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nesikišimą

Tikisi Maskvoje nebūsiant 
rumunams ir kitiems 
nepriimtinų nutarimų

Bukareštas. — Rumunijos spau 
da dar prieš birželio 5 d. komu
nistų suvažiavimu Maskvoje pas 
kelbė savo pažiūras — nusistaty
mą krašto pasirinktos nepriklau
somos krypties reikalu. Iš tikrų
jų, tos pažiūros, tai Rumunijos 
kom. partijos tezės, numatytos 
pateikti rugpiūčio m. kviečiamam 
rumunų partijos suvažiavimui.

Ramiai, be pykčio pareikšta, 
kad rumunai tikisi: Maskvoje ne
būsią priimti jokie nutarimai, ku 
rie nebūtų priimtini nei Rumu
nijai, nei kitoms Vakarų pasau
lio kom. partijoms.
Neturėtų smerkti kom. Kinijos...

Rumunai tiki, kad Maskva 
jau bus atsižadėjusi savo suma
nymo suvažiavime smerkti Peki
ną ar viešai teisinti Brežnevo va- 
din. sampratą, kuria teisinamas 
kišimasis j kitų kraštų vidaus rei 
kalus, kitaip tariant, teisinama 
Čekoslovakijos invazija.

Rumunai savo rašte pažymėjo 
esą neutralūs sovietų — kinų gin 
če ir nelinkę kištis į kitus komu
nistų nesutarimus.

Rumunai teigia, siekią palaiky 
ti gerus ryšius ne tik su sovie
tais ir jų šalininkais, bet ir su vi
sais “atskalūnais”, kaip Kinija, 
Albanija, Kuba ir Jugoslavija.

Sveikino Nixoną, skelbė 
kinų padėką

Rumunijos reiškiamą neutralią 
kryptį liudija‘du raštai, paskelb
ti partijos organo “Scinteia” pir
mame puslapy. Viename prezi
dentas Ceausescu sveikino prez. 
Nixoną “Apollo 10” skrydžio sėk 
mės proga, antrame — paskelb
ta Kinijos kom. partijos padėka, 
Rumunijai pasiuntus sveikinimą 
Pekine vykusiam kinų komunis
tų suvažiavimui.

Nesikišti, gerbti suverenumą...
Pagaliau, rumunai nedvipras

miškai pabrėžia, kad visi nesuta
rimai komunistų stovykloje rei
kia spręsti, atsižvelgiant į kito 
krašto nepriklausomybę bei jo su 
verenines teises. Jie reikalauja pa 
šalinti svetimus dalinius (čia tu
rima galvoje Čekoslovakija) iš ki
tų kraštų, jie pasisako prieš ka
rines bazes svetur ir prieš bet 
kokias “galios demonstracijas”. 
Pastaruoju atveju smogiama so
vietų pastangoms įtikinti Rumu
niją, kad šioji sutiktų jos žemė
je vykdyti sovietų bei kitų ryto 
bloko kraštų karinius pratimus.

— Nusižudymų skaičius JAV- 
se siekia 44.000 per metus. Iš ke
turių nusižudėlių trys yra vyriš
kos lyties.

G. Pompidou, komunistams atsisa
kant dalyvauti birželio 15 d. rin
kimuose ,greičiausia, bus išrink
tas naujuoju prezidentu. Čia jis 
kalba laikraštininkams.

POTMOS KALINIAI PROTESTUOJA
Šeši Potmos priverčiamo darbo įnamiai skundžiasi, dėl sunkių, nepakeliamų sąlygų, 
A. Sovietui Maskvoje — Skundą pasirašė rašytojai Dantei, Ginsburg ir latvis Kalninš 
— Grąžinkite žmogui priklausančias teises — jie reikalauja — Skundo nuorašas 
pasklido Maskvoje, pasiekė Vakarus

Pekinas Maskvai:
jūs grasinate atomu...
Esą, Maskva įrengusi raketų 

lizdus pasieny
TOKIO. — Iš kom. Kinijos 

gautomis ž’niomis, Sovietų Są
junga, siūlydama tartis pasienio 
klausimais, tuo pačiu metu ke
lia atominės galios grėsmę.

Pekino radijo žiniomis, sovie
tai išilgai Kinijos - sovietų ir 
Mongolijos sienų įrengę raketas, 
su atominiais sprogmenimis. 
Tos raketos esančios nukreiptos 
prieš Kiniją.

Praha prieš invazijos
klausimą Maskvoje
PRAHA. — Čekoslovakijos 

vadai pareiškė nesutinką, kad.' 
Maskvoje renkantis kom. parti
jų vadams, būtų iškeltas sovie
tų invazijos klausimas. Parti
ja te’gia, kad tai grynai Varšu
vos sutarties kraštų reikalas.

I
| Italų komunistai, kitų kraštų 
! komunistų remiami, paskelbė no 
rį iškelti Čekoslovakijos klau
simą ir reikalauti sovietų oku
pacinių dalinių atitraukimo.

P. Vietnamas nesitars 
komunistų valdžion 
įsileidimo klausimu 

Sutinka tartis
dalinių atitraukimo klausimu
TAIPEI, Formoza. — P. Viet

namo prez. Van Thieu, 5 dienas 
viešėjęs Taut. Kinijoje, vakar 
grįžo į Saigoną. Jis birželio 8 d. 
susitiks su prez. Nixonu Mid
vvay saloje.

Thieu spaudai pare'škė: jis 
nemanąs su Nixonu svarstyti į 
sutelktinės vyriausybės Saigo- į 
ne klausimų. Tačiau jis tikisi ■ 
aptarti JAV karių pakeitimo 
Saigono vyrais klausimą, be to, 
pasitarti dėl sėkmingesnės Pa
ryžiaus pasitarimų eigos. Jo 
nuomone, komunistams dabar 
atėjusi eilė parodyti gerą valią.

' Washingtone nurodoma, kad 
tarp JAV ir Saigono nesą svar
besnių nesutarimų. JAV nėra 
linkusios versti Saigoną, kad šis 
į sutelktinę vyriausybę įsileistų 
komunistus — Vietkongą.

šešių skundas 
A. Sovietui Maskvoje

MASKVA. — Šeši sovietų pri
verčiamo darbo stovyklos kali
niai praėj. savaitę su protesto 
raštu kreipėsi į rusų “parlamen
tą” — Aukščiausios Tarybos 
prezidiumą Maskvoje. Jo nuo
rašas plačiai pasklido sostinėje 
ir šiuo metu yra pasiekęs Va
karus.

Skundo autoriai nusiskundžia 
sunkiomis sąlygomis Potmos 
priv. darbų stovykloje, apie 250 
mylių į rytus nuo Maskvos. Tai 
stovykla, kurioje įvestas nepap
rastai griežtas režimas.

Tie šeši, tai Julij M. Daniėl, 
Aleksander I. Ginsburg — abu 
rašytojai, Jurij T. Galanskov, 
Valerij Rinkin, Sergiej Maškov 
ir V. Kalninš — latvis.
Bado sąlygos, fizinės kančios,

šaltis, jokių teisių...
Skundą pasirašę iškelia visą 

eilę trūkumų ir nepaprastai sun 
kias gyvenimo, maitinimo sąly
gas Potmos stovykloje.

Štai keli jų iškelti žiauraus 
režimo bruožai: jie teigia, ne
galį gauti siuntinių iš savo gi
minių. Esą žinoma, kad stovyk
los įnamiui, pusę bausmės laiko 
atlikus, leidžiama per metus gau 
ti tris siuntinius. Tačiau tie šeši

jau atkalėję daugiau ka:p 22 m. 
(visų bausmės laiką sudėjus) 
ir... nei vienas jų nėra gavęs 
maisto siuntinio.

Stovykloje įnamius kamuoja 
beveik tikras badas, šaltis, žiau
rus prižiūrėtojų elgesys ir jie 
per dieną verčiami dirbti 12 -14 
valandų.

Maistas beveik be jokių 
vitaminų...

turi jokių vitaminų’’. Nors vie
nos dienos maisto davinio kie
kis siekiąs 2.413 kalorijų, ta
čiau vitaminų stoka tiek didelė, 
kad stovyklų įnamiai sergą vi
durių, skilvio negalavimais. 
Nors kas mėnesį jiems leidžia
ma įsigyti maisto už 5 rublius, 
tačiau... kai jie maisto kioske 
ieško daržovių ar kitų maisto 
produktų, su vitaminais, tai — 
griežtai draudžiama. “Kiekv'e- 
nam mūsų tuo atveju gresia 
bausmė būti pasodmtam į vie
nutę, kur maisto davinys suma
žinamas iki 1.300 kalorijų”.

Tuo tarpu... gen de Gaulle su 
žmona Airijos lygumose naudojasi 
poilsiu ir ramybe.

TRUMPAI

Nermumai Curacao 
saloje

WILLENSTAD, Caracao. — 
Olandų kariai, apie 1.000 at
skraidinti iš Olandijos, dar va
kar siekė atstatyti tvarką bei 
salos gyventojus apsaugoti nuo 
dar didesnių nuostolių. Vakar 
vietos valdžia sutiko vesti de
rybas su žibalo įmonių darbi
ninkais. Šie reikalauja pakelti 
atlyginimus.

— Skyrybų JAV-se per metus 
būna 500.000.

PREZ. NIX0N-Į VAKARUS, 

TAIKOS KRYPTIMI

‘‘Sakyk, kad myli mane ir mylėsi visuomet” (iš vak. vokiečių spaudos)

Jie nurodo: “Mums teikiamas 
maistas — be jokio skonio, ne
paprastai vienodas, beveik ne-

J. Daniėl, Potmos kalinys, su ki
tais protestuoja — sąlygos priver
čiamo darbo stovykloje nepaken
čiamos... (čia iis Maskvoje prieš 
buvusią bylą).

KOMUNISTAI, POHER IR 
POMPIDOU GALIMA SĖKMĖ

Komunistų posūkis lemtingas 
Pompidou sėkmei

PARYŽIUS. — Prancūzų ko
munistų partijos vadovybei pir
madienį pasiūlius boikotuoti bir
želio 15 d. prezidentinių rinki
mų “antrąjį ratą”, jau mažai 
kas abejoja, kad naujuoju prezi
dentu bus išrinktas 6 metus bu
vęs de Gaulle vyriausybės min. 
pirmininkas, George Pomp'dou. 
Tiesa, partijos pasiūlymas ne
saisto visų komunistų, bet tik 
300.000 narių. Tad, gali būti, 
vienas kitas milijonas komunis
tų balsų gali tekti ir Poher, bet 
ir jų nepakaks birželio 1 d. jo 
gautų balsų skaičių nuo 23.31% 
pakelti iki 50%. Todėl šiuo me
tu politikai ir spauda skatina 
Poherą... kapituliuoti ir nebe
būti kandidatu. Juo labiau, kad 
jam nepakaktų ir socialistų bal
sų.

Komunistų nutarimas dauge
lio alikomas cinišku ir jis pir
mas toks prancūzų prezidenti
nių rinkimų metu. Jis reiškia, 
kad komunistai “įsileidžia” į 
prezidento kėdę politiką, jų lig- 
šiol smerktą, kaip “diktatoriaus 
de Gaulle įrankį bei ginklane
šį”.
“Aš pasiryžęs kovoti ligi galo...’’

Tuo tarpu A. Poher, nekreip
damas dėmesio į spaudimo prie
mones, pasiryžęs birželio 15 d. 
“persirungti” su Pompidou. “Aš 
kovosiu ligi galo...” — jis pa
reiškė. Tačiau, jei jis atsisaky
tų, tai likus Pompidou su ko
munistu Dūdos, visvien laimė
tų gaullistas Pompidou.

Pagrindinis šešėlis Poherui 
yra tai, kad jis, jį išrinkus (kas 
šiuo metu neatrodo įmanoma), 
būtų laikomas “silpnu preziden- 

!tu” jau vien dėl to, kad susi-

A. Poher, kandidatas prezidento 
pareigoms Prancūzijoje, pasiry
žęs būti kandidatu, nors jo viltys 
būti išrinktam blėsta...

durtų su jam priešinga gaullis- 
tų partijos dauguma parlamen
te. 1968 m. parlamento rinki
muose gaullistai išrinko 292 na
rius, iš bendro 487 narių parla
mente skaičiaus.

Komunistų mostas gali jiems 
skaudžiai atsiliepti

Komunistų politinių priešų 
nuomone, jiems pasiryžus neda
lyvauti antrojo rato rinkimuose, 
tai liudija: jų nebesaisto demo
kratinė ar konstitucinė tvarka. 
Dėl to vėliau jie gali sumokėti 
brangią kainą, pvz., jiems sie
kiant sudaryti “liaudies fron
to” vyriausybę Prancūzijoje.

e Irako karinė delegacija lan
kėsi Maskvoje. Min. pirm. A. 
Kosyginas priėmė Irako min. 
pirmininko pavaduotoją ir gy
nybos ministerį Įeit. gen. Al- 
Takriti.

• Singapūre įvyko susidūri
mai tarp kinų ir malajiečių. Į- 
staigos spėja, kad susirėmimus 
kursto kinų agitatoriai iš “ana
pus”.

Laiškai sulaikomi, negalima 
pareikšti savo nuomonės

Toliau skunde teigiama, kad 
stovyklos * vadovai savo noru 
siaurina pasikalbėjimų su gimi
nėmis laiką. Nemaža iš stovyk
los ar į ją siunčiamų laiškų 
dingsta. “Mes negalime rašyti 
apie savo gyvenimo sąlygas” — 
tokie laiškai draudžiami. Iš vi
so, neįmanoma pareikšti savo 
nuomonę — tai gali tenUlemti 
naują bylą ir naują nuospren
dį.

Ar žmogaus paniekinimas 
reiškia auklėjimą?

Kaliniai nusiskundžia dar vi
sa eile kitų, šių dienų pasauly 
sunkiai suprantamų, gyvenimo 
stovykloje sąlygų. Jie nurodo, 
kad gyvenamuosiuose barakuo
se temperatūra ypač žiemos me
tu — žemiau įprasto lygio. Jei 
kalinys baudžiamas ir patenka 
į vienutę, jis ten randa ne šal
tį, bet žvarbų orą. Dienos me
tu stovyklos įnamiai vaikšto ba
rake ant lentų ar cemento ir tik 
nakčiai jie gauna antklodes.

Jie klausia — ar žmogaus pa
nieka reiškia ir jo auklėjimą? 
Pvz. stovykloje nr. 17 maj. A- 
nen'kov draudžia vienutėje ka
linamiems naudotis popierium 
— tai liečia ir tualetinį popie- 

'rių... Leit. Takševo įsakymu ka
liniai surakinami ir mušami.

Ar negalima atsižvelgti 
j žmogaus teises?

Pagaliau, kreipdamiesi į So
vietą, jie klausia; argi jis netu
rėtų galios atsižvelgti į teisėtu
mą, ar jis negalėtų griežčiau 
žiūrėti, kad nebūtų pažeidžia
mos žmogaus teisės ? Juk tie fi
ziniai kankinimai, psichologinis 
spaudimas — jie teigia — ne
galės turėti pageidaujamų pa
sėkų. Tokios priemonės tegali 
palaužti tik silpnuosius, tad ar 
verta jas naudoti?

Kuo gi jie nusikalto? 
“Valstybės šmeižimu...”

Jie atlieka bausmes tarp ket
vertų ir septynerių metų ir jie 
nubausti, nes spausdinę ar pla
tinę raštus, kurių tikslas bu
vęs — “šmeižti Sovietų Sąjun
gą”. Danielio su Ginsburgu “nu
sikaltimas” buvęs tas, kad abu 
buvo surašę 1966 m. vasario m. 
įvykusios rašytojo Siniavskio 
bylos Maskvoje eigą (pats An
driejus Siniavskis 7 metų baus
mę atlieka taip pat Potmoje, tik 
kitame skyriuje, o Danielis šiuo 
metu jau yra atkalėjęs ketveris 
metus, iš penkių).

Vakarus pasiekė žinia, kad 
žiaurios sąlygos nėra palaužiu
sios nei Danielio, nei Gins'burgo 
dvasios. Šis pastarasis nuo ge
gužės 15 d. paskelbė “bado strei 
ką”, protestuodamas, nes jam

Ramiojo vandenyno link
VVASHINGTON. — Prez. Nik

om a s vakar išvyko svarbiai ke
lionei į Vakarus. Jos galutinas 
tikslas — Midway saloje, pu- 
siaukely tarp JAV ir Saigono, 
at. sekmadienį susitikti su P. 
Vietnamo prezidentu Van Thieu 
ir aptarti Vietnamo karo bei 
taikos klausimus.

Išvykęs su visa šeima ir svar-

J. T Galanskov, kitas Potmos ka
linys, pasirašęs skundą

Vietname
Žuvusių skaičius — 250 - 300
SAIGONAS. JAV karinės va

dovybės žiniomis, praėj. savaitę 
P. Vietname žuvo 250 - 300 JA 
Valstybių karių. Nuo šių metų 
sausio 1 d. ligi gegužės 24 d. 
kritusių JAV vyrų buvo 5.009, 
tad savaitės vidurkis siekia 238. 
Jam ir toliau nesikeičiant, š. m. 
spalio m. pradžioje žuvusių skai 
čius galės pasiekti 40.000.

Kautynės vyko 50 m. atstu 
nuo Saigono.

KALENDORIUS
Birželio 4 d.: šv. Kornelijus, 

šv. Vincenta, Biržis, Vendrė.
Birželio 5 d.: šv. Bonifacas, 

šv. Valerija, Kantautas, Dauga. 
(Pastaba: Dievo kūno šventė iš 
birželio 5 d. nukelta į sekmadie
nį, birželio 8d.).

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, kiek šilčiau, temp. sieks 
70 ir daugiau 1. F., ryt — iš da
lies saulėta, vėsiau.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:20.

draudžiama susituokti su Irina 
Žolkovskaja — ji 1968 m. sau
sio m. nuteista 5 m. darbo sto
vykloje bausme ir jai, neište
kėjus, draudžiama aplankyti 
Ginsburgą.

Baltijos kraštų gyventojams 
įdomu ir re;kšminga tai. kad 
protesto autorių, neįprastą drą
są pareiškusių, tarpe yra latvis 
Kalninš.

biaisiais patarėjais (W. Rogers, 
H. Kissinger ir kt.), preziden
tas pakeliui sustos Madison, S. 
Dakota valst. ir aviacijos aka
demijoje Colorado Springs, Co- 
lo. Abiejose vietose jis kalbės 
vidaus gyvenimo ir krašto gy
nybos klausimais.

Vakar jis kalbėjo Madisone 
apie “pagrindines vertybes”, su 
kuriomis šiuo metu tenka susi
durti kraštui, gi Colorado 
Springs akademijoje, šiandien 
rytą ryškins “didelio krašto 
vaidmenį pasauly ir gynybos 
uždavinius bei jos saitus su ben
drija”.

Pro Havajus — į Midvvay 
pasitarimus

šeštadienį Nixonas vyksta į 
savo naują būstinę, San ele
mente, Kaliforsijoje, tariasi su 
patarėjais ir vakare skrenda į 
Havajus. Čia palieka šeimą ir 
toliau vyksta į Midvvay salą. 
Po pasitarimų ir vėl poilsis Ha
vajuose, vėl San elemente ir 
antradienį jis laukiamas Balt. 
Rūmuose.

Prieš išvykdamas, Nixonas 
vakar tarėsi su krašto saugu
mo tarybos nariais.

Australai paskandino
JAV laivę

74 jūrininkai laikomi žuvusiais
PEARL HARBOR. — Vakar 

naktį Japonų jūroje Australijos 
lėktuvnešis “Melbourn” susidū
rė su JAV laivu - naikintuvu 
“Frank E. Evans” ir jį pusiau 
perplovė., Priešakinė naikintuvo 
dalis nuskendo per dvi minutes.

Nelaimė įvyko 285 m. į piet
ryčius nuo Saigono, vykdant 
Pietryčių Azijos kraštų santar
vės (SEATO) jūros pratimus.

Laivo - naikintuvo įgulą suda
rė per 300 vyrų. 216 pavyko iš
gelbėti, tačiau manoma, kad 74 
jūrininkai bus paskendę.
Jau antras to paties laivo įvykis

“Melbourne”, 20.000 tonų lėk
tuvnešis, 1984 m. jau buvo su
sidūręs, ties Anglijos krantais, 
taip pat pratimų metu, su kitu 
Australijos laivu, “Voyager”. 
Anuomet žuvo 82 australų jūri
ninkai bei karininkai.

H. Selassie, Etiopijos imperato
rius, R. Nixonui pakvietus, lanky
sis B. Rūmuose
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KAS NAUJO “KERNAVĖJE”
Jaunimo centre gegužės 18 d. 

įvyko tunto sueiga, kurioje išsi
rikiavo jau smarkiai pagausėjęs 
kemaviečių būrys. Atsilankė ma
lonūs svečiai ir viešnios: Vid. ra
jono vadas v.s. V. Tallat- Kelpša, 
rajono vadievė s. B. Kožicienė, 
Aušros Vartų tuntininkę atsto
vaujanti sesė M. Burbienė. Suei
gą pravedė tunto adjutante sesė 
A. Tamošiūnaitė.

Gražus būrelis Dubysos dr-vės 
paukštyčių davė jaun. skautės 
įžodį. Skautininko įžodžiui ratu 
sustojo vyresnieji vadovai, kurie 
kartu su įžodį pravedusia mūsų 
“tunto širdim” — v.s. O. Siliū- 
niene kartojo įžodį, o po to svei
kino ir gėlėmis apkaišė naująją 
paskautininkę sesę D. Kuraus- 
kienę.

Įvyko ir dabartinės tuntinin
kės ps. I. Kerelienės pareigų per
davimas naujajai tuntininkei ps. 
D. Dundzilienei. Visos sesės ir 
gražus būrys tėvelių susikaupę 
stebėjo tunto vėliavos ir pareigų 
ženklo — sidabrinės virvutės - 
perdavimą. Sesę Ireną, dvejus 
metus pareigingai ir su rūpesčiu 
tuntui vadovavusią, visos kerna- 
vietės nuoširdžiai pamilo ir, už 
visas jos pastangas atsidėkoda- 
mos, įteikė dovanų medžio dro
žinį “Madona su Kūdikiu”. Tė
vų k-to pirmininkas p. V. Pe
trauskas gražaus ir darnaus ben
dradarbiavimo prisiminimui ap
dovanojo ją meniškai išdrožinė
tu lietuvišku kryžiumi.

Vidurio rajono vadovė v.s. B. 
Kožicienė dėkojo seserijos ir sa
vo vardu, įteikdama jai gintari
nį, miniatiūrinį laivelį iš Lietu
vos, o naujajai tuntininkei sesei 
Daliai — dailią lietuvišką klum
paitę su linkėjimais “negilų dar
bo purvynėlį bristi”. Aušros Var
tų tunto linkėjimus išreiškė gra
žiomis ir naudingomis dovanėlė
mis abi tuntininkės apdovano
dama sesė M. Burbienė. Sesę Da
lią, kadaise buvusią Živilės dr- 
vės skautę,- sveikindama, anuo
met buvusi jos draugininke s. 
Sof. Jelionienė įteikė jai ir mažą 
dovanėlę iš tolimojo Vilniaus. 
Kernavietės džiaugėsi, sužinoju
sios, kad jų tunto vadijos narė? 
s. L. Luneckienė ir J. Krutulienė 
apdovanotos ordenu Už Nuo
pelnus.

Sesių Irenos ir Dalios rankose

Lituanicos tunto Perkūno dr-vės skautai R. Rėželis, A. Kuprėnas, A. 
Luneckas ir D. Ramanauskas prie žymiųjų lietuvių portretų Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje, Chicagoje. Nuotr. G. Plačo

PAUKŠTYTĖS UŽBAIGĖ 
SUEIGAS

Aušros Vartų tunto Žibučių I 
jaun. skaučių dr-ovė, pavasario 
iškylai į gamtą vyko pas savo 
draugininkę ps. Aldoną Jovarau- 
skienę į Lemontą.

Nors diena buvo lietinga, ta
čiau didelis būrys paukštyčių su
sirinko iškylos kelionei prie Jau
nimo centro.

Iškylos metu jos žaidė, daina
vo, užkandžiavo ir ruošėsi Moti
nos dienos minėjimui, kepė ma
mytėms skanius pyragaičius ir 
mokėsi dainelių.

Draugovės Motinos dienos mi
nėjimas įvyko gegužės 18 d. su
eigoje. Paukštytės linksmai įžy
giavo į Jaunimo centro klasę, 
kur jų laukė susirinkusios mamy

— tunto vadijos dovanotos gė
lės, o akyse — susijaudinimo a- 
šara, galiausiai gi už viską jas su 
valiavimais į viršų iškeliant.

Po oficialios dalies sekėm gra
žų paukštyčių pasirodymą “Rau
donkepuraitė”, kuris net ir bale
tu bei gražiais kostiumais buvo 
paįvairintas.

Mamytes pagerbdamos visos 
tunto skautės atliko montažą 
“Laiškas motinai” su deklamaci
jomis, dainomis ir gėlėmis ran
kose.

Taip Kernavė, rankas sujun
gusi ir sugiedojusi “Ateina nak
tis”, išsiskirstė naujam darbo ir 
stovyklos ruošimosi laikotar
piui.

Gegužės 25 d., nebodamas 
purškiančio lietučio, 39 esamos 
ir būsimos skiltininkės ir paskil- 
tininkės bei 5 vadovės dainuoda
mos autobusu pajudėjo T.T. Ma
rijonų sodybos link, numatyton 
stovyklinio pasiruošimo iŠkylon. 
Šia iškyla baigta ir antroji skilti- 
ninkių kursų dalis, kurion įėjo 
stovyklinis pasiruošimas, pasiro
dymai prie laužo, pionerija ir 
dainos.

Darbinga diena, nušvitus sau
lutei, baigėsi stovyklinių įsirengi 
mų įvertinimais, lauke pasiga
mintais užkandžiais ir dainomis 
prie lauželio. Iškyloje sesėms la
bai nuoširdžiai talkininkavo abu 
broliai Marčiai ir brolis A. Ba
rauskas iš Lituanicos tunto.

Tą pačią dieną pilnas autobu
sas Dubysos ir Šešupės paukšty
čių išskard'eno į Lincolno zoolo
gijos sodą, kur patyrė daug vai
kiško džiaugsmo ir smagių nuo
tykių.

Gi Rako stovyklavietėje tą sa
vaitgalį darbas virte virė. Ankstų 
šeštadienio rytą Kernavės virtu
vės pastato sienos ėmė šviesėti, 
sparčiai jas tėveliams dažant; 
stogą pataisius, iš vietų ėmė ju
dėti išsišakoję kelmai ir sekma
dienio pavakary numatytų darbų 
sąrašas sumažėjo.

Šios darbo talkos dalyviai - p.p. 
V. Petrauskas, A. Rimavičius ir 
A. Jelionis bei kernavietės sesės 
D. Dundzilienė ir D. Kurauskie- 
nė.

Taigi ateinančiai Merkinės sto
vyklai ruošiamasi visu užsidegi
mu. sj.

tės.
Dukros papuošė savo gerą

sias mamas gėlėmis, joms gražiai 
padainavo ir pavaišino pačių 
keptais pyragaičiais.

Tuntininkės vardu mažąsias 
seses ir motinas sveikino tunto 
adjutante Mėta Burbienė.

Šios šventės metu maloni staig
mena buvo atsilankymas vieš
nios iš Lietuvos. Viešnia pasvei
kino mažąsias seses ir pasidžiau
gė, kad jos kalba ir dainuoja 
lietuviškai. Momentas buvo jau
trus ir ilgesio ašara sužibo ne
vienai mamai, pajutus arčiau sa
vo gimtąjį kraštą.

Draugininke visoms padėkojo 
už atsilankymą ir užbaigė suei
gas iki rudens — naujųjų skau- 

I tiškų metų pradžios.

Seserijos vyriausioji skautininke v. &. Malvina Jonikienė su vadovė
mis D. Keršiene ir A. Vasiliauskiene Toronto Šatrijos tunto lauže.

Nuotr. S. Dapkaus

LS SESERIJOS VIENETŲ 
VADOVIŲ SĄRAŠAS

Vidurio rajonas
S. Danutė Eidukienė, Aušros 

Vartų tuntas 4629 So. Mozart 
St., Chicago, Ilk;

ps. Dalia Dundzilienė, Kerna
vės tuntas, 4339 W. 83rd. St. 
Chicago Ilk;

v.sl. Birutė Putriūtė, Nidos lai
vas, 7224 So. Talman Avė. Chi
cago, Ilk 60629.

s. Nijolė Kersnauskaitė, Nerin
gos tuntas, 1007 Rushleigh Rd., 
Cleveland, Ohio 44121;

ps. Audronė Tamulionytė, Ga
bijos tuntas, 8651 Grandville, 
Detroit, Mich. 48121;

ps. Gražina Petrauskaitė, De
troito skt. draugovė, 15883 Law- 
ton, Detroit, Mich. 48238;

ps. Ramutė Micutaitė, Neries 
tuntas, 3351 “W” St., Omaha, 
Nebr. 68017.

Atlanto rajonas
s. Vida Kleinienė, Baltijos tun

tas, 7 Bowdein Avė, Dorchester, 
Mass. 02124;

ps. Albina Paliulienė, Neries 
tuntas, 6 Norman St., Waterbu- 
ry, Conn.;

ps. Irena Jankauskienė, Nerin
gos tuntas, 105-20 107th Avė., O

Brolijos vyr. skaut. v. s. Vladas 
Vijeikis prisega žymenis Lituanicos 
tunto jauniesiems vadovams.

Nuotr. G. Plačo

zone Park, N.Y. 11417;
ps. D. Marcinkevičiūtė, Nerin

gos tuntas, 719 Southbridge St., 
Worcester, Mass. 01610;

ps. Audronė Bartytė, Palangos 
,vietininkija, 218 Franklin St., 
Elizabeth, N.J. 07206;

v.s. Katryna Marijošienė, Ša
trijos vietininkija, 87 Green Hou 
se Blvd., W. Hartford, Conn. 
|06110;

ps. Sės. N. Jurgita, Aušros 
draugovė, I.C.C.R.F.D.2. Put- 
nam Conn.;

ps. Nijolė Šlapelytė, Dainavos 
vietininkija, 216 Lux St. Roches
ter, N.Y. 14621;

ps. Danutė Surdėnienė, Že
maitės draugovė, 231 Forest Dri- 
ve, Wedgewood, Blackwood, N. 
J.;

sk Aldona Kindurienė, Pušy
no draugovė, 4902 Nantucket 
Rd., College Park, Md. 20746,.

Ramiojo Vandenyno rajonas 
ps. Nijolė Grinienė, Palangos

tuntas, 3879 Castleman St., Ri- 
verside, Calif. 92503.

Kanados rajonas
s. Liuda Gvildienė, Šatrijos 

tuntas, 75 Bow Valley Dr., Scar- 
borough, Ont. Canada;

ps. Danutė Kairienė, Širvintos 
tuntas, 141 Kent St., Hamilton, 
Ont., Canada;

ps. Aušra Baršauskienė, Ne
ringos tuntas, 189 Bishop Power 
Apt. 309 Montreal, P- Q., Cana

da;
s. Marija Gverzdienė, Žalgirio 

vietininkija, 8 Carina St., St. Ca- 
thąrineSj On., Canada;

s. Danutė Chainauskienė, 
Simano Daukanto viet., 341 Hig 
būry Avė., London. Ont., Cana
da;

sk Dalė Norkutė, Birutės drau
govė, Delhi P.O. Box 1506 ,Del
hi, Ont., Canada;

v.sl. Adelė Šmitienė, Maironio 
draugovė, 2446 York St., Vilią 
Marina siute 101, Vancouver 9, 
B.C. Canada;

s. Dana Keršienė, Toronto 
sktn. dr-vė, 487 Windermere 
Avė., Toronto, Ont., Canada;

vyr.sk. psl. N. Giedriūnaitė, 
Gražinos dr-vė, 814 Lacasse 
Blvd. Tecumseh, Ont., Canada.

Vadeivės
s. Birutė Kožicienė, Vidurio 

raj., 617 S. Second Avė, Liberty- 
ville, Ilk 60048;

s. Lilė Milukienė Atlanto raj., 
111 Grohmans Lane, Plainview,
N.Y. 11803;

s. Jūratės Tanner, Canados 
raj., 699 Victoria Dr., Baie d’Ur- 
fe, P. Q., Canada;

ps. Gajutė Valterytė, Anglijos 
raj., 10 Brantwood Road, Luton, 
Beds, England;

s. Herta Motgabienė, Vokieti
jos raj., 684 Lampertheim- Hut- 
tenfield Baumgarten Str. 20, 
West Germany.

Skautininkių dr-vės
s. Malvina .Švarcienė, Cleve

lando sktn. dr-vė, 29750 Arthur 
Avė. Wickliffe, Ohio 44092;

v.s. Halina Plaušinaitienė, Chi
cagos sktn. dr-vė, 4235 So. Saera
mento, Chicago, Ilk 60629.

Šis Seserijos vienetų vadovių ir 
jų adresu sąrašas yra talpina
mas atsakant į nuolatinius dau
gelio “Skautybės Kelio” skaityto
jų laiškus šiuo reikalu. Artimo
je ateityje pateiksime ir brolijos 
vienetų vadovų sąrašą.

SESĖS, NEPASIDUOKITE.
Sesės, ar kapituliuosit prieš 

brolius Korp. Vytis rengiamame 
stalo teniso turnyre? Didokas bū
rys brolių yra pasiryžę dalyvauti 
rungtynėse, bet sesių registraci
jos sąrašuose nedaug. ( O gal jų 
draugininkės dar neįteikė rengė
jams sąrašų?) Dar nevėlu. Ne
delsdamos registruokitės pas savo 
draugininkės arba pas s.v. vyr. 
sk Andrių Markulį, RE 7-7864. 
Turnyras įvyks šeštadienį, bir
želio 7 d., Jaunimo centre. Pra
džia 9 va. r.

TĖVŲ DĖMESIUI

Stovyklon vykstančių skautų 
ir skaučių sveikatos patikrinimas 
ir skiepijimas nuo tetanus bus

vykdomas birželio 10 ir 24 d., 
Jaunimo centre 7 vak v. Sveika
tos patikrinimas prieš vykstant į 
stovyklą yra privalomas, todėl vi
si skautai-tės, vadovai-vės, šeimi
ninkės ir kiti stovyklos darbuoto
jai yra kviečiami pasinaudoti 
šiuo mūsų rėmėjų gydytojų pa
tarnavimu.

KONGREGACIJŲ VADOVAI 
PASKIRTI

Vietoj buvusios Apeigų Kon
gregacijos įkūrus dvi naujas - 
Dieviškojo kulto ir šventųjų 
skelbimo Kongregacijas, šven
tasis Tėvas Paulius VI-sis šio
ms kongregacijoms paskyrė 
naujas vadovybes. Dieviškojo 
kulto Ikongregacijos prefektu 
paskirtas ikardinoias Paulius 
Bertoli, ir generaliniu sekreto
rium - kun. Būgnini. Šventųjų 
skelbimo kongregacijos prefek
tu paskirtas kard. Benito Gut 
ir sekretorium - airkiv. Antone- 
lli. Be to Šventasis Tėvas arkiv. 
Zanini paskyrė nauju Apašta
lų įSosto Nuncijum Argentinoje 
ir arkiv. Bruno Heim - Pronun- 
cijum Arabų suvienytoje res
publikoje Egipte. Šiuo metu 
Vatikanas yra atstovaujamas 
96 valstybėse ir 71 kraštas tu
ri savo atstovus Vatikane.

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00.
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

nusikaltimašTr BAUSMĖ
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50 
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50 

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEROliOGIN® CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medieal Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin. Illinois

Ofisas 3148 West OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Plaoe 
Tel.: REpubUo 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street 
Kampas 63-člos ir Califomia 

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

Trečiad. tr kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 470-4042

Rcsid. tel. VVAlbrook 5-3048

t’HF LirHTANIAN WORLD-W1DE DAILI 
4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 į,
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turlnj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest dlst Street
Valandos: antradieniais, uenKtai'le- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimam, pagal susltarlma

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. 735-4477. Rez. PR 8-0900
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — Nl.RVU ER 

EMOCINES LIGOS

Cravvford Medieal Building 
0449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J O K B A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad.. ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo 5 iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49fb Court, Cicero

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

Tel. — REllanoe 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(I.letuvts gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: ylrmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p p.. 0-8 
vai vak. šeštad. 121 vai p.p. trečlad
uždaryta. 
Tel. ofiso ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI ST®

MEDICAL BUTLDING 
7150 South Western Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki l vai. p. p. tr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p . šeštad
11 vai. ryto Iki S vai. p p,

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeoi 71 st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

'Ofiso ,r rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVesl C»3rd Street

“Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antra Ir penkt. 1—4 vai.

Priiminėja tik susitarus.

Prenumerata:
Cook County, Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

Metams Mį metų 3 mėn. 1 mėn.
$17.00 9.00 5.00 2.00
$15.00 8.00 4.50 1.75
$18.00 9.50 5.50 2.25

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:70 — 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečladie.nials uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. 8 y. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. tkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

 (By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
(NKSTŲ, PŪSLES1 IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street

Vai.: antrad nuo 2—5 popiel 
ketvirtad. nuo 6—-8 vakaro 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

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

Vizitai pagal susltarlma

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2760 W. 71st Stiw. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v„- penktad. 10__ 12
v r 2-8 v vak. šeštad 1-4 v. va 
karo Sekmad. tr trečlad. uždaryta
______Rezid. tel. WA 5-3099

0R. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

ofise vai : Pirm., antr. Treč lį 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v v šeštad. 2—4 vai popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą,

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-0196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

vai.: 2—4 p. p. ir e—8 y vak. 
Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiel 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVesl 7|st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p lr 7 Iki 8 v. v 

Treč It šešlad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v , ketvlrt. 8-8 v. vakaro, 
šeštadieniais Įl-l vai. popiet.



Skaudi sidabrine sukaktis

PIRČIUPIO TRAGEDIJA
VOKIETIJA PRIEŠ RINKIMUS SOVIETŲ IR AMERIKOS MOKYKLOS

Birželio mėnuo lietuvių tau
tai mena visą eilę skaudžių ir 
labai tragiškų sukakčių: Lie
tuvos okupaciją, nepriklauso
mybės likvidaciją, mūsų kraš
to žmonių suėmimus, kalinimą, 
žudymus, pagaliau II pasauli
nio karo Lietuvos žemėje pra
džią ir eilę kitų skaudžių įvy
kių. Mūsų tauta tada neteko 
daugelio tūkstančių gyvyb'ų, 
patyrė begalines kančias. Ir, 
atrodo, būtų buvę geriau, kad 
šio šiaip jau gražaus ir ma
lonaus mėnesio visiškai nebū
tų buvę...

Vienam skaudžiam birželio 
įvykiui kaip tik dabar (VT.3) 
sueina lygiai 25 metai. Gera 
proga prie jo arčiau sustoti ir 
po ilgesnės laiko perspektyvos 
bešališkai pasvarstyti ano me
to įvykius.

*
Pirčiupio kaimas, kurį bal 

šioji tragedija ištiko, išsistatęs 
Rūdninkų girios pakraštyje 
prie seno Vilniaus Gardino 
kelio, kuriuo Didž. Lietuvos 
kunigaikštijos laikais vyko gv- 
vas judėjimas, keliaudavo pirk 
liai, didikai ir net didieji ku
nigaikščiai, karaliai. Kaimas 
minimas XVT-XVTT a. doku
mentuose. Jam varda bus da
vęs nedidelis per kaimo laukus 
tekąs Pirčiupio (dzūkai vadi
na Pirciupka) unelis. 1920 - 
1939 m. kaimą drauge su kito
mis rytinės Lietuvos žemėmis 
valdė Lenkija. Kaime gvveno 
34 smulkių ūkininkėlių šeimos, 
kiekviena jų valdžiusi maždaug 
po penketą hektarų žemės. Ne
derlingi smėlėti laukai neuž
augindavo pakankamai duonos 
ir pirčiupiečiai jos prisidurda
vo uždarbiais Rūdninkų girio
je.

1944 m. birželio 3 dienos ry
tas nebuvo pirčiupiečiams ra
mus. Tiesa, trobos tebekvepė
jo sekminių berželiais ir švie
žia duona, bet ramybės neda
vė kaž kur toliau šaudančios 
patrankos, karo audra ir ga
lima nauja bolševikų okupaci
ja. Apie 9 vai. miške pas’girdo 
šūviai. Jie greitai nutilo, bet 
ne prieš gera. Niekas iš kai
mo gyventojų net nežinojo kas 
su kuo šaudėsi, ką nušovė. A- 
me 11 vai. ryto pasirodė prie 
kaimo vokiški kariniai sunk
vežimiai, išniro keli tankai į 
kaimo pusę atsuktais patran
kų vamzdžiais. Pasipylė vokiš
ki naciai, suvarydami visus 
kaimo gyventojus į mirties ra
tą. Ištisas tris valandas vokie
čiai plėšė kaimą, tempdami į 
sunkvežimius viską, ka varg
šu trobose vertingesnio sura
do. Siaubo apimti vyrai mote
rys. vaikai ir seneliai verkė, 
raudojo. Kas bandė iš rato iš
eiti, buvo vietoje nušaunamas. 
>T ’o galvos ligi kojų ginkluo
ta nacių grupė atskvrė 15 vy
rų, uždarė į Uždavinio kloji
mą ir jį padegė. Visi žuvo lieps
nose. Paskui išrinko dar apie 
15 vyrų ir visus juos taip pat 
gyvus sudegino. Panašus liki
mas ištiko ir kitus kaimo gy
ventojus. Iš viso žuvo 119 lie
tuvių, pradedant 5 savaičių kū
dikiais ir baigiant 90 metų am
žiaus seneliais. Paskutinė mo
teris su kūdikiu ant rankų su
deginta 5 valandą vakare.

