž87-71«7 

Hartfordo liet. radijo, vaiajidėlei, švenčiant.. stijaktĮ. .Iš.,kairės į dešine: 
"Tėvynes Gaisu" programos vedėjas Algimantas Dragunevičius. Lion
ginas. Kapeckas, Zita. Dapkienė ir Alfonsas Dzikas- —- pranešėjaL 

Nuotr. A. Jaro 

maišiais prezidento Smetoaos 
maršo garsais jis pristato klausy
tojams "the Lithuanian hour v i d * 
your host 'Elgymientes Dregiu-
nievisius"... Po tokios žiaurios 
akrobatikos jo h'ežuvis turi va
landai poilsio. Visas susižinoji-

reikėjo praneši , bm^* mūsų p re - ; m a s , , t a FP i° i r P i e š ė j ų vyksta 
ženklais. 

Pirmieji žodžiai pranešėjui yra 
taip svarbūs, kaip pirmosios gai-

zidento John F.' Kennedy tra
giška mirtis ir Simo Kudirkos grą 
žinimas Sovietams. 

O kai netikėtai suskamba Ave 
Maria ar Tėve masų, tai kiek
vienas pastato ausis, ką paskelbs 
iškeliavus į amžinybe iš Hart-

Siiiet«u Eucrtaristiniam 
kongrese 

dos dainininkui. Išėjo žodžiai ne 
aiškūs, balsas prikimęs, duslus, ir 
įspūdis sugadintas. Xesu=toąi i r 
atsikrenkštęs nepradėsi i i naujo, 

fordar i ^ K n k & fefevi&~ Daug I ° Pagunda didele. Niekas narna- f g 
buvo nalvdėta. Ju tarpe ir " T ė - l t o *J» a t r o d o ' negirdi. Tiktai ka-J ^ ^ 

bantis į gyvatę panašus mikrofo
nas su barškuolės galvute atkrei
pta į pranešėją primena, kad jis 
kalba ne sau pačiam. 

Vieną dieną mikrofonas tikrai 
pavirto į gyvatę. Radio stotis že-

Eucnaj is t inio kongreso Lie
tuvių komite tas praneša, kad | 
visus kongreso renginius patek
t i b u s reikalingi bilietai. Juos 
rreiks, užsisakyti i š anksto per 
kiekvienoje vyskupijoje kon
greso reikalus tvarkančią ke-
Moniųt agentūrą arba rašant 

i. 

SPFCIAtlAl MIESTO 
TARNAUTOJAMS 

Marąuette Pke. arti šv. Kryžiaus 
Kgonanės savininkas parduoda 4Į4 
kamb. (£ nneg.) mfir. "estpandabie" 
namą. 16 metų senumo. Phrtem} vo
nia, ir virtuvė. Gazu apšUd. Skambint 
po 6 v. v. 424-6790. 

OWVER SACRBTČE 3 FLAT 
BUILDEVG — 3 BF.DROOMS each. 
N«ar Scliools, Chuithes. Transporta-

BTJBNYS TėL EE 7-5168 ^ ^ ^ove*S' Location. (West of Mid-
way, Airport 

ONLY$30$a» 
Ca« Owner aftfif 7 PJW. 767-4515 

s 2 L O M F 
r'uiuft.trii.' ir VH«KQO.|MIIW 

visu rnšin grindis 

moję, krūmokšniais apaugusioje 
vietoje. Xenuostabu, kad gyvačiu-

iiniifiiiiiimiiiniiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiimiiii 

RADIJO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radijo Progra
ma Naujojoj Angfljoj i i stoties 
WLYN 1360 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai po 
pietų — perduodama vėliausią pa
saulinių žinių santrauka ir komen 

EXPEM£NCED PAYR0LL 
C L E R K 

Most be dependable. F«H charge 
positioa with successrful auto parts co." 
Offefs attracuve compeusauon and co. 
benetiii. 

Contact GKEOG JOHNSON 
at 225-2212 

• 

p • " • • 
HELP WANTED — VYRAI 

kongreso rengėjams. Kelionių j tarai, muzika, dainos ir Magdutė* 
oiura>. pa t a rnaus i r užsisakant j pasaka. Sią programą veda Stepo-1 
Jiakvynęs, ku r i a s taip pat rei- j •*• ' • Minkąs. Biznio reikalais 
kia užsit ikrint gerokai iš anks - ' k r e J P t i a i * ^ * _ n o * t * . - 1 1 « * l i ' 

bei dovano krautuvę. 502 E Brosd-, 
way, So. Boston, Mass. Telefonas 

,kė (garden snaks) atsirado jos ru-1 fcimoa gali gau t i informacijų 

vynės Garsų" radijo programos 
įkūrėjas Bronius Vedeikis. Mirė 
staigiai š.m. gegužės 6 d., su
laukės 81 metų amžiaus. 

I š toli ar a r t i į Hartfordą at
sidanginęs žymesnis lietuvis re
tai prasprunka pro Dragūnevi-
čiaus įrekordavimo aparatą. Pa
sikalbėjimai su Sibiro tremtine \ 
Stefanija Rūkiene ir Simu Ku
dirka, tur būt, susilaukė didžiau
sio dėmesio klausytojų tarpe. 

Pasikalbėjimų turėta ir su vie
tos didžiaisiais. Archyvine me
džiaga tapo pokalbiai su prel. 

U pasiekė ne tik A. Dragūnevi- ' J o n u Ambofu apie lietuviškos pa
čius, bet ir iara talkininkaują rapiįos įkūrimą Hartforde. Net su įkalbėti, bako vibracija mikrofone, 
pranešėjai: Zita Dapkienė ir Al- Pradžios ir aukštesniąja parapine į matyt, pažadino gyvačiukę. IŠ-

mokykla. Su prof. ignu Končium ^ kėlusi galvutę, ji pradėjo dairy 
apie Lietuvos liaudies meną — 
rūpintojėlius, kryžius ir pakelių 
koplytėlei Su Walter Chare-
Čekanausku apie organizavimą 
visokiariopos pagalbos Lietuvai, 
jai atgavus nepriklausomybę. Ši
tie Lietuvai ir Amerikos- lietu
viams nusipelnę vyrai jau iške
liavę į amžinybę. 

Per paskutinį dešimtmetį- "Tė-

Organlzuotai vykstantiems 
gaoma informacijų . .:i iš sa
vo parapijų i r reikia dabar 
registruotis kelionei. Parapijos 
neturi bilietų, be t gali patart i , 
kaip j«os įsigyti . Atskirai Phi-
ladeipbijon vykstantieji i r t e n 
nakvynę j a u t u r | asmenys a r 

syje. 
Zitai Dapkienei skaitant prane

šimą, Algimantas pastebėjo, kad 
ant mikrofono galo atsirado antra 
judanti galvutė. Gyvačiukė ta ip 
savo spalva sutapo su stangria, 
metaline mikrofono virveJe, kad 
niakas jos nepastebėjo. Pradėjus 

fonsas Dzikas, išdirbę po ketu
riolika metu, Lionginas Kapeckas 
— vienuolika metų. 

Sunkiau programą paruošti, 
kaip ją perduoti. Tos pačios ne
kartosi. Kiekvieną sekmadienį 
reikia naujos. O radio vedėjas 
neturi tiesios informacijos nei su 
Amerikos, nei kitų kraštų didžiai-
siaisv Nei su pavergta Lietuva. 
Net nei su lietuviškais verksniais 

tis, kas sudrumstė jos ramybę. Kai 
Algimantas - mėgino ją numesti 
nuo mikrofono, gyvačiukė tarsi, 
spyruoklė išlėkė į orą... Su treni
ruotos pranešėjos šaltumu ir sa
vitvarda Zita baigė skaityti psa- , 

a# k«onw5 Retuvro: kolonijomis 
šiame krašte. 

Žmias Xcr*vNx surinkti pačiam 
iš angliškos ir lietuviškos spau-
dost Kas ją skaito, tam tik ne
reikalingas žinių pakartojimas 
per radio. Kas neskaito, tam di
delė nąujienav 

Idėjų programai paįvairinti 
Algimantui nestigo. Netrūko ir 
naujų jėgų. Vėliausių žinių — 
dažniausiai politiniu. - komen- išėjai negauna jokio, atlyginimo. į r a : s t i n g a s l i e t u v i s > į d ė j ę s k e t u r 5 ų 
tatoriais kurį laiką buvo Valeri- O tai labai d ide ieasmeraneuuka , . ^ . j . 
jonas Balčiūnas, vėliau — Vilius 
Bražėnas. 

