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Arabai nesą 
paruošti karui

JERUZALE. — Arabų kraš
tai dar nėra pasiruošę karui, 
pareiškė Izraelio min. pirm. Gol
dą Meir. Šiandien arabų kraštai 
negali vesti pilno karo su Iz
raeliu ir todėl jie turėtų užbaig
ti agresyvią akciją prieš Izra
elį. Perspėjimas atėjo tada, kai 
Jordano karalius Hussein ir E- 
gipto prez. Nasser tarėsi Kai
re Vidurinių Rytų reikalais. 
Hussein taip pat aplankysiąs 
Saudi Arabijos karalių Feisalą.

Paskirtos Pulitzer 
premijos

NEW YORK. — Paskirtos 
Pulitzer premijos už įvair us kū 
rinius ir reportažus. Už roma
ną premiją gavo Scott Moma- 
day už knygą “House of Davvn”, 
dramos H. SackeJer “Great 
White Hope”, istorijos Lovy 
“Origins of Fiftb Amendment”, 
poezijos Oppen “Of Being Nu- 
merous”, už aprašymus gavo 
Norman Mailer “The Armies of 
the Night”, kurioje aprašo prieš 
karines demonstracijas 1967 m 
prie Pentagono! Ta pati kny
ga anksčiau gavo ir National 
Book premiją. Taip pat paskir
tos premijos už reportažus ir 
iliustracijas, kurių vieną gavo 
ir Chicagos “Daily News” kari
katūristas.

Prašo sudrausminti 
spaudą

SAIGON. — Pietų Vietnamo 
informacijos ministeris Nguyen 
Ngoc reikalauja, kad būtų įves
ta daugiau drausmės ir infor
macijos srityje, kiek tai liečia 
Užsienio žurnalistus, kurių yra 
492. Jis teigia, kad žurnalistai 
dažnai rašo prokomunistiškai, 
atakuodami P. Vietnamo vy
riausybę. Taip pat prieš vyriau
sybę straipsnių pasirodo ir vie
tos laikraščiuose. Vietname cen
zūra yra panaikinta 1968 m.

Teisiami naciai
BERIA NAS. — Devyni bu

vę nacių gestapo pareigūnai 
teisiami Vakarų Berlyne už pa
siuntimą žydų į koncentracijos 
stovyklą. Buvęs nacių kapito
nas Fritz Woerhn, 64 m., žydų 
reikalams pareigūnas karo me
tu Berlyne, kaltinamas žudy
mais. Teismas tęsis ilgai. Ap
klausinėjama 206 liudininrų.

■n

Arabas berniukas valo batus Izraelio kareiviams EI Arish vietovėje 
Gazos srityje arabams ir žydams vis per Suezv besišaudant.
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Gub. Nelsen Rockefeller gegužės 11 d. išvyksta ir, prez. Nixono pavestas, aplankys 23 Pietų Amerikos 
valstybes, kur su kraštų vyriausybėmis kalbėsis dėl pagalbos tų valstybių progresui.

Nauji kolchozų įstatų projektai
Vis dar tebeskelbia, kad žmonės į kolchozus ėjo savano
riškai

Okup. Lietuva. — Po trejų me
tų svarstymo, komunistų partijos 
centro komitetas Maskvoje pas
kelbė naują kolchozų įstatų pro
jektą. Projekte tebetvirtinama, 
kad kolchozai patys nusistato sa
vo įstatus, o šis projektas esąs tik 
pavyzdys. Betgi tame pavyzdyje 
viskas taip smulkmeniškai numa
tyta ir surašyta, kad paskiram 
kolchozui “savo” įstatus suda
rant nieko kita nebelieka daryti, 
kaip tik įrašyti į tą pavyzdį savo 
kolchozo vardą ir adresą.

Projektas dabar 
‘ plačiam svarstymui”. Tai yra, 
dabar kas turi kokių siūlymų pas
kelbtajam pavyzdžiui kaip nors 
papildyti, pakeisti, gali rašyti ko
misijai. Tuos pasiūlymus komisi- 
j; svarstysianti, ir galutinai sure
daguotąjį pavyzdį duosianti pri
imti “visasąjunginiam kolūkie
čių suvažiavimui”, kuris numato
mas sušaukti Maskvoje ateinantį 
rudenį ir kuris, be abejo, projek
tą priims.

Popieriniai principai

Iš esmės projekte numatytoji 
kolchozo santvarka ne kažin- 
kiek tesiskiria nuo ligšioliniuose 
įstatuose numatytosios, o ypač 
maža kuo tesiskiria nuo to, kas

jau praktikoje yra. Pavyzdžiui, 
naujame įstatų projekte jau ne
bėra kalbos apie darbo atlygini
mą natūra (grūdais, pašarais), 
nebėra kalbos apie atlyginimo a- 
vansus, o kalbama apie atlygini
mą pinigais, apie jo išmokėjimą 
kas mėnuo, — žodžiu, įstatuose 
įrašoma tai, kas praktikoje jau 
daroma. Bet paliekami iš es
mės nepakeisti visi “popieriniai 
principai”, apie kuriuos visi žino, 
kad jie yra tik tušti gražūs žo
džiai. Pavyzdžiui, pačiame pir-

, ,, raame įstatų pavyzdžio straipsny- 
pas e as tejjįra tvirtinama, kad toks ir 

toks “kolūkis yra savanoriškai su
sivienijusių valstiečių kooperati
nė organizacija” ir t.t. Nors jau 
praėjo 20 metų, kaip Lietuvoj tie 
ūkiai buvo steigiami, bet žmonės 
vargu ar jau bus užmiršę, kaip 
“savanoriškai” jie ten buvo su
jungti. O kas žino, kas tai yra 
kooperatinė organizacija, tas ir
gi mato, kad šiuose ūkiuose į ti
krai kooperatinę organizaciją pa
našumo labai nedaug.

Vis daugiau valdžiai

Tokių ūkių uždavinys nurodo 
mas pirmoj eilėj — daugiau ga
minti ir parduoti valstybei žemės 
ūkio produkcijos, o tik po to dar 
ir tenkinti “didėjančius materia
linius ir kultūrinius kolūkiečių 
poreikius”. Savotiškai skamba ta 
kalba apie “didėjančius porei
kius”. Qal Rusijoj tas posakis 
kiek ir tinka, — gal tą projekto 

j autoriai geriau žino, — bet, pa
vyzdžiui, Lietuvoj kalba apie “di
dėjančių poreikių” tenkinimą vi
siškai ne vietoj, kadangi kolcho
zai daugumoj toli gražu nespė- 
duoti nė tiek, kiek Lietuvos 
žemdirbiai jau buvo turėję seniai 
prieš kolchozų įvedimą.

Kitas toks “popierinis nuosta
tas” tebekalba, kad kolchozams 
žemė “pritvirtinama... nemoka
mam ir neterminuotam tai yra 
amžinam naudojimui”.

Iš tikrųjų valstybė čia nesutei
kia jokios dovanos, duodama že
mę “naudotis nemokamai”, nes 
gi ta valstybė tą žemę iš tų pa
čių žmonių atėmė, ir nieko neuž
mokėjo. Antra vertus, ta pati 
valstybė Lietuvoj už tą “nemoka
mai naudotis duotą” žemę ima 
mokesčius, kasmet apie 17 -18 mi 
lionų rublių.

Žemės davimo “amžinumas” 
irgi popierinis, nes štai tik pasta
rųjų kelerių metų eigoj daugiau 
kaip 200 kolchozų buvo paversti 
sovehozais, o tai reiškia, kad val
džia “amžinai duotą” žemę pasi
ėmė savo žinion ir “amžinus nau-

Afrika gaminasi 
raketas

CAPETOWN. — Pietų Afri
kos gynybos min. Pietr W. Bo- 
tha pranešė, kad su prancūzų 
pagalba baigia pagaminti vidu
tinio nuotolio raketas, labai e- 
fektyvų ginklą

Mao siūlo amnestiją
TOKIO. — Pekino komunistų 

partijos oficiozas paskelbė strai 
psnį, kuriame rašoma, kad vi
si, kurie buvo nukrypę nuo li
nijos, turėtų grįžti ir vieningai 
dirbti. Esą, reikia visi išgelbėti, 
kurie galima išgelbėti.

Nedarbas ir pašalpos

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixon prašys kongreso 4.3 mil. 
mažai uždarbančių darbininkų 
įrašyti į nedarbo pašaipos pla
ną, kad reikalui esant galėtų 
gauti nedarbingumo pašaipą. Iš 
viso darbininkų, kurie neįeina i 
nedarbingumo pašalpos planą, 
yra 17 mil. Paskutinis tuo rei
kalu įstatymas buvo priimtas 
1956 m.

dotojus” pavertė paprastais sam
diniais (Nors gal samdiniais bū
ti gal net geriau, negu tokiais 
“šeimininkais”, kaip kolchoze).

Sumažinami sklypeliai

Naujiena įstatų projekte tai, 
kad sodybinių sklypų dydis nu
matomas sumažinti. Ligi šiol tie 
sklypai buvo 60 arų dydžio, da
bar negalės būti skiriami didesni 
kaip 50 arų (pusė hektaro). Ta
čiau kam tie sklypai paskirti se 
nomis normomis, tam nebūsią 
mažinami. Prieš kiek laiko buvo 
kalbų, kad tuos sklypelius iš vi
so reikią panaikinti, — tegu visi 
dirba ir užsidirba kolchozuose. 
Bet kai suskaičiuoja, kad sklype
liuose pagaminama pieno ir mė
sos beveik tiek pat, kiek didžiuo
siuose sukolektyvintuose plotuo
se, tai sklypelius naikinti dar ne
drąsu.

Įrašoma į įstatus ir kitas nau
jas, praktikoje jau pradėtas vyk
dyti dalykas: mažos pramonės į- 
monėlės ūkiuose, kur ne sezono 
metu žmonės galėtų ir ką kita 
prasimanyti, šalia žemės ūkio 
darbų. Iš pramonės administra
torių yra nemaža pasipriešinimo 
tam sumanymui, bet žemdirbių 
tarpe toki papildomi verslai, at
rodo, daug kur pageidaujami ir 
beveik gaivališkai plinta. Iš viso, 
naujas tų įstatų projektas yra 
bandymas truputį atleisti varž
tus ir tuo būdu išsaugoti “stati
nės lankus”, kad visiškai nesu
truktų ir lentelės nepabirtų.

(Elta)

JAV karių skaičius Vietname
Nemanoma, kad reiktų daugiau karių, negu yra dabar

WASHINGTONAS. — Ame
rikiečių karių Vietname per pa
staruosius trejetą mėnesių pa
stoviai yra 541,000. Karių ga
lima Vietname laikyti 549,500, 
tačiau manoma, kad skaičius ne
prašoks 543,000 vyrų. Kodėl ne
išnaudojamas visas galimas ka
rių skaičius Vietname aiškina
mas tuo, kad karas vyksta sėk
mingiau ir karių skaičių ribo
ja šiuo metu ne civilinė valdžia,

' bet Pentagonas ir kurių nuomo
ne kovoj su komunistais karių 
skaičius yra pakankamas.

JAV karinės vadovybės žinio
mis, Šiaurės Vietnamo pavasa
rio ofenzyva nesėkminga, ame
rikiečių žuvusių skaičius mažė
jąs, P. Vietnamo kariai yra ge
riau paruošti, apmokyti ir nuo
lat jų apmokymas, pagal nu
statytą programą, vyksta. Jei 
gu viskas fronte vyks kaip ligi 
šiol, nors ir nebus daug pažan
gos padaryta pasitarimuose Pa
ryžiuje, toks karių skaičius Viet 
name gali pasilikti. Kiekvieną 

' mėnesį apie 40,000 ar 50,000 ka
rių grąžinama į JAV, keičiami 
tie, kurie yra metus išbuvę Viet 
name kovos zonoje. Daugiausia 
Amerikos karių Vietname buvo 
vasario mėnesį, kada buvo 542, 
500 vyrų. Karių skaičius 549,

Žemes drebėjimai
ISTANBULAS. — Žemės dre 

bėjimas Tu’k'joj apgriovė 100 
namų ir daugelis žmonių turėjo 
išbėgti iš namų, kai buvo su
krėsta cen-.r.nė Turkija. Žuvo 
50 asmenų

LISBON, Lg tugalija. — Ke
letas žemės sukrėtimų buvo jnn 
tarnas neto/ Lisbon miesto. Ne
buvo užregistruota nei sugriovi
mų nei užmurų

Karaliene Vienoj
VIENA. — Anglijos karalie

nė Elizabetha su vyru atvyko j 
Austriją šešių dienų vizitui.

šen. Stephen Young (D.-Ohio) yra seniausias JAV senatorius, turįs 
80 m., ir kad išliktų gajus sportuoja.

Prancūzai ruošiasi rinkimams
PARYŽIUS. — Komunistų ir

Naujųjų socialistų partijos no
rėjo surasti bendrą kandidatą, 
kuris birželio 1 d. įvykstančiuo
se prezidento rinkimuose galė
tų daugiausia šansų laimėti tu
rintį Georgės Pompidou. Komu
nistai siūlo savo atstovą Jaąues 
Duclos, 72 m., senatorių, gi so
cialistai siūlo Geston Defferre, 
Marseille miesto merą. Užva
kar Jungtinė socialistų partija, 
maža kairioji grupė, nominavo 
savo kandidatą Michael Rocard, 

,39 m. Dūdos pareiškė, kad ko
munistams socialistų kandida*

500 vyrų buvo nustatytas prez. 
Johnsono 1968 m., kada komu
nistai pradėjo vasario mėnesio 
Tet ofenzyvą. Ligi to leisto skai 
čiaus trūksta dar apie 7,000 
vyrų, tačiau jie nebebus įvežti, 
juo labiau, kad vis kalbama a- 
pie karių atitraukimą.

Brangiai kainavęs puolimas
SAIGON. — Šiaurės Vietna

mo 600 kariuomenės puolė a- 
merikiečių I-sios oro divizijos 
postą į šiaurę nuo Saigono, už
imdami du bunkerius, nukau
dami 9 amerikiečius ir sužeisda

Susitiko komunistai
BERLYNAS. — Bulgarijos 

komunistų vadas Živkov atvyko 
į Rytų Berlyną, kur susitiko 
Komunistinės Vokietijos galva 
Walter Ulbricht. Živkovo lėk
tuvą atlydėjo septyni Rytų Vo
kietijos sprausminiai lėktuvai.

DEMONSTRANTAI SU 
JAV VĖLIAVOM

Čekoslovakijos miestas minėjo išvadavimo sukaktį

PILSEN. — Šiame alaus ga
minimo mieste minint sukaktį, 
kaip šis miestas buvo išlaisvin
tas amerikiečių H-jo Pasaulinio 
karo metu, įvyko demonstraci
jos. Buvo iškeltos Amerikos vė
liavos ir keletas tūkstančių as
menų, nešdami popierines Ame
rikos vėliavėles dalyvavo de
monstracijoj. Policija nuplėšė 
JAV vėliavas, keletą asmenų 
suėmė. Oficialūs pareigūnai no
ri paneigti JAV kaip Čekoslo
vakijos išlaisvintojų reikšmę.

Demonstrantai skandavo A- 
merikos vardą ir šaukė: “Pro
testas, protestas”. Dauguma 
buvo studentų iš Pilseno univer
siteto. Pilsenas buvo išvaduo
tas iš nacių 1945 m. gegužės

tas nepriimtinas ir todėl jie ne
gaus komunistų paramos. Pran
cūzijoje balsavimuose vienas 
kandidatas turi gauti balsų dau 
gumą, jeigu jos negauna, tada 
perbalsuoja du daugiausia ga
vusieji balsų poros savaičių lai
kotarpyje. 1965 m. de Gaulle ( 
tokiuose rinkimuose gavo tik Į 
45% balsų, gi antruose rinki
muose gavo jau 55% balsų. Def
ferre nominuotas tik 60% par
tijos atstovų balsų. Duclos kal
tina, kad Deffere nėra joks kai
rysis, o yra tik Pompidou politi
nio stiliaus žmogus.

mi 59. Komunistai šį postą iš
laikė 20 minučių, kol amerikie
čiai suorganizavo kontraataką 
ir išstūmė raudonuosius į džiung 
les. šiaurės Vietnamas paliko 
138 žuvusius. Komunistų puo
limas buvo jau trečias vienos 
paros laikotarpyje. Kautynėse 
buvo įvelti lėktuvai ir helikop
teriai.

— JAV laivyno vadovybė pra 
neša, kad nebus baudžiama Pu- 
eblo laivo vadovybė ir jūrinin
kai, kurie patekę į Šiaurės Ko
rėjos nelaisvę.

— Australijos min. pirminin
kas John Gorton atvyko į Wa- 
shingtoną ir čia su prez. Nixo- 
nu aptaria pasaulio saugumo rei 
kalus, ypač Vietnamą, kur ko
vose prieš komunistus dalyvau
ja ir Australijos kariuomenė.

• Pietų Korėjoj nuo potvynio 
nuslinkus žemėms žuvo 28 as
menys.

5 d., kada įvažiavo amerikiečių 
tankai, vadovaujami gen. Er
nest Harmon. Miesto gyventojai 
su džiaugsmu prisimeną tą die
ną, kada jie išvaduotojus pasi
tiko su gėlėmis ir kurie buvę 
tokie jauni ir draugiški vyrai.

Palengvins eksportą
WASHINGTONAS. — Pirmą 

kartą dvidešimties metų laiko
tarpyje labai galimas daiktas, 
kad bus palengvintos eksporto 
sąlygos į Sovietų Sąjungą ir ki
tas komunistines šalis. Eksporto 
aktas buvo įvestas 1949 m. So
vietų Sąjunga šiandien gali gau 
ti įvairių prekių iš Vakarų Eu
ropos, kur eksporto sąlygos yra 
lengvesnės. Praėjusiais metais 
JAV eksportas į komunistinius 
kraštus siekė 217 mil. dol., įskai 
tant ir 57 mil. į Sovietų Sąjun
gą, tuo tarpu į Vakarų Europą 
Amerika eksportavo prekių už 
5 bil. dolerių.

Mirė poetas
LONDONAS. — Osbert Sit- 

well, 76 m., žinomas Britanijos 
poetas ir romanistas, mirė šir
dies smūgiu savo namuose Flo
rencijoj, Italijoj.

Alyvos vamzdžiai 
arktyje

COLLEGE, Aliaska. — Moks
lininkai iš Aliaskos universi
teto studijuoja kaip parvesti 
per visą ar-di tlyvos vamzdžius 
nuo atrastų alyvos laukų iki 
jūros. Manoma, kad projektas 
bus pradėtas vyadyti 197C m.

• Washingtonc skelbiama, 
kad jaučiamas centinių mone
tų trūkumas.

• Indijoj prie Pakistano įvy
ko susišaudymas.

KALENDORIUS
Gegužės 7 d.: šv. Stanislovas, 

šv. Domicėlė, Butartas, Danutė.
Gegužės 8 d.: šv. Akacijus, 

šv. Berta, Mingaila, Audrė.
Saulė teka 5:41, leidžias 7:54. 

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien debesuota, vėsiau, tempe
ratūra apie 70 I.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

LAIVYNAS PLAUKIA...

“Kur baltos burės plazda, 
Tenai mano širdis”

(Iš dainos)

Sueigos darbotvarkė perkrau
ta. Chicagos jūrų budžių “Prezi
dento Smetonos” įgulos vadas ps. 
A. Alčiauskas nebežino, kurį klau 
simą pirmiausia svarstyti. Jų tiek 
daug, ir visi svarbūs.

— Sunkiausi darbai pirmoje ei
lėje, — pasiūlo budžių būklo šei
mininkas brolis Richardas.

— Maloniausi darbai pirmoje 
eilėje, — pataiso senjoras Burba.

— Teisingai. Pradėsime nuo 
maloniausių. “Perkūno” jachtą 
sutvarko budžiai kandidatai bro
lio Juodelio priežiūroje. “Naro” 
valtį sutvarko Algimanto laivas. 
Canoes yra tvarkoje. O kas pai
ma sutvarkyti “Vėtros” burlaivį?

Mielai sutinka naujas narys 
Petrauskas.

— Tik nepamirškite man duo
ti instruktorių, — prašo.

Diskusijos sustoja prie rudens 
skautiškų žaidimų varžybų šven
tės Bučo darže.

Vyrai reikia daryt. Jūs nematė

Jaunieji vadovai klausosi paskaitos vadovų-vių suvažiavime Dainavoje.
Nuotr. Č. Kiliulio

te kiek ten energijos išlieja vilkai 
ir paukštytės, — su entuziazmu! 
aiškino jaunesniųjų programos 
vedėjas ps. V. Rupinskas.

— Skautai dar daugiau. Reikė
jo tik pažiūrėt į lenktyniaujan
čias seses.

— Principinį visų tuntininkų 
sutikimą aš jau turiu, —dėstė į- 
gulos vadas, — tikėkimės, kad 
skaučių ir skautų skaičius bus 
gausesnis, negu pernai. Daugiau 
draugovių dalyvaus.

Nutarta žaidimų šventę ruoš
ti. Kada? Nagi, rugsėjo mėn. 28 
dieną, sekmadienį.

— Tunto stovykla čia pat. 
Prasideda birželio 28 dieną. Jūrų 
skautams reikia bent 4 vadovų. 
Kas važiuojat bent savaitei? - 
reikalą iškėlė jūrų skautų pasto- 
vyklės vadovas j. ps. R. Kunst
manas.

— Mane rašyk antrai savaitei, 
nors įstaiga dar nepaskirstė atos
togų laiko, — atsiliepė, Alfa.

— Aš, atrodo, galėsiu pirmą
ją savaitę, — prisidėjo brolis Vi- 
ti'ldas.

— Atrodo, ir aš galėsiu pirmą
ją savaitę, — mokyklos dienas 
skaičiavo brolis Bronius.
— Mes atvyksime ilgajam sa

vaitgaliui, — pažadėjo visi kiti

Chicagos Lietuvių televizijos Klaipėdos dienos programos išpildytojai. 
“Nidos” laivo sesių dainai gitaromis pritaria jūrų budžiai kandidatai 
vair. E. Leipus ir V. Cekanavičius. Nuotr. Br. Juodelio

įgulos nariai. Stovykloje laivy
nas plauks.

— Dabar žodį taria laivų sta
tyklos viršininkas, — paskelbė 

pirmininkaujantis.
Budžių įgulos laivų statyklos vir 

šininkas brolis Jovarauskas tie
siai ėjo prie reikalo.

— Įgulos eksperimentinis ca- 
noe jau užbaigtas ir, atrodo, tin
kamas na*udojimui. Nusprendė
me, kad kiekvienas jūrų budys tu
ri turėti asmeniškai baidarę ar
ba canoe. Septyni dar neturi
me. Taigi penktadienį pas mane 
pradedame statyti spetynis ca
noes.

Lituanicos tunto draugovių su
eigose maišosi 3 veteranai skau
tininkai. Sekmadieniais Jauni
mo centre jie keliauja iš klasės į 
klasę, tikrina skautiško nagin
gumo darbus žinojimą, skai
čiuoja taškus.

—Kokius jūs čia inspektorius 
vaizduojate? - užkalbinau sulai
kęs sktn. A. Karaliūną.

— Tunto skautų pažangumo 
konkursas vyksta, brolyti. Vyrai

verčiasi per galvas, kad pirmą 
vietą laimėtų, — man aiškino.

Penkiose skautų draugovėse ir 
Algimanto laive per žiemą vykęs 
konkursas užsibaigė. Laimėtojai 
paskelbti tunto skautų sueigoje.

— Ko taip šypsais lyg mėnu
lis, — sutikęs klausiu Algimanto 
laivo vadą v.v. J. Jovarauską.

— Mano vyrai tunto konkurse 
nunešė pirmąsias vietas. Puikių 
jaunuolių turiu laive. Tunte pir
mas vietas laimėję valtininkai 
Raimundas Kunstmanas ir Ričar
das Burba ne tik gerai plaukia 
vandenyje, bet ir puikiai skau
tauja žemėje, — džiaugėsi vadas.

Man buvo aišku, kad, su da
bartine vadovybe. Algimanto lai
vas plaukė pilnu tempu ir tiesiu 
kursu į lietuviškos skautybės ide
alus.

Jaunimo centre laksto gražus 
aštuonmečių bebrų būrelis, glo
bojamas j.ps. R. Kunstmano. At
rodo, kad jie savo globėją seka 
geriau negu savo mamą.

— Na, kaip laikosi “Mother 
Goose”? — juokiasi viena sesė 
skautininke.

—Puikiai, puikiai, — šypsosi 
globėjas.
— Mano bebrai bus geriausi 
jūrų skautai, kokių Algimanto 
laivas dar niekada neturėjo.

Lituanicos tunto Vinco Krėvės draugovės skautai su savo naująja vė
liava. Viduryje vėliavos kūmai p. Birutė ir Stasys Matučiai. Pirmoje 
eil. iš k. draugininkas s. v. vyr. si. Gintaras Plačas. Trečioje eilėje 
pirmas iš k. s.v.sl. A. Krutulis — draugininko pavaduotojas.

Nuotr. G. Plačo

Penktadienio naktį pūga sniego 
kerta per sprogstančius medžių la 
pus. Balta sniego antklodė krinta 
ant automobilio langų ir kelio 
ženklų Michigano valstijos lau
kuose, kad į vadovų sąskrydį va
žiuojantieji skautai ir skautės 
panaudotų skautišką orientaciją, 
norint surasti kelią į “Dainavą”.

— Ko nepalikote kelio ženklų, 
— kratėme kaires bent pirmiems 
į Dainavą atvykusiems jūrų bu- 
džiams v.v. J. Jovarauskui ir v.
v. R. Burbai.

— Palikome baltas buojas star 
bordo pusėje, — juokėsi brolis Jo
nas.

— Nesuprantame. Turėjo bū
ti raudonos. Į Dainavą įriedėjo 
ir didžiulis autobusas su toron- 
tiečiais. Išlipdami mojavo Ram- 
byno tunto jūrų skautų vadovai 
ir Šatrijos tunto jūrų skaučių va
dovės.

— Sveiki broliai čikagiečiai. 
Prašau susipažinti su mūsų laivų 
vadais bei pavaduotojais, — pen
kis jaunus, šaunius vadovus pri
statė delegacijos vadas, visada pa
reigai atsidavęs jūrų budys j.ps. 
P. Gorys.

Lituanicos tunto laivyną sąs
krydyje atstovavo šeši vadovai. 
Dvylikos jutų skautų vadovų da
lyvavimas Dainavos sąskrydyje 
sudaro gražią proporciją visų 83- 
jų brolijos vadovų tarpe, dalyva
vusių šiame vadovų -vių sąskry
dyje.

Vadovų sąskrydyje jurų skau
tų vadovai surado laiko ir savų 
reikalų posėdžiui, pasikviesda
mi ir seserijos Jūrų skaučių sky
riaus vedėją s. .Z. Dudėnienę. Juk 
nemažai bendrų reikalų.

— Kviečiame brolius čikagie- 
čius šią vasarą stovyklauti su mu
mis Romuvos stovykloje, — ma
lonų kvietimą perdavė j.ps. P. 
Gorys.

— O mes jus, broliai torontie- 
čiai, kviečiame pas Raką, — ne
pasidavė čikagiečiai.

— Norėtume dažniau, — į se- 
S" Zitą kreipėsi Algimanto laivo 
vadas.

— Būtų gerai padaryti ben
dras iškylas baidarėmis ir cano
es, — už būdžius kandidatus kal
bėjo brolis Ričardas.

— Būtinai reikia jūrų skaučių 
veiklą sustiprinti ir išplėsti Chi
cagoje, — rūpinosi brolis Jonas 
prisimindamas kad jūrų skautės 
mažai tepasirodo Chicagos skau
tų-čių didžioje šeimoje.

Daug dainų buvo išdainuota 
Dainavos sąskrydyje. Jų ypač 
daug pravedė tarp posėdžių, prie 
laužo, prie valgio ir rikiuotėje 
gražiabalsės sesės iš Atlanto su 
gitara, vadovaujant Irenai Šiug- 
ždaitei, kurios talentu visi buvo 
sužavėti. Būtų gera, kad tą dai
navimo entuziazmą broliai jūrų 
skautų vadovai paskleistų ir viso
je jūrų skautų jūrų budžių veik
loje.

Iš Chicagos 55 autostrada au
tomobilį išmeta tiesiai į Lemon- 
tą, kur pamažu kuriasi “emigran
tai” iš Chicagos ir kitur.

Maža gatvė, aplenkusi brolio 
Burbos rūmus, atsimuša į Jova- 
rauskų dvarą, kur dvejų baisių 
šunų saugoma stovi laivų statyk
la, kadaise skirta automobilių 
pastatymui. Penktadienių vaka
rais čia galima surasti beveik vi
są jūrų budžių įgulą.

Pro atdaras duris veržiasi elek
trinių piūklų žviegimas. Kvepia 
medžio piuvenos ir nosį laužia 
sintetinio stiklo košės kvapas.
Prie trijų mašinų raitosi špan
tai, tiesiasi kyliai, linguoja bortai.

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPENUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau
gą”.

Dlinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.

Atskirame kambary ant brezento 
liejasi žalia žvilganti košė, nuo 
kurios aromato jautiesi lyg bon- 
ką “skočiaus” išgėręs.
— Čia dirba tik užsigrūdinę vy

rai, - sulaiko teptuką čiaudėda
mas brolis Romas.

— Rytdienos balius pigiau kai
nuos. Čia prisiousčius nebereikės 
nė bonkos pirkti, - juokdamasis 
stiklą tepa ir brolis Leopoldas.

— Tai iš tų aštuonių kuris čia 
bus “Flagship”, — atsargiai tei
raujuosi.

— Aišku, kad įgulos vado,— 
atsiliepia vadas.
— O kas tą vėliavą laikys? Rei

kia Alfai pripiršti kokią sesę, — 
rūpinosi Romas.
Toliau skambėjo piūklai ir švil

pė grąžtai, o įgulos narių mintys 
jau buvo plačioje Wisconson u- 
pėje. Šią vasarą ten išsities 12 ca
noes ir 4 Klepperio baidarių lai
vynas, su jūrų skautais -temis, 
jūrų budžiais ir gintarienėmis.

B.J.

SKAUTIŠKOJE SPAUDOJE 
PASIŽVALGIUS

Skaitytojus pasiekė naujas 
“Skautų Aido” numeris — jau 
šių metų trečiasis. Viršelis pa
puoštas Australijos Vilniaus tun
to vėliavos šventinimo momen
tu. Numeris daugumoje ir skiria
mas mūsų sesių- brolių Austra
lijoje penktajai Tautinei stovyk
lai atžymėti. Stovykla, įvyko sau
sio 3 -13 d.d. Mt. Cravvford vie
tovėje. Skaitytojai supažindi
nami su stovyklos vadovybe, su 
organizavimo bei kūrimosi rū
pesčiais ir* brolijoš vyr. skautinin
ko viešnage.

Šie ir kiti linksmi skautų nuo
tykiai paryškinti visu lapu sto
vyklinių nuotraukų, o dainų mė
gėjai gali net šios stovyklos mar
šą išmokti - įdėti žodžiai su gai
domis. Numeryje taip pat telpa 
velykinės mintys, lietuvių tauto
dailės skyrelis, mūsų gyvenimas 
vaizduose ir šaunių jūreivių pus
lapis. Mūsų mažieji galės pake
liauti šaradų ir galvosūkių siū
lais, o filatelistai turės progos 
susipažinti su naujais gėlių ir 
žolių motyvais pašto ženkluose.

Prieš keletą savaičių Ameriką 
pasiekė ir Australijoje leidžiamas 
naujas “Pėdsekio” numeris, kuris 
taip pat pasipuošęs Taut. sto
vyklos veidais, statistika, nuoty
kiais ir t.t. Šalia stovyklinių įvai
renybių apstu mūsų užjūrio se
sių-brolių vienetų veiklos kroni
kos, pranešimų bei vadijos pas
togės žinių.

Chicagos Perkūno ir V. Krėvės 
draugovės šv. Jurgio proga iš
leido naują (12) “Skilties” nu

merį. 24-ri puslapiai, užpildyti 
dvylikos brolių štabo, gausūs jau
nųjų kūryba: patriotika, skautų 
'ideologija, draugovių kronika, 
brolio Saloto patarimų skyrius, 
juokų-galvosūkių kertelė, na, ir 
gausybė nuotraukų. “Skilties” il
gametis redaktorius yra s.v. senj,
G. Plačas.

Kiek seniau mūsų pastogę pa
siekė Anglijos rajono žurnaliu
kas “Budėkime”, nr. 58. Tai ne
periodinis sesių-brolių, gyvenan
čių Britų salose, rotatorinis lei
dinys, redaguojamas V. Ignaičio.

Šio numerio vietinė kronika, 
savoji kūryba, Tautinės stovyklos 
atgarsiai ir rajono dvasios vado 
S. Matulio, MIC žodis-malda, 
skatinanti su Kūrėju tvirtai žen
gti per 1969-sius metus.

GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS

Visose Lenkijos katalikų baž 
nyčiose buvo skaitomas Lenki
jos vyskupų ganytojinis laiškas 
apie Popiežiaus Pauliaus VI en 
cikliką “Humanae Vitae”, kuri 
aiškina krikščioniškosios mote 
rystės tikslus, pareigas ir už
davinius katalikų bažnyčios 
mokslo šviesoje.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PK ĮTAIKO akintus 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5O7A

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS 
į GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
j 6449 S. Pulaski Road (Cravvford

Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priimi- ligonius Dag»< susitarime

jei neatsiliepia, akiambintl 374-8012

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

Tel. 695-4)533 - Elgin 
425 No Libertj Street

Route 25 Elgin. fllinol#

Ofisas 3118 Wt»t OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West OOth Plaoe
Tel.: REpubUo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 8S-člos lr Californla 

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

rrečlad. lr kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAIbrook 5-3048

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūra ••tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų.

A. VILIMAS

MOVING

823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FBontier 6-1882
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rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų— J n/i,.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-228#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, trec. lr šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais. penktadle

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal suslta rimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6900
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALVBE — VI.RVC IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą 

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

Akušerija Ir moterų ligos
Ginekologine Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo 6 Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. OSrd Street

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

Ofiso lr bato tel. OLympio 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — RElianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvia gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: ylrrnad., antrad., ketvirtad. Ii 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-1 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad
uždaryta.
Tel, ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIV IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7150 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad
11 vaJ. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. KE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

t Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 68rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad lr penkt. 1—4 vai. 

priiminėja tik susitarus

3 mėn. 1 mėn. 
5.00 2.00
4.50 t. 75
5.50 2.25

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

• Administracija dirba kas-
a.-in — 5:00. šeštadie-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7 lst Street

(71-os ir Campbell Ava. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v.

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir (
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2600

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lt 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS I.IGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus —

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Streei 

Vai. antrad nuo 2—5 popiei 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 087-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRovehill 0-0017 

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

Bendra praktika lr chirurglla ~ 
Ofisas 2760 VV. 7 lst Str„-.

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

Rezid, tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir
penkt. nuo 2 iki 4 . vai. lr nuo 6 Iki 8 
/. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
alku pagal Husltaflrną.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vaii 5?“? p- ”• ,r «—8 vak. 

Trečiad. Ir šeštad, uždarytą
Tel. PR^pect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albaųy Avenue 

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
žak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal ausltartmą.

Tel. ofiso PR 6-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71ai Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Trec. ir flešlad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 707-2141. Namų 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., 
£ «-8 v. v., ketvlrt. 
šeštadieniais li-i vai

penktad. 1-4 
6-8 v. vakaro
popiet.



Okupuotoje Lietuvoje

KRIKŠČIONIŠKOJI LABDARA

Labdara suprantame Bažny- 
čios, valstybės, specialių ar pri 
vačhį organizacijų ir asmenų 
organizuojama materialine pa
galbą neturtingiems, nelai

mės ištiktiems asmenims, jų 
šeimų nariams ir kitiems pa
galbos reikalingiems žmonėms.

Labdarybė labai sena. Jai 
atsirasti pagrindą davė vargas 
ir skurdas, kuris yra dar se
nesnis kaip labdarybė. Lietu
voje istoriškai labdarvbė žino
ma nuo XV a. pradžios, ka
da ji pradėjo reikštis per stei
giamas bažnytines brolijas. 
Tačiau nėra abejonės, kad lab
darybė viena ar kita forma 
buvo ir senosios lietuvių tikv- 
bos laikais; lietuviškas solida
rumas ir savigalba yra sena 
lietuviška savybė, išaugusi iš 
pačių tautos gelmių dar prieš
istoriniais laikais.

Moderniškaisiais laikais su 
skurdu vis daugiau kovoja val
stybė, leisdama specialius so
cialinės globos įstatymus ir 
skirdama lėšų iš valstybės bei 
savivaldybinių pajamų. Geriau 
šiai socialiniai klausimai spren 
džiami Vak. Vokietijoje, Šve
dijoje, Anglijoje, Olandijoje, 
Belgijoje ir kt. vak. Europos 
kraštuose. Reikia pripa ž’nti, 
kad JAV-bės šioje srityje, y- 
pač medicinos patarnavimo ap
rūpinimo atžvilgiu toli gražu 
nestovi pirmoje vietoje ir nė
ra duomenų, kad jos greitai 
Europos kraštus pasivytų.

Kol vargo problema valsty
biniu mastu nėra išspręsta, lab 
darai yra kas veikti ir to nė 
vienas protingas žmogus ne
neigia.

*
Amžių bėgyje labdarybės rei 

kaluose labai daug yra pada- 
dariusi katalikų Bažnyčia. Nuo 
jos ne daug teatsilieka ir ki
tos krikščioniškos Bažnyčios. 
Daug nelaimingų žmonių aša
rų buvo nušluostyta, daug ge
ra nelaimingiesiems padaryta, 
daug įsteigta, išlaikyta ligo
ninių, prieglaudų, nemaža pi
niginių, daiktinių, teisinių pa
slaugų suteikta. Juk labai kil
nu padėti nelaimingajam, ku
riam niekas kitas nepadeda. 
Labdaros nuopelnai taip dide
li, kad, rodos, niekas negalėtų 
jos neigti, o tačiau...

Sovietai labdarybę visiškai 
kitaip supranta, kaip visas kul 
turingas pasaulis. Prieš ją, 
kaip “kapitalistų - klerikalų į- 
rankį’’ jie stengiasi pastatyti 
valstybinį socialini draudimą, 
pagal kurį visi piliečiai turė
tų būti valstybės globojami ir 
tinkamai aprūpinami. Žinia, bū 
tu labai gerai, jeigu taip ir 
būtų. — kad visus gyventojus 
valdžia tiek aprūpintų, jog jie 
nejaustų skurdo. Tačiau prak
tiškai tas aprūpinimas tėra ko
munistų biurokratų bylose, tik 
popierinis. Iš tiesų niekur pa
saulyje nėra tiek daug vargo 
ir skurdo kaip Sovietuose, nie
kur nėra tiek daug alkanų, 
blogai aprengtų, ankštuose bu
tuose gyvenančių ligotu žmo
nių kaip Sovietų Sąjungoje. 
Blogiausia, kad tie “aprūpin
tieji” dėl savo vargo negali 
nei šaukti, nei pagalbos pra

Soandoj ir gyvenime

KOMUNISTŲ INFILTRACIJA

TREČIAFRONTININKUOS
Svarbiam Lietuvos komunistų 

Maskvos pataikūnų, žmogui A. Gu- 
daičiui-Guzevičiui mirus liaukų vė
žio liga, Vilniuj leidžiama “Tiesa” 
Nr. 92 bai. 19 d. išspausdino ne
krologą, pasirašytą kelių dešimtų 
jo idėjos draugų.

Nekrologe sakoma, kad Guzevi- 
čius 1931 m. komunistų partijos 
siunčiamas iš Maskvos atvyko j Lie
tuvą ir čia buvo komunistų jauni
mo sąjūdžio sekretoriumi ir komu 
nistų partijos sekretoriato nariu. 
“Jis susirišo su antifašistų trečia- 
frontininkų grupe, stengdamasis į-

šytis. Tokiu atveju galėtų pa
tekti dar į blogesnes (kalėji
mo ar priverčiamųjų darbų) 
gyvenimo sąlygas.

Taigi labai gerai daro ok,m 
Lietuvos katalikai, vienas ki
tą ar šiaip jau nelaiminguosius 
remdami, neretai gal pasku
tiniu duonos kąsniu su jais 
dalindamiesi. Tačiau tradici
nė katalikiškoji labdarybė la
bai nepatinka okupantams.

šia proga “Valstiečių laik
raščio” Nr. 43 rašoma: “Tary
biniams žmonėms nereikalinga 
bažnyčios labdarybė. Labda
rybė — tai gėdinga išnaudoto
jiškos visuomenės liekana, ku
rią viešpataujančios klasės at
stovai panaudoja darbo žmo
nių atitraukimui nuo kovos 
prieš išnaudotojus. Supranta
ma, kad pasigailėjimo vertos 
bažnyčios dovanos negali tu
rėti kokios nors esminės reikš
mės tarybiniams žmonėms. 
Grašiai, bažnyčios skiriami iš 
jos didžiulių pajamų, gali tik 
pažeminti tarybini žmogų. Lab 
darybė, be to, neturi nieko ben 
dra su religija. Ji net priešta
rauja bažnytiniam mokymui". 
Toliau laikraštis, nurodęs, kad 
labdarybė iš esmės esanti net 
prieš krikščioniškus nuostatus 
(Bažnyčia mokanti savo na
rius kentėti, kad galėtų patek
ti į dangų), rašo: “Tikras’* 
dvasininkijos labdaringos veik 
los tikslas — pakelti bažny
čios autoritetą ir padidinti ios 
itaką liaudies masėse. Surink
dami iš tikinčiųjų dideles su
mas, lobdami iš tikinčiųių au
kų. bažnytininkai veda užmas
kuotą tikinčiųjų verbavimo 
darbą. Todėl tarvbiniai įsta
tymai draudžia religinėms ben
druomenėms organizuoti savi
šalpos kasas, teikti žmonėms
paramą, naudoti jų žinioje e- 
samas pinigines lėšas bei tur
tą bet kuriems tikslams, iš
skyrus religinių poreikių ten
kinimą”.

*

Mes tačiau esame kitos nuo
monės. Pritariame tikintiesiem 
ir netikintiesiem mūsų tautie
čiams, kurie siuntinių ar kitu 
keliu remia savo artimuosius 
Lietuvoje, reikalingus pagal
bos. Pritariame ir tikintiesiem 
ar šiaip jau geros valios Lie
tuvos gyventojams, kurie daž
nai atsisako savo būtiniausių 
reikalų, kad galėtų skurstan
tiems padėti. Žmoniškumas ar 
timui pagalba, dosnumas yra 
kiekvieno gero žmogaus, t’- 
kinčioio ar netikinčiojo, princi
pas. Džiugu, kad per 25 me
tus okupantai, atėmę iš Lietu
vos gyventojų materialines 
vertybes, nusavinę žemę, gy
venamuosius namus, ūkius, pa
darinis, galvijus ir net judo- 
mąjį turtą, didžiausiomis pas 
tangomis neįstengė išplėšti iš 
jų širdžių krikščioniško arti
mo pagalbos jausmo. Jeigu dėl 
baisių suvaržymų dabar Lietu
voje krikščionybė negali smar
kiau reikštis savo išorinėmis 
formomis, ji gražiai reiškiasi 
krikščioniškas darbais, kurie 
taip labai nemalonūs okupan
tams. b. kv.

traukti juos j kompartijos vadovau
jamą darbo žmonių kovą”.

Taigi dabar okupantų kontrolė
je leidžiamas dienraštis atskleidžia, 
kad Maskvos auklėtinis komunistas 
Guzevičius buvo įvedamas į trečia- 
frontininkų tarpą, siekiant jų są
jūdį lenkti komunistų partijos sie
kiams.

Nesvarstydami, kiek jiems tai pa
vyko, norime tik atkreipti dėmesį į 
tai, kad Lietuvoje anuo laiku tos 
komunistų infiltravimo pastangos 
trečiafrontininkuose nebuvo viešai 
žinomos. Tai tik atskleidžia komu-

Anglijoje buvo pastatytas ir nuleistas į vandenį naujas liuksusinis laivas “Karalienė Elzbieta II'. Tačiau 
ne visi britai juo patenkinti: daugelis laiko neskoningu. Kairėje matome laivą, dešinėje kai kuriuos 
vidaus įrengimus.

Kova dėl valdžios Kremliuje
Vieni siekia diktatūros, kiti prieš ją kovoja

Sovietologų įsitikinimu, nuo 
žydų - arabų šešerių dienų ka
ro laikų Kremliuje jaučiama 
įtampa politbiuro narių tarpe. 
Čekoslovakijos invazija ir Brež
nevo “riboto suverenumo” dokt
rina socialistinėm valstybėm 
suskaldė rusų dominavimo už
mačias. Apie tai, kas dabar 
vyksta Kremliuje , įdomių žinių 
randame Gari Gustav Straehm 
studijoje, paskelbtoje žinomam 
Vakarų Vokietijos savaitrašty
je “Christ und Welt”.

Vadovybės krizė
Rusija, rašo C. G. Straehm, 

išgyvena vadovybės krizę. Prieš 
taraujančios srovės jau viešai 
reiškiasi. Prahos avantiūra, 
Brežnevo ir būrio generolų su
ruošta, dabar parodė savo pa
sėkas. Pobtbiuro ir centro ko
miteto nariai, buvę priešinki ar 
įspėję vengti tos avantiūros pa
sėkų, puola Brežnevą ir jo pa
laikomus naujuosius stalinin
kus. Nors dar nežinia, kuo toii 
kova baigsis, nepaisant įprasti
nio rusų slaptumo, nėra abejo
nės, kad vyksta smarkios grum 
tynės.

Plačiai žinoma, kad Suslovas

nistų kėslus ir paskatina apdairiai 
budėti, kad ir dabartiniais laikais 
būtų stengiamasi išsisaugoti nuo 
raudonųjų infiltruotųjų maskvi
nės įtakos.

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

83
— Ką tu jam sakei ten kieme? — paklausė Milda.
— Ten nieko nekalbėjome svarbaus. Mes turime 

savotišką reikalą.
— I ie vyrai, jie visada turi visokių paslapčių. Ar 

Donaldas pyko?
— Ne, Milda, jis buvo labai laimingas. Jis pasako

jo, kad buvo susitikęs Hildergardę.
— J aip, jis buvo, — pastebėjo Charlottė, — aš 

radau juos namuose labai draugiškai nusiteikusius. Aš 
įtariu juos, aš manau, kad jie taps geresniais draugais.

— Tai keistas apie mus pasaulis, — pasakė Milda, 
— visa yra sumaišyta viename puode: galvoskaudžiai, 
meilė, politika. Panele Charlottė, mes gyvenam labai 
keistam šimtmety.

— Aš nesutinku su tuo, — pasakė Vytautas, — pa
saulis ir amžius yra geri, tik žmonės yra keisti. Visi...

— Išskyrus vyrus, — pertraukė Milda.
Vytautas šypsojosi ir žvelgė per langą. Mieguista 

rudens diena lėtai slinko kalnais.
41

Dangus buvo debesuotas ir lijo. Kaimelis atrodė 
pavargęs ir išsekęs. Sustyrę kalnai laukė pirmojo snie
go. Milda buvo užsiėmusi skalbimu. Motina mezgė 
pirštines. Vaikai zirzė prie savo knygų.

— Labą rytą, ponia Milda, — Charlottė pabeldė 
į langą iš kiemo. Jos veidas buvo skaidrus ir besišypsąs.

— Labas rytas, panele, kaip sekasi? Prašau j vi
dų, —pakvietė Milda.

Charlottė įėjo į kambarį.

— Ponia Budriene, kaip jums sekasi? — pasveiki
no Charlottė senąją moterį. — Rasa, Algis, vis stro
pūs, — parodė į vaikus.

— Žinote, panele, šiandien mano butas atrodo, 
kaip tvartas, — atsiprašė Milda, — aš tikiu, kad rytoj 
bus saulėta, todėl nutariau išsiskalbti iš anksto. Nu
sivilkite apsiaustą.

— Ar Vytautas namie? — paklausė Charlottė, nu
smilkdama lietpaltį.

— Ne, panele, jis išėjo į miestą. Jis sakosi ten tu
rįs reikalų. Pažadėjo grįžti apie pietus.

— Aš atėjau čia su specialiomis žiniomis. Ar jūs 
gavote laišką iš Amerikos konsulato?

— Ne, panele Charlottė, negavome, — Milda per
traukė skalbimą. — O ar jūs gavote?

— Taip, šiandien rytą aš radau laišką kaimelio 
pašte. Aš buvau nustebinta. Konsulatas kviečia mane 
apklausinėjimui. Bet aš stebiuosi, kodėl jūs negavote? 
Tai atrodo kažkas keista. Čia yra kvietimas, — pada
vė Charlottė laišką.

Milda paėmė, pažvelgė j jį ir pasakė:
— Taip, panele, čia yra Amerikos konsulato ant

spaudas, tai tiesa. Ką konsulatas rašo? Jūs žinote, aš 
nesuprantu angliškai.

— Tik porą eilučių. Jis kviečia mane pasikalbėti 
dėl mano emigracijos į Ameriką. Tai ir viskas. Aš ste
biuosi, kodėl jūs negavote kvietimo.

— Žinote, panele Charlottė, mes niekad neturė
jom laimės, tik rūpesčiai ir galvosūkiai visą gyvenimą. 
Aš jau praradau visą kantrybę. Ir kaip ilgai mes dar 
turėsime šiose sąlygose kentėti?

— Tai yra keista. Jūs taip pat turite gauti kvie
timą iš konsulato. Leisk man čia pasilikti, ligi grįš Vy
tautas.

— Kodėl dar klausiate? Prašau palaukti. Labai 
malonu su jumis pasikalbėti. Niekas, kaip žinote, mū
sų nelanko. Aš kartais taip vieniša, kaip našlaitis vai
kas.

Charlottė pasiliko.

P. GAUČYS

ir Šelepinas buvo priešingi Če
koslovakijos invazijai. Sakoma, 
kad Šelepinas atsiprašinėjo če
koslovakų darbininkų unijų va
dovybes dėl invazijos. Ar Brež
nevo priešininkų dėka buvo su
redaguotas palyginti švelnus 
rusų čekų komunikatas, kuria
me rašoma, kad “ab;eių šalių 
santykiai yra pagrįsti lygybės 
ir tarpusavio pagarbos princi
pu”. ar Brežnevas, įpykęs dėl 
įvykių Prahoje bendrai, o ypač 
dėl priešrusiško įkarščio ryšium 
su Jan Polaeho susideginimu, 
atsisakė pasirašyti šį komuni
katą?

Protokolo klausimai Rusiioje 
beveik visada esti bojami. 
Brežnevo parašo nebuvimas ant 
tokio of’cialaus dokumento yra 
demonstracija. Bet iš kurios pu
sės? Ar iš įsiutusio Brežnevo ar 
iš jo priešininkų? Vienas daly
kas yra tikras: Brežnevo padė
tis šiek riek pašlijo per pasta
rąsias kelias savaites. Kaip daž
nai Kremliuje sutinka kovoje 
dėl valdžios, opozicijos pasistū
mėjimai pras’dėio kaip tik tuo 
metu. kai Brežnevas su naujai
siais stalinistais jautėsi tikras 
laimėjimu.

Nemėgstamas asmuo K v tų 
Berlyne

Rusijos užs. reikalų meiste

rio pavaduotojas Semionovas, 
labiausiai nemėgstamas asmuo 
Rytų Berlyne, buvo pasiųstas 
į Rytų Vokietiją pagelbėti Ulb- 
richtui pasiruošti busimiem Va
karų Vokietijos prezidento rin
kimam Vakarų Berlyne. 1953 
m. būdamas ambasadorium Ry
tų Berlyne, Semionovas kieta 
ranka laikė Ulbrichtą. Savo lai
ku Semionovas davė Ulbrichtui 
garsų patarimą švęsti savo 60 
m. sukaktį be jokių iškilmių, 
sekti Leninu ir tesikviesti tik 
būrelį svečių. Laibai abejotina, 
kad Maskva būtų siuntusi Se- 
mionovą į Rytų Berlyną, ieigu 
nebūtu buvę reikalo neleisti 
Ulbrichtui išeiti iš ribų.

Kita Maskvos sąlygų rodyk
lė yra Rumunijos laikysena. 
Rumunijos atstovas Comecono 
konferencijoje Rytų Berlyne 
sėkmingai pažabojo visas rusų 
pastangas integruoti jų ūkį. 
Toks stiprus buvo pasipriešini
mas Brežnevo ūkinei doktrinai, 
kad rusu Comecono sekretorius
N. Fadejevas turėjo per Rytų 
Berlyno radiją paskelbti, kad 
“Comecono pagrindiniai princi
pai yra lygybė, lygios teisės, su
verenumo respektavimas ir sa
vitarpinė nauda”. Tačiau rumu
nams to neužteko. Netrukus po 
nasimatvmo su Titu, Rumunijos 
prezidentas Ceaucescu atvirai 
ir šiurkščiai kritikavo Brežnevą 
’r jo paskelbtą susiaurinto su

verenumo socialistinėm valsty
bėm doktriną. Tuo pačiu metu 
Bukarėšto dienraštis “Scinteia” 
rašė: “Visiems žinomas faktas, 
kad karinė galia sudaro rimtą 
kliūtį taikai. Pagrindinis reika
lavimas palaikyti normaliems 
tarptautiinams santykiams yra 
atsisakymas visokių karinių su
grupavimų, atšaukimas visų ka
rinių dalinių iš svetimų terito
rijų ir liovimasis organizuoti 
bet kokias viešas karines de
monstracijas ar šiaip pavojin
gus užmojus.” Visiem buvo aiš
ku, kam tai taikoma. Plinta 
gandai, kad rusai atsisakė Ru
munijoje vykdyti karinius ma
nevrus.

Brežnevo autoritetas 
nukentėjo

Išvadoje neatrodo, kad Brež
nevas būtų išėjęs visai sveikas 
iš savo čekoslovakinės avantiū
ros. To pasėkoje jis sustiprino 
akciją prieš labiausiai maištau
jantį kompartijos sąstatą. Tam 
reikalui jis retai tesinaudoja 
oficialiu partijos organu “Prav
da”. Jam labiau prie širdies Ru
sijos federalinės respublikos par 
tijos dienraštis “Sovietskaja Ro 
sija”. Šis pastarasis taip pat 
labai artimas ir NKVD. Nese
niai “Sovietskaja Rosija” pašie- 

i pė atominio karo pasėkų bai
mę, rašydama: “Kai kas, atro
do, nesupranta, kad yra veiks
mingų priemonių apsisaugoti 
nuo atominių sprogimų...” Ki
tame straipsnyje skelbė, kad 

i “kiekvienas sovietinis žurnalis
tas yra atsakingas už kiekvie
ną savo parašytą žodį ir už 
kiekvieną savo padarytą klai
dą...” Tuo būdu sovietinė spau
da, kuri dirba gana sunkiose 
sąlygose, yra įspėta, jok gali 
susilaukti dar griežtesnės prie
žiūros. To straipsnio autoriai 
pabrėžia: “Mums nepriimtina 
defenzyvinė laikysena žiauroje , 
kovoje už žmonių protus. Mūsų 
šūkis turi būti ryžtingas puoli
mas. Joks sovietinis žurnalistas 
negali būti pasyvus stebėtojas, 
nes negali būti neutralumo prie
šo akivaizdoje...” Toliau straips 
nyje rašoma: “Kai kas mėgino 
nušviesti Sovietų istoriją vie
našališkai, subjektyviai.” Stali
no laikmetis aiškiai yra vienas 
tų istorijos periodų, kuriuos 
kritikuoti jau nebegalima.

Dar vėlesniam straipsny, už
vardintam “Ideologinėje kovo
je negali būti pasyvumo”, “So
vietskaja Rosija” pasisakė dar 
griežčiau, šaukdama į aktyvią 
kovą prieš antisocialinių idėjų 
veržimąsi. Tas straipsnis taip 
pat puola ir literatūros žurna
lą “Novy Mir”. liberališkumo 
tvirtovę Rusijoje, išvesdamas

lygiagretę tarp jo ir Čekoslova
kijos, kur dalis kultūrinių va
dovų prarado savo klasės nuo
voką. Visa tai ryškiai rodo pra 
džią stipraus puolimo inteligen
tijos ir tų valdininkų, kurie tuos 
intelektualus globoja. Vasario 
mėnesio “Komunistas” pateisi
na Staliną kaip žmogų ir kaip 
vadą.

Tos pačios priemonės
Savo galios žaidime Brežne

vas su generolais naudoja Sta
lino rehabilitavimą tuo pačiu 
būdu, kok'u Chruščiovas, bekop 
damas į valdžią, naudojo miru
sio diktatoriaus pasmerkimą. 
Stalino legenda sujungta su 
griežtėjančia komunistine ideo
logija viduje ir neapykantos 
psichoze prieš agresyvų užsie
nio pasaulį, mėgina pastatyti 
naują pjedestalą naujam Stali
nui. Kai kurie generolai dedasi 
prie to žaidimo, tikėdamiesi pa 
siekti didesnės galios ir įtakos.

Tačiau mes matome ir ato
veiksmio ženklų iš priešingos 
pusės. “Partijnaja Žizn”, žur
nalas, skiriamas partiečiams 
karininkams, savo viename strai 
psnyje apie kolektyvinį darbą 
reikalauja pilnos valdžios cent
ro komitetui. Negana pavaduo
ti legalų centro komiteto posė
dį “praplėsta konferencija” (nu 
tarimas okupuoti Čekoslovakiją 
buvo priimtas vienoje tų “pra
plėstų konferenciių”. Kompar
tijos centro komiteto posėdis 
tebuvo sušauktas tik lapkričio 
mėn.). Straipsnis patria kom. 
partijos vadovams daugiau ben
drauti su liaudim, ką darė Chru 
ščiovas ir ko nemėgsta Brežne
vas. Straipsnis baigiamas pa
brėžimu: “Partijos vadas ne
gali valdyti vienas. Jo pareiga 
visą laiką turėti galvoje parti
jos reikalus, vengti vaidų, už
drausti viską, kas gali pakenkti 
kolektyvui”.

t

Primenamas laminas
Pastarajam “Komsomolska- 

ja Pravda” numery spausdina
ma čičerino atsiminimų dalis, 
kur cituojami jo prisiminimai 
apie Leniną: “Jo didybė glūdi 
jo sąžiningam klusnume kolek
tyvui netgi ir tada, kai jo įsiti
kinimu kolektyvas klydo. Jo 
klusnumas organizacijai buvo 
pilnutinis ir be rezervų. Jis nie
kad nevaldė kaip vadas, bet 
visada remdamasis įrodymu ir 
įtikinimu”. Tie žodžiai, paskelb
ti tinkamu laiku, yra įspėjimas 
naujajam kandidatui į diktato
rius.

“Komsomolskaja Pravda” vis 
dar tebeturi ryšius su Šelepinu, 
kurį 1965 m. Brežnevas pavadi-
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Vytautas grįžo kaip tik prieš pietus. Jo veidas atro
dė rūškanas, jis su Charlottė pasisveikino nereikšmingai, 
beveik šaltai.

— Blogos naujienos, mano ponios, — jis pasakė 
vokiškai, —nepasakykite mamai. Ji vėl pradės sirgti.

— Kas atsitiko, Vytautai? — Milda pertraukė 
skalbimą, ir žiūrėjo į brolį pilnomis baimės akimis. — 
Ar kas nors bloga su Amerikos konsulatu?

— Ne, Milda, yra kitas pranešimas, labai skaudus 
pranešimas. Boleslavas žuvo.

— Ką? — sudrebėjo Mildos balsas.
— Ar tai tiesa? — nuo kėdės pasikėlė Charlottė.
— Taip, tai yra tiesa. Boleslavas žuvo.
— Kas atsitiko? — vėl klausė Charlottė su bai

me ir nustebimu.
Vytautas žvilgterėjo į motiną. Ji ramiai mezgė 

pirštinę, šnabždėdama maldas.
— Nepasakyk mamai, — vėl perspėjo Vytautas.— 

Istorija yra tokia. Šį rytą aš užšokau į stovyklą keletai 
minučių. Lenkas nutvėrė mane aikštėje ir nusivedė į 
pastatą. Ten jis supažindino su jauna ponia, kuri at
bėgo iš Lenkijos tik prieš savaitę. Jis pasakojo man, 
kad Boleslavas be sutrukdymų pasiekė Varšuvą, bet čia 
tuoj paaiškėjo, kad jo motiną raudonieji uždarė į kalėji
mą.

— O, Dieve, — atsiduso Milda ir Charlottė kartu.
— Taigi Boleslavas labai susijaudino, — tęsė Vy

tautas, — jis norėjo pamatyti motiną. Raudonieji tačiau 
nedavė jam leidimo. Tada jis įėjo į aštrius ginčus su 
raudonųjų valdininkais. Situacija buvo labai įtempta. 
Trumpai, jis buvo priverstas bėgti į miškus ir įstojo į 
lenkų partizanų eiles.

— Ir tada? — nekantravo Milda.
— Tada vieną dieną raudonieji apsupo mišką, ir 

ten prasidėjo tarp nelygių jėgų kova. Nemaža lenkų pa
triotų žuvo ir Boleslavas buvo jų tarpe.
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NAUJOS ŠIRDIES ĮDĖJIMAS 

IR GYDYTOJO ETIKA

J. VENCKUS, S. J.

Haskell’io Karpo, 47 metų am- smo o mažai vilnos, kaip priežo- 
žiaus, operacija kuris su dirbtinei dis sako. 
ar plastikine širdimi išgyveno'
65 valandas, po to su žmogaus L- , . .. .. .
Širdimi tik 36 valandas, sukėlė! C“ley . tu,re|,cs ,,nka™ 
didėlį triukšmą pačių gydytojų vlrslmnk« prad‘!t'
tarpe. Gydytojai, pabaigę Medi

Cooley sakosi įdėjęs dirbtinų šir
dį septyniems veršiukams. Prisi
pažįsta, kad jie neilgai tegyvenę. 
IT. Karp su dirbtine širdimi il
giau išgyvenęs.

Etiškas klausimas

Etiškoji (morališkoji) pusė y- 
ra svarbiausia. Reikia pasvarsty
ti: 1. Ar buvo protinga tokį sun
kiai sergantį ligonį, kaip TI. Karp 
operuoti, dargi per 4 dienas atlie- Į 
kant dvi sunkias operacijas? I

z,. , , , , . . , . , I tai dr. Cooley atsako: O jeigu nė-iČia kyla trys klausimai: 1. Ar d , . ./ ., . .. i77 'ra kitos galimybes prailginti gy-!
vybę. Sėkmingai Balfo vajų užbaigę aukų rinkėjai “Paramos” rūpesčiu 

vaišinami. I« k.: Pr. Šulas, M. Šulaitienė, V. Žilinskas. V. Baleišytė 
ir K. Bružas. Nuotr. V. Noreikos

cinos fakultetą turi atlikti taip 
vadinamą Hipokrato priesaiką. 
Hippocrates, graikas, (460- 370 
m. pr. Kr.), yra vadinamas Me
dicinos tėvu, nes jis gydymą at
palaidavo nuo prietarų, įvedė

nkų leidimų pradėti varto
ti dirbtinas širdis. Dr. Cooley 
atsakė, kad jam tokio leidimo 
nereikėję — jis negavęs pinigų 
iš NHI fondo. Jis turįs savo fon
dą. Kaip yra su dr. Domingo 
Liotta, kuris padarė dirbtiną šir
dį? Jis sakosi, kad jis, tiesa, gau 
nąs valdžios paramą, bet širdį1 J*] , , • • • • • • •• I tlcjc) VdlUZlUh ĮJct I clll lcj 5 ULl oIILlj

mokslišką stebepmą ir tyrinėji- i /- i r j .... .. . , , , . , daręs. Dr. Cooley fondo pinigais.mą prie ligonio lovos, kas kiek-1 
vienam gydytojui yra idealas. 2. Iškyla grynai žmogiškas ele

mentas, nuo kurio niekas nėr 
laisvas net patys didžiausi žmo
nės.

Nemanoma, kad tą priesaiką pats 
Hippocrates būtų sustatęs dabar
tiniais žodžiais, bet pati priesai
ka aiškiai nusako paties Hippo-i DeBakey ir Cooley lenktyniavi 
crato idealą, kurį kiekkvienas gy
dytojas turi prieš akis turėti. Pa
gal tą priesaiką žmogus gydyto

2. Dr. Cooley turėjęs pareigą pa
našios rūšies bandymus atlikti 
su gyvuliais. Dr. Cooley atsako, 
kad jis iš pradžių nemanęs duo
ti Karpui dirbtiną širdį; tik ope
racijos metu, pamatęs, kad ligo
nio širdis jau nebetinkanti, apsi
sprendęs įdėti dirbtiną. 3. Ar dr. 
Cooley’o viršininkas DeBakey 
žinojo, ką jo pavaldinys daro? 
Atrodo, kad nežinojo. Dr. Coo
ley atsako, kad jam leidimo nei 
nereikėję. 4. Kaip ilgai ir ko- 

I kiomis priemonėmis gydytojai 
turi stengtis pratęsti beviltiško

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

MEDŽIOTOJAI

IR MEŠKERIOTOJAI VEIKIA

mas
Dr. Michael DeBakey yra 

Baylor medicinos kolegijos pre- mą Ligonis yra beviltiškas, turi,jui yra šventas dalykas; jis bus
lojalus savo gydytojo profesijai,! z’6entas, o 6r. Cooley yra tos pvz. vėžio metastazę, švitinimai 
jis bus teisingas ir prakilnus sa-' l ačios įstaigos chirupgijoe profe_ rentgenu ar kobaltu gali kiek pra 
vo kolegoms, jis praktikuos savo šorius, bet tarp jų santykiai reikia ; tęsti gyvybę, bet kiek tos gyvybės 
profesiją dorai ir garbingai; ka- ^toki: tekalba tik, kai būtinai beliko? Ligonis kiekvieną kartą 
da tik jis įeis į ligonio namus, vis-: reikia. Abu yra širdies ligų spec. grįžta labiau nusilpęs, nusikanki- 
ką darys ligonio gerovei; jis lai-■ *r a^u at6k° garsias operacijas, | nęs. Susidaro problemos šeimai:

Šalia Lietuvių bendruomenės 
Omahoje veikia kėletas kitais 
pagrindais susiorganizavusių 

ligonio gyvenimą? Kartais pats; sambūrių, iš kurių vienas veik- 
gydymas pavirsta į žmogaus (pa-1 iesnjųjų įr finansiškai pajėges
nes ligonio ir jo šeimos) kankini- njųjų yra Omahos lietuvių mo

kysis toli nuo korupcijos, neiš
duos ligonio paslapties ir t.t. Prie
saika yra nepaprastai graži ir pa
tys gydytojų draugijos smerkia 
kiekvieną savo kolegą, kuris ne
silaiko tos priesaikos, lyg kokių 
įžadų.

Kodėl kilo diskusijos?
Duoti vieno žmogaus širdį 

kitam yra geras dalykas, jeigu 
vienas vistiek jau turi mirti dėl 
kurių nors priežasčių ir jeigu ki
tas turįs prastą širdį, gavęs sve
timą galėtų gyventi. Buvo ir te
bėra viena svarbi problema: ar

per daug afišuojasi, lyg tary
tum jis vienas yra medicinos ste
bukladaris (dirba Šv. Luko ligoni 
nėję). Dr. DeBakey dirba tame 
pačiame mieste (Houston, Tex.), 
Metodistų ligoninėje. Bostono 
gydytojai, kurie irgi garsūs šir
dies operacijomis, įvairiai atsilie
pė. Vienas pasakė, jeigu H. Karp 
būtų nemiręs, šiandieną niekas 
ant dr. Cooley akmenų nemestų. 
Dr. Dwight A. Harken pasakė: 
“Aš sveikinu dr. Cooley, atliku-

tikrai žinoma, kada žmogus yra! si tas operacijas, jis žymiai pastū
mėjo medicinos mokslą”. Dr. 
Harry Phillips pasakė: “Neiš-

bet dr. Cooley daug daugiau (iš gydytojas pasiūlo širdies trans- 
viso 19). Didžiausis priekaištas,j plantaciją. Ką tai reiškia? Širdies 
kuris yra daromas dr Cooley, kad| operacija kainuoja mažiausia

25,000 dol. Giminėms labai ne
patogu neigiamai atsakyti — toks 
atsakymas ligonį mirtinai už
gautų. Giminės turi prisiimti vis
ką, nors tai būtų ir nepakeliama 
auka.

Reikia dar pridėti, kad katali
kų moralės dėsniai neįpareigoja 
giminių imtis nepaprastų priemo
nių.

džiotojų ir meškeriotojų k1 ubas 
“Aras”. Savo veiklą pradėjo 
1958 m. Šiais metais valdybą 
sudaro: pirm. Romas Druktei- 
nis, sekr. Apolinaras Daukintis, 
kasin. Juozas Agurkis ir reika
lų vedėjas Danielius Martinkus 
Klubas turi 23 narius ir viena 
garbės narį — kleboną kun. P. 
Žarkauską. Taip pat ir kape
lionas kun. Leonardas Mustei
kis jungiasi prie meškeriojimo 
pomėgio.

Medžiojimo lauką sudaro O- 
mahos plačiosios ir tolimos apy
linkės, įskaitant South Dakotos 
pietinius pakraščius ir Nebras- 
koje už 140 mylių esantį Loup 
City miestelį. Jame savo didįjį

Gaila, kad tekanti Missou
ri upė yra perdaug drumzlina 
meškeriojimui. Kai kas važiuo
ja prie Gavins Point užtvankos 
esančios South Dakotoje už 170 
mylių, kur pasisekimas užtikrin 
tas. Atostogaudkmi pasiekia ir 
Minnesotos žavinguosius ežerus.

Balandžio 19 d. klubas “A- 
ras” suruošė šeimyninį subu
vimą. kuriame buvo pasivaišin
ta. pasilinksminta ir turėta pro
gos apžvelgti klubo veiklą. Fi
nansiniai laikomasi gana aukš
tai ir savo lėšas sk’ria ku’tūri- 
niams reikalams. Yra Lietuvių 
fondo narys, jau inešes 400 dol 
Tikisi greitu laiku užbaigti sa
vo užplanuota pilna įnašą 1000 
dolerių. Praeitų metų pabaigoje 
klubas iš kasos įteikė: Vasario 
16 gimnazijai 25 dol., vietos pa
rapijai, kaip ir kasmet, 25 dol., 
choro valdybai 25 dol.. jubilie
jinių metų tautos šventės komi
tetui 50 dol. Galima pasidžiaug
ti, kad medžiojimo ir meškerio
jimo mėgėjai laiko draugiškus 
ryšius tarp savęs, o finansine 
pagalba paremia mokslinę, kul
tūrinę ir parapinę veiklą. J. D.

ūkį ir rezidencijas turi vet. dr. 
prof. Kazys Alminas. Jis mie- Worcestef, Mass.

miręs, nes is gyvo žmogaus ne
galima širdies išimti. Iš kitos pu
sės negalima ilgai laukti išimti 
širdį, nes mes žinome, kad audi
niai labai greitai miršta, nes en
zimai desintegruoja celts. Po 
dviejų valandų išimtą organą 
laikome mirusį.

Neseniai įsisteigė NHT (Na
tional Heart Institute), kurio 
tikslas yra studijuoti galimybes 
naudoti dirbtinas širdis, padary
tas iš dakrono ar kartais plas
tiškos medžiagos. Valdžia pasky
rė šiam institutui 1,5 mil. dol. 
Dr. Theodore Cooper, NHI-o 
direktorius, atleidžia pinigų tyri
mams, bet primena federalinės 
valdžios reikalavimus, kad ope
ruojant žmones, nebūtų pažeisti 
ligonio interesai, šeimos garbė ir 
kad operacija turėtų moksliškos 
reikšmės. Dr. Cooper paklausė 
dr. Michael DeBakey, ar dr. 
Denton Cooley operuodamas 
Haskell Karpą išpildė visas są
lygas, ir be to, ar Cooley turėjo 
leidimą, nes jis, Cooper, nesąs 
tokį leidimą davęs. Dr. Denton 
Cooley mano, kad esanti didelė 
nelaimė, kad Haskell Karp su 
Mrs. Barboros Ewan, 40, iš Law- 
rence, Mass., kuri buvo lėktuvu 
iš Lavvrence, Mass., nuvežta į 
Houston, Texas, mirštanti, gy
veno tik 36 vai. ir 20 min. Po 
tokios dramatiškos scenos rezul- 
tas buvo labai menkas. Ar visa 
tai apsimokėjo daryti? Daug rėk-

moksi plaukti, jeigu nešoksi į

POLICININKŲ SAVAITE
Meras Richard Daley paskel! lai priglaudžia po dienos darbo 

bė geg. 11—17 d. policininkų sa i išvargusius medžiotojus ir lei- 
vaite. Mie«to 12,000 policininkų) džia jo namuose prie užkandžių
bus pagerbti geg. 15 d., 8 v. v.,

vandenį, tik, žinoma, nereikia Auditorium teatre, Wabash avė
galvotrukčiai tai daryti. Be abe
jo, dr. Cooley turėjo prieš save 
beviltišką ligonį, jis asmeniškai 
turėjo spręsti, kiek jis galėjo rizi
kuoti”. Dr. Harry Soroff pasakė,

ir Congress Parkway, Ikur bus 
speciali programa dalyvaujant 
žinomiems radijo ir televizijos 
žvaigždėms. Įėjimas nemoka
mas, bet reikia pasirūpinti bilie

kad operacijos turi būti atlieka- kais iš anksto. Juos galima įsi 
mos tvarkingai. Pirmiau reikia gyti policijos centrinėje 1121 S. 
gerai išmėginti ant gyvulių, pas-Į State st., ar bet kurioje polici- 
kui pradėti operuoti žmones. Dr. j jos nuovadoje.

PAGERBTAS 
KAZYS (CHARLES) 

TAGMINAS

Reta lietuvių kolonija yra lai
minga, kad savo valstijos įsta-

stalo pailsėti. Didesnieji entu 
ziastai sezono metu vyksta me
džioti briedžių ir laukinių kala
kutų į miškingas vietas esan
čias tarp Wyomingo ir South i tymų leidžiamoje įsta'goje tu-
Dakotos, netoli Black Hills kai- Į retų savo atstovą. Jau keletas
nų. Parsivežė jau ne vieną brie
dį ir iki 27 svarų sveriančių ka
lakutų.

Meškeriojimui klubo nariai 
naudoja vietines upes ir ežerus.

KOVA KREMLIUJE

l Atkelta ’•* 3 nusl t 
no “jaunuoju turku”, profesinių 
sąjungrų pirmininku. Jau galima 
įžiūrėti ženklų prieš Brežnevą 
naujos koalicijos, sudarytos iš 
Šelep'no. Suslovo, Kosygino ir 
Kapitonovo.

Rusijos vadovams vis labiau 
aišku, kad Čekoslovakijos avan
tiūra atvedė kraštą i spąstus. 
Jeigu Prahoje įvyktų naujų sun 
kūmų, tai reikštų Maskvos au
toriteto visišką smukimą komu
nistų pasaulyje. Kremliaus va
dų tarpusavė kova rodo jų pa
stangas to išvengti.

Dalias, Tex., berniūkščiai šokinėja ant specialių lazdų, galėdami pašokti net tris pėdas nuo žemės. Tuos 
prietaisus jie patys pasidarė ir teigia, kad jie būtų geri naudoti pasivaikščiojimui mėnulyje.

metų lietuviams pavyksta pra
vesti vieną savo atstovą. Prieš 
kelerius metus lietuvius Massa- 
hjsetts senate atstovavo Vito 

Pi'gaga, kurio iniciatyvos dėka 
senatas priėmė Pabaltijos klau
simu rezoliuciją, reikalaujančią 
Sovietų Rusiją pasitraukti iš 
Pabaltijo kraštų. Pereitais me
tais jis buvo paskirtas aukštu 
pare’gnnu, Massachusetts Wel- 
fare viršininku iki gyvos galvos. 
Jam pasitraukus iš politikos, 
atsirado kitas lietuvis, kuriam 
pereito rudens rinkimuose pa
vyko demokratų vardu laimėti 
rinkimus į Massachusetts atsto
vų rūmus. Tai buvęs trejus me
tus Lietuvių piliečių klubo pir
mininkas Kazys - Charles Tag- 
minas.

Jis, tik pradėjęs eiti pp.reigas, 
tuoj pasirodė esąs lietuvių tei
sių gynėjas: jo iniciatyva at
stovų rūmai priėmė Pabaltijo 
valstybių reikalu rezoliuciją, pa 
našią į senato priimtą. (Apie tai 
jau buvo spaudoje rašyta).

Balandžio 20 d. Lietuvių Pi
liečiu klubo patalpose buvo su
rengtas Ch. Tagminui pagerbi
mas, kuriame dalyvavo Massa
chusetts senatorių, atstovu (iš 
viso apie 30), Worcesterio mies 
to aukštu nare’gūnu. Tai bene 
pirmas toks lietuviu pobūvis, 
kuriame dalyvavo riek dair’' vai 
stiios ir miesto nolitiku. Iš viso 
iškilminguose pietuose dalyva
vo ap’e 500 asmenų.

I terio miesto reikalų vedėjas 
(City Manager) Francis J. Mc 
Grath, senatorius Daniel J. Fo- 
ley, korespondentas Harold D. 
Donohue, Massachusetts sena
to pirm. Maurice A. Donahue, ir 
atstovų rūmų pirm. (Speaker)

| David M. Bartley. Rengimo ko
miteto pirm. Juozas Brazauskas 
įteikė dovaną.

Kalbėjusieji iškėlė Ch. Tag 
mino geruosius asmens bruo
žus: jo nuoširdumą, paslaugu
mą, norą pagelbėti žmonėms. 
Toks asmuo kaip tik ir tinka 
atstovauti įstatymų leidž'amo- 
je įstaigoje, jis gali daug savo 
atstovaujamiems asmenims pa
dėti. Dar aiškiau nušvietė at
stovo sunkią padėtį atstovų rū
mų pirm. David Bartley, tiesio- 

i g:nis Ch. Tagmino viršininkas. 
Pirmiausia atstovas turįs susi
pažinti su visa įstatimdavvstės 
tvarka. Taip pat sunku įtikti ir 
savo rinkikams : jei važinės1 ge
ra mašina, gerai rengies, tai 
tuoj pradės ka'bėti. iš kur jis 
taip greit pralobo, jei priešin
gai, tai priekaištaus, kad kaip 

. blogai atrodo jų atstovas;' jei 
retai atsilankys i savo gyvena- 

i mą vietą, tai kaltins, kad už
miršo jis savo rinkikus, o iei 
dažnai, tai ir vėl bus b'og*ri 
sakys, kad nesirūpina savo at
stovo pareigomis ir pan.

Senatorius Daniel J. Foley pa
brėžė, kad lietuvių tauta yra 
davusi dideli inašą į laisvės su
pratimą nė tik JAV. bet ir visa
me pasaulyje. Ch. Tagminas y- 
ra tos garbingos tautos atsto
vas ir jis garbingai atliks savo 
pareigas. Visi ka’foėtojai linkė- 

*wr^m»iin ii
“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Su
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Pobūvio programai vadovavo 
| advokatas Ričardas Sarapas.

Sugiedojus himnus, invokaciią 
; atkalbėjo kun Eug Borekas.
1 Kalbėio visa eilė garbės svečiu:
, miesto burmistras John M.
| Shea. senatorius PhTb°rt M. 

Pelegrini, Lietuviu klubo pir
mininkas Jonas Tribandis Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Jonas Jutkevičius, Worces-

jo Ch. Tagminui sėkmės nau
jose pareigose.

Pabaigoje pats Ch. Tagminas 
tarė padėkos žodį visiems, ku
rie padėjo rinkimų kampanijo
se, nes jis tik iš trečio karto 
buvo išrinktas. Tai rodo jo tvir
tą nusistatymą siekti pasirink
to tikslo. Vėliau padėkojo ir 
visiems atsilankiusiems. Buvo 
pristatyta visa jo maloni šei
ma: ponia, trys dukros ir sū
nus.

Meninę programą atliko skau 
tų šokėjai. Po to vyko šokiai.

Pr.

BOMBA SPROGO
Bomba sprogo Baily Manu 

facturing kompanijos raštinėje, 
2640 Beimant avė. Sužeistųjų 
nebuvo, bet nuostolių padaryta 
apie $15,000.

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

T f t f V f 7 I I 0 S
‘pn H <>■<>- Ii |ia|irs»im radllal 

r»m rpNlnmval
Punia vtiiift* Ii lalaymaa

J MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

J346 W H9th Street 776-1486 
Samu tel l’K fi-1068

■ VvK

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8068

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

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

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

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
J I.IEPONIS

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, rimnriimimimi
DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas $6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PĖTERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas

(Antra laida, kietuose apdaruose) 
B. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Anglų-Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų

$5.00

žodynėlis $2 ųų
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........ .



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
pagerbtas komp. br. budriūnas

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 7 d. s

.v.Los A.ngel^s gyventojai labai 
džiaugėsi mūsų kompozitoriaus 
Broniaus Budrumo laimėjimais. 
FLB-ne paskyrė dvi premijas 
cviem tautinėm giesmėm. Abi 

komP- Br. Budriūnui 
uz Mūsų žemė Lietuva” ir “Lie
tuvio giesmė”.

Balandžio mėnesio 26 dieną 
Amerikos LB Vakarų apygardos 
iniciatyva buvo surengtas iškil
mingas premijų įteikimas. Į Los 
Angeles atvyko tų premijų įteik
ti PLB vicepirm. dr. Ant. But
kus.

, Oficialiąją programos dalį ati- 
ciarė ALB Vakarų apygardos pir-

t \ ži i • ---------- ‘ auna) Krtucncijiiiy, vicepirm.

i nin as 1 ledziukas. Taręs — inž. Ž- Brinkienė, rašytojas J.

PLB vicepirm. dr. Ant. Butkūs (kairėje) įteikia komp. Br. Budriūnui 
premijas' už jo muzikinius kūrinius Los Angeles, jam suruoštame pa
gerbime. ' Nuotr. L. Kanto

trutnpą žodį, pakvietė generali
nį konsulą dr. Julių J. Bielskį, 
kuris pasveikino kompozitorių su 
jo didžiausiais laimėjimais ir pa 
linkėjo sėkmės tolimesniame dar 
be. Apie kompozitoriaus gyveni
mą ir kūrybą paskaitą skaitė ra
šytoja Alė Rūta, įdomiai ir išsa
miai papasakojo kompozitoriaus 
nueitą kelią, laimėjimais ir sun
kuliais. Esu tikra, kad visi da
lyviai daugiau pažino ir labiau 
pamilo mūsų kompozitorių ir 
chorvedį. Premijas įteikė dr. An
tanas Butkus, pasveikindamas 
kompozitorių.

Br. Budriūnas buvo labai su
jaudintas jam parodyta pagarba 
ir jo talento pripažinimu, dėko
jo susirinkusiems. Apgailestavo, 
kad muzikams tenka tiek mažai 
materialinės paramos, o taip pat 
ir moralinio paskatinimo, palygi
nus su literatais, žurnalistais ir 
rašytojas.

Buvo perskaityti visi gauti svei 
kinimai, kurių buvo daugybė.

Koncertinę programos dalį su 
darė kompozitoriaus Br. Budriū- 
no kūriniai: Šauksmas (ž. Alės 
Rūtos), dainavo O. Deveikienė. 
Nemunas laužia ledus — piani-' 
nu atliko Raimonda Apeikytė; 
ištrauką iš kantatos Tėviškės 
namai (žodž. B. Brąždžionio)— 
solo išpildė B. Dabšienė. ,Šv. Ka
zimiero parapijos choras, vado
vaujamas ir diriguojamas paties 
kompozitoriaus išpildė šiuos nu
merius: “Mūsų žėmė Lietuva” 
(žodž. B. Brazdžionio), “Lietu
vio giesmė” (žodž. V- Putino), 
“Šviesos keliu”, (B. Brazdžionio), 
ištraukos iš baladės “Gintaro ša
lis” (ž. E. Tumienės), ir “Mano 
protėvių žemė” (B. Brazdžionio). 
Solo partijas atliko solistai R. 
Dabšys ir B. Dabšienė.

Akompanavo R. Apeikytė.

jiai liter. ir dainos vakare klausosi Vyt. Volerto “Margais 
.V S. Ramovės skyrius ‘‘Kariui’’ paremti.

takais keliauja žodis”. Vakarą su- 
Nuotr. P. Plikšnio

Pranešinėjo V. Gedgaudienė. Po 
programos — visi pasivaišino, 
pasišnekėjo, sveikino kompozito
rių.

M. Grušaitė

NAUJA LFB VALDYBA

Bal. 27 jaukiuose ir labai vai
šinguose bič. Medžiukų namuo
se LFB L. A. sambūris turėjo su
sirinkimą, kuriame buvo išrink
ta nauja sambūrio valdyba. Se
kančių metų veiklai Los Angeles 
frontininkams vadovaus: pirm. 
— chem. inž. Al Kulnys (perrink 
tas antrai kadencijai), vicepirm.

Gliaudą ir archit. Ed. Arbas, sek
retorė —amerikiečių mok. moky 
toja R. Bureikienė ir ižd. —dr. 
Z. Brinkis.

Susirinkime buvo apžvelgta 
Los Angeles kolonijos ir paties 
sambūrio lietuviškoji veikla ir ji 
vertinta kovos už Lietuvos lais
vę fone. Iš reikšmingesnių, neru 
tininės veiklos įvykių laikyta lie 
tuvių studentų susiorganizavimą 
ir lietuviškos radijo valandėlės 
įsteigimą. Už šią iniciatyvą nuo
pelnas priklauso LB Los Angeles 
apylinkei. Radijo valandėlė stip- 
lėja ir duoda gerų vilčių ateičiai. 
Kaip vystysis studentų veikla, 
šiuo metu dar sunku pasakyti.

Kultūrinė veikla dažniausia bu
vo tarnaitė “pinigų sukėlimui” 
ir skendėjo vertų ir nevertų pa
gerbimų infliacijoje. Net Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimas nepakilo aukščiau “pi 
nigų sukėlimo” lygio. Veiksnius 
atstovaujančios organizacijos pa 
stangomis nė vienas žodelis Lie
tuvos klausimu metų bėgyje ne
pasirodė vietos amerikiečių spau 
doje, nei televizijoje, nei radijo 
programose.

Gyvybinės lietuviškos proble
mos buvo paliestos LFB sambū
rio suorganizuoto politinių studi 
jų savaitgalio programoje. Įvykis 
išėjo iš lokalinių ribų ir visoje 
Amerikos lietuvių spaudoje gy
vai ir temperamentingai buvo 
diskutuotas. ■

Šiame susirinkime iš iždininko 
pranešimo paaiškėjo, kad ir 
šiais metais Los Angeles fronti
ninkai išlaikė tradiciją, Vasario 
16 proga sudedami apie 30 pro
centų visų kolonijoje surinktų 
aukų.

Susirinkime taip pat buvo pa
sidžiaugta sambūrio narių-rašy- 
tojų Alės Rūtos ir Jurgio Gliau- 
dos naujai pasirodžiusiais roma

Philadelphijos menininkai Bostono scenoje. Iš 
Majauskienė ir Br. Balčiūnas.

sol. O. Pliušikonienė, Aušra Mačiulaitytė - Zerr, Virg.
Nuotr. P. Plikšnio

nais, o susirinkime dalyvavęs 
premijuoto romano “Liepsnos ir 
apmaudo ąsočiai” autorius nuo
širdžiai buvo pasveikintas.

Leonardas Valiukas susirinki
mą painformavo apie Chicagoje 
įvykusį JAV LB Tarybos suvažia
vimą.

Susirinkimą frontininkai bai
gė ateities darbų paplanavimu,' 
o privačios diskusijos malonioje' 
šeimininkų globoje prasitęsė į vė' 
lų vakarą.
MOKYKLOS 20 M. SUKAKTIS ,

Birželio 8 dieną Los Angeles' 
Š\. Kazimiero šeštadieninė mo- j 
kykla, kuri buvo įkurta 1949 m.,

I minės savo įsikūrimo 20 metų ju
biliejų. Per šį dvidešimt metų 
mokykla yra perėjusi didelį var
go kelią, kol nuo požemio perė
jo į dabar turimas erdvias ir mo
derniškas patalpas, nuo mažo bū 
relio mokinių iki 92 šių metų 
mokyklą lankančių skaičiaus. 
Per šios mokyklos rėtį y- 
ra perėjęs beveik visas mūsų ko
lonijos aktyvusis jaunimas, kuris 
gražiai reiškiasi visoje kolonijos 
veikloje. Šią mokyklą lankančių 
yra keletas jau atėjusių iš šią 
mokyklą baigusių mūsų buv. auk 
lėtinių. Keletas šios mokyklos bu 
vusių vedėjų ir mokytojų jau y- 
ra mirę, kaip F. Kudirka, K.. Ba
rauskas, J. Ąžuolaitis. Nežiūrint 
20 metų šios mokyklos senumo, 
j: nerodo jokių senatvės žymių. 
Ji žygiuoja- pirmyn smarkiu ir 
tikru žingsniu, idealistų mokyto
ju ir sumanaus vedėjo Igno Med
žiuko puoselėjama. Ši mokykla 
yra įkurta prel. J. Kučingio ir vi
są laiką parapijos globojama. Vi
si lietuviai kviečiami minėjime 
dalyvauti. Bus tuoj po sumos, 
birželio 8 dieną. Įėjimas laisvas 
ir nemokamas.

MENO PARODA
Aukštesniosios mokyklos mo

kinės Rasutės Arbaitės meno dar
bų parodą organizuoja Santa Mo 
nicos viešoji biblioteka (1343 
Si$th Street, Santa Monica, Ca
lifornia). Paroda tęsis visą gegu
žės mėnesį ir ją galima apžiūrė- 
t' darbo dienomis nuo 10 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro (šeštadie
niais iki 5:30 vai. v.).

Parodoje išstatyta 47 jauno
sios dailininkės kūriniai. Labai 
simpatišką žodį parodos katalo
gui parašė prof. Robert B. Haas.

TRUMPAI

— Poetas Bernardas Brazdžio 
nis, JAV LB Tarybos narys daly
vavo Tarybos suvažiavime Chi
cagoje. Ta proga turėjo pasitari
mus su Lietuvių Fondo vadovy
bės nariais dėl Fondo vajaus su
aktyvinimo Californijoje. LB a- 
pygardos pirmininką Ig. Medžiu 
ką LB Tarybos suvažiavime at
stovavo L. Valiukas.

— Inž. M. Kevalaitis ir archit. 
Ed. Arbas, LB Santa Monicos a-

BOSTONO ŽINIOS

j riusi jo dirbti praktiškesnį dar- 
, bą.

Susirinkimas buvo labai gau- 
' sus.

Sekančiam kultūros klubo su
sirinkime Jurgis Blekaitis kalbės 
apie Balio Sruogos raštus.

MIRĖ JONAS VASILIAUSKAS

Balandžio 26 d. vakare, va
žiuodamas į Kultūros klubo su
sirinkimą, kur buvo rengiamas 
muziko Juliaus Gaidelio pagerbi
mas, Jonas Vasiliauskas pasijuto 
blogai. Savo automobilį paliko 
gatvėj, o policijos automobiliu 
buvo nuvežtas į ligoninę. Ligoni
nėj jau buvo lyg ir atsigavęs, bet 
po keletos valandų naujas šir
dies smūgis ir mirtis.

Joną Vasiliauską pažinome 
kaip Lietuvos valstybinio baleto 
šokėją ir įvairių teatro išvykų 
organizatorių. Nubudime pasili
ko žmona Tatjana Babuškinaitė 
-Vasiliauskienė ir duktė bei kiti 
giminės ir artimieji.

ir duoti mums dar kelias naujas 
operas.

Smuikininkas Izidorius Va
syliūnas (smuikas) ir fizikos dr. 
Vytenis Vasyliūnas, kuris žino
mas ir kaip piano ir vargonų mu 
zikas, (pianas) išpildė J. Gaide
lio dar Kauno konservatorijoj 
parašytą “Verpėja, “Lietuvišką 
šokį”, iš smuiko koncerto, be
rods, “Skausmas vulkanų” ir 
“Pavasario šokį”. Studentė Biru
tė Vaičjurgytė padeklamavo Jo
no Aisčio “Pavasario simfoniją” 
ii Henriko Radausko “Moteris 
prie veidrodžio”. Po šios dalies 
sekė sveikinimai: Pranciškonų 
provinciolas Leonardas Andrie
kus, Bostono Dramos sambūrio 
vardu stud. Birutė Vaičjurgytė, 
LB apygardos vardu A. Skudžins- 
kas. Raštu sveikino: Lietuvos at
stovas J. Kajeckas, Vliko pirm. K. 
Valiūnas, Liet. B-nės Tarybos 
pirm. J. Kapočius, Lietuvos garb. 
Konsulas A. Shallna su ponia, 
konsulas P. P. Daužvardis, kon. 
A. Simutis, Liet. B-nės pirm. Bar 
zdukas, operos “Dana” statyto
jai, muzikologijos archyvo vardu 
Žilevičius, muz. J. Bertulis, “Ai
dų” redak. J. Girnius, Lietuvos 
karo veteranų “Ramovė” Bosto 
no skyr. vardu pirm. B. Bajer- 
čius, inž. ir arch. s-gos vardu J. 
Rasys, Moterų federacijos vardu 
V. Januškaitė, muz. V. Bacevi
čius, Gydytojų s-gos skyr. vardu 
Vaitkus, solistai — Stankūnaitė, 
Baras, Važnelis, Brazis, Augaity- 
tė, muz. Kuprevičiūtė, Baltrušai 
tis, Rastoniai, Budriūnas, skautų 
Baltijos ir Žalgirio tuntai Bosto
ne, Šviesa-Santara, Neolituanai, 
Tautinė s-ga, Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, Ateitininkai 
sendraugiai, Teisininkai, muz. 
Kuprevičius ir Kučiūnas.

Sukaktuvininkas J. Gaidelis pa 
dėkojo visiems už prisiminimą, o 
taip pat žmonai, kad ji nenuva-

dicinos mokslus baigė Vokietijo
je, šiame krašte išlaikė nustaty
tus egzaminus.

— Motinos dienos iškilmės 
ruošiamos gegužės 11 d., sekma
dienį. Po pamadų 11:30 vai. į- 
vyks minėjimo ir motinų pager
bimo iškilmės. Lituanistinių mo 
kyklų mokiniai atliks gražią pro
gramą ir priderančiai pagerbs 
savo mamytes.

— Dail. Petras Lukas, nese
niai grįžęs iš Indijos, pastoviai į- 
sikūrė Santa Monicoje.

— Aldona Stasė Avižienytė, 
uoli akademinės skautijos ir skau 
čių seserijos veikėja, baigusi bak
teriologijos mokslus persikėlė gy-i 
venti į Los Angeles. Jos tėvelis 
mjr. Antanas Avižienis sunegala
vo širdimi ir buvo paguldytas į 
ligoninę. Jo sveikata rūpinasi dr. 
J. Gudauskas ir dr. Pautienius.

— Prof. dr. Marija Gimbutie
nė gegužės 9 d.,‘ penktadienį,
7:30 vai. vak. Bay Womens Club 
salėje, 1210 4th Str. Santa Moni
ca, kalbės tema “Europos meno 
kūriniai iš 6-3000 m. prieš Krist- 
tų laikotarpio”. Po paskaitos dis
kusijos ir kava. SML klubas vi
sus kviečia dalyvauti.

— Pavasario šiupinį gegužės 
24, šeštadienį, 6 vai. vak. ruošia 
Liet. Fondo Long Beach apylin
kės vajaus komitetas, Machinist 
Building salėje, 728 Elm Avė. 
Kalbės kons. Bielskis, bus meni
nė programa. Visi kviečiami da
lyvauti.

PAGERBTAS 
KOMP. GAIDELIS

Lietuvių Bendruomenės Kultu 
ros klubas balandžio mėn. susi
rinkimą paskyrė komp. Juliui 
Gaideliui pagerbti jo 60-jo gim-j 
tadienio proga. Apie kompozito
rių Gaidelį kalbėjo smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas. Esą susirin
kom ne dėl kompozitoriaus 60 
metų sukakties, o tik ta proga 
pakalbėti apie jo darbus ir mu
ziką. Komp. Gaidelis likęs ištiki
mas muzikai nuo pat konservato 
rijos laikų. Per visą tremtį ir da
bar Amerikoje, kur gavo net mu
zikos magistro laipsnį, muzikas 
Gaidelis nesustojo kūręs. Dar 
Kauno konservatorijoj parašęs 
kvartetą, baletą “Čičinskas”, Vo
kietijoj “Aliarmo simfoniją”, ku
ri buvusi išpildyta Amerikos avi
acijos orkestro Washingtone. Jo 
simfonijos ir kantatos dygę kaip 
grybai. Ir šiam laikui lyg ir vai
nikas — opera “Dana”. Čia pat 
buvo įteiktas Tautos Fondo me
dalis, kuris buvo įik gautas už jo 
operą “Daną”. Pvz. Bachas mie 
gojęs po savo mirties net šimtą 
metų, kol jį pažadinę, ir tik ta
da jo kūriniais buyę susidomėta ir 
pradėti išpildyti. Šiandien be Ba 
cho jokia konseryatorija neapsi
einanti. Mūsų Gaidelis esąs lai
mingesnis, nes jo kūriniai nemie 
ga ir jis pats gali stebėti jų iš
pildymą. Kiekvienas stilius turįs 
susilaukti savo epochos. Taigi, jei 
gu ir Gaidelio muzikoj kai kam 
kai kas atrodo netaip, tai gal vė
liau tie dalykai bus dar daugiau 
įvertinti. Gaidelis rikiuotinas po 
Gruodžio, nors Gruodis palikęs 
labai mažą muzikos lobyną. Gai
delio kūryboj esąs įdomiausias jo 
dvasinis pasaulis, pagrindinis e- 
lcmentas esąs dramatizmas. Po 
trumpo žodžio Vasyliūnas palin
kėjo sukaktuvininkui Gaideliui 
vykdyti savo pašaukimą iki galo

pylinkės valdybos nariai, ruošia 
Santa Monicos lietuviškojo gyve 
nimo filmą, kuri demonstruos ar
timiausiame Bendruomenės apy
linkės susirinkime. Praėjusį sek
madienį filmavo rašytoją And
rių Mironą.

— Dr. Z. Brinkis rudeniop pla 
nuoja atidaryti privačios prakti
kos gydytojo kabinetą.

— Daina Kojelyte, II-to sky
riaus mokinė, išlaikė egzaminus 
ii priimta tikrąja studente į Ca- 
lifornijos universitetą (UCLA).

— Lietuvių Fondo vajus veda 
mas Long Beach lietuvių bend
ruomenėje. Gegužės 26 Fondo 
naudai ruošiamas vakaras Ma* 
chinist Building salėje, 728 Elm 
Avė., Long Beach, Calif.

— Muzikės G. Gudauskienės 
vadovaujama vokalistų trupė iš 
Los Angeles gegužės 10 vyksta į 
San Francisco atlikti programos 
LB San Francisco apylinkės pa
rengime.

— Pirmąją Šv. Komuniją pri
ėmė 49 vaikučiai, jų tarpe 21 lie 
tuviukas. Buvo dvi klasės — lie
tuviškai ir angliškai kalbančių. 
Vaikučiai buvo gerai parengti ir 
puikiai išmokyti seselių Johan
uos ir Mildos rūpesčiu.

— Šv. Kazimiero parapijinės 
mokyklos IV laidos išleistuvės 
bus VI. 8 d. 4 vai. po p. Mo
kyklą baigia 43 mokiniai, jų tar
pe 11 lietuvių.

— Dr. Zigmas Kungys atvyko 
į Los Angeles ir planuoja pradė
ti verstis medicinos praktika. Me-

Remkite dienr. "Draugą

Paieškojimas
Ieškoma MARIJA BURBIENE. 

Išvykusi iš Kauno 1944 m. Augi
no Chicagoje 3 dukras. 1963-4 dir
busi restorane. Ji pati arba'žinan
tieji apie ją prašomi skubiai atsi
liepti adr.: T. Kymantas, 7355 So. 
Albany Avė., Chicago, Iii. 60629, 
tel. Pr. 8-2434 arba HE 6-0037.

romanas
K. ALMENAS

UPĖ Į RYTUS, 
UPĖ Į ŠIAURĘ

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at-

Kaina: I dai. $3.00, II dai. 
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėja ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”, 
kesčiams.
ti prie knygos kainos 5 proc. mo-

Iš Panevėžio Simonaitytė Vero
nika, duktė Marcelino — Norvai
šienė, ieško brolį SIMONAITĮ TI
TĄ arba sūnų Titą. Jeigu kas ži
notų kur jie randasi, prašau pra
nešti: J. Gritėaiui, 129 No. 18th 
Avė., Melrose Park, Illinois 60160.

illllllllilllilliiliillliiiiiiilllIlIlilUIIHOllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 
miimiiiimiiiiiiimiiiiiiniNiiiiimiĮiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimliiitiiiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai. Ryn- 
os, Turekliai
UIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimiH

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W 6Srd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

Į. Į lt . . .... .................. ........................ .. '
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIHIIIIIIIIIIĮMĮĮIIIIĮIIĮĮIIĮIIĮĮĮĮtĮHĮtĮĮItĮIHjJĮJĮJJJJĮĮOJfl

Apsimoka skelbtis D R A U G E 
nes 1is plačiausiai skaitomas lie- 
nivių dienraštis G’ skelbimų kai-

visiems prieinamos

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota, 
414 psl. kaina $3.75.

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame Ir Pelenė, ir Sniego 
Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūši; mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 
niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaiua $2.50.

JURININKO SINDBABO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.



o DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 7 d.

LAIŠKAI TRIMS MOTINOMS
r

Motinai Sibiro tremtyje iš jos vaikų Laisvajame pasaulyje

Ateina Motinos diena. Po tiek I niųj'ų dešimtmečių pergyveni- 
tylos ir nedalios metų mes nori
me tave pasveikint, deja mus ski
ria tūkstančiai mylių, valstybių 
sienos, sunkiai nugalimi toliai, 
piktos pasienio ir vergų stovyklų 
sargybos. Ar galima tikėti, kad 
šitame amžiuje, kuris vadinamas 
teisingumo ir tautų bendradar
biavimo amžius, kuris norėtų re
prezentuoti tautų ir žmogaus kul
tūrą,. didžius civilizacijos laimėji
mus-, begalinę asmens laisvę, Tu 
esi atskirta nuo savo vaikų ir pas
merkta lėtai mirčiai ledinuoto
sios šiaurės stovyklose bei dyku
mose.

Gausūs tautų vadai ir žmoni
jos vairuotojai, nepaisant ar tos 
pareigos jiems būtų pavestos pi
liečių išreikšta laisva'" valia, ar 
jie patys savo jėgomis būtų pasie
kę turimų vadovaujančių pozi
cijų, ir jie daugumoje šiandien 
yra užsikimšę ausis ir primerkę 
akis nemato tavo nedalios ir di
džiausios pasaulio istorijoje pa
darytos neteisybės.

Tu (kenti Sibiro tremtį ir pa
niekinimą savo gyvenimo saulė
lydyje ir savo žilos galvos negali 
pailsinti gimtųjų namų pavėsyje. 
Tu už neišsakomą motinišką 
meilę ir suteiktą gyvybę esi nu
bausta tremtimi ir paniekinimui. 
Suprantamas tavo nusivylimas 
pasauliu ir gal net savais vai
kais...

Mūsų brangiausioji motina 
šaltoje Sibiro tremtyje: Mes di
džiuojamės tavimi, kad pajėgei 
įdiegti į mūsų širdis tėvynės mei
lę ir kilnius žmoniškumo jaus
mus. Tu apdovanojai mus tikėji
mu į Gėrį ir Amžinastį, kas sti
prina mus grubiame gyvenimo 
kelyje. Tikime pasaulio ir žmoni
jos sąžinės nubudimu, kada kil
niosios jėgos nugalės tamsiąsias 
stichijas, nušvis laisvės rytas ver
giją kenčiantiems milijonams. 
Bandyk ramintis, žinodama, 
kad dėka tavo įžiebtos mūsų šir
din kilniųjų jausmų ugnelės, mū
sų jėgos ir protas skirtas tos ne
lemtosios pasaulį aprėpusios ne
teisybės pašalinimui tol, kol mū
sų širdys plaka gyvybe, — tavo 
vaikai laisvajame pasaulyje.
Sūnaus tėvynėje motinai laisva

jame pasaulyje
Rodos, aš dar tebejaučiu tavo 

rankas ant savo pečių ir motiniš
ką lūpų prisilytėjimą, kada tu 
mane palaiminai, išleisdama ko
vai už tėvynės laisvę. Sunku ta
da buvo atspėti, koks likimas lau
kė manęs ir Tavęs. Tiesa, buvo 
galima tikėtis, kad tai paskutinis 
mudviejų pasimatymas šioje že
mėje, tačiau vargiai kas būtų ma
ne įtikinęs, kad po visų karo au
drų mes liksime atskirti, bet dar 
gyvi. Aš likausi saugoti gimtosios 
tėviškės laukų, o tave likimas 
nubloškė toli nuo tėviškės į sve
timas padanges.

Žinau, abiejų mūsų paskuti

niai labai skirtingi, kartu ir pa
našūs. Mudviejų likimo didžiau
sias skirtumas tas, kad aš savo 
vargelį turiu laimę vargti gimto
joje žemėje ,o tu savo gyvenimo 
saulėlydį priversta leisti tarp sve
timų žmonių.

Nesibaimink dėl mano ateities. 
Aš pilnai tikiu savimi ir ateitimi, 
tikiu, kad dar pasimatysime lais
vi laisvoje tėvynėje. Kas gi mane 
pagaliau belaikytų dvasioje nepa
lūžusį, jei ne tas tikėjimas? Ži
nau, kad savo kasdieninėje mal
doje esi kartu su visais vaikais, 
kuria pasilikę ištikimi saugoja gi 
tąją žemę ir tiki Lietuvos ateiti
mi. Nepamiršk ir tų vaikų, kurie 
atitrūkę nuo savo gimtinių gal 
paskendę kasdienybėje kartais ir 
suabejoja mūsų tėvynės ateitimi. 
Primink jiems jų pareigas gimtai 
žemei bei savo tautai ir padėk au 
ginti jaunąją kartą tokią, kokius 
tu mus išauginai, — sūnusVy- 
tautas tėvynėje.

Motinai tėvynėje iš dukters 
laisvajame pasaulyje

Sakoma, kad laikas užgydo ir 
skaudžiausias žaizdas. Aš tuo ne
tikiu. Viena iš tokių mano gy
venimo nepamirštamų valandų 
yra toji, kada paskutinį kartą ma
čiau tave gimtojoj tėviškėj. Aš 
buvau dar jauna ir mažai tepa- 

' žinau gyvenimo kelių vingius. 
Kaip reikalinga tada man dar bu
vo motiniška globa ir šilima. Tie
sa, tada šventai tikėjau, kad tas 
atsiskyrimas bus tik trumputis.

Tačiau likimo buvo lemta ki
taip. Jau daug metų praėjo, aš 
rašiau, kad gyva ir laiminga au
ginu anūką, kuris kas vakaras ir 
rytas vis klausinėja, kada nueisi
me pas senelę paklausyti jos pa
sakėlių. Išsiskyrėm.

Mano brangioji, mama, po 
daugelio metų supratau motinos 
paslaptingąją galią, aš žinau, 
kad tai tu man įdiegei tėvynės 
ir gimtųjų namų ilgesį. O, kad 
aš sugebėčiau bent mažytę dale
lytę tos tėvynės meilės perduoti 
savo vaikams — tavo anūkams, 
—amžinai tave mylinti duktė 

Birutė.
Kusandra

Bob Dwyer, ugniagesybos skyriaus 
pasiuntinys, įtemptai dirba prie 
telefonų centrinės, kai Dės Moines, 
la., buvo sustreikavę 300 ugniage
sių.

RE A L ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Mecnber ■ ‘f M c
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 6727 W. Cermafk Rd.. Cicero. UI. Tel. OL 6-2233 
Turim., šimtas niuiiŲ Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i rausę ištaigą
lr Išsirinkti H katalogo.

CLASSIFIED GUIDE
K E A L E S T A T E

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

Maisto krautuves su namu ar nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam 
Teiraukitės.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke 
Svarus. Nebrangus.

3 butu mūr. B—4*į—4 kamb 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. Ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
*75,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome Tai 

Notary Public
2787 W. 43rd St. — CL 4-2390

Laiškas Jums
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 

mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. *24,800.

B kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. *24,900.

3 butij mūras. Prižiūrėtas, Svarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
*28,500.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. *55,900.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie *14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. *80,000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. G9th St. RE 7 7200

Prie 72 ir Lavvndale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalovv. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie #8 ir Westem 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. *20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai lr patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažaa Nebrangus. *43.600.

70 ir Waslitenaw. Mūras — 2 pc 
6 kamb. Ir butas rūsy 8-jų kamb. 
*28,900.

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450
12-os butų naujas mūr. narnai 

gražioje pietvakarių apyl. $28,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

0 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1_% 
vonių, Įrengtas rūsys. 2 auto mūr. 
garažas.

1*£ aukšto, 2 butai—6 lr 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. *35,000.

2 po 5 kamb. <3 mleg.), 8 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
*28,500.

S kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. *19,000.

5*4 kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. *18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

IŠNUOMOJAMA — IY)R RENT

DĖMESIO!

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

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

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

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS
TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50. 
Illinois Stato gyventojai prie kainos

turi pridėti 5% taksų.

REAL ESTATE

Arti Marąuette pko.
Parduodami du 2-jų aukštų 10 me

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąpųtte lr Guge parkai.,rq pati

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

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Ineome Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Perskaitę "Draugą", duo- 

Skelbkitės dienr. "Drauge".
HELP VVANTED — VYRAI

VYRAI
UŽDIRBA IKI

$3.35 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

NAKTINĖS PAMAINOS
3:30 POPIET IKI 11:30 VAL. VAKARO IR 

11:30 VAL VAK. IKI 7:30 VAL. RYTO 
N E ATLEIDŽIAME IŠ DARBO

Kreipkitės į MR SPIESS 
Tel. — ES 8-1000

M I S C E L L A N E t) U S

BUTAI: rinktiniams nuomininkams,
liest Agency, 2925 VV. 03. PK 8-0032
Nelaukit -- užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dal) 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai

APDRAUDŲ M I S C E L L A N E O II S

RADIO PROGRAMA

HEI.r WANTED — VYRAI .

GENERAL
FACTORY

Small manufacturer vvants ener- 
getic man for all kinds general 
factory vvork. Tf not. experienced. 
we vvill teach.

Apply

R. A. NESS & COMPANY
5083 No. Elston Avė., Chicago 

PHONE 545-0131

VGKNTCKA 
Vinriių, gyvybės 

automobilių, 
sveikatos i<lz 
nio

i’lllogio.- IŠM1. 
mokėjimo s» 
l.lgOs

L BACEVIČIUS
9455 S. Kedzie Avė., PU 8-2233
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
'inaimiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiaiiiininin'imiiiiiimiiriiiimiiitiiiiiiiitiiiiiiiinNiiliillilK

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
ligų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

IO% — aO'j) — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208*4 VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 ir GB 0-43311

CONTRACTORS

I
J 2457 VVest 69th Street 
J TeL HB 4-7482

IE REZIDENCINIAI, 
f E KOMERCINIAI,

= MEDICINOS IR
= kitokį pastatai!

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšit, namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-
lr a m ft i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
1444 S. Western, Chicago 9, BU.

Telefonas VI 7.3447.

FABRIKO
DARBAMS
REIKALINGI

MAŠINŲ

OPERATORIAI
PATYRIMAS 
NEBŪTINAS 

MES IŠMOKYSIM

MOTERYS
UŽDIRBA IKI

$2.92 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

BŪNA ANTVALANDŽIŲ
(Mokama už laikų ir pusę ir dvigubų laikų) 

REIKALINGA SUPRASTI ANGLIŠKAI 
(Pas mus dirba daug lietuvių)

arba
©CORPORATION

4625 W. Van Buren Street

.Seniausia Lietuvių Rudio Prt. 
grarna Naujoj Anglijoj, tš stotie, 
WLYN, 1360 bangos veikia sek 
tnadieniais nuo 1:00 iki 1:30 va 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai. muzika, dainos lr Mag 
dutės pasaka Programų veda - 
Steponas J. MiUkus, Biznio reika 
lais kreiptis j. Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadway. So. Boston, Mass. Tel 
\N 8-41489. Ten pat gaunamas i. 

dienraštis ‘‘Drangas”

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MABQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 09th St. Tel. 1VA 5-2787
2501 09tli St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai ) Lletuvų.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, Ital. lietpalčių ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. ir V. Žukauskai

iiiiiiiiiiimiiiiimimimiiniiiiimiiiiimii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitėB į ‘‘Draugų”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, gre, 
rai ir prieinama kaina

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL 
'■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIUilllUi

HELP V'ANTEI) — MOTERYS

TWO WOMEN NEEDED
1 Full time, 1 part time — To llve in 
Rr be a compa-nlon for mother.
No children — 2 tvorking adults. 
No laundry.

Call OR 4-4044 
Ask for Miss Dee.

GENERAL OFFICE
NO SHORTHAND 

GOOD OPPORTUNITY 
MERIT RAISES 

PAID VACATIONS AND 
MANY OTHER BENEFITS 

STATE FARM INSURANCE CO. 
3530 W. Irving Park Road 

TEL. — 583-2300 
Mr. Zander or Mr. Carroll

KEYPUNCH OPER.
2 yrs. exper. Good benefits. 2-week 
vacatioin after 1 yr. Siek Days — 
paid holidays. Opportunity to advance 
ąuiekly.

MADISON CHEMICAL CO.
35 South 19th St. Mayvvood, III.

See TERRI KATSUMS

Reikalingas 
BARTENDERIS 

Tel. 422-3535

EXPERIENCED AUTO 
SALESMEN

New and used, 40 hour floor time, 
Denio all fringes. Top pay plan. 
Ebrceil. Benefits.

O’CONNELL CHEVROLET 
Tel. — Mayvvood 681-1000

An Eąual Opportunity Employer

MECHANIC
Typewriters. Experienced.

Centrai T.vpevvriler Exchange 
CALL CE 6-1820

PRESSMEN, LETTERPRESS,
JOURNEYMEN 0R TRAINEE
Die eutting experience helpful būt 
not essential. Openings lst, 2nd & 
3rd shifts, Top rates, all benefits 
best working condt. Vicinity 
Harlem & Lavvrence.

Call 867-8853 
WAREHOUSEMAN

MAN
Permanent position with small com
pany, in business 78 years, for morv- 
ing and packing Fluid Products. Mušt 
be Physically and Mentally adept. 
read and speak English. Day shift 
only above average. Pay and benefits.
Phone 733-4400 
Appointment.

For intervievv

VERTICLE MILLING
MACHINE OPERATOR

Some Experlence reąuired.
Top vvages and Benefits.

I‘HONE — (į81-1850

PRINCIPAL MFG. CORP.
2701 Gardncr Road, Broadvievv, Iii.

FACTORY WORK — MALĖ
Age open. Want light interesting 
work ln eorrugated industry? Nevv 
growt.h division of a national Con
tainer corp. needs niature responsible 
production people. Shift opėn. Apply 
ln person.

GENERAL 130 X COMPANY 
CHEMFOAM DIV.

000 S. industrial Drive
ST. CHARLES, ILDINOIH

TURRET LATHE 
OPERATORS

Days and nights

SET-UP
Steady employiment. Good starting 
rates vvith excellent opportunity 
for advancement. All company 
paid fringe benefits. Apply or call

MR. ŽILINSKAS «
1920 S. Western A ve., 234-1499

W A N T E D
MACHINISTS & INSPECTORS 

MACHINIST TRAINEES
We are one of the vvorid’s largest manufacturers of hcavy equi»ment. 
We are seeking young men vvho are Interested in macliine trades foi 
our Chicago Subsidiary located: in the Nnrtlivvcst suburbs. Youst vvill 

reoelve on-tlie-Job training as a niacliinlst on vartaus machine tools 
You vvill receive automatic vvage inereases ąuarterly vvhilc you are 
bcing trained.
In addittan to good vvages, we offer a benefit program that includes 
complete Insurance eoverage, 9 |Niid liolldays, paid vacations, pension 
tuition refunds, and many others. The ideal applicant for this position 
vvill bo a liigli school graduate, and have his military olillgations com
pleted. If you ąuallfy, rome in and see us... Momiav litru Frldav 

S a. m. to 5 p. m. ‘ .▼»

SEREN MACHINE PRODUCTS CORP. 
9500 Ainslee Schiiler Park, Illinois

An eąual opportunity employer

HELP WANT.ED — VYRAI IR MOTERYS

PROFESSIONAL SALES
LEADING TO

TOP INTERNATIONAL EXECUTIVE POSITIONS
(5 FIGURES THIS YEAR)

We are building an International organization of GREAT people — vvho 
BELIEVE in themselves. If you love challenges, hard vvork and vvant the 
svveet smėli of Success — Cal me novv — 10 A. M. TO 10 P.M.

R. KEARNS, CORPORATION V.P.
PHONE 678-4808, EXT. 268 INVESTORS WELCOME

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



trys broliai mereckiai
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

JURGIS JANUŠAITIS

Skaudus ir retas įvykis ištiko 
Mereckių šeima: Per 10 mėn. 
amžiams palūžo trys Žemaitijos 

k ąžuolai — broliai Juozas, Jonas ir 
Aleksandras Mereckiai ,gimę ir 
augę Gorainių kaime, Vainuto 
valsč., Tauragės apskr. Kiekvie
nas iš jų išgyvenęs savitą gyve
nimą, patyręs daug vargo, paro
dęs ryžto ir ■ sumanumo užtikri
nant savo gyvenimo ateitį.

Prisimindami šių trijų Žeimai- 
tijos sūnų šviesų atminimą, bent 
trumpa mintimi sugrįžkime į jų y gyvenimo nueitą kelią, kuria
me sutiksime jų paliktų gražių ir
šviesių gyvenimo pavyzdžių.

A. a. Jonas Mereckis

A. a. Juozas Mereckis

Juozas Mereckis, gimęs 1890. 
£ VII 18. Mokėsi Vainuto pradž. 

mokykloje ir Palangos progimna
zijoje. Iš mažens mėgo muziką. 
Su broliais ir kaimynais buvo su
organizavęs orkestrą ir grodavo 
parengimuose bei talkų metu.
Žvingių bažntk. pas vargoninką l 
Gaidį išmoko vargoninkystės ir 
vadovavo chorams.

1911 m. buvo šaukiamas į ca- 
ro kariuomenę atlikti karinės prie 
volės. Kaip daugelis kitų jaunuo
lių, taip ir Juozas nenorėjo tar
nauti caro armijoje ir tais pačiais 
metais per Bremeno uostą iš
plaukė į Ameriką ir gruodžio 
17 d. apsigyveno pas motinos gi
minaičius Saldukus (jau miru
sius, Midland taup. skol. kasos 
buv. prez.) Chicagoje.

Fabriko darbas Juozo nevilio
jo. Jis ieškojo lengvesnio amato. 0 Vargoninkavo St. Louis R. Kat. 
parapijoje. Po kurio laiko sugrį
žo Chicagon ir išmoko siuvėjo 
amato. Susitaupęs kiek pinigo, 
ryžosi tęsti aukšt. mokslą. Val- 
paraino universitete studijavo 
chemiją ir 1923 m. įsigijo regis
truoto vaistininko diplomą. Po 
didžių pastangų Juozui atsivėrė 
lengvesnės gyvenimo sąlygos ir 
laimingesnis gyvenimas. Dirbo 
įvairiose vaistinėse, o 1940 — 
1965 m. dirbo pastoviai North
Western vaistinėje.

* Visą savo ilgoką ir gražų am
žių praleido nevedęs, o paskuti
niuoju laiku gyveno pas brolį Ka
zimierą Marąuette Parke, Chica
goje. Čia jį ištiko sunki liga — 
gerklės vėžys i r po didžiausių 
pastangų Billings ligoninėje ne
bepavyko išgelbėti Juozo gyvy
bės ir 1968.IV.2 Juozas amžiams 
išsiskyrė iš brolių tarpo.

Jo laidotuvėse dalyvavę broliai 
Jonas ir Aleksandras tada dar 
jautėsi tvirti ir nesitikėjo, kad po 
kelių mėn. ir jie išskubės brolio

Jęjuozo keliais.

Jonas Mereckis, vienuolika me
tų jaunesnis už brolį Juozą, bu
vo gimęs 1901 XL23 d. Įvairios 
aplinkybės ir prasidėjęs pasauli
nis karas neleido Jonui pradėti 
siekti mokslo, nors tam turėjo no
ro ir gabumų. Sunkiai, įvairius 
darbus dirbdamas, susitaupė 
kiek pinigų ir su dalininku Kve- 
dernoje atidarė įvairių prekių 
parduotuvę 1927 m. 1930 m. atsi
skyrė nuo savo partnerio ir Vai
nute atidarė nuosavą prekybą, 
kuri gražiai išaugo ir aptarnavo 
plačios apylinkės gyventojus, tu
rėjo savo sunkvežimius ir prekes 
dideliais kiekiais pats gabendavo
si iš Klaipėdos urmo sandėlių. 
1940 m. bolševikai atėmė iš Jono 
gražiai tvarkytą prekybą, 30.000 
— litų vertės. Okupacijos metais 
dirbo Tauragės kooperatyvo ve
dėju ir 1944 drauge su kitais 
broliais patraukė į Vakarus. 19 
49 m. jis atvyko Amerikon. Pas
kutiniu laiku dirbo Šv. Kryžiaus 
ligoninėje, kurioje ir mirė 1969.1. 
14. Buvo darbštus, tykus ir mie
las žmogus.

Abu broliu Juozą ir Joną am
žinajam poilsiui priglaudė Šv. Ka 
zimiero lietuvių kapinės, Chica
goje.

kūrė šeimą, vesdamas Stefaniją 
Dambrauskaitę, vėliau visą lai
ką tarnavusią pašte. Jų šeimos 
laimę praturtino duktė Liudvika 
— Regina, gimusi 1928 m. ir sū
nus Zenonas -Aleksandras, kurie 
išsimokslino ir savo tėvelius ly
dėjo tremties keliais.

1944 m. Aleksandras su šeima 
pasitraukė į Vakarus. 1949 m. 
pasiekė Ameriką ir apsigyveno 
Brockton, Mass, kur gražiai įsi
kūrė ir laimingai leido dienas, 
dalį gyvenimo skirdavo ir lietu
viškiems reikalams.

Kai laidojo brolį Juozą, Alek
sandras buvo puikios sveikatos ir 
pokalbiuose teigęs, kad galįs su
laukti gilios senatvės. Kai amži
nybėn lydėjo antrąjį brolį Joną, 
Aleksandras jau buvo pakirstas 
sunkios ligos, kovojo su mirtimi 
ii tepraslinkus po to skaudaus į- 
vykio vos porai savaičių ir šis 
mielas vyras išskubėjo amžiny
bėn, tarytum sekdamas savo pir
muosius du brolius. Ir po sveti
mu dangum, Brocktone, Kalva
rijos kapinėse vėl supilamas nau
jas lietuvio tremtinio kapas.

Taip palūžo vienas po kito trys 
broliai žemaičiai, didį skausmą 
palikdami broliams okup. Lietu
voje, broliui Kazimierui Chica
goje ir brolienei -žmonai S e- 
nijai su vaikučiais bei artimai
siais Brocktone ir kit.

A. a. Mereckiai buvo savyje 
tylūs, kantrūs, malonaus būdo, 
mielos širdies vyrai. Į gyvenimą 
kelius skynėsi savo jėgomis, gyve
nime pakėlė skirtą dalią, atidavė 
savo duoklę tėvynei ir artimui ir 
tyliai išėjo amžinybėn, su savi
mi nusinešdami ilgesį tėvynės ir 
gimtųjų namų, iš kurių likimo 
buvo prieš savo norą išblokšti 
į tremtį, į svetimą žemę.

Po visų žemės klajonių ir su
tiktų bei pakeltų vargų ir džiaug
smų broliams a.a. Juozui, Jonui 
ir Aleksandrui Mereckiams amži 
nojo gyvenimo keliai tebūnie grį
sti amžinąja laime, gi jų bro
liams, žmonai, vaikams ir arti
miesiems užuojauta ir mūsų nuo
širdi paguoda.

Visiems, vežantiems šį jubiliejaus 
ruošimo vežimą, linkiu geros sėk
mės, o “Draugui” tariu dzūkišką 
ačiū už talpinimą mūsų parapinių 
reikalų.

Vailionis

Vis dar apie 

elementorių C

Sakoma, geras — giriamas, gra
žus —dabinamas. Tur būt, ir tie
sa, nes juk gali kai ko ir nematyti...

Daug jau kalbėta ir rašyta apie 
Igno Malėno elementorių Ė. Ne
mažai yra rašęs apie jį ir pats au
torius. O neseniai Drauge, bala- 
džio 17 d. numeryje, dar rašo Irena 
Pemkienė, patardama tą elemento
rių motinoms, turinčioms mažame
čių vaikų. Suprantama, toks mos
tas įmanomas ir tinkamas. Tiktai ta 
proga str:aipsnio autorė prabėgom 
kaptelėja man. Ogi, ve, esu rašęs a- 
pie tą elementorių Aiduose 1962 
metais, aptardamas jį kalbos ir este
tikos požiūriu, bet nesvarstydamas 
jo metodo.

Irena Pemkienė savo straipsnyje 
pacituoja iš anos mano recenzijos 
šiuos žodžius: “Taip teikiami vai
kui beprasmiai skiemenys, lyg be 
tokios žabarainės negalima būtų iš
mokti skaityti.” Tiktai tiek! Taigi 
gali atrodyti, kad visa anos mano 
recenzijos esmė ir glūdi tiktai tuo
se žodžiuose. O jeigu skaitytojas pa 
norės sužinoti, ką daugiau ten ra
šo tasai Giedraitis ir kodėl recenziją 
įsidėjo Aidų redaktorius? Jeigu

skaitytojas panorės ir daugiau dar 
recenzijų apie tą elementorių pasi
skaityti, kaip antai mokyt. J. Krei
vėno Naujienose (Antroji dalis, 19- 
62, Nr. 628), Danutės Paškevičiū
tės Vienybėje (1962 Nr. 1)?.. Ta
da jau nebe vienas Giedraitis bus 
kaltas, kad elementoriui Ė teko prie
kaištų.

Šiandien mums brangi kiekviena 
nuoširdi pastanga ką nors teigiamo 
nuveikti savo tautos kultūros baruo
se. Sveikintinas ir žinomo pedagogo 
Igno Malėno elementoriaus Ė pa
sirodymas. Bet tai dar nereiškia, 
kad jis neliečiamas, kad jau tobuly
bė.

Iš ilgo savo pedagoginio patyri
mo elementorių yra parašiusi ir U. 
Jauniškienė, prieš okupaciją dirbusi 
Kauno miesto mokyklose. Autorės 
jau nebėra gyvos, bet jos elemen
torius, kiek teko girdėti, liko jos ar
timųjų rankose. Tjuo elemento
rium taip pat pritiktų susidomėti. 
Patikrinus jį ir išleidus, būtų nau
jas įnašas į tos srities literatūrą, o 
būtų pagerbta ir ilgus metus jauną 
jaunimėlį švietusi elementoriaus au 
tore.

A. G. Giedraitis

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
tr kt.

GUŽAUSKŲ 
BKVKBLV ltlILS GSMNYCIa 

2443 W. 63rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

Mielam tėvui
A. -Į- A.

JULIUI PARTILKĖNUI mirus, 
dukterį EUGENIJĄ ir jos vyrą VINCĄ JONKAIČIUS 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Birutė ir Albinas Sasnauskai, 
Adelė ir Kazys Lietuvninkai

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 7 d. 7

Istorikui
A. -f- A.

Prof. dr. KONSTANTINUI AVIŽONIUI 
mirus,

jo žmoną ANGELĘ ir gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Emilija ir Balys Paliokai

A. -J- A.
Onai Kubiliūnaitei-Telksnienei mirus, 

jos vyrą JONĄ ir sūnų VYTAUTĄ su šeima nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Gabrielė Šlapelienė 
ir dukros

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilittoa

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLkCIOh.

Tei. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

2533 West 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. a- Aleksandras Mereckis

Aleksandras Mereckis gimė 
1892.VII.25 Šio vyro gyvenimas 
vingiuotas ir pareikalavęs daug 
pastangų. 1914 — 1918 m. tarna
vo caro armijoje. Dalyvavo pa
sauliniame kare. Kautynėse su 
vokiečiais buvo sužeistas; baigė 
felčerių kursus, dirbo ligoninėje, 
tarnavo geležinkeliuose. Pasibai
gus karui, ir Lietuvai atgavus he- 
priklausomybę, Aleksandras sku
bėjo tėvynėn. 1920 m. įstojo po- 
cijos tarnybon. Dirbo Kvėdarnoje, 
Šilalėje, 1921 m. rudenį perėjo 
dirbti į teismą, vėliau dirbo an- 
stolio įstaigoje, “Maisto” bendro
vėje, miesto savivaldybėje. Suma
niai tvarkėsi, buvo gražiai įsikū
ręs, turėjo nuosavus namus ir ū- 
kelį. 1926.X. 16 d. Laukuvoje su-

universiteto pastatu.
Kairiu ir hipu, S“

Alytaus gimnazijos 
jubiliejaus reikalu

V. Volertas jau porą kartų pa
kedeno “Drauge” Alytaus gimnazi
jos penkiasdešimtmečio jubiliejaus 
reikalus, iškeldamas mintį, kad bū
tų reikalinga gimnazijos monogra
fija.

Būdamas alytiškis, pilnai pritariu 
mano parapiečio iškeltai minčiai.

Šiandien niekas nežino, kada mū
sų tėvynei patekės laisvės rytojus, 
bet vieną, tikiu, visi mes žinome, 
jog, atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, nebus ten laiko ir pinigų mo
nografijoms leisti. Kol mes turime 
žmonių, sugebančių šį dalyką atlik 
ti, turėtume tai daryti, nes viskas 
kas čia sukuriama ir išleidžiama, 
bus kraitis atgavusiai nepriklauso
mybę Lietuvai. Lietuvių Enciklo
pedija, Mūsų Lietuva ir Lietuvos 
Istorija (užsakyta L. Fondo), mano 
nuomone, bus didesnis Lietuvai 
kraitis, kaip milijonas dolerių pini
gais, nes, praėjus kuriam laikui ir 
išmirus mūsų mokslo žmonėms, ir 
už milijonus dolerių negalima bus 
atlikti tokių darbų. Tegu Alytaus 
(ar ir kitų gimnazijų) monografija 
ir nėra toks svarbus Lietuvai daly
kas, kaip mano anksčiau suminėti 
veikalai, bet būtų gražu ir naudin
ga ir šį dalykėlį įdėti į Lietuvos 
kraičio skrynelę.

Žinoma, nesitikėkime, jog šį dar
bą atliks kas nors be atlyginimo 
arba kuri nors leidykla išleis savais 
pinigais. Nežinau, kiek alytiškių 
jau atsiliepė p. Juknevičienei ir kiek 
asmenų jau prisidėjo tuo “dzūkų 
skatiku”, bet manau, jog ir šiam 
dalykui surasime kokią penkinę.

Tebūna leista man pasiūlyti dar 
ir kitą dalyką. Tepasiūlo jubiliejaus 
rengimo komitetas visiems alytiš
kiams užsisakyti iš anksto šią mo
nografiją ir kartu už ją sumokėti. 
Atsiradus pakankamai prenumerato 
rių ir įmokėjus iš anksto pinigus, 
atpultų ir aukų prašymo reikalas. 
Žinoma, kas pridurtų prie prenume 
ratos dar ir keletą dolerių, ma-[ 
nau, komitetas už tai nerūstautų.

A. -J- A.
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI 

mirus, jos vyrą POVILĄ, dukterį AUDRONĘ ir sūnų 
ALGĮ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasys ir Felė Dimgailai 
Pranas ir Birutė Sakalai

Mylimai žmonai

A. f A. MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI 
mirus, vyrą POVILĄ, dukterį AUDRONĘ ir sūnų 
ALGĮ, netekusius brangios mamytės, nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

ju|jja fldomonjaj

A. -Į~ A.
JULIUI PARTILKĖNUI

mirus, GENEI ir VINCUI JONKAIČIAMS reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Steponas, Jonas ir Stasė Viščiai 
Agota šuopienė ir dukros

MARY SAUDARGAS
(NORVAIŠAITE)

Gyveno Town of Lake apylinkėje.
Mirė kck- 3 rt- *»«»•Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bronice Gilbert, žentas 

Domlniok; Lietuvoje sesuo Juzapina Batavičienė, su vyro Jm-giu 
ir šeima: giminės Bariu)ra Kazmier, Barbara Grebliflnas ir Sese
lė M. Auna Barbara kazimierietė ii- kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Velionė buvo našlė a. a. Prano Saudargo.
Priklausė T. Marijonu ir T. Pranciškonu Rėmėju draugijoms: 

amžina narė Seselių Praneiškieėių, Seselių Kazimierieėiu ir T. 
Jėzuitu Rėmėju dr-ju .Priklausė Chicagos Našlių klubui.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyč., 4605 S. Hermitage Avė.
Ijaidoutvės įvyks treč., gegužės 7 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto 

bus atlydėta j Sv, Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

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

‘ Nuliūdę: DL’KTfi LR ŽENTAS.
Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. YA 7-1741.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų j 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 ?

Vienas blokas nno kapinių.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W, 28rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL.______ Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 7 d.

X Lietuvos kariuomenės pir
mosios priesaikos 50 metų su
kakties minėjimas įvyks gegu
žės 11 d. Jaunimo centre. 11 v. 
ryto Jėzuitų koplyčioje bus pa
maldos, kurių metu giedos so
listė Genovaitė Mažeikienė. Tuoj 
po pamaldų, prie paminklo bus 
iškilmingas vainiko padėjimas. 
Po to salėje bus įdomi grupinė 
paskaita: “Savanorių ir mūsų
dienomis”. Paskaitą skaitys D. 
Velička ir Ped. Lit. Inst. studen 
tai — D. Brušikytė ir Vyt. Ra- 
monis. Minėjime dalyvauti kvie
čiama lietuvių visuomenė ir or
ganizacijos su vėliavomis. Įėji
mas laisvas ir nebus renkamos 
aukos. Ruošia Lietuvos kar. 
kūrė jų-savan orių s-gos Chica
gos skyrius.

X Pamaldos už žuvusius bol
ševikų ir nacių stovyklose bus 
gegužės 11 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. tėvų jėzuitų koplyčioje, 
o po pamaldų 4 vai. p.p. bus 
akademija žuvusiųjų garbei. 
Evangelikų Tėviškės parapijoje 
pamaldos bus 10 vai. Anksčiau 
paskelbtas pamaldų laikas tėvų 
jėzuitų koplyčioje buvo netiks
lus.

X Am. Liet. Montessori d-ja
šaukia visuotinį metinį susirin
kimą rytoj, ketvirtadienį, gegu 
žės 8 d., 8 v. v., Va'lkų Name
liuose, 2743 W. 69th St. Dieno- 
tvarkyje — metiniai pranešimai 
ir papildomųjų direktorių rin
kimai. Nariams dalyvavimas 
būtinas.

X Gegužinės pamaldos vyks-| 
ta Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Marąuette 
parke, 7 v. v. Lietuvių kalba— 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais, angliškai — an
trad., ketv. ir šeštadieniais.

X Liet. Gailestingųjų seserų
sąjungos Mišios už mirusias 
gail. seseris bus gegužės 18 d. 
10 vai. tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Kviečiamos ir šeimos. Po pa
maldų Jaunimo centre bus pus
ryčiai ir susirinkimas. (pr.)

X “A Cafoaret Party” — 
Šakius su programa geg. 17 d., 
8 v. v., Vyčių salėje rengia 
112-ta Vyčių kuopa. Kviečia 
vyčius ir jų draugus. (pr.)

X Geriausią Motinos Dienos 
proga dovanų pasirinkimą rasi
te Terroje. Čia gražiausi aukso, 
gintaro ir kt. brangiųjų akmenų 
papuošalai — žiedai, apyrankės, 
sagės, medalionai, karoliai, ete., 
geriausių šveicarų firmų laik
rodėliai, kristalo, sidabro ir por- 
celano dirbiniai, puikios medžio, 
porcelano ir keramikos skulptū 
ros ir d. kitų daiktų. Terra, 
3237 W. 63rd St., Chicago, III. 
Tel. 434-4660. (sk.)

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

X Lenos Veleckytės Baleto 
Mokyklos metinis pasirodymas 
įvyks geg. 10 d., šeštad., 7 vai. 
vak., Jaunimo centre. Statoma 
3-jų veiksmų baletas “Pelenė” 
(Brolių Grimų pasaka) ir bale
tas “Sapnas” apie Undinę ir 
jos karalystę jūros dugne. Visus 
kviečiame atsilankyti. Bilietai 
gaunami studijoje arba prie 
įėjimo. (pr.)

Dėmesio! Dėmesio!
Geg. 18 d — geg. 25 d.

X Chicagos liet. moksleivių
muzikinė šventė — koncertas 
buvo LB Chicagos apygardos 
Švietimo komisijos suruošta pe
reito sekmadienio vakare. Pro
gramoje dalyvavo 11 lituanisti
nių mokyklų ir keli 'šimtai mo
ksleivių. Be ne geriausia pasi
rodė Cicero ir Marąuette Par
ko lituanistinės mokyklos. Pa
baigai keli chorai ir sol. Geno
vaitė Mažeikienė, diriguojant
F. Stroliai ir vargonais palydint 
muz. Juliui Mačiuliui, išpildė 
komp. Juozo Bertulio kantatą 
“Sugrįžimo giesmė". Jaunimo 
centro salė buvo pilna žiūrovų.

x Prof. Česlovas Masaitis, 
žinomas matematikas ir balisti
kas, šiuo metu iš Delaware yra 
atvykęs į Wisconsino universi
tetą, kur- dalyvauja mokslinėje 
konferencijoje, matematinių | 
funkcijų apskaičiavimo semina-j 
re. Atsilankęs į “Draugą” už
gynė mūsų spaudos darbą ir 
paliko 25 dol. auką.

Soliytė Elena Blandytė dainavo 
Phiiadelphijcs ateitininkų suruoš
tame koncerte.

X V. P. Janulaitis, mūsų skai 
tytojas Chicagoje, prie prenu
meratos mokesčio pridėjo 5 dol. 
auką mūsų spaudai stiprinti. 
Dėkojame.

X Mečislovas Žeimys, Chica
go, III., prie metinio prenumera
tos mokesčio pridėjo 5 dol. au
ką. Dėkojame.

x J. Valaičiui, gyv. Ohicago
je, yra laiškas iš Vilniaus nuo
O. Muranovienės. Laišką atsi
imti Draugo administracijoje.

X Lietuvių Fondo taryba ir 
valdyba kviečia visus lieutvius 
ir organizacijas, dar ilki šiol ne- 
įstojusius į Lietuvių Fondo na
rius, tai padaryti rengiamos 
Lietuvių Fondo vakarienės š. 
m. gegužės 25 d., proga. Vaka
rienei registruotis prašoma iš- 
anksto LF būstinėje arba pas 
savo apylinkės LF komiteto na
rius bei įgaliotinį. LF būstinė: 
6643 So. Maplewood Avė., Chi
cago, III. 60629, telef. 778-2858.

(pr.)
X Ta vęs mama neužmiršo, 

niekada, neužmiršk ir jos. Pui
kiausių dovanų Motinos Dienai 
didelis pasirinkimas pas Gra 

dinską, 2512 W. 47 St., telf.
FR 6-1998. (sk.)

STOVYKLA
LIETUVIŠKAI KALBANTIEMS 

BERNIUKAMS 

Nuo Birželio men. 15-os iki 28-os d.

MARIJONŲ SODYBOJE
(Roufe 83 & 63rd St., Clarendon Hills, III.)

Stovyklavimui yra puikios sąlygos: maistas pritaikytas 
jaunimui, turima įvairiam sportui įrengimai, didelis maudymosi 
baseinas, mėgėjams pasijodinėjimas arkliais ir žūklavimas.

Priimami berniukai nuo 9 iki 15 m. amžiaus. Pragyveni
mas savaitei 40 dol. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į 
stovyklos vadovą.

KUN. A. N0CKŪN4

6336 So. Kilbourn Avė., Chicago, Illinois 60629 

Tel. — PO 7-1687

O? 'D

Katytė. Piešė Eglutė Zikaraitė, Maironio lit. mokyklos Brooklyne, 
H skyr. mok.

X Mokyt. Stasė Vaišvilienė,
Beverly Hills Montessori mo
kyklos vedėja, jau trejus metus 
dirbanti kaip lektorė Midwest 
Montessori mokytojų paruoši
mo kursuose, gegužės 8 d. mo
kytojų seminare Chicagoje skai 
tys paskaitą ir demonstruos sa
vo paruoštą medžiagą tema: 
“Gyvosios ir negyvosios gam
tos pristatymas Montessori kla
sėje.

X A. a. Vytauto Karoso dve 
jų metų mirties sukaktis bus 
paminėta gegužės 25 d. pamal
domis jėzuitų koplyčioje (11 
vai.) ir pristatymu išleidžiamo 
velionio poezijos rinkinio “Po
ilsis ant laiptų”. Poezijos kny
gos pristatymas įvyks Pakšto 
salėje 12 vai. 30 min. Velionio 
poezijos knygos išleidimu rūpi
nasi žmona Ona Rogulskytė - 
Karosienė ir duktė Violeta Ka- 
rosaitė, pasižymėjusi baleto šo
kėja.

X Balys Sebastijonas, Chica 
gos Anglijos Lietuvių klubo vi 
cepirmininikas, už pavyzdingą 
pareigų atlikimą buvo viešai pa 
gerbtas š. m. balandžio 20 d. 
pusmetiniame klubo narių susi
rinkime. Po atitinkamo prista
tymo L. Venckus jam įteikė 
Vyt. Bilitavičiaus meniškai pa
ruoštą ir visų valdybos narių 
pasirašytą padėkos lapą. Neti
kėtos staigmenos užkluptas Se
bastijonas savo padėkos žody
je pasižadėjo dirbti klubo nau
dai su dar didesniu pasiryžimu, 
kol tik jo jėgos leis.

x Daug didelių darbų padaro
ma nuoširdžių aukotojų dėka. 
Prie tokių reikia priskirti ir lit. 
spaudos leidimą. “Draugą” pa
rėmė aukodami: 4 dol. _  St.
Miltakis; po 3 dol. — Aniceta 
Stropus, Fr. Krasauskas, J. Su- 
deikis, L. Vilimas, |gt. Balys, J. 
Malkštutis, M. Rėklaitis; po 2 
dol. — A. Beniušis, A. Narbu
tas, J. Mačiukas, E. Šimkus, 
Ona Norkūnas, M. Senkevičius, 
Ant. Dambrauskas, K. Kasevi- 
čius, V. Bartninkas, F. Cheso- 
nis, K. Valužis, O. Žukauskas, 
Mrs. P. Taruflis, O. Kašetie- 
nė; po 1 dol. — VI. Tamulis, Pr. 
Kevalaitis, kun. M. Kemėšis. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame.

Padėka Šv. Antano 
gimnazijos vardu

Šv. Antano gimnazijos Kenne- 
bunkporte, Maine, vadovybė giliai 
dėkoja Chicagos Tėvų Komitetui 
už suruoštą mūsų mokyklai pa
rengimą ir iš jo gautą pelną — 
1000 dol. šią padėką meldžiu pri
imti Tėvų Komiteto pirmininką p. 
Jurgį Karalių, parengimo talkinin
kus, ypač programos vedėją p. Ka
zį Veselką, visus aukotojus ir at
silankiusius svečius. Malonu buvo 
patirti atvirą nuoširdumą ir as
meniškai pabūti mieloje draugijo
je. Pastogė buvo jauki — Jauni
mo Centro didžioji salė. už kurią 
taip pat lieku dėkingas Tėvams 
Jėzuitams bei jų atstovui kun. Jo
nui Borevičiui, S.J.

Kun. L. Andriekus, O.F.M.
Šv. Antano Gimnazijos rektorius 

(pr.)

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas Medžiagą siųsti. 7045 So. Claremont Avė.. Chicago, Iii. uuouo

VELYKŲ BOBUTE IB KIŠKIS
Vieną dieną, anksti iš ryto, 

ėjo sena moteris pas savo ser
gančią kaimynę. Ji nešėsi pilną 
krepšį kiaušinių.

Prie vieno ūkininko daržinės 
buvo padėta daug dėžučių su 
įvairiais dažais. Staiga iš senos 
moters rankų iškrito kiaušinių 
krepšys — tiesiai ant dažų. 
Kiaušiniai pasiliko sveiki, bet 
jie buvo nusidažę gražiomis 
spalvomis.

Iš krūmų išbėgo keli kiškiai 
ir pamatę kiaušinius, pasiėmė 
keletą ir nubėgo. Senoji moteris 
susirinko likusius kiaušinius ir 
įsidėjo į krepšį. Juos nunešė 
savo kaimynei. Kaimynė pasi
žiūrėjusi į kiaušinius pasakė :

— Šitie kiaušiniai man labai 
patinka ir aš manau, kad ge

Su pavasariu atgyja ežeras. Piešė Liuda Norkaitytė, Marąuette Parko 
lit. mokyklos IV sk. mok.

MANIO MAMYTĖ

Aš labai myliu savo mamytę. 
Ji yra labai gera ir man daug 
gerų darbelių padaro. Kai aš 
sergu, ji visa daro, kad tik man 
būtų geriau.

Suprantu, kad jos diena pil
na darbų, bet ji vis suspėja vis
ką taip puikiai .padaryti. Kas
dien taip skaniai valgyti padaro. 
Išskalbia visus drabužėlius ir
suprosina.

Dažnai taip pat, vis linksma. 
Nuperka man gražių dalykėlių. 
Džiaugiuos kai nuperka naują 
suknelę.

Aš manau, kad mūsų visa šei
ma labai myli mūsų mamytę.

Julija Nasvytytė, 
(“Jaunimo 1968 Balsas” 

Clevelandas)

LAIŠKAS MAMYTEI

MIELA MAMYTE,
Nors aš Tave, Mamyte, kas

dieną matau, bet greit Tavęs 
pasiilgstu. Tu visuomet manimi 
rūpiniesi, visada man padedi, jei 
aš Tavo pagelbos reikalingas. 
Kas rytas pažadini, pavalgydi
ni ir išleidi į mokyklą. Visada 
skubi, visada dirbi, visada gera 
ir myli mane. Man atrodo, kad

riems vaikams jie dar labiau 
patiks. Aš norėčiau, kad tu neš
tum geriems vaikučiams gražius 
nudažytus kiaušinius kiekvieną 
Velykų rytą, kada Kristus .iš 
numirusių keliasi. Žinoma, tu 
gali turėti kelis pagalbininkus, 
kurie kiaušinius dažys.

'Sena moteris apgalvojo ir su
tiko tai daryti. Ji susigavo kiš
kius, kurie buvo paėmę jos ke
lis margučius.

Kiekvieną ankstų Velykų ry
tą, kai dar vaikai miega, Vely
kų bobutė ateina su kiškiais ir 
paslepia jiems gražiai nudažy
tus margučius.

Viktutė Jankutė, 6 sk.
“Skambutis” L.B. Detroito 
apylinkės lit. m-ios mokinių ne
periodinis laikr. nr. 1 (3).

aš turiu geriausią Mamytę. To
dėl aš tave labai labai myliu. 
Kai būsiu didelis padėsiu Tau 
ir vistiek Tave mylėsiu.

Tavo sūnus Darius,
Brighton Parko Lietuvių klasės 

IV skyr. mokinys.

MANO PUSBROLIS

Mano pusbrolis Antanėlis bu
vo pašauktas į kariuomenę. Jo 
mamytė yra mano tėvelio sesuo. 
Antanėlis nemoka lietuviškai 
kalbėti. Pagaliau jis išplaukė iš 
Amerikos į Vietnamą. Mes su- 
eirašinėjam. Viename laiške jis 
parašė, kad turėjo eiti sargybą 
miške ir žiūrėti, ar kur nors 
arti nėra priešų. Kartais priešai 
pasislepia medžiuose ir jei kas 
eina pro šalį, gali lengvai nu
žudyti. Jis rašė, kad didžiuo
jasi būdamas kariuomenėj, nes 
jis kovoja už Ameriką. Lapkri
čio mėnesį jis turi grįžti. Aš 
manau, kad jis sugrįš sveikas ir 
stiprus.

Vita Šerelytė, V sk.
(“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio lit. mok-los mok. laikr. 

nr. 4. 1969. m. 29.)

Vi </

PAVASARIS

Po šaltos žiemos, kuri jau 
baigiasi, ateina pavasaris. Nors 
sniego jau nėra, bet dar galūnėj 
sulaukti šalto oro ir snaigių.

Kaip ir visada su pavasariu 
sušįla oras ir medžiai pradeda 
leisti pumpurus. Ilgėjant die
noms ir saulei vis daugiau šil
dant, ^viskas sužaliuoja.

Medžiai pasipuošia naujais la
pais, žolė visur tokia žalia ir 
gėlės ruošiasi išleisti žiedus. 
Paukščiai perskridę iš šiltų 
kraštų skelbia pavasarį.

Rūta Rakštytė,
Marąuette P. Lit. mokyklos 

IV sk. mokinė

VELYKOS PA|S MUS

Šiais metais mes buvome atė
ję į bažnyčią penktą valandą 
ryto. Tai buvo Prisikėlimo Mi
šios. Mišios buvo trumpos ir 
mes pusę septynių jau buvome 
namuose. Kai atėjome namo, 
mamytė padengė Velykų stalą, 
o mes vaikai tuo laiku atidarė
me gautas dovanas. Buvo daug 
popieriaus čežėjimo. Po to mes 
valgėme pusryčius. Valgiai bu
vo skanūs. Kada mes žaidėme 
su gautomis dovanomis. Tai bu
vo smagu. Vėliau apsitvarkėme 
savo kambarius.

Dešimtą valandą aš ėjau į 
lauką žaisti su drauge. Žaidėm 
iki kol svečiai atvažiavo. Kai 
visi svečiai buvo atvažiavę, mes 
sėdom valgyti pietų. Pavalgę 
mes vaikai pažaidėm (vieną žai
dimą, ir vėl ėjom į lauką ir žai
dėme daug žaidimų, ir buvo la
bai smagu.

Kai svečiai išėjo, tai mes tru 
pūtį pasižiūrėjome televizijos. 
Paskui padėjom mamai sutvar
kyti stalą, kai tą pabaigėm, tai 
ėjom miegoti. Man atrodė, kad 
šios yra buvusios man links
miausios Velykos. Buvo ne per 
šilta, ir ne per šalta, bet labai 
malonus oras. Velykų diena 
praėjo labai gražiai ir įdomiai.

Rita Likanderytė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los mok.

GALVOSŪKIAI

BlueKurioje vietoje yra 
Ridge kalnai?

(5 taškai) 
n

Vytautas Tamulaitis yra pa
rašęs knygą iš vabzdžių gyve
nimo. (Kaip vadinasi muzikalus 
toks knygos pagrindinis veikė
jas?

(5 taškai) 
m

Kurioje Lietuvos dalyje yra 
Urbo kalnas ir kuo jis pasižymi?

(5 taškai)
Atsiuntė Ugnelė IStasaitė

IV
Vietoje brūkšnelio įstatykite 

6 raidžių žodį ir užbaikite lie
tuvišką patarlę “Be 6, nebus 
grūdų”.

(5 taškai)
Atsiuntė Viktutė Jogaitė.

V
Kurias valstybes buvo nuka

riavęs vokiečių vadas Hitleris?
(5 taškai)

Galvosūkių atsakymai
D

2)

5)

A caboose 
Armadillo

3) ISlmuikas
4) Penkių mergaičių

a. japonus
b. lietuvius.

ANČIŲ KALBA
Antis prilesus sako: “Tap, 

tap, tap...”
Kai eina prie lesalo, kalba:

Gražiai pasipuošus sveikinsiu ma
mytę. Piešė Rūta Rakštytė,
Marąuette Parko lit. mokyklos IV 
sk. įmok.

“Ką duosi, ką duosi?” 
Patenkintos rėkia: “Ryt, rytj,

ryt, ryt.”
Arba: “įKvar, kvar, kvar! 

Dvars, dvars, dvars!”
Laukinė antis: “Pagaukit, pa- 

karkit! Pagaukit, pakarkit”.
Pamačius priešą: “Slėpkitės, 

slėpkitės!”

KINO STUDIJOJE
Direktorius — Čia yra vieta, 

kur turėsi virsti su visais in
dais.

Artistas: — Labai pavojin
ga vieta, galiu susižeisti, ar už
simušti.

Direktorius: — (Tai nieko, 
tas įvyks paskutinėje scenoje.

GERAIS LIETUVIS
Geras lietuvis esu ir visuo^ 

met jungsiuos tik prie gerų lie
tuvių. Lietuvos niekados nepa
miršiu.

Jurgis Galvydis, 
“Žiburėlis” Cicero Aukšt. lit. 

m-los laikr. nr. 10.

ALB. KAŠIUBIENE

Motinai
Tu atskridai manęs lankyti, 
Atvežei kvapą mūs šilų,
Ir juodą duoną kasdieninę, 
Ir taką nueitų vargų.

Tavosios rankos apkabino, 
Ir atšaros vilgė akis,
Širdis krūtinėj šokt mėgino, 
Ir suklupau aš pas duris...

Dar žymu retežiai Tau ant rankų 
Kai dėjo priešas grandines,
Tava širdis ir meilė vaiko,
Tave per amžius guos ir ves.

Ves per erškėčiais bertą taką, 
Per pievą žydinčią gėlėm,
Nes ta širdis tik meile plaka, 
Ir svyra pievos pradalgėm.

Tu atskridai manęs lankyti, 
Padangę liesdama malda, 
Per debesėlių miglą pilką, 
Jutai kelionė neilga.

Nematė akys Tavo miestų, 
Nė šviesų žibančių languos, 
Klūpai tu sūnų apkabinus, 
Ir dukterį glaudei namuos.

O, motinėle, nėra žodžių, 
Trūksta dainų Tau apdainuo 
Svieski šalia Tu savo groži 
Ir leisk Tave mylėt ir guos

Vainikų pynei gražiausią žiedą. 
Išrink, kaip atpildą nuo mūs, 
Tau ašaros tegul nerieda.
Nes Tavo meilė amžiais l>us!