Mirties tyla apgaubė kitados 
linksmą ir gyvą Pirčiupio kai
mą. Gyvi išliko 13 asmenų, ku
rie tuo metu namie nebuvo ar 
žudynių metu šiaip taip išsi-

BAŽNYCIOS
UNIVERSALUMAS

Popiežius Paulius VI-sis pri
ėmė tūkstančius maldininkų iš 
viso pasaulio tautų, kurių tar
pe dalyvavo ir keletas lietuvių 
maldininkų iš JAV-ių ir dvi ne
mažos grupės maldininkų iš 
Čekoslovakijos sostinės Prahos 
ir Blatnicka parapijos Moravi
joje. Ta proga Šventasis Tėvas 
kalbėjo maldininkams apie ka
talikų Bažnyčios universalumą,

prašė. Tik biržeVe 11 dieną 
Valkininkų klebonas kun. Ber- 
tašauskas, išgavęs okupacinės 
vokiečių valdžios leidimą, ty
liai palaidojo Šiurpiosios tra
gedijos aukas. Atvykę gretimo 
Dargužiu kaimo gyve^toiai ra
do baisų vaizdą Išaiškėjo, kad 
žmonės buvo gyvi deginami de
vyniuose trobesiuose. Padare 
d’deles medikes dėžes - kars
tus, dargužiškiai nešiojo jas 
po kaimą ir rinko į jas apde
gusias kūnų liekanas Į viena 
jų sudėjo apie 60 moterų pa
laikų, į kitą apie tiek pat vy
rų Klebonas tyliai perskaitė 
maldas, pašventį to šventuo 
sius kaulus. Susirinkusieū ty
lėdami užbėrė ant ių po trejetą, 
saujų žemės, kurią pirčiunie- 
čiai taip mylėjo. Kiek vėliau 
toje vietoje buvo pastatyti du 
aukšti mediniai kryžiai. Netru
kus išdygo dar daugiau naujų 
mediniu krvžių. kuriais apylin
kės lietuviai atidavė savo pa
garbą lietuviams kankiniams.

*
Ir šiandieną, kaip ir prieš 25 

metus, mes smerkiame vokiškų 
nacių didžiulę piktadarystę (ta 
da ją, smulkmeniškai anrašv- 
dama įvyki, griežtai pasmerkė 
musu pogrindžio spaudai.

Deja, pokario metais Pirčiu- 
tvo tragediją savo propagan
dai panaudojo naujieji Lietu
vos okupantai ir him t’kra 
prasme antrieji didžiausieji šio 
įvykio kaltininkai.

Grįžkime vėl trumpai prie 
Pirčiupyje girdėtų šūvių. Tuo 
metu Rūdninkų girioje veikė 
Liet. komunistų partijos cent
ro komiteto teroristinė grunė, 
mums gerai žinomo Genriko 
Zimano (dabar “Tiesos” dien
raščio redaktorius Vilniuje) 
vadovaujama. Ji išprovokavo 
vokiečius, užpuldami iuos ir 
nužudydami keletą karių. Vo
kiški naciai visiškai be pagrin
do įtarė, kad kaltininkai bus 
kilę iš netoli tos girios esan
čio Pirčiupio kaimo. Sprendi
mas sunaikinti kaimą ir jo ne
kaltus žmones buvo labai stai
gus, vykdymas nemažiau grei
tas.

Štai, kodėl mes, minėdąmi 
Pirčiupio tragedijos 25 metu 
sukaktį, žvelgdami į ią po dau
gelio metų perspektyvos, kal
tę už Pirčiupio ir jo žmonių su
naikinimą lygiomis dalimis pri
skiriame vokiškiems nacams 
ir rusiškiems bolševikams. A- 
budu šie partneriai lygiaver
čiai. Jie vienodai maininkano 
— spekuliavo mūsų šalimi Sta
lino - Hitlerio laikais (Moloto
vo - Ribentroppo paktas ir ki
tos sutartys). Ir viena ir kita 
šalis troško Lietuvos ir lietuviu 
tautos sunaikinimo.

Mes džiaugiamės, kad Lietu
vos žmonės skaudžios Pirčiu
pio tragedijos neužmiršo. Mes 
didžiuojamės, kad atsirado drą 
šuolių, kurie kietos rusu oku
pacijos laikais įnirusiems pri
siminti pastatė eilę medinių 
kryžių. Džiaugiamės ir Pirčiu
pio Motinos lietuvišku, ne mas 
kolišku paminklu, kuris, kair 
ir pastatytieji kryžiai, kiekvie
nam lankytojui teisingai pri
mena skaudų mūsų tėvynės, 
vis tiek rudųjų nacių ar rau
donųjų bolševikų terioiamos. 
likimą ir sako, kad Lietuva at
sikels lygiai taip, kaip sunai
kintas Pirčiupis iš nauio ats’- 
kėlė. b. kv.

kuris reiškiasi visų pasaulio 
tautų, rasių, kalbų ir kultūri
nių slkirtuimų apjungimui į vie 
nalytę bendruomenę, vieningai 
išpažįstančią tas pačias tikėji
mo tiesas Kristaus paskelbtas 

Evangelijoje.

— Senesnieji ruošia karus, bet 
jaunimas turi kovoti ir mirti. Jau
nimas paveldi karo pasekmes: kan
čias, liūdesį ir retkarčiais pergalę.

—Herbert Hoover

Priešrinkimines imtynės ir pavojai sutelktinei vyriausybei 

GEDIMINAS GALVA1S49.V.23 pradėjo veikti Fe
deralinės Vokietijos konstituci
ja. Anuo metu vokiečiai laukė 
politinių staigmenų. Jie sukūrė 
tvarką krašte, įgyvendino gerą 
socialinę apdraudą, išugdė ūkį, 
bet nesulaukė politinių staig
menų — vokiečių apjungimo ir 
politinės galios išugdymo Euro
poje.

Naujoji Federalinės Vokieti
jos konstitucija užtikrino teisi
nę lygybę ir politinę pusiausvy
rą krašte. Ji užtikrino žmonišką 
gyvenimą, nors nepašalino ir 
nesiekė pašalinti kraštutinumų 
tarp neturtingųjų ir turt’ngų. 
Retas kraštas Europoje gali pri
lygti vokiečių socialiniam drau
dimui, kai kiekvienas piliet’s ne
darbo ar ligos atveju yra tikras 
dėl savo ateities. Socialinė ap
drauda išugdė pasitikė jimą atei
timi ir politikų pusiausvyrą.

Vokiečių konstitucija iš nau
jo persiūta. Otto von Bismar- 
ckas, kaip ir de Gaulle, konsti
tuciją taikė savo išmieroms. A- 
nuo metu buvo įgyvendinta kon
stitucija, kancleriui suteikusi di 
džiausią galią. Žinomoji Weima- 
ro konstitucija iškėlė preziden- j 
to svorį. Federalinės Vokietijos 1 
konstitucijoje kanclerio vaidmuo 
yra svarbus bet jis yra var
žomas kolektvvų — Bundesta
go ’r vyriausybės nuomonės. 
Prezidentas tik atstovauja val
stybei. bet jos nevaldo.

Vyriausybės nesutarimai
Vokiečių sutelktinė vyriausy

bė braška. Krikščionys demo
kratai jau būtų atsisveikinę su 
social'stais, jei ne abiejų parti
jų baimė išsiskyrimu patarnau
ti kraštutinės kairės ir dešinės 
partijoms. Tani valdančiu par
tijų nesutarimas vis labiau ašt
rėja. Nors iki rinkimų beliko 
ne pilni keturi mėnesiai, tač’au 
net sutelkt’nės vyriausybės par
tijos nėra rikros kad galės ben
drauti iki naujos vyriausybės 
sudarymo.

Vokiečiu viešajai nuomonei 
tirti įstaigos skelbia, kad atei- 
nančiuos rinkimuos krikščionys 
demokratai (CDU ir CPU) su
rinksią daugiau kaip pusę bal
sų.

Partijų varžybos
Krikščionys demokratai už

bėgo už akių socialistų polė
kiams. Socialistai siekė valiutos 
— D.M. vertę pakelti, prieš rin
kimus įsiteikti darbininkams ir 
tarnautojams. Sumanymas su
kėlė did' lę spekuliaciją. Euro
poje esančiais doleriais ir kito
mis valiutomis supirkinėjo mar 
kės. Prof. Kari Schilleris, socia
listas, užtiko kietą savo buvusio 
studento Franz - Josef Strausso 
pasipriešinimą. CSU vadovas 
pietinėje Vokietijoje panaudojo 
visas priemones Seh'Herio siū
lymui suniekinti. Socialistas ū-

KELIONĖ Į ROMĄ
VINCAS ŽEMAITIS

Grįžtant teko sustoti Clevelande, kur kaip tik yra 
šio žygio planuotojų centras. Turėjau progos patirti, kad 
Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę yra savo organizaci
nėje eigoje taip toli pažengęs, jog tam reikalui sudary
tas jaunimo organizacijų atstovų specialus komitetas. 
Jam priklauso Akademinis skautų sąjūdis, Korp! Neo- 
Lithuania, Lietuvių Jūrų skautija, Lietuvių Skaučių se
serija, Lietuvių Skautų brolija, Lietuvos vyčiai, Moks
leivių Ateitininkų sąjunga, PLB jaunimo sekcija, Stu
dentų Ateitininkų sąjunga.

Taigi šios devynios krikščioniškos, patriotinės orga
nizacijos pasistatė tikslą už tikėjimo laisvę: I) “Stengtis 
supažindinti laisvojo pasaulio jaunimą su jaunimo pa
dėtimi pavergtame pasaulyje ir 2) nusiųsti delegaciją 
pas Šventąjį Tėvą, prašant, kad jis atskiru laišku pri
mintų pasauliui apie komunistiniuose kraštuose be pa
liovos vykdomą religinį žmonių, o ypač jaunimo, per
sekiojimą ir suteiktų ypatingą katalikų Bažnyčios glo
bą pavergtiesiems ir laisviesiems mūsų broliams krikš
čioniškosios lietuvybės ugdyme.” Jie atsišaukime iš 1968 
gruodžio 8 d. kreipėsi į lietuvių visuomenę, prašydami 
jos pritarimo ir paramos.

Po to teko girdėti, kad jie yra gavę pilną ir nuoširdų 
vyskupo V. Brizgio ir kitų lietuvių dvasininkų ir pasau
liečių pritarimą. Lieka tuo visu džiaugtis, linkėti ir lauk

kio ministeris, atmetus jo siū
lymą, norėjo pasitraukti iš pa
reigų, bet jį sudraudė savoji par 
tija.

Krikščionys demokratai atme
tė socialistų siūlymą pasirašyti 
sutartį branduoliniams gink
lams varžyti. Pastaruoju metu 
jau keliuose vyriausybės posė
džiuose svarstė Willy Brandto, 
užsienio ministerio, užsienio po
litikos gaires. Jis sulaukė ne ma
žesnio spaudimo už Schillerį.

Ginčas dėl užsienio politikos

Gegužės 30 d. vyriausybėje 
vyko aštrus ginčas, užsitęsęs 
net 7 vai., užsienio politikos 
klausimais. Nesutarimas tarp 
valdančių partijų iškilo ne svar
biu klausimu. Kambodijai už- 

' mezgus santykius su Rytų Vo
kietija, krikščionys demokratai 
reikalavo su ja nutraukti dip
lomatinius santykius. W. Brand- 
tas priešinosi, 20 narių vyriau
sybė pasidalino nuomonėmis. 
Kai ginčai sukėlė pavojų vy
riausybei nesutarti ir pakrikti, 
priimtas 5 straipsnių nutarimas 
abiejų valdančių partijų garbei 
gelbėti. Kambodijos klausimas 
dar būsiąs svarstomas.

W. Brandtas vėl pralaimėjo. 
Kancleris Kiesingeris jį įspėjo 
neskubėti dėl Wladyslavo Go- 
mulkos siūlymo išsitarti. Go- 
mulka 1968 m. kovo mėn. siūlė 
Federalinei Vokietijai Oderio - 
Neisses sieną pripažinti ir tai
kos sutartį pasirašyti. Vok:ečių 
užsienio reikalų ministeris 
Brandtas Mainze pasakytoje 
kalboje gynė savo vedamą už
sienio politiką, ir pritarė lenko 
siūlymui santvkiams pagerinti.

W. Brandtas, pasižymėjęs ne
nuosaikiomis kalbomis, nors tu
rėjęs gerų norų, atsidaužė į krik

ščionių demokratų kietą laiky
seną.

Užsienio politiką vairavo 
kancleris

Per pastaruosius 29 mėn. su
telktinės vyriausybės užsienio 
politiką apsprendė kancleris. W. 
Brandtas kalbėjo, kancleris vei
kė. Užsienio reikalų ministeris 
siekė pagerinti santykius su ko
munistinėmis respublikomis, už- 
megsti glaudesnius santykius su 
Rytų Vokietija, pasirašius su
tartį branduoliniams ginklams 
varžyti siekti atolydžio su So
vietais ir talkininkauti Anglijai 
įstoti į Ūkinę Europos bendri
ją.

Kai kurie jo siūlymai patrauk 
lūs bet ne visi žavi vokiečius. 
Krikščionys demokratai bent iki 
rinkimu stengiasi nedaryti šuo- 
’ių. Vokietija, pasirašiusi sutar
tį su Lenkija, nedaug politiškai 
telaimėsianti, bet rinkimuose su 
tartį pas1'rašiusioji partija ga
linti sulaukti skaudaus atoveiks 
mio.

J. F. Straussas, besitaikstąs i 
ateities kanclerius, energingas 
ir nuožmus Brandto priešas, 
smogė dar kartą užsienio reika
lų min’steriui. Jis patarė Brand- 
tui nedaryti žygių skatinti An
glijos įsto jimui į bendruomenę.

Helmut Schmidtas, socialistų 
nartiios vadovas narlamente, pa 
tarė Braudtui: “Willy, tu turi 
panaudoti užsienio politikos 
klausimus išeiti iš prieš rinkimi
nio apsupimo”. Deja, jis pate
ko į snast.us, kaip ir Schilleris, 
nes krikščionys demokratai turi 
nersvarą vyriausybėje ir dides
ni svorį Bundestage (parlamen
te). Partijų varžybose turi įta
kos ir prieštaringas W. Brand
tas. kuriam tiko būti Berlyno 
tvarkytoju, bet ne partijos va
dovu ir valstybės kanclerio pa-
dėjėju.

Prez. Nixono atstovas Rockefeller kalba spaudos atstovams1 Port of 
Spain oiieste, Trinidade, kur jis atvyko lankydamas Pietų Amerikos 
šalis, šalia jo žmona.

ti kaip galint greičiau sėkmingo šio žygio realizavimo.
— Tamstai teko aplankyti keletas didesnių Euro

pos kraštų, pakeliauti ir ilgiau ten pagyventi. Kuri iš ap
lankytų vietovių paliko įdomiausių prisiminimų? Kuo 
pasireiškia paskutinio dvidešimties metų ūkiškoji aplan
kytų Europos valstybių pažanga? Kaip įsikūrę ir ką vei
kia Jūsų draugai? Ar būtų prasmės, ypač senesnio am
žiaus žmonėms apsigyventi Europoje?

— Kiekviena lankyta Europoje vietovė yra savotiš
kai įdomi. Jas čia minėti nėra vietos, nei reikalo. Ten
ka pripažinti, kad, be pačios Romos, ypatingai įdomūs 
Viduržemio jūros pakraščiai, nusėti veik ištisai įvairių, 
puošnių stilių vasarnamiais, miestais, miesteliais, pa
plūdimais, parkais, daržias bei sodais. Įspūdingi pajūrio 
gamtos reginiai- Ypač italų Rivieroje, kur teko ilgiau 
pabuvoti, metasi akysna ne tik vilų, bet ir didelių a- 
partamentinių namų statyba.

Kiek plačiau paminėsiu įspūdžius iš Liurdo (pie- 
tų-vakarų Prancūzijoja) ir Vasario 16 d. gimnazijos 
(Huettenfelde, Vokietijoj).

Liurdo miestelis yra rytinėje Pirenėjų kalnų pa
pėdėje, prie sienos su Ispanija. Veik visas tris ten pra
leistas dienas (lapkr. 10-12), oras buvo lietingas. Mies
telis švarus, pilnas turistams — maldininkams įruoštų 
viešbučių, nakvynės namų, palyginamai neaukšta kai
na, prie pagrindinės gatvės, einančios nuo stoties link 
stebuklingosios grotos, su virš jos kalne pastayta trijų 
aukštų didingos išvaizdos bazilika, daug krautuvių su 
įvairiausiais religiniais Liurdo suvenirais.

Perėjus gana sraunų kalnų upelį, kiek atokiau kran

Vieni iš kitų galėtų daug ko pasimokyti 

JONAS VĖBRAS, Chicaga
Vienas De Paul universiteto 

profesorius neseniai sugrįžo iš 
Sovietų S-gos po šešių savaičių 
kelionės. Jo patyrimas įdomus 
visiems. Profesorius kalbėjosi 
su studentais ir mokslininkais. 
Vienas iš rusų studentų, iškėlęs 
i viršų sugniaužtus kumščius, 
kalbėjęs: "Mes žengiame milži
niškais žingsniais pirmyn, mes 
pasivysime jus ir tai padarysi
me greitai. Po to jus pralenksi
me!” Kitas studentas mūsų ke
liauninkui aiškino: "Mes neno
rime karo, norime gyventi tai
koje ir draugystėje. Jūs nenori
te žinoti, kad mūsų santvarkoje 
slypi tiesa”.

Šie du jaunuoliai pavaizduoja 
sovietinių rusų nuotaikas. Tie 
žmonės darą pažangą ir ja tikį. 
Dauguma jų esą pasišventę sa
vo kraštui, idealams.

Norint geriau pažinti sovieti
nę mokymo bei auklėjimo siste
mą, reikia ją geriau pažinti ir 
lyginti su Amerikos sistema.

Rusai daug kur pažangesni
Minėto profesoriaus nuomo

ne, rusų studentai esą gal pora 
metų labiau pažengę kaip to pa
ties laipsnio JAV studentai. Po 
dešimties metų mokymosi (JAV 
atitinka “sophomore”) gimnazi- 
joje rusai studentai įgauną be
veik tolygų auklėjimą, kurį gau
na amerikiečių studentų daugu
ma pirmaisiais kolegijos lanky
mo metais. Rusas studentas e- 
sąs daugiau pasistūmėjęs kal
bose, matematikoje ir kai ku
riuose kituose mokslo dalykuo
se. Tačiau Rusijos studentas ne
galįs prilygti Amerikos studen
tui savo pajėgumu laisvai gal
voti; amerikietis galįs pajėg'au 
dirbti be tiesioginės savo moky
tojo priežiūros.

Jei reiktų nustatyti skirtumą 
tarp abiejų kraštų studentų, tai 
būtų galima pasakyti, kad rusų 
studentai yra didesni idealistai. 
Rusas studentas turi galvoj vie
ną dalyką — savo pasirinktas 
studijas. Tuo tarpu amerikiečiai 
studentai perdaug interesuojasi 
drabužiais, automobiliais ir ki
tais patogumais. Studijas jie 
vertiną tik tiek, kiek gyvenimo 
sąlygos reikalauja jas užbaigti.

Žinoma, 'nėra linksmas fak
tas, kad amerikiečiai yra antro
je vietoje. Tačiau, jeigu mes pa
imtume šį faktą įrodymu, kad 
rusų auklėjimo sistema pirmau
ja prieš amerikietiškąją, nebū
tų tikslu. Todėl, darant išva
das. reikia atsižvelgti ir į kitus 
dalykus.

Sovietinė auklėjimo sistema 
yra jauna ir jaunuoliai rodo sa
vo didesne energiją ir idealiz
mą. Į kolegijas pakliūna ne vi
si, bet tik gabesnieji jaunuoliai. 
Šiuo atžvilgiu Amerika daug 
demokratiškesnė ir mokslo su- 
demokratinimo mintis rusų tar
pe sunkiai suprantama.

te prie stataus kalno yra stebuklingoji grota, čia nuo uo
los 1858 m. Dievo Motina Marija daug kartų pasiro
dė ir kalbėjo piemenaitei Bernadetai. Tai atvaizduoja sta 
tūla. Prie grotos dega visą laiką šimtai žvakių, maldinin
kų Marijos garbei uždegtų-

Čia pat iš kalno vamzdžiu sruvena stebuklingojo 
šaltinio vanduo. Visuomet gali čia sutikti pavienių ar 
didesniais būreliais besilankančių, suoluose prieš gro
tą sėdinčių, klūpančių ir besimeldžiančių maldininkų. 
Jų kasmet praeina milijonai iš visų pasaulio kraštų, bet 
daugiausiai europiečių. Čia yra įvykę daug registruotų 
ir neregistruotų stebuklingų pasveikimų — ligonių, sir
gusių sunkiomis, nepagydomomis fizinėmis ir dvasinė
mis ligomis. Tai vyksta ir iki šios dienos. Jauti visą ap
linką gaubiantį kokį tai antgamtišką dvelkimą, kuriame 
žmonės ir net čia pat kylanti aukštų kalnų ir medžių 
gamta skęsta subtiliai sukauptoje pagarbos ir padėkos 
maldoje Visagaliui...

Šone grotos uoloje aukso raidėmis iškalti prancū
zų kalba šie atmintini žodžiai:

L’An de Grace 1858.
Dans le ereux du Rocher ou l’on voit sa statue, 

la sainte Vierge apparut a Bernadette 18 fois: le II et 
le 14 Fevrie, chaųue jour deuą exceptes du 18 Fevrier 
au 4 marš, le 25 Mras, le 7 Avril, le 16 Juliet.

La sainte Vierge dit a l’enfants le 18 Fevrier: 
“Voulez — vous me faire la grace de veinir ici pendant 
ųuinze jours? Je ne vous promets pas de vous rendre 
Heuresse dans ce monde, mais dans l’autre. Je desire 
ąu’il vienne du mondel”

(Bus daugiau)

Tiesa, rusų studentas yra 
daug abejingesnis įvairiems pa
togumams. Tačiau jis žino, kad 
išsimokslinimas suteiks tam tik
ras ekonomiškas lengvatas, ku
rias jis tikrai gaus. Sovietuose 
mokslininkai, inžinieriai ir kiti 
išmokslinti žmonės įeina į pri
vilegijuotą klasę, ko beve:k ne
galima pasiekti neturint forma
laus išsiauklėjimo ir išsimoks
linimo.

Laisvės stoka rusuose

Nereikia pamiršti, kad sovie
tų mokyklos nėra laisvos. Jis 
turi imti tam tikrus dalykus, 
mokytis tik nustatytais meto
dais, privalomai mokytis komu
nizmo ideologijos dalykų. Visa 
tai studentą lyg ir apkvailina ir 
neleidžia jam nepriklausomai 
galvoti. Rusas studentas ne
svarsto — jis priima. Jis eina 
prie savo darbo ne atviromis, 
bet uždarytomis mintimis, užda
rytomis kiekvienai idėjai, išsky
rus tai, kuri jam nurodyta.

Dėlto ir Rusiją lankąs Ame
rikos auklėtojas susiduria su 
dviem priešingais įspūdžiais. Jį 
pribloškia laisvės stoka mokyk
lose ir tuo pačiu būna sudomin
tas sovietiniu auklėjimu. Rusas 
studentas vidutiniškai kasdien 
mokosi 5 valandas kolegijoje ir 
4 valandas namie (vakarais). 
Jis mokosi 6 dienas savaitėje, 
taigi mokslui paskiria kiekvie
ną savaitę 54 valandas.

Amerikos ir sovietų studentų 
išsimokslinimas pasiekiamas 
skirtingais būdais. Amerikoje 
sunkus darbas, paprastai, neį
skaitomas į studento kreditus. 
Sovietuose priešingai — gerai 
vertinami darbštūs ir sumanūs 
studentai. Išsimokslinimas ru
suose dar nėra priemonė pasiek
ti turtą; mokslas yra absoliu
tus gyvenimo reikalas.

Gerai nuteikia paprotvs siun
tinėti atvirutes su sveikinimais 
pradedantiems moksleiviams bei 
studentams, nežiūrint kokią mo
kyklą jis pradeda lankyti. Stu
dentui tai sako, kad jis nėra 
vienas, kad jis yra šio to vertas, 
kad jis yra visuomenės narys, 
į kurį kiti kreipia dėmesį. Tuo 
jis padrąsinamas geriau moky
tis.

Vergiškas mokymasis
Ar sovietų auklėjimo — mo

kymo sistema gera? Imant a- 
merikiečių reikalavimus ne
gera, pačių sovietų vertinimu — 
taip. Valdžios potvarkiais pri
mestas auklėjimas, kurio pagrin 
de yra ne ieškojimas, bet tik 
vergiškas priėmimas, niekada 
negali atvesti jaunuolio prie di
desnio pažangumo prie laisvo 
žmogaus sampratos. Komuniz
mo doktrina ir priemonės veda 
prie fanat'ško į tą sistema tikė-

(Nukelta į 5 psl.).
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VEIKLI BALTIJOS TAUTŲ

ORGANIZACIJA
Batunas gimė 1965 metų lap- 

ganizaeija, kuri js pagrindinis 
tikslas iškelti Pabaltijo laisvės 
klausimą. Jungtinėse Tautose, 
gegužės 3, Estų na ruose New 
Yorke turėjo savo tretįjį metinį 
suvažiavimą. Susirinkimas pra
ėjo įspūdingai, dalyvavo sve
čiai iš JT, buvo daug sužinota 
apie Batuno veiklą, io ateities 
planus, pasiektus puikius rezul
tatus ir iš viso patirta, kad ši 
organizacija veikia profesiona
liškai, yra energinga. išimtinai 
išeivijos jaunesniosios kartos 
vadovaujama.

Batunas gimė 1965 metų lap
kričio 13 Manifestacijos Madi- 
son Garden New Yorke ir Žy
gio į Jungtinas Tautas užbaig- 
tuvių metu. Ta rezoliuc'ja, pri
imta tos manifestacijos metu 
— kreiptis į Jungtines Tautas, 
reikalauti Lietuvai. Latvijai ir 
Estijai laisvės, nebuvo užmirš
ta, kaip dažnai atsitinka su pa
nas. rezoliucijom, paskelbtom 
didžiųjų suvažiavimų proga. To 
žygio organizatoriai, kurių skai 
čiun įėjo ir latviai ir estai, nu
sprendė, kad šiam darbui toliau 
tęsti yra reikalingas rimtas or
ganizuotumas, reikalinga orga
nizacija, kuri klebentų Jungti
nių Tautų duris iki Baltijos kraš 
tų klausimas būtų iškeltas ir 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
nepriklausomybės statusas būtų 
atstatytas. 1966 m. vasario 9 š: 
organizacija galutinai sus'for- 
mulavo, pasivadindama BATUN 
(Baltic Appeal to the United 
Nations) vardu, ir netrukus bu
vo inkorporuota Nevv Yorko vai 
stijoj, kaip oficiali organizacija. 
Of'cialiam inkorporavimui, kad 
nesusiaurinus tos organizacijos 
veiklos, buvo pasirinktas Uni
ted Baltic Apneal, sutrumpin
tai UBĄ. vardas. Domumenta- 
liai Batunas tampa, lyg ir tos 
organizacijos padalinys, kuris 
rūpinasi akcija Jungtinėse Tau
tose. Prie UBĄ taipgi įsteigia
mas ir kitas padalinys, kuris 
pavadinamas UBĄ Information 
Service (informacinė tarnyba). 
Faktiškai UBĄ ir Batūras yra 
vienas ir tas pats. įskaitant ir 
informacinę tarnvbą. Pabaltie- 
čių visuomenėj Batuno vardas 
jau tiek prigijus, kad bet koks 
vardo kaitaliojimas naudos vi
sai neatneštų. Oficialiai dabar 
Batunas yra vad'namas UBĄ - 
BATUN, ir jei kada yra kal
bama ar duodamos žinios spau
doj apie UBĄ, reikia turėti o- 
meny, kad tai kalbama apie Ba- 
tuną.

Šis trečiasis metinis susirinki
mas buvo pradėtas 9:45 ryto 
viešu, daugiau ar mažiau infor
macinio pobūdžio posėdžiu ku
riam vadovavo dr. Roland D. 
Paegle (latvis). Jis pravedė se
minarą apie vizitacijas Jungti
nėse Tautose. 11:30 prasidėjo 
oficialus metinis susirinkimas. 
Invokacijos maldą pasakė Ral
fo reikalų vedėjas kun, P. Geis
čiūnas. Toliau sekė išrinkimas 
šiam susirinkimui vesti prezi
diumo, į kurį vienbalsiai išren
kami visi estų atstovai— prezi
diumo pirmininku Mr. Heino 
Ainso, vicepirmininku Mr. Olavi 
Arens ir sekretore Miss Sir.je 
Okas. Apvskaitini pranešimą a- 
pie UBĄ - BATUNO metine vei
klą padaro nats prezidentas 
kun. N. Trepša (latvis).

•IT Misijų vizitacija

Iš metinių pranešimų paaiš
kėja, kiek daug per praeituosius 
metus buvo atlikta. Paaiškėja, 
kad jie pasidalino į, taip sakant, 
užplanuotus ir nenumatytus 
darbus. Pagrindinis projektas 
buvo JT misijų vizitacija ir laiš
kai laisvojo pasaulio valstybių 
vyriausybėms. Iki šio suvažiav:-( 
mo dienos jau buvo 77 JT Mi
sijos aplankytos.
misijos dėl tam tikrų politinių , JT 
priežasčių atsisakė priimti au- 
diencijon Batuno delegacijas.

- BATUNAS
Laike ateinančių trijų savaičių 
bus aplankyta 19 misijų, kurios 
jau paskyrė vizitacijai datas. 
Sovietų ir jų satelitų misijų Ba
tunas nelanko. Yra gauti prin
cipiniai sutikimai iš likusių 31 
misijos, į kurį skaičių įeina ir 
JAV misija, bet dėl vizitacijai 
dienų dar nesusitarta. Rezulta
tai iš visų iki šiol padarytų vi- 
z;tų nepalyginamai geresni nei 
kas buvo atlikta 1966 m. Batu
nas šiandien jau visiems yra 
žinomas, jo delegacijos dabar 
daugumoje yra priimamos pa
čių ambasadorių ir Batunas jau 
net du kartus buvo paminėtas 
Jungtinių Tautų oficialiame biu
letenyje. Daugelis kraštų, kurie 
anksčiau buvo šaltoki pabaltijo 
klausimu, šiandien, o ypač po 
Čekoslovakijos įvykių, drastiš
kai pakeitė savo poziciją ir vi
siškai kitaip žiūri į Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės atsta
tymo klausimą.

Ryšiai su Jungtinėm Tautom
Batunas turi puikiausią iki 

smulkiausių detalių informaciją, 
kas dedasi Jungtinėse Tautose, 
jos komitetuose bei užkulisy per 
savo nuolatinį akredituotą ko
respondentą ir savo draugus, 
dirbančius įvairiose pozicijose 
JT tarnyboje. Tuo būdu, Batu
nas valandų bėgyje gali tinka
mai reaguoti, o ypač kai yra 
liečiamas tautų laisvo apsispren 
dimo klausimas. Kaip pavyzdį, 
Batunas ypatingai greitai ir

Inž. Kęstutis Miklas Batuno vykdo
masis pirmininkas

aštriai reagavo į Čekoslovakijos 
okupaciją, pasiunčiant dar tą 
pačią dieną “Special Delivery” 
laiškus - memorandumus Jung
tinių Tautų Saugumo tarybos 
nariams, išreiškiant protestą 
prieš tokį Sovietų Rusijos ak
tą ir palyginant šį įvykį su Pa
baltijo kraštų okupacija 1940 
m. Tas memorandumas susilau
kė atgarsio net ir už JT ribų. 
New York Times radijo stotis 
WQXR jau sekančią dieną per
duoda ištraukas iš to memp- 
randumo ir supažindina savo 
klausytojus apie Batuną. Kitas 
pavyzdys, padarytas demaršąs 
ir dalyvavimas viešoj demon
stracijoj, remiant Jungt. Tau
tose 'iškilusį Namibijos (buv. 
Pietvakarių Afrikos) laisvės 
klausimą, yra žinomas Afrikos 
ir Azijos tautoms, ir apie tai 
ne kartą Batuno delegacijoms 
buvo padėkota už šį gražų ges
tą.

Tūkstančiai lajškų
Pereitais metais Pabaltijo 

kraštai šventė savo 50 metų su
kaktį nuo savo kraštų nepri
klausomybės atstatymo. Ta pro 
ga Batunas paruošė bei pasiun
tė visą eilę memorandumu, pro
testo laiškų ir informacinių pra
nešimų (sumoje virš 17,000 ko
pijų) laisvojo pasaulio valsty
bių vyriausybėms. Virš 20.000 
laiškų buvo pasiųsta įvairioms 
organizacijoms visose valstybė
se, supažindinant jas su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupa
cija, Sovietų genocidu ir pra
šant jas remti ir kelti Pabalti io 
kraštų laisvės klausimą viešu-

keturios f mon. 500 laiškų buvo pasiųsta 
ambasadoriams dėl nepri

klausomybės klausimo iškėlimo 
Jungt. Tautose. 200 protesto

Venecuela atšaukė JAV pasiuntinio Nelson Rockefeller vizitą, kadangi 
bijoma antiamerikietiškų demonstracijų. Nuotraukoje matyti Venesu
elos vidaus reik. min. Fernandez, užs. reik. min. Calvani ir prezidentinis 
sekret. Machado-.

laiškų buvo pasiųsta Pasauli
nės olimpiados Meksikoj komi
tetams dėl neteisėto pabaltiečių 
sportininkų naudojimo po So
vietų Rusijos vėliava. 1600 laiš
kų išsiųsta JAV senato ir kon- 
egreso nariams, 300 JAV poli
tinių partijų vadovybėms, 800 
— Baltijos organizacijoms ir jų 
įtakingiems asmenims, 5000 — 
finansiniam vajui, 1500 — Ba- 
tūno nariams ir t. t. Be to, Ba
tunas išleido 29 spaudai biulete
nius, kurie be jokio užmokesčio 
buvo siunčiami laikraščių ir žur 
nalų redaktoriams, radijofo- 
nams, politinių organizacijų va
dams ir visai eilei įtakingų as
menų. Tokių spaudos biuletenių 
buvo išsiųsta 6600 egzempliorių. 
Dabar yra išleistas specialus a- 
pie Batuną brbšiūrinis leidinu
kas (30000 egz.), ir jis jau pra
dėtas siuntinėti plačiu mastu 
pabalti ečiams.

Ba t unui reikia pagalbos
Kiekvienam turėtų būti su

prantama, kad tokiam darbui 
reikia lėšų. Batuno šiandieninė 
finansinė padėtis yra bloga. Per 
eitais metais dėl vykusio Jung
tinio finansų komiteto vajaus, 
vykusio tiek pas lietuvius, tiek 
pas latvius, Batunas jautė pa
reigą susilaikyti nuo betkokio 
savo vajaus. Bet šiemet jį jau 
skelbia, nes be finansinės para
mos negalima operuoti t'nka- 
mai. Lietuviai, kad ir gausiau
si šiame krašte, iki šiolei Batu
ną labai mažai finansiniai parė
mė — .stovi paskutinio je vietoje 
po latvių ir estų. Ypatingai Ba
tunas yra remiamas latvių. Jų 
žinomas biznierius Mr. Roberts 
Hirš iki šiol Batuną parėmė net 
$11,000. Eilė asmenų ir organi
zacijų parėmė savo šimtinėm 
duoklėm. Komitetas žygiui į J. 
Tautas ir manifestacijai Madi- 
son Squa.re Garden paskyrė 
$700, ir tikimasi, kad žygininkai 
ir ateity Batuną parems dos
niai, nes jų inspiracijos ir žy
gio į JT dėka Batunas šiandien 

i egzistuoja ir varo tą darbą — 
iškelti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės klausi
mą Jungtinėse Tautose. Šiuo 
metu Batunas turi $2000 skolų, 
kurias sudaro dar neapmokėtos 
sąskaitos už kai kuriuos leidi
nius, patalpų nuomą, raštinės 
išlaidas, advokatui, kuris rūpi
nasi, kad Batunas būtų atleis
tas nuo federalinių mokesčių, 
atlyginimas nuolatiniam apmo
kamam raštinės vedėjui ir t. t. 
Paskelbtas šio suvažiavimo me
tu kasos deficitas batuniečius 
šiek tiek sujaudino. Vienbalsiai 
buvo nutarta, kad finansams su 
teikti vajus būtų pradėtas tuč
tuojau kuo plačiausiu mastu. 
Šia proga, pre!. J. Balkūnas, 
buvęs pirmasis Batuno preziden 
tas, pradėjo jį paskirdamas sa-

Prarcūzi.joje laikinai ei
nąs prezidente pareigas Alain Po- 
her.

vo $100 auką. Jį pasekė ir kiti 
batun ečiai mažesnėmis sumo- 
■ lis. Tikimasi, kad lietuvių pla
čioji visuomenė bei jos organi
zacijos irgi įvertins Batuno dar
bą ir dosniai jį rems piniginiai. 
Aukas prašoma siųsti, čekius 
adresuojant United Baltic Ap
peal vardu, 2789 Schurz Avė., 
Brony, N. Y. 10465.

Ateities planai
Šį rudenį sueina 30 metų nuo 

Ribbentropo - Molotovo pakto, 
kurio pasėkoje Pabaltis neteko 
savo nepriklausomybės. Batu
nas jau pradėjo ruošti memo
randumus ir tuo reikalu specia
lią medžiagą, kurią išsiuntinės 
vyriausybėms ir JT misijoms.

1970 m. pagrindiniu projek
tu bus masinė apeliacija į JT 
ir į visą laisvąjį pasaulį minint 
10-ties metų sukaktį Jungtinių 
Tautų deklaracijos, kuria dekla
ruojama nepriklausomybės ir 
laisvo apsisprendimo teisė kolo- 
nijalmiams kraštams. Bus pa
ruošta gerai dokumentuota me
džiaga apie Sovietų Rusijos vyk 
domą kolonizaciją Pabaltijo 
kraštuose.

Šiais metais rudeniop yra už
planuotas surengti bendras pa
baltiečių festivalis. Tam yra su
darytas komitetas, kuriam va
dovauja inž. Kęstutis Miklas.

Batunas puikiai mato, kad 
mūsų tikslui atsiekti yra reika
linga ir svetimtaučiu parama, 
kurios šiandien pasigendama. 
Suaktyvinti propagandinę pusę 
plačiau, va užplanuota praplės
ti savo informacinę tarnybą, šie 
kiant praskinti kelius, ypač į 
amerikiečiu spaudą. Yra negin
čijamas faktas, kad reikia bend 
ro pabaltiečių periodiško infor
macinio biuletenio anglų kalba 
amerikiečių spaudai. Bus bando 
ma tartis su Vliko leidžiama El
tą anglu kalboje ir su estų Es- 
tonian Events dėl konsolidaci- 
nės veikios su viltimi, kad bend
ram visų mūsų labui bus rasta 
tinkama išeitis. Tai būtų kelias 
į bendro pabaltiečių informaci
nio centro galimą įkūrimą. Taip 
gi yra užplanuota ir bus daro
mi žygiai įsteigti ir savo nuola
tinę radijo programą anglų kal
boje su tikslu informuoti savo 
ir svetimtaučių visuomenę apie 
Batuno varomą akciją, perduoti 
pasikalbėjimus su JT diploma
tais ir (. t.

Na, žinoma, Batunas bus vi
sada pasiruošęs reaguoti nedel
siant i visus pasaulio veiksmus 
kas liečia laisvą kraštų apsi
sprendimą, tautų teises, laisvę, 
žmogaus teisių užgniaužimą ir 
ypač į visus Sovietų Rusijos gro 
buo i'škus kėslus.

Išrenkama Batuno vadovybė
Šio metinio suvažiavimo pro

ga buvo renkama ir naujoji 
UBĄ - BATUNO vadovybė atei
nantiems metams. Prezidentu 
vėl išrinktas kun. Norbert Trep- 
sa, o vykdomuoju Batuno pir
mininku inž. Kęstutis Miklas. Į 
valdybą, iš lietuvių nusės išrink
ti Dalia Bulgarytė ir Nastutė 
Ubrazaitė. antrininkais — prel. 
Jonas Balkūnas. Vytautas Jur- 
ffėla ir Gintim Ivaškienė, Direk
torium specialiems projektams 
ir toliau palieka Dr. K. Paegle 
(latvis), finansams vadovu — 
Heino Ainso (estas), iždininku 
— Ints Runners (latvis) ir sek
retore — Mari Linnamaa (es- 
,tė). Batuno kontrolės komis;- 
ion išrinkti — Elena Kulber - 
Kulbokienė, O Balodis (latvis) 
ir M. Kuuskvere (estė,).

Svečiai suvažiavime
Kulminacine dalimi reikia lai

kyti Uragvajaus ambasadoriaus 
prie JT dr. Pedro P. Berro su 
ponia atsilankymas į popietinę 
šio suvažiavimo sesiją ir jo pa
sakyta ugninga kalba. Dr. Berro 
yra neeilinė JT figūra. Jis yra 
buvęs Uragvajaus užsienio rei
kalų ministeriu, savo laiku JT 
Saugumo tarybos pirmininku ir 
šiuo metu pirmininkauja visai 
eilei JT komisijų. Jis yra labai 
puikiai susipažinęs su Pabaltijo 
kraštų problema, su sovietiško 
komunizmo padaryta skriauda 
toms tautoms. Savo kalboje jis 
palygino Pabaltijo okupaciją su 
Čekoslovakijos įvykiais. Džiau
gėsi Batuno veikla, kvietė ne
nuleisti rankų, nes tikrai ateis 
ta diena, kada Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybės 
klausimas bus iškeltas Jungt. 
Tautose ir Sovietų Rusija turės 
iš tų kraštų pasitraukti. Jo žo
džiais, teisė visada laimi, ji kai 
kada kuriam laikui užmiega, bet 
niekad nemiršta. Į Batuno vie
šą užklausimą dėl galimybių ar
timiausioj ateity iškelti Pabal
tijo klausimą J. Tautose atsa
kė, kad bus susidurta su sun
kumais, bet dėl to nereikia nusi
vilti. Pati JT struktūra yra to
kia, kad ji sprendžia tik dabar
ties pasaulio problemas. Pabal
tijo kraštai yra skaitoma pra
eities klauismu, ir jeigu jis bū
tų keliamas, susilauktų stiprios 
opozicijos iš sovietinio bloko ir 
'š kitų tautų, kurios irgi naudo
ja grobuoniškus metodus. So
vietai iki to klausimo iškėlimo 
JT Generalinėj Asamblėjoj, tiek 
Saugumo taryboj, kur jie turi 
savo “veto” jėgą, neprisileis, 
bandydami įrodyti, kad tai yra 
kišimasis į jų krašto vidaus rei
kalus. Taipgi kraštai, kurie eko
nominiai remiami ir priklauso 
nuo Sovietu paramos, bus sun
ku palenkti į savąją pusę, kas 
yra pilnai suprantama. Bet. ne
žiūrint to. ranku nereikia nu
leisti. Jei pirmąii kartą bus pra
laimėta. reikia bandyti sekant) 
kartą, ir trečią, ir kol bus lai
mėta.

Šį susirink’ma savo atsilanky
mu pagerbė ir visa eilė kitų sve 
čių. Į jį atsilankė Pavergtų Tau 
tu savaitės komiteto vicepirm. 
Mario E. Asruilera, estų konsu
las A. Linkhorst su ponia, ku
biečių egzilu vykdomojo komite
to nariai, latvių bei estų organi
zacijų atstovai, tik pasigęsta at
stovu iš lietuvių didžiųjų orga
nizacijų Gen. konsulas A. Si
mutis šį suvažiavimą sveikino 
raštu, apgailėdamas, kad dėl 
ankstesnių tarnybinių įsiparei
gojimų negalįs šiame metiniame 
susirinkime dalyvauti.

Po suvažiavimo buvo koktei
lis ir užkandžiai, kuriuo metu 
batuniečiai gavo progos tarpu
savy pabendrauti ir arčiau as
meniškai su svečiais.

Paguoda
Žvejas — žmonai:

—įsivaizduok, dvi savaites tau
nereikės pirkti mėsos.

—Tu sugavai tiek daug žuvies.
— Ne, pragėriau algą.

ANT VILNELĖS 
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
niems. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

Gaunama “Drauge.” Kaina 
$2.50.
Illinois State gvyentojai prie kainos

turi pridėti 5% taksų.
<«.■- ----- «>

SOVIETŲ IR AMERIKOS MOKYKLOS

(Atkelta iš 3 psl.) 
jimo. Tie, kurie rusus laiko ne- 
pažangiais žmonėmis, laukian
čiais progos sukilti, galvoja klai 
dingai. Kaip begalvotum, rusai 
yra pasišventę ir tuo jie kuria 
pažangą.

Ar amerikiečiai negalėtų pa
našiai daugiau pasišvęsti? Tik
rai, kad pasišventimas demo
kratiniam reikalui vispusiškai 
galėtų paveikti mūsų jaunimą, 
auklėtų jį vispusiškai naudin
gais filosofiniais, demokrati
niais, religiniais principais. Ta
čiau šiandieną amerikiečių mo
kyklose nėra to, ką būtų galima 
pastatyti prieš rusų auklėjimo 
sistemą.

Amerikos mokyklos 
reformuotinos

Turint galvoje aukštus demo
kratijos principus ir jiems išti
kimybę, turi būti daromos ati
tinkamos išvados ir Amerikos 
mokyklos turėtų būti reformuo
tos, pradedant pradžios mokyk
lomis, baigiant universitetais. 
Studentų lepinimo dienos turi 
pranykti. Mokslus einantiems 
jaunuoliams turėtų būti daugiau 
duodama ir daugiau iš jų reika
laujama. Gabesniesiems turi bū
ti teikiama reikiama materiali

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, 
besikelianti per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GREMf PASAKOS

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

RYTŲ PASAKOS

įdomių Ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki! < 
maru jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaija $2.50.

JURININKO SINDBADO 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. ’

.. ,„11,111,„I,1,1,1... .................. ...................

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam kas jį užsisako 
paštu ar telefonu L U 5-9500

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knvgu 
pavadinimais. ~

nė parama, kad jų mokslui ne
trukdytų parūpinimas pragyve
nimo bei mokesčio už mokslą iš
laidų.

Ypatingas dėmesys turi būti 
atkreiptas į privačias, pirmoje 
eilėje į religinių organizacijų lai
komas mokyklas. Tokių mokyk
lų reikšmė labai svarbi. Jos tu
rėtų pagelbėti Amerikai grįžti 
prie idealizmo ir pasišventimo, 
kaip kad buvo praeityje.

Turi būti daugiau remia..ii ir 
mokslininkai, ypatingai busi
mieji įvairių sričių specialistai. 
Reikėtų mokyklose jiems įdieg
ti, kad didesnis išsimokslinimas 
yra stipriai surištas su religi
niais principais. Kad. ir gera’ 
išmokslintas amerikietis, netu
rįs religinio pagrindo, neįstengs 
sėkmingai rungtis su sovietų 
mokslininkais, kurie yra už ko
munizmo laimėjimą bet kuria 

kaina.

__ Nors ir tiesa, kad geri įpro-
čia palengvina pastangas, vis dėlto 
jų negalima atsisakyti, nes ir pauk 
štiš, nustojęs plasnoti, bematant 
krinta žemyn. Iš tikrųjų, kiek žmo 
nių yra praradę daugelio metų 
darbo vaisius per keletą apsileidi
mo dienų.

J. Guibert
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DR. BALYS' SRUOGA — 
ŽMOGUS RAŠYTOJAS

Lietuvių Bendruomenės Bosto 
no Kultūros klubo gegužės mė
nesio prelegentu buvo aktorius - 
rtžisorius Jurgis Blekaitis iš Wa- 
shingtono, D.C. Jis kalbėjo savo 
prisiminimais apie dr. Balį Sruo
gų. Pirmiausia, kaip apie žmogų. 
Nuomonės apie Sruogą, esą, einą 
iki kraštutinumų — nuo geni
jaus iki maždaug šarlatano. Vie
niems jis didelis ne tik savo ūgiu, 
bet dar didesnis savo kūryba. 
Kitiems jis esąs despotiškas ir ne
suvaldomas. Pačiam Blekaičiui, 
kuris buvo jo studentu, kaip ir 
daugumai lietuvių, dr. Balys 
Sruoga buvo labai didelis žmo
gus. Liesa, jis buvęs staigus ir 
kartais neatlaidus, bet jis buvęs 
žmogus, didelis žmogus savo kū
ryba ir darbais. Jo temperamen
tas kartais tikrai būdavęs nesu
valdomas. Tačiau apie tą jo tem
peramentą nedaug kas žinojo, 
tik jis pats tokiuo prisistatydavęs. 
Kartą po gerų vaišių Sruoga ne- 
suvaldęs dėl kažin kokio ginčo 
savo rankos. Rytojaus dieną, ne
prisimindamas su kuo tas atsiti
ko, pradėjęs skambinti tų vaišių 
dalyviams ir atsiprašinėti už įvy
kį. Kai tas pasakydavęs nieko 
nežinąs apie įvykį, Sruoga skam
bindavęs kitam ir vėl atsipraši- 
nėjęs, taip apskambinęs veik vi
sus ir įvykį išreklamavęs. Taip 
jis savo nesusivaldymus išgarsin
davęs. Žinoma, Sruogos palai
ma buvusi jo žmona dr. Vanda 
Daugirdaitė — Sruogienė. Ji tu
rėjusi įtakos ne tik jo suvaldymui, 
bet gal net ir darbams.

Balys Sruoga pradėjęs rašyti 
gana anksti. Po vienų metų miš
kininkystės studijų Petrapily, per
sikėlęs į Maskvą ir pradėjęs studi
juoti literatūrą, nes ten jį trau
kė visi jo norai. 1919 m. pasiro
džiusi pirmoji Sruogos poema 
‘ Deivė iš ežero”. 1921 m. eilė
raščių rinkinys “Saulė ir smil
tys”, 1923 metais “Dievų takais”. 
Toliau jo raštai atskirais leidi
niais ir periodinėj spaudoj dygo 
dar greičiau ir jų buvo labai 
daug. 1921-24 metais Sruoga stu
dijas tęsęs Muencheno universite 
te. Grįžęs į Lietuvą rašė ne tik 
poemas, eiles, buvęs laikraščio 
redaktorius, bet tur būt net vai
dinęs. Po nekurio laiko jis visai 
pasisuko į teatrą. Teatrui para
šė eilę veikalų. Gal pats žymiau
sias yra “Milžino paunksmė”, 
vėliau “Giesmė apie Gediminą” 
ir eilę kitų. Išsilaisvinęs iš na
cių kaceto su visai palaužta svei 
kata, be kitų raštų, parašė iš 
kaceto gyvenimo “Dievų miš
kas”, “Barbora Radvilaitė” liko 
nebaigtas veikalas. Be savo raš
tų Sruoga daug vertė iš svetimų 
kalbų.

1937 metais Balys Sruoga į- 
kūrė Akademinio teatro studiją. 
Teatras buvo laukas, kurį Sruo
ga mėgo daugiau negu poeziją 
ar kitas sritis. Olekai - Žilinskui 
būnant Kauno valstybės teatro 
direktorium, Sruoga draugavo su 
Oleka - Žilinsku ir tur būt turė
jo daug įtakos į to teatro visa
pusišką augimą. Olekos - Žilin
sko laikais mūsų teatras, saky
tume, atsistojo ant savo tikrų ge
ro teatro kojų. Paties Sruogos ra
šyti ir statyti veikalai pradžioje 
neturėjo pasisekimo. Sruoga į te
atrą žiūrėjo kiek kitaip, negu tų 
laikų žmonės. Jo teatras turėjęs 
būti kokiuo metru pakilęs virš 
žemės, kitaip sakant, nuo natū
ralizmo. Vaidintojas turėjęs vai- 
cinti, o ne gyventi.

Sruoga labai mėgęs keliauti. 
/ plankęs Suomiją, Kaukazą, Kri
ntą, Vokietiją, Italiją, Prancūzi
ją, Skandinavijos kraštus, Lenki
ją. Pačioje Lietuvoje Sruoga ap
lankęs visas žymesnes ir įdomes
nes vietas.

Prelegentas dar kalbėjo apie 
Sruogos paskutines dienas prieš 
nacių areštą, kurį jie įvykdė Lie
tuvoje 1943 m; kovo 16 d., su
imdami daug žymių lietuvių, kai 
jiems nepavykę pravesti mobili
zacijos Lietuvoje. Sruoga tą ne
laimę jautęs.

Po Blekaičio paskaitos Feliksas 
Kontautas paskaitė iš Balio Sruo
gos raštų apie gyvenimą kacete.

Jiems buvo įsakyta nešti numi- 
įėlius prie kito barako. Sruoga ir 
Jonas, kurį jis vadina bambizu 
nuo Biržų, užsimetę numirėlį ir 
nešę, o tas numirėlis pramerkęs 
akis ir pradėjęs prašyti paleisti. 
Paguldytas į eilę kitų numirėlių, 
kaip ir kai kurie kiti, bandęs at
sikelti. Tačiau mirusiems vaikš
čioti negalima, taigi, kaip ir dau
gelis kitų, ir jų numirėlis buvęs 

i priverstas mirti. Nemačiusiems 
i to baisaus pragaro, sunku įsi
vaizduoti kacetinį gyvenimą, o 
jis tikrai buvo baisus ir sveiko 
proto žmogui nesuprantamas. 
Tai, ką Sruoga aprašęs, buvo tik
rovė.

Balys Sruoga gimė 1896 m. 
vasario 2 d. Vabalninko valš- 
čiuje, mirė 1947 m. spalio 16 d., 
eidamas 52 -sius metus. Jo mir
ties priežastimi buvo kacetas ir 
sielvartas, kuriame jis ligonis gy
veno okupuotoj Lietuvoj.

P. Žičkus

MIRĖ VIKTORAS KAPOČIUS

Gegužės 27 d. mirė Viktoras 
Kapočius. Viktoro širdis buvo su
trikusi. Eilę kartų jis gulėjo ligo
ninėje. Buvo vos 47 metų. Pa
laidotas iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios su Šv. Mišiomis Forest 
Hills kapinėse gegužės 29 d.

Nuliūdime paliko žmoną Mar
garitą, sūnų Joną, brolį Juozą, 
Liet. Encikl. leidėją ir seserį Lie
tuvoje.

Dracut, Mass.

NORKŪNŲ TRIGUBA 
ŠVENTĖ

Šventės prasmė yra gili ne tik 
religiniu požiūriu. Didesnieji mū 
sų gyvenimo įvykiai, kurie lie
čia tik atskirus asmenis ar šei
mas, dažnai įrėmuojami į šven
tinius rėmus. Šventės, kurios lie
čia žmogaus amžių, nevisada 
mielai lauktinos, nors ir žinome, 
kad laikas nestovi vietoje, o su 
juo keliaujame ir mes. Tačiau 
yra atsitikimų, kada ir jas mini
me su džiaugsmu, nes tai gyve
nimo realybė.

Šventė, apie kurią noriu pakal
bėti ir kuri bus birželio 6 d., yra 
Norkūnų šeimos šventė. Ji api
ma visą šeimą. Malvina ir Sta
sys Norkūnai, kurie dabar gyve
na Dracut, Mass., yra vilniečiai. 
Malvina Norkūnienė dar savo 
vaikystėje už lietuvišką veiklą 
buvo lenkų persekiojama. Norkū
nų šeimyninis gyvenimas prasi
dėjo 1944 metais Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje Vilniuje. Čia jie buvo 
sujungti moterystės sakramentu. 
Neramios tada buvo dienos. Lie
tuva tada buvo okupuota nacių, 
o nepertoliausiai girdėjosi rusiš
kojo komunizmo artėjimas. 1944 
metų vasarą Malvina ir Stasys, 
kaip ir daugelis lietuvių, palikę 
savo gimtuosius namus ir arti
muosius leidosi nežinomon ke
lionėn į vakarus. Vokietijoj jie 
pasiekė Nurnberg, Ansbach ir 
Eichstaett. Bet ir tremty žmonių 
gyvenimas nesustojo vietoje, Nor
kūnai susilaukė sūnaus Eimučio 
ir dukrytės Jūratės.

Norkūnai Amerikoje gyveni
mo dienas pradėjo Lowell. Mass., 
vėliau persikėlė į savo gražią pas

Havajuose, netoli Volcano, prsiveržuaio vulkano ugnis siaubia apylinkę.

Rūta Skiriūtė (kairėje) ir Dan
guolė Razutytė aktyviai įsijungu
sios į jaunimo šventės programos 
ruošimą. Nuotr. L. Kanto

togę Dracut. Lietingais rudens 
vakarais savo namuose šildantis 
prie ugniakuro jie gali klausytis 
šlamančio miško ir jį skalaujan
čio ežero šnekos. Tai lyg Trakų 
idilija. Bostono, Lovvellio ir kitų 
apylinkių lietuviai sutinka Nor
kūnus veik visuose lietuviškuose 
parengimuose net ir Bostone. O 
jeigu kas atsilanko į Vasario 16- 
sios minėjimą Lowelly, ten visa
da sutiks Norkūnus tos šventės 
minėjimo rengėjų eilėse. Gi jų 
dukterį Jūratę porą kartų daly
vaudamas tame minėjime, ma
čiau vadovaujant minėjimo pro
gramai ir net dalį jos atliekant. 
Jūratė turi gražų balsą, jį lavino 
muzikos mokykloje, o minėjime 
atliko padainuodama keletą lie
tuviškų liaudies dainų. Norkūnų 
nuoširdumas ir vaišingumas y- 
ra toks didelis, koks retai sutin
kamas ir pas lietuvius.

/Norkūnų šventė yra triguba: 
Malvina ir Stasys švenčia savo 
25-rių metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, sūnus Eimutis sausio 
mėnesį baigė Lowell Technolo- 
gical institutą, gaudamas baka
lauro laipsnį, kaip plastikos in
žinierius, duktė Jūratė, kuri y- 
ra Bostono akademikų skaučių 
draugovės pirmininkė, šiomis 
dienomis baigia University of 
Massachusetts, kur studijuoja vo
kiečių ir rusų kalbas. Tolimes
nėm studijom ir gilinimui vokie
čių kalbos rugpiūčio mėnesį jū- 
ratė išvyksta į Vokietiją į Bon 
nos universitetą.

Norkūnams, sudėjusiem net 
tris progas į šią šeimos šventę 
linkime: jaunimui mokslo ir dar- 
mučiui nesustoti mokslo ir dar
bo pažangoj, o taip pat nepa
miršti savo tėvų kalbos ir tė
vynės Lietuvos, o Malvinai ir 
Stasiui sveikatos, kad švenčiant 
auksinę vedybinio gyvenimo su
kaktį galėtų ją švęsti Vilniuj©.

P. Zičkus

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
sami), gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, bta- 
nio
Patogios 
mokė.! ln

Ūsaity
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
DVIDEŠIMTMETIS

Los Angeles šv. Kazimiero li
tuanistinė šeštad. mokykla bir
želio 8 d. (sekmadien.) užbaigs 
mokslo metus ir atžymės savo 
darbo dvidešimtmetį. Iškilmės 
bus 12 vai. parapijos salėje. Mo
kiniams bus išdalintos mokslo 
pažangumo knygelės, o baigu
siems šiais metais mokyklą — 
pažymėjimai. Mokytojai, išdirbę 
ilgesnį laiką šioje mokykloje 
gaus, LB Švietimo tarybos pa
ruoštus padėkos lapus. Mokyklos 
dvidešimtmečio iškilmėse paža
dėjo dalyvauti Lietuvos gen. kon
sulas dr. J. J. Bielskis. Be oficia
lios dalies, bus mokinių atlieka
ma meninė programa, tautiniai 
šokiai, dainos ir tėvų komiteto 
paruoštos vaišės. Visi, o ypatin
gai buvusieji šios mokyklos mo
kiniai ir mokytojai kviečiami at
silankyti.

Šią lituanistinę šešt. mokyklą 
1949 m. yra įkūręs ir ją globoja 
klebonas prel. J. Kučingis, leisda
mas naudotis parap. mokyklos 
patalpomis. Vedėju jau daugiau 
dešimties metų yra I. Medžiukas. 
Mokyklos tėvų komitete yra pir
mininkas J. Jodelė, sekret. B. 
Dabšienė ir iždin. V. Čekanaus 
kas.

Ir šiais metais Šv. Kazimiero 
lit. mokykla pakviesta dalyvauti 
Chicagos aukštesnios lit. metraš
ty Dešimtoji Pastanga, kuriame 
įdėta keletas mokinių rašinėlių 
ir nuotraukų. Metraštį galima 
gauti pas mokyklos vedėją I. Me
džiuką ir tėvų komiteto iždinin
ką V. Čekanauską, (m)

GINA LIETUVOS BYLĄ

Neseniai “Draugas” buvo pas
kelbęs net vedamąjį apie lietu
vaitę vedusį amerikietį Napole
oną Nyerges, kuris pavergtų 
Baltijos valstybių reikalu žadi
na pasaulio sąžinę, išnaudoda
mas šių valstybių aukso Angli
joje sovietams atidavimo progą. 
Amerikos Lietuvių tarybos Los 
Angeles skyriui prisnūdus, pa
saulio abejingumą ir tylos sąmok
slą laužti ėmėsi privati inicia
tyva: N. Nyerges, H. Tumas ir 
kiti. Jie susirašinėjo su anglų 
parlamentarais, gynusiais Balti
jos valstybių auksą, o kartu ir jų 
laisvės reikalą. Jie ragino ir ki
tus tokius laiškus rašyti. N. Ny
erges ėjo dar toliau: paruošęs su
rinktą medžiagą, išsiuntinėjo a- 
merikiečių spaudai. Pasirodo to
kios jo akcijos vaisiai. Los An
geles vyskupijos oficiozas “The 
Tidings” gegužės 16 aukso klau 
simu paskelbė ilgą ir įdomų po
litinio komentatoriaus dr. Kra- 
merio straipsnį “Mes pergreit 
užmirštame”. Jis tarp kitko rašo:

“Lietuvos kartu su Latvija ir 
Estija 50 m. nepriklausomybės 
sukaktį minėjome prieš nedaug 
mėnesių. (Tąsyk dr. Kramerį me
džiaga aprūpino Pietinės Cali
fornijos Amerikos Lietuvių tary
ba). Šiandien jos nebepasirodo 
pasaulio tautų sąraše, nes 1940 
m. jas pavergė komunistinis agre
sorius ir vėliau aneksavo Sovietų 
Rusija. Dabar jos kartą metuo
se liepos mėnesį prisimenamos 
“pavergtų tautų savaitės” proga 
kaip sovietų komunistinės impe

rijos kolonijos.”
Pažymėjęs, kad eilė valstybių 

aneksijos nepripažįsta, nors nieko 
nedaro jų valstybinėms teisėms 
atstatyti, dr. Krameris tęsia:

“Šią savaitę mūsų dėmesys bu
vo atkreiptas į įdomų šių ap
leistų tautų išprievartavimo pa
darinį, ko nesitikėk rasti mūsų 
laikraščių skiltyse” ir čia jis pla
čiai papasakoja apie hipokritiš- 
kas sovietų pretenzijas į Balti
jos valstybių auksą, smulkiai dės
te derybų eigą ir išryškina pa
sekmes. Jis taip pat cituoja Lordų 
rūmuose pasakytą tuo reikalu 
Robin Maxwell-Hyslop kalbą. 
Čia dr. Krameris sako:

“Mes cituojame iš oficialaus 
parlamentarinių debatų raporto, 
kurį mums prisiuntė “Tidings” 
skaitytojas N. Nyerges iš Santa 
Monicos džiaugsmingai prita
riame Nyerges žodžiams: “Ypač 
miela žinoti, kad (anglų) par
lamente esama vyrų, kurie turi 
drąsos garbę statyti virš aukso”.

Mes taip pat pritariame jo ko 
mentarui, kad ši liūdna patirtis 
buv. laisvų Baltijos valstybių są- 
skaiton tegu dar kartą mums pri
menu komunistų klastą ir žiau
rumus, kaip kad dabar vyksta 
Čekoslovakijoje, nes mes pergreit 
užmirštame. Komunistai niekad
neužmiršta”.

Napoleonas Nyerges už šį 
darbą vertas visų mūsų padėkos. 

• SUKAKTUVINIS BANKETAS

Jaunimo šventės metu, mi
nint Jaunimo ansamblio 20 m. 
sukačtį, birželio 28 d. Sheraton- 
West viešbutyje ruošiamas su
kaktuvinis banketas.

Bankete bus atlikta įdomi pa
čio jaunimo programa: Vytenis 
Dūda- solo dainos, Jonas Skirius
- piano muzika, Vydūnas Tumas
- deklamacija, Rūtos Skiriutės 
ruošiamas išraiškos šokio pasta
tymas.

Šokiams pasamdytas šaunus 
orkestras.

Tai pirmas tokio masto jauni
mo organizuojamas banketas šio
je kolonijoje.

Pagrindinė šventės dalis - tau
tinių šokių ir dainų šventė, ku
rioje programą atliks per 200 
lietuviško jaunimo, įvyks birže
lio 29 d. Santa Monicos “civic” 
auditorijoje.
PLĖŠIKŲ IR POLICIJOS KRYŽ

MINĖJE UGNYJE
Jei nemėgsti hipių, nenudžiun

gi, sutikęs porą jų, stovinėjančių 
prie gatvės priešais banką ir tar 
si laukiančių, kad kas pavežtų. 
Banko viduje rami, daugiau tin
gi nuotaika. Mažiau negu nor
maliai atidarų langelių, ir mer
ginos, tarsi susitarusios, pakelia 
akis ir visos kartu pažiūri į įėju
sį klientą. Du vyrai prie skai
čiavimo mašinų. Didelės, tarsi 
kažkokie kompiuteriai.

Keli žmonės atlieka pinigines 
operacijas. Merginos juda lėtai, 
nekalbina interesantų, lyg kažko 
lauktų. Žinoma, kad laukia. Jos 
laukia priešpiečių, nes jau 20 mi-

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

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

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

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

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

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

nučių po vienuoliktos.
Vėl visos, tarsi susitarusios pa

kelia akis sutikti naujo kliento.
“Stick-up” - balsas užpakaly

je.
Dabar viskas vyksta labai grei

tai. Merginos, tarsi susitarusios, 
krenta ant žemės. Klientai, tarsi 
susitarę, suka veidus į durų pusę. 
Šūviai. Juodas vyras su žaliais 
akiniais ir ištiestu automatu 
banko salės viduryje krenta ant 
grindų, kitas su pistoletu ran
kose arčiau durų irgi krenta, tre
čias smunka pro duris lauk, šau
dydamas. Čia iš pistoletų į plėši
ką pumpuoja “hipiai”.

Vyrai, dirbę prie skaičiavimo 
mašinų, su dar rūkstančiais pis
toletais bėga per salę durų link. 
'Iš kažkur išdygę, šaudydami, 
bėga ir uniformuoti policininkai.

Automatai trata ir automobi
liams pastatyti aikštėje, banko 
rūmų užpakalyje.

Viskas vyksta labai greitai. 
Laikas skaičiuojamas sekundė
mis. Parako dūmams dar nesus
pėjus išsisklaidyti, su klykiančio 
mis sirenomis ir raud. šviesomis 
prie banko pasirodo policijos ma
šinos. Per minutę visą pastatą ap 
supę uniformuoti vyrai su pa
ruoštais pistoletais ir automatais.

Skaičiuojami rezultatai. Plėši
kų vadas banko salėje su auto
matu rankose gavo keliasdešimt 
šūvių. Paguldė šūviai į galvą, 
nes po švarku vilkėjo neperšau
namą liemenę. Antrasis sužeis
tas į krūtinę ir vidurius. “Hipių” 
pašautas guli ant šaligatvio, 
prie banko durų. Guli aiukštie- 
ninkas, o iš krūtinės bėga krau
jas. Kraujo bėga daug, visas la
takas. Jis nedejuoja, tik galvą 
kraipo į vieną ir antrą pusę. Ma
tyti, kenčia didelį skausmą.

Prie automobiliams pastatyti 
aikštės, tarp banko ir restorano, 
kniūpščia guli du. Abu su
rakinti. Vięnas sužeistas, antras, 
ne.

Šūvį į vidurius gavo ir vienas 
prie langelio stovėjęs banko kli
entas. Sužeistas nepavojingai. 
Buvo atėjęs išsikeisti 10 dol. čekį.

Policija dirba ramiai, profesio
nališkai: braižo diagramas, ma
tuoja nuotolius, daro nuotrau
kas, filmuoja. Registruoją liudi
ninkus. Netrukus atžviegia grei
tosios pagalbos mažinos, televi
zijos ir radijo stočių automobi-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

Atras -iaouva
2608 OOtll St. Tel. WA 5-2781
2601 OOtli St. Tel. WA 6-2731
3333 So. Halsted St. Tel. 264-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas 

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

iiiiinimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCIUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllll!f!!!llllllllllllllll

Apdraustas per kra u s tyma. 
(vairių atstumų

A. VILIMAS

MOVING

823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882 Chicago, Ui. 60629, Tel. PR 6-1300

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 TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
J. LIEPONIS

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

liai.
Gyvi ir negyvi plėšikai išga 

benami, tik ant šaligatvio pali
kęs kraujo klanas, apibrėžtas 
kreida.

Plėšikų automobilis nuo kul
kų skylėtas, lyg korys.

Policijai iš anksto buvo pra
nešta apie ruošiamą plėšimą. 
Jie plėšikų laukė.

Vakare, žiūrėdamas vakari
nės televizijos programos, ir 
“Draugo” bendradarbis ieškojo 
savo veido. K.

■ ‘‘Trečiosios moters1” Aloyzo Ba
rono romano lietuviškoji laida iš
parduota, tačiau išėjo angliškoji 
jos laida “THIRD WOMAN". 
Knygos įvade anglų literatūros 
prof. Charles Angoff rašo: Tiesiog 
nuostabu, kiek daug Baronas su
geba pasakyti tokiuose siauruose 
rėmuose. Kaip ir visi gerieji lite
ratūros kūrin ai “Third Woman" 
yra verta dėmesio iš kelių taškų: 
kaip geras romanas, kaip istorijos 
dalis, kaip filosofiški komentarai 
ir kaip prozinė poezija. Visų roma
no skaitytojų laukia ne tik malo
numas, bet ir geresnis istorinių į- 
vykių supratimas”.

Knygą išleido Mam-land Books 
leidykla, įrišta į kietus viršelius, 
170 psl., kaina 5 dol., gaunama 
“Drauge”.

WI5I FOLKS CALL IT

HOU3E paint;
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

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

6832 S. Western Avė.



e DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 1 d.

CLASSIFIED GUIDE
ĮSAI <J<H1U<IAMA KUK KENT M I S C E L L A N E U L S E S T A T E

BUTAI: rinktiniams nuomininkams, i
Best Agency. 2925 W. 63. PK 8-6032 i 
Nelaukit užsiregistruok it dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dali '•* me- | 
tus. Savininkai kreipkilės <161 pa. 
tarnavimo nemokamai.

East S. Louis T. s-gos sk. valdybos nariai ir centro valdybos atstovai: 
A. švarcienė ir dukra, dr. P. Švarcas, Valiukėnienė, V. Mažeika, Ma
žeikienė. Stovi: Švarcaitė, Pocius su ŠĮvarcaite, Švarcaitė, Tiškus, K.lei- 
naitienė, GumbeleviČius, Tiškuvienė, Tarvydienė, Te r vy dis; Valiukėnas

MŪSŲ KOLONIJOSE
East St. Louis, III.

APYLINKES SKYRIAUS 
10-CIO MINĖJIMAS

Gegužės mėn. viduryje, 1959 
metais buvo įsteigtas ALT s-gos 
East St. Louis apylinkės sky
rius. 10 metų. sukaktį skyrius 
ryžosi atžymėti savųjų narių, 
bičiulių - draugų ir centro val
dybos atstovų tarpe.

Skyriaus valdyba sąmoningai 
pasirinko minėjimo - banketo 
vietą Holiday Inn prie Southern 
Illinois universit. Edwardsville 
Campus, iš kur atsiveria vaiz
das į Mississippi upės slėnį, ku
rio apylinkėse buvo lemta apsi
gyventi nemažam senųjų lietu
vių skaičiui ir kur nusėdo ir nau 
jųjų ateivių bangos viena vil
nis, nors ne taip gausi.

Jaukioje aplinkumoje sky
riaus pirm. dr. Paulius Švarcas 
atidarė minėjimą - banketą ir 
pakvietė dr. kun. Celiešių invo- 
kacijos žodžiais pareikšti padė
ką ir paprašyti palaimos tolimes 
niuose darbo baruose. Į minėji
mą - banketą atsilankė naujai 
paskirtas vyskupas dr. A. Deks
nys, kaip garbės svečias. Po už
kandžių skyriaus pirm. dr. P. 
Švarcas kukliai ir trumpai nu
sakė skyriaus veiklos darbus ir 
paprašė c. v. atstovą inž. V. Ma
žeiką tarti žodį, kuris pabrėžė, 
kad visi tie, kurie yra susibūrę 
ALT s-gos organizacijoje tęsia 
lietuviškų gairių nužymėtą dar
bą be jokių materialinių išskai
čiavimų. Lietuvybė yra tas di
džiausias uždavinys šiame kraš
te ir laisvės siekimas ir jos pri
artinimas tėvų žemei Lietuvai.

Toliau jautriais žodžiais kal
bėjo Vilties draugijos ir “Dir
vos’’ vardu Pocius, sveikinda
mas skyrių ir džiaugėsi maty
damas naująjį vyskupą šiame 
subuvime. Pažymėjo, kad sky
riaus pirmininkas buvo per kuk 
lūs kalbėdamas apie skyriaus

darbus, nes mažas skyrius su
gebėjo ir pravesti sąjungos sei
mą St. Louis mieste ir buvo 
jautrus spaudos reikaluose rem
damas “Dirvą”, Vasario 16-tos 
gimnaziją, Altą ir kitus lietu
viškus reikalus, kad ir negau
saus skyriaus, bet įnašas yra 
nuoširdus ir atžymėtinas.

Naujasis vyskupas A. Deks
nys, dėkodamas skyriui už pa
kvietimą ir suteiktą progą da
lyvauti šiame minėjime, sveiki
no skyrių ir visus subuvimo da
lyvius ir linkėjo ir toliau dar
buotis mūsų tautos labui. Pa
brėžtinai iškėlė lietuvybės svar
bą svetimuose kraštuose gyve
nant ir jungdamas savo pasky
rimą į naujas pareigas su lietu
vybės darbuote įžvelgė, kad tai 
bus jo uždavinio neatskiriama 
dalis.

Prieš naujojo vyskupo žodį 
skyriaus valdybos narys Bro
nius Tiškus skyriaus vardu pa
sveikino ir pasidžiaugė, jog šis 
skyrius ir visi lietuviai šios ko
lonijos turi progos šiame sky
riaus 10-čio minėjime pareikšti 
padėką ir pagarbą vysk. A. Dek 
sniui ir ilgamečiam vietos Alto 
skyriaus pirmininkui, besirūpi
nant Lietuvos laisvės byla. Vi
si dalyviai sugiedojo naujam 
vyskupui Ilgiausių metų.

Skyriaus pirm. dr. P. Švar
cas, tęsdamas minėjimo eigą 
kreipėsi į jaunąją kartą, pa
kviesdamas atlikti meninę pro
gramos dalį. K. Švarcaitė, R. 
Švarcaitė, D. Lujytė ir Zita 
Krikščiūnaitė nuotaikingai ir 
jautriai atliko meninę progra
mą susilaukdamos visų įverti
nimo. Oficiali minėjimo dalis 
buvo užbaigta Lietuvos himnu.

ALT s-gos centro valdybą mi
nėjime atstovavo inž. V. Mažei
ka su ponia, Mečys Valiukėnas 
su ponia ir p. Pocius, kurie po 
oficialios dalies draugiškai da
linosi mintimis su minėjimo da
lyviais.
lyviais. B.

ĮSIGYKITE DABAR

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.

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 3-8063

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

Parduodamai- geramt stovy C 
kamb. mūr. bungalovv Nuo sienos 
iki sienos kilimai, plytelių vonia, 
spintelės virtuvėje, poilsio kamb. 
Maruuette pko. rajone. Susitarimui 
apžiūrėti skambinkit 737-7526.

Apylinkėje 44th ir Mapletvood — 
5 kamb. mūr. bungalovv. 3 kamb 
butas rūsy. Skambinkite po 6 vai. 
vak. arba visą dieną sekmadienį:
FR 8-7298.

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ — apsta
tytas duplex namas prie ežero, abu 
po 4 kamb. Priekinis butas tinka 
ištisiems metams gyventi.

Box 281, Union Pier, Mich. 
Telef. 616-469-2323

HELP VVANTED — MOTERYS

WAITRESSES
All Shifts

The Mansion Restaurant
6250 W. 63rd Street

HELP VVANTED — VVRAJ

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

Šekspyro sonetai
Į lietuvių kalbą pirmą kartą išver
tė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, išsa
mia įžangine studija ir sonetų pa
aiškinimais. 176 psl., kietais drobės 
viršeliais.

Kaina $3. Gaunama “DRAUGE.”
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ANGLŲ KALBOS 

GRAMATIKA
Vienintelis tokios plačios a- 

pimties vadovėlis lietuviams, be
simokantiems ir besitobulinan
tiems anglų kalboje. Knyga su 
pažindina su visais anglų kalbos 
savitumais, gramatika ir sintakse, 
parodo ir paaiškina anglicizmus. 
Visi aiškinimai lietuvių kalbo
je, daugybė kalbinių pavyzdžių 
su jų vertimais į lietuviu kalbą. 
Apie 200 psl., kietuose apdaruo
se, kaina — $3.50.

Tiražas labai ribotas, todėl už
sisakykite dabar Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

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

ti) senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Maruuette Ir Gage parkai.

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

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas —- Income Taa 

Notariartas — Vertimai

Apd raudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288

WAITRESSES
.... Have immediate openings, . . 

full or part time.
Prefer experience, but vvill train. 
Pleasant surroundings and excel- 
lent tips.

Apply in person:

RED WHEEL RESTAURANT
201 South Halsted Street 
Chicago Heights, Illinois

WO MAN
For CONTRACTORS’ 2-Girl OFFTCF
Reception, Lite Typing & General 

Office Work.
Call M r. Rockoff — 825-6695 

GRECO CONTRACTORS, INC. 
6110 N. River Rd., Rosemont, III.
REIKALINGA MOTERIS valymo 
darbui namuose dvi dienas savai
tėje. Rekomendacijos reikalingos. 
Beverly apylinkėj. Skambinti —
239-1865.

MAINTENANCE MAN
Ezperieneed sober man for exclu- 
slv. tnotel in ties Plaines exeell 
conditions and benefits.

Apply in person.
HOLIDAY INN

MANNHE1M & TOI'HY
|»FS PLAINES. ILLINOIS

EXPERIENGED 
W00D FINISHER

DAYS

Phone 388-3115

REAL ESTATE

^aviniukas parduoda — 4105 S. 
Artesian, mūr. ir med. namą. Di
delis sklypas, garažas, centr, gazu 
šild. 5 kamb. ir 3 kamb. rūsy, 2 
pilnos vonios. Pilna pastogė. Šva
rus Apžiūrėti galima visą laiką.

PARKHOLME S P E C I A L - 
CICERO. 6 butu apartmentinis mū
ras. Pilnas rūsys. Gazo pečiais ap
šildomas'. Pajamų $390 per mėn. 
Apyl. 19th ir 50th gat. $34.500. 
SVOBODA, 3789 W. 26th Street. 
Tel. LA 1-7038.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewųod Av.. CL 4-7450

MISCELLANEOUS

Prie 72 Ir Lavvndale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. $28,500.

Prie 68 Ir Westem 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas $20,500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 
butai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus $43,500.

70 Ir Washtenavv. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 3-jų kamt 
$28,900.

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

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

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

12-os butų naujas mūr. narnai 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama

6 kamb. 10 metų de luxe mūi. 
bungatow. prie Maruuette pko t % 
vonių, įrengtas rūsys. 2 auto mūr 
garažas.

114 aukšto, 2 butai—6 Ir « kamt 
18 metų mūr. prie 71 ir Saerament,. 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara 
žas. $36,000.

2 po 6 kamb. (3 mieg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr Prie 67 Ir Callfornia 
$28,600.

5 kamb. 20 metų mūr. rezldencljs 
prie 71 Ir California. $19,000.

5$4 kmb. 3 metų mūr. bungalovv
nrie Marąuette Pk JIS 500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies Ir automo 
blllo pas
FRANK ZAPOLIS

3208 $4 VVest 95tli Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

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

East St. Louis TS-gos apylinkės skyriaus reikalais kalbasi dr. P. 
Švarcas, Pocius, inž. V. Mažeika ir Agota Tiškuvienė.

LINKSMIAU 

Kandidato prašymas
Kandidatas j burmistrus, ruoš- 

amasis rinkimams, vieną dieną pa- 
akė net 40 kalbų ir ėjo namo vi- 
Skai pavargęs.
Prie durų jis susitiko laumę.
— Už tą puikų dienos darbą aš 

iu atlyginsiu. Pareikšk norą, ir aš
įvykdysiu. Bet atsimink, kad ta- 

o varžovas gaus dvigubai tiek, kiek 
i ko prašysi.
— Labai įdomus pasiūlymas, — 

ripažino kandidatas į burmistrus. 
— Šį vakarą aš esu jau vos gyvas, 
danau, aš prašysiu palikti mane 
;okį, koks esu.

Aklas ir kurčias
Prie vienos bažnyčios sėdėjo du 

ubagėliai: vienas aklas, kitas kur
čias.

Baigę poterius, pradėjo kalbėtis.

— Ar matai, brolau, — klausia 
aklasis, -— kaip musė lipa kryžium 
į bokštą?

Kurčias atsakė:

— Ne, brolau, matyti nematau, 
bet girdžiu, kaip trypia.

— Negimsta pasaulyje žmogus,
kurio darbas kartu su juo negimsta.

— J. R. Lowell

MILLWRIGHTS 
AND WELDERS 

Full Time and 

Part Time.

Phone: 754-7899

W E NEED 
JOURNEYMEN 
MACHINISTS 

LATHE 
OPERATORS 

Full or Part Time 
Paid Vaeations. Paid Holidays &
Excellent Insurance Program. 
Apply In Person, VVrite or Calls

(815) 962-8884

VALUE MACHINE AND 
TOOL COMPANY

2125 Kishwaukee St., 
Rockford, Illinois

VYSK. BOČIO 
ATSIMINIMAI

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

Atsiminimai įdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

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

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

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rū9ys. 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

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

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

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5 >4 kamb. Ir 4
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —- Income Ta*

Notarv Public

273" VV. 48rd St. — CL 4-2390

PAVASARY!
Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus

vų plytų rezidencija, 1 t4 akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Hlghtvay, Lemonte $50,000:00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marąuette 

pke. Naujas centr. šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 kamb. mūras. 2 vonios. 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

6 kamb. 16 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 —
Mozart. $24.900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus 
platus lotas. garažas. Arti ofiso.
$28,500.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 60 p. lotas, 2 
auto garažas. $65,900.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri 
žiūrėtas. Apie $1 4,000 pajamų, gars 
žas. Marąustte pke. $80,000

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaa
Ilgy mėty patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

fiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiaiiiniiiitinmitiiiK
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J RUDIS — Tel. CL 1-1056
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781 

METALO IR
STIKLO
Tvoros, Sto 
geliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os. Turekliai
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII'HlilIlIlIlIltlIlIlIlMIii

Remkite “Drauge”. Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

.... ..

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da- 
tome iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

DĖMESIO!

Illllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiini

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air oonditloning ) 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir sų 
žiningai Apskaičiavimai nemo 
karnai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HFATINO A SHEET ML7TAI 
t-Il i S. tVestern, Chicago 9, III

Telefonas vi 7.3447

Skelbkites “Drauge”.

fl L E X ŠATAS — REALTOR
tfaiu office 5727 W, Cermafk Rd.. f'h'cro. II). Tel OL 6-2233 

iurimt šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Rlveraide. La Grange Parį- 
r kituose vakariniuose priemieeėinoae Prašome užsukti i orinsų ištaigų
lt Išsirinkti Iš katalogo.

FORGE
SHOP

WORKERS
Day Shift 

No piece work

* FLAT DIE HAMMERS

* HAMMER HELPERS

* HAMMER DRIVERS

* FLOOR MEN

Mušt be reliable steady 
workers. All benefits and 
Steady employment in a 
clean shop.

ANDERSON SHUMAKER 
COMPANY

824 S. Central Avenue
(In rear of 832 S. Central Avė.)

AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt have experience in autamo- 
tive shop. See Mr. Fisher.

AUTO PARTS AND GKAR CO. 
2487 Miilu'aukee Avė. — 384-4141

WAREHOUSEMAN
Receiving, Shipping and filling of 
Orders. Paid Hospitalization and 
Maijor Medical.

DEHNER COMPANY 
Call 848-2443

VYRAI IR MOTERYS

MAN & WIFE —
who could live in.

CUSTODIAN — sober and reli
able. Mušt have experience in all 
areas in maintaining a small re- 
tirement home.

.lob opportunity for the wife as 
2nd cook or in housekeeping de
partment.

VVrite to:

DRAUGAS — AG - 233

4545 W. 63rd Street

Chicago, Illinois 60629

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND KANDI.

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-11 13

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 6&th Street 
TeL HE 4-7482

i



Taurią lietuvę motiną prisiminus
Gražų š.m. balandžio 29 d. 

rytą negailestinga mirtis Sv. Kry
žiaus ligoninėje išplėšė neeilinę 
lietuvę — taurią motiną, gerą 
žmoną a.a. Mariją Girniutę — 
Tamošiūnienę, vos 48 m. am
žiaus tesulaukusią, palikusią vy
rą Povilą, dukterį Audronę, sū-

.. nų Algį.

Velionė Marija išaugusi pa
triotinėje šeimoje, gražios gam
tos prieglobstyje, žavingo Ilgio 
ežero pašonėje, Antalgės kaime, 
Leliūnų parapijoje. Jau pradžios 
mokykloje Marija išsiskyrė iš vi
sų vaikų kūrybingumu, moksle 
ir darbštumu. Marija vaidina, 
deklamuoja, dainuoja. Gražiu el
gesiu šildančia šypsena žavėjo

^senus ir mažus. Visiems surado 
parinktus žodžius, palinksmino, 
ar paguodė. Tėvynei meilė įsi
tvirtino širdyje iš pat vaikystės. 
Džiaugėsi Nepriklausomos Lietu
vos klestėjimu. Antalgės kaimo 
jaunimas nusprendžia pagerbti 
mūsų savanorius, karius ir šau
lius. Surinko aukii ir pastatė 
prie plento Leliūnai — Utena 

^gražiausi kryžių.
Praeito karo audrose sukūrė 

šeimos židinį su kaimynu Povi
lu Tamošiūnu, bet tuojau, rau
donajai lavai vėl veržiantis į Lie
tuvą, su ašaromis, apleido Lie
tuvą.

Tauri lietuvė motina, vaiku
čiams žengiant pirmuosius žing
snius, skiepija jiems meilę Lietu
vai, skelbia jos grožį. Už tat li
tuanistinėse mokyklose Audronė 
ir Algis pavyzdingi mokiniai. Au
dronė baigia Velbasio baleto stu
diją, šoka tautinius šokius, Al
gis sekmadieniais net , dvejose 
bažnyčiose patarnauja mišioms. 
Abu skautai jaunieji vadovai. A- 
budu tėvai planavo dar dau
giau — atėjus laikui parodyti sa
vo vaikams Lietuvos krašto gro
žį. Motina, stačiusi paminklinį

Jcryžių, norėjo parodyki jiems 
oent tą vietą, kur jis Stovėjo. De
ja, okupantai nedavė leidimo vai
kams į gimtąjį motinos kaimą 
nuvykti.

.Šią žiemą, kai buvo planuoja
ma poilsio kelionė į Floridą, Ma
rija rimčiau sunegalavo. Po ope
racijos sugrįžo į namus, bet ne
ilgam. Vėl ligoninėje. Bet ir čia 
gulėdama rūpinosi šeimos rei
kalais, klausinėja, ar pražydo 
tulpės, ar neiššalo rožės. Didžio
jo penktadienio dieną aplan

kiau ją ligoninėj. Marija dar ne
buvo praradusi vilčių pasveikti. 
Ji jau ruošėsi į amžinybę: “Ne-

ir vyrui. Atsisveikino Aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos vardu 
vicedirektorius Ig. Serapinas. .

Gedulingas mišias atnašavo 
kan. Zakarauskas. Meldėsi kuni
gai: Černauskas, Yerkes, Kuzins
kas ir Sugintas. Solo giedojo ir 
vargonais pritarė Baltrušaitis.

Gausių velionės Marijos ger
bėjų, ilgoje mašinų vilkstinėje iš 
Švč. P. Marijos Gimimo bažny
čios buvo nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines. Kur su velione atsi
sveikino kan. Zakarauskas ir A. 
Juodvalkis. Sugiedojo Angelas 
Dievo.

Laidotuvės netikėtos, labai 
skaudžios vaikučiams, vyrui ir 
visiems lietuviams. Audronei 
motinos sunkius ligos skausmus 
teko išgyventi, kaip tik tuo me
tu, kai laikė baigiamuosius uni
versitete egzaminus.

Mūsų išeivių nedalioje Marija 
mylėjo organizuotą jaunimą ir jj 
rėmė. Jaunimo centras ir koply
čia Marijai buvo lietuviškumo 
tvirtovė. Aukštai vertino Lietu
vių fondą. Po mirties Marijos 
troškimus vyras Povilas ir vaiku
čiai ištesėjo kiekvienai instituci
jai paskyrė po 100 dol. —Marijos 
draugai dar sudėjo 100 dol. Ma
rijos gerbėjai mišioms aukojo

A. a. Marija Tamošiūnienėj '' ' t
200 dol. — Gedulingi pietūs bu
vo paruošti Račiūno Svetainėje. 
Miela Marija, gimtosios žemės 
sauja, gintarėlis, gausios maldos 
telengvina Tave amžinybėje. 
Jums Audrone ir Algį, ištvermės 
gyvenime. Neapvilkite motinos, 
tėvukas Jūsų neapleis...

T. J

PRIĖMĖ DIPLOMATUS
x. . . Naujasis Vatikano valstybės pagysiu, palieku vaikučius ir jus ^,kretoliu8 k„dllM|aa j 

visus...
Laidotuvės. Giminių, draugų 

ir net nepažįstamų lietuvių, Pet
kaus koplyčia perpildyta. Puoš
nios gėlių pokštės, vainikai, bu
vo gilios pagarbos tauriai lietu
viai, rūpestingai motinai atpil
das.

Prie velionės Marijos budėjo 
uniformuotos skautės. Švenč. Pa
kelės Marijos Gimimo parapijos 
klebonas prelatas Viktoras Čer
nauskas su mokyklos vienuolė
mis seselėmis atvedė apie 60 mo
kinių 8-to skyriaus kuriame mo
kosi Algis, atsisveikinti. Sukalba 
rožinį. Visi praeina su ašaromis 
akyse, pravirksta visi buvę koply
čioje.

Artimi Tamošiūnų giminai
čiai iš Clevelando prie velionės 
Marijos padėjo Lietuvos žemės 
saują ir gabalą gintaro, kuriuos 
velionė Marija taip mylėjo.
—Atsisveikinimo akademijoj, 
Ran. Zakarauskas pasimeldė ir 
pasakė šeimai paguodos žodžius. 
Giminių vardu atsisveikino Vin
cas Tamošiūnas iš Detroito, 
prasminga kalba, iškėlęs velio
nės Marijos rūpesčius vaikučiams

Villot pirmą įkartą oficialiai su
sitiko su pasaulio tautų diplo
matiniais atstovais, akredituo
tais prie Apaštalų įSosto, kurių 
tarpe Lietuvai atstovavo Lie
tuvos pasiuntinybės prie Šven
tojo Sosto sekretorius St. Lo
zoraitis jr. Diplomatinio korpu
so vardu naująjį Vatikano vals
tybės sekretorių pasveikino 
Diplomatinio korpuso dekanas 
Kubos ambasadorius Luis Ama- 
do — Blanco. Atsakydamas į 
sveikinimus kardinolas Villot 
pabrėžė buvusio Vatikano vals
tybės sekretoriaus kard. Cicog- 
nani nuopelnus ir išreiškė vil
tį, kad ir ateityje pasaulio tau
tų diplomatiniai atstovai padės 
sėkmingai spręsti bendrus Baž
nyčią ir pasaulį liečiančius klau 
simus.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm, 
tr kt.

GUŽAUSKŲ 
bi:vi:kijY hills gelinycia 

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

MARITHA LEUGOUD 
LEVGAUDAS

Ziupsnytė
Gyveno 10806 S. Prairie Avė.
Mirė birželio 2 d., 1969, 5:40 

vai. vak., sulaukus 79 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė

dainių apskrities, Gudžiūnų fi-
lijos.

Amerikoje išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, 5 sūnūs: Bruno, 
marti Betty, John, marti Thel- 
ma, Stanley, marti Bernice, Alex, 
marti Ruth, ir Edward; duktė 
Helen Szymborski, žentas Jero- 
me, 13 anūkų, 2 proanūkai, Le- 
tuvoje brolis ir sesuo bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
birželio 5 d. iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į Visų šventų
jų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės selą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečame visus: 
gimines, di,augus ir pažjstamus 
dalyvauti šose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė, 
marčios, žentas, anūkai ir pro
anūkai.

Laidotuvių direktorius Leo
nam Bukauskas. Tel. CO 4-2228Ccrdobos mieste, Argentinoje, suimti riaušininkai laukia kol polici

jos bus nugabenti.

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų 1968-69 m. m. tėvų komitetas. 
Iš k. j d. sėdi: Aniceta Mažeikienė — sekr., Bernardas Vindašius — pirm., 
Zina Pocienė — parengimų vadovė. Stovi: Kazys Kaminskas — vice- 
pirminink., dr. Petras Rasutis — narys, Vida Kosmonienė — parengimų 
vadovės pavaduotoja ir Leopoldas Kupcikevičius— ižd.

Nuotr. V. Noreikos

L. B. HARTFORDO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Valdybos pranešimą papildė 
sekcinių komitetų pirmininkai: V 
Bražėnas — apygardos politinės 
akcijos veikla, Z. Strazdas — 
bendradarbiavimas su pabaltie- 
čiais ir kitomis tautybėmis, A.
Dragunevičius - apygardos kul
tūrinis ir informacinis darbas, G.
Žemaitaitis - jaunimo reikalai.

Platesnės diskusijos palietė 
taip pat nesklandumus, pasireiš
kusius tarybos sesijoje Chicago
je. Be pirmininko, savo įspūdžiais
pasidalino tarybos nariai V. Bra- Chicagos Campbell Soups 
žėnas ir dr. P. Vileišis. Pastebė-kompanija padovanojo 54,800

Gegužės 17 d. Stamforde Va- 
liušaieių rezidencijoje įvyko Hart 
fordo apygardos metinis suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 7 a- 
pylinkių atstovai. Kadangi apy
gardai tai buvo nerinkiminiai 
metai, suvažiavimas apsiribojo 
pranešimais iš vietovių ir disku
sijomis dėl valdybos ir sekcinių 
komitetų veiklos ir ateities pla
nų.

Apygardos pirmininkas inž. V. 
Balčiūnas pabrėžė, kad apygar
dos valdyba yra koordinacinė 
institucija, tvarkanti tarpapylin- 
kinius reikalus, kurių paskira a- 
pylinkė negali atlikti. Kitas svar
bus apygardos valdyvos uždavi
nys yra atstovauti apylinkėms 
centriniuose bendruomenės or
ganuose ir šiuo atveju turėti įta- 
bus apygardos valdybos uždavi- 
kos į L. B. tarybos sprendimus 
bei į centro valdybos sudarymą. 
Tas atstovavimas tarybos sesijose 
dalinai užtaiso spragą, egzistuo
jančią tarp centro organų ir ben
druomenės narių masės. Jis pa
brėžė, kad yra pavojus, jog, kei
čiant benr. įstatus, ateinančioje 
sesijoje bus kėsinamasi elimi
nuoti apygardų pirmininkus iš 
tarybos sesijų. Taip bent per
mato tarybos prezidiumo paskir
tos įstatams keisti komisijos pa
siūlymas. Belieka tik viltis, jog
tarybos nariai, kurie yra inteli
gentiški ir patriotiški asmenys 
pagaliau supras, jog lojalumas 
bendruomenei yra aukštesnis 
už lojalumą kuriai srovinei gru
pei. Daug priklausys ir nuo vi
suomenės nusistatymo ir apylin
kių pasipriešinimo neleisti apy
gardas paversti bereikšmiu orga
nu.

Po šito pirmininko pareiški
mo suvažiavimas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją pasipriešinti to
kiam bendr. įstatų pakeitimui, 
kuris užkirstų apygardų atsto-: 
vams teisę turėti sprendžiamą 
balsą taryboje.

ta, kad L. B. taryba nukrypsta 
nuo nepartiškumo kelio. Joje, 
kaip kokiame parlamente, reiš
kiasi pozicija ir opozicija, kurios 
atkakliai kovoja dėl centro val
dybos paskyrimo. Rezultate vi
sos tarybos sesijos pavirsta gru
pinių interesų susikirtimu. Gyvy
biniai bendruomenės reikalai be
veik nesvarstomi, nes tam nėra 
ir reikalo. Tokios sesijos kenkia 
bendruomenės prestižui ir erzi- 

• na apylinkes, kurios norėtų 
bendruomenę matyti kaip visiš
kai nepartinę organizaciją. Ta
rybos sroviškumas taip pat sun
kina ir centro valdybos darbą, 
nes iš vienos pusės centro valdy
ba yra priversta subordinuotis 
nedarniai tarybai, o iš antros 
pusės įsigyti apylinkių pasitikėji
mą, kas ne visuomet jai pavyksta.

Svarbiausias suvažiavimo nuta
rimas buvo įtraukti į bendruome
nės darbą daugiau lietuviško 
jaunimo. Hartfordo apylinkė šia
me bare jau atliko didelį darbą.

Bendrai, suvažiavimas praėjo 
labai darbinga ir draugiška nuo
taika. Stamfordo apylinkė, o y- 
patingai suvažiavimo globėjai 
Valiušaičiai, atliko puikų darbą 
suvažiavimui techniškai organi
zuoti.

Susirinkimui vykusiai pirmi
ninkavo Hartfordo naujas apy
linkės pirmininkas Alfonsas Dzi- 
kas. Sekretoriavo Zita Dapkienė.

Z. D.

DOVANOJO 
SRIUBOS SKAUTAMS

A. -j- A.
ANTANINA RACHUKAITIS

ROCKAITIS - Sinulkevičiūtė
Gyveno 4508 S. Paulina St.
Mirė birželio 2 d., 1969, 10:45 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskrities ir parapijos, 

Puskepalių kaimo. Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Frank, marti

Dorothy, Edward, marti Ann, ir John, marti Marilyn, marti 
Gene Rockaitis, 3 dukterys: Mary Beinar, žentas Bruno, 
Antonia Palmer ir Helen Garot, žentas Howard, 21 anūkas, 
17 proanūky, sesuo Monika Zalickas, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioj, 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks ketv., birželio 5 d. iš koply
čios 8^30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnūs, dukterys, marčios, žentai, anūkai ir 
proanūkai

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

a|a

A. -f- A.
BERNICE G. DOMARK

DOMARKAS — Milash'aitė
Gyveno 1623 So. 47tb Court, Cicero, Illinois.
Mirė birželio 2 d., 1969, 9 vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Michael, marti Vir

ginia, 2 anūkai: James ir Michael, su žmona Sandra, proanū- 
kas Michael John, broliai ir seserys Amerikoje ir Lietuvoje, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks ketv., birželio 5 d. 
iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į ŠJv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv7. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai, proanūkas ir kiti giminės-
Laid. direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108.

A. + A.
PRANAS OLŠAUSKAS

OLIS «<
Mirė birželio 2 d., 1969, 7:45 vai. ryto, sulaukęs 76 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Žiežmarių miestelio
Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Laucevičiū

tė), sūnūs Pranas Olis, marti Aldona, Česlovas Olišauskas. 
marti Stasė, 2 anūkai: Audronė ir Linas; Lietuvoje sūnus 
Tadas Olišauskas, marti Regina, >2 anūkai: Valdis ir Remigi
jus su šeimomis: Vokietijoje duktė Gabrielė Baltušis, ir kiti 
giminės.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California 
Avė. Laidotuvės įvyks ketv., birželio 5 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žjstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.
Dėl informacijos skambinti tel. YA 7-1911.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 4 d.- 7

skardinių sriubos tautinei skau 
tų jamboretei.

DARBAI JAUNUOLIAMS
Užsidarant mokykloms vasa 

ros atostogoms, Morgan Mur- 
phy vadovaujama komisija ap- 
klausinėja įvairias įmones, no
rėdama surasti vasaros darbų

35,000 jaunuolių nuo 16 iki 21 
m. amžiaus. Pernai surasta 30, 
600 tokių darbų. Jaunuoliai, no
rį vasaros darbo, raginami 
tuojau registruotis savo vietinė 
se Illinois Employment Service 
raštinėse. Adresai raudami te
lefonų knygoje.

IGNUI JONIKUI,
jo mylimai žmonai

A. f A. ELENAI
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ona ir Maryte Gribin, 
Stasys Mankus,
Jonas llčiukas, 
Mykolas Bajorūnas

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Facilitiaa

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

MAZEIKA&EVANS
FUNERAL HOME

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 5ūth Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraidas 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

r. i
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SUNOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA 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.. OAKLAWN. ILL. Tel. 636-2820

1



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 4 d. Chicagos
i X Amer. liet. tautinės sąjun
gos sukaktuvinis seimas, minint 
sąjungos 20 metų sukaktį, bu
vo gausus dalyvių skaičiumi ir 
vaisingas darbais. Apie 60 at
stovų atstovavo 18 skyrių. Pa
grindinę paskaitą laisvinimo 
klausimais skaitė ALTos pirm 
E. Bartkus. Centr. valdybos 
pirmininku perrinktas T. Blins 
trubas, c. v. nariais išrinkti: V. 
Mažeika, K. Pocius, M. Šimkus 
ir C. Modestavičius. Sąjungos 
garbės nariais pakelti: Stp. 
Biežis, K. S. Karpius ir Alb. 
(Trečiokas. Centro valdybos bū 
stinė ir toliau bus Chicagoje.

X Rašyt. Charles Angoff, 
40 knygų autorius, Farleigh 
Dickinson universiteto, New Jer 
sey, profesorius, buvo atvykęs 
su žmona kelioms valandoms į 
Chicagą, kur apžiūrėjo “Drau
gą”, Čiurlionio galeriją, aplan
kė švč. P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią. Juos lydėjo 
LRD draugijos pirm. Al. Baro
nas ir vald. nariai A. Kairys ir 
P. Gaučys. Per (keletą valandų 
su svečiais čikagiškiais rašyto
jais turėjo progos pasikalbėti 
įvairiomis literatūrinėmis temo
mis. Svečiai buvo nustebinti 
lietuvių kultūriniais atsiekimais. 
Platesnis su profesorium pasi
kalbėjimas bus išspausdintas 
“Drauge”.

X Kas pametė kapinių dieną 
Bruzgilienės darže foto apara
tą, gali skambinti šiuo telefono 
numeriu 894-8476.

X Lietuvių moterų Iklubų fe
deracijos Chicagos klubo visuo 
tinis metinis narių susirinki
mas įvyks birželio 8 d. 3 v. p. 
p. Jaunimo cenrte. Narės pra
šomos dalyvauti, nes bus ren
kama nauja valdyba. Kviečia- 
čiamos ir naujos narės, prijau
čiančios šiam pasaulio lieutvių 
moterų vienetui.

X šv. Kryžiaus ligoninės 
kursas namie sergantiems slau 
gyti pradedamas birželio 12 d., 
kaip skelbia ligoninės administ
ratorė sesuo Almarita. Norį 
lankyti klasę turi kreiptis į li
goninės Sočiai Service depar
tamentą. Kursai tęsis dvi sa
vaites, tris kartus į savaitę. 
Pamotkos vyks rytais. Baigu
sioms ligoninė padės surasti 
darbo.

X Regiuos Patlabaitės ir dr. 
Rimvydo šliužo sutuoktuvės 
įvyks birželio 28 d. 1 vai. p. p. 
Švč. P. M. Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke Vaišės įvyks 
Cicero šv. Antano parap. salėj.

X Cicero Šv. Vardo draugi
jos ateinantį sekmadienį šv. 
Mišios 7:30 v. r. Po to pusry
čiai ir susirinkimas salėj.

X Liūdnųjų birželio įvykių 
minėjimas į vytis penktadienį, 
birželio 20 d., 7:30 v. v. Jauni
mo centre. Iškilmės prasidės 
apeigomis prie aukuro, kur Ibus 
padedamas vainikas žuvusiems. 
Tolimesnė programa vyks salė
je. Prelegentas — Ignas Andra- 
šiūnas. Meninę dalį atliks Pėda 
goginio Lituanistikos instituto 
studentai: Rimas Černius, Biru 
tė Lieponytė ir Ramutė Plioply- 
tė, atlikdami Domo Veličkos 
“Mažųjų brolių baladę”. Tai 
yra tremties atminimų etiudas. 
Stud. Antanas Rauchas tvarkys 
apšvietimą ir garsinius pritai
kymus. Minėjimą ruošia Ame
rikos Lietuvių tarybos Chica
gos skyrius.

X Dalia ir dr. Kazys Bobe
liai, gyv. Elgin, III., birželio 2 
d. susilaukė dukrelės. Motina 
ir naujagimė yra sveikos ir ti
kisi greitai grįžti namo. D. ir K. 
Bobeliai jau augina tris sūnus 
ir dvi dukras.

X Akt. Marija Dikinienė ir 
Ona Galvydienė pereitą savaitę 
iš ak. Lietuvos gavo liūdną ži
nią, kad ten senatvės sulauku
si mirė jų motina.

X Dr. K. Šidlauskas, Alto
valdybos narys, sutiko tvarkyti 
Lietuvių Tautos genocido paro
dos teisinius reikalus. Dr. K 
Šidlauskas Alte atstovauja 
Tautinę Sandarą.

X Mindaugas L. Griauzdė,
Cicero Ateities krepšininkų vie
nas geriausių žaidėjų, už spor
tą laimėjęs daug trofėjų, baigė 
su pagyrimu St. Ignatius aukšt. 
mokyklą. Ta proga birželio 1 d. 
jo tėveliai Liuda ir Kazimieras 
Griauzdės iškėlė savo sūnaus 
garbei vaišes, kuriose dalyvavo 
graduanto draugai ir šeimos ar
timųjų būrys. Iš Kanados buvo 
atvykusi M. Griauzdės krikšto 
motina ir seneliai, kurie tik 
prieš trejus metus yra atvykę 
pas savo vaikus iš ok. Lietuvos.

X A. Jučas užsakė “Draugą” 
savo sūnui ikapiontui dr. K. A. 
Jučui, dabar esančiam Vietname 
ir ta proga pridėjo 7 dol. auką 
mūsų spaudai paremti. Nuošir
džiai dėkojame.

X Berniukų stovykloj, (kuri 
bus nuo birželio 15 iki 28 d. tė
vų marijonų sodyboje, Claredon 
Hills, III., dainavimą mokys 
Kristijono Donelaičio lituanis
tinės mokyklos mokytojas V. 
Gutauskas ir K. Skaisgirys. 
Stovyklos reikalais kreiptis tel. 
PO 7-1687.

X Didelių nuostolių pridaro 
drėgmė. Oasis drėgmės išimtu- 
vas (dehumidifier) — geriausia 
pagalba. Įsigykit Gradinsko vė
sintuvų, TV ir radijų krautuvė
je, 2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(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 (Sk.)

X Tauragės klubas kviečia 
visus asitlankyti į linksmą ge
gužinę, rengiamą birželio 8 die
ną O. Bruzgulienės sode, 8274 
:S. Keane Avė. Gros K. Ramo- 
nio orkestras. Pradžia 12 vai. 
dieną. (pr.)

X Dingo šuo — Pilkas, 
Schnauzer veislės, vyr. gim., 
vardu Sargis, 62 ir Western 
apyl. Ką nors žinančius prašo
me paskambinti, būsime dėkin
gi ir atsilyginsime. RE 7-7864. 
u_____________ (sk.)

žinios
DIEVO KCNO ŠVENTĖ 

PERKELTA

Chicagos arkivyskupijos kan
celiarija praneša, kad Dievo 
Kūno — Corpus Christi šventė 
iš birželio 5 d. perkelta į sek
madienį, birž. 8 d.

DAUGELIS BAIGIA 
AUKŠT. MOKYKLAS

Chicagos viešųjų mokyklų 
taryba praneša, kad šiomis die 
nomis 20,445 moksleiviai baigia 
aukšt. mokyklas. Įdomu, kad 
baigiantieji sudaro tiktai 56 
proc. prieš ketverius metus 
pradėjusių 36,414 mokinių. Pra 
dines mokyklas šiais metais bai 
giančių skaičius siekia 41,000.

GINKLŲ REGISTRACIJA

Generolas Francis Kane, 
tvarkąs Chicagos ginklų regis
travimo įstatymą, prane&a, kad 
per paskutinius metus Chicago
je užregistruota daugiau 350, 
000 ginklų. Įstatymas įsigalio
jo 1968 m. balandžio mėn.

KADA LEIDŽIAMA 
LAISTYTI ŽOLĘ

Vandens ir kanalizacijos de
partamentas praneša, kad pa 
gal Chicagos įstatymą gyven
tojams leidžiama žolę laistyti 
nuo 5 iki 7 vai. ryto, nuo 2 iki
4 vai. po piet, ir nuo 8:30 iki 
10:30 vai. vak.

$300 UŽ KVADRATINĘ 
PĖDĄ ŽEMĖS

Akcijų pardavėjai Paul Kim- ( 
bąli ir James Doherty pasiūlė
5 mil. dolerių už 16-kos aukštų 
pastatą 19 13. LaSalle st. Jie 
žada pastatą nugriauti ir jo 
vietoje pastatyti 30 aukštų 
dangoraižį už 22 mil. dolerių. 
Jų pasiūlyta suma sudaro brar. 
giausią kainą už miesto centre 
žemę, atseit $300 už vieną kvad 
ratinę pėdą.

x Sol. Alg. Grigas birželio 
15 d. dainuoja Detroite Baltijos 
tautų rengiamame birželio įvy
kių minėjime.

x Aldutės, vadovaujamos 
Alice Stephens, išpildys meni
nę programą per vakarienę bir
želio “Red Lentem Inn”, Bever 
ly (Shores, Ind. Vakarienės tiks 
las — telkti lėšas Lietuvos Ne
priklausomybės paminklui sta
tyti Lituanikos parke. Ta pro
ga bus paminėti ir tragiškieji 
birželio įvykiai Lietuvoje. Įėji
mas tik su (kvietimais.

Su Svečiais iš Kolumbijos. Iš kairės: adv. J. Totoraitis, sol. Iz. Mo- 
tekaitienė, dantų gyd. P. Totoraitienė, pianistas M. Mctekaitis.

SVEČIAI IŠ
Dantų gydytoja Petronėlė ir 

Jonas Totoraičiai gegužės 17 d. 
atskrido į Chicagą iš Medellino, 
Kolumbijos, ir dalyvavo savo 
sūnaus inž. Kazimiero ir Vidu
tės Idikaitės vestuvėse, kurios 

i įvyko gegužės 24 d. Chicagoje 
Į yra apsistoję pas p. Leoną ir 
Petronėlę Krajauskus, 7201 So. 
Campbell. Ateinantį šeštadienį 
išskris vėl į Medelliną. Petronė
lė Totoraitienė (Leimonaitė) 
turi savo kabinetą Medelline. 
Adv. J. Totoraitis yra įsigijęs 
dantų techniko profesiją ir dir
ba kartu su žmona dantų gy- 

1 dymo kabinete. Totoraičiai sa
vaitę viešėjo inž. Mikailos šei
moje, Detroite. Buvo nuvežti ir 
į Dainavos stovyklą, kur tuo

KOLUMBIJOS
metu vyko ateitininkų studentų 
stovylkla, padariusi svečiams iš 
Kolumbijos ypatingai gerą 
įspūdį. Kartu su tėvais iš Ba- 
gotos į Chicagą atvažiavo ir To 
toraičių duktė Virginija, baigu
sį matematiką, o dal'aar dirban
ti National City banke, Kolum
bijos sostinėje. Po brolio ves
tuvių, minėto banko ikomandi- 
diruota, Virginija vienam mė
nesiui išskrido į New Yorką. 
Sol. Iz. Motekaitienė ir pianisto i 
Manigirdo Motekaičio lydimi p. j 
Totoraičiai aplankė prel. Kru
pavičių ir eilę (kiųt savo pažįs
tamų bei “Draugo” redakciją, j 
Totoraičiai jau 20 metų kai: 

I prenumeruoja “Draugą”.

Įsteigta* Lietuvių Moky uju S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chlcago, III. oOGJo

MES ESAME LIETUVIAI
Jus esate dar per jauni, kad 

suprastumėt, jog gyvendami 
čia Amerikoje, kalbėdami dau
gumoj tik angliškai, eidami į 
Amerikos mokyklas, turite būti 
iktoki, negu tie amerikoniukai. 
Jūs niekuo nuo tų amerikoniu
kų nesiskiriat, o tuo tarpu, jūs 
esajt visai kitokios kilmės — ne 
amerikoniukai, — bet lietu
viukai. Kai aš buvau tokio am
žiaus, kaip jūs, ir man buvo 
neaišku, kodėl aš turiu būti lie
tuviu? Bet mano tėveliai, lietu
viškos mokyklos, ir visos lietu
viškos organizacijos, kurioms 
aš priklausiau, gražiai man iš
aiškino, kodėl aš esu lietuvis.

Man būtų viskas daug aiš
kiau, jeigu aš būčiau buvęs 
Lietuvoj, tai nebūtų buvę jokio 
klausimo, kad alš esu lietuvis, 
nes visi lietuviai buvo vienodi. 
Ėjo į tas pačias mokyklas ir 
visur visi kalbėjo lietuviškai. 
Bet kai mane mažą tėveliai at
sivežė į Ameriką, tai aš pradė
jau daug ko nesuprasti. Bet da 
bar jums galiu paaiškinti, kode’ 
mes turime būti tuo, Ikuo esame 
užgimę.

Gal jūs girdėjote mūsų antrą 
jį himną. Ten taip sakoma: 
“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt’... Mes 
galėtume pagalvoti, kad žo
džiais daug galime prikalbėti, 
pripasakoti, bet ne visi žodžių 
klauso ir ne visi sulig tais žo

v.

Pavasario gamta. Piešė Bernadeta Janušaitė, Dariaus - Girėno lit. 
m-los V sk. mok.

PAVASARIS
Man labai patinka pavasaris. 

Man patinka, kad grįžta paukš
teliai ir čiulba. Čia yra daug 
paukštelių, bet Lietuvoje yra 
gražesnių. Man patinka ir gė
lės. Mes turime gėlių darželį 
kieme. Dvi tulpės jau žydi. Vie
na raudona, o antra geltona. 
Man dar daugiau dalykų patin
ka pavasarį, bet aš negaliu jų 
visų išvardinti.

Vilija Sakaitytė, 4 sk. 
“Jaunystės žaibas” Le
monto lit. m-los moki
nių laikr. 1969, geg. m. 

MANO PELĖS
Mano pelės vadinasi Gerbil. 

Aš turiu penkias. Jos mažo3, 
rudos. Kada laikai, jos užlipa 
ant galvos. Jos miega visą die
ną ir naktį neleidžia mums mie
goti. Jos labai greitai bėga, ne
gali jų pagauti. Viena dar va
dinasi Dauzzels, nes visada ji 
kasa ir kanda. Jos nelabai bai
lios. Gyvena 2 metus.

Ramutis AUHonis, 
Maironio lit. mok. Bro
oklyne IV sk. mokinys. 

PAVASARIO ŽINGSNIAI
Ateina pavasaris. Sniegas jau 

nutirpo, paukščiai parskrido. 
Medžiai krauna pumpurus ir 
gedės žiedus. Visi eina laukan 
pasidžiaugti. Vaikai eina žaisti. 

I Mes su diedukais važiuosim į 
į Beverly Shores, Indiana. Mūsų 
l diedukai ten nusipirko namą.

džiais elgiasi. Bet jeigu mes pa 
žvelgsime į gamtą, tai pastebė
sime, jog gamta daug nesikei
čia, o gyvi daiktai lieka tokie 
patys, kokie ir užgimę, nežiū
rint, kokion vieton jie bus nu
vežti. Štai, paimkite arklį, jei
gu mes iš Europos atvesime jį 
į Ameriką, tai, manot, (kad jis 
pasikeis į kitokį, sakysim, pa
virs į kačiuką. Ne, arklys liks 
arkliu. Dabar, paimkim iš Ame
rikos šuniuką, nuvežkim į Af
riką, ir manot, kad šuniukas 
pavirs į didelį, didėlį dramblį? 
O ne, gražus šuniukas liks gra
žiu šuniuku. Taip išeina, kokiu 
pavidalu atėjai į šį pasaulį, to
kiu turi ir likti. Dabar, saky
sim, medį nuvežkim į Lietuvą 
ir pasodinkim, manot, kad iš to 
medžio užaugs tik mažytė rau
dona gėlelė? O ne, medis iš A- 
merikos nuvežtas į Lietuvą ir 
pasodintas ten, vėl bus medis 
ir augs, žaliuos. Gali to medžio 
lapai būti žalesni ar šaknys il
gesnės, bet medis liks medžiu. 
Taip ir su žmogumi. Jeigu tu 
esi gimęs iš lietuvių tėvų, kaip 
tu gali pavirsti į vokietį, pran
cūzą ar žyduką? Nesvarbu, kad 
mokėsi kalbėti vokiškai, ar žy
diškai, bet būsi lietuvis, nes ta
vo tėvai lietuviai,o ne žydai, ar 
vokiečiai bei prancūzai.

(Bus daugiau)
Ed Modestas

Mes važiuosime sutvarkyti: su
grėbti lapus, sodinti gėles, nu
kirsti sudžiūvusias šakas nuo 
medžių.

Kai bus šilta, važiuosime pa
simaudyti į ežerą ir eisime pa
sivaikščioti. Ten mes surandam 
daug vabzdžių. Mano sesutė ir 

Į aš turime vabzdžių kolekciją. 
Kai kada atvažiuoja mūsų pus
brolis; jis irgi turi vabzdžių ko
lekciją,

Viktoras Juška, V sk. 
“Pirmieji Žingsniai” K. 
Donelaičio lit. m-los 
laikr. Nr. 5, 1969. V. 24.

KĄ DARYČIAU ANT 
MĖNULIO

Man visai nepatiktų gyventi 
mėnulyje, nes ten nėra gražu. 
Ten visai nėra medžių, upių, 
nėra nei oro. Ten tur (būt yra 
visokių baisybių. Yra gilios 
duobės, į kurias gafld įkristi. Bet 
pabandysiu aš skristi į mėnulį.

Skrisiu, skrisiu į mėnulį,
Įsikandusi aš obuolį.
Jau skaičiuojam: 10 — 9 — 

8 — 7 — 6 — 5_4 — 3 — 2 
— 1 — 0. Pakilau. Jau lekiu vis 
aukščiau ir aukščiau į erdvę. 
Oi, kaip gražu, tiek daug žvaigž 
džių! Dabar jau nusileisiu ant 
mėnulio. Pamažu, pamažu! La- 

j bai gerai! Dabar išlipsiu. Bet 
kur pirma pradėt žiūrėti, visur 
tik duobės. Oi, kaip lengva be 
oro! Ieškosiu vaikų, bet jų nė
ra. Ieškosiu namų, bet ir jų nė-

Gėlės mamytei. Asta Baškauskaitė, Brockton, Mase. 9 m.

ra. Važiuoju namo, čia nėra 
kas veikti. Ar neteisybę sakiau: 
“Ką daryčiau ant mėnulio?”

Vida Neniūtė, V sk. 
Dariaus-Girėno lit. mokykla

JEI AŠ BUČIAU MOKYTOJA

Jei aš būčiau lituanistinės 
molkyklos mokytoja, aš visai 
uždaryčiau lietuvišką mokyklą. 
Bet, kadangi aš esu tikra lietu
vaitė, neskaudinsiu žmonėms 
širdies.

Žinau, kad mamos dirba la
bai sunkiai su vaikais, ir kad 
vaikai labai sunkiai šeštadienio 
rytą keliasi. Užduočiau jiems 
nedaug darfao, bet įdomaus. Ir 
neduočiau niekad linksniuoti, 
nes itai bjauriausias, sunkiau
sias darbas.

Bet čia vėl problema. Kaip 
gi vaikai mokės teisingai kalbė
ti be linksniavimo ? Tai, atrodo, 
kad nieko negalima pakeisti.

Tad į darbą vaikai.
Birutė Sontaitė, VIII sk. 
Clevelando Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

MANO SESUTĖ

Aš turiu sesutę. Ji yra labai 
gera ir yra ištekėjusi. Jos var
das yra Liucija. Ji gimė Lietu

voje. Liucija gyvena Califor- 
nijoje, ten yra šilta ir gražu. 
Motinos dienos proga, ji mano 
mamytei atsiuntė gėlių, jos la
bai gražios. Aš manau, kad ji 
turi gerą skonį. Gal jūs turite
sesutę kaip Liuciją? Aš turiu.

* Asta Baškauskaitė,
Brockton, Mass., 9 m. 

GERAS DARBELIS
Pereitą 1968 metų vasarą, 

mes atostogavome vienoje va
sarvietėje Indianoje. Kartu su 
manimi atostogavo ir dvi mano 
draugės. Vieną gražų sekmadie
ni suvažiavo dane svečiu. Tai

Plės© v Maiašauskaitė Marąuette Parko lit. m-los IV sk. mok.

EILĖRAŠČIAI APIE MAMAS

Mamytė, tai meilė,
Pirma gėlė pavasarį. ,
Mamytė, tai paukštė,
Kuriai rūpi vaikai.
Mamytė, tai
Nepasibaigianti daina.

Rasa Ardytė,
8 skyrius

Aš myliu savo mamą,
Kaip paukštelis .myli savo

mamą.
Ji daro viską man £
Kaip Dievulio mama daro

visiems.
Algis Šalėiūnas,
6 skyrius

Aš tik vieną mamytę turiu 
Ir aš ją labai, labai myliu, 
Visokių spalvų ir rūšių 
Puokštę gėlelių jai

padovanoti turiu.
Man gaila vaikučių,
Kurie neturi tokių mamyčių, 
Nes jie tokios meilės 
Negauna ir negaus.

Laima Surdėnaitė, W
8 skyrius

Visi Vinco Krėvės lit. m-los mo
kiniai Filadelfijoje.

mes vaikai nutarėme išpildyti 
lietuvišką programą, bet su bi
lietais. Pardavėme daug bilietų 
ir suskaičiavome penkiolika do
lerių. Ką su jais daryti? Viena 
pažįstama ponia patarė atiduo
ti tuos pinigus vienai vargingai 
lietuvių seimai, mes taip ir pa
darėme. Tai buvo mūsų ger^p 
darbelis.

Vida Kazlauskaitė,
Marąuette P. Lit M.
IV sk. mokinė

Teisėjas: — Atrodo, aš ju 
kur nors mačiau?

Kaltinamasis: — (Taip, aš m< 
kiau jūsų dukterį dainavimo.

Teisėias • — 50 motu t

r


