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Priešas Kambodijoj 
spėjo pabėgti

SAIGONAS. — Amerikos žval
gybiniai lėktuvai aptiko Kam
bodijos džiunglėse apie 500 pa
statų. Jokiu būdu ten nebuvo 
kaimai. Tarp pastatų buvo iš
keltos antenos. Manoma, kad 
tenai ir gali būti priešo vyriau
sioji būstinė. Reikalas kol kas 
nėra paaiškėjęs, kol neprislin- 
ko kariuomenė.

Fishhook iškišuly, kuris da
bar atkirstas nuo likusios Kam
bodijos dalies, 8,800 amerikiečių 
ir 2,000 pietų vietnamieičių 
džiunglėse ieško slaptų vietų ir 
tunelių. Kaip korespondentai 
praneša, ieškojimas vyksta ap
link kiekvieną medį.

25,000 vietnamiečių vietovėj, 
kurią vadina “Papūgos snapu’’ 
atidžiai ieško priešo slėptuvių 
paliai kanalus ir bananų bei dar 
žovių augintojų trobelėse. Ame
rikiečiai užtiko 200 dėžes viso
kios amuniciijos, 1,200 šautu
vų, 121,000 svarus ryžių, 23 
sunkvežimius ir kitokio turto.

Didesnio priešo susitelkimo 
vis dar* nevyksta rasti. Jų žval
gyba galėjo susekti, kad juos 
rengiamasi užpulti, tai jie spėjo 
pasitraukti. Tačiau iki antradie
nio ryto sąjungininkai jau su
skaičiavo, kad šiaurės vietna
miečių ir Vietkongo karių žuvo 
1952.

Jauniausias Quebeko premjeras nuo 1897 metų, Robert Bourassa su 
žmona.

STUDENTŲ NERAMUMAI PLEČIASI
KENT, Ohio. — Kaip jau va

kar rašėm, Kent universiteto 
riaušėse žuvo 4 studentai, o ke
liolika sunkiau ar lengviau su
žeistų. šaudymas prasidėjo, kai 
nuo stogo studentai paleido šū
vius į nacionalinę gvardiją. De
monstravo kokie 3,000 studen
tų. Po nemalonių įvykių univer
sitetas buvo uždarytas, o mies
tas atskirtas nuo krašto. Stu
dijuoja 22,000.

Riaušės prasidėjo demonstra
cijom ir susirinkimais, nukreip
tais prieš Vietnamo ir Kambo
dijos karą.

Ohio gubernatorius Rhcdes 
pareišikė, kad tai nemaloniau
sias atsitikimas 'jo gyvenime. 
Pakvietiė FBI, kad ištirtų, kas 
yra kaltas dėl šūvių ir studen

Priešas už vartų
Iš Phnom Penh pranešama, 

kad komunistų daliniai artėja 
prie sostinės. Kambodijos ka
riuomenė stiprinasi prieš atžy
giuojantį priešą, kasa apkasus. 
Krizė didėja. Pirmadienį šiau
rės Vietnamo daliniai užėmė 
Neak Leung miestą ant Mekon- 
go upės.

U Thant - sukviesti 
konferenciją

NEW YORK. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
U Thant susirūpino, kad da
bartinė situacija buv. Indokini
joj nėra geresnė nei buvo 1954 
metais, gal net blogesnį. Jis 
mato vienintelę išeitį klausimui 
išspręsti — tai sukviesti Gene
vos konferencijos dalyvius ir 
išsiaiškinti prie derybų stalo. 
Tokiai konferencijai, kaip atsi
menam, rusai jau pasipriiešino.

šiaip ko nors geresnio patarti 
jis nežino.

MADISON, Wisc. »— Wiscon- 
sino upė į pietus Wisconsįn Ra- 
pids rasta nesaugi meškerioji
mui. Žuvy3 toj daly užnuodytos 
gyvsidabriu.

tų žuvimo.
Nixonas taip pat susirūpino 

jau tris dienas trunkančiomis 
Kent demonstracijomis ir pri
minė, kad kai neklaužados pra
deda operuoti smurtu, baigiasi 
tragedijom.

Rado progą demonstruoti
College Park, Marylande, 400 

policininkų ašarinėm dujom iš
vaikė studentų demonstracijas, 
kurios irgi buvo virtusios riau
šėm. Studentų neramumų pra
nešama iš viso krašto. Demon
struoja nors tik nedidelė stu
dentų dalis, bet įspūdis susida
ro, lyg kad jų būtų didžioji dau
guma. Neramumų židiniai ir jų 
vadai vis tie patys, tik ieško
ma naujų progų.

Pavergtijjij vizitas 
Kongrese

Washingtonas. — Balandžio 
28-29 dienomis Pavergtųjų Eu
ropos tautų delegacija lankėsi 
Washingtone ir vizitavo visą eilę 
senatorių ir kongresmanų. Vizi
tas nebuvo tik kurtuazinis, bet 
kartu aiškinosi ir kalbėjosi apie 
naujausius Vidurio ir Rytų Eu
ropos įvykius, tokius, kaip Brež
nevo doktriną, apribojančią val
stybių suverenumą. Tarėsi apie 
Pavergtųjų savaitę, kuri bus A- 
merikoje liepos 12-18 dienomis 
ir senatoriams bei kongresma 
nams įteikė po porą raštų: me
morandumą apie Europos saugu
mo konferenciją ir Europa po 
dvidešimts penkerių metų.

Delegacijai vadovavo Paverg
tųjų Europos tautų pirmininkas 
latvis Alfreds Berzinš. Iš lietu
vių pusės buvo Vaclovas Sidzi
kauskas.

MASKVA. — Sovietai oficia
liai paneigė Izraelio paskleistas 
žinias, kad rusai lakūnai valdo 
Egipto lėktuvus. Izraelio min. 
pirm. Goldą Meii iš savo pusės 
pareiškė, kad nesvarbu, ką sa
ko sovietai, bet jei Izraelio la
kūnai susitiks su jais padan
gėse, lygiai nušaus kaip ir egip
tiečius.

WASHINGTONAS. — Vakar 
senato teisinis komitetas vien
balsiai rekomendavo patvirtinti 
Nixono paskirtąjį į Aukščiau
sią teismą teisėją Blackmun.

* Raudonoji Kinija paskelbė, 
kad pripažįsta princo Sihanou- 
ko egzilinę vyriausybę.

Senatorius nesugyvena
su prezidentais

WASHINGTONAS. — Sena
torius Fulbright, užsienio reika
lų komiteto pirmininkas senate, 
pareiškė savo nepasitenkinimą, 
kad Nixonas nenori susitikti su 
komitetu vienas, bet tik su ati
tinkamu komitetu ir iš atstovų 
rūmų. Tada bus viso .virš 50 
žmonių ir maža galimybių ra
miai pasikeisti nuomonėmis, ne
bus laiko visiems išsišnekėti. 
Prisimindamas iš nesenos pra

eities, Fulbright pasakė, kad 
Kennedžio laikais pasišaukė jį 
prezidentas penktą valandą ir 
paklausė, ką jis mano Kubos 
raketų krizės reikalu. Klausė 
tada, kad jau žinojo ką darys, 
kai viskas jau buvo parengta 
už valandos per televiziją kal
bėti. Tas būdavo ir Johnsono 
laikais. Tai nieko daugiau kaip 
kongreso apėjimas. “Mes čia 
nieko nereiškiame, su mumis 
prezidentai nemėgo skaitytis”. 
Praėjusį ketvirtadienį jis, o taip 
pat Mansfield ir Aiken buvo pa
kviesti pas Nixoną prieš pat 
kalbą, bet nebuvo kada nei a- 
pie tai pakalbėti, nei paskaityti 
jau suredaguotos kalbos.

Fulbrighto žodžiais, preziden
tas uzurpuoja kongreso teisę

Išsprendė bažnyčių 
naudai

Washingtongas. — Aukščiau
siasis teismas išsprendė vieną se
ną ginčą, kad religinių bendruo
menių ir bažnyčių turto neapmo- 
kestinimas neprieštarauja Ameri
kos konstitucijai, atvirkščiai, tai 
tik paryškina valstybės ir religijos 
atskyrimą. Visad būdavo balsų, 
kad už Bažnyčios nuosavybę rei
kia imti mokesčius.