Bet daryk ka nedaręs — vi
siems neįtiksi. Kaltas perdaug di
delis klausytoju, įvairumas išsila-
vūakao, amžiaus ir pažiūrų at
žvilgiu. Objektyvūs, akademinio 
lygio V. Balčiūno komentarai 
vieniems klausytojams buvo ma
loni atgaivą, kitiems nuobodūs, 
ne%perdaug aukšto lygio. 

Valiaus Bražėno komentarai 
bųv<> subjektyviškesni, karingi. 
Kartais su sarkazmo prieskoniu. 
Todėl ir klausytoju reakcija bu
vo 3tipresnė. Kas gyrė — gyrė, 
kas peikė — peikė... 

Netengviau įtikti ir su muzika. 
K visų meno sričių muzika stip-
rrausrar veikia žmogaus jausmus. 
jfC pasiekia pačias širdies gelmes. 
Ten, kur po suklostytais metais 
grtJdi j*araidota jaunystė. Gaivi, 
amžina, nemirštanti. Laukianti 
išvadavimo. 

Vieniems reikia trankios pol
kutės, kad braškantys kaulai at-

vynės Garsai" perdavė Connec
ticut gubernatorių gyvu žodžiu 
padaromus pareiškimus Vasario 
16-jai. 

Už valandos transliaciją radijo 
stočiai reikia mokėti aštuonias
dešimt dolerių. Penkiasdešimt pro 
centų tos sumos surenkama už 
radio reklamas ir skelbimus. Ant
rą pusę — iš aukų ir kkų šalti
nių. Nei radio vedėjas, nei prane-

apie bilietus rašydami tokiu ad
resu: Tickets - Kucharistic 
CofigresB, Suburbaa Station 
VTdg. Rm. 366, Philadelpbia, 
Pennsylvania 19103. Bilietai 
reikalingi ne tik simpoziumams, 
bet ir Mišioms katedroje. Jų 
nereikės t ik kasdieninėms Mi
šioms lietuvių parapijose. No
rintieji k a r t u sėdėti, t u r i bilie
tus kar tu užsisakyti. Kongre
sas . vyks Philadeiphijoje rug-
piūčio 1—8 dienomis. 

JLN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas 
uiiiiinuiiinmiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuniiH 
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SIUNTIMU! Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, HL 60632, telef. 927-5980 
oooooooooooooooooooooooooo ,: 

Savininkas parduoda 6 kamb. (3 
mieg. namą. 1% vonios. Rftsys. Gara-
3ą&: Apyl. 72-os ir Albany. Puikiam 
stovy. $31,000.00. Skambint 778-1935 
Liuksusinis » kamb. (3— miegamieji) 
townhouse ir butai. Architektūriniai 
gražus baltos plytos pastatas su bal- j 
koriais, Thermopane langais ir atski-1 
rom centr. šaldymo sistemom. Town-
house turi 1%— prausyklos ir židin}. 
Liuksusiniai butai atneša $8,700 meti
nių pajamų. Idealus namas didelei Sei
mai ir investavimui. S 104,000.00. 2953 
W. 71 St Apžiūrėjimui skambinkit 

778-6698 

M. A. Š I M K U S 
REAL E9TATE. NOTARY F T B U t 

rVCOME TAX SERVICE 
«28» 8. Mapievood, tet »4-74» 

Taip pat daromi VKHTIJ1A1, 
OIMIKIŲ tfkyletlmal. pildomi 

F H E T V ^ e s PRAŠYMAI Ir 
kitokį Mankai. 

ALLOY AFTC»«>TIVE 
S266 So. Shields, Chio*go 60616 
An Eąual Opportuaity Empk>y«r 

— . . - — " .—— 

_ 

UfiOBAMO to work eventoąs and 
veekndft to raąintain it« amuseBaeni 
ridės. >?b ride~exp. iš n«H»s.sary hovv-
WfiK a gopd seneral mecbaaical 
backgręįuod is. requircd in eiectricUy 
bydraoller cnąrlnes ėtc. 

For inu:r\ itw apiointm.-m 
CaU Mr. Vetter at 2T5-s<>3S 

FUK TOTTX AMCSEMENT PARK 
9ith aad Stony L4and 

Weekdays' f rom 9 a. m. to 5 p. m. 
ENGL1SH IS RECJUIRED 

Kadangi Čiurlionio ansam-
^ o koncertas ruepiūčio 6 die
nos vakare vra Amerikos 200 

>000<KX>0<>0<><>0000<><>0<>000000 

MAMŲ Į E M 0 I T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau Ir naujai Arensiu ronlSa, 
rirtuves Ir naujas lubas. Jretigi'a 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 77S-08SS po 6 v. vsk. 

oooo-oooooooooooooooooooooo 

\LARI-JA NOREUHDENe 
VYTAUTAS 2UK.\USK.AS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pa^reidanjamos geros rfižlea 

prek&>. Maista-a i i Enrofms alcndeUq. 
260S W. 0»tb St.. CbJcago, RL St*2% 

TEL. — WA Š-2T87 

iiiitiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiittuit 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT - PftRDŪOSIT 

NUOMOSIT 
IVRIROS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4869 Archer Ave. — 2M-3551 

Manleitiftce Man 
POR NK3HT WORK 

For new car dealership 

Por further detairs ccntact 

MB. HENRY SLOOT 

Apphy 

RAY BUIGK, INC. 
5811 W.63rdSt. 

: 

'. 

: . 

• 

* 

PUNCH PRESS SETUP 
and 

PUNCH PRESS OPERATORS 
v Light sbeet metai f abrieation 

0*Hare vicinity Apply or call 

ACRA ELECTRIC 
3861 N. 25th Av^ SchiUer Park 

TeL — 678-8870 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT • 

I linoora. 
E'izst floor 4-room (1 bedrm.) 

į heated apartrnent. Stove and refri-
ISKh M Archer Ave. •» 257-586] '•, gerator. Nr. Marąuette Pk. $165.00. 

• __ . : CaJJ after 6 p. m. 925-2164 
8829 So. Hariem Ave, — 898-8280 

M O V I N G 
nešim*. Tik.po to apsižiūrėjo, k u r ^ ^ u k ^ i e s rmnėjimo, o ne ŠERĖNAS perkmaste 
nnlritn «rwatA T ; ' w i»A «p ant ̂ o n g r e i o dalis, tai bilietus t a m , tos daiktus. Ir_iJ toli nukrito gyvatė. Laimė, kad ne an t 
galvos... 

. Ūsočius amerikietis dirba nuo-

koneertui bus galima gaut i vie
toj arba užsisakyti iš anksto, 
rašant Lietuviu • mitetui tokiu 

,bodti disc jockey darbą už į L ^ . Lithuanian Committee 
gus ir svajonę kada nors turėti ^ ^ na**ri!*> Coagress, 
savą programą. Su geresniu ^ y - [ 1 9 3 1 W a U a c e Street Philactel-
gmimu. Tėvynes Garsų yede- ; p ^ i s v l v a n i a 19130. 
jas ir jo ilgamečiai padėjėjai n e - : F • ' . ' , .. „ J , . b -v- . .paciu adresu galima siųsti turi tokiu perspektyvų ateičiai, i r . , . . . " . . . . 
VI , , v , .„-. .- aukas komiteto veiklai paremti. 
Net klausytojų skaičius mazes, nes \ 
čiagimiai mažai programa domi
si. 

baldu ir k t 
miesto leidi

mai ir pflna apdraoda. 
TELEF. — WA 5^68$ 

iiiiniiiiiiiuHiiiiHiitiiiiiiiiiiHinfiiniiiiii — - M 

> » » » » » > « » > > » • « » > » » » > » » » « » . » 
D Ė M E S I O 

— 8 kamb. ir 2 kamb. pa-
Jtogftje. Centr. gazu šildvmas, garažae 
56 ir RockwsJL $22,000 

2 po S kamb. nfib Centr. gazo iO-
iymas. 2 maS. garažas. 61 ir Talmaa 
$29,900. 

S botai ir rnHia krautnv*. $360.00 
ata. pajamą. Brigktos Pke. $28,000 

itUinniHUIIIIIIItliltHtUIHIlIUIlIIIUIflIlIli 

Maža lietuviška dovana 

Tuo 
i r 

Didžiausras moralinis pasiten
kinimas ateina laiškuose. Mažai 

. doleriu auką, dėkoja už lietuviuką 
apie Kūną klausytojai tHcnau«ai p r o g r a m ^ i r o r a š o j , w f e u ^ ^ 
retai pagalvoia. | Iš Connecticut užkampio <k*k*ė 

Ateįus traHshacijos laikai, tuis-
uzKampio 

rašo apie savo 96 metų motiną 
"Ma is in bed all the time a n d 
she just lives to hear your prog-
ram every Sunday"...? "Tėvynės 
Gar5ar" tai senutei yra vreninteHs 

ir dvi pigios kėdės užpildo beveik i yra Kotrina Degutienė, senosios .lės pietų metu 
visą grindų plotą. Purvino smėlio į kartos lietuvė. Jubiliejinė progra-
sparvos sienos twSčk>s. Tiktai 
milžiniškas laikrodis primena, 
kad laikas yra šios vietos vieš
pats... 

Už st&Hnės pertvaros sienoje 
sėdi juodbruvis disc jockey. Tam
sūs tiršti plaukai ir vešlūs ūsai 
liudiji įo ittiišk* kiime. Su pir-

BCDINGA KNYGŲ 
REKLAMAVIMO PRIEMONE 

Viena angių knygų leidykla 
paskelbė: "Kiekviena-Hk išplau-
kiančiam j jūrą rekomenduoja
me mūsų leidyklos išleistą eilių 
rinkinį "Senojo jūreivio dainos". 
Ši knyga jus ge!!,ės ne tik nuo 
nuobodulio, bet ir nuo bado mir
ties. Ji pagaminta iŠ vitamingų 
jūros dumblių. O žinynas "Ka 

n vandens 

. .Taisan *enas Ir , 
uius. Pisial išvada 
ir perdirbu d S daja. Ji 
5Ud.Tt«vns. Kreiptis — 

A. BANYS — t e t 44*7-8806 
>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOffO< 

Visuose lietuviškuose namuo
se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 

S I M A I T I S R E A L T Y vėliavai iškabinti, bet galima 
Insnranee — Iacome Tas į laikyti mažą vėliavukę an t rašo-

>0<>0<XX>0<X><>00<>00<>0<KXXXX>06< 

NAMŲ APŠILDYMAS 
" S ^ T S . 7 ; . ? ^ , ? ; Ž g g S I mojo rtak>. "Galima ir" ne t padą-

ryt i gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 

M M t l M M H M M H I M ' 
Iratria prekta paslrtaklnia.^ ae-

brangiai iš mūsų saadeiio. 
COSMOS PARCELS £XPB£Sg 

SIUNTINIAI \ LKTUV4 
J333 S. Halsted St. Cbicago UI 60608 
2501 W. 8»rh S t , Cnfcaco; TJL tMSt 

Tetef- 923-2737 — 254-432* 
I T Y* r i l i i M i l n • •• » • VB^OamavajaBB 

. • . M M M I I M » 0 » l H « > l 

tančiai lietuvių čiumpa už radio 
aparato ir susiranda patogią vie
tą vienos valandos poilsiui. Vie
nas išsitiesia ant lovos. Antras ant 
sofos. Trečias j ga i so virtuvėje s u ^„^ Q k i e k t o k h i ^ jūros ž u ^ , ausdin-
lengvam užkandžiui ar puodu- ' ' r"* ,J . . . . , b 

kui kavos. O kai šilta, u i ne vis, . ̂  ^ ^ ^ " ' ? ° ? \ ^ 
nas praleidžia tą valandą ant ve- Sekmadienį, š. m. birželio 27 r ^ " ^ * n e t r>-<ho dantų. Pir-
randos ar kiemo pavėsyje. d Tėvynės Garsai" bus trans- ^ ? ? « * sn,usdrnti knygas 

Tokio pasirinkimo u patogu-i liuojami tūkstantąjį kartą. T^^^oje^uno^ J a s bus ga
mų radio stotyje nėra. Čia ne tik • proga Amerikos Lietuvių Kkibo r ™ * , ™ 0 * 1 V O n T O J e ^ ^ 
laikas, bet ir vieta ~ pinigai, j salėje įvyks pietūs pagerbti *adio keirrrjrnių. j m 
Kambarėlis karcerio didumo na- j programos vedėją, pranešėjus ir " " " - " — ^ — — — - •—-
mo rūsyje. Miniatiūrinis stalelis i vaidybą. Valdybos p i rmminkė jma bus transliuojama iš klubo sa-

Nina Gailiūnienė 

HiiiiiiiiiiiiiiiiiniifiiiiHiiilHiiiiiiiiiiiiii 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI* 
Kadlte ValaMto iaa » m. tarauji 
Sem J«rsey. tfvm Tork »r Conaeca 
cut UetuvUmsI Raa MAtadlan} nuo t 
•W 6 v&L popl«t, 1 ff VS 8totle# 
V«w Tork« (ia>« tUL, AM ir it.i 
3>e«. FM). 

M n k t — Dr. M f l t w i. 
i « l Foroe Urt«« 

aConnt*iiW(tde, S. t. 07uM 
Tei. U 2 - U U (ooda Ml) 

Kvteaama taip pat kfcaayc 
UetuvUk^ iultOrtnių m&a&ų 
taTba, U Sėtos Hali OfftvaraOMo 
iiio atotta*; {Htm J e a e y w s o u , 
S9.5 mtą. VU) PtrrojuL, ?:»0-8:8ū 
t. »»lt. (Vadovaaja prct J. Stoka*) 

0<X>000<><>0000<>00000000«OOOCOOOOOOOOOO<K>0<KO<X>0000<X>000 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL. - CA 5-72S2 

RADIJO IR STEREO APARATE PARttAVTMAS H? . dSYMAS 
DIDEUS PASIRIriKIMAS rVAIRL>USlV TELEV1ZIJ. APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
'><><>^><vvfvooo<>o<>ooooooo<vv>ooq^ooo<»»ooooeooo<><x>ooooo<><><>o-o 

V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdranstaa 
Įvairu statume 

• 5 WB8t 844* VhAin 
TeL — FRontier 6-1882 

BCTŲ .NUOMAVIMAS 
Svoą plridaBBB — Pmrūavtmaa -

Valdymas 
Draadhaal ~ lacotm Tax 
NotakriatM — V«rttma* 

BELL REALTY 
Y. B A C E V I Č I U S 

6453 So. Kedzie Ave. — 779-7233 

D R M E S I 0 ! 

Vasaros atostogų meta kiekvienas 
nori atitrūkti nuo rūpesčių ir kas
dienybės. Tai padaryti padeda 
' • t | Į," t , , . . , » „ 

Krorni Knyga. 

Skaitydami Renės Rasos 

MEILI TRIKAMPY 
oe tik užmirlit nuobodžią aplin
ką, bet nejučiorak pervkeisit \ ro
mano veikėju audringą, iausmin-
gą, pilną džiaugsnan u Uidesii, 
gyvenimą, kuris, kaip naotykin-
gas filmas, pagaus jus nuo pir
mo patlapio ir laikys įtamoje iki 
paskutinio. 

Knygos kaina tflc 3 do. Gauna
ma Drauge. 

pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukea, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuoti} Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja po 
$1.59, (peikia pridėti 8 centus 
mokesčių i r 26 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Illinois 
valstybėje). Užsakymus siųski
te "DRAUGAS", 4545 W. 83rd 
3treet, Chicago, m. 6082* 

tmuiHimtfiiiniiiiiMmiimiuiitiitiiiiiiii 

timuKtummiiimufmmiumHmitfmii 
Kultūrinė rietuvių tautos apžvai-

g s nuo Mažvydo iki Smetonos 

STASIO YLOS 

VARDAI IR VEIDAI 
MCSŲ KULTCBOS 

ISTORIJOJE. 

Knyga išleista su dokumentinių 
nuotraukų lanku, dalykine ir 
vardų rodykle, papuošta Telesfo
ro Vaflans aplanku, 345 psL, kai
nuoja 6 doL 

IJetnviSkos Knygos klubo 
leidinys. 

Drauge ir pas platto-
tojus. 

niiiiiiiniiiiiiHiBU 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Baltimore, Md. 

RUCIAPIŪTĖ 

Washingtono - Bahrmorės lie
tuvių studentų meno ansamblis 
"Malūnas" Baftimbrės Lietuvių 
svetainės salės scenoje gegužės 

. 
pasišventimo ir nu. 
kalbai ir da ina i Pria
mo dirbo kai kurių šeimų visi 
nariai, kaip rodo pavardės, ir a-
merikiečiai studentai. \ o r s ren
gėju tikslas, kaip sakos;, buvo pa
sirengti 5-tajai Tautinių šokių 

le-

kaimtjn* tttikon. Jietrm befcftJ-
bant atsirado d a r vienas vyras, 
kuris įsijungė į tą reikalą ir 
"jdavė" 5,000 jįol. užstato, pati-

M r e n r i - , k * T ^ ^ " t l K r a l jiedu su Gal-
iegos tuos 12,000 dol. labdarai! 
išdalins, už tai gaudami 3,000 
d d . I r Gallegos parūpino 2,000 
do. užstato. Kai pinigus įdavė, 
tiek jis tuos vyrus ir tematė. 

0 0 , . . . * • ' J šventei Chicagoje ir pelnyti 11 d. gražiai užsirekomendavo v , ,. . . ,. • , / • su kelionei, tačiau jų ..arbo vai 

Vaizdas iš Baltimorėj pastatytos Ri :suotr. Aiiinans 

» * -IŠLEIDO DVIDEŠIMT PENKTĄ LAIDĄ 
Chicagos Aukštesnioji lituanis

tikos mokykla birželio 6 d. 5 vai. 
turėjo Jaunimo centre iškilmin
gas dvidešimt penktąsias abitur
ientų išleistuves. 

Lygiai 5 vai. abiturientai, neš
dami Amerikos, Lietuvos ir mo
kyklos vėliavas bei nešdami gy
vų gėlių vainiką, vadovaujant 
dir. Juozui Masilioniui ir auklė
tojoms Danutei Bruškytei ir 
Rūtai Jautokienei, gražioje eise
noje nuėjo prie Žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklo. Abitu
rientė Gilė Liubinskaitė pasakė 
gražią patriotinę kalbą. Giedant 
"Marija, Marija", buvo padėtas 
vainikas. Pasibaigus iškilmėms, 
svečiams" einant \ vidų;, abitu
rientai Irauge su rūkytojais. Tė
vų komiteto nariais ir mcskyklos 
rėmėjais buvo fotografuojami ir 
filmuojami. 

Antroji iškilmių dalis vyko 
didžiojoje Jaunimo centro salėje, 
į kurią iškilmingai įėjo abitur
ientai. Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, dir. J. Masilio-
nis supažindino susirinkusius su 
jau už stalų esančiais darbo pre
zidiumo nariais: D. Eidukiene, Ri 
m u Černium, D. Bruškyte ir R. 
Jautokiene. I garbės prezidiumą 
buvo pakviesti visi kiti mokyto
jai: G.Cepaitytė, V. Kerelytė, kun. 
A. Kezys, SJ, N. Pupienė, L Rim
kus, F. Strolia, D. kaulys,'A. Šau
lytė, Tėvų komiteto pi r. A. Ku
lys, vysk. V. Brizgys, mecenatai 
J. ir A. Vasiukevičiai Cicero lit. 
mokyklų dri. kun. dr. A. Juška, 
kun. J. Vaišnys, S.J., Ped. lit. ins
tituto dir. A. Dundulis, Dariaus 
Girėno lit. mokyklos ved. ir LB 
Vid. Vak. Švietimo komisijos 
pirm. J. Plačas, PLB Švietimo vi-
cepirm. J. Kavaliūnas, Lietuvių 
fondo atst. K Girvilas. 

Vysk. V. Brizgys sukalbėjo pras 
minga invokaciją ir pasakė svei
kinamąjį žodį, iškeldamas drau 
giškumo bei visuomeniškumo 
reikšmę žmogaus gyvenirne. 
"Tiek būsite laimingi, kiek mo
kėsite būti fimintingai ir sveikai 
visuomeniški'*. 

Dir. J. Masiiionis perskaitė 
trumpą apyskaitinj prartešimą. 
Mokykloje" riuo jos įsikūrimo yra 
cfirbe 67 mokytojai, išleista ( sū 
Sos dienos abiturientais) lygiai 
800 baigusiųjų — absolventų. 
Anksčiau yra mirę 4 mokytojai, 
o paskutiniųjų metų laikotarpy
je mirė" dar keturi: Vladas Baltru 
šaitis, Bronius Jonušas, Jurgis Pė-
teraitis ir kun. Jonas Raibužis, S 
J. Anksčiau buvo mirę 8 absol
ventai, pernai, beveik lygiai prieš 
metus, mirė 18 laidos (1968 m.) 
Roma Misluiytė. Taip pat mirė 
du mokyklos rėmėjai Napoleonas 
Binderis ir Barbora Bredelienė. 
Jų atminimas buvo pagerbtas mi
nutės susikaupimu. 

Toliau supažindino klausyto
jus su naujų mokinių priėmimo 
sąlygomis ( jie bus priimami šeš
tadienį, birželio 12 d. 9 vaĮ ry
to) , mokykliniu darbu, dėstomais 
dalykais, žymesniais įvykiais, 
padėkojo mecenatams ir rėmėjam, 
Tėvų komitetui ir kolegoms mo
kytojams už darbą lietuviškajam 
švietimui 

Baigus apyskaitinį pranešimą, 
mokytojų tarybos sekr. D. Eidu
kiene perskaitė mokytojų tarybos 
posėdžio protokolo ištrauką, iš-
kvie-dama. abiturientus atsiimti 
atestatus. Juos gavo Rita" Ambro-
zaitytė, Daiva Balzaraitė, Kęstu

tis Dėdinas, Raimundas Dičius, 
Lidija Dudėnailo, Daiva Ilginy-
tė, Rasa Kaminskaitė, Viktoras 
Kelmelis, Audronė Kižytė, Sabina 
Kotovaitė, Audra Kubiliūtė, 
Margarita Kūlytė, Rita Kupcike^ 
vičiūtė, Loreta Lingytė, Gilė 
Liubinskaitė, Algis Mockaitis, Ra 
sa Xarutytė, Raminta Pemkutė, 
Audrius Regis, Darius Siliurtas, 
Stefa Stirbytė, Morkus Šaulys, 
Ramuas Račiūnas, Robertas Rau
dys, Dainius Vidžiūnas, Daiva 
Vaičaitytė. Kiekvieną jų direkto
rius apibūdino taikliu, kartais hu 
moristiniu sakiniu. Visi buvo ap
dovanoti knygomis. 

Abiturientus, gavusius atesta
tus, sveikino direktorius, linkėda
mas būti gerais žmonėmis ir lie-

pirmą kartą pastatydamas 3-jų 
veiksmų muzikinę pje:ę: "rugia-
piūtės Vakarą' r grynai savo jėgo
mis, darbu ir pasišventimu. Reži
sūra: Danutės Drazdytės-Bal-
čiūnienės ir Nijolės DuJytės-Kal-
treider, muzika: Egidijaus Žilio-
nio ir Prano Baltakio, dekoraci
jos: Petras Sandanavičius ir Da-
vid Gorreli. 

Pagrindiniai veikėjai: tėvas — 
Petras Sandanavičius, motina — 
Nijolė Dulyiė-TCaltreider, duktė 

5iai neturėtų pasilikti vien Balti-
morės scenoje. "Rugia oiūtės Va
karą" turėtų pamatv;; savo sce
nose visos didesnės lietuvių kolo

nijos. 
J. V. Sūduvas 

IŠVILIOJO PINIGUS 

Restorano padavėjas R. Gal-
legos, 55 m., neteko 2000 dol. 
J is t ies 3300 tf. Ashland, Chi-

Marytė — Joana Valčiulaitytė, I cagoją, s u t i k o ^ ^ S e r a i a P ' 
studentas, Šarūnas — Arūnas Vas, sirengusj, kur is sakėsi sergąs 
kys ir 21 pora Šokėjų: Petras Alū
nas, Danutė Drazdytė, Remigi
jus Balčiūnas, Ramunė Buivytė, 
Marytė Dambriūnaitė, Aldona 
Drazdytė, Jūra Dūlytė, Vincas 
Dūlys, Birutė Dulytė - Gorreli, 
David Gorreli, Nijolė Dulytė, 
Izabelė Laučkaitė, Danutė Nai-
dičiūtė, Vida Piliulė, Vytalis Pi-
lius, Juozas Pocius^ Kęstutis Praš
ei ūnas, Nerimantas Radžiūs, Vik
toras Sajauskas, Joana Vaičiulaity 
tė, Arūnas Vaškys, Rosalie Ve-
liuonienė. 

Džiugu yra pastebėti, J t a d šią 
operetinio pobūdžio ffrozlklnč. 

nepagydoma liga ir ieškąs, kas 
labdarai išdalintų jo 12,000 dol., 
jis esąs iš Venezuelos ir rei-

TTk ką ii spaudos išėjo žymiausių 
anglų roiytojjų novelių antologija 

ANGLŲ NOVELE 
Tai pirma tokios apimt'28 (460 

pusi.) ir vertės antologija talpinan
ti 24 rinktines noveles, kurios pir
mą kartą yra išverstos ir sudėtos j 
šią knygą. Jos sužavi kiekvieną 
skaitytoją. Antologiją paruošė ir 
komentarus pridėjo Povilas Gaučys 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 4545 W. 6Srd S u 
Chioago, QL 80629 

Kaina $7.00. 
Ūlinois gyventojai prideda 5% 

mokestį 

tuviais. Toliau sveikino auklėtoja' Pi«sę" i sceną 2vfdė mūsų. j a u čia 
Danutė Bruškytė, pasinaudoda
ma vieno amerikiečio poeto žo
džiais, palinkėjo daug gražių da
lykų, o nuo savęs palinkėjo lan
kyti Ped. lit. institutą, lit. kursus 
universitetuose, pamilti visa, kas 
lietuviška, didžiuotis savo 
viška kilme, garsinti lietuvio var
dą ir kultūrą svetimtaučių tarpe. 

Aukl. Rūta Jautokiene 
sakė. kad abiturientai, būdami 
dvikalbiai ir dvikultūriai, surado 
kelią į savo tėvų kraštą, jo kul
tūrą, kūrybą. Baigdami mokyk
lą jie įrodė, kad kalbėdami dviem 
kalbom, sau nė kiek nepakenkė, 
o padėjo, tapo gudresniais, pra
lenkė vienkalbius draugus. Iškėlė 
svetimtaučius, kurie išmoko lietu
viškai ir pamilo lietuvių tautą... 
Tėvų komiteto pirm, Alfredas į 
Kulys džiaugėsi, kad jie baigė 
aukšt. lit. mokyklą. "Mes jums 
davėm visa, kas yra geriausia. Mes 
jums davėm mokslą, gaila, nega
lėjom duoti išminties. Bet išmin
tis ateis jums vėliau". Linkėjo 
būti vieningais, solidariais. Jo
nas Kavaliūnas, PLB Švieti
mo tarybos pirm. sveikino 
abiturientus, džiaugėsi šios mo
kyklos išauklėta ištisa generaci
ja, bedirbančia įvairiose srityse, ir 
linkėjo įsijungti į darbą, nes Lie
tuva išgyvena sunkius laikus ir 
laukia pagalbos iš kiekvieno 
mūsų. Perskaičius Lietuvos geri. 
konsulės sveikinimą raštu, syeiki-

[ nimai pasibaigė. Abiturientų var
du atsisveikino Audrius Regis ir 
Viktoras Kelmelis. Pirmasis nu
pasakojo, koks nelengvas buvo 
Šeštadieninės mokyklos lanky
mas, bet ir kokių malonumų su
teikdavo. Ne visos pamokos buvo 
įdomios, bet Šiandien džiaugia
mės, kad ištvėrėme. Dėkojame 
tėvams ir mokytojams už įdėtas 
pastangas, žadėdamas įdėtų 
pastangų ir vilčių neapvilti. V. 
Kelmelis irgi pasižadėjo neap
vilti tų, kurie kuo nors prisidėjo 
prie jų auklėjimo ir skatinimo iš
likti gerais lietuviais. Auklėto
joms ir direktoriui buvo įteiktos 
dovanos. Septintųjų kl. vardą at-
. • ; ' " • • - 4>yį*n 

daugumoje' ginies akaoeTninis 
jaunimas savo'pastangomis. "Ruj 
glapiūtėš Vakarą" tiek savo tari
niu, intriga, muzikiniais' ir nau
jausių tautinių šokių niuansais 
grynai reprezentuoja lietuviško 

lietu- Į kaimo bu i t f Su 'jo d'arbyrrietės pa 
pročiais, dairiomis ir tradicijomis. 

Išvesdamas į sceną "Rugia-
piūfeės vakarą" "Malūno" an
samblis paaukojo_ daug" darbo ir 

sisveikino Grfitta Remeikytė. 
Kuri. J. Vaišnys, SJ, sveikino 

Liet. Žurnalistų s-gos vardu abl-
tu-riemes, baigusias cfnokykią vi
sais p^rfkettikais, ir Įteikė fbnifc po 
''Žurnalistikos^* knygą: R. Kup-
cikevfcMūtei, MrKulytei, R. Na-
rutytet, R. PermVutei, L. Dudė-
naitei, A. Kižytel ir A. Kubiliū-
tei. ftJ 

Po lietuvišką knygą" gavo ir 
visų kitų klasę- pirmieji moki
niai; 5 kl . JLLikanderytė, A. Ost
rauskaitėj V»Traškaitė, 6 kl. R. 
Bazytė; R. Jajftokaitė, A. Jonu
šaitė, A. Zlioba, V. Daulys, 7 kl. 
L. Daulytė, P. Jautokas, A. Motu-
šytė, N . Pup i«ė , G. Remeikytė. 

Pabaigoje LF atstovui K. Gir-
vilui buvo įteikta 100 dol. mo
kyklos įnašui padidinti. Mokyk
los įnašas jau. peržengė pirmąjį 
tūkstantį. K. Girvilas ragino stu
dijuoti lit. dalykus ir pasinaudoti 
LF toms studijoms teikiamomis 
stipendijomis. Po trumpos pert
raukos toje pačioje salėje įvyko 
vaišės, kurias paruošė abiturientų 
motinos. Dar gera valandą pa
bendrauta ir pasidžiaugta mokyk
los darbu ir to darbo vaisiais. 

P. R. 

A. A. 

JULIUS NORKUS 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Gimė 1913 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje, Aukštojoj- Panemunėj. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Mirė 1976 ta. birželio 8 d. ryte. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (PaKiauskaitė). 

inus Algirdas, marti Linda, anūkas Michael, 2 seserys Elena 
urtulienė, švogers Jonas; ir Monika Butkienė su Šeimomis; 

švogeris Kazys Palčiauskas ir švogerka Liuda Martin su šeimo
mis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Cicero skyriaus 
pirmininkas. 

Kūnas bus pašarvotas treč.. 5 vaL popiet Vaaaitie-Butkus 
koplyčioje. 1445 6. 50 Ave., Cicero. 

Laidotuvės įvyks penktad.. birželio 11 d. iš,koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią; kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, s&aas, marti Ir anfikai 
Laid. direkt. Vaaaitis-Butkus. TeL DL 2-1003. 

i i { JĮJĮ !]V MlliSIEMF! 
Lietuvoje mirus, jos dukrą GENOVAITĘ RNK1ENC su 
vyru VINCENTU ir kitus gimines nuoširdžiai užjau
čiame. • 

Liuda ir Kazys Jasenai 
Nijole Jasenaite-Pupienė 
su šeima 

A.tA. PIJUI M:(EVfČI0i mirus, 
dukrą EUGENIJį ir žentą IfRPOLEONą LESKAŪS 
KUS su aaimd u šonu •u , : užjaučiame ii 
kartu liūdime. 

L B. Melrose Parko Apylinkes 
Valdyba 

MAŽOJI m:&KIEnXISK& 

Penkerių metų Ana K. Jo-
hanson neturi laiko žaisti su lė
lėmis. J i iškovojo &vedijo« šau
dymo prizą — ''Muikietininko 
ženklą". Mergytė ir toliau ste
bina suaugrisius konkurentus 
taiklumu. Pažymėt!iia, k a d šau
tuvas, Icttrrao ji šaulio, svefia 
5 kilogTamus. Jm 

DKAUGAS, trečiadienis. 1H76 m. birtelir» mėn. H cL 

A. t A. JUOZAPAS S. SARAPOS 
Gyveno Calumet City, Illinois. Anksčiau g .̂-veno Roselan-

do apylinkėje. 
Mirė birželio 7 d., 1976 metais. 
Gimė Lietuvoje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Chėmeris) duktė" 
Jean, žentas Jack Kuzmanick, brolis Lietuvoje, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami, 

Kūnas pašarvotas Nowak koplyčioje, 400 Pulaaki Roaxi 
(154th Street), Calumet City. Lankymo valandos: antradienį 
nuo 7 iki 10:00 vai. vak.; trečiadienį nuo 3 iki 5 ir nuo 7 iki 
10:00 vaL vaJcaro. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 10 d. 
iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į St. Victor parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kryžiaus kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė ir ž»tata&. 
Informacijai skambinti — 862-3400. 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTEHN AVENUE 

TRYS MODKBMAKOS 
AIK-COXDmOXED R0PLYO08 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 BEpubUc 7 4 6 0 1 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
00VY0AS P. SAIDAS h fiEAALDAS F. 0A!M» 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 - 34 South OatHorala A v t r a 

Telefonai: U 3-0440 u LA 3-9852 
| 4000 07 South Hermitagi Avenue 
( Teleionai — YArdi 7-
) 

1741 t 
i. 

I LAiDOT JV IŲ DIREKTORIAI 
Uetuvitt Laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir UORYNAS UBANAUSRįS 

mr, SO UTŪANIOA AVK. W . ?Ards 7-S401 

Brangiam tėveliui mirus, 

A N T A N I N A I S T R A V I N S K I E N E I 
ir ARTIMIESIEMS reiškiame nuoširdžia užuojauta 

SUP0M&S C. LACK (LACKAVVICZ) Ir SONOS 
8314 W. 23nJ PLACE Tei Vlr^iab 7-OffH 
242* W. Wtb STREET TeL REpobBr 7-12U 
U028 8<Mtkwwt Siglma}. Pa»« HD1» 01 TaL 974-4410 

ir kartu liūdime. 
Algis ir Binit faflMūBH 
Patrick, Iraaa ** U i Um 

PETRAS BIELIŪNAS 

(84S 80 CAUFOKSIA AVK HL LAfay^to I-S571 

POVILAS l RIDIRAS 

1354 S a HALSTED M . TAHk 7-1SH 

JURGIS F. P.U0M1N 

«S1S SO UTTAJV1CA HVM. T* f A r * M l 

YASAITIS - BUTKUS 

I44i SO 56tt *««. --TTERO (LL T«l 0 C r - ^ i 

Perskaitę "Drauge", duokite ii kitiems. 
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X Amerikos Bicentennial 200 | 
m. sukaktuvių pagerbimas 
įvyks birželo 13 d. 2 v. p. p. 
SoldierB Field stadijone. Daly
vaus Cbicagos etninės grupės 
du meniškomis programomis, 
jų tarpe lietuviai dalyvaus su 
tautiniais šokiais, kuriuos šoks 
9 tautinių šokių grupės, vado
vaujamos mokyt. Irenos Smie-
liauskienės. Pasirodymą orga
nizuoja. LB Vidurio vakarų apy-
gafdės valdyba, vadovaujama 
Modesto Jakaičio. 

- X SoL Genovaitė .Mažeikienė, 
dainavusi lietuvių operose, gie
dos solo J. Dambrausko kurini 
ttrielio 13 d. 7 v. v. Girnimo 
Sffi. Mergeles bažnyčioje, ren
giamame religinės muzikos kon
certe. 

. X Juozas Dočkus iš Port 
Kėmbla, Australijos, yra atvy-
kfs į Ameriką ir apsistojęs pas 
savo gimines Danutę ir jn». Vy
tenį Elsbergus, 700 W. Davis 
&L, Melrose Parke. Cirero 
mieste gyvena jo pusbrolis inž. 
Kostas Dočkus. Aplankęs gi
mines ir draugus Chicagoje, J. 
Dočkus vyks į Kanadą, o paskui 

grįš Chicagon ir dar lankys 
kitose Jietuvių gyvenvietėse 
draugus ir pažįstamus susipa
žinti su Amerikos lietuvių gy
venimu. 

V Albina Uknevičmtė - Ged-
nribrienė, gyv. Escondido, Galif., 
atvyko j Chieagą aplankyti sa- j 
yp giminių ir draugų. Apsisto
jo pas Adą ir Edvardą Žemai
taičius Marąuette Parke. Kar-
tfc keliauja ir jos vyras Algis 
Gedminas bei trys sūnūs — 
Andrius, Paulius ir Danutis. 

s*. ŽVAIGŽDUTĖ 
iStai£ta« Lietuviu Mokytojų 3ąjuo$oa Cbicagos skyriaus 

Redaguoja J. Placa* JdaozuL^ *.-^sti: 7045 So Claremont Avenue, Chkago, Olinois 60636 

Cicero Lituanistinę pradžios mokyklą šį pavasarį baigusieji su garbės 
raštais už pažangumą moksle bei lietuvišką veiklą ir mokytojai. Iš kai
rės: Rūta Končiūtė. mokyklos vedėjas kun. dr. A. Juška, mokyt. B. 
Motuzienė. Laima šulaitytė. Stovi: Vytas Lašinskas. Vitas Laniauskas 
ir Benjaminas Palionis. Nuotr. M. Ivanausko 

PLUNKSNA 

Rocbesterio lituanistinės mo
kyklos 75*76 m. m. laikraštėlis. 

I Redagavo mokytoja 
į KirŠteinienė. Viršelį piešė Jūra
tė T. Krokytė. Piešiniais ilius
travo du Raimukai Tamošiūnas 
ir Kirsteinas. Spaudė B. Kro-
kys. 32 puslapių; 
spausdintas. 

vo. O mašina įsuko iš kitos gat- dabar galėjo spausdinti lietu
vės, važiuodama pilnu greičiu, viškus laikraščius ir atidaryti 
Bet šia jaunuolis spėjo senutę lietuviškas krautuves. 

X Fausta Bobinaitė ir stud. i 
Petras Kisielius praves Cicero j 
lietuvių Bicentennial akademi- j 
nę programą birželio 20 d., 12 
v. Roosevelt mokyklos auditori
joje. 

X Cicero Altos 

- • ?. Chicagos žinios 
NAUJI MOKESČIAI 

Cook apskr. prezidentas Dun-
ne siūlo įvesti naujus mokes-ruosiamas .. * , , . . . A^^ 

j . . i čms: po 3 dol. mėnesiui darb-
minėjimas įvyks si sekmadienį, , , _ _ ^ . - ^ nuo kiekvieno 
tuoj po sumos parapijos salėj. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pri
siminti mūsų tremtinius ir kan
kinius Sibire. 

daviai mokėtų 
turimo tarnautojo 
iždui. 

apskrities 

; :X Stasys * ŽŪevičius, siųsda
mas "Draugui" prenumeratą, 
pridėjo ir 7 dol. savo spaudos 
stiprinimui. St. Žilevičius akty
viai dirba Lietuvių Bendruo
menėje ir yra Marąuette Par
ko LB valdybos narys. Už au-

Redaktorius 

PRANEŠIMAS 

Šiam numery yra paslėptas 
konkursinis straipsnelis, verti
namas 25 taškais. 

Straipsnelio "Sūnus" grąžini
mo terminas pasibaigė. 

Konkursas tęsis iki liepos 1 d. 

MAN LABAI LTCDNA 

BOMBOS CHICAGOJE 

Nakčia į antradienį Chicago
je prie didžiųjų institucijų, fcaip 
First Federal bankas, Han
cock rūmai, sprogo 4 bombos, 
sužeisdamos 5 žmones. Buvo 
padėtos į šiukšlių dėžes, tai 
didelių nuostolių nepadarė. Tuoj 
daugybė šiukšlių dėžių buvo 
išvežta į Grant Parką, dėl at
sargumo, jei dar būtų nespro
gusių bombų. 

MIRTINOS NELAIMES 

Automobilio nelaimėje žuvo 
R. Price, 27 m. Nelaimė įvyko 
Cottage Grove tarp 95-tos ir 

Kartu su pavasariu ateina 
Velykos. Man labai patinką Ve
lykos, nes mes visa šeima kar
tu marginame margučius. Sek
madienį einame į bažnyčią. Baž
nyčioje altorius būna papuoš
tas gražiomis lelijomis. Grįžę 
namo, pavalgome skanius pus
ryčius ir laukiame atvažiuojant 
svečių. Kai Velykos praeina, 
man labai liūdna tada. 

Renata Variakojytė, V sk. 
K. Donelaičio lit. m-la 

' patempti į šalį, nors mašina jį 
patį užgavo ir paliko be sąmo
nės. 

Man pagailo šio jaunuolio. 
Juk jis niekuo nekaltas, o gerą 
darbą padaręs turi pats kentėti. 

r b t a t o n u m Laimė, kad jis-dar gyvas. 
j Toli kažkur pasigird© artėjan
tis ambulanso kauksmas. Greit 
į gatvę įsuko didžiulė mašina. 
Iš jos išlipę du baltai apsirengę 
vyrai atsargiai jaunuolį pakėlė 
ir paguldė ant neštuvo. Dabar 
tik pastebėjau ant jaunuolio 
rankovės užsiūtą vytį. Taip ma
lonu buvo matyti, kad lietuvis 
padarė tokį žygdarbį. 

Pakėlusi akis pamačiau ma
žą senutę. Jos pilkas paltas sie
kė kuone žemę, ir sutaršytų 
plaukų pluoštas kyšojo iš po se
noviškos skarelės. Raukšlėtu 
jos veidu riedėjo ašara. Palin
gavusi galvą, ji virpančiu balsu 
ištarė: 

— Ak, koks būtų geras gy
venimas, jei visi jaunuoliai būtų 
tokie geri! 

Ramune Tričytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8A sk. mokinė 

Peteliškė jskrido pro langą ir 
ėmė suktis apie lempą. Pamatė 
Vytukas ir norėjo sugauti. Jis 
griebė ranka i r užkliudė lerr.; ą 
Lempa nukrito ir susidaužė. Ži
balas išsiliejo ir ėmė Boąjįįktii 
degti. Vytukas išsigando, pra-

, dėjo verkti. Atbėgo motina ir 
vairuotojai mėgsta lėkti d i d e l i u : s k a r a *&**#» »&* ^gnis užge-
greičiu. Keletas kitų žmonių į3 0- Peteliškės nebebuvo. 

X Kazė Brazdžionytė su pa
gyrimu baigė Northern, Illi
nois, universitetą, gaudama 
bakalauro diplomus iš biologi
jos ir radijo-televizijos bei fil-

sužeista. 

IŠGELBĖJO SKĘSTANTĮ 
•JAV VHi METU 
SUKAKTUVĖS 

Šių metų liepos 4 dieną bus 

ką dėkojame • 

Televizijos darbuotojas Bill 
Kurtis, budėjęs pirmadieni su Amerikos gimtadienis, 200 me-

,mo mokslų. Ji buvo įrašyta į kitais'Marąuette Parke, pama- tų sukaktuvės. Amerikos žmo-
I Tarptautinį radijo - televizijos tęs, kad parko lagūnoje skęsta aės &ais metais vazinės po isto-

x vata Suvinskaitė, iš Palos draugijos garbės sąrašą. Dirb- jaunuolis, šoko į vandenį, nu- «*"» vietas, kur vyko laisvės 
Heights. čelistė, gros solo — dama WOPA radijo stotyje, ji plaukė 25 jardus ir išgelbėjo, kovos, arba į istorinius mies-
Rabalevskio Violoncello Con- pasirūpino vienos valandos pro- j Buvo beskęstąs B. Vosatka, 17 tus. kaip Williamsburg, Virg> 
certo {Aiiegro). š. m. birželio 10 gramą lietuviškai. Programa!m., kai jo kojos įsipainiojo į nijoje. Kai ateis liepos ketvirto-
f.,-,$ v. v. Orkestrą Hali, Ame- duodama penktadienių vakarais 
riean Conservatorijos metų nuo 10 iki 11 vai. vak. Lietu-
ibjįgijąao koncerte. • viskoji valandėlė pavadinta 

Bilietai: '$1.50 — $2.00 —; "Lietuvos aidais". K. Braz-
gaunami Orkestrą Hali, 220 So. \ džionytė yra Juzės ir Balio 
Michigan Ave. (pr). į Brazdžioniu, gyvenančių ir tu 

v TVU- r*—.^, x_ *r-xi ^_,Irinčių savo prekybą X T e v , Dienos š v . M i š i ų t e i £ ^ -
maldos novena prasidės ' 

Vasario 16 yra labai gera 
diena visiems lietuviams. 

Daina Matartė, 4 sk. 
Clevelando šv. Ešu&įįĮrp Bt. 

m-la "Pavasario Derlius. 

AT8YI-A oRAS 

Aš labai laukiu pavasario at
einant, nes atšyla oras. Tada vi
si paukščiai, grįžę iš pietų, pra
deda čiulbėti. Gėlės į l i |yf$> 
ir lapai pradeda išsprogti ? i v s -
sarį yra daug švenčių. Velykas 
— Kristaus Prisikėlimo šventė 
ir mūsų atostogos. Motinos die
na, kada ra.ge:D.ame mamytes 
ir mano čiuožimo pasirodymas. 
Pavasarį mes galime išvažiuoti 
daugiau į gamtą, kurią aš mėgs 
tu. Gyvuliukai atbunda ir prade
da :ešxot: rr.a-sto. Aš gaiiu dai
nai žaisti lauke. Baigiantis pa
vasariui, prasideda vasaros 
atostogos, stovyklos, kurių aš 
labai laukiu. Tada susitinku su 
savo draugėmis, kurių per žie
mą nemačiau. 

Laima Pikūnaitė, 
Detroito "Žiburio" lit m-los 

V sk. mokinė 
"Skambutis" 

A š N O R I U . . . 

Aš noriu aplankyti kraštą, 
kur mano tėvelis žaidė sviedi
niu. 

Aš noriu aplankyti kraštą, 
kur mano mamytė žaidė iėlė-
rr.i.s 

Aš noriu važiuoti į kraštą, 
kur mano tėvelis žuvavo skai
driame upely. 

Aš noriu važiuoti į kraštą, 
lhir mano mamytė užaugo. 

Tačiau aš nenoriu važiuoti į 
kraštą, vadinamą dabar Sovie
tų Lietuvą. Ji.- yra kaip 

PAVASARIS 
Ar matai, kad jau čia pat 
Pavasaris lapt, iapt, lapt. 
Sugurgėjo upeliu 
Ties medeliu jau žaliu. 
Ant šakutės štai paukščiukas 
Mato — sujauktas lizdukas. 
Pūtė vejai, audros nešė 
Ir lizdelį jam sutašė. 
Purpt! Į orą sparneliu, 
Grįžta nešdamas šapeliu, 
Tuoj lizdelį pataisys, 
Su dama aplink skraidys. 
Žydi tulpės ir lelijos, 
Kelia galvas pinavijos, 
Debesėlis lietum vilgo, 
Žemė saulės pasiilgo. 
O žibutė mėlynakė 
Vakar vaikams jau pasakė, 
Kad pavasaris atėjo, 
Žirginėliai sužydėjo. 
Tašo Vytas lentukes, 
lukilėlį medin neš, 
Prie šakutes jį pririš, 
Paliks praviras duris. 
Vyturėlis, sako jis, 
Inkilėliu ir įskris. 
Žais vaikučiai būreliu 
Po medeliu tuo žaliu. 

• - • 

• 

žoles. 

PRJGfcRfc .. 

birže
lio 12 d. ir tesis iki 20 d.. Mari
jonų koplyčioje, prie "Draugo". 
Sf novena skirta Svč. Jėzaus 

ji, visoje Amerikoje sprogs fe
jerverkų ugnis. 

Prieš 200 metų buvo paskelb
tas Amerikos Nepriklausomy-

Trys žmonės praeitą savait- ^ tokumentas. Visos Amen-
galį prigėrė Cbicagos apylin- k o g v a l s t ^ į v a i r i a i „ ^ 

Mar-I k ė s e : . ?: M l t C h ? U ' 2 ° m % r g f Amerikos 200 metų sukaktuves. i rė Michigano ežere prie 35 gat- . 
vės, J. Gordon, 20 m, ir M. A n * * * a i nebūva lengva Į Į * 

x Juozas Kapočius, Liet.! Ridgers, 22 m , prigėrė apytin-' į o v o ^ . »^> nepriklausomybę iš 
Enciklopedijos leidėjas, atvyko!kės miškelių ežeruose, kur bu- Aughjos. Abi pusės prarado 
iš Bostono į Chicagą Encyck>lvo ženklai, kad nepaima p l a u - I ^ S ** -

Širdies garbei, meldžiant tėvams! ****** Lituanica ir kitų leidi-, kyti. 
kūno ir sielos sveikatos, sėkmės \ nk* Platinimo reikalais. Kas 
darbuose, kantrybės kančioje, j n o r ė tų LE, EL ar kitus jo lei-
gi mirusiems, — amžinosios lai-! d i n i u 8 užsisakyti. gaU tai pa
mes. Kviečiame visus įsijungti d a r > l i susisiekdami su J. Ka-
į šias ypatingas mūsų maldas. J***™' k u r i s J^a apsistojęs 
S*vo brangiųjų tėvų vardus p a s s a v o d u k r a - i r ž e n t ^ P- P-
siųskite: Marian Fathers, 6336 Pabedinskus, telef. 858-3837 
So, Kilboura Ave^ Chkago, m. 
« « 2 a . (pr.). 

y DideBs pastrtnldmas pa. 
veiksle ir rimų. Dėl išsikėlimo 
į Floridą kainos per pus suma
žintos- DaiL Antanas Petriko-
Mia, Marąuette Meno galerija, 
8215 W. 63rd S t (prie Kedzie 
Av«.), tol 436-2112. Galerija 

PLB organizuojamai išvykai 
į Australiją registracija baigia
si 1976 m. liepos 1 dieną. No
rintieji toje išvykoje dalyvauti, 
prašomi skubiai registruotis ar 
teirautis smulkesnių informaci
jų šiuo adresu: Br. Nainys. 

atdara 7 dienas suvaitėj visą 6 8 0 4 ^ Maplevrood Ave., Chi-
biržeiio mėnesį. (sk.) ca^°« m 6 0 6 2 9 - T e L 776-4028. 

Jeigu iki liepos pirmos neužsi-

Bėra proga jaunam 
spaustuvininkui 

tAetri 

mo ipau*bi^*fl da.rbfiJos« ir 
teUan lavlntla, gali gaut. 

srt'.rj* darbo ^romki rnįiy-

Ih&jissĄ. Pmacsne rašyti: Lit* 
OHk. P w , «4L8 W. «Srd Stnet 
t H » g a , TE, 90639. PniKnna paiy 

registruos 
grupiniam 
išvyka neįvyks 

reikiamas skaičius 
papiginimui gauti. 

I. Motekaitienės studijos mokinių 
koncerte dainuoja Loreta Andri
jauskaitė, akompanuoja muz. M. 
Motekaitis. Nuotr. P. Maletos xPLJS Ryšiu centras prašo 

jaunimą neatidėliojant re
gistruotis j šiais metais rug- Į x Anthony Kay, Detroit, 
piūčio 15—27 dienomis įvyk- Mich„ yra senas "Draugo" 
stančią lituanistikos stovyklą, skaitytojas ir nuolatinis rėmė-
Smulkesniu informacijų galima jas. Ir dabar, atnaujindamas 
teirautis Margučio patalpose. ! prenumeratą, pridėjo 6 dol. au
t e ! GR 6-2242. i ką. Dėkojame. 

sužeistų. Po daugelio metų ka
riavimo Amerika išsikovojo sa
vo išsvajotą laisvę. Praeitą šimt 
raetį mūsų kraštas pergyveno 
dar vieną didelį karą. Tai buvo 
Pilietinis karas. Jis tęsėsi ket
verius metus. Tie ketveri metai 
buvo kruvini. Daug šeimų tėvų. 
brolių ir sūnų žuvo tame kare. 

Šiame šimtmetyje mūsų kraš
tas vėl pergyveno kelis karus. 

[ Iki šiol Amerika yra vis dar ga-
Įlingiausias kraštas visame pa
saulyje. Bet palyginus su daug 

Skitų kraštų, Amerika yra dar 
[labai jauna. 

Daina Gaurlliūtė 
Dariaus Girėno lit. m-los 8 sk. 

mokinė 

KOKS BCTŲ GRAŽUS 
GYVENIMAS 

Kartą e:dama J krautuvę, gat
vėje pamačiau blykčiojančias po 
licijos mašinos šviesas ir būrį 
žmonių. Nubėgusi pasižiūrėti, 
prasiskverbiau pro žmones ir 
pamačiau ant gatvės grindinio 
gulintį jaunuolį. Jo veidas buvo 
pablyškęs. 

Iš grota stovinčios moters pa 
klausiau, kas atsitiko. Ji nusi
minusi papasakojo. Pasirodo, 
kad aecL\ įx> Jat*% ir pargrius 

Piešė Rin 
Parko fit i 

MANO ŠUNIUKAS 

A š turiu šuniuką. Jo vardas 
Puppsy. A š mėgstu žaisti m 
juo. Jis mėgsta mane gaudy
t i Mano šuo pilkas ir truputį 
baltas. AŠ labai myliu savo 
Šunį. 

Marco Tėti, 
Los Angeles 1&. m-ios mok. 

MANO KATĖ 
Mano katės vardas yra Kata-

Katz. Jos spalvos i balta, juoda, 
ruda ir pilka. Jai patinka Žais
ti su virvute. Ji yra graži ka
tė. Jai labiausiai patinka mie
goti. Jai nereikia pamokų 
ruošti. Ji yra tikra tinginė. 

Vilija Kontrimaitė, 
Los Angeles Irt m-los mokinė, 

"Spindulys". 

GERA DIENA VISIEMS 
LIETUVIAMS 

Vasario 16 yra iietu*vos Ne
priklausomybės šventė. Lietu
va atgavo savo nepriklausomy-

Vyturėlis jiems čiulbės, 
Laisvės Lietuvai linkės, 
Ten jo tėviškė sava, 
Kaip lietuviška daina. 

Alb. Kašiubienė 

jo Kanados himnu, kurį giedo
jo Baltijos ansamblis. Pranešė
ja Lydija Keraitė - Dragūnienė 
pristatė žmonėm kalbėtojus 
Marvin Shore MPP, Jurgį Va
laitį ir kitus. Po to prasidėjo 
tautiniai šokiai ir dainos. So
listė Anita Pakalniškytė labai 
gražiai dainavo lietuviškas ir 
angliškas dainas. Baltijos an
samblis šoko tris tautinius šo
kius ir dainavo tris lietuviškas 
dainas. 

Man programa labai patiko, 
nes buvo labai gražūs šokiai ir 

gėlė be saulės, arba žuvis be melodingos dainas. Aš manau, 
jūros j visi prisiminsime, kad Vasario 

Aš noriu važiuoti į Lietuvą, šešiolikta yra labai svarbi ir 
kurią mano tėveliai tarėjo ir lietuviams neužmirštama šven-
myiėjo. 

Ji buvo laisva, laisva kaip Evelina Petrauskaitė, 
paukštis ore, laisva kaip kalnas Londono lit. m-los mokinė Ka-

-

lygumoj. 
Aš noriu grįžti l tokią Lietu* 

vą, kur vanduo yra skaidrus, 
kur juokas skamba laukais. 

Nors Lietuva yra pavergta, 
lietuvių mintys ir širdys yra 
laisvos. 

Bandykim Lietuvą 
kad lietuviai visam pasauly 
būtų vadinami lietuviais pilna 
to žodžio prasme. 

Arnoldas OKs, 
Rochesterio lit. m-los mokinys, 

"Plunksna". 

nada. "Tėvynės ateitis". 

-~ — ---:--

LIETUVOS ftVENTfi 

"Lietuvos valstybės nepri
klausomybės paskelbimas buvo 
įvykdytas Lietuvos Tarybos, 
Vilniuje, 1918 m H. 16 d.". 

Mes dabar švenčiame ir visa
da švęsime šitą dieną, nes ta-

bę vasario 16. 1918 m. Anks- ^ Lietuva tapo vėl laisva. 
čiau Lietuva priklausė rusams, 
lenkams ir vokiečiams. 

Po nepriklausomybės pasira
šymo lietuviai galėjo patys save 

Londone mes šventėm vasa
rio šešioliktą dieną Althouse sa
lėje, kur daug Baltijos jaunimo 
šoko ir dainavo, o Anita Pakal-

valdyti. Vaikai galėjo skaityti ; niškytė labai gražiu balsu pa-
ir rašyti lietuviškai. 2monės | dainavo dainų, šventė prasidė-

i " X 5 ^ PSeSe V ^ K yęčjįrgs. Dar: T^SO 1*. r- 'SE 

Piešė Gailė Antanaitytė, K. Donelai
čio mokyklos 6B sk. mokinė 

ŠVIESA VEIKIA I PAUKŠČIUS 

Tyrimais išaiškinta, kad švie
sa teigiamai veikia į paukščius. 
Pvz., vištų ūkiuose, kur vištidės 
didesnę nakties dalį apšviečia
mos eletrą, vištų dėslumas žy
miai pakyla. Ledinuotojo vande
nyno pakraščiuose, kur poliarinė 
diena trunka keletą mėnesių, pa
stebima, kad ten paukščiai yra 
veiklus ištisas 24 valandas. At
rodo, kad šviesa turi tarpinės į-
takos. Ji veikia į augalus, kurie 
pradeda žydėti, veikia į lapus, o 
drauge su tuo prasideda vabz
džių laikotarpis. Daugelis minta 
vabzdžiais, ir tas laikas pasidaro 
jiems aiškiai naudingas. Be to, 
šviesos ir tamsos santykiai yra se 
aiausiaž pauidKiu, veiksnys. 
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