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Lenkijos
ambasadorius

VARŠUVA. — Jerzy Micha- 
lowski, ekspertas Vietnamo 
klausimais ir Lenkijos aukšto 
rango diplomatas, paskirtas am 
basadorium VVashingtone.

JAV-bių vyriausybė entuzias 
tiškai sutikusi Michalowskio pa
skyrimą lenkų ambasadorium 
VVashingtone, ir greitai bus pa- 

"* skelbtas oficialiai šis paskyri
mas.

Miehalowski, 57 metų, pakeis 
Edwardą Brozniak’ą, kuris mi
rė lapkričio 1 d. VVashingtone, 
ištikus jį širdies smūgiui.

Aukštas ir "nušlifuotas” Mi- 
chalowski, gal būt, yia vienas 
iš daugiausia žinomų lenkų dip
lomatų nekomunistiniuose va
karuose. Jis buvo ambasado
rium Britanijoje nuo 1946 iki 
1953 metų ir buvo Lenkijos 
nuolatiniu atstovu Jungtinėse 
Tautose New Yorke 1956 — 
196(1 m. postalininėje eroje.

Lenkiją jis yra atstovavęs 
* įvairiose tarptautinėse konfe

rencijose ir nuo 1960 metų bu
vo užsienio reikalų ministeri
jos generalinis direktorius.

Michalovvski laikomas Lenki
jos ekspertu Vietnamo ir Laoso 
klausimais; jis taip pat attso- 
vavo Lenkiją Tarptautinėje 
kontrolės komisijoje Indokini-

Ketinama keisti
ambasadose
diplomatus

VVA3HINGTONAS. — Ketu
riose raktinėse JAV-bių amba
sadose vakarų Europoje — 
Bonnoje, Paryžiuje, Londone ir 
Romoje — gal bus įvykdyti di
desni diplomatiniai pakeitimai 
šią vasarą.

Pakeitimai būsią įvykdyti ne 
dėl to, kad prezidentas Johnso-

* nas nemėgtų talentingų ketu
rių veteranų talentų, bet jis 
galvoja, jog jie perilgai užsibu
vę tame pačiame poste ir rei
kią naujų žmonių, kurie suge
bėtų veikti pasikeitusioje dip
lomatinėje situacijoje.

— Sovietų Rusija erdvėj yra 
netekusi bent dvylika savo 
kosmonautų.

Šią nuomonę paskelbė šiom 
dienom Julius Epsteinas iš 
Hooverio instituto karo reika
lam.

Kas laužo susitarimus
HANOJUS, Š. Vietnamas. — 

Indijos ir Kanados delegacijos, 
dalyvaujančios 'Tarptautinės 
Kontrolės komisijoje Vietnamo 
reikalams, rado kaltu Hanojaus 
režimą sulaužymu 1954 metų 
Genevos susitarimų, nes jis 
siunčia reguliarios armijos da
linius į Pietų Vietnamą. Šis nu
tarimas buvo paskelbtas užda
roje sesijoje, protestuojant Len 
kijai, trečiajam komisijos na
riui.

Kalendorius
Gegužės 10 d.: šv. Antoninas, 

šv. Beatričė, Putinas, Survaida.
Gegužės 11 d.: šv. Pilypas, 

šv. Principija, Skirgaudas, Ro
ma.

Oras
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
saulėta, aukščiausia oro tempe
ratūra 60 laipsnių.

Saulė teka 5:38, leidžias 7:57.

Price 10 c.

j

Washingtone
jos klausimams spręsti 1955 m. 
Jis daug kartų keliavo į Azi
ją. 1966 m. jis lankėsi Pekine 
ir Hanojuje, bandydamas suras 
ti kelią Vietnamo konfliktui iš
spręsti.

KAD NEPATEK
TUM Į SIBIRĄ

MA'KVA. — Amerikos Val
stybės departamentas perspėjo 
amerikiečius keliaujančius Sov. 
Rusijoje mandagiai elgtis. So
vietų Rusuos laikraštis “Lite- 
rary Gazette” užvakar ironiš
kai komentavo šį Washingtono 
perspėjimą. Sovietinis laikraš
tis amerikiečius turistus perspė
jo:

Nepaimk caro patrankos iš 
Kremliaus.

Nešaudyk dramblių Maskvo
je zoologijos sode.

Neplaukiok Maskvos upėje be 
maudymosi kelnaičių ar girtas.

“Jei kuris sulaužytų šias tai
sykles, žinoma, natūralu, bus a- 
reštuotas ir ištremtas į Sibi
ru”. — rašo “Literary Gazette”.

Vadinasi, ir bolševikai tebe
laiko Sibirą bausmės vietove 
kur daug tremtinių lietuvių lat 
vių, estų ir kitų žuvo ar dar 
tebekankinami!

Sovietai kongresirrnka
Derwinskį pavadino
‘raudongvardiečiu’

MASKVA. — Sovietų Rusi
jos laikraštis “Literary Gazet
te” amerikietį kongresininką 
Ewvardą J. Derwinskį (R., III.) 
gegužės 8 dieną pavadino “Chi- 
cagoš raudongvardiečiu” (chun
veibinu).

Sovietų laikraštis “Literary 
Gazette” 4-tos apylinkės kon
gresininką šiais žodžiais api
būdino: “Jo pavardė yra sla
viška, bet savo siela ir širdimi 
Dervvinski esąs raudongvardie- 
tis”. Pasak sovietinio laikraš
čio, kongresininkas Derwinski 
neseniai Kongrese siūlęs, kad 
Pekino stiliaus demonstracijos 
turėtų būti suruoštos prie So
vietų Rusijos ambasados VVash
ingtone.

“Pekinas džiaugtųsi”, — pa
reiškė laikraštis. “Derwinski 
galvoja, jog JAV-se turėtų bū
ti kultūrinė revoliucija, kai ruo
šiamasi atidaryti naujus sovie
tų konsulatus kai kuriuose Jun
gtinių Amerikos Valstybių mie
stuose”.

Švelnumu ir mandagumu ko
munistų vadovų ir jų sekėjų 
nesuvaldysi, nes jie tik jėgos 
kalbą tesupranta.

Kauno dramos teatras
gastroliuos Maskvoje
VILNIUS, okupuota Lietuva. 

— Spalio viduryje Kauno dra
mos teatras gastroliuoja Mask
voje su D. Urnevičiūtės “Vadink 
mane motina”, K. Borutos “Bal- 
taragio malūnu”, Garcia Lorcos 
“Bernardos Albos namais” ir A. 
Čechovo “Trim seserim”. Po iš
vykos Maskvoje kauniečiai vai
dins ir Estijoje.

Pastebėtina, kad repertuare 
nėra nė vieno rusų sovietinio 
dramaturgo veikalo. Aplamai 
pastaruoju metu Lietuvos teat
rai į savo repertuarus įtraukia 
vis didesnį skaičių klasikų ir 
dabartinių Vakarų dramaturgų 
veikalų.

TREČIADIENIS, WEDNESDA Y, GEGUŽES, MAY 10, 1967

Pietų Korėjos prezidentas Chting Hee P»rk (dešinėje) perrinktas antrajam ketverių metų tern nui. 
rėje yra jo žmona.

Buvęs ambasadorius pasakoja apie 
savo pagalbą Svetlanai

JOHANNESBURG, P. Afri
ka. — George Kennan, buvęs 
JAV-bių ambasadorius Maskvo-! 
je, pagelbejęs mirusio Sovietų' 
diktatoriaus Stalino dukrai Svet ' 
lanai pasitraukus jai į Vakarus, 
užvakar pareiškė, kad jis ne
žinąs ar ji pasiliks Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Kennan, dabar prie Institute 
for Advanced Studies (Prince- 
tono universitete), pasakė, jog 
jam Šveicarijoje susitikus su 
Svetlana buvo visai aišku, jog 
ji nori pasilikti Vakaruose.

“Kadangi esu susipažinęs su 
rusų istorija ir diplomatija, JA 
Valstybių vyriausybė galvojo, 
jog aš turėčiau jai pagelbėti”, 
— pridėjo jis.

“Ji esanti kukli ir nelendan-

Illinois Atstovų rūmai
prieš loterijų

legalizavimą
SPRINGFIELDAS, UI. — Il

linois valstijos Atstovų rūmai 
100 balsų prieš 46 gegužės 8 d. 
atmetė rezoliuciją, raginančią 
referendumo būdu atšaukti Il
linois uždraudimą loterijų, nors 
kai kurie atstovai teigė, kad 
loterijos galėtų palengvinti iš
spręsti kai kurias finansines 
problemas.

Kongr-sininkas John G. Fa- 
ry (D., Chicago) sponsorius re
zoliucijos, pareiškė, kad loteri
jos taip pat galėtų pagelbėti 
labdarybės ir religinėms gru
pėms.

Kongresininkas A. E. Sim- 
mons (R., Skokie) perspėjo, 
kad atšaukimas uždraudimo lo
terijų “atidarytų duris gembli- 
ninkams”.

Įvairios žinios
— Britanijos keleivinis lai

vas Queen Mary, 81,000 tonų, 
išeis iš tarnybos Atlante pasi
baigus šiai vasarai; jis 12 mė
nesių anksčiau išeina “pensi
jon” negu buvo numatyta.

Laivas Queen Elizabeth, 83, 
000 tonų atliks paskutinę kelio
nę 1969 m. ir bus pakeistas 
nauju laivu Q - 4, kuris dabar 
statomas.

— Buvęs viceprezidentas Ni- 
xonas vakar atvyko į Čilę vizi
to, norėdamas geriau susipa
žinti su to krašto politine, e- 
konomine bei socialine padėti
mi.

ti kitiems į akis, bet kurie yra 
su ja susitikę Vakaruose, visi 
sutiks, jog ji yra išskirtinas ir: 
nepaprastas asmuo. Ji yra la-1 
bai inteligentiška, sąžininga, be, 
užkulisinių minčių motel is ir I 
imli”.

Prisiminęs apie Svetlanos at- 
s minunų knygą kuri bus at
spausdinta JAV-se šių metų ga
le, buvęs ambasadorius Kennan

....

Mecbkas teikia sužeistajam JAV-ių mar nui pagalbą netoli Khe Sanh. 
Pietų Vietname.

NAIKINA DEMILITARIZUOTA 
ZONA VIETNAME

HANOJUS, Š. Vietnamas. — 
Hanojaus komunistinis režimas 
naujai nubrėžė savo pietinio 
regiono pasienius, įskaitant dvi 
aukštutines Pietų Vietnamo pro 
vincijas, teoretiškai panaikinant 
demilitarizuotą zoną kaip bufe
rį. Taip pat Hanojaus režimas 
savo štabui Thanh Hoa mieste 
davė daugiau teisių kontroliuo
ti karinius dalinius, kurie yra 
įsivėlę į kovas su JAV-bių ma
rinais,

De Gaulle aplankys parodą 
liepos mėnesį

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas Charles de Gaulle

Kai-

pasikalbėjime pasakė: “Šioje 
daugiausia rašoma apie jos šei
mą, bet nedaug kalba apie savo 
tėvą. Knyga buvusi parašyta 
jau prieš kiek laiko, todėl jos 
pabėgimas į Vakarus nemini
mas”.

Kennan planuoja apie mėne
sį pasilikti Pietų Afrikoje, no
rėdamas gauti apie šį kontinen
tą žmių iš pirmųjų rankų.

vizituos Kanadą liepos mėnesį. 
Elizėjaus rūmai pranešė, kad 
“generolas de Gaulle priėmė 
Kanados generalinio gubernato
riaus ir Quebeco premjero kvie- 

i timą vizituoti Kanadą antroje 
, liepos mėnesio pusėje”.

— Nauja Graikijos vyriau
sybė (kurioj daugiausia yra ka
rių) pateiks naują konstituci
ją tautos referendumui. Apie 
tai pranešė užvakar graikų vi
daus reikalų ministeris S. Pa- 
tacos. Jis nepasakė, kada bus 

, referendumas.

Maskvos vadovai vakarietiškai 
minės Lolševiky revoliiidia

MASKVA, — Kremliaus va
dovai ruošiasi bolševikų revo
liucijos 50 metų sukaktį pami
nėti ateinantį lapkričio mėnesį 
iškilmingiausiai ir šauniausiai. 
Sov. Rusijos pirkliai jau yra 
užsakę įvairių prekių Vakaruo

LILI ir “karo nusikaltimu“ 
tribunolas Švedijoj

VVASHINGTONAS. — Prezi 
dentas Johnsonas pasiuntė Šve
dijos ministerių pirmininkui E- 
ianderiui griežtą laišką, pro
testuojantį dėl leidimo Anglijos 
filosofo Bertrando Russellio 
“teismui” Stockholme niekinti 
JAV-bių valdžios galvą. Russel
lio vadinamas “karo nusikalti- 
timų tribunolas” “teisia” prezi
dentą Johnsoną dėl jo politikos 
Vietname.

Johnsonas pareiškė, kad šis 
‘teismas” kenkia ateities san

tykiams tarp abiejų kraštų. Gi 
Erlanderis teisinosi, kad jis ne
turėjęs teisinio pagrindo už
drausti Russellio komitetui po-

NAUJAS INDIJOS
PREZIDENTAS

NEVV DELHI, Indija. — Za- 
kiras Hussinas, valdančios kon
greso partijos kandidatas, va- 
kar išrinktas Indijos preziden
tu.

Husainas, 70 metų amžiaus, 
uvęs viceprezidentas preziden

to S. Radhakrishnano valdžio
je ,yra pirmasis Indijos prezi
dentas musulmonas.

Indijos ministerė pirmininkė 
Gandhi irgi laimėjo, nes nauju 
prezidentu buvęs parinktas jos 
pačios.

Bažnyčios įtaka 
Korėjoje

TAEGU. — Katalikų Bažny
čios įtaka Korėjoje neša vis 
daugiau palaimos krašto gyven
tojams. Ryškiausiai tai mato
ma socialinių klasių skirtumų 
nykime.

Katalikų parapijose visi ti
kintieji išmoksta kartu gyventi, 
melstis, bendrauti ir broliškai 
rūpintis ligoniais ir vargšais, 
kurie anksčiau nepažino krikš
čioniškosios artimo meilės. Y- 
patingas x katalikų misionierių 
laimėjimas yra vietinės kalbos 
vartojimo (viet. kiniečių) įve
dimas mokyklose ir katalikiško
sios spaudos organizavimas.

Konge didėja 
kunigų skaičius

KINŠASA. — Kongo respub
likai 1960 metais gavus nepri
klausomybę visame krašte te
buvo tik trys šimtai afrikiečių strateginiams taikiniams Vięt- 
kunigų ir keturi vietiniai vys- name. Jos galėtų sugriauti visą 
kupai. Septynerių metų bėgy pastatų bloką, 
vietinių kunigų skaičius pakilo i 38,000 svarų bomboš galėtų
iki šešių šimtų ir jau 17 afri
kiečių vyskupų rūpinasi savo 
tautiečių sielovada.

Šiuo metu ypatingai pakilo 
dvasinių pašaukimų skaičius. 
Krašto kunigų seminarijose šie
met kunigystei rengiasi 265 klie 
rikai, o mažosiose seminarijose 
mokosi arti keturių tūkstančių 
kandidatų.

—o—
Buvusio prezidento Eisen- yra areštuotas naujos graikų

liovverio sveikata gerėjanti Wal- 
ter Reed ligoninėje VVashingto- 
ne.

Nr. 109

se. daugiausia Italijoje ii' An
glijoje — 7 mil. porų batų, vie
ną mil. vyriškų rūbų eilučių 
(kostiumų), vieną mil. sukne
lių. o be to, prancūziško šam
pano ir kitokių kapitalistinio 
gyvenimo gaminių.

sėdž'auti Švedijoje. Tačiau jo 
pasiteisinimas neįtikino LBJ, 
kuris savo bendradarbiui pasa
kė:

“Jei de Gaulle galėjo komi
tetui neleisti posėdžiauti Pary
žiaus priemiestyje, tą patį ga
lėjo padaryti ir Erlanderis“.

Trumpai iš visur
— JAV-bės užvakar griežtai 

protestavo Šiaurės Vietnamo 
komunistiniam režimui, kad jis 
3 amerikiečius lakūnus belais
vius šeštadienį rodė Hanojaus 
gatvėse pajuokai. Valstybės de
partamento pareigūnas Robert 
J. McCloskey šį Hanojaus re
žimo žygį pavadino laužymu 
Genevos konvencijos sutarimų 
dėl karo belaisvių.

— JAV-bių karo lėktuvai va
kar vėl bombardavo strategi
nius taikinius netoli Hanojaus 
ir Haiphongo, Šiaurės Vietna
me.

— Vakarų Vokietijos social
demokratai prisibijo, kad jie 
koalicinėje vyriausybėje gali 
paskęsti.

— Britų ministeris pirminin
kas VVilsonas užvakar ragino 
parlamentą “padaryti istorinį 
sprendimą”, remiant jo prašy
mą įsijungti į Europos ekono
minę bendruomenę (Bendrąją 
rinką).

— Tarp Ispanijos ir Britani
jos įtampa didėjanti dėl Gib
raltaro. Ispanija nori atsiimti 
Gibraltarą, kurį britai jau val
do 250 metų.

— Sirų vyriausybė įsakė 
dviem Saudi Arabijos diploma
tam išvykti iš Sirijos per 24 
valandas, nes jie laikomi nepri
imtini Damasko režimui. Iš Si
rijos ištremti šie Saudi Arabi
jos ambasados Damaske na
riai: Rawaf Al-Rawaf (antra
sis sekretorius) ir Abdullah Al- 
Utaibi (politinis attache).

— Britanija nutarė neskubėti 
išvesti savo karinius dalinius 
iš Adeno. Ji buvo nutarusi iš 
ten išvesti savo karius ateinan
čiais metais. Kadangi Adene ė- 
mė vyrauti smurtas, Britanija 
nutarė iš ten išeiti vėliau.

— JAV-bių aviacijos planuo
tojai pasiūlė, kad milžiniški B- 
52 sprausminiai lėktuvai būtų 
apginkluoti su 19 tonų bom
bomis, kurios būtų panaudotos

būti numestos į šiuos “kietus” 
taikinius, kaip Thai Nguyen’e 
į plieno fabriką ir cemento-plie 
no tiltus. Iki šiol JAV-bių lėk
tuvai daugiausia naudodavo 3, 
000 svarų bombas.

— Prezidentas Johnsonas už
tikrino šio krašto akademinius 
vadovus, jog jis užtars buvusio 

j Graikijos premjero sūnų An
driejų Papandreou, kuris dabar

vyriausybės pareigūnų. Jis yra 
graikų kairiojo politinio sparno 
vadovas.
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Vyr. skautininko viešnagė 
Maine ir New Yorke

Per visą Amerikos žemyną iš 
sidriekusios mūsų skautų gre 
tos, tad ir vyr. skautininko ke
lionės prailgėja jau ne valando
mis, o dienomis. Paskutinė išvy
ka į paatlantę jau visas trijų die 
nų maršrutas. Balandžio pasku
tinis savaitgalis vyr. s-ką pasi
tiko Maino valstybėje, Kenne- 
bunkporto pranciškonų soduo
se. šeštadienis tikrai neeilinis: 
pranciškonų rūmai, sodai mirga 
sesėmis ir broliais iš New Yor
ko, Bostono, Rochesterio ir ki
tų Atlanto pakraščių. Net Put
namo seselės — puikios vairuo
tojos — atvežė pilną autobusą 
sesių! šių metų Atlanto rajono 
skautų sąskrydis tikrai didelis, 
dalyvių skaičius net tris kart 
gausesnis negu pernykštis.

Sąskrydžio šeimininko, Kre
tingos tuntininko M. Subačio 
veidas, nors ir daug darbo gula 
ant pečių, šviečia — tokia gau
sybė svečių: vyr. s-kas, skauti- 
ninkų skyr. ved. P. Molis, Žal
girio tunt. (Bostone) Č. Kiliu
lis, Atlanto vadeiva J. Starėnas, 
vadovų lavinimo skyriaus A. 
Saulaitis, S J ir kiti. Na ir gausy
bė suvažiavusių sesių-brolių, ku 
rie pranciškonų gimnazijoje gy
vena, maitinasi, miega ir pra
mogauja.

Vadovų posėdyje jub. metų rei 
kalai, vadovų stovyklos ir abi
pusis informavimasis, o vakare 
laužas, kurio metu padainuota, 
pavaidinta ir pasilinksminta. 
Laužo programon įsijungė ir 
brolis Vijeikis, prajuokindamas 
sąskrydininkus savo linksmais 
“džinguliukais”. Po laužo sekė 
jaunimo šokiai. Gaila, kad vyr. 
s-kas jų nepramatė, o juk galė
jo nusivežti Tarno Rago orkest
rą ir palinksminti šokėjus tikrai 
skautiška muzika.

Kennebunk Porte, Maine, balandžio 30 d. įvykusiame Atlanto rajono 
skautų-čių sąskrydyje posėdžio metu vadovai klausosi LS brolijos vyr. 
skautininko žodžių. Iš kairės: v. si. Jonas šipaila, s. Vladas Vijeikis — 
brolijos vadas, s. Juozas Raškys, ps. Vytautas Kidolis ir ps. Juozas 
Starėnas. Nuotr. č. Kiliulio

Pasikeitimai “Skautybės Kelio” 
redakcijoj

Eilę metų “Skautybės Kelio” 
redagavimui vadovavusiam v. s. 
Pranui Nedui iš pareigų pasi
traukus ir redakcinio kolektyvo 
nariui ps. Toliušiui apsiėmus 
vadovauti LS brolijos spaudos 
ir informacijos skyriui, nuo š. 
m. gegužės 1 d. “Skautybės Ke
lią” redaguoti pavesta ps. Ire
nai Regienei. Medžiagą siųsti 
redaktorei adresu: 2652 W. 65- 
th Street, Chicago, III., 60629.

Skautininkų-kių dėmesiui
Gegužės 19 d. (penktadienį), 

8 vai. vakare, Jaunimo centre 
šaukiama Chicagos skautininkų 
-kių Ramovės visuotinė sueiga. 
Visi skautininkai - kės būtinai 
kviečiami dalyvauti. Vyks įdo
mios diskusijos skautininkų Ra
movės ateities veiklos klausi
mais ir valdybos rinkimai.

Skautininkų Ramovės Valdyba
DARBINGAS

SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 6 ir 7 d. d. St. Catha- 

rines, Ont., Canadoje įvyko šiuo 
metu aktyviai vienetuose dir

pradėtos naujoje koplyčioje 
pamaldomis, kurias atnašavo ir 
dienai pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. L. Andriekus, OFM 
Čia prisimintina, jog Kretingos 
tunto graži ir sėkminga veikla 
didžia dalimi yra mielo provin- 
ciolo Andriekaus nuopelnas, ku 
ris šį tuntą nuoširdžiai globoja 
Po pamaldų įvykusioje iškilmin 
goję šv. Jurgio sueigoje provin 
cijolas apdovanotas ordinu už 
nuopelnus su rėmėjo kaspinu. 
Taip pat apdovanoti 5 skautai, 
labiausiai pasižymėję lituanisti
nėje srityje. Jiems vyr. s-kas į- 
teikė po knygą “Mūsų Lietuva 
O kad jau brolis Vladas ir dzin
guliukus dainavo, ir kaklary 
šius rišo, ir kalbėjo — rimtai ir 
juokingai (ne be reikalo Chica
gos broliai vadina jį nesenstan
čiu Vijeikiu), vyr. s-kui irgi į- 
teikta dovana — skydas.

Juo apsišarvavęs ir atsisveiki 
nęs su sąskrydininkais, brolis 
Vijeikis prisijungė prie s. Kido- 
lio vadovaujamos grįžtančių 
brolių grupės ir Atlanto pakran 
temis nukeliavo į New Yorką.

Laisvės statulos miestas
pasiektas apie vidurnaktį, bet 
budrusis Tauro tuntininkas A. 
Samušis jau belaukiąs, ir spau
džia svečio bei grįžusių klajūnų 
kaires!

Pirmadienis — jau gegužės 
pirmoji — skautiškų pasitari
mų diena. Posėdyje s. Kidolis, 
Kidolienė, Atlanto raj. vadas 
Bobelis, akademikų bei tėvų at
stovai, o darbotvarkėje skautiš
kieji reikalai, stovyklos, jubilie
jiniai metai.

Kelionė į namus smagi ir leng 
va. Smagi, nes visur lydėta su 
broliškumu, darbo nuotaika ir 
gausumu, o lengva, nes vežtasis 
bagažas su knygomis, knygelė
mis išdalintas jauniesiems bro
liams.

j. t.

bančių LS seserijos vadovių su
važiavimas, kurio tikslas buvo 
iškelti ir išdiskutuoti įvairias 
dabartinio meto atskirose vieto
vėse pasitaikančias skautiškos 
veiklos problemas ir artimiau 
susipažinti su seserijos vadija 
ir tarpusavyje. Suvažiavimas 
praėjo labai nuoširdžioje ir dar
bingoje nuotaikoje. Dalyvavo 
per 70 vadovių iš Canados ir 
JAV. šalia posėdžių, kurių svar 
biausią dalį užėmė vadovių pra
nešimai ir diskusijos, gegužės 
6 d. vakare buvo pravestas įdo
mus vakarojimas-laužas. Gegu
žės 7 d. po iškilmingų pamaldų 
įvyko labai įspūdinga ir jaudi
nanti s. A. Namikienės pravesta 
visų suvažiavusių sueiga. Grįž
tant iš suvažiavimo buvo aplan
kyta Niagaros kriokliai. Seseri
jos vyriausia skautininke v. s. 
Malvina Jonikienė ir visos šuva 
žiavimo dalyvės yra nuoširdžiai 
dėkingos suvažiavimo priėmimą 
organizavusiai vietos skaučių 
vadovei s. M. Gverzdienei, vie
tos lietuvių parapijos klebonui 
kun. B. Mikalauskui ir St. Cath 
arines, lietuviams, parodžiu- 
siems tiek nuoširdumo ir lietuvi 
ško vaišingumo.

Atlanto Rajono skautų-čių sąskrydyje dalyvavę brolijos vadovai su 
vyriausiu skautininku s. V. Vijeikiu. Nuotr. C. Kiliulio

SKAUTININKŲ RAMOVĖS 
SUEIGOJE

Balandžio 30 d. Jaunimo cent 
re įvykusią Chicagos skautinin- 
kų-kių Ramovės sueigą atidarė 
ps. A. Orentas pakviesdamas ją 
vesti j. s. Br. Juodelį ir sekreto
riauti s. I. Kairytę. Praeitos s- 
kų Ramovės sueigos aprašą per
skaitė s. A. Urbonas. Praėjusių 
veiklos metų veiklos pranešimą 
davė ps. A. Orentas. V. s. M. 
Ročkuvienė pranešė dabartinį i- 
ždo stovį. Sueigoje dalyvaujant, 
palyginti, negausiam skautinin
kų skaičiui, numatytos diskusi
jos Ramovės ateities veiklos 
klausimais ir valdybos rinki
mai atidėti kitam kartui. Kaden
ciją baigiančioji valdyba buvo į- 
pareigota raštiškai pranešti ir 
pakviesti visus Ramovės narius 
atsilankyti į ateinančią sueigą, 
kuri turi būti sušaukta arti
miausiu liaku. Perskaitytas v.s. 
Prano Nedo atsistatydinimas iš 
“Skautybės Kelio” redakcinio 
kolektyvo. Sekė įdomios disku
sijos įvairiais iškeltais klausi
mais.

Clevelando DLK Kęstučio jaun. Skautų d-vės vadovai akademikai Ma
rija Puškorienė, draugininkas s. fil. Vytautas Kamantas ir s. Regina 
Nasvytienė. Nuotr. V. Bacevičiaus

NEPAPRASTAS
TALKININKAS

' Kas savaitgalį savanoriai talki 
ninkai skuba į Rako stovyklą 
Aušros Vartų t-to stovyklavietės 
tvarkyti ir pastatų statyti. Per
eitą savaitgalį ten dvi dienas 
nuoširdžiai darbavosi pats LS 
brolijos vyriausias skautinin
kas s. Vladas Vijeikis, o šalia jo 
neatsilikdami plušo s. A. Kara
liūnas, V. šerelis, Barkauskas, 
Baukus, Hofmanas, Miknaitis, 
ps. Jaunius, s. Namikas,Bertužis 
ir skautai vyčiai Fabijonas ir bro 
lis Apolinaras iš Šarūno būre
lio. Dirbančiųjų maitinimu rūpi 
nosi ponios A. Karaliūnienė ir 
Viliūnienė.

ATLIKO PAREIGĄ LB
Visos Chicagos skaučių vado

vės prieš išvykdamos į seseri
jos vadovių suvažiavimą, vyku
sį St. Catharines, Canadoje, neuž 
miršo ir savo bendruomeniškos 
pareigos — balsuoti už savo pa
sirinktus kandidatus į JAV LB 
tarybą. S. B. Vindašienei ir ps. 
Ir. Regienei pasirūpinus, balsa
vimo lapai buvo išdalinti prieš 
sulipant į autobusą ir surinkus 
pristatyti į Jaunimo centro bal
savimo būstinę.
KERNAVIEČIŲ DĖMESIUI!!!

Kernavės tunto sueiga įvyks 
gegužės 21 d., 11 vai. ryto Jau
nimo centre. Sesės kernavietės 
dalyvauja vasarinėmis unifor 
momis, be kepurių, tamsiai mė
lynomis kojinėmis iki kelių ir 
juodais batais. Į tunto sueigą at 
silankyti ir su kernavietėmis pa 
buvoti maloniai kviečiami ir la
bai laukiami visi sesių tėveliai.

Iki pasimatymo!
Kernavės tunto vadija

NAUJAS LEIDINYS
JAV Atlanto rajonas yra už

simojęs leisti periodinį leidinį 
vadovams. Pirmasis jo numeris’ v y j — — —— — — —- — — ~ --- '  
jau pasirodė rajono sąskrydžio Į riais Chicagos skautai-tės nau- 
proga, bai. 30 d. dojasi arti dešimties metų.

ĮDOMUS parengimas

Worcesterio Nevėžio t- to 
Pulk. J. Šarausko būrelio skau
tai vyčiai birželio 4 d. kviečia vi
sus atsilankyti: 3:30 vai. p.p. į 
Šv. Kazimiero parapijos salę 
(kampas Waverly ir Providence 
gatvių), pažiūrėti Bostono Mo
derniojo teatro statomų vien- 
veiksmių veikalų —A. Lands
bergio “Sudiev, Mano Karaliau” 
ir Jean Girondou “Apolonas iš 
Belako”. Po vaidinimų, 6:30 vai. 
vak., Maironio parke, Shrews- 
bury, Mass. (52 So. Quinsiga- 
mond Avė.) vyks vakarienė su 
pasilinksminimu ir šokiais.

GRAŽUS PAVYZDYS
Clevelando DLK Kęstučio jau 

nesniųjų skautų draugovei sėk
mingai vadovauja trys akade
mikai — draugininkas s. fil. Vy 
tautas Kamantas ir būrelių va
dovės s. Regina Nasvytienė ir 
Marija Puškorienė. Šis akademi 
kų įsijungimas į tunto veiklą y- 
ra netik sveikintinas, bet ir gra
žus pavyzdys kitų vietovių aka
deminiam jaunimui.

RŪPINSIS SKAUTŲ 
SVEIKATA

Chicagos skautų-čių stovyklo 
je, įvyksiančioje liepos 1-14 d. 
d., Rako stovyklavietėje Custer, 
Mich., stovyklaujančiųjų sveika
ta ir šiemet rūpinsis gydytojai 
dr. A. Ramonas ir dr. K. Bobe
lis. Tėvai ir vadovai džiaugiasi 
ir jaučia nuoširdų dėkingumą 
abiem gydytojams, kurių pagal 
ba pasinaudojo ne vienas skau
tukas praėjusių metų stovyklo
je.

AUKA AMBULATORIJOS 
STATYBAI

Illinois Lietuvių gydytojų 
draugijos moterų pagalbinis vie 
netas paskyrė $50 auką Rako 
stovyklavietėje pramatytos am
bulatorijos statybai. Stovyklau
tojų skaičiui nuolat didėjant,am 
bulatorija stovyklavietėje daro
si būtina, todėl ši Pagalbinio 
moterų vieneto auka yra nuo
širdžiai vertinama.

PAMINĖTINAS ĮVYKIS
V. s. Jonas dainauskas ba

landžio 23 d., Chicagos skautų 
šv. Jurgio sueigoje, per naujai į 
paskautininkes pakeltųjų sesių 
įžodį, stovėdamas 48-nių skauti
ninkų-kių rate, tyliai paminėjo 
ir savo skautiškojo įžodžio 48- 
tą sukaktį. V. s. J. Dainauskas 
skauto įžodį davė 1920 m. šv. 
Jurgio dienoje Panemunėje įvy
kusiame pirmajame Kauno skau 
tų įžodyje.

NUOŠIRDUS RĖMĖJAS
Dr. Steponas Biežis ir šiemet 

išsirūpino salę Bogan mokyklo
je Chicagos skautų-čių šv. Jur
gio sueigai. Dr. Biežis yra Skau 
tams remti draugijos pirminin
kas ir jau eilę metų nuoširdžiai 
talkininkauja įvairiems skautiš 
kiems užsimojimams, darbams 
ir dalyvauja įvairiuose skautiš
ko gyvenimo įvykiuose. Jo rūpe 
sčiu buvo pastatyti ir pirmieji 
pastatai Rako stovykloje, ku

KAZIUKO MUGĖ 
WORCESTERYJE

Worcesterio sesės ir broliai 
susibūrė Maironio parko salėje 
metinei šventei. Atsilankė dau
gybė tėvelių, kurie, apsirūpinę 
rankdarbiais, margučiais ir ki
tais darbeliais ir išbandę laimės 
šulinį prisėdo prie stalų. Šeimi
ninkės su skaučių pagalba išne
šiojo skanius karštus pietus, o 
nekantresni skautai išvyko pasi 
vaikščioti prie ežero. Buvo ir į- 
vairių skautiškų knygų ir leidi
nėlių.

Atėjo programos laikas. Ps. 
Romas Jakubauskas ir Saulė Sta 
škaitė, susodinę visus ratu, pra
vedė dainas ir daineles su jude
siais. Programą paįvairino vieš
inant padainuodamos šešias dai- 
nios iš Putnamo, gitara prita- 
nas.

Sueigoje dalyviai turėjo pro
gos pamatyti visus Worcesterio 
skautus ir skautes, vilkiukus ir 
paukštytes kartu su vadovais. 
Įsakymus perskaitė tuntų vado
vai. Sveikinimo žodis skirtas 
rajono vadeivai s. J. Starėnui. 
Vilkiukų draugininkas R. Jaku
bauskas kreipėsi į tėvelius, kad 
jie savo vaikus įrašytų draugo- 
vėn, nes vilkiukų dalis jau perė
jo į skautų vienetą.

Dalyviai dėkoja skautams ir 
skautėms už smagią programą, 
o šeimininkėms už gardžius mu
gės pietus. Skautai ir skautės 
džiaugiasi, kad tiek tėvelių ir 
skautų rėmėjų atsilankę domė
josi jų parduodamais darbeliais 
ir Worcesterio skautiška veikla.

S.

SIUNTINIAI I LIETUVA
OOSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL ŠERY 
3 skyriai Chicagoje:

2608 60th St. Tel. WA 5-2787
2501 60th St. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsteo St, Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teis, 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesia 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios! ra
dęs medžiagų ir kitų prekių žemo 
■nis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nam8, automobilių, 
gyvybes, sveikatos 

lr biznio
Patogios išslmokėli- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) lr t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, UI. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštad lentas 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res. telef. WA 5-5076

Rez. teL 289 - 4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO*. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
(Medical Building) TeL LU 5-6446

Priima ligonius sagai susltarlma. 
įsi neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 3148 West 6Srd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 VVest 66th Plaoe 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tol. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 VVest 7 Įst Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
emšvmu*

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3235

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirmad., antr., ketvirt. lr
penktad. 2—9 vai. v.

SeStad. 16 v. r. Iki 1 v. popiet.

Ofiso 735-4477: Rez. PR. 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBfi — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS 

CHiVfl'ORD MEDICAL BLDG.
«4 M» so. Pulaski Road

adantio« narai anirttarini*

■M. GI 8-087*

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija tr moterų ligos 

6182 So. Kedzie Avė., VVA 8-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialvbfi akušerija tr motetu Ilgo*
2454 VVest 71*t Street

<71-o« lr Campbell Avė. kampas) 
Vai- kasdien 1—S ,r 6—8 vai. va* 

šešt. 12—I v. p. p 
Trečiad tentais uždaryta

)fl»» ud. PR 8-2220 
Narna — res. PRospect 8-608

UR. JANINA JAKšEVIčIUt
GYDYTOJA m CHIRURGĖ 

VAIKŲ LIGOS
4656 VVest 63rd Street 

Kruiad., antrad.. ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 Iki I v. lr nuo 5 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

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

GYDYTOJAS ir chirurgas 
Bendra praktika 
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien auo 4 iki 9 v. v., 
šešt. nuo * iki II vai.; arba susi 
tarus

Of*. PO 7-6000, Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVeet 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 3-138'

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 lr 4-7 Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki S vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Res. tel. 236-2616

OR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefoną* HEmlock 6-8545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos Dagai susltarlma

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street 
Valandos: pirmad., ketv., 6 — 8 vai., 

antrad. lr penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampas)

Vai kasdien *—11 ryto lr 6—8 v. V.
Šeštad. • V. 6. — * t. o. o.

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu *25-76*7 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenne
Valandos: 1—9 vai. p. p.

_____ Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2060

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir

šešt. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš Šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.. pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2260

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7881
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniai* 
nuo 10 v. r. Iki 1 vai. poniet

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATŲ’ 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St

Va) antrad. nuo 2—5 popie<
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. >lef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
5542 S. Cicero, Oak Forest D

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tet 836-1071 

______ Vizitai pagal susitarimų.______

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

Ofiso iel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 iki 
2 v. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. v.r antr. 
ir penkt. nro 12 tkl 2 v. p. p. Ir
vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas. 2750 VVest 71 Street

Telefonas 625-8206 
Valandos: 2—« v. v„ penkt., 10—18 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. Ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. VVA 5-3006.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 
TeL PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kitu
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-61*8

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Treč. lr šeštad, uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2823.

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 v vak.
šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.

Tel. PRospect 6-6400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

6648 S. Albany Avė.
Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.; penkt. lr šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu Jaiku pagal susltarlma.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 7 Įst Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. lr 7 Iki 8 v. V. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 707-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1—• 
lr 6—8 v. v.: ketvirt. 5—8 v. vak. 
šeštad. 16—3 z.



Informacija svetimiesiems —

LAISVĖS KOVOS 

PRATĘSIMAS

Komunistiniai našlaitynai pakeičia

»

»

Daug kartų spaudoje ir pri
vačiai buvo kalbėta apie rei
kalą sistemingai informuoti 
amerikietišką spaudą, įstaigas 
ir pavienius iškilesnius asme
nis mūsų laisvės bylos reika
lais. Informacijos reikšmę ge
rai suprato tie mūsų pranokė
jai, kurie prisidėjo prie Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo, kovodami už savo tėvy
nės teises tarptautinėje plot
mėje. Tai suprato ir Altas, į- 
sikūręs vesti kovai prieš Lie
tuvos okupantą. Jis tuojau 
suorganizavo informacijos į- 
staigą New Yorke ir iš ten 
ilgą laiką informavo amerikie
čius apie Lietuvą ir lietuvius. 
Kai ši įstaiga pamažu išblėso, 
o paskiau visiškai užgęso, bu
vo reikalinga vėl kurti ką nors 
naujo, kad mūsų reikalai bū
tų žinomi ir būtų diskutuo
jami viešojoj politikoj mums 
palankia linkme.

Informacijos reikšmė spau
doje yra mums labai gerai ži
noma. Savo vidiniams reika
lams turime plačią lietuvišką 
spaudą, kuri gana greitai per
teikia visas reikalingas žinias 
plačiajai lietuvių visuomenei. 
Bet yra būtina bent dalį tų 
žinių paskleisti ir svetimoje 
spaudoje, kuri turi didesnės 
įtakos mūsų laisvės bylai tarp
tautinėje politikoje.

Mėginimų buvo daroma pri
vačia iniciatyva, bet tai buvo 
tik partizaninė veikla. O visi 
supranta, kad čia reikia sis
temingo darbo, jeigu norime 
ką nors laimėti ir plačiau apie 
save pasisakyti. Mūsų politi
nių vadovybių ir L. Bendruo
menės iniciatyva šiuo reikalu 
yra daug padaryta, — šiuo 
metu jau yra įsteigtas spe
cialus informacijos centras, 
kuris rinks svarbiausią medžią 
gą ir ją paskleis svetimtaučių 
tarpe. Kaip eis tas darbas, pa
matysime ateityje, bet jau da
bar turime žinoti, kad tai pri
klauso nuo mūsų visų prisidė
jimo ir paramos.

♦
Lietuviškai informacijai sve

timtaučių spaudoje reikalin
gos pažintys ir asmeniniai ry
šiai. Net ir tarp politikų, ku
rie tesirūpina tik šia diena ir 
tik savo planų įgyvendinimą, 
galima rasti mūsų laisvės by
lai palankių žmonių. Juoba to
kių yra didelis skaičius tarp 
kultūrininkų, mokslo žmonių 
ir tokių, kurie supranta tik
rąją demokratiją, pripažįsta 
teisę į laisvę ir yra susipaži
nę su komunizmo kėslais sve
timuose kraštuose. Tarp šių 
labiausiai reikia ieškoti nau
dingų pažinčių ir asmeniniais 
kontaktais pristatyti mūsų pa
vergto krašto bei skriaudžia
mos tautos reikalus.

Ypatingai platus yra kultū
rinis laukas. Šioj srity dau
giau iniciatyvos galėtų paro
dyti mūsų rašytojai, muzikai, 
dailininkai, skulptoriai. Šioje 
srityje kultūrininkai ir kūrė
jai lengvai gali rasti bendrą

Spaudoj ir gyvenime

BIMBA ŠAUKIASI KUNIGŲ, KAD JĮ 
GELBĖTŲ NUO BEDIEVIŲ

Okupantai savo pataikūną Antaną 
Bimbą išaukštino į Vilniaus universi
teto “garbės daktarus”. Mokslu jis nei 
kiek nėra pasižymėjęs. Bet okupan
tams svarbiau ištikimi skalikai, kaip 
mokslas, tai nenuostabu, kad Bimbą 
“moksliškai” paglostė.

JAV Teisingumo departamentas yra 
užvedęs bylą prieš A. Bimbą, rasda
mas, kad jis nėra vertas šio krašto 
pilietybės ir siekia jį deportuoti iš JAV. 
Tačiau Bimba visomis keturiomis spi
riasi ir niekaip nenori vykti, pas rau- 
raudonuosius, kuriuos liežuviu taip da
žnai garbina.

Kaip praneša “Vilnis” Nr. 85, Bim
bai ginti buvo suorganizuota delega- 
c’ja iš eilės protestantų New Yorko 
ir AVashingtono dvasininkų. Delegaci
ja lankėsi Teisingumo departamente. 
Washingtono delegacijai vadovavo me

kalbą ir vieni kitus sudominti 
naujomis idėjomis ir kūrybos 
laimėjimais pasidalinti, o kar
tu sudominti ir savo tautos 
reikalais.

Pagaliau būtina eiti į spau
dos, radijo ir televizijos žmo
nes, kurie turi didžiausios ir 
nuolatinės įtakos nuomonės 
formavimui, žinių paskleidi
mui ir jų komentavimui mums 
naudinga kryptimi. Spaudos 
žmonės taip pat nesunkiai gali 
rasti bendrą kalbą, nes juos 
riša bendri reikalai — kuo 
greičiausiai informuoti savo 
skaitytojus ar klausytojus. Ir 
šiuo atveju mes neturime mė
ginti tik laimėti, bet turime 
ir duoti kitiems ką nors lai
mėti. Ogi mes turime pakan
kamai žinių apie komunizmo 
sistemą, jo praktiką paverg
tuose kraštuose ir teikda
mi tinkamų žinių, galime 
patys siekti savų tikslų. Tik 
visais šiais atvejais reikalinga 
organizuota ir sisteminga veik 
la, kad ja būtų galima laisvės 
bylai daugiau pagelbėti.

*
Chicagoj įsteigtas informa

cijos centras kaip tik jau už
vedė veiklos ratą. Žinoma, la
biau laukiama platesnių infor
macijų ar bent atsakymų į 
klaidinančias spaudos žinias. 
Bet gera yra, kad ši informa
cinė tarnyba pradeda megzti 
ryšius su informacijoje dir
bančiais žmonėmis, kaip laik
raštininkais, redaktoriais, t-.- 
levizijos vadovais. Jie pasi
rodys ateinantį šeštadienį ir 
sekmadienį šio vieneto rengia
mame seminare, pasidalins su 
mūsų atstovais savo patyrimu 
ir duos nurodymų, kaip tokia 
informacija tvarkoma techniš
kai ir kaip ji pravedama vie
šumoj. Jų patirtis gali būti 
mums labai naudinga. Reiktų 
tik pasiraginti, kad iš mūsų 
žurnalistų ir spaudos žmonių 
kuo daugiausiai ten dalyvau
tų. Kiek naudos bus žinių pra
turtinimui, galėsime atsakyti 
tik išklausę pranešimų, bet tik
rai didelė bus nauda visiems 
su jais susipažinti ir su jais 
palaikyti ryšius.

Informacijos tarnyba savo 
veiklos priemones susitvarkys, 
kaip pajėgs ir kokios para
mos turės iš mūsų visuome
nės. Bet kaip tik šiuo metu 
mūsų informacijos iniciatorių 
pastangos turėtų susilaukti vi
sų pritarimo, aktyvaus daly
vavimo ir aiškaus susidomėji
mo. Nors čia labai speciali sri
tis, bet kiekvienam bus įdo
mu ir su šia sritimi bent šiek 
tiek apsipažinti, kad galėtume 
bent vėliau prisidėti prie ži
nioms viešumon kelio prasky- 
nimo. Po seminaro ir giles
nio pasiruošimo laukiama veik 
los — visais galimais būdais 
mūsų reikalų iškėlimo sveti
moje spaudoje ir mūsų laisvi
nimo pastangų pristatymo vie
šajai opinijai. Tai būtų mūsų 
kovos už laisvę sustiprinimas 
ir pratęsimas. P. S.

te distų vyskupas John W. Lord, kiti 
delegacijos nariai buvo: protestantų 
.teologijos prof. dr. Paul Lehman ir 
protestantų kunigai N. Ellsvvorth Bun 
ce bei Theodore Bovven.

Taigi Bimba prisiprašė kunigų, kad 
jį gelbėtų nuo išdeportavimo pas be
dievius, anapus geležinės uždangos.

Bimba puolasi prie kunigų, kad tik 
jis galėtų ilgiau pasilikti šiame, jo 
paties koliojamame “kapitalistiniame” 
pasaulyje ir nereikėtų kraustytis į be
dievių sukurtą “rojų”. J. Žvilb.

Austrijos industrijos centre Talbin- 
go pašventinta nauja bažnyčia skirta 
kartu katalikams, anglikonams ir pres
biterionams. Bendrose šventinimo iš
kilmėse dalyvavo Canberros arkiv. O‘ 
Brien ir anglikonų bei presbiterionų 
vyskupai.

Išt įtikusi iš kolchozo grei Liti 
atsidūriau rajono centre Bak- 
čar. Dar ir čia ilgokai sunkiai 
dirbau įvairius vyriškus darbus 
su labai menku atlyginimu, bet 
vistik rajono centre buvo žy
miai geriau, >1 gu MaLuovkos 
ka no kolchoze.

Kiek vėliau, geriems žmonėms 
padedant, Bai Caro vaiki na
muose gavau tankų darcų in
struktorės vietą Mergaites mo- 
icinau siūti, megzti ir siuvinėti. 
Cieitai įsigijau mokinių simpa
tijas ir pasitikėjimą. Visas mer
gaites vienoda; traktavau, be 
įeikalo nesibariau ir niekada 
nepsvardžiavau, kaip dažnai 
darydavo kitus auklėtojjs, ku
rios neturėjo jokio pedagoginio 
pasiruošimo. Jei reikėdavo, tai 

s pabardavau ir čia pat pasaky- 
da'au kodėl taruosi ir nuro
dydavau nusikatlimą.

Vaikų namai
Tuose vaikų namuose visada 

būdavo arti 400 auklėtinių. Tai 
didžiausias mano bet kada ma
tytas našlaitynas. Priegl rudos 
gyventojus sudarė priešmokyk
linio amžiaus vaikai ir jau 18 
metų jaunuoliai.

Vaikai buvo labai nervuoti, 
užsispyrę, įvairiausių gabumų, 
visokių tautybių ir kilmės. Čia 
kartu maišėsi žmogžudžių, al- 
konolikų, visokių iškrypėlių, pa
simetusių ir inteligentiškų šei
mų vaikai.

Nežiūrint į vienodas gyveni
mo ir auklėjimo sąlygas, daž
nai vaikuose prasiverždavo į- 
giniti palinkimai. Kartu maišė
si ramūs, švelnučiai berniukai 
ir mergaitės ir didžiausi neklau
žados ir išdykėliai.

Daug buvo invalidų ir palie
gusių. Grupelė vaikų buvo at
vežta iš Smolensko, kada ten 
prisiartino frontas ir miešti 
prasidėjo mūšiai. Ten Klavai I- 
vankovai aukščiau kelio bu
vo nutraukta koja. Ji vaikščio
jo su dviem rementais. Malu
sia Malakęvskaja sirgo kaulų 
tuberkulioze. Išėmus džiovos pa
liestą kaulą, viena koja buvo 
žymiai trumpesnė ir mergaitė 
labai šlubavo.

Ir šiandien prisimenu vieną 
kinietę. Tai buvo maža, graži 
mergytė Nataša Zon - De - Cai. 
Jos vyresnis broliukas Serioža 
jau buvo pakeitęs savo kinie- 
tišką pavardę į rusišką. Tačiau, 
nežiūrint į viską, jis sa^o ma
žąją sesutę mylėjo ir dažnai 
matydavau juos meiliai šne
kučiuojant.

Beveik visi vaikai buvo naš
laičiai ii daugumas neprisimi
nė savo tėvų. Vienas kitas pri-

/ Šventąją Žemę
REGINA RASLA VIČIENĖ

Minios plaukia. Vieni sustoja drauge su mumis, 
kiti sėdi ant tvorų, ant aplinkinių kalvų ar, iškišę 
galvas pro namų langus, žiūri.

Judėjimą tvarko policininkai, kurie atrodo kaip 
šeškai: juodos uniformos ir balti šalmai, švarko ran
kovės bei durklo ir revolverio makštys. Jiems pade
da trumpom kelnėm skautai, prisikabinėję daugybes 
ženklų. Kai pasižiūri į kalnus — tyvuliuojanti gyva 
jūra.

Laukiam jau antra valanda ir vis žvilgčiojam į 
vartus, kuriuose Kristaus prisiminimui turi pasirody
ti žmogus ant asilo. Bet, kai procesija prasideda, nė
ra nei žmogaus, nei asilo, o tik dviejų eilių eisena: 
vienuolės, vaikai, suaugę, kunigai ir mokiniai. Lyg 
gyvatės raitosi dvi kolonos, kurių galo nesimato. Sun
ku suprasti, kur jie visi sutilpo tame mažame sode
lyje. Fotografuojam, filmuojam, o pro šalį vis slen
ka procesija, kurioje kiekviena grupė gieda kitokia kai 
ba, kitokią giesmę ir kitokiais balsais.

Paskutinieji eina kunigai, o jų vidury vyskupas, 
nešinas švenčiausiuoju.

Nebelaukiam pabaigos ir sekam eiseną. Ji suka 
pro Šv. Stepono vartus. Plaukiam su minia, kurioje 
sunku pajudėti. Bet kai jau esam visai netoli, užda
ro vartus, nes juose tokia kamšatis, kad negalima 
eiti nei pirmyn, nei atgal.

Minia linguoja lyg vientisas gyvas kūnas. Vargais’ 
negalais išsineriam iš tos masės ir lipam į kalną, ku

motinas
ST. ROKIENE

simindavo savo tėvus, bet ne
žinojo kur jie dingo ir kas su 
jais atsitiko.

Ema, gal 12 metų blondinu- 
kė. man pasakodavo, kad jos 
tėvas buvo vidurinės mokyklos 
direktorius, o motina — moky
toja. Mergaitė nežinojo, kur 
dingo abu tėvai. Kaimynai ją 
atid'ivc į vaikų namus.

Gy vena prisiminimais
Toma Jurkova džiaugsmin

gai pasakodavo, kad jos tėve
lis grįždamas iš darbo visada 
parnešcavo daug saldainių pa
sisodindavo ją ant stalo ir švel
niai paglostydavo, pamyluoda
vo Kambariuose buvę gražu 
ir labai šviesu. Kur dingo tė
vą®, mergaitė nežinojo. Vėliau 
dingo ir motina. Jų šeimoje bu
vo dar ir mažesnė sesutė Kai
mynė abi mergytes nuvežė į vai
kų priėmimo punktą ir atidavė. 
Čia jas perskyrė ir dabar Toma 
nežino, kur yra jos mažoji se
sutė.

Taip atsitinka tik komuniz
mo valdomuose kraštuose. Tai 
d k! i ausi o dvidešimtojo amžiaus 
despoto Stalino ir jo bernų dar
bas.

Mažųjų grupėje, nežinia iš 
kur atsiradęs, gyveno vokietu
kas V. Mejeris. Jis visada bėg
davo paskui auklėtoją N. I Zau- 
gonikovą ir šaukdavo “mama”. 
Matyt, Natalija jam primin
davo motiną. Tas berniuko “ma
ma” ją jaudindavo ir ji dažnai 
nubraukdavo ašarą.

Kartą į mažųjų internatą kir
pėja Šura atėjo plaukų kirpti. 
Smolensko vaikų grupėje buvo 
mažytis berniukas Stasik. Kir
pėja buvo apsivilkusi baltu cha
latu, tai jis ją pamatęs bėga 
rankutes išskėtęs ir šaukia “ma-

Prez. Johnson prisega aguonėlę, 
kurių bus išplatinta 20 .mil., ren
kant aukas sužeistiems kariams.

ma”. Greičiausia, kad ir jo mo
tina nešiodavo baltą drabužį. 
Atbėgęs apsikabindavo kirpėją, 
glaustydavosi ir niekur nuo jos 
nesitraukdavo. Šura labai su
sigraudino. Ji neturėjo vaikų, 
tai berruuką iš vaikų namų pa
siėmė T’ įsūnijo. Jo dar mažes
nė sesutė pasiliko interna’e. 
Stasik kirpėją visada vadindavo 
mama ir Šura jį labai mylėjo.

Karui pasibaigus tuos vaikus 
motina susirado ir atvažiavo jų 
atsiimti. Motina su vaikais jau, 
sėdėjo sunkvežimy ir rengėsi 
išvažiuoti. Sustojau ten ir aš. 
Mergaitė glaudžiasi prie moti
nos, o berniukas verkia, tiesia 
rankutes į Šurą, šaukia “ma
ma” ir raunasi iš tikrosios mo
tinos rankų. Kirpėja stovi šalia 
sunkvežimio ir verkia. Tikroji 
motina verkia, kad berniukas 
jos nepripažįsta už motiną.

Nubraukiau ir aš kelias aša
ras. Vengdavau užeiti pas ma
žuosius. Ten man visada būda
vo labai skaudu, nes prisimin
davau savo paliktą dukrelę. Vai 
kų tarpe vis ieškodavau pana
šios į mano Nijolytę. Buvau iš
sirinkusi mažytę Tamarą, kuri 
man labai primindavo mano 
mergaitę. Ji tai pastebėjo ;r 
dažnai pas mane atbėgdavo. 
Kartais ją pavaišindavau tu- 
šintom bulvėm. Ji valgydavo 
ir girdavo, kad mano bulvės 
skanesnės, negu vaikų namuo
se. Tik visada sakydavo, kad 
reikia pridėti taukų. Taukų aš 
neturėjau, tai jai pažadėdavau 
pridėti kitą kartą. Taip visą lai
ką ji ir liko prie manęs prisi
rišusi, nes prieglaudoje auklė
tojų veidai buvo oficialūs ir vai
kams svetimi, o našlaičiams rei
kia motiniškos meilės, širdies 
ir švelnumo. Užaugusi Tamara 
man rašydavo laiškus ir mano 
ryšiai su ja nutrūko, tik man 
Lietuvon grįžus.

Liūdni vaizdai čia būdavo ga
na dažni. Ant pievutės, vaikų 
namų teritorijoje, guli paliegu
si moteris. Ji labai prastai ap
sirengusi: pakulinis sijonas ir 
jau labai suplyšusi palaidinė. 
Plaukai trumpai nukirpti, nes 
fronte buvo pritrenkta patran
kos sviedinio ir ilgai gulėjo li
goninėje. Ilga kelionė pas vai
kus ir badas ją labai išvargino. 
Smarkiai ištinusios kojos ir vi
duriai. Ilgai keliavo pėsčia, nes 
neturėjo pinigų traukinio bilie
tui nusipirkti.

Motinos širdis
Motiniška meilė ir širdis ją 

čia atvijo atsiimti savo vaikų. 
Dabar ji išvargusi guli ant pie
vutės, o penki vaikai, kaip viš-

čiukai ją apspitę, glaustosi. Vie 
nas glosto motinos galvą, ki
tas ranką, trečias kojas. Dides
nis, atnešęs iš virtuvės dube
nėlį sriubos, maitina motiną, o 
pats mažiausias glaudžiasi prie 
jos veido.

Tai vaizdas, kuris parodo, 
kaip motinai yra brangūs vai
kai ir kaip vaikams reikalinga 
motinos meilė ir globa. Tos mei
lės iki šiol komunizmas dar ne
pajėgia išplėšti iš žmogiškosios 
širdies, nors tam dedama di
džiausios pastangos.

Dabar ir Lietuvoje tais pa
čiais tikslais prie mokyalų spar
čiai plečiami internatai. Visi 
žiūri pro siuvyklos langus į mo
tinos ir vaikų idiliją ir kai kas 
šluostosi ašaras. Toji motina, 
pailsėjusi čia kelias dienas, su 
vaikais išvažiavo namo, jei ji 
juos turėjo.

Vaikų namuose gyveno ir du 
lietuviai tremtinėliai: tai Algiu
kas ir Mindaugėlis Preibiai. Mo
tiną penkiems metams pasodi
no į kalėjimą, kad ji savo al
kaniems berniukams nešėsi ki
šenėje kelias saujas kviečių. 
Motiną uždarius, teismas įsa
kė jos vaikus priimti prieglau
dom

Jie pateko pas antrojo sky
riaus auklėtoją Liubov Michai- 
lov Litvinčuk. Tai buvo partie- 
tė, tebaigusi tik du pradinės 
mokyklos skyrius, auklėtojos 
darbui visai nepasiruošusi, la
bai pikta ir vaikams buvo tik
ras despotas. Vaikai jos labai 
nemėgo ir neklausydavo. Jai 
pasirodžius tuojau iš visų kam
pų pasigirsdavo: “Krivarota, 
trirota” — kreivaburnė, tribui- 
nė. Vaikai labai pastabūs. Lit
vinčuk lūpų piūvis buvo krei
vas ir kreivaburnės epitetas jai 
labai tiko. Triburne vadindavo 
už tai, kad ji ant vaikų dažnai 
visai be reikalo labai lėkdavo.

Pažįstami berniukai
Aš stengiausi susitikti Prei- 

bių berniukus, juos pakalbinti 
ir paguosti. Algiukas buvo labai 
užsidaręs. Kalbinamas stovėda
vo galvą nuleidęs ir tylėdavo. 
Mindaugėlis buvo atviresnis, 
nuoširdesnis ir linksmesnis. Jis 
dažnai man pasisakydavo savo 
nenumirtų ir laukdavo jos su

riuo tikimės pasiekti kitą gatvę, o iš ten viešbutį.
Ant kalno seni apleisti kapai. Nors kiekvieni ka

pai dvelkia mirtimi, bet šie atrodo išgyvenę dvigu
bą mirtį — čia palaidotų žmonių ir savo nuosavą, 
nes iš kapų liko tik praeities prisiminimas. Didžiu
liai apgriuvę paminklai, kuriuose iškalti nesupranta
mi ženklai, išsikeroję seni medžiai, kuriuose supasi 
vaikai. Vidury pramintas takas, kuriuo eina susiki
busi porelė. Einam ir mes. Staiga iš visų pusių mus 
apspinta vaikai; bėga priešais, rodo savo apskarma- 
lėjusius rūbus, kalba griaudžių balsu ir, atkišę ran
kas, prašo. Pasidaro ne tik griaudu, bet net baisu. 
Mus perspėjo, kad neduotumėm išmaldos, nes tada 
atsiras jų visas būrys, ir niekad neatsikratysim. Ei
nam, mojam rankomis ir ryj&m ašaras, nes gaila tų 
jaunų gyvybių, kurios gimė tokiam vargui. Tarp ka
pų matom kelias palapines, kuriose jie, tur būt, gy
vena.

Pagaliau dulkinu keliuku pasiekiam gatvę, o iš 
ten netoli ir mūsų viešbutis. Į mus visi žiūri, sako 
“american”, o mes jaučiamės kaip atkeliavusios iš ki
to pasaulio.

Vakare žiūrim pro langą į aptemusią Jeruzalę ir 
darosi gaila ją apleisti, nes, atrodo, tik dabar prade
dam į ją įsijausti, įsisąmoninti, kad esame Šventojo
je Žemėje.

Anksti rytą atsisveikinam su kelneriais, kurie 
išsirikiavę laukia arbatpinigių, ir, susėdę į automobi
lius, važiuojam prie Mandeibaum vartų, kur mus tu
ri perimti žydai.

Išsirikiavę eilute laukiam, iki policininkas iššauks 
kiekvieno pavardę ir, grąžinęs pasą, paleis skarda 
dengtu tuneliu, per “niekeno” žemę, į kitą pusę.Ma- 
no pasą sumaišo su dukters, ir, kai ji nueina, ma
nęs nepraleidžia. Bet pagaliau išsiaiškinam, kuri kat

ra esam, ir kiek susijaudinusios žengiam pro vartus

Kanadiečiai Toronto aerodrome pasitinka Vliko pirmininką. Iš kairės: 
K. Mileris, Hamiltono Tautos f. atstovas, kun. P. Užubalis, L. Valiū- 
nienė, Vliko pirm dr. J. K. Valiūnas, St. Banelis, Tautos fonto krašto 
jgal. ir Ant. Rinkūnas, Krašto v-bos pirm.

grįžtant. Nors ir pusbadžiai gy
venant, bet su mama buvo ge
riau, negu vaikų namuose ir dar 

i tokios “auklėtojos” priežiūro
je-

Mindaugėlis neilgai gyveno. 
Jis buvo jau 12 metų. Kartą 
susirgo. Paguldė ligoninėn ir 
ten mirė. Jau buvo visai silp
nas. Paprašė, kad jį pasodintų 
bėdas ir rūpesčius, bet visada 
prašydavo niekam nesakyti. Aš 
jam prižadėdavau ir žodį lai
kydavau. Man buvo nevalia kiš
tis į vaikų auklėjimą, nes aš 
buvau tik rankdarbių instruk
torė. Ai man, tremtinė ir liau
dies priešas gali iškreipti vai
kus iš komuhistinės auklėjimo 
linijos.

j Abu berniukai labai pergyve- 
i no motinos netekimą. Jie labai 
i bijodavo, kad mama kalėjime 
ant puoduko Sė li ir skundžiasi 
slaugei:

— Ai, kaip nenoriu mirti. Aš 
dar taip noriu gyventi.

Tai pasakęs pradėjo mirti ir 
suglebo ant slaugės rankų.

Palaidojo vaikų namai. Auk
lėtojai su vaikais palydėjo į 
kapus. Griežė vaikų namų auk
lėtinių orkestrėlis. Niekas ant 
jc kapo nepastatė kryželio. Nie
kas nežinos, kad čia ilsisi mūsų 
tautos daug iškentėjęs trem- 
tinėlis, žiauriai išplėštas iš tėvo 
rankų ir nuo tnelynveidžio Už
venčiu ežero pakrančių išvary
tas tolimon Sibiro šiaurėn

Aš Mindaugėlio laidotuvėse 
nedalyvavau, nes buvau išvary
ta dirbti į pagalbini vaikų na
mų ūkį.

Tokiai didelei prieglaudai rei
kėjo daug ir gerų. auklėtojų. 
Bet dauguma auklėtojų buvo 
partietės ir toms pareigoms vi
sai netiko. Tiesa, ir tam didžia
jam našlaityne buvo keli švie
sūs žiburėliai, kūne rūpinosi naš 
laitėliais ir nuoširdžiai juos glo
bojo ir auklėjo. Bet turiu pa
sakyti komunis'ų partijos ne
naudai, kad to3 geros; js auk
lėtojos buvo ne komunistės.

Aš puikiai sugyvenau su vai
kais ir vieni kitus mes labai 
gerai suprasdavom. Kur tik aš 
pasirodydavau, tuojau mane ap
stodavo pulkelis vaikų: vieni

(Nukelta į 4 psl.)

lyg į karo lauką.
Mus pasitinka ga'na simpatiškas žydelis, pasis

veikina, prisistato ir, susodinęs į laukiantį autobusą, 
žada parodyti “Kitą medalio pusę — Izraelio Jeruza
lę.

Bet ją tik pravažiuojam, mažai kur sustodami. 
Čia žmonės švaresni, gatvės platesnės, daug medžių, 
nematyti apleistų namų.

Nors Izraelio oficialioji sostinė TelAvivas, jų val
džia gyvena Jeruzalėj.

Pravažiuojam vadinamą Vatikaną, kur gyvena 
vyriausias rabinas ir kur atliekamos vestuvinės ir ki
tokios ceremonijos.

Naujoji miesto dalis tikrai nauja: gražūs, aukš
ti, moderniški pastatai, vieni užbaigti, kiti baigiami. 
Labai įvairi statyba, gera dirva pasireikšti architek
to vaizduotei. Daug namų stovi ant kolonų, kas iš
sprendžia ventiliacijos klausimą ir sutaupo vietą, nes 
apačioje įrengti garažai ar aikštelės vaikams žaisti.

Naujasis miestą kuriasi ant kalnų, tarp kalnų ir 
pakalnėse, todėl ir statyba priderinta tam gamtovaiz
džiui. Pagal įstatymą, naujoji statyba yra tik iš ak
mens.

Sustojam prie ypatingai įdomaus pastato, kurį 
sudaro dvi dalys: baltoji, atrodo, kaip milžiniško bal
to skėčio kepurė ir juodoji — keturkampė aukšta, 
plati marmuro siena. Tai muziejus, kuriame yra prie 
Mirties jūros rasti senieji raštai, kurių tema —švie
sos sūnų kova prieš tamsumos sūnus — buvo parink
ta šio pastato statybai.

Kristus, žiūrėdamas į Jeruzalę, sakė: “... ir ne
liks akmens, ant akmens”. Jo žodžiai išsipildė — 
miestas buvo sunaikintas. Bet, žiūrėdami į šių die
nų Izraelio Jeruzalę, nebematom nė pėdsako tos tra
giškos praeities.

(Bus daugiau)



MŪSŲ KOL O N L J O S E
NEVV YORK, N. Y.

PASIRUOŠIMAI GEGUŽĖS 13 
PARADUI

Patriotinių JAV organizacijų 
rengiamo gegužės 13 d. New 
Yorke parado su pagrindiniu 
šūkiu “Support our boys in 
Vietnam” paskutiniai paruošia
mieji darbai vykdomi su didele 
sparta. Lietuvių dalyvavimui 
tame parade pritarė visi mūsų 
veiksniai. Parado rengimo ko
mitetui vadovauja dr. A. Bud- 
reckis, N. Y. Alto pirm., ir dr. 
A. Vakselis, LB New Yorko apy 
gardos pirm. Kiti k-to nariai 
yra Z. Dičpinigaitis, S. Dzikas, 
R. Kezys, A. Mažeika, V. Pad- 
varietis ir A. Sperauskas.

Paradui gaminama per šimtas 
prasmingų plakatų. Kviečiama 
parade dalyvauti ne tik New 
Yorko, bet ir plačių apylinkių 
lietuviai. Jų laukiama iš New 
Jersey, Philadelphijos, Water- 
burio, Hartfordo ir kitų koloni
jų. Ši talka organizuojama y- 
pač per L. B. apylinkes. Visos 
lietuvių organizacijos kviečia
mos parade dalyvauti organi
zuotai su savo vėliavomis ir u- 
niformomis, arba bent paraginti 
savo narius parade dalyvauti.

Lietuvių ruošos ir dalyvavi
mo parade propaganda ameri
kiečių spaudoje rūpinasi A. Ma
žeika. Jis paruošė ir deklaraci
ją, kuri bus dalijama praei
viams parado metu. L. B. apy
gardos paruoštu atsišaukimu į 
lie4 uvius paskleidimu rūpinasi 
V. Radzivanas.

Plakatų pagaminimui ir ki
toms būtinoms su parado ruo
ša surištoms išlaidoms apmo
kėti New Yorko A.L T. ir L.B. 
apygarda paskyrė po 100 dol. 
Bet jų neužteks. Organizacijos 
ir pavieniai asmenys prašomi 
tam tikslui aukas siųsti L. B 
apygardos ir komiteto ižd. Vin
co Padvariečio vardu (87-40 
127 7t. Riehmond Hill, N. Y. 
11418).

Lietuvių rinkimosi vieta lai
kinai nustatyta 88 gatvės ir 
Lexington Ave. sankryžoje. Ten 
yra IRT požeminio traukinio 
Lexington linijos stotis, iki ku
rios ir- prašomi visi parado da
lyviai važiuoti. Rinktis reikia 
prieš 12 vai. Moterys kviečia
mos dėvęti tautinius drabužius.

Parado komitetas kviečia vi
sus, kas tik gali, parade daly
vauti. Tuo paremsime JAV ko
vą prieš komunizmą ir tupėsi
me progos priminti Lietuvos 
okupaciją ir mūsų tautos laisvės 
kovą. Paradas vyks penktąją 
Avenue nuo 96 iki 63 gatvės.

S. Dz

NEVV HAVEN, Conn.
A.L.R.K. MOTERŲ 33 Kr. 

JUBILIEJUS

Prieš 50 metų, kovo 27 d., 
New Haven Conn., “gimė kū
dikis”, — kun. dr. Goro žodžiais, 
— “A.L.R K. moterų s-gos 33-ji 
kuopa”. Išsilaikyt 50 metų, sve
timam krašte, kataliku — leng
viau, išlikti sąmoningu lietuviu, 
sunkiau. 33 kuopa per eilę me
tų amžinybėn išlydėdama savo 
pirmąsias nares ir pasipildyda
ma naujomis, tebėra stipri ir 
gausi. Kuopoj yra 42 narės, iš

NASLAITYNAI
Atkelta iš 3 psl.)

prašydavo išversti vokiečių kal
nus straipsnelį, kiti — paaiš
kinti sunkesnį uždavinį. Su tais 
pačiais reikalais jie dažnai už
bėgdavo pas mane į siuvyklą. 
Našlaičiams reikia užuojautos
Našlaičiams iš vyresniųjų rei

kėjo daugiau meilės ir širdies. 
Visi mokytojai iri auklėtojai ge
rai žino, kad jiem patikėtas jau 
nąsias galvutes reikia atsukti 
į saulę, jaunutes sielas reikia 
išmokyti nusilenkti visatos Kū
rėjui, o ne kurstyti jų gležnu
tėse širdelėse komunistinių bu
ranų sukeltų audrų, neskiepy
ti neapykantos savo broliui Aš 
s el giausi meile įsigyti jų pasi
tikėjimą ir jie beveik visi buvo 
su manimi. Bet tas pradėjo ne
patikti vaikų namų vadovybei.

Didesnieji vaikai žinojo, kad

jų 21 paskutinės imigracijos. 
Kuopos pirmininkė M. Jokubai- 
tė. Ji yra puikus pavyzdys ne 
tik kuopos narėms, bet visiems 
lietuviams. Marijona Jokubaitė 
gimusi Lietuvoje, Gargžduose, 
Kretingos apskrity, šešių mėne
sių atvežta Amerikon. Augo ir 
dalį jaunystės praleido Bayonne, 
N. J. Būdama dešimties metų, 
tėvelių buvo nuvežta dešimčiai 
mėnesių Lietuvon. Kalba puikiai 
lietuviškai. Tėvai Jonas ir Iza
belė Jokūbaičiai buvo geri ka
talikai ir tikri lietuviai žemai
čiai. Net ir dabar, kiekvienu 
kritišku momentu, Marytė ieš
ko išeities savo tėvų patarimuo
se. M. Jokubaitė būdama 15 me
tų jau pradėjo aktyviai, reikš
tis lietuviškoje veikloje. Tai y- 
ra pirmoji ir dabartinė kuopos 
pirmininkė, pirmininkavusi 48 
metus! Su pasididžiavimu, pa
garba ir padėka, M. Jokubaitė 
visada mini savo “rankas” M. 
Ramanauskienę, O. Norkūnaitę, 
J. Šilkienę, R. Kisielienę ir eilę 
narių, iškeliavusių amžinybėn. 
Nemažiau dž'augiasi ir vėliau 
rtvažiavusiom, kurios ilgi, nuo-
'.rdžiai dirba kuopoje. G. Ži

donienė yra kuopos vicepirmi- 
linkė, o V. Gruzdienė — jau 

ailė metų protokolų sekretorė. 
Tokiose rankose 33-ji kuopa iš
silaikė stipri 50 metų. Neabe
jojama, kad dar ilgai laikysis, 
jei jaunosios lietuvaitės paklau
sys kun. dr. Goro raginimo, ju
biliejaus pamoksle, stoti narėm 
i sąjungą!

Balandžio 16 d. 10.30 vai. pa
maldomis pradėta didelė šventė 
— auksinis jubiliejus. Mišias 
atnašavo kun. dr. Goras, pasa
kydamas gražų pamokslą jubi
liejaus proga. Per Mišias giedo
jo moterų choras — kuopos na- 
ės.

Gražiai papuošton parapijos

S;’ įuliį;.! i 
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A.L.K. M. s-gos, 33 kuopos New 
Haven, Csnn., auksinio jubil ejaus 
bankete pirmai ir dabartinei pirmi
ninkei, pirmininkavusia 48 metus 
(Kl. Jokubaitei) prisega gėles, kuo
pęs narė (šio banketo šeimin nkė) 
T Strimaitienė. Nuotr. St. Lipč:aus

*»

AL. R.K.M. s-gos iškilmingi pie
tūs New Haven, Conn. auksinį ju- 
b lieju švenčiant 33-čiajai kuopai. 
Ona Norkūnaitė. M. Ramanausk e- 
nė. A. Gruzdys, sės. Igne. M. Jo
kubaitė. Nuotr St. Lipei aus

man neleido vaikų namuose mai 
tintis ir, kad aš sunkiai verčiuo
si su maistu. Graudu būdavo, 
kai jie norėdami man gera pa
daryti ir parodyti savo prisiri- 
H-Tv-a, atnešdavo man savo pus
ryčių sviesto davinį. Aš jiems 
s,i ašaromis akyse dėkodavau 
ir liepdavau patiems suvalgyti, 
bet jie manęs neklausydavo ir 
trupinėlį sviesto palikę kur nors 
kamputyje tyli? i išbėgdavo.

Penkis metus dirbau didelia
me Bakčaro našliityne. Du me
tus dirbau Tomsko vaikų patai
sos namuose ir įsitikinau, kad 
ko munistams nepavyks išauldė- 

. ti “homo sovieticus”, nes ko
munistinė tironija nesuderina- 

dieviška žm įgaus prigimti
mi.

Žmonių vaikams reikia šir
dies ir meilės, o tą nemarią mei
lę turi tik Motina

salėn žmonės gausiai rinkosi pie
tums ir programai. Pirm. M. 
Jokubaitės paprašytas klebonas 
kun. A. Zanavičius sukalbėjo 
maldą. Kalbėjo vietos LB apyl. 
pirm. A. Gruzdys. Prisegtos gė
lės ilgiausiai ir daugiausiai pa
sidarbavusioms kuopoj. Sekė ei
lė sveikinimų. Jautriausias svei 
kinimas vietos moterų klubo. 
Sveikinimus laiškais ir telegra
momis perskaitė A. Lipčienė. 
Pagrindinę kalbą pasakė sesuo 
Paulė iš Putnam.

Meninę programą atliko sol. 
S. Nasvytytė-Valiukienė. Daina
vo arijas iš Sekminių kanta
tos — Bacho, iš Mignon — Tho
mas ir Na, tai kas — Kavecko. 
Bisui V. K. Banaičio Atsikėliau 
ankstųjį rytelį. Publika buvo su
žavėta solistės pasirinkto reper
tuaro puikiu išpildymu. Akom
panavo Lily Bita. Pabaigai visų 
pagiedota Marįja, Marija. Iš
dalintas jubiliejinis pyragas.

Minėjimas pilnai pasisekęs. 
Dar kartą newhaveniečiai pasi
rodė vieningi, nepagailėdami fi
zinės, moralinės ir materialinės 
pagalbos. Scenos dekoraciją pie
šė moterų kiubo pirm. dail. L. 
Ž:donytė ir meninę programą 
išpildė S. Valiukienė be jokio 
atlyginimo.

Maistas pagamintas puikiau
siai ir svečių aptarnavimas pa
vyzdingas! Nepaprastu darbš
tumu, rūp stingumu ir sugebė
jimu šeimininkauti pasirodė Te
resė Strimaitienė, prityrimu J. 
gilkienė, talkininkėmis M. Mer- 
kevičienė, Samulienė, Šaulienė 
A. ir Goldupienė. Ne tik kad 
pačios dirbo, bet ir savo vyrus, 
dukras darban įtraukė.

trumpai

— L.M.K.F. vietos klubas y- 
ra pasikvietęs paskaitai mūsų 
žinomą žurnalistę E. Cekienę 
gegužės 22 d. Tema Lietuve 
moteris kovoje už tautos lais-
vę

_  Dr. M. Nasvytis po sun
kios širdies operacijos, — pa
sveiko, sustiprėjo ir vėl jaučiasi 
gerai.

_  Dr. E. Marijošiūtės-Vaiš-
įienės pastangomis kovo 17 d. 
įkurta moksleivių ateitininkų 
kuopelė. Valdyboje: Tomas Pleč 
kaitis — pirm., Gitą Merkevi- 
čiūtė —sekr., Rūta Goldupai- 
tė — ižd. Pirmasis kuopos su
sirinkimas įvyko balandžio 16 
d. Į susirinkimą atsilankė se
suo Paulė ir sės. Igne. Abi pa- 
sakydamos po trumpą kalbą.

— Southern, Conn., kolegijoj 
vasario 16 d. dr. G. Vebrienės 
pastangomis, lietuviukai tauti
niais rūbais atstovavo lietuvius, 
o kovo 14 d. kitoj mokykloj 
Dalios Mackevičiūtės-Baker rū
pesčiu, tautybių pasirodyme da
lyvavo ir lietuvaitės.

— Antanina Česnakaitė-Gai- 
liūnienė mirė kovo 18 d.

Albina Lipčienė

Coaldale. Pa.
BUVĘS SIBIRO KUNIGAS 

ATŠVENTĖ AUKSINĮ
JUBILIEJŲ

Kun. Pranciškus L. Mockus, 
lietuvių šv. Jono parapijos Coal
dale, Pa. klebonas bal. 30 d. 
atšventė auksinį kunigystės ju
biliejų. Toje parapijoje kun. Moc 
kus darbuojasi jau 40 metų. 
Anksčiau yra buvęs Bostone ir 
Waterbury, Conn.

Kun. Mockus yra gimęs Tryš
kiuose, Lietuvoje. Teologijos 
mokslus baigęs Petrapily, kuni
gu buvo įšventintas 1917 m. Jo 
pirmoji parapija buvo Omskas, 
Sib’re. Po poros metų jis buvo 
perkeltas i Kęlerovką, taip pat 
Sibire. Kai dėl bolševikų prie
spaudos toliau nebegalėjo ten 
darbuotis, grįžo į Lietuvą, o 
paskiau giminių kv’ečiamas 
1923 m. atvyko į JAV.

Pamaldose pamokslą pasakė 
kun. L. Peck. Dalyvavo 22 ku
nigai. Asistavo: arkikunigu — 
kun. Kazimieras Klevencė, dia
konu kun. K. Batutis iš Ph:la- 
delphijos, subdiakonu kun. St. 
Lukšys iš Tamaųua. Kolumbo 
vyčiai sudarė garbės palydą.

Rochesteryje. N.Y , Įvyko moksleivių ateitininkų šventė. Čia susirin-

DEŠIMT MĖNESIŲ - TŪKSTANTIS 
APRENGTŲ

jęs vasarą ir atostogų niekad 
neturi. Tikimasi šiek tiex bend
ros šalpos (Balfo) iždą papildy
ti vieno testamento palikimu. 
O gal kai kuriose vietovėse bai- 

. , umamų švente, u,» sus.rm- ^.iojo birželio minėjimuose ša- 
kusios ponios aptaria šventės išlaidas. Iš k. į d.: Anč ukaitiene. Pra-Hia gražių žodžių Lietuvos kan- 
sauskienė, Butrimienė. V. Puidokienė, J. Krok enė ir O. Pupininkienė.'1 1

Nuotr S. Fiori

Geriems talkininkams pade-| 
dant dabar Balfo Centre nuo
lat sudaromi ir paštan gabena- j 
mi individualūs rūbų siuntiniai. I 
Per paskutinius dešimt mėne
sių (liepos — kovo) Balfas iš
siuntė 1,044 siuntinius, kuriuose 
daugiausia buvo rūbai.

Naujos medžiagos į Lietuvą
Visiems gerai žinoma, kad j 

Lietuvą ar Sibirą galima siųsti 
tik naujas medžiagas ir iš anks 
to apmokėti muitus. Per de- i 
šimt mėnesių Balfas išsiuntė 1 
381 naujų medžiagų siuntinį į, 
S?SR, už kuriuos sumokėjo 41.! 
240 dol. grynais pinigais. Tais 
siuntiniais daugiausia paremti 
Sibiro tremtiniai. Viena kita 
šeima buvo paremta ir dėl to, 
kad pateko į ypatingą vargą., 
Tiesa, kažkur Rusijoj yra keli į 
lietuviai kaliniai, kuriems lacai 
trūksta maisto, tačiau to mais-1 
to nei įduoti nei nusiųsti iš 
Lietuvos neleidžiama. Tačiau 
maisto siuntiniai iš Amerikos 
(Balfo lėšomis) buvo įte’kti. 
Taigi Balfas kas mėnesį turi su
šelpti per 40 Sibiro šeimų tam 
t’kslui išleisdamas apie 4,000 
dolerių.

Vartoti rūbai Lenkijos 
lietiniams

Gerieji New Yorko ir apy
linkės lietuviai vis dar pristato 
pakankamai gerų rūbų į Balfo 
centrą. Jie čia atrenkam'. pri
taikomi ir siunčiami Lenki losi 
lietuviams. Per dešimt mėnesių < 
buvo išsiųsta 462 rūbų siu atos i 
maždaug 20 svąrų dydžio ir ver Į 
tos apie 22,500 dol.

Lenk.'jos lietuviams paskuti
niu taiku buvo nusiųsta 79 va u 
tų siuntinėliai, už kuriuos su
mokėta 491 dol. •

Ri ikla pabrėžti, kad į Lei.k - 
ją vis dar negalima nusiųsti 
nei liet. knygų nei religinių da
lykų.

Ba'fo centras iš Lenkijos gau 
na per 150 prašymų kas mėne
sį. Deja, pusę jų tenka atidėti

Jubiliejiniame bankete daly
vavo per 500 žmonių. Kalbą pa
sakė kun. Bernardas A. Shim
kus, šiuo metu dėstąs Kard. 
Dougherty Katalikų aukšt. mo
kykloj Philadelphijoje. Taip pat 
kalbą pasakė ir Coaldale meras 
J. E. Sharpe. Jubiliatas susilau
kė gražių dovanų. Iškilmės buvo 
aprašytos ir amerikiečių laikraš
čiuose. J. Žvilb.

If you don’t help 
your sehool officials 

open recreation areas 
nights, weekends and 
during the summer,

nobody else will.

For a free button I and Information to help you, write:
Fitness, Washington, D. C. 20203 

| PRESIDF.NT S COUNCIL ON PHYSICAL FITNESS

I
į staiČ us, nes nors lietuviškai, 
bet yra lenkų ar spekuliantų 
rašyti. Laiškuose iš Lenkijos 
negaili’, a ašarų ir aimanų, 'oet 
yra ir labai daug melo, o tai
nesunku nustatyti, kai palygini'
įvairiais laikais ir įvairiais ad
resais rašytus laiškus. Ypač
mėgstama meluoti apie kūno 
trūkumus. Taip ir atrodo, kad 
Lenkijoj gyvena tik berauk’ai, 
bekojai, akli, kurti; vien našlės' 
ir našlavai. '

Vokietijos lietuviai prašo pinigų
Daug sunkiau patenkint' Vo- 

kiet’jos lietuvius. Šie nuolat 
kreipiasi į Balfą prašydami pi
nigų. Per dešimt mėnesių iš
siųsta tik 25 rūbų siuntos į Vo
kietiją. pinigais sušelpta daug 
daugiau kartų. Vokietijoj rū
bai brangesni kaip Amerikoj, 
bot mūsų šelpiamieji matyt no
ri nešioti vietinės mados ne 
amerikoniškus rūbus. Jei Lenki
joj siuvėjų yra ir lengvai pri
sitaiko amerikoniškus apdarus, 
net jais didžiuojasi, tai Vokle- 
t’joj kaip ir Amerikoj sunku 
siuvėją surasti, o ir atrastasis 
nenori vartotų rūbų pertaisyti 
ir už darbą labai brangiai lupa.

Per paskutinius mėnesius iš
siųsta dar vartotų rūbų į Pran
cūziją, Braziliją, Argentiną, I- 
taliją, Norvegiją, Austriją ir ki
tur. Į Argentiną bei Italiją dar 
nugabenta po kelis didesnius 
maišus atrinktų rūbų laiva’S.

Balfas — knygnešys
Kur tik galima į vartotų rū

bų siuntas Balfas visad ,deda 
ir lietuviškų knygų, žurnalų. Be 
to dar per paskutinius dešimt 
mėnesių išsiųsta 45 siuntiniai 
vien knygų į Argentiną, Aust
raliją, Italiją, Braziliją, Vokie
tiją. Tų siuntinių vertė siekė 
2,200 dol. Daug knygų paau
kojo Balfui J. Kapočius, Liet. 
Enciklopedijos leidėjas, A Ra
gelis iš Rochester, N. Y., ir kiti. 
Taip pat kelis tūkstančius eg
zempliorių davė tėvai salezie
čiai iš Italijos. Šiuo metu Bal 
tas dar turi kelis tūkstančius 
egz. knygų ir apie 10,000 sva
rų rūbų, kurių gal pakaks iki 
naujo rudens derliaus.

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-516>
A-

Baliui jau trūksta pinigų
Dešimties mėnesių laikotar

pyje Balfas turėjo 90,121 dol. 
pajamų, o išleido 94,333 dol. 
Mažai vilties, kad “sausais” va
saros mėnesiais nedatekbų bus 
galima išlyginti; trūkumai bus
dar didesni, nes lietuvių varge
lis nenustoja šakojęs ir lapo.

kiniams bus parinkta ir žalių 
dolerių tų kankinių šalpai. Pi-

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
1967 m. vasario m. 19 d. Amerikos Lietuviu Tarybos 

Los Angeles skyriaus Vasario 16 minėjimo
Devenis M. Dr., A. —$50. 
Paltus, St. — $35 
Skirius, A. B. — $30

Po 25 dol.: Kučingis Kun. Prel. 
Markevičius, Albinas, Petrikai, J, P. 
Pranis, Pr., Radveniai, E. D., SLA 
75-ji kuopa, Šinkys, Emilijus

Po 20 dol.: Cinga, J,, Jodele, J.
Uksai, Vailokaitis, D., Žmuidzinas.

Po 15 dol.: Balsiai, A. J., Jasini- 
niai N. H. Kalvaitis, R. Pažemėnai,
K. K. Opulskicnė, J., Polikaieiai A. ir 
D., Tumas A. T.

Po 10 dol.: Abelkis P., Butkys, P., 
Banionis, M., Bakūnai, O. B., Braž- 
džioniai A. B., Celiešius P., Kun.,; 
Collins F., Dargis, Kv., Dabšys, Dab- j 
šys-Grikinaitė, E., Iešmantienė, M., 
Jurgilas J., M.D., Jovaiša E., Gasparo- 
nis Pr., Grušas, Gustienė O., Kiršo- 
nis A., Keršis Pr., Kalvaitis A., Kup
riai A. ir B., Kontvis, A., Kudirka F. 
Kutra J. A., Kazlauskas, V. V., Lukšys, 
Charles, Lukšienė Ant., Lukoševičius,
J. , Lembertas Pr., Medžiukas, I., Mit- 
kai J. D., Mironai A. O. ( ir 6 ct.), 
Motiejūnas J., Naujokaitis M., Narke
vičius A., Nefas L., Preikšaitis, Mar
tynas, Pažiūra V., Parker M., Pro- 
dzinskas J., Sabaliauskas A., Stropus 
M., Stadalninkai, L. V., Stančikas B.^ 
Skirmantas St., Tamašauskas O., Tu- 
mavieius J., Raulinaitis J. A., Radve
nis Gr., Valčiai J. M., Valiulis G., 
Ūsas, Gydytojų D-jos, Los Ang., Liet. 
Kat. Susiv. L. A.
Steponis C., kun. — $9.00
Jakubauskienė L., — $8.00

Po 6.00 dol.: Andrašunai V ir J. 
Babickas Leonas, Litvinai P. ir A.

Po 5.00 dol.: Adamoniai S. S.
Apeikiai V. N., Anelauskas V., Andri
us J. L., Alekna Pr. Baltrušaitis, J., 
Balčiūnas, J., Baltrušaičiai G., Banio
nienė M.. Baurienė K., Barmai
K. V., Bernotai, S. P., Bulotai 4. 
K. Dambrauskas V., Domkus P., 
Dudienė Ag., Gieda Br. Gedmintas J., 
Grikinai, Jakubėnas J., Janulis B., Ka
ruža K., Kavaliai V.O., Kemeklis H.,

AMERICAN CYANAMID CO
Located at Touhy Avenue and Mannheim Road 

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR:

• KEY PUNCH OPERATOR • GENERAL OFFICE
• FILECLERK • BILLER - TYPIST

• Modern new building • Pleasant working conditions
• Excellent employee benefits• Good salaries

FOR INTERVIEVV CALL MR. MILLER — 827-8871
We are an eųual opportunity emplover

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telėf. — CA 5 -7202
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO. 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SA-TOM.

3%

On savings accounts on investment bonus
NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967 

Sąskaitos apdraustos iki S 15,000 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas
SONATOS IR FUGOS 

SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU
Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur

lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiška’ 
irištas i drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pie tu 
dail Vytauto O. Virkau, kur s Čiurlionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas Dėl savo puošnaus 
išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis

Rinkinys gaunamas ..Drauge" ir pas knygų platintojus, kaina 
$5 00 Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre- 
m juotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2 00
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nigai slysta iš Balfo greičiau už 
kitas gėrybes dėl to, kad už 
siuntinius Sibiro kankiniams 
reikia tik grynais mokėti, taip 
pat pinigais tenka remti tremti
nių mokyklas Europoje bei pi
nigų labiausiai prašo senukai 
bei ligoniai, likę Vokietijoje.

Balfo Reikalų Vedėjas

— Amerikoje automašinų ka
tastrofose daugiausia žūna as
menų naktį tarp 1—6 v. r. 1966 
m. tomis valandomis žuvo 7,720 
asmenų. Po to daugiausia tarp 
5—6 v. p. p. 1966 m. tomis va
landomis žuvo 3,470 asmenų.

Kijus, Al., Kiškis, J. P., Kuzavinis, 
Kulnys A., Kulvinskas, S., Kniuipys 
J., Latvėnas A., Lapatauskas, Lieter- 
mozienė, Navickas J., Narbutai, A. A., 
Narbutai B. G..Mažeikai, A. V., Ma- F 
talaitis, J.,Motasis, K. C., Medelis L., 
Mikuckis, Macys V., Nijergienė, Pa
laikis, Paplauskas, Pažėrai, Petraus
kas, Petronis J., Prišmantas K., 
Sabalis F.., Saladžius V., Staneelis V., 
Sturonas A., Seliukai, Stočkus, E. B., 
Sešplaukis Ig., Simkevičiai Br.. A., 
Sliultz A.. Šepetys S., Švaistas J., Telv- 
čėnas A. L., Tininis J., Truškauskas 
E. J., Radvenis Gr., Račkauskas A. 
Račius J., Rąžulis A., Raulinaitis A., 
Rukšėnas, J. G., Uldukis A. V., Vai
nauskas J. R., Varnas J., Vasiliaus
kas E., Vidžiūnai J. R. K., Žilevi
čius, Zarskus, Žemaitaičiai, Žatkus.

Po 4.00 dol.: Aušrota S., Janulai
tis A.P., Brazdžionis D., Narbutai D.
A., Susinskas Pr., I.ansbergienė J.,

Po 3.00 dol,: Avižieniai, Diržys A., 
Balvočius L., Gustas Pr., Kaributas, 
Naudžius K., Stančikai M., Suman- 
tai, Saras V.

Po 2.00 dol.: Butkevičienė J., Dau- * 
kantas, Dūda St., Corika A. A., Gie 
da A., Galdikas A., Macėnas A., Mar
gis M., Mickevičienė T., Mitkevičius 
A., Mieželiai, Tuminai V., Rimša J., 
Ratkelis S. E., Rodnite V., Sulaitis V., 
Šliupaitė MD., Spirauskas J., Žukas J., 
Veimeris E. A., Zinkė M.

Po 1.00 dol.: Brazauskas A., Gli
kas, Pažemėnas K., Pamataitis P., Su- 
laitis V., Sliakis A., Samson, Šepikas, E. 
Stankus J., Tomašiurtienė M., Žukaus
kas S., Mikulka B.

Iš aukotoji!, nenurodžiusių savo pa
vardės, buvo gauta — $68.05

Viso aukų surinkta $1599. ir 11 ct.
Pagal aukotojų pareikštą valią iš 

aukščiau pažymėtos sumos buvo skir
ta ir perduota:

Tautos Fondui —- $85.00
Rezol. Remti kom. — $65.00
Lietuvių Fondui — $5.00

Los angeles ALT skyriaus valdyba
(pr.)
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BOSTONO ŽINIOS
Lietuvių prapiju reikšmė veikėjų vardu, pvz. ateitininkai 

! galėtų paaukoti prof. St. Šal-
Lietuvių parapijos Ameriko- kauskio vardu ar ir kitų žymių 

je išvarė gilią vagą ne tik dva- Į veikėjų. Tą patį galėtų padary
simame, bet lygiai ir tautiniame I ti ir kitos organizacijos. Tų na- 
lietuvių gyvenime. Lietuviškos mų didžiųjų durų prieškambary

(Lobby) bus lenta su žymesnių
jų aukotojų pavardėmis, o taip 
pat jų vardais vadinsis atskiri 
kambariai.

Sudaryta sekantiems metams 
rėmėjų būrelio valdyba: V. Kul- 
bokiene, Č. Aleksonienė, St. Ta
mošaitienė, O. Ulevičienė, P. Ka
ladė, J. Vembrė ir P. Žičkus.

Gegužės 21 d., sekmadienį, 
Putname įvyks iškilmingas ker
tinio akmens pašventinimas. 
Bus atnašaujamos šv. mišios, 
tuojaus po mišių pietūs, o tada 
kertinio akmens šventinimas.

Kvietimas būti rėmėjais. Pa
stovūs rėmėjai moka $1 į me
tus, statybos rėmėjai, kurie au
koja $25, garbės rėmėjai $50, 
amžinais nariais tampa, kurie 
paaukoja $100, statybos funda
toriai aukoja $500, o garbės fun 
datoriai po $L,000.

parapijos buvo lietuvybės lop
šiai, kur gimė ir augo lietuviš
kos mokyklos, lietuviškos orga
nizacijos ir net lietuviška spau
da. Ne vienas jau čia gimusių, 
užaugusių ir net pagyvenusių 
lietuvių sako, jeigu jis kalba lie
tuviškai, tai yra todėl, kad tė
vai varė į vasaros ir sekmadie
nines lietuviškas mokyklas, ku
rios buvo parapijose, kunigų va 
dovaujamos ir globojamos. Lie
tuviškos parapijos Amerikoje 
lietuvių imigrantų istorijon įei
na kaip gražūs lietuvybės švytu
riai, kurie rodė lietuvybės kelią.

šiandien sava lietuviška pa 
rapi ja reikalinga labiau, nei 
bet kada seniau, nes nutautė
jimo sūkuriai veikia daug stip
riau. Lietuviškoje prapijoje Die 
vo žodis skelbiamas lietuvių kai 
ba, jos metrikų knygose įrašo
me lietuviškus vardus ir pavar
des. Sekmadieniais prie lietuviš
kų oažnyčių durų susitinkame 
savo pažįstamus ir girdim lie
tuvišką žodį. Daugumoje lietuviš 
kų kolonijų ir šiandien veikia 
šeštadieninės lituanistikos mo
kyklos parapijų pastogėse ir glo 
boję. Be lietuviškos parapijos 
šiandien mes nuskestume didžio 
joj amerikonėjimo jūroj daug 
greičiau.

Nebeišvengiamas mūši} para
pijų bažnyčiose ir angliškas žo- 
dis.To reikalauja aplinka ir gy
venimo sąlygos, to reikalauja j 
gyvenimo pažanga. Jeigu ir sve
timos kalbos žodžiu plaukia mei 
lė Lietuvai, o darbai tai patvir
tina., tai esamomis sąlygomis y- 
ra natūralu ir dar tenka džiaug
tis. Ieškokim draugų savo tau
tai ir kitomis kalbomis, juo la
biau neatstumkime savųjų, ku
rie jau nebemoka tėvų kalbos.

Kol bus lietuviškos parapijos, 
kol mes jas remsime ir bursi
mės jų pastogėse, kol klausyta
me Dievo žodžio lietuviškai, lie
tuvybė neišnyks. Tačiau bus tuš 
ti mūsų žodžiai apie Lietuvą ir 
lietuvybę, kai mes eisime gar
binti Dievą pas kitus. Kristaus 
Sekminių pamokslą kiekvienas 
girdėjo ir suprato sava kalba.

Tik vienkartinė metinė duok
lė parapijai ir jog aplankymas 
tik didžiųjų švenčių proga yra 
jos marinimas, o ne gaivinimas. 
Tarp bažnyčios vadovo kunigo 
ir parąpiečių privalus ryšys ne 
tik pamaldų metu bažnyčioje, 
bet ir visame gyvenime. Tik tuo 
keliu einant pratęsime lietuviš
kų parapijų, o tuo pačiu ir lie
tuvybės gyvenimą.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone bamketas-reunion 
įvyksta šį sekmadienį, gegužės 
14 d. Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje So. Bostone. Turėtume visi 
dalyvauti, o kurie negalime, 
nors savo auka privalome pri
sidėti prie savo parapijos išlai
kymo.

Penkiolika tūkstančiu
Paskutiniajam Nekaltai Pra

dėtosios Marijos seselių Putna- i 
me, rėmėjų skyriaus valdyba 
Bostone turėjo posėdį balandžio 
29 d. Posėdy dalyvavo: kun. V. 
Zakaras, motina pagelbininkė se 
šuo Augusta, sesuo Oliveta, V. 
Kulbokienė, C. Aleksonienė, St. 
Tamošaitienė, O. Ulevičienė, P. 
Kaladė ir P. Žičkus. Buvo su-

Prel. J. Balkūnas kalba per Lab
daros p etus, suruoštus Matulaičio 
Namų statybai paremti Bostone.

(Lietuvių radijo valandos 
parengimas

Lietuvių radijo valandai pa
remti balandžio 30 d. įvyko pa
rengimas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje. Programa 
atliko solistas Kazys Jakutis iš 
Woreesterio, o jam akompanavo 
sesuo Katrina. Vedėjas Petras 
Viščinis pakvietimu sudarė rė
mėjų valdybą: St. Drevinskas, 
V. Stelmokas, St. Trepenskis, 
F. Zaletskas ir A. Rudauskas.

to. ""FPF
W?1 B '■' \

- II
įsrra. —hm

Toronto mišrus studentų choras po savo didelio koncerto balandžio 16 d. Prisikėlimo auditorijoje. Chorą 
sudaro 56 akademinio amžiaus choristai. V duryje choro įsteigėjas ir vadovas muz. K. Bronius Jurkšas 
ir akompanatore D. Skrinskaitė. Nuotr. M. Pranevičiaus

Argi nebemegstame skaityti?

PAULIUS ŽIČKUS

Kai važiuojame ryte viešo su
sisiekimo priemonėmis į darbą 
atba grįžtame namo, matome, 
kad dauguma kmerikiečių skai
to laikraščius ar knygas. Tiesa, 
daug jų skaito sporto žinias, ko 
mikus ar sprendžia kryžiažo
džius. Gal ne tiek svarbu, ku
riuos puslapius jie skaito, svar
bu kad perka ‘ knygas, laikraš
čius ir skaito. Kadangi darbovie 
tese ir kituose susitikimuose 
sportas yra dažna pasikalbėji
mų tema, tai jie ieško tokių ži
nių ir laikraščiuose. Mat politika, 
mokslu ir kultūrinėmis temomis 
masė gal mažiausiai domisi.

Kaip yra su lietuviškomis 
knygomis ir laikraščiais? Ar lie 
tuviai skaito? Knygų leidėjai ži
no spausdinamų knygų tiražus 
ir kiek jų išparduodama, o laik
raščių leidėjai žino kiek prenu
meruojame lietuviškus laikraš
čius. Kiek mes žinome, tie skai
čiai neimponuojanti.

šimtas dolerių per metus
Vien tik po II-jo pasaulinio 

karo daugiau nei pora dešimčių 
tūkstdnčių lietuvių yra atvyku
sių į Ameriką. Senosios kartos 
ateivių yra dar didesni skaičiai. 
O juk baųdome priskaičiuoti a-

pie milijoną lietuvių šioje šaly
je. Taigi, jeigu vien tik naujų at
eivių daleiskime nors 50 procen
tų pirktų lietuviškas knygas ir 
skaitytų lietuviškus laikraščius, 
jų būtų išparduodama daug dau 
giau. O ką jau bekalbėti apie 
milijono skaičių. Sakykime, jei
gu kiekvienas lietuvis išleistų 
spaudai tik po vieną dolerį per 
savaitę, kas būtų visai nedaug, 
o susidarytų $52 per metus. Jei
gu prenumeruotume tik po po
rą laikraščių (tai būtų irgi la
bai mažai), tas sudarytų arti 
$25, tai knygoms liktų $27. Im
kime vidurkį $4 knygai (mūsų 
knygos parduodamos pigiau), 
tai nupirktume septynias kny
gas. Esant tokių pirkėjų tik 
10,000 jau nupirktume 70,000 
knygų per metus. O tokiuo kie
kiu jau galėtume didžiuotis. Ir 
tokiai masei tas 70,000 knygų 
yra lengvai nuperkamos ir mes 
savo kišenėje to net nepajustu
me. Nežinau kiek išparduoda
ma dabar, bet abejoju ar meti
nis skaičius pasiekia nors 
10,000. Tai mažiau nei dešimto-

mui lietuviško laikraščio randa
me ir ieškome visokių: skaitau 
anglų kalba amerikoniškus, ne
turiu laiko skaitymui, paštas ne 
tvarkingai pristato, radijo ir te
levizija duoda naujesnes žinias 
ir daugybę kitų. O vis dėlto, tur 
būt, p įgrindinė priežastis — gai 
lime tų kelių dolerių. Mielai pa
skaitome pas savo kaimynus, 
nes nereikia mokėti. Taigi yra 
jau daug ir naujų ateivių šei
mų, kurių nebelanko nei vienas

KBRBLIBI PAS ŠV. TtVB
Popiežius Paulius VI-sis iškilmin

goje audiencijoje priėmė Norvegijos 
karalių Olav V-jį. Po ilgesnio priva
taus pasikalbėjimo, Šv. Tėvas, daly
vaujant aukštiesiems karaliaus palydo
vams, pasakė kalbą, kurioje išreiškė 
viltį dar didesnio šiaurės kraštų suar
tėjimo su Apaštališkuoju sostu. — Ne
seniai apsilankius Danijos ir Švedi
jos karaliams — kalbėjo Popiežius 
— malonu pasveikinti jūsų kilnybę 
Romoje, kuri niekad nepamiršta Skan
dinavijos tautų, davusių katalikų Baž
nyčiai tiek šventųjų, kaip ir jūsų 
pirmtaką Šventąjį karalių Olavą. Jau 
dvyliktame amžiuje — tęsė toliau Sv. 
Tėvas — mūsų pirmtakas Adrianas 
V-sis, prieš tapdamas popiežiumi, lan
kėsi Norvegijoje ir įkūrė Vidaros ( da 
barTrondheimo) arkibyskupiją ir de
šimtį vyskupijų. Po to šešioliktame 
šimtmetyje įvykęs skilimas buvo liūd
nas visai krikščionybei. Tačiau pasku
tinių laikų ekumenizmo — krikščio
nių vienybės dvasia, teikia vėl naujų 
vilčių — pareiškė Šv. Tėvas. Kata
likų Bažnyčia, po visuotinio Bažny
čios susirinkimo, ištikimai siekia vi

sų krikščionių vienybės ir reikia ti
kėtis, kad naujoji dvasia nugalės is
torijos bėgyje kilusias kliūtis. Norve
gijos karaliaus pirmasis vizitas Vati
kane — pabrėžė Popiežius — atida
ro naują erą abipusių santykių atžvil
giu ir yra, kaip sakoma tų LAIKU 
ŽENKLAS, kuriuos pramatė mūsų 
pirmtakas Jonas XXIII-sis, taip labai 
gerbiamas Norvegijoje, kaip ir visa
me pasaulyje.

Toliau Šv. Tėvas pasidžiaugė Nor
vegijos kilnia laikysena katalikų at
žvilgiu, kurie nors ir negausūs kraš
te, yra daug prisidėję Norvegijos var
do iškėlimui pasaulyje, kaip pav. di
džioji rašytoja Sigrid Undset ir kiti 
žinomi intelektualai. Baigdamas savo 
kalbą Šv. Tėvas palinkėjo Norvegijos 
karaliui, jo šeimai ir visai norvegų 
•tautai gausios Dievo palaimos ir vi
sų didžiausių malonių — taikos ir 
gerovės.

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

Čiurlionio Monografijos Reikalu
Chicagoje susidaręs Čiurlionio | Čiurlionio Monografijai Leisti 

Monografijai Leisti Komitetas iš Komitetas kreipdamasis į visą 
lietuviškas laikraštis. Tie, kurie K. Bradūno, P. Čepėno, P. Gau- . plačiąją lietuvių visuomenę pra- 

čio, J. Jurkūno, K. Varnelio ir šo jų darbą visokeriopai parem-jau atsisakė lietuviško spausdin 
to žodžio, vargiai juos pasieks 
ir šis straipsnelis. O būtų gera, 
kad pasiektų, kad jie pagalvotų 
ir paskirtų keletą dolerių lietu
viškam spausdintam žodžiui. 
Taip pat norisi užbėgti už akių 
tiem3, kurie ieškome progos ne
beatnaujinti lietuviško laikraš
čio. Pirm negu atsisakysime, pa 
siklausykime savo širdies balso. 
Argi ten nebeliko nieko lietuviš
ko? Ar mes nebeturime nieko 
švento, kas mus rištų su praei
timi, tėvų kalba ir gimtąja že
me?

Reikėtų gerai pasvarstyti
Ir dar. Senoji karta vis dau

giau išeina amžinybėn. Tur būt, 
dažnu atveju laikraščių leidyk- 

nors jog gauna pranešimus, kad “pa
pe” ar “mame" mirė ir nebe-

ji dalis to, ką privalėtume iš-1 siųskite laikraščio. Šiuo klausi-

Maldos diena už Lietuvą
Minint 50 metų sukaktį nuo 

Marijos pasirodymo Fatimoj, ge 
gūžės 14 d., sekmadienį, 10 va
landą, šv. Petro parapijos bažn

Į parengimą buvo atsilankęs ir bus laikomos pamaldos už pa- 
Mass. Attorney general Elliot šaulio taiką ir Lietuvos laisvę. 
Richardson. į Prašome gausiai dalyvauti.

Mūsų kolonijose
Hartford, Conn.

TEISININKUI JONUI 
MERKIUI 75 METAI

Šiuo metu Hartforde gyvena 
nepriklausomos Lietuvos teisi
ninkas Jonas Merkys, kuriam 
vasario 10 d. suėjo 75 metai.

Jonas Merkys yra gimęs Jū
žintų miestely, Rokiškio apskr.
Ten jo tėvas su klebonu kun.
Dižulskiu platino rusų draudžia
mą lietuvišką spaudą, daugiau
sia maldaknyges.

Tuo laiku, sako, rusai pamal
dų metu įsiverždavę į bažnyčias 
ir atiminėdavę iš žmonių malda
knyges, o juos tremdavę Sibi
ran. Toks rusų elgesys su žmo
nėmis ir tėvo su klebonu drau
džiamų lietuviškų knygų plati
nimas, be abejo, turėjo didelės į- 
takos jaunose dienose Jonui

pirkti. Nesakomę, kad lietuvių 
rašytojų visos jtnygos yra še
devrai, tačiau yra visai gerų, ku 
rios tiktų ir geriausiai bibliote
kai.

Nei kiek negeresnė lietuviškų 
laikraščių padėtis. Kai tik atvy
kome į Ameriką (turiu mintyje 
naujuosius ateivius), užėjęs į 
bet kurią tremtinių šeimą galė
jai rasti net po kelis lietuviškus 
laikraščius jų bute. Buvo džiu
gu.

Kovotojus trėmė Sibiran
Metai bėgo. Veik visi atsisto

jome ant tvirtesnio ekonominio 
pagrindo. Ne vienas turime gra
žų namą, gražius baldus, kiti 
net kasmet keičiame automobi
lius į naujus modelius. Esame 
pasipuošę ne blogiau už daugu
mą amerikiečių ir turime neblo- 
gesnius darbus. Tai irgi džiugu 
ir tas patvirtina, kad lietuvis y- 
ra sugebantis ir kultūringas. Ne 
bevengiame svečių ir jų pavai
šinimo “tauresniu” gėrimu. Ir 
charakteringa, kad ekonominis 
gerbūvis stumia iš mūsų namų 
lietuvišką rašytą žodį, už kurį 
mūsų seneliai kovojo, buvo tre
miami Sibiran arba žuvo nuo ru 
sų kulkų. Daugelyje namų mažė
ja prenumeruojamų laikraščių 
skaičius, o kai kur jau ir visai 
išnyko. Pasiteisinimų atsisaky-

mu irgi reikėtų pagalvoti. Visas 
besimokantis jaunimas mieliau 
skaito angliškai, o daug jo, ku
ris silpnai arba gal ir visai ne- 
beskaito lietuviškai. Ameriko
niškuose laikraščiuose nieko ne 
rasime apie Lietuvą ir lietuvy
bę. Kad tas jaunimas nors kiek 
galėtų prisiminti savo kilmę ir 
tėvų bei protėvių šalį, ar nerei
kėtų bandyti ir šioje srityje ką 
nors, ką jie suprastų ir kas juos 
patrauktų. Tiesa, turime Litua
nus, Vytį ir dar gal ką nors. Bet 
ar tas patenkina visus, ar moka 
patraukti, kad būtų mielai lau
kiami svečiai. Manytume, kad ir 
šis klausimas reikėtų gerai ap
svarstyti. Bet pagrindinė šio 
straipsnelio mintis yra lietuvių 
kalba spausdintas žodis, kuriuo 
visiems reikėtų daugiau susirū
pinti. Net ir vietoje dovanos 
tam tikromis progomis, kai ži
nome, kad mūsų draugo nebe
lanko lietuviškas rašytas žodis, 
padovanokime pusmečio ar me
tų laikraščio prenumeratą. O ta
da gal ir patys persigalvos ir pa 
tys atnaujins.

Tai tik mažytė užuomina mū
sų spausdinto žodžio reikalu, o 
reikėtų ją judinti dažniau ir 
daug rimčiau.

E. Vilko — pirmininkaujamas 
P. Čepėno jau pradėjo visus pa
ruošiamuosius darbus Čiurlionio 
monografijai anglų kalba išleis
ti. Susitarta su p. A. Raunit — 
kuris sutiko paruošti monogra
fijai tekstą. Tekstas jau šią va
sarą bus perduotas į spaustuvę. 
Taip pat baigiama telkti Čiur
lionio Monografijai reprodukci
jos, jos su teksto autorium ta
riantis atrenkamos ir paruošia
mos spaudai, šiam nelengvam 
darbui vadovauja komiteto na
rys dail. K. Varnelis.

Pirmasis Čiurlionio monogra
fijai leisti mecenatas yra Chica
gos Lietuvių Menininkų klubas 
įnešęs stambią $3.000 — auką. 
Čiurlionio Monografijai Leisti 
Komitetas yra nuoširdžiai dė
kingas Chicagos Lietuvių Meni
ninkų klubo valdybai už šią di-

ti — ypač savo aukomis — bei 
prenumeratomis.

Aukas siųsti komiteto iždinin
kui

Jonas Jurkūnas 
3259 W. 66 Str.
Chicago, III. 60629.

arba tiesiai į Čiurlionio Mono
grafijai Leisti Komiteto s-tą 
40301

Chicago Savings and Loan,
6245 So. Western Avė.
Chicago, III. 60636.
Prenumeratos sąlygos bus 

praneštos vėliau.
M. K. Čiurlionio monografijos 

išleidimas anglų kalba turės di
delės kultūrinės vertės supažin
dinant platesnį pasaulį su Lie
tuves genialiuoju menininku. 
Šiuo leidiniu gražiai prisidėsime 
ir prie Lietuvos Nepriklausomy-

delę paramą ir jai reiškia savo ' bės 50 metų atžymėjimo 1968 
viešą padėką. metais, (sk.)

T E A C H I N 
FRESNO COUNTY, CALIFORNIA

Elementary, Secondary, Mentally Retarded and Speech Therapy, 
Min. Req. AB vvith 8 hours practice teaehing or AB with 2 years 
experience. Excellent opportunity in the siinny San Joaųuun 
Valley. Near State Colleges and Universities. Finest recreational 
area in the west.

WIRE. WRITE, OR CALL MR. E. DEUTSCHMAN

FRESNO COUNTY SCHOOLS
2314 Mariposa St. Fresno, California 

Phone 209-268-6011

VLADO RAMOJAUS (“Lenktynės su šėtonu” autoriaus) nau
joji knyga

KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ
atskleidžia giliomis paslaptimis pridengto Lietuvos laikotarpio sun
kias ir daug gyvybių nusinešusias partizanų kovas. Knygoje auto
rius panaudoja visą šiuo metu prieinamą literatūrą — pačių parti
zanų prisiminimus, okupanto tardymų duomenis Ir patekusių į Va
karus liudijimus. Knygoje rasite apie 200 kovotojų pavardžių ir 
daugybę Lietuvos vietovardžių.

Knyga gaunama pas platintojus ir “Drauge”. Užsakymus 
siųsti ‘‘Draugo” adresu. Kaina 2.50 dol.

vesta Bostone surengtų labda- Merkiui, ir tai vėliau atsiliepė jo
ros pietų apyskaita. Atsiradus 
dar daugiau geraširdžių žmo
nių pinigų senelių namų staty
bai buvo surinkta daugiau nei 
esame paskelbę. Apmokėjus vi

lietuviškame patriotiniame nu
siteikime.

Paskui Jono Merkio tėvai Obe 
lių valsčiuje pirko ūkį. Kadangi 
vietoje prad. mokyklos nebuvo,

sas išlaidas, namų statybai liko tad J. Merkys pradinius moks- 
$15,000 Tai tikrai graži suma. ’us baigė Ilukštoje. Gimnaziją 
Juk tie statomi senelių namai baigė ir teisės mokslus ėjo Pet-

« RADIO (LIETUVIAI) : 
Sav. DAN LIUTIKAS i 

NAUJU PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS.
, ORBITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS. i 

2412 WEST 71st ST, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

CIRCUIT T.V.

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.
J. MIGLINAS

2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063
SS

Jr
tinių komiteto pirmininku.

Į šį kraštą J. Merkys su žmo
na atvyko 1950 metais. Iš pra
džių, jis dirbo prie tabako, o 
paskui 8-rius metus St. Francis 
ligoninėje.

Jonas Merkys, kaip ir jo žmo
na Stasė Merkienė skaito ir pre
numeruoja lietuviškus laikraš
čius, perka lietuvių leidžiamas 
knygas, aukoja Lietuvos lais
vinimo ir kitiems lietuvių reika
lams. J. Merkys ir jo žmona 
Lietuvių fondui testamentu yra 
užrašę $1,000. Be to, jei sveiki 
bus, iki Lietuvos nepriklauso
mybės jubiliejinių 50 metų gal 
įstos L. F. nariais.

Reikia palinkėti teisininkui 
Jonui Merkiui ir poniai Stasei 
Merkienei geros sveikates, kad 
galėtų sulaukti dar daug saulė
tų dienų. J. Bernotas

Teis. J. Merkys

dukterį, su kuria ir dabar lai
mingai tebegyvena.

Kiek vėliau J. Merkys buvo 
paskirtas Panevėžio prokuroro 
padėjėju. Čia gyvendamas ben
dradarbiavo “Panevėžio Balse”, 
rašydamas straipsnius iš teisės 
srities ir kitais klausimais. Per 
H-jį Pasaulinį karą vokiečių 
okupacijos metu J. Merkys bu
vo paskirtas Panevėžio apygar
dos teismo teisėju, ir tose pa
reigose išbuvo iki antros bolše
vikų — rusų okupacijos. Arti
nantis antrą kartą rusams, J.

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th St. RE 7-8899

Kas tik turi gerą skonį,

viską perka pas Lieponį!

rapilyje, Rusijoje.
1920 m. J. Merkys grįžo į Lie

tuvą, ir atsikūrusios Lietuvos , Merkys su žmona pasitraukė į 
teisingumo ministerija paskyrė j vakarus. Gyveno Luebecke ir 
jį teismo tardytoju Utenoje. : kitose lietuvių stovyklose Vokie- 

namuose savo vardus galėtų i- Paskui toms pačioms pareigoms tijoje. Kadangi čia buvo anglų 
amžinti ne tik paskiri asmenys, buvo perkeltas į Rokiškį. zona, tad jam teko būti tarpi-
bet ir organizacijos, paaukoda- Į Gyvendamas Rokiškyje, 1925 ninku tarp anglų valdžios ir 
mos tam reikalui .Gali būti pa- metais J. Merkys vedė žmoną, tremtinių. Be to, keletą metų 
čių organizacijų ar jų žymesnių j Rokiškio teisėjo Grinkevičiaus įvairiose stovyklose buvo trem

bus lyg ir paminklas kandida
tui j šventuosius arkivysk. Jur
giui Matulaičiui (Matulaičio ka
nonizacijos byla jau yra gero
kai pažengusi pirmyn.). Tuos

MOVING 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų
3415 S. LITUANICA AVENUE 

Te. — FRontier 6-1882

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PR 8 - 5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki 
6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro.

<
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CHlCAOUJC IK APtLlNKbfc
C L A S S I F I E D G U I D E

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS IR PROF. DR. V. TUMĖ

NIENĖS PAGERBIMAS

Kasmet gegužės mėnesį mes 
pagerbiame Motinas, šiais me
tais motinos minėj me, kuris į- 
vyko Marąuette parko Švč. Mer
gelės Gimimo parapijos salėje, 
pagerbta prof. dr. Vanda Min- 
gailaitė - Tumėnienė. Jos rūpes
niu Lietuvos u-te suorganizuo
tas Pediatrijos skyrius nemažai 
išleido vaikų ligų specialistų ir 
tuo būdu sumažino vaikų mir
tingumą iki 9%, kai 1905 m. 
vaikų mirtingumas siekė iki 
30%. “Ir mane mokė prof. dr. 
Tumėnienė”, savo turiningoje ir 
išsamioje kalboje pabrėžė dr. J. 
Adomavičius. Įsteigė Panemunė
je vaikams sanatoriją ir ją pati 
tvarkė, buvo pavyzdingiausia 
visoje Lietuvoje. Vokietijoje pa
laidojo savo vyrą Justiną Tu
mėną, kuris pagerbtas susikau
pimo minute.

Prof. dr. Tumėnienės gyveni
mo nuotraukas ekrane parodė 
Al. Kezis, atostogos Kanadoje, 
prof. giminės, pas Žilius namuo
se, su vaikučiais Chicagoje ir kt. 
Mok. Girdvainytė savo paskai
toje bendrai apie motinas kal
bėjo, nuo pat senovės iki šių 
dienų, iškėlė motinos herojišku
mą senovėje, knygnešių laikais 
ir kada išlydėdavo savo sūnų 
laisvę Lietuvai iškovoti. Skaus
mo ašaromis palydėdavo prašy
dama Viešpaties palaiminimo. 
Mok. Z. Juškevičienė savo kūry
ba sveikino prof. dr. Tumėnienę 
ir simboliniai visas motinas. 
Vaikų teatras, vadovaujamas 
akt. Brinkos, suvaidino A. So- 
bieskienės ir P. Valiulienės pa
ruoštą lietuvei motinai vainiką. 
Scenos dekoracijos fone rugių 
gubos, medžiai ir koplytėlė — 
tai Motinos — Lietuvos kampe
lis. Vainikan įpinti eilėraščiai 
apie motiną buvo vaikučių labai 
jautriai ir švelniai išreikšti, kas 
sukėlė vaidintojams daug ova
cijų ir jiems įteikta gėlių. Onu
tė Požemiukaitė, 9 m., Velbasio 
mokinė, plastiškais judesiais la
bai gražiai pašoko “Snieguolės 
karalaitės” baletą ir už tai žiū
rovai nepagailėjo jai daug ka
tučių. Mindaugas Mačiulis, 15 
metų, laimėjęs tris premijas, 
virtuozo gabumu skambino pia
nu Šopeno, Mendelsono ir kt.

JURBARKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
KT

Jau buvo skelbta, kad Jur
barko gimnaziją baigę, joje mo
kęsi ir visi jurbarkiečiai rengia 
susitikimą Chicagoje. Pastaruo
ju metu buvo susitarta, kad 
toks susirinkimas yra patogiau
sias šių metų rugsėjo 2 d. — 
Darbo dienos savaitgali. Visi 
jurbarkiečiai, planuodami savo 
atostogas, dar turėtų laiko į jas 
įjungti ir savo suvažiavimo iš
kilmes.

Chicagoje susidaręs iniciato
rių būrys jau yra susisiekęs su 
nemažu skaičiumi jurbarkiečių. 
Nors nėra lengva pritaikyti vi
siems tinkamiausią datą, bet 
daugumos noras šį pirmąjį suva
žiavimą turėti rugsėjo pradžio
je. Visiems jurbarkiečiams grei
tu laiku bus išsiuntinėti pakvie
timai. Tačiau dar trūksta kai 
kurių jurbarkiečių adresų, nors 
žinoma, kad jie gyvena JAV-se 
ar Kanadoje. Būtų labai gerai, 
kad žinantieji adresus savo pa
žįstamų jurbarkiečių juos pri
siųstų V. Orentienei, 2612 West 
69 St., Chicago, III. 60629. Chi
cagoje arba apylinkėse gyve
nantieji prašomi paskambinti V. 
Orentienei (tel. 778-0505) arba 
S. Endrijonienei (tel. 925-2221).

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitoa knštna

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

I

i kūrinius, kas parodo jo neabe
jotiną talentą muzikoje. Jam ir 
jo mamytei Mačiulienei įteikta 

I tulpių gėlių. J. Bružienės sopra
nas nuskambėjo išpildant: “Būk 
laisva, tėvynė mylimoji", “Ug
niaspalvės aguonėlės”, “Never
gausim mes daugiau”, “Skam
ba daina linksmai” ir kt. dainas 
už ką jai smagiai klausytojai 
plojo. Poniai Bružienei įteikta 
gėlių.

Prof. dr. V. Tumėnienė nuo- 
jširdžiai padėkojo dr. J. Ado
mavičiui už jo pasakytą kalbą 

!— jos praeitą gyvenimo kelią, ji 
pati savęs nebūtų taip įvertinu
si. Pridėjo, kad tas darbas, kurį 

•ji pamėgo suteikia jai gyvybę ir 
norą gyventi, o gamtos grožis 
atneša pasitenkinimą ir gyve
nimo sutemas palengvina. Se
natvės globa turi būti organi
zuota. Čia pat kas tik norėjo 
vaišinosi lietuviškos virtuvės 
gaminiais ir galėjo atsigerti lie
tuviškos giros. Be to atsilankiu
siems buvo rodomas garsinis 
filmas “Kartą pavasarį”. M. K.

“CHIOAGO DAILY NEWS”
LAIKRAŠTIS DALYVAUJA 

SEMINARE

Roy Fisher, vyriausias “Chi
cago Daily News” redaktorius, 
prižadėjo tėvui Gintautui Saba- 
taičiui, SJ, atsiųsti savo atstovą, 
kuris kalbės “What a Newspa- 
per Editor Looks For” tema 
Informacijos seminare šeštadie- į 
nį, gegužės 13 d., Jaunimo Cen-1 
tro didžiojoje salėje. Malonu, , 
kad Chicagos didieji laikraščiai j 
parodė susidomėjimą lietuvių 
organizuojamu geresnės repre
zentacijos seminaru. Šiame se
minare lietuviai pirmą kartą tu
rės progos susipažinti ir užmegz
ti kontaktą su amerikiečių di
džiosios spaudos atstovais, ku- 

Į rių pažintis ir prielankumas yra 
reikalingi mūsų tautiniame dar
be. Organizatoriai tikisi, kad 
lietuviška visuomenė neapvils 
nei rengėjų nei paskaitininkų ir 
gausiai šiame seminare daly
vaus. Kokį dėmesį mes dabar 
parodysim jiems, tokį dėmesį jie 
parodys mums spaudoje. Jei 
mes dabar užsirekomenduosime 
gerai, tai jie vėliau mielai apie 
lietuvius palankiai atsilieps. Se
minaro pradžia punktualiai 1:45 
vai. po p.

Jurbarkiečių suvažiavimui 
pramatoma akademinė dalis, pa
maldos už mirusius ir bendra 
vakarienė bei atsipažinimas. Jei 
kas turėtų kokių pasiūlymų ar į 
sugestijų, dar galėtų jų duoti Į 
anksčiau nurodytu adresu. Svar- j 
biausia — laukiama atsiliepiant 
visų jurbarkiečių. — Ps,

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
vrama Naujoj Anglijoj, Iš stoties 
(VLYN, 1360 bangos, veikia tek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 rai 
po pietų. Perduodama: vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda - 
Steponas J. Minkus- Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E- 
Broadvvay, So. Boston, Mass., Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas h 
‘Drangas”.

iiiiiniiitniiiiniii

CONTRACTORS
IIIMIIHIIIIIIIIIIIIII

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkranstymas 

VVA 5-9209 Chicago, Dlinoii

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal — Free Deliver
5622 S. Racine 434-1113

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Našlė ieško rimtos moters dalin- 
t.s o kamb. butu. Skambink te nuo 
10 vai. iki 6 vai. LA 3-6974.
UOTAI rinktiniam.-, uuomhdnkams. 
Nelaukit — uisliegtsliuoklt dabar!! 
Best Agency, 2025 W. (13. l’K 8-1(032
Aptarnauja pietvakarinę dalj 7 me
tus. Savininkai, kreipkitėu dėl pa
tarnavimo nemokamai.

MISCELLANEOUS

IVI O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-708}

LEO’S SINCLAIR SERVICE
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijoų 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8 - 95SS

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ii 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lel 
dlmai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškal uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar- 
bans garantuotas.

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

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 West 83rd St., Tel. 434-042' 
P. Radonas K. šimulis

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM

Telef. HEmlock 4-2418 
7151) South Maplevvood Avenue

Chicago, Illinois 00029

0E K HRHIMH
IS VIDAUS m IS LAUKO 

Kilimai lr apmušti baldai valomi 
L RUDIS TeL CLiffside 4-1050

109?, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas

F P A N K ZAPOLIS
3208% We»t 95th Street 
Chicagro. Illinois 60642

Tel. GA 4-8054 ii’ GR 0-4339
>-♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦

A. ABALL ROOFING C0.
(steigta prieš 49 metus. 

Dengiame visi, rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą-—“tuck
pointing". Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai

POCIUS DECORATING C0.
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus 

Taip pat ir biznio pastatus

Telef. — 927 - 2809

Heating Contractor
DOMAS ŽUKAUSKAS

Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air eonditioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem, Chicago 9, IU. 
Telefonas VI 7-8447

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienr. "Drauge”.

IEŠKO NUOMOTI

REIKALINGAS 1 MAŠ. GARA
ŽAS S ANDRĮ ALI

Apyl. 74th St., tarp Kedzie ir 
VVestern.

476-6186 arba TR 3-1531

n E a i. E » » A I E

Marą. p-ke. mūr. 2 butai po 6 
kamb. 10 metu senumo. Geraa na
mas. *28,000.

Med. lįi a. j-jų butų — 6 Ir 8 
kamb. Prie namo dar 2 lotai. Kaina 
*16,000.

Marą. p-ke. med. 2-Jų butų namas 
5 ir 4 kamb. Gazo centralinis šildy
mas. *14,500.

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

Namy turinys
Lietuviškas namas, fi kamb. mū

ras. 1H vonios, platus lotas. Giažu 
aplinkui ir viduje. *21,900.

4 butai ir 2 kamb. butas beismen- 
te. Naujas stogas, alyva šildymas. 3 
auto. garažas. *39,000.

Arti Draugo. 9 metų, 2-jų butų 
mūras, 45 p. lotas, 2 auto. garažas. 
Pasiūlymas, *41,900.

3 butų mūras. (3x6) 3 auto mūro 
garažas. Turtinga našlė parduos už 
*36,500.

Staliaus kūrinys: Atrinktas medis, 
8 metų, gelsvų plytų statyba. 6 kamb. 
Pageidauja *19,000.

Laukia savininko — 6 kamb. mū
ras. Kabinetu virtuvS. gazu šildymas, 
garažas. *16,500.

Nuostabus Evergreen. 7 kamb. 
"ranch’’. Liuksus baras. Parengimų 
kambarys, 2 vonios, mūro garažas, 
platus lotas. $39,500.

Jei norit nmnų lr pinigų — štai 
*8,500 pajamos ir liuksus mūro na
mas. Apie *25,000 (mokėti.

žiūrėk, pavasaris, štai 6 kamb. 
mūras ir 3 kamb. butas beismente. 
Gazu šildymas. Gera vieta. *21,000.

Apartmentinis. *13,300 nuomos. 
Gražūs butai, gera vieta, geras mū
ras. *62,800.

Ir čia neviskas

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

REAL ESTATE — INCOME TAA 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 3-877S
(Currency Exchange patapose) 

Sąžiningas patarnavimas

Parduodamas medinis namas. 
“Aluminum siding” apkaltas. Gar- 
field Ridge apyl. 2 butai po 4 kam
barius. Gazu apšild. Gerame stovy. 
$16,700. Tel. PO 7 - 2579.

Perskaitę "Draugą", duo
kite iį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE
KXXKKKX><K>OO<>O<><X><XK><><X>(>(Xl(>n<XX><><)e(X)O(>O<-O<)<>0l>-'>(><J<KjO0e

SALES 0 MORTGAGESq MANAGEMENT

Member of M.L.S.
Main office 5727 VV. Cermak, Cicero, III. Tel. OI. 6 - 2233 

Branch ofc. 2617 VV. 71st St., Marąuette Parke. tel. 925 -5256
ALEX ŠATAS — Realtor

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne. Riverside, La Grange Parke n 
kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašom užsukti į mūsų įstaigą u 
išsirinkti iš katalogo

HELP VVANTED — VYRAI

PUNCH PRESS OPERATORS 
DIE SETTERS

2 po 5*4 kamb. 5 metų mūr. Ats
kiri šildymai gazų, alumin. langai, 2 
auto garažas. Gage pke. *42.000.

2 imi 5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. 
Mūr. Karštu vand. šildymas. 2 auto 
garažas. Gage pke. *26,500.

Marąuette Pke. labai geroj vieto
je 4 butų mūr. Naujas šildymas ga
zu. Plytelių vonios. 3 auto. mūro ga
ražas. *45,000.

Grąžos 0 kamb. medinukas. Nauji 
plasteriai, naujas šildymas gazu, 
alumin. langai, moderni vonia, 2 auto 
garažas. Labai gera vieta. $15,500.

10 buto ir 3 bizniai. Mūr. Paja
mų apie $14,000 metams. Geras šil
dymas. Nauja elektra. Brighton Pke. 
*65,000, aa-ba geriausias pasiūlymas.

Marąuette Pke. labai gražus remo- 
deliuotas 4 butų mūrinis, šiluma ga

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471 -0321
Naujas mūr. Gage p. 2 butai ir 

patalpa — Pasiūlymas.
Mūr. 2x4, Brighton p. Moderni

zuotas. Tik *21,800.
Mfir. 2x4, M. p., 12 metų. Garažas. 

2 Šildymai. *36,500.
Mfir. 6 k., 3 mieg. Garažas. Puiki 

vieta M. p. *20,506.
Med. 8 kamb. rezidencija M. p. 

Gerai prižiūrėta. $14,800.
Mūr. 10 butų, 62 ir California. 

Geras namas. $79,000.
Mfir. 7 k. Goge p. Naujas garažas. 

Visas modernizuotas. *22,500.
Mfir. 6 k. Gazo šildymas. Garažas. 

71 ir Rockivell $19,500.

KAIRYS 2943 West 59th Street, Tel. HE 6 - 5151

t 4 KAI Iii MOTEKVb

Security and Opportunity

GENERAL OFFICE
Mušt have knowladge of typing 

and be adept at figures. Pleasant 
' Office, 5 day week. Relocating in 
near future to Glenview, Illinois.

APPLY

Natonal Biscuit Co.
3612 N. Kilbourn Ave.

"An Eąual Opportunity Employer"

REAL ESTATE

1 Tvarkingas, teisingas ir greitas 
; patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to' veikia Notariatas. 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitok: 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Ave., CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2238
.tC SAUaCMCSlCMCTėCMk SaCSiK -a.* «a« »a» »a- »a» -f »a« «a- . -
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS- 
PARDAVIMAS * NOTARIATAS 
* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI — INCOME 

TAX

LEONAS REAL ESTATE
1735 W. 71st St. Tel. 925-6015

■ / Namy, sklypy, bizniy
* ir ūkių pasirinkimas.

LINARTAS REALTY
4936 VV. 15th St., Cicero, 652-4343

Mūr. bungalovv — 5 kamb.. poilsio 
aamb. skiepe, užuolaidos. kilimai, 
garažas. Tuoj galima užimti. 65 ir 
<?t. Douis Ave.

3 butai ir taverna. Brighton Pke 
Stiprus namas. Geras investavimui.

8 butai, geros pajamos. Gerai pri
žiūrėtas namas.

ŠIMAITIS REALTY
2737 VVest 43rd Street 

Telef. CL 4 - 2390

zu. 3 auto mūro garažas. Geresnis už 
naujų. Teirautis.

Marąuette Pke, 6 kamb. apynaujis 
mūr. šildymas gazu, dideli kambariai. 
$22,500.

5 kamb. apynaujis mūr. šiluma 
gazu, alumin. langai, garažas. Tik 
*18,500.

Marąuette Pke. 5 butai lr biznis.
Mūrinis. 2 auto mūro garažas, šalia 
tuščias sklypas. $55,000.

Naujas 0 butų mūras. Modernūs 
įrengimai, šaldytuvai, vėsintuvai, kok
linės plytelės, alumin. langai, karštu 
vand. šildymas gazu. *129.000.
Pietvakarių priemiesty sklypas

153x150 p. Gatavi planai ir leidimas 
statyti 22 butų apartamentinj namų.

Didelis pasirinkimas apartmentinių 
ir rooming house šiaurinėje miesto 
daly.. Teiraukitės.

Tuščias sklypas, 25x125 M. p. Vie
nos šeimos namui. *4,500.

Mfir. 4 k., 10 metų. Labai švarus. 
Gage p. *18,500.

Mfir. 2x5 k. Arti Brighton p. Mo
kesčiai *143. Kaina *16.500.

Mūr. a. Gage p. (5 ir 3). Žemi 
mokesčiai. *21,500.

Mūr. 2x4. Brighton p. Gerai pri
žiūrėtas. *23,800.

Mūr. 4 butai po 5 H kamb M. p 
Platus sklypas. *46.600.

Mūr. 3 mieg., 7 metų, 6 bl. nuo M 
p. bažn. *17,800.

Mfir. 2x5. M. p. Naujas gazo šild 
Labai švarus *27.800.

HELP WANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

Aceounts Payable Experienced 
GIRL to handle aceounts payable 
for growing co. Good start ng sala 
ry. co. benefits. Apply:

ARMOUR SCREW COMPANY 
1839 N. Long Ave. — TU 9-7K00
GENERAL OFFICE
— Average typing and general of
fice work. Beautiful showrooinn 
aeross from Merchandise Mart. 

Good salary and benef ts. Contact
Mr. Stevvart — Tel. 467-4393

Svvitchboard Oper. - Receptionist
Competent experienced alert young 
woman to handle plug board. Some 
typing reąuired. Permanent interest- 
ing work. North side, eonvenient to

CTA Iransp. Contact Mr. Eder. 
4410 N. Ravensvvood Av., 561-1300

JUSTOWRITER
International firm needs Justovvri- 
ter operator. Exper’d in preparation 
of paste-up copy for publication and 
audio-visual aid. 37^2 hour week 
Excel. vvorking conditions & eąuip
ment. New Loop building.

Call - FI 6 - 6262
betvveen 10 A. M. and 3 P. M. 
An eąual ojMD-ortunity employer

BOOKKEEPER
Part time. Experienced in payroll, 
billing and typing. 2-girl office.

BANNER GRINDING C0.
9700 W. Foster, Tel. 625-3323

GIRL FRIDAY
To handle telephone, typing and 
do general office vvork in a 3-girl 
office. .Contact Joe Topinka —
Strnad Structural Steel, Ine.

Tel. — 762-2222

HELP VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED

Body 8č Fender Man
(Cembination Man)

ALSO
P AI N T E R

Top earnings. Chicago’s volume 
Chevrolet dealership

Call — MR. HILLMAN 
or apply in person

"Z" FRANK, INC.
2050 Peterson Ave. — Tel. 405-2000

Reikalingas vyras pensininkas ry
tais dirbti valymo darbą tavernoj. 
Pageidaujama kad kalbėtų lietu
viškai ir šiek tiek angliškai. Geras 
atlyginimas. Skambinkit nuo 10 vai 
ryto 778-9721.

FOR NIGHT WORK

Order Pickers
and

Warehouse Helpers
Mušt be able to read and write 

English, Union rate.
From 8 P.M.—4:30 A.M.

CENTRAL GROCERS
3701 C'entrella Street 

FRANKLIN PARK, ILL.

Skelbkitės “Drauge”.

DAY OR NIGHT SHIFT.
Good Starting Rate — Overtime — Full Benefits 

Excellent, Working Conditions

T R E N D INDUSTRIES
11333 Melrose, Franklin Park, Illinois

(y2 Block west of Belmont & Wolf Rd.)

D B M ESI O !

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATA RNAVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj spaus

tuvėje. Lietuųių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti

Kviečiame visus organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5 - 9500
........... »

“i

ENGINEERS
For

SANTA BARBARA, CALIF.
Design and PROJECT level positions 
now open due to outstanding grovrth 
and promotions. Degreed engincers 
with experience in ELECTRO - me
chanical components and desire for 
challenging assignments vvill find 
these positions are rare opportunities. 
Fractional h. p. motoirs, generators, 
actuators, alternators, etc., are basic 
field frąm vrhieh we are springing Into 
totai system capabllity.
Company offers usual top salaries, 
fringe benefits, job security, but we 
offer them in

SANTA BARBARA
Please submit resume in con

fidence to:

H. M. CLEMENT 
VARO, INC. 

P. 0 Box 1500
Santa Barbara, Calif.
A n eąual opportunity employer

VVAREHOUSE -
MECHANICAL > 
ASSEMBLY

Draft exempt. Some mechanical 
experience desired.

Steady vvork. Good pay. 
APPLY —

1716 W. Hubbard St.

MEDICAL TECHNOLOGJST
and

B.S. 0R MASTERS IN 
BIO-CHEMISTRY

for supervisory position.
Immediate openings in modern new 
hospital for teehnicians vvith ex- 
perience in all phases of medical 
laboratory vvork. Duties varied and 
interesting. Salary commensurate 
vvith experienee, Excellent benefits.

Contact

Dr. JAMES A. QUINN Jr. 
Pathologist (F.C.A.P.)

LICKING COUNTY 
MEMOR1AL HOSPITAL 

1320 VV. Main St. 
Nevvark, Ohio 43055

OFFICE MACHINE 
•REPAIRMAN

Immediate openings for high school 
graduate with good mechanical apti- 
tudes. Some experience in servicing 
and repair of typewriter or adding 
machines, calculator. Will train the 
right man. Excellent salary and em- 
ployee benefits. Call —

INTERNATIONAL MINERALS 
& CHEMICAL CORP.

5401 Ohl Oifhard Rd., Skokie, III. 
Tel. VO 6-3000 — £xt- 2520 

An eųual opportunity employer

O F F S E T 
PRESSMAN
Miehle 29, experienced in ąuality 
color work 35 hour week, open 
shop.

APPLY

The Huron Press 
1230 W. Jackson 

Tel. — 666 - 8266



IS CHICAGOS KUNIGŲ SUSIRINKIMO

Krikščionybė negyvena muziejuose ar meditacijose

Chicagos katalikų kunigų są
junga pirmadienio vakarą tu
rėjo antrą visuotinį savo susi
rinkimą Conrad Hilton viešbu
ty. Sąjunga turi 1,366 narius, 
iš Chicagoje esančių 2,600 ku
nigų. Svečiais dalyvavo pakvies 
ti kitų tikybų dvasininkai.

Susirinkimas pradėtas JAV 
himnu ir malda. Didžiulėje sa
lėje buvo įtaisyta eilė mikro

fonų ir sklandžiai vyko pasita
rimai ir balsavimai.

Kolegiališkumas akcijoje
Valdybos vardu žodį pasakė 

Maryknoll vienuolis kun. Eug. 
Kennedy. Išryškino mintį, kad 
kunigai laisvėje tarnauja Kris
tui ir žmonėms, palaikydami 
dialogą su arkivyskupu; su sa
vo broliais kunigais siekia ben
dro tikslo. Ryžtantis rizikuoti 
būti nesuprastiems; šis organi
zuotas kunigų darb&s tęsiamas, 
skelbiama visų yįenybė, vado
vaujant ganytojui. Ryžtamasi 

>. bendradarbiauti siekiant Baž
nyčios sumoderninimo. Krikš
čionybė negyvena muziejuose ar 
meditacijose, o gyvose gatvėse. 
Mes negalime pasilikti tik ste
bėtojai, pasiryžę trauktis į sa
vo kiautą, kai pavojus. Mes tu
rime būti pasiruošę sutikti įžei
dimus, nusivylimus, kryžiavi
mus. Mylėdami žmones, mes tu
rim nesibijoti rizikuoti savo 
gyvybe. Be kompromisų turi
me rūpintis taika, rasine lygy
be, savo paties pažangumu. Ku
nigų organizacija yra kolegia-
liškumas akcijoje.

Arkivyskupo kalba
Arkiv. Cody savo kalboje pa

sidžiaugė, kad yra geras bend
radarbiavimas tarp kunigų s-gos 
valdybos ir arkivyskupo. Ar
kivyskupas pagyrė darbą komi
teto, aptarusio kunigų pensinin
kų reikalus. Ekumenializmo sri
tyje yra Šv. Tėvui nusiųstas 
projektas ir laukiama Vatika
no sprendimo. Arkivyskupas 
pasidžiaugė kunigų s-gos dar
bo harmoningumu, demokratine 
dvasia.

Bažnyčioje gana greitu tem
pu vyksta pasikeitimai. Iš vie
nos pusės reikią kantrybės, iš

kitos pusės — reikia ryžto žy
giuoti pirmyn.

Arkivyskupas pakartojo pa- 
: siryžimą — jis atėjo ne tam, 
! kad jam tarnautų, bet, kad jis 
, būtų kitų tarnu.

Rezoliucijos
Chicagos kunigų susirinkimas 

priėmė rezoliucijas, einant ku
riomis kunigai skatinami da
lyvauti bendruomenės organi
zacijose ir rūpintis jų parėmi
mu ; išryškinamas nusistaty
mas, kad Bažnyčios tarnautojų 
atlyginimas, pensijos, apdrau
da būtų reikiamai sutvarkyti, 
kad būtų perkama tik iš tų įmo
nių, kurios reikiamai atlygina 
darbininkus ir kurios neprak
tikuoja rasinės diskriminacijos; 
pasisakoma už visų lygias tei
ses darbų gavime ir butų įsigi
jimo srityse; skatinama apsi
keisti pamokslininkais, atsto
vaujančiais įvairias katalikų 
kultūras ir rases; pageidauja
ma sustiprinti štabą asmenų, 
besirūpinančių jaunimo reika
lais; numatomas specialių sie
lovados studijų gilinimas kuni
gams De Paul ir Lojolos uni
versitetuose.

Toliau nutarta, kad klebonas 
su asistentais turėtų dažnes
nius pasitarimus ir būtų laiko
mi glaudūs kunigų ryšiai su 
arkivyskupu, stiprinamos demo
kratinės nuotaikos klebonijose, 
klebonus laikant tik pirmaujan
čiais tarp lygių ir siūloma vie
ton asistentų pavadinimo įves
ti “associate pastor”, primena
ma, kad administratyvinės pa
reigos klebono neatleidžia nei 
nuo pamokslų sakymo, nei nuo 
išpažinčių klausymo, nei kitų 
sakramentų teikimo bei budėji
mo parapijos raštinėje. Paga
liau smulkiau aptartos kunigų 
sąjungos valdybos teisės ir pa
reigos.

Susirinkimas buvo gerai pa
ruoštas, iš anksto atspausdinta 
visa reikiama svarstymams me
džiaga, parinktas labai suma
nus posėdžio vedėjas; čia pat 
sėdėjo ir parlamentinių posė
džių specialistas, kurio reikale 
buvo atsiklausiama dėl tinka- 

. miausios tvarkos. J. Pr.

Toronto ateitininkų metinėj šventėj jaunesnės ir jaunutės ateitininkės 
išpildo montažą "Tėviškė”. Nuotr. S. Dabkaus

ATIDARYTA VYTAUTO IGNO 
PARODA CHICAGOJE

rengimą ir visiems čikagiečiams 
už jos lankymą ,dail. Vytautas 
Ignas dar pabrėžė, jog meną jis 
suprantąs kaip dieviškosios da
lies kibirkštį mumyse. Tačiau 
tai kibirkščiai žėruoti reikia me
niškosios kultūros ugdymo. O 
tai tiek dailininkas, tiek žiūro
vas nelengvai pasiekia. Tačiau 
būtina ta kryptimi eiti, neno
rint atsilikti.

Parodoje išstatyta: 19 alieji
nės tapybos darbų, 13 grafikos 
pavyzdžių ir 10 mišria technika 
atliktų. Paroda atidaryta iki 
gegužės 14 d. Lankymo valan
dos šiokiadieniais nuo 7 vai. 
vak. iki 9 vai. vak., šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 12 vai. iki 9 
vai. vak. k. b.
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FELIKSUI KUDIRKAI mirus, 
jo seseriai AGOTAI ir švogeriui FELIKSUI VALAI-’ 
ČIAMS ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime. Ona ir Adomas Didžbaliai su šeima 

Antanina ir Justinas Račiūnai

KĄ SAKO SVETIMTAUTIS APIE 
“GRAŽINĄ”

Praėjusį sekmadienį “Chica
go Savings and Loan Associa- 
tion” meno galerijoje, 6245 So. 
Westem Avė. atidaryta niujor
kiečio dail. Vytauto Igno tapy
bos ir grafikos darbų paroda. 
Parodą surengė lietuvių jūrų 
skautijos Korp! Gintaras. Ati- 
daryman susirinko gera šimtinė 
menu besidominčiųjų.

Vytauto Igno kūrybos raidą 
ir dabartinius jo pasiekimus į- 
žvalgiai ta proga aptarė dail. 
Adolfas Valeška, prisipažinda
mas, kad tai, ką jis išvydo šio
je Igno parodoje, yra staigmena 
pačia geriausia prasme. Anot 
Valeškos, mus visus jaudina tas 
tyrasis tautinis momentas Ig
no drobėse. Perėjęs parodą, jau
tiesi, lyg būtum pabuvojęs Lie
tuvoje. Ignas mums atnešęs tai, 
ką prieš gerą dvidešimtmetį kaž
kur palikome ir be ko savo dva
sioje visur jaučiamės lyg nepil
ni. Žinoma, tas tautinis momen
tas ne visuomet yra svarbus 
grynai meno atžvilgiu. Tačiau, 
jeigu talentingas kūrėjas juo 
meną sugeba praturtinti, jis pa
sidaro įdomus ir reikšmingas. O 
toks ir yra dail. Vytautas Ignas 
ir jo menas.

Adolfui Valeškai Vytautas 
Ignas yra tikras unikumas. Jo 
tematikos išvystymas yra arti- 
įmas mūsų liaudies menui. Net 
) ir formos betarpiškumas ir kom
pozicija kyla iš tų pačių šaknų, 
Kaip lietuvių liaudies menas yra 
ramus, be sprogstančių išsiver
žimų, toks yra ir Igno menas. 
Bet kiekviena jo drobė yra tie
siog spalvinis monumentas. O jo 
akvarelės darbai dar yra arti

mesni mūsų liaudies seniesiems 
medžio raižiniams. Bet tai nė
ra liaudies meno kopijavimas. 
Ignui jo reiškiamos formos glū
di pačioje pasąmonėje, tai jo 
prigimties dalis. Šia savo kūry
ba Ignas tarsi atgaivina tiek 
mūsų liaudies meną, tiek mūsų 
modernųjį meną.

Jautriu žodžiu, dėkodamas 
Korp! Gintarui už parodos su-

— George Meany, AFL - CIO 
pirmininkas, paneigė paskelbtą 
žinią, kad jo politinis patarė
jas iš Centro žvalgybos agen
tūros gautus pinigus išleidęs 

i užjūryje darbininkų sąjūdžiams. 
Jis taip pat paneigė žinią, kad 
Amerikos darbo federacija yra 
priėmusi pinigų iš žvalgybos 
agentūros.

Lietuvių Ūkininkų Sąjungos pirmininkui

FELIKSUI VALAIČIUI.
jo žmonai AGOTAI ir visai jų šeimai, dėl brolio, švo- 
gerio, dėdės
A.-J-A. FELIKSO KUDIRKOS mirties

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Liet. ūkininkų S-ga

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1967 m. gegužės 7 dieną, Los Angeles, California, Queen pf 
Angels ligoninėje mirė mūsų mylimas brolis, švogeris ir dėdė

; .'Mm
A. -f A.

FELIKSAS KUDIRKA
Buv. ilgametis Telšių gimnazijos mokytojas.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 11 dieną, 2 
vai. popiet Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 South Western 
Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 13 dieną, 9:30 vai. 
ryto iš koplyčios bus nulydėtas į švč. Panelės Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią. Po gedulingų pamaldų bus palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę: Sįesuo Agota ir švogeris Feliksas Valaičiai ir 
jų šeima; Lietuvoje seserys su šeimomis.

Laidotuvių direkt. Mažeika - Evans, Telef. RE 7-8600.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME MTuC
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street Tel. GR 6-
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AJK6TE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ D IREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7 -1741 - 2 
4330 - 34 South California Avenue

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

o-o

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii' kitų papuošimų 
2448 West 68rd STREET 

Telef. PRospect 8-0888 PRospect 8-0884

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Iki J. Karnavičiaus "Graži
nos” premjeros beliko dešimt 

"dienų. Šią savaitę dalis repeti
cijų jau vyksta Chicagos Ope
ros rūmuose, kur bus patys 
"Gražinos” spektakliai. Spaudoj 
skaitėm, kad į mūsų operos 
premjerą šalia daugelio kitų sve 
čių atvyksta ir JV vicepreziden
to H. Humphrey sesuo.

Daug žmonių dar vis teirau
jasi, koks “Gražinos” turinys, 
kurie laikai ten vaizduojami? 
“Gražinos” žodinis tekstas tilps 
sukaktuviniame operos leidiny- 
<je, tad ir turinio nėra ko iš an
ksto smulkiau aiškinti, nes kiek
vienas galės įsigyti puošnų lei
dinį ir atidžiai perskaityti visą 
operos libretą, kurį parašė poe
tas Kazys Inčiūra pagal Adomo 
Mickevičiaus poemą. Galima tik 
tiek priminti, kad veikalas yra 
istorinis, epochinis ir kartu le- 
gendarinis.

Vienos repeticijos metu drau
ge su “Dirvos” bendradarbiu A. 
T. Antanaičiu užmezgėm pokal
bį su vieninteliu svetimtaučiu so
listu, kuris dainuos “Gražinos” . 
operoje, būtent su Stefan Wici- 
ku, visiems gerai pažįstamu iš 
“Traviatos”. Paklaustas, kaip 
jam patinka “Gražina”, jis at
sakė, kad tai esanti tikra muzi
kinė drama ir kad dramatiniai 
“Gražinos” momentai esą ne
paprasto įdomumo.

“Žinau daug pasaulinių kom
pozitorių operų,” — tęsė toliau 
iSt. Wicik, — “bet kad į tą pa
čią operą būtų įvestos net dvi 
kalbos, tai kažkas man naujo...”

“Gražines” klausytojai šioje 
operoje tikrai girdės dvi kalbas, 
nes trečio veiksmą pradžioje yra 
įvestas kryžiuočių choras, kuris 
dainuoja vokiškai. Tad svetim
tautis ir atkreipė ypatingą dė-

mesį į tai. Bet kartu jis ir pa
brėžė, kad ši tautinė lietuvių 
opera turi būti vienas iš pačių 
gražiausių spektaklių visoje 
grandinėje Chicagos Lietuvių 
operos pastatymų.

Ar Stefan Wicik kvalifikuo
tas taip apie mūsų operą atsi
liepti, ar mes privalom jo žo
džius imti dėmesin?

Žiūrint į S. Wicik paskutinių 
metų pasirodymus, matom, kad 
tai yra solistas pačiame karje
ros žydėjime. Praėjusiam sezo
ne jis dainavo solo partijas Chi
cago Lyric operos pastatytose 
“Boris Godunov”, “Angel of 
Pire” ir “Magic Flute” operose. 
Su simfoniniu orkestru atliko 
koncertus Fordo auditorijoje 
Detroite, Flinte, Mich., Madison, 
Wisc., Philadelphijoje ir eilėje 
kitų vietų. Atvirai kalbėdamas, 
jis drįso pabrėžti, kad jam ma
loniausia dirbti su Chicagos Lie
tuvių operos vienetu.

Mes tikim ,kad sol. S. Wicik 
tai kalba ne perdėtai, nes visus 
anksčiau skelbtus mūsų spau
doje jo interview jis stropiai 
saugo savo archyvuose ir nei 
dėl vienos paskelbtos frazės nė
ra protestavęs, o tik pareiškęs 
pasitenkinimus ir dėkingumus.

Kai iš New Yorko į repetici
jas atvyks profesionalas ameri
kiečių operų dainininkas Arnol
das Voketaitis, tada paskelbsim 
ir jo pasikalbėjimą, kaip tas so
listas vertina “Gražiną”. Tikė
kim, kad vertina, nes mūsų ope
ros vadovybės pakviestas, su 
malonumu sutiko “Gražinoje” 
dainuoti nors ir nedidelę parti
ją-

Tiek dirig. A. Kučiūnas, tiek 
komp. VI. Jakubėnas ir kiti mu
zikai iš mūsų operos pastatymų 
labiausiai vertina Verdi “Re-

Balfo pirm. kun. V. Martinkus ir 
reik. ved. kun. L. Jankus žiūri į 
gausybę Balfo reikalus liečiančius 
raštus Nuotr. R. Kisieliaus

quiem”, kaip monumentalų irmu 
zikiniai sunkų kūrinį. Šalia “Re
guiem”, jų nuomone turės vietą 

i atrasti ir “Gražina”. Skirtumas 
tas, kad čia bus lietuviškas tau
tinis turinys su dramatine mu
zikine ir scenine įtampa iki pat 
ketvirtojo veiksmo uždangos, 
kuris baigiasi Liutauro (St. Ba
ro) susideginimu, prieš tai nu
skambėjus reto grožio arijai:

Tu išskridai
Su rudeniniais paukščiais,
Nei sielvartų malda 
Tavęs jau neprišaukčiau.
O žvaigždės,
Žiburiai nakties,
Klajoklių sargės,
Būdavot skliaute aukštajam 
Kai mudu giriose,
Medžioklėj nardėm...
Aš jau neberasiu 
Čia ramybės žemėj,
Nebešvies man niekad 
Šie skliautai aptemę...

VI. Km j.

A. -Į- A.
MIKE S A P O W I S

Gyveno 3856 South Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė geg. 9 d., 1967 m., 2:40 vai. ryto, sulaukęs 78 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus apskr., Daugėliškiu kai

mo. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, podukra Vik

torija, žentas Pranas Adomaitis, 4 anūkai: Algis, Raimundas, 
Klaudijus ir Viktorija, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 West 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 12 d. iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, podukra, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackavvicz, Telef. VI 7-6672.

“j-
A. f A. JOSEPH E. GEDMIN
Gyveno 7159 South Mozart Street, Chicago, Illinois.
Mirė gegužės 9 d., 1967 m. 10:10 vai. ryto, sulaukęs 60 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Žagarės mieste

lio. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Emily (Stanaityte), 

sūnus Robert, marti Dorothy, anūkai Bobbie ir Donna ir Kari- 
anne, duktė Nancy, žentas Robert Yezerski, anūkės Debra ir 
Sherry, brolis Stanley ir brolienė Mary, jų dukterys Patricia 
ir Mary Anne, jos vyras Arthur Drummond ir šeimos, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks penktad., geg. 12 d. iš kopi. 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Mažeika - Evans, Telef. RE 7-8600.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
TeL REpublic 7-1218 
Tet VIrginia 7-6672

4846 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

8807 S. LITUANICA AVĖ.

10821 S. MICHIGAN AVĖ.

8819 S. LITUANICA AVĖ.

Tek LAfayette 8-8572

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN ILL. TEL. 686-2820

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.
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IŠ ARTI IR TOLIi X Geriausia dovana motinai 

— “Marijos garbinimas Lietu- J. A* VALSTYBĖSE 
voje” knyga. Sis veikalas yra
istorija apie Marijos garbinimą — Nauja Lietuvos Valstiečių 
Lietuvoje. Jį galima dovanoti ir liaudininkų vadovybė. šiomis 
didesnio išsilavinimo motinai, dienomis korespondenciniu būdu 
Veikalas gaunamas “Draugo” išrinktas naujas Lietuvos Vals-

X “Kaip paruošti laikraščiui 
raportažą” skaitys 25 minučių 
paskaitą Chicago Sun-Times 
laikraštininkas Anthony Stel-

administracijoje.
X Ona Valaitienė, mirusi ko

vo 21 d. š. m. ir laikinai buvo 
palaidota White kapinėse prie

tiečių Liaudininkų sąjungos 
centro komitetas. Balsų daugu
ma j centro komitetą išrinkti: 
Jonas F. Daugėla, Antanas Ku-

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Moky a jų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave., Chicago, III. 60638

Barrington miestelio š. m. ge- čys, Mečius Mackevičius, Juozas 
Audėnas, dr. Vanda Sruogienė, 
Jonas Bertašius, Kazys Karve

mok Informacijos seminare šeš- »u^®s d- perkelta į Šv. Kazi- 
tadienį, gegužės 13 d. Jaunimo miero kapines 18 A. bloką, kapo 
centro didžioje salėją. “How to p-
prepare a News Release” paskai- x Lietuvių Studentų sąjun- 
tą seks 20 minučių diskusijos gog susirinkimas įvyks šį penk- ... .
kurių metu visi galės dalyvauti. Padienį, geg. 12 d., Vyčių salė- nePasiskirste- 
Įdomu, kad šis profesionalas je. Pradžia 7:30 v. Programą KANADOJE
amerikietis laikraštininkas yra ruošia Korp! Gintaras. Kviečia- ,. , . . .
lietuvių kilmės. Visi kviečiami me visus atsilankyt — Lietuviai stipendininkai,
seminare dalyvauti, kuris prasi- „ Kanados švietimo ministerija
dės 1:45 vai. punktualiai. X šv> iKry®aiU8 parap. kar- kasmet skiria daugelį stipendi-

................... navalas prasidės gegužės 25 d. jų besirengiantiems akademi-
Kri t tįsie ji už laisvę” — įr baigsis birželio 4 d. niam darbui studentams, gie-

X Nekalto Švč. P. M. Pra- met paskelbtame stipendininkų 
sidėjimo parap. Šv. Vardo d-ja s^ra®e P° 1.500 dol. stipendiją

lis, dr. Juozas Pajaujis ir red. 
Jonas Kardelis. Naujojo centro 
komiteto nariai pareigomis dar

VI. Ramojaus knygos apie Lie
tuvos partizanus, pasirodžiusios 
š. m. vasario 16 d., tiražas jau
baigiasi. Norintiems ją įsigyti, ,bendra Komunija bus gegužės ’ 
patartina paskubėti. Knygą iš-1 14 d- 7:3° v- r- Po to Pusryčiai. aentai 
leido Lietuviškos knygos klubas. į x “Chicago Daily News” red.

X Putnamiškių Seselių rė- Van Allen Bradley parašęs 
mėjų Marąuette Parko sk. su- laikraštyje apie Al. Barono an- 
r-uoštas pyragų išpardavimas, gl&kąją knygą, susitikęs ten 
balandžio 30 d., praėjo sėkmin- dirbantį žurn. Vyt. Kasniūną 
gai. Gausiai atsilankiusi visuo- pasidžiaugė, kad autorius jam 
menė pasivaišino karštais pus- padėkodamas atsiuntė knygą, 
ryčiais ir išpirko visus pyragus. Bradley pareiškė: “Tai sako,
Seselių vardu nuoširdžiai dėko- pirmas rašytojas, kuris parodė 
jame visiems atsilankiusiems ir gražų džentelmenišką žygį. 
visiems pasidarbavusiems pusry- Bet labiausiai nustebintas gau 
čių, — pyragų išpardavimo me- tais laiškais iš laikraščio skai
tlį. tytojų. Tai nuostabu. Tai pir-

X Tėvas K. Trimakas, atsitikimas.
pasakys pamokslą Oh,cagos Ypatmga, džiaugės, laiškam
ateitininku „„„o* rašytais kunigų”.

metams gauna ir lietuviai stu- 
Balčiūnaitė, Beresnevi

čius, Ankus, Doveikaitė, But
kus, Fedorovičius, Račinskas ir
Nausėdas.

ITALIJOJE

ateitininkų sendraugių susikau- i 
pimo valandoje gegužės 13 d 7 taktas rodo, kad mes vi-
val. v. tėvų jėzuitų koplyčioje. sada turėtume amerikiečių laik

raščių redaktoriams padėkoti, 
X 1 he Wiza.nl of Oz” — 3 : nes reikalui esant būtų lengviau 

veiksmų vaidinimas bus atliktas prasiveržti į didžiąją spaudą, 
šią savaitę — gegužės 11 ir 12
d. 8 vai. vak. Marąuette Parko X Petra® Makh‘iki»- gyv. Ci

— Lietuvių šv. Kazimiero ko 
legijos vicerektorius prel. Ze
nonas Ignatavičius iš Romos iš
skrido į Rio de Janeiro Brazili
joje, kur lankys lietuvių kolo
nijas Pietų Amerikoje vesda
mas susitelkimo dienas ir kel
damas dvasinių pašaukimų 
klausimą jaunimo tarpe. Prel. 
Ignatavičius prieš tai devyne- 
ris metus yra dirbęs pastoraci
jos darbą Brazilijoje ir profe
soriavo Rio de Janeiro kunigų 
seminarijoje.

Pasakos iliustracija: “Pelytė pavirto grąžą mergaite”.
Dainos Kojelytės linoleumo raižinys,

Fieldhouse salėje — 67 gatvė 
ir Kedzie Av. Vaidina Marąuette 
Parko kolonijos jaunieji artis

ceroje, š. m. bai. 22 d. atsiuntė 
Lietuvių Fondui $200.00 su šio 
turinio laiškeliu: “Kiekviena į

tai, vadovaujami talentingo dra- Sėtuvių Fondą įnešta šimtinė 
mos instruktoriaus Corvvin Mo- kasmet duoda lietuviškam švie
sės. Iš lietuvių dalyvauja Vilija 1 timui Penkis dolerius- būdu 
Eivaitė, atlikdama Tin Wood- kiekvienas Lietuvių Fondo na- 
man vaidmenį ir Elzbieta Navic- yra nuolatinis lietuviškojo 
kaitė — liūto vaidmenį. Įėjimas švictimo * lietuviškosios kultū- 
tik 50 cetų. Viską ruošia Chi- r0®. Laikau savo privi- (
cagcs Parko distriktas, rekrea- Pridėti prie jų, savo įna- (
cijos departamentas. papildydamas iki $500.00.

X Roselande į LB Tarybą Antanas Sereika, gyv. Brigh-
daugiausiai balsų gavo: Dr. P. tan Pr” š- m- 27 d- atsUan- 
Kisielius, B. Macevičius, dr. A. kė i Lietuvių Fondo būstinę ir 
Razma, dr. K. Bobelis, K. Avi- įsirašė i fondo narius’ įnešda' 
žienis, dr. S. Biežis, V. Kąsniu- mas
nas, A. Gintneris, dr. K. Ambro- LF adresas: 6643 So- MaPle’ 
zaitis, TaUatdCelpšaitė, J. Igną- wood Ave” Chica&°’ 60629. 
tonis, B. Nainys, A. gantaras, ^Pr^
J. Jasaitis, kun. P. Patlaba, L.
Prapuolenis ir kiti, kurie gavo 
nedaugiau kaip 50% balsų, bal
savo 77 asm.

X Dail. A. Petrikonis dabar 
vykstančios savo dailės parodos 
proga padovanojo vieną paveiks 
lą laimėjimams, kurie vyks ru
denį rankdarbinių drabužių pa
rodoj, rengiamoj Putnamo sese
lių rėmėjų.

X Antanina Petravičienė - 
Glovackienė-Baltrušaitytė (dail.
Viktoro Petravičiaus motina) 
gegužės mėn. 3d. mirė Lietuvo
je, Kaune, sulaukusi 84 metų.
Velionė gyveno pas dukrą Ane
lę Kuprevičienę.

X Plokštelę, patefoną, radiją 
ar TV norit pirkti Motinos Die
nai? Viską gausit pas Gradins- 
ką. Būtinai pasižiūrėkit gerųjų 
Telefunken. 2512 W. 47th Str.,
FR 6-1998. (sk.)

X Trijų dailininkų paroda.
Dail. Giedrės Žumbakienės ema
liaus, dail. Henriko Blyskio gra
fikos ir skulptoriaus Petro Alek
sos skulptūros darbų paroda ati
daroma gegužės mėn. 13 d., šį 
šeštadienį 7:30 v. v. “69” Meno 
galerijoje 2612 W. 69 St.

Visi trys dailininkai jaunosios 
kartos.

Visuomenė maloniai kviečia
ma į parodos atidarymą.

Įėjimas nemokamas.
Parodos uždarymas gegužės 

27 d. (sk.)

P. Apeikienė deklamuoja Los An
geles Šv. Kazimiero parap. salėje 
balandžio 30 d. suruoštame lietu
vių partizanų pagerbime.

Nuotr. L. Kančausko

CHICAGOS ŽINIOS
TURTINGIAUSIAS 

PRIEMIESTIS

Kenilvvorth yra turtingiausias 
Chicagos priemiestis. Gyventojų 
vidutinis metinis atlyginimas 
siekia $29,400. Jų namų viduti
nė vertė siekia $45,244. Iš eilės 
seka kiti turtingi priemiesčiai:
Barrington Hills, Winnetka,
Glencoe, Flossmoor, Lake Fo
rest, Lincolnwood, River Forest,
Olynupia Fields ir Northfield.
Neturtingiausias priemiestis yra 
Nortbbrook, kur metinis atlygi
nimas siekia $5,980 ir namų 
vertė siekia $11,330.

NAUJAS DIETINIS ALUS
Meister Brau bravoras geg.

22 d. Chicagoje pradės pardavi
nėti naują dietinį be karbohidra- 
tų alų “Lite” etikete.

PABRANGS TILTO 
PERVAŽIAVIMAS

Chicagos miesto taryba ruo
šiasi pakelti Skyway tilto perva
žiavimo kainą nuo 30 c. iki 35 c.

SUČIUPO DAUG NARKOTIKŲ
Policija areštavo Herbert 

Laws, 4610 So. Drexel, pas kurį 
rasta $200,000 vertės heroino,
$100,000 vertės mariuanos, $90,- nes duris į Rccco’s Tailor krau- 
000 vertės opiumo ir $10,000 ver tuvę ir pavogė 80 vyriškų eilu
tės kokaino. čių, kurių vertė siekia $3,000.

GRANT PARKO KONCERTAI
Vasariniai Grant Parko kon

certai prasidės birž. 24 d. ir 
baigsis rugp. 20 d. Iš viso bus 
34 koncertai, į kuriuos įėjimas 
nemokamas. >

APALPO BAŽNYČIOJE
Blogai veikiančios šildymo 

dujos pasklido pamaldų metu 
Mount Horeb baptistų bažny
čioje 1427 N. Kilboum. Apie 36 
asmenys nugriuvo. Išsigandę 
žmonės išbėgiojo iš bažnyčios. 
Policija ir ugniagesiai apalpu
sius nuvežė į Mt. Sinai ir šv. 
Antafto ligonines.

SUSIDŪRĖ KETURI 
AUTOMOBILIAI

Keturi automobiliai susidūrė 
Skyvvay greitkelyje prie 76-tos 
gatvės. Žuvo Lottie Lavery. Du 

i asmenys buvo sužeisti.

SUDEGĖ LENTŲ KOMPANIJA
Spring Grove Lumber kompa- 

; nijos lentų sandėlis sudegė 
McHenry priemiestyje. Nuosto
lių padaryta apie $500,000.

PAVOGĖ DRABUŽIŲ

Vagys įsilaužė pro užpakali-

ALGIRDAS IR KĘSTUTIS
vadas buvo Vinrichas von Kni- 
penrodė. Jis buvo gabus vadas.

1377 metais mirė Algirdas. 
Jo sūnus Jogaila pasidarė val
dovu kartu su Kęstučiu. Jogai
la vienas norėjo valdyti Lietu
vą. Vieną sykį, kai Kęstutis iš
jojo kariauti, Jogaila nuvertė 
jo valdžią. Kai išgirdo Kęstu
tis apie tai, jis tuojau grįžo. 
Jis pradėjo su Jogaila kariauti. 
Jogaila pakvietė Kęstutį su Vy 
tautu ateiti taikytis. Kai atėjo, 
Jogaila juos suėmė ir įmetė į 
kalėjimą. Po trijų dienų rado 
Kęstutį pasmaugtą, o Vytautas 
pabėgo.

Gediminas mirė 1341 metais. 
Jį nušovė kryžiuočiai su šautu
vu. Gediminas buvo užrašęs pa
likti savo jauniausiajam sūnui 
Jaunučiui Vilnių ir žemes ap
link Vilnių. Jis atidavė Algir
dui Aukštaitiją ir rytų žemes, o 
Kęstučiui Žemaitiją.

Algirdas ir Kęstutis pamatė, 
kad Jaunutis nesugeba valdyti. 
Juodu atėjo prie pilies vartų ir 
nuvertė jį nuo valdžios. Paskui 
juodu susitarė, kad abudu val
dys Lietuvą. Nuo to laiko savo 
tarpe nesusipyko per 32 metus.

Tais laikais, beveik, visa Ru
sija priklausė Lietuvai. Algir
das valdė daugiau Rusiją, o 
Kęstutis Lietuvą. Algirdas ve
dė rusę. Jis buvo tris kartus 
nujojęs prie Maskvos su savo 
kariuomene.

Kęstutis buvo riteris. Jis be
veik visą savo gyvenimą sėdė
jo ant arklio. Jis kariavo su 
kryžiuočiais. Kęstutis vedė Bi
rutę. 1362 metais kryžiuočiai 
užpuolė Kauną. Jie Kauną su
degino. Ten Kęstučio sūnus Vy 
tautas prisiekė, kad jis atker
šys kryžiuočiams. Kryžiuočių

ŠUO ANT STOGO
Vieną dieną mano mama ati

darė aukšto langą ir mano šuo 
iššoko ant stogo, šunelis labai 
bijojo, bet negalėjo nulipti že
myn. Mama tada paskambino 
gyvulių Globos Draugijai. Atva- 
; žiavo iš ten žmogus ir šunelį nuė
mė nuo stogo. Kartu atvažiavo 
ir reporteris iš vieno Chicagos 
laikraščio. Vakare mane mama 
ir šuo jau buvo aprašyti tame 
laikraštyje.

Liucija Rimavičiūtė,
V sk. Kr. Donelaičio mokykla

Buvo gražios Kęstučio laido
tuvės. Paskutinės pagoniškos 
laidotuvės.

Aloyzas Pakalniškis

PAVASARIS

Pavasaris yra pats gražiau
sias metų laikas. Tuomet pra
deda žydėti gėlės, o medžiai iš
skleidžia naujus pumpurus ir 
lapus. Pavasarį atskrenda daug 
naujų ir nematytų paukščių ir 
jie pradeda sukti medžiuose sa
vo lizdus, špokai ir žvirbliai la
bai mėgsta įsikraustyti į inkilė
lius. Pavasarį ir kiškiai, vove
rės pasirodo, kurie per žiemą 
.kažkur buvo pasislėpę. Ir vai
kams pavasaris yra įdomus me
tų laikas. Tuomet jie laksto po 
pievas ir smagiai žaidžia įvai
riausius žaidimus. Oras tuomet 
būna labai malonus ir kvepia 
skaniais žiedų kvapais. Ir taip 
norėtųsi, kad pavasaris niekada 
nesibaigtų...

Leonas Navickas 
Bostono Lituanistinės mokyklos 

V sk. mokinys

TAI BUVO PER ATOSTOGAS

Per Kalėdų atostogas aš, ma
no mama ir mano brolis buvo- 

• me nuvažiavę aplankyti mano 
tėvuko, kuris dabar gyvena Ka
lifornijoje. Mes skridome lėktu
vu. Tai buvo mano pirmoji ke
lionė lėktuvu. Man labai patiko. 
Po keturių valandų mes nusi
leidom Los Angeles aerodrome. 
Kadangi mano tėvukas gyvena 
tolokai nuo Los Angeles, mes 
skridome helikopteriu. Helikop
teriui pakilus, buvo labai įdomu 
dairytis į visas puses. Gražiai 
matėsi visas Los Angeles įmes
tas, ramus vandenynas, kalnai ir 
Los Angeles “smog”.

Kai tik perskridome per kal
nus; “smog” išnyko. Mums 
skrendant, 'helikopteris buvo nu
sileidęs tris kartus, “VVhittier”, 
“Pamona” ir pagaliau “Riversi
de”, kur mūsų laukė mūsų tėvu
kas.

Iš čia mes automobiliu nuva
žiavome į “Yucaipa”. Pakeliui 
važiuodami matėme palmes, 
oleandras ir daug kitų nematy
tų medžių.

Gediminas Puškorius,
Cleveland’o Šv. Kazimiero lit. 

m-los 8 sk. mok.

LAPĖ IR LAPINAS
•

Vieną kartą gyveno toks tin
ginys lapinas. Vieną vasarą jis 

meišsikasė sau ir šeimai žiemi
nio urvo, nors jo žmona visą 
laiką jo prašė. Sako lapinas...

Ši vasara šilta, tai, turbūt, ir 
žiema bus tokia pati. Nekasiu!

Praėjo graži vasara. Lapė ra
gino lapiną kasti urvą, o šis vis 
tingėjo ir urvo neiškasė.

Atėjo labai, labai šalta žiema. 
Lapinas sušalo, šoko lapinas 
kasti urvą, bet žemė buvo labai 
kieta, įšalusi, tai lapinas užsi- 
laužė nagus. Lapinas su žmone
le kentėjo visą žiemą.

Kai vėl atėjo vasara, lapinas 
išsikasė puikų, didelį urvą. Dar 
ilgai lapinas su žmona tame 
naujame urve gyveno, kol visai 
paseno...

Liolia Grybinaitė
iš “Vaikų Dirvos” E. St. Louis 

j lietuviškos mokyklos mokiniu 
laikraštėlio 1967 m. nr. 4.

ALBINA KASIUBIEN®

Bažnyčioj *
Bažnyčioj dega daug žvakelių 
Klupau mažas aš ant kelių. 
Maldai rankelės supintos,
Ž.vdi mano gėlės skintos.

Moli’ ėle, tau po kojų,
Žiedus aš bijūnų kloju.
Tavo akys mane seka,
O širdis tik meile plaka.

Ranka kelia akmenėlį,
— Eik, vaikeli, ėia per smėlį, 
Ten dagiai ir usnys želia, 
Saugok lygų, tiesų kelią!

Taip motutė vis mokino,
Mane 1111Ž4 užaugino.
Kalbu Dievui poterėlį,
Už jos didų rūpestėlį.

Nes mamytę turiu vieną.
Kaip saulutę giedrią dieną,
Ačiū Tau, mamyte, miela,
Myliu Tave visa siela!

MAMYTEI
Mieloji mano mama,
Kaip myliu aš tave!
Ir lūpos vis kartoja,
Kad tu esi viena.

Norėčiau aš priskinti
Nevystančių gėlių,
Vainiką tau nupinti
Iš kvepiančių žiedų.

A. Baronaitytė

Velykoms praėjus Vytukas laukia 
Sekminių.

GALVOSŪKIAI

Pavasario ženklai Piešė Martynas Gramontas, Montessori Lit. klasė

Paukštis. Piešė Rasa Degutytė

VIENĄ ŽIEMOS DIENĄ
Prieš Kalėdų atostogas mūsų 

šeima nutarė važiuoti į Wa- 
shingtoną. Anksti rytą mes iš
važiavome ir pradėjo snigti. 
Snigo ir snigo.

Mes važiuojame, beveik, per 
kiekvienas atostogas į Washing- 
toną. Mano mamos tėveliai ten 
gyvena. Kelionė trunka dau
giausia 6 valandas, bet šį kartą 
važiavome 12 valandų, nes turė- 

i jome važiuoti labai pamažu, bu
vo daug sniego ir mašina labai 
slydo, tėvelis negalėjo gerai ma
tyti kelio. Mes matėme, kaip 
daug mašinų slydo nuo kelio ir 
kaip daug žmonių susižeidė. 
Vieną kartą ir mūsų mašina be
veik nuslydo nuo kalvos, bet tė
velis greit pasuko ir apsisukom 
ant kelio. Kai jau sėdėjome šil
tame močiutės bute, girdėjome 
per radiją, kad prisnigo 15 in- 
čų ir džiaugėmės, kad atvažia
vome gyvi.

Audrė Staknytė,
Maironio 6 sk., Brooklyn’e

Kas daugiau talpina skysčio 
1 kvorta, ar 1 litras?

(5 taškai)n
Pilna skylių, bet vanduo ne

išbėga. Kas aš? (5 tašk.)
Ats. Rimas Gylys.

IH
Žemiau parašyti 3 sakiniai, 

kurie baigiasi daugtaškiais. Jie* 
reikalingi jūsų paaiškinimų, 
jūsų kūrybos — užbaigimo:

1) Aš norėčiau pamatyti Bal-» 
tijos jūros pakraštį, nes...

2) Aš norėčiau baltame Lie
tuvos pajūrio smėlyje...

3) Aš norėčiau besileidžian
čios saulės šviesoje būti prie 
jūros, nes tada...

Nuo 5 iki 10 taškų. Priklau
sys nuo atsakymo. Geriausi at
sakymai bus paskelbti Tėv. 
žvaigždutėje.

IV
Kur yra vienas iš didžiausių 

pasaulio ugniakalnių ir kaip va
dinasi ?

(5 taškai)
Ats. Ugnelė Stasaitė

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
1) Pušynas, mėlynė, šeimyna 

ir t. t.
2) Žiūrėkit brėžinį.

3) Sūris.

Wiza.nl