Religinių bendruomenių nuo
savybė Amerikoje įvertinama 160 
bilijonų dolerių.

Netoli Raimona, Kansas, susidūrė du prekiniai trauk iniai, užšoko vienas ant kito. Laimingu atveju nei 
vienas žmogus nežuvo.

Senatoriai pakerta karių moralę
WASHINGTONAS. _ Dr. 

Carl Mclntire, radijo kalbėto
jas, .pakaltino Amerikos sena
torius, kad tie pakerta moralę 
amerikiečiui karių savo pareiš
kimais ir taktika. Komunistų 
propagandai nereikia ieškoti ar
gumentų prieš karą, juos patei
kia ne kas kitas, bet aukščiausi 
Ameriikos pareigūnai, garbingi 
senatoriai.

Mdntire neseniai grįžo iš ke
lionės po Vietnamą ir parodė 
komunistų propagandinį lapelį, 
kuriuos jie mėto Amerikos ka

skelbti karą. Teisybė tačiau yra 
ta, kad Amerikos konstitucija 
skelbti karą duoda teisę tik kon
gresui, bet kaip karą vesti, pa
lieka prezidentui.

Kai kurie komiteto nariai ža
dėjo boikotuoti posėdį pas pre
zidentą. Tas tik parodytų jų a- 
roganciją, bet valstybės reika
lų supratimą.

Popieriniu laivu 
per Atlantą

Žinomas Norvegijos keliauto
jas ir mokslininkas Thor Heyer
dahl organizuoja naują ekspedi
ciją papirusiniu laivu ‘RA-2’.

Laivas statomas slaptai Safio 
miesto apylinkėse Maroke, iš kur 
startavo pirmoji ‘papirusinė’ ek

Norvegų .tyrinėtojas Thor Heyerdahl vėl pasiruošė perplaukti Atlantą 
laivu, padarytu iš papyruso, panašiai, kaip darė senovės egiptiečiai 
Prieš metus toks mėginimas jam nepasisekė, už tai dabar laivui statyki 
pasamdė indėnus nuo Titicaca ežero, Bolivijoje. Ekspediciją pradės 
ereeužes mėnesi iš Maroko.

riams. Lapely pacituota ne kas 
kita, bet trijų senatorių kal
bos; George McGovem, demo
krato iš S. Dakotos, Edvvard 
Brooke, negro respublikono iš 
Massachusetts ir Charles Goo- 
dell, respublikono iš New Yor- 
ko, Tokių lapelių rasta jau 500.

Komunistai tais vardais ko
voja prieš Ameriką. Apie tuos 
senatorius Amerika turi žinoti, 
o jų rinkėjai turi pasidaryti ati
tinkamas išvadas, sako Mclnti
re.

Arabai veikia ir 
Lotynų Amerikoje

Asuncion. — Du ginkluoti a- 
rabų teroristai įėjo į Izraelio am
basadą Paragvajuje ir paleido šū
vius. Žuvo vieno ambasados pa
reigūno žmona, o kitą sužeidė. 
Teroristus, bėgančius iš ambasa
dos, policija pagavo. Abu jauni 
arabai, prisipažino, kad priklau
so teroristų organizacijai Al Fa- 
tah.

PHNOM PENH. — Kambodi
jos premjeras gen. Lon Nol pa
dėkojo Nixonui ir visai Ameri
kai už pagalbą.

spedicija. Laikraštis teigia, kad į 
naują kelionę leisis ta pati įgula, 
kuri plaukiojo laivu. ‘RA’. Prie 
jos prisidės dar fotografas japonas.

Laivo konstrukcija šį kartą pa
keista. Jis, be kita ko, bus trim 
jardais trumpesnis už pirmąjį. 
Pasikeis ir kitos detalės. Valtį sta
to Bolivijos indėnai. Numatoma, 
kad ‘RA-2’ išplauks šių metų 
gegužės mėnesį.

Žmonės pastatė,
policija sugriovė

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų partijai trukdant nau
jų bažnyčių ir koplyčių staty
bą, Lenkijos tikinčiųjų tarpe 
didelis nepasitenkinimas. Kaip 
dabar patiriama, praeitą mėne
sį Chodkow vietovėje, pietų Len 
kijoje, tas iššaukė gyventojų, 
ūkininkų ir darbininkų, pasi
priešinimą. Nesulaukdami ofi
cialaus leidimo, vietos gyvento
jai patys padidino savo turė
tą mažą koplytėlę sekmadienio 
pamaldoms laikyti. Atvykus po
licijai koplytėlės griauti, gyven
tojai jėga bandė ją ginti. Dėl 
tokio policijos veiksmo vietos 
vyskupas Piotr Go’efciowski pa
reiškė oficialų protestą vietos 
administracijai ir Lenkijos mi
nisteriui pirmininkui Cyrankie- 
wicz.

KAM PALA. — Britų diplo
matas, kurį buvo pagrnbę afri
kiečiai, paleistas.

• Darbo departamentas ne
rado jokio ryšio tarp Yablons- 
kio nužudymo ir angliakasių li
nijos vadovybės rinkimų.

Paryžiaus derybos 
gali nutrūkti

PARYŽIUS. — Atrodo yra 
tikra, kad Šiaurės Vietnamo de
legacija nutrauks derybas su 
Amerika, ypač tada, kai Ame
rika pradės bombarduoti šiau
rės Vietnamą, jeigu to reikės.

Thuy, Š. Vietnamo delegaci
jos vadovas, Romoj laikrašti
ninkams pareiškė, kad “Ame
rikos veiksmai Kambodijoje ver 
čia pakeisti mūsų pozicijas tai
kos derybų reikalu”.

Nutraukimas derybų, kurios 
vistiek buvo tik laiko gaišini
mas, turėtų ir tam tikrų pliusų. 
Pirmiausia nebus komunistų 
propagandinio forumo, iš kur 
skleidžiami visokie tauškalai 
prieš laisvąjį pasaulį. Antra, jei 
dalykai eis geriau Vietname, 
komunistai neturės tų galimy
bių, kurias turėtų nenutraukę 
kontakto su Amerika ir kitais 
sąjungininkais.

KALENDORIUS
Gegužės 6 d.: šv. Dominin

kas Savio, šv. Liucija, Rokan- 
das, Argą.

Gegužės 7 d.: Kristaus Dan
gun Žengimas (šeštinės), šv. 
Stanislovas, šv. Domicėlė, Bu
tautas, Danutė.

Saulė teka 5:41, leidžias 7:54. 
ORAS

Dalinai saulėta, vėjuota ir 
šalčiau, temperatūra apie 50 
laipsnių.

KATALIKAI
PASAULY

Tikybos dėstymas Lenkijoje

WLOCLAWEK. — Wlocla-
wek’o vykupija Lenkijoje ypatin
go dėmesio skiria religiniam ug
dymui ir katekizmo mokymui. 
Religijos pamokos šiemet dėsto
mos 862 patalpose; 318 bažnyti
niuose pastatuose ię 54 priva
čiuose namuose. Religiją dėsto da 
giau negu 40 kunigų, 75 seserys, 
6 seminaristai ir 16 pasauliečių 
mokytojų. Be to, Wloclawek vys
kupijoje veikia specialūs kursąi, 
kuriuose rengiami nauji religijos 
mokytojai.

Ta proga verta prisiminti, kad
Lietuvoje tikybą dėstyti vaikams 
yra uždrausta. Esame skaitę pa
čių bolševikų spaudoje, kad eilė 
kunigų buvo nubausta “už reli
ginę propagandą vaikų tarpe.”

Kova su neraštingumu
LA PAZ. — Bolivijos katalikų 

devynios mokyklų reikalams skir
tos radijo stotys šiomis dieno
mis pasirašė sutartį su Bolivijos 
švietimo ministerija bendrai jpeš 
švietimo ministerija bendrai akci
jai prieš analfabetizmą.

Trūkstant reikiamų moky
tojų ir mokyklų neprieinamose 
krašto vietovėse, gyventojai ap
rūpinami radijo klausymo apa
ratais ir gali sekti radijo bango
mis perduodamas pamokas.

Religinio meno paroda
KATOWICE. — Katowice vys

kupija Lenkijoje šiomis dienomis 
suorganizavo didelę religinio me
no parodą, kurią atidarė vietos 
vyskupas Bednorz. Parodoje iš
statyta gausūs vietos menininkų 
sukurti religiniai kūriniai.

Namai benamiams
ERNAKULAM. — Indijos ka

talikų Emakulam vyskupija jau 
kuris laikas pradėjo vykdyti sta
tybos programą, kad aprūpintų 
butais neturinčius pastogės. Pas
kutiniųjų metų kardinolas Pare- 
catil iškilmingai pašventino 40 
atskirų namų grupę, skirtą be
namiams, nežiūrint rasės ir reli
gijos skirtumų. Projektas vykdo
mas katalikų aukomis ir valsty
bės skiriama subsidija.

Ankstyvoji krikščionybė 
Sudane

Chartumas. — Romos univer
siteto archeologinė ekspedicija 
Sudanui priklausančioje Nubijos 
dalyje atkasė krikščionių kapus 
ir paminklus iš ankstesnio ne
gu dešimtasis šimtmetis po Kris
taus. Iš paminklų aiškėja, kad 
Egipte ir Sudane krikščionybė 
žydėjo tarp 5-jo ir 13-jo šimtme
čio.

Pusė Madagaskaro krikščionys

TANANARIVE. — Naujausi 
statistikos duomenys parodo, kad 
iš 6 milijonų Madagaskaro gy
ventojų pusė išpažįsta krikščio
nių tikėjimą. Jų tarpe 1,600,000 
priklauso katalikų Bažnyčiai. 
Madagaskaro saloje veikia trys 
katalikų metropolijos ir 12 vys
kupijų. Ypatingai sėkmingai čia 
veikia katalikų mokyklos ir įvai
rios karitatyvinės institucijos.

Atgaivinamas laikraštis
BRATISLAVA. — Slovakijos ry 

tų apeigų katalikų Bažnyčia, po 
ilgesnių derybų su Čekoslovakijos 
komunistine valdžia, vėl gavo 
leidimą leisti laikraštį “Slovo” 
skirtą Slovakijoje gyvenantiems 
250.000 vyrų apeigų katalikų ti
kintiesiems. Slovakijos tikintie
siems, vartojantiesiems slavų rai
dyną, kas dvi savaitės bus leidžia
ma atskira “Slovo” laida slavių 
komis raidėmis.
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SKAUTŲ TUNTO ISTORIJA 
VAIZDUOSE

jaunąs skautas siūlo broliams akademikams -— Virgilijui Krapauskui ir Vol
demarui Sadauskui įsigyti Lituanicos tunto Vinco Krėvės draugovių lei
džiamą laikraštėlį “Skiltis”. Nuotr. Rimo Dagio

Minėdamas savo veiklos dvi
dešimtmetį Aušros Vartų skau
čių tuntas Chicagoje išleido kuk
lų, bet su didele meile paruoštą 
ir skoningai išleistą 88 psl. lei
dinį. Tai trumpa šio tunto isto
rija, gausiomis nuotraukomis by
lojanti paie .plačios apimties veik
lą.

Leidinio viršelyje tunto ženk
las, kuklus užrašas — 1949- 1969 
“Aušros Vartų tuntas” ir žalsva
me tautinių raštų fone sukaktu
vinių metų tunto sueigos nuo
trauka, kurioje gausus šypsančių 
sesių būrys kviečia pažvelgti į kny 
gos turinį.

Pirmajame puslapy — tunto 
ženklas ir šūkis, nusakąs šio vie
neto nuotaiką ir dvasią: “Darbas, 
džiaugsmas, pareiga — Aušros 
Vartuos visada!”

Toliau versdami lapus randa
me leidinio darbuotojų sąrašėlį, 
Aušros Vartų tunto dainą, su
kurtą v.sk. vyr. si. Irenos Šerelie- 
nės. Tai lyg įvadas į turtingą isto
riją, atsiveriančią su ketvirtajame 
puslapyje talpinamais dokumen
tais—tuometinės LS seserijos vyr. 
skautininkės v.s. Juozės Augustai- 
tės-Vaičiūnienės 1949.9. 25 d. 
Schweinfurte pasirašytais įsaky
mais, kuriais patvirtinamas Auš
ros Vartų skaučių tunto Chica
goje įsisteigimas 1949.VII. 30 d. ir 
s. Ninos Grigaliūnienės paskyri
mas pirmąja tuntininke. Penkta
jame psl. — tunto globėjos ps. 
Juzės Dauždvardienės nuotrauka 
ir linkėjimai dvidešimtmetį šven
čiant.

Iš tolimesnių leidinio puslapių 
žvelgia pirmoji tuntininke s. n. 
Grigaliūnienė-Norienė ir tunto 
užuomazga — pirmosios Lapių 
skilties sesių penketukas. Susi
pažįstame su dvasios vadovais, 
kurių iki šiol priskaitomi šeši, jų 
tarpe ir ilgametis LSS dvasios 
v.s. kun. Juozas Vaišnys, S.J. To
liau per du puslapius rikiuojasi 
14 buvusių tuntininkių, daug 
nuoširdaus darbo įdėjusių į šio 
didelio skautiško vieneto išugdy
mą.

Žvelgdami į pirmąjį tunto są
rašą, patiriame, kad 1949 m. jam 
priklausė 66 narės - 26 vyr. skau
tės, 32 skautės ir 8 paukštytės.

1948 m. įsisteigusi pirmoji 
penkias nares turėjusi Lapių skil
tis buvo užuomazga našios skau
tiškos veiklos Chicagoje, išugdžiu 
sios net tris skaučių tuntus. Tun
to medis akyvaizdžiai nusako ka
da bei kur atskiri jo vienetai kū
rėsi, kaip ilgai veikė. Vieni jų po 
keletos metų veiklos dėl įvairių 
priežasčių nustojo egzistavę, kiti 
sudarė seseriškų tuntų pagrindus, 
gi treti klestėdami plečiasi nuo
lat skaičiumi augančiame Auš
ros Vartų tunte.

Leidinio 13 psl. susipažįstama 
su 1968-69 m. tunto vadija. 
Toliau, po 2 pus., skiriant kiek
vienai, pristatomos 8 skaučių, 
vyr. skaučių būdingesnių nuotrau
kų. Po vieną puslapį skiriama ir 
trijų suaugusiųjų vyr. skaučių 
būrelių paminėjimui. Neužmirš
tos ir išėjusios namo — 33-me 
psl. iš nuotraukų žvelgia ketu
rios 1954-66 m. laikotarpyje mi
rusios sesės ir vadovės.

Įdomiai paminėti tunto repre
zentaciniai įvykiai ir tėvų -rėmė
jų veikla. Vienuolika puslapių pa
skirta būdingoms 1962-69 m. lai
kotarpio Kaziuko mugių nuotrau
koms. Net 26 pusi. skiriami sto
vykloms prisiminti ir 12 psl. 
nuotraukų, vaizduojančių įvairias 
tunto šventes ir įvykius. Pasku
tiniajame psl. —Aušros Vartų 
tunto vakarinė daina.

Šalia nuotraukų leidinyje ne
trūksta ir gražių piešinių, ku

riuos sukūrė jaunosios vadovės, 
meno studentės, vyr. skautės v.sl. 
Jūratė Eidukaitė ir v.sl. Gražina 
Maleckaitė.

Redakcinę komisiją sudarė ps. 
Stasė Damijonaitienė, v.sl. Aldo
na Kaminskienė ir ps. Janina 
Mikutienė, bei jų talkininkės - 
tuntininke s. Danutė Eidukienė 
ir kitos vadovės. Jos daug ilgų 
kruopštaus darbo valandų pa
šventė ruošdamos medžiagą šiam 
leidiniui. Darbą atliko pasigėrė
tinai. Šis leidinėlis akyvaizdus 
priminimas, kad būtina tvarkin
gai vesti vienetų knygas, užrašy
ti įvykius, sudaryti nuotraukų 
albumus, kurie laiko tėkmėje pa
sidaro svarbi istorinė medžiaga.

Leidinio nuotraukas žiūrint 
pastebima, ne tik ką veikė ir kaip 
plėtojosi pats tuntas, bet taip pat 
kaip jame augo ir brendo atskir- 
ros jo narės. Ypatingai ryškėja 
jaunųjų vadovių skautiškas ir 
asmeniškas augimas-brendimas.

Leidinėlis susilaukė malonaus 
šilto įvertinimo. Padėkos laiš
kai už jį ir nuoširdūs linkėjimai 
tuntui į trečiąjį dešimtmetį įžen
giant gaunami net iš kituose 
kontinentuose esančių skautiškų 
vienetų ir buvusių tunto sesių. 
Dar yra likęs nedidelis šio leidi
nio egzempliorių skaičius. Susido
mėję juo, gali kreiptis tiesioginiai 
į Aušros Vartų tunto vadovybę 
ar “Skautybės Kelio” redaktorę.

Sesė Gabija
TAURAUS LIETUVIO 

LAIDOTUVĖS
Cicero bai. 19 d. mirė ilga

metis lietuvių Šv. Antano parapi
jos klebonas prel. Ignas Albavi- 
čius. Velionis buvo nuoširdus lie
tuvybės puoselėtojas ir lietuviš
kų, ypač jaunimo, organizacijų 
organizacijų rėmėjas. Su juo atsi
sveikinti į Butkaus -Vasaičio kop
lyčią organizuotai su vėliavomis 
atvyko Birutės, Mindaugo ir Kęs
tučio draugovių skautai skautės ir 
vadovai-vės. Dalyvavo ir didokas 
būrys Ciceroje gyvenančių skau
tininkų. Kpplyčioje bendrai su
kalbėję maldas, skautai-tės atsi
sveikino su velioniu prieidami 
po du prie karsto. Per oficialų 
atsisveikinimą skaučių vardu jau 
trų žodį tarė vyr. sk. v.sl. Jazmi
ną Baukytė.

Išlydint velionį į bažnyčią, 
skautininkai, išsirikiavę eilėmis 
iki bažnyčios durų, sudarė garbės 
sargybą.

Per rožančių bažnyčioje budė
jo Birutės ir Mindaugo draugo
vių ir ateitininkų vėliavos. Vėliau, 
iki 9:30 vai. vak. prie karsto gar
bės sargybą ėjo skautininkės ir 
Mindaugo draugovės broliai.

Balandžio 22 d. ryte, per šv. 
Mišias, bažnyčioje prie karsto 
pasikeisdamos budėjo po dvi 
skautes. Karstą iš bažnyčios išly
dint, skautės sudarė garbės sar
gybą -špalerius.

Skautų ir skaučių draugovių 
vardu už šį taurų lietuvį ir jau
nimo organizacijų rėmėją už
prašytos šv. Mišios Šv. Antano 
lietuvių par. bažnyčioje, kurios 
klebonu jis išbuvo 26-rius me
tus.

PASAULINĖS SKAUTYBĖS 
STRUKTŪRA

Lituanicos tunto skiltininkų 
kursai tebevyksta. Kas sekmadie
nį kursantai renkasi įdomiems 
pašnekesiams, diskusijoms ir prak 
tiškiems užsiėmimams. Kiekvie
ną pašnekesį praveda vis kitas 
lektorius, todėl kursai visiems lan 
kytojams tikrai įdomūs. Sužino
me ir išmokstame daug įvairių 
dalykų. Kai kuriomis žinomis šio 
skyriaus pagalba bandome pasi

dalinti su visais broliais ir sesė
mis. Labai įdomus ir turtingas 
informacijomis buvo j.v.s. Bro
niaus Juodelio pašnekesys apie 
pasaulinės skautybės struktūrą. 
Čia santrauka.

Pasaulinį skautų sąjūdį suda
ro visų demokratinių valstybių 
skautų brolijos, turinčios oficia
lų Pasaulipio skautų biuro pri
pažinimą. Neoficialiai šiam sąjū
džiui priklauso ir dabartinė Lie
tuvių brolija, neturinti pripažini
mo.

Pasaulinė Skautų konferencija
Vyriausia pasaulinė skautų sis

temos sprendžiąmoji institucija 
yra Pasaulinė skautų konferen
cija. Ją sudaro kiekvienos valsty
bės skautų brolijos atstovai; po 
6 asmenis nuo kiekvienos broli
jos.

Pasaulinės skautų konferenci
jos vyksta kas 2 metai.

Tikslas: Skautų draugystės ir 
vienybės išlaikymas, pasikeiti
mas idėjomis, ir patyrimu bei 
rekomendacijomis.

Konkretūs darbai: 1. Nutarti 
kur . ruošti Pasaulinės sakutų 
jamboree’s.

2. Išrinkti Pasaulinio skautų 
komiteto narius.

Pasaulinis Skautų komitetas
Pasaulinės skautų organizacijos 

reikalų sprendimui ir nutari
mams yra speciali vykdomoji ins
titucija — Pasaulinis skautų ko
mitetas, sudarytas iš 12 skirtin
gų kraštų atstovų. Šio komiteto 
nariai tampa pasaulinės skauty
bės atstovais ir savo krašto nebe- 
atstovauja.

Komiteto pareigos: 1. Nuspren
džia naujų narių priėmimą į Pa
saulinę skautų konferenciją.

2. Išrenka Pasaulinio skautų 
biuro generalinį direktorių.

3. Nustato pasaulinės skautų 
konferencijos sesijos programą.

4. Darbo sprendimus ir atlieka 
darbus tuo metu, kai nevyksta 
Pasaulinės skautų konferencijos 
sesijos.

Pasaulinio skautu komiteto na
riu gali būti tik vienas to kraš
to atstovas, neilgiau 6 metus. 
Kas antri metai yra prirenkami 
4 nauji komiteto nariai.

Pasaulinis skautų biuras
Pasaulinės skautų konferen

cijos ir Pasaulinio skautų komi
teto nutarimams vykdyti yra Pa
saulinis skautų biuras — pasto-

Į PAKVIESKITE MAMYTES
STOVYKLON

i Didelį susidomėjimą sukėlęs 
filmas “Penktoji tautinė stovyk- 

| la” Chicagoje bus. pakartotina* 
[rodomas sekmadienį, geg. 10 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro didžio

joje salėje. Pasinaudodami šia 
proga, Chicagos skautai ir skautės 

' galėtų suteikti malonią Motinos 
Į dienos staigmeną savo mamy
tėms, močiutėms, krikšto ma
moms, tetoms ir dėdienėms, pa- 
kviesdami jas įdomiai praleisti 
vakarą žiūrint meniško, garsinio 
spalvoto lietuviško dokumentinio 
filmo.

Apie atvykimą patelefonuokite 
ps. A. Keziui, S.J., tel. RE 7-8400.

AKADEMIKU SKAUTŲ 
PAVASARIO SAVAITĖ

oficio įeina į Pasaulinę skautų 
konferenciją.

Pasaulinio skautų biuro parei
gos:

1. Veda susirašinėjimą su visų 
kraštų skautų brolijų tarptauti
niais komisijonieriais ir palaiko 
entuziazmą visuose kraštuose.

2. Leidžia pasaulinės skautybės 
informacinį žurnalą ‘World Sco 
ting’.

3. Neša atsakomybę už pasau
linių jambore pravedimą.

4. Rūpinasi vyresniųjų vadovų 
paruošimo mokyklomis.

5. Vizituoja skautų brolijas ir 
pasaulinius skautų susirinkimus.
6. Rūpinasi lėšomis pasaulinių 
skautų institucijų išlaikymui.
Lietuvių skautų brolija pasaulinė- 

nėje skautų organizacijoje
Lietuvių skautų brolija 1924 

m. buvo primta į Pasaulinį skau
tų biurą. Po I pasaulinio karo, 
1946 m. šis pripažinimas buvo 
nutrauktas.

Lietu vii; skautų brolija buvo 
atstovaujama šiose Pasaulinėse 
jambreese: 1924 m. Danijoje, 19- 
29 m. Anglijoje, 1933 m. Ven
grijoje, 1937 m. Olandijoje, 19- 
47 m. Prancūzijoje, 1951 m. Aus
trijoje , 1955 m. Kanadoje, 1957 i 
m. Anglijoje, 1959 m. Filipinuo
se, 1963 m. Graikijoje ir 1967 m. 1 
JAV (du vadovai).

STOVYKLOS VADOVAI
Chicagos skautų-čių vasaros 

stovykla įvyks liepos 11-25 d. Ra
ko stovyklavietėje, Custer, Mich. 
Artimu laiku bus pravesta vyks
tančių stovyklon registrą r'i'' Tun 
tų vadovybės ir būsjmtij ; stovyk
lų vadovai-vės kruopščiai ruošia
si, kad stovykla būtų smagi, ma
loni ir naudinga jauniesiems bro
liams ir sesėms. Stovyklų virši
ninkų pareigoms pakviesti Auš
ros Vartų tunto — s. Danutė Ei
dukienė, Kernavės tunto - ps. Al
dona Martienė ir vyrs. si. Dalia 
Liubinskienė, Lituanicos tunto 
- s. v. vyr. si. Sigitas Miknaitis.

VADOVIŲ IŠKYLA
Aušros Vartų vadovės ruošia

si priešstovyklinei iškylai, kuri 
įvyks birželio 13-14 d., v.s. VI. 
Vijeikio ūkyje, New Buffalo, 
Mich. Iškyloje dalyvaus visos va
dovės, pradedant draugininkė- 
mis, baigiant skiltininkės parei
gas ar laipsnį turinčiomis sesė
mis.

Tautodailės kampelis Philadelphijos Kaziuko mugėje

vi įstaiga su ofisais ir tarnauto
jais. PSB patiekia konferencijos 
ar komiteto sprendimui iškylan
čias naujas problemas.

Pasaulinės skautų konferenci
jos pirmininkas yra Pasaulinio

j yjų.u direkioiiusį kuris ęx-
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Akademinio skautų sąjūdžių 
ruošiama tradicinė akademinė 
stovykla — pavasario savaitė į- 
vyksta birželio 13 -21 d. Daina
vos stovyklavietėje. Jos ruoša, pro 
grama ir kitais reikalais nuošir
džiai rūpinasi fil. sktn. Liuda 
Rugienienė, 30717 Lund Drive, 
Warren, Mich. 48093.

Vienas iš aktualiausių klausi
mų yra stovyklai reikalingų lėšų 
telkimas. Šiam reikalui, be kitų 
priemonių, naudojamas ir dova
nų paskirstymas. Rengėjams ma
lonu pranešti, kad šią akciją 
gražiai parėmė nuoširdus skau
tų bičiulis dr. Al. Zotovas, paau
kodamas labai gražų dail. Anta-

(Nukelta i 7 psl.)

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9. 
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik 
nusitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perfcnO
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS

2709 Weat 51st Street 
TEL. GR 6-2400

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Pirm. tr penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. r.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba Iietuvižkai

2618 W. 71st St. ___ Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr

“eontact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

NAUJI
MONTRIMO DROŽINIAI 

GAUNAMI DRAUGE

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
BPECIALVBfi — NERVU IB 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-6873
OR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 South Oamen Avenue
Valandos ttk pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. R I N G U S
RENTGENOLOGAS,

9760 South Kedzie Avenue
Vai., plrmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. iki 9 r . v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r iki S v. popiet.

Šiomis dienomis gavome iš LIUDO 
MONTRIMO naujų medžio drožinių. 
Šventėms ir sukaktuvėms nėra gražes
nių dovanų už juos. Ypatingai gražios 
VARPOS. Atvykite pasižiūrėti. Būtų 
sunku tokius drožiniu^ siųsti per paš
tą. Kainos visai prieinamos.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezld. — PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS

J O K k. A
VAIKU LIGOS 

2656 West 6Srd Street
Plrmad., antbad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 
vai vak. Seštdfl. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 63rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III, 60629

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lletnvls gydytojas)
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) TeL LU 5-6446
Priima ligoniu* pagal susitarimą 

, lel neatsiliepia, skambint] 374-8011

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Plrmad.. antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
įuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 

6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 68-diofl Ir California 

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inksty ir Šlapumo Taką 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street

Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso Ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef___ CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

■ r■ n rn—•- '”ii||linj1WI*lljtlKilAflUfi!iyfIlfHIUH]U0flflNU9SUUUi imiUBlIllBnimtk iBąjflESIŽlBIKlHMnž  lEimBlBICiSUžlumiMUiSiiž^M

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street
Priima tik susitarus 

Valandos pirmad.. ketv. 5—8 vai. 
antrad. 2—4 vai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijoB
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, III 
Kabineto tel. 687-2020 

Namų tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REltanoe 5-44t0 
Rez. GRovelblll 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. tr nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.P
ir vakarais pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir clilrurglja 
Ofisai 2750 W 71 s» Street

Telefonas 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r„ 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta

______ Rezid. tel, WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-t223 

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

Of. Tel. H L 4-2123, Namų GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 Wwrt 71 st Street 

„ Priiminėja ligonius tik susitaria 
V ’ u/ T;4 , p\ p' 6—8 vai. vak.

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

GYDYTOJA IR CHIRUR 
6648 South Albany Avei

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6— 
vak., penkt. ir šeštad. 2__ 4

—jT—kltU—latku pągai susitari

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE

DR. F. C. WINSKUN
GYDYTOJAS IR CHIRUR 
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Jaunimo problemos

SIMPOZIUMUI PASIBAIGUS

Kai mūsų visuomeniniame 
gyvenime ir organizacijų susi
rinkimuose vis mažiau bema- 
tome lietuviško jaunimo, tik
rai buvo malonu stebėti gra
žų jaunuolių būrį, suvažiavusi 
į aktyviųjų lietuvių studentų 
simpoziumą Chicagoje, kuris 
pereitą, savaitgali buvo sušauk 
tas Lietuvių bendruomenėj 
centro valdybos rūpesčiu. Iš 
įvairių JAV-bių vietovių ir u- 
niversitetų suvažiavo 50 atsto
vų. Tiesa, jie nebuvo rinkti, 
o sutelkti į vieną vietą asme
ninio kvietimo būdu, taigi ku
rių nors formalių mandatų ne
atsivežė, netgi juridiškai ir sa
vo organizacijų neatstovavo. 
Vis dėlto iie buvo savo kolegų 
tarne iškilesni, gražiai besi- 
reiškią ne tik moksle, bet ir 
lietuvių studentų veikloje ar 
vietos lietuvių organizacinia
me gyvenime.

Labai gerai padarė rengėjai 
leide suvažiavimo dalyviams 
pakankamai išsikalbėti visais 
lietuviškais gyvais klausimais, 
lietuvybės išlaikymo reikalais. 
Pokalbiu temos buvo įvairios 
ir plačios, tačiau visas jas ga
lime amimti vienu sakiniu — 
lietuvybė ir jos išlaikymas.

I*
Nors simpoziumo dalyviai 

priklausė įvairioms ideoiofri- 
nėms grupėms bei organizaci
joms, nors jie buvo įvairiu šio 
krašto universitetų auklėtiniai 
ir skirtingų lietuviu bendruo
menės apylinkių nariai, vis dėl
to visus juos rišo vieningos 
lietuvvbės idėja, ta pati gimto
ji kalba, kuria simpoziumas 
buvo vedamas. Iš esmės ir da
lyvių pareikštos nuomonės 
praktiškai neišsiskvrė, nors 
dėl metodų tam pačiam tiks
lui siekti ir buvo kiek pasigin
čyta. Suvažiavimo dalyviai vie
ningai pasisakė už rvšių pa
laikymą savo tarpe, už ryšius 
ne tik su visais Amerikos, bet 
ir senosios tėvynės lietuviais. 
Pripažino lietuviško auklėjimo 
šeimoje svarbą, pasisakė už lie 
tuvių kalbos teises mokyklo
se, bažnyčioje, už dalyvavimą 
savose organizacijose. Ilgesni 
ar trumpesni dalyviu plaukai 
ar barzdos nekliudė jiems lie
tuviškai galvoti ir reikštis.

i*
Klausantis simpoziumo da

lyvių pasisakymų išaiškėjo, 
kad tarpas tarp vyresniųjų, 
Lietuvoje gimusių ateivių ir 
čia gimusių emigrantų vaikų, 
nėra mažas, tačiau dar ne pra
raja. Jaunimas nusiskundė, 
kad vyresnieji kaip reikiant 
nerespektuoja jaunųjų teisių, 
nesiklausia jų nuomonių, ne
sudaro pilnų galimybių jauni
mui dalyvauti lietuviškose or
ganizacijose, dažnai jiems pa
skirdami tik techniškus dar
bus atlikti. Nesudaromos są
lygos ir jaunimo kultūrinei 
veiklai.

Nusiskųsta, kad nesą sąly
gų rašto darbams iš lituanis
tinės srities rašyti, nesą nei 
lietuviškos informacinės įstai
gos, nei mokslinės lituanisti
nės bibliotekos ir nieko kon
kretaus šioje srityje nedaro
ma, nors yra ir savų nemenkų 
fondų. Dėlto daugelis mūsų 
studentų, susitarę su savo pro
fesoriais rašyti mokslo darbus

Spaudoj ir gyvenime

IŠ KO DABAR JUOKIAMASI LIETUVOJ

Okupuotoje Lietuvoje dabar eina 
humoro laikraštis "Šluota”. Jo š. m. 
4 n-ry, be kitų dalykų, randame šiuos 
būdingesnius juokus:

Atsakymas
Buitinių prietaisų parduotuvės sa

vininkas telegrafuoja savo tiekėjui, 
užsakydamas 40 šaldytuvų. Gauna 
atsakymą: ‘‘Pristatysiu užsakytus
šaldytuvus tik tada, kai jūs apmokėsit 
už anksčiau gautas prekes’’.

Parduotuvės savininkas atsiprašo: 
“Atšaukiu užsakymą. Taip ilgai 
laukti aš negaliu”.

lietuviškomis temomis, negalį 
tai atlikti dėl literatūros ir 
mokslo priemonių stokos.

*
Simpoziumo metu buvo iš

keltas ir n pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso paruošimo 
klausimas. Analizuojant 1966 
metais suruošto T kongreso ge
rąsias puses ir trūkumus, jis 
buvo iš esmėg teigiamai įver
tintas, nors finansiškai ir ne
pigiai atsėjo. Centriniam jau
nimo kongresui pasibaigus. se
kė visa eilė mažesnės apimties 
jaunimo suvažiavimų atskiruo
se kraštuose. Buvo sukelta 
nemaža lietuviško jaunimo 
parengimų atskiruose kraš
tuose. Buvo sukeltas tam tik
ras lietuviško jaunimo sąjū
dis, kurį būtinai reiktų nauju 
kongresu sustiprinti.

Reikia pasidžiaugti, kad ir 
n pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso paruošimą pažadėjo 
atlikti Pasaulio Lietuvių bend
ruomenės centro valdyba. 
Šiam reikalui aptarti ir kon- 
kretesniems kongreso planams 
bei krypčiai nustatyti gegužės 
16 dieną Clevelande šaukiamas 
dar vienas aktyviųjų lietuviu 
studentų ir L. B. atstovų pasi
tarimas. L. B. centro valdyba 
įpareigojo visas savo apylin
kes ši pasitarimą remti, pa- 
siunčiant iš savo apylinkės į 
Clevelandą aktyvesnius studen 
tų atstovus, kad jie galėtų pa
reikšti savo nuomones kongre
so reikalu, gautų tuo reikalu 
informacijų ir tuo būdu įsi
trauktų į naujojo kongreso 
ruošimą.

*
Reikia atkreipti dėmesį ir į 

mūsų jaunimo pastangas mo
kytis lietuviu kalbos ir litua
nistinių dalykų. Simpoziumo 
dalyviai pageidavo, kad dar 
šią vasarą, mūsų visuomenei 
remiant bei finansuojant, bū
tu suruošta bent poros savai
čių lituanistinių studijų stovyk 
la, kurioi dalyviai galėtų išei
ti tam tikrą gimtosios kalbos 
kursą. Kitomis progomis tokie 
kursai turėtų buri tęsiami.

Kai kurie suvažiavimo daly
viai, rašą savo mokslo darbus 
lietuviškomis temomis, skun
dėsi, kad nėra išleista moks
liška Lietuvos istorija, kuri 
jiems yra labai dažnai reika
linga. šis jaunųjų balsas ro
do, kad visomis išgalėmis turi ' 
būti remiamos Lietuvių fondo 
r>a stangos toki veikalą užsa
kyti ir gautą rankraštį išleisti. 
Kiek mums žinomą yra su
planuota tritomė Lietuvos is
torija. Greitesnis jos paruoši
mas būtu labai pageidautinas.

Asmeniškai kalbantis su sim 
noziumo dalyviais teko paste
bėti, kad mūsų mokslus ei
nantis jaunimas yra aukšto 
mokslinio lygio, puikiai išsi
lavinęs, apsiskaitęs ir savo tau 
tos reikalams nėra abejingas. 
Tačiau daugelio jų lituanistinis 
pasiruošimas yra tik pavirSu- 
tiniškas, negilus. Didžioji jau
nimo dalis neskaito lietuviš
kos spaudos arba mūsų leidžia 
mus laikraščius bei žurnalus 
tik perverčia. Mūsų didesnis 
rūpestis jaunimo problemomis 
galėtu lietuvių jaunimą labiau 
pririšti prie mūsų tautos, jos 
kultūros ir gyvybinių rūpes
čių- b. kv.

Nepatikėjo
Vaikinas pakvietė pasivažinėti 

merginą senu automobiliu, kuris la
bai dūmijo. Nuvažiavęs keletą ki
lometrų, jaunuolis klausia:

— Ar patikėsi,' jog šią mašiną 
nusipirkąu išsimokėtinai?

— Ne. Buvau įsitikinusi, jog pa
sidarei pats!

Padėkos laiškas
Devyniolika Trakų miesto Vytau

to gatvės penkto namo gyventojų 
dėkoja savo ūkiskaitinio darbų vyk-

1 dytojo baro statybininkam#, kad

Komunizmas panaudojo pravoslavus 
savo tikslams

Maskvos patriarchui Aleksijui mirus

DR. V. MAR.Šių metų balandžio 17 dieną 
širdies liga mirė Maskvos ir vi
sos Rusijos patiiarchas A^ksi- 
jus, sulaukęs 93 metų amžiaus. 
Patriarcho sosto regentu pagal 
nravoslavų Bažnyčios kanonus 
tapo Krutitcy ir Kolomenskyj 
metropolitas Pimenas.

Jam popiežius Paulius VI ap- 
siuntė tokią užuojautos telegra
mą: “Su liūdesiu gtavę žinią a- 
pie garbingojo rusų pravoslavų 
Bažnyčios galvos patriarcho A- 
leksijaus mirtį, reiškiame Jūsų 
Eminencijai episkopatui, dvasiš 
kijai ir visiems Jūsų Bažnyčios 
tikintiesiems atsidavimą savo ga 
nomiesiems ir jo pastangas, pa
rodytas suartėjimui tarp mū
sų Bažnyčių, iš visos širdies siun 
čiame Dievui maldas už jo sielą 
ir prašome gausios dieviškos pa
guodos Jūsų Eminencijai ir Jū
sų Bažnyčiai netekusiai savo 
Ganytoio, Paulius PP. VI’’.

Panašią telegramą Pimenn.i 
pasiuntė Krikščioniu vienybės 
sekretoriato pirmininkas kardi
nolas Wi]leforands, kuris tuoiau 
išskrido į laidotuves, įvykusias 
Maskvoje balandžio 21 dieną,j 
atstovauti jose popiežiui Pauliui į 
Vl-iam.

Visa tai labai gražu ekumeni
nėje dvasioje ir santykių tarp 
Vatikano ir Maskvos šviesoje. 
Dabar pažvelkime arčiau į mi
rusiojo patriarcho asmenį ir jo 
veiklą.

Sovietų politikos šalininkas
Aleksiius, kurio tikrasis var

das — Sergijus Šimanskis, bu
vo gimęs Maskvoje 1877 m. 
nuo 1945 m. Maskvos ir visos 
Rusijos patriarchas. Tose pa
reigose po patriarcho Sergi iaus 
mirties tapęs pravoslavu Baž
nyčios galva, visą laiką pasi
žymėjo kaip sovietinio režimo 
politikos šalininkas. Prieš 1968

nesilaiko tiesos "dirbk ir baiki”. To
dėl po kelerius metus trukusio ka
pitalinio remonto gyventojai iki šiol 
patys tebeužbaiginėja tai, ko meistrai 
neužbaigė.

Pravirko sienos šlapios ir dėmėtos. 
Trys vonios dar koridoriuos mėtos. 
Susinešiosim niekniekius tuos. 
Nesisielokit, prašome. Neverta.
Po dešimt metų vėlei remontuos,
Tai viską sutvarkys iš karto.

Veislininkų “viršvalandžiai“
Klaipėdos valstybinėje veislinin

kystės stotyje Gargžduose, Komjau
nimo 31, įvairiomis progomis ir įvai
riais metų laikais vyksta trankios 
išgertuvės.

(Iš skaitytojo J. Genučio laiško) 
Traukia ariją falcetas.
Žvigdo paną Anicetas.
Dūžta gatvėj butelys,
Šunes laksto į šalis.
Kas pakenčia, kas nukenčia —
Na, o veislininkai švenčia”.

J. Žvilb.

mėtų Kalėdas “Maskvos patri
archato žinios” atspausdino A- 
leksijars atsakymą į Pasaulinės 
Bažnyčių tarybos pirmininko 
Thomas ir Pasaulinės krikščio
nių, konferencijos pirmininko 
Hromadkos laiškus. Savo atsa
kyme A^ksijuis aprobuoja Če
koslovakijos okupaciją tvirtin
damas, kad “laikinis sąjunginin
kų kariuomenės įžengimas Į 
Čekoslovakiją sukliudė didelį 
kraujo praliejimą ir gal net gin
kluotą tarptautinį konfliktą”.

Sergijus Simanski, baigęs gim 
naziją, Maskvos universitete 
gavo teisių daktaro laipsnį. Te
ologines studijas baigė Maskvos 
dvasinėje akademijoje 1904 m., 
o po dviejų metų tapo vienuoliu, 
maudamas Aleksijaus vardą. 
Kunigu buvo įšventintas 1903 
m. Netrukus tapo archimandri
tu ir Tūlos seminarijos rekto
rium. Jo karjera siekė vysku
po posto. Būdamas gudrus ir 
realios politikos šalininkas, ne
pasmerkė spalio revoliucijos, 
kaip buvo padarę dauguma pra
voslavų dvasininkų. Jau 1927 
m. tapo Novgorodo vyskupu ir 
sinodo nariu. Nuo 1933 m. iki 
pakėlimo į patriarchus Aleksi
aus buvo Leningrado metropoli
tas.

Karo metu, kada Leningra
das buvo vokiečiu kariuomenės 
apsuptas, Aleksiius pasižymėjo 
rezistenecijos org'anizavimu, už 
ką gavo garbės medalį.

Su Kremliaus pritarimu
Kada 1945 m. sinodas, išrin- 

I kęs patriarchą Aleksijų, priė
mė Kremliaus paruoštą statu
tą, tvarkantį pravoslavų Bažny-

Kenijos antropologiątas Richard 
Leakey, 25 «n., radęs kaukolę, ku
ri esanti pustrečio milijono metų 
senumo.

Viena pasaulyje
ROMANAIS

DANUTĖ BINDOKIENĖ
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— Gerai, Tomai, aš nuėisiu su tavimi. Dovanok, 

kad savo darbais tau įkyriu. Mėgink, prašau, mane su
prasti. Kitaip elgtis negaliu. Kartą darbą pradėjus, 
turiu jį tinkamai užbaigti, o premjera nebetoli. Paskui 
būsiu laisvesnė, — ji atsikvėpė ir kalbėjo toliau. — 
Ieškodama savarankiškumo, atsisakiau tėvų paramos, 
išvažiavau pati sau kelio ieškoti. Nenoriu, kad vestų 
per gyvenimą kas nors lyg neregę. Negaliu ilgų metų 
triūsą šiaip sau lengvapėdiškai nusviesti į šalį, kada 
tikslas taip netoli. Net ir dėl tavęs negaliu.

Tomas tylėjo, užsiėmęs pypkės prikimšimu. Vita 
net nežinojo, ar jis klausosi. Ji tik aiškino, žvilgsnį į- 
smegusi į kupiną narcizų vazą, tarytum mėgindama 
pasisemti stiprybės iš saulėto jų geltonumo.

Gėlės kvepėjo medumi ir pavasariu. Prie gatvės 
kampo jas pardavinėjo suvytusi senutė, raukšlėtu lyg 
džiovinta slyva veidu. Moterėlė dėvėjo sulipusiais dra
bužiais, o širmi plaukai styrojo iš po nublukusios skry
bėlės. Bet gėlės, sumerktos metaliniuose kibiruose, 
švietė ir viliojo. Vita negalėjo suprasti, kodėl praei
viai be atodairos skubėjo pro šalį ir nesustojo prie 
žydinčių kibirų. Jai buvo liūdna ir kažko gėda.

— Kvailas paprotys Amerikoje, — pagalvojo, — 
čia žmonės gėles perka tik ypatingom progom atžymė

ti. Turėtų grobstyti jas kaip duoną, be kurios gyventi 
negalima.

Tarsi norėdama atitaisyti skraiudą pačiam pava
sariui, ji nupirko narcizų už visus turėtus pinigus ir 
parsinešė namo.

Tačiau Tomas nepagyrė.
— Lyg laidotuvių koplyčioje! — pasakė vos į- 

žengęs į kambarį. — Tikrai, Vita! Viena puokštė, sko
ningai sutvarkyta, dar gerai, bet vazos ant kiekvieno 
stalelio?

— Tai dar ne viskas! — lengvai atsikrito mergi
na. — Pažiūrėk į virtuvę!

— Tau netinka gyventi didmiestyje su tokiais pa
mėgimais, — kandžiai pastebėjo dr. Lukas. — Koks 
ūkelis kaime geriau pritiktų.

— Galėčiau beveik užsigauti, — gailiu skundu pa
biro jos žodžiai. — Tačiau nesvarbu, Tomai. Peik, jei 
tau patinka. Gėlės greit nuvysta, nebereikės tau jų ma
tyti. *S8

— Aš tik gero tau noriu, miela mergyte. Taip 
pat noriu narodyti tave savo draugams šeštadienį. 
Nepatinka tas tavo nuolatinis atsikalbinėjimas.

— Dar kartą atleisk, — nuolankiai atsiprašė Vita 
ir pagalvojo: — Aš paskutiniu laiku vis atsiprašinė- 
ju...

Tomas atlaidžiai šyptelėjo ir pabraukė ranka per 
jos plaukus lyg mažam vaikui galvą paglostydamas.

— Ką turiu vilkėti šeštadienį? — jau visai kapi
tuliavusi, paklausė Vita.

— Būtinai ilgą suknelę. Ne per daug ryškią ir iš
kirptą. Aš tave paimsiu prieš aštuonias.

— Gerai, mano pone! Stengsiuosi viską atsimin
ti ir įvykdyti! — iškilmingai nusilenkė mergina.

čios reikalus, pagal kurį pra
voslavų Bažnyčia atsisakė tei
sės skelbti tikėjimo tiesas, tei
sės į bažnytinę nuosavybę, į so
cialinę veiklą, teisės būti juridi
niu asmeniu, Aleksiius uoliai 
vykdė valdžios nustatytą pro
gramą, už ką daugelio dvasiš
kių ir tikinčiųjų buvo laikomas 
pravoslavų Bažnyčios išdaviku. 
O jis. savo puošnia uniforma 
švytėdamas, visada būdavo tri
būnoje prie Kremliaus sienų su 
aukščiausiais valdžios ir parti
jos nariais. Ne be reikalo net 
tris kartus buvo atžymėtas Rau 
donosios vėliavos ordinu ir ki
tais pagerbimais. Tokiu būdu 
buvo galutinai ir pilnai “reha- 
bilituotas” politinėje plotmėje 
po to, kai trejus metus išgyveno 
tremtyje Semipalatinske, kol 
komunistai neįsitikino jo pilnu 
lojalumu režimui. Tai buvo ko
munizmo įsigalėjimo pradžioje, 
nors Aleksijus visada tvirtino, 
kad galima suderinti teologinį 
konservatorizmą su politiniu po- 
sibiiizmu. Jis griežtai kovojo su 
“Atnaujintos Bažnyčios” schiz
ma ir prisidėjo prie sunaikini
mo Galicijos unitų katalikų.

Kiek Aleksijus buvo susiri
šęs su Kremliaus politika, ma
tyti iš to, kad jis energingai 
palaikė Jugoslavijos pasmerki
mą 1948 m., gražindamas Tito 
jam suteiktą ordiną. Jis pro
testavo prieš Amerikos politiką 
Korėjoje, Vietname, Europoje. 
Jis ragino Graikijos pravosla
vų primą Dmaskinos nesmerkti 
komunistų partizanu Graikijoje. 
Jis buvo narys Sovietų įsteigtos 
tarybos “už taiką”. Kremliaus 
nurodymais šaukdavo visų kon
fesijų aukštuosius dvasininkus 
į taikos kongresus, kurie tu
rėjo pasmerkti tai, ką. Krem
lius smerkia, ir pagirti Sov. Są
jungos politiką. Paskutinis tolcs 
taikos kongresas buvo sušauk
tas Aleksijaus rezidencijoje Za- ■ 
crorske pereitu metų liepos 1-4 
dienomis. Jame dalyvavo 180 
delegatų, atstovaudami 25 reli
gines organizacijas Sovietu Są
jungoje (krikšionis, 'budistus, 
musulmonus, žydus), be to, bu
vo 118 svečių iš 43 užsienio val
stybių. Tame kongrese nieko 
nebuvo, kas rodytų, kad tai dva 
sininkų suvažiavimas. Darbo 
programa buvo lygiai tokia, 
kaip anksčiau įvykusio viso pa
saulio komunistų partijų suva
žiavimo: užbaigos rezoliucijoje 
buvo pasmerktas Amerikos ag- 
resyvinis karas Vietname, kaip 
“gėdingiausias mūsų laikų ge
nocidas”, Europoje iškepąs pa
vojus iš Vakarų Vokietijos pu
sės, nes vokiečiai siekią atgau

ti senąsias sienas ir atgaivinti 
nacizmą. Artimuose Rytuose 
pareikalauta sustabdyti Izrae
lio provokkacijas prieš arabų 
kraštus ir pan.

Rusijos įtakos plėtimas
Sekdamas Sovietų Sąjungos 

politikos pasikeitimą — bandy
mą išplėsti savo įtaką visuose 
kraštuose, į tą politiką buvo 
įtrauktas ir Aleksijus, siekda
mas palenkti savo jurisdikcijai 
kitų kraštų pravoslavus, įsta
tydamas savo parinktus vysku
pus. Tuo reikalu pats važinėjo 
po užsienį ir siuntinėjo savo 
atstovus. Pasiekta, to, kad šian
dien Maskvos patriarcho juris
dikcijoje ir priklausomybėje y- 
ra 64 vyskupai pačioje Sovietų 
Svjungoie, visi vyskupai komu
nistų satelitiniuose kraštuose ir 
dar 11 vyskupų laisvajame pa
saulyje: Antanas, Vakarų Eu
ropos egzarchas. Taip pat ir 
Vladimiras — Berlyno ir vidu
rio Europos egzarchas, Vasili
jus — Briuselio ir Belgijos ar
kivyskupas, Mikalojus------Ar
gentinos ir P. Amerikos arki
vyskupas, Dositejus — Brook- 
lyno vyskupas, Aleksijus — 
Philadelphijos vyskupas, Melki- 
zedekas — Vienos ir Austrijos 
vyskupas, — Irinėjus — Vaka
rų Vokietijos vyskupas, Dio
nyzas — Rotterdamo vyskupas, 
Mikalojus — Tokijo ir Japonijos 
vyskupas, Morkus — San Fran
cisco vyskupas. Jie visi įeina 
taip pat į pravoslavų sinodą 
Maskvoje,

Aleksijus nuo pat pradžios 
ilgiai laikėsi tradicinės neapykan 
tso Romos Bažnyčiai, puldamas 
ją ne vien senais teologiniais 
argumentais, bet ir komunistų 
ateistinės propagandos ginklais. 
Viename savo ganytojiškame 
laiške rašė; “Vatikanas yra fa
šizmo ir tarptautinio sąmokslo 
prieš slavų tautas centras. Jis 
yra sukurstęs du imperialisti
nius karus ir dabar vaidina svar 
bų vaidmenį sukelti naujam ka
rui prieš pasaulio demokratiią”. 
Nebuvo to “Maskvos patriar
chato ž’niu” numerio, kuriame 
nebūtų straipsnio, puolančio ka
talikų Bažnyčią. Bet vienu tar
pu visa ta puolimo akcija su
stojo. Artėio II Vatikano susi
rinkimas. Kremlius biiojo, kad 
jame gali būti pasmerktas ko
munizmas. Tada duota Aleksijui 
įsakymas šypsotis Romai. Mask
vos siekimas sutapo su pop. Jo
no .XXIII noru būtinai turėti 
susirinkime ir Maskvos patriar
cho atstovus. Užsimezgė kon
taktai ir patriarchas sutiko siųs 
ti savo atstovus - stebėtojus, ta
čiau su viena sąlyga, kad susi
rinkimas nieko nepasisakytų 
prieš Sovietų Sąjungą ir jos 
režimą. Abi pusės buvo paten
kintos: Maskva turėto savo “ste 
voslavų Bažnyčios “brolius”, 
bėtojus”, o susirinkimas — pra-

Panašų vaidmenį suvaidino 
Aleksijus ir Pasaulio Bažnyčių

Naujai nominuotas aukščiausio 
teismo teisėjas atsakinėja teisinėj 
komisijoj Benate, rengiantis jį tvir
tinti aukščiausio teismo teisėju.

tarybos atžvilgiu. Iš karto tą 
tarybą iškeikęs ir nenorėjęs nie 
ko bendro su ja turėti, kaip su 
imperialistų įrankiu, staiga pa
reiškė norą prisidėti prie tos 
tarybos ir pasiuntė į ją savo 
atstovus. Aišku, ir čia buvo 
Kremliaus įsakymas megzti ry
šius su Vakarų Bažnyčiomis. 
Aleksijus turėjo pasidaryti va
dovaujančiu asmeniu visai pra- 
voslavijai, pririšus ją prie Mask 
vos patriarchato ir drauge prie 
Kremliaus politikos.

Pakeisti Romos Bažnyčios at
žvilgiu taktiką Aleksijų paska
tino popiežiaus susiartinimas su 
ekumeniniu Konstantinopolio 
patriarchu Atenagoru. Sužino
jęs Atenagioro linkimą į Bažny
čių vienybę, Aleksijus pareiškė: 
“Jei Romos vyskupas siekia Baž 
nyčių vienybės, tai tos vieny
bės nebus be Rusijos pravosla
vų Bažnyčios prisidėjimo”. Ta
da prasidėjo megztis ryšiai ir 
su Roma. Kelią praskynė pir
miausia Kremlius, pasiųsdamas 
į Vatikaną iš karto Adžuibiejų, 
paskui Podgomy ir dar vėliau 
Gromyko. O patriarchas daž
nai siuntinėjo kitą ištikimą 
Kremliaus tarną ir įrankį — 
Leningrado ir Novgorodo met
ropolitą Nikodemą, patriarcho 
ryšininką su užsieniu, kuris lan
kėsi pas popiežių, vizitavo Ita
lijos šventas vietas ir pasodino 
Romoje Russicumo kolegijoje 
du dvasiškius, kurie turėjo su
rasti žymesnių katalikų dvasiš
kių, norinčių vykti į Sovietų Są
jungą pamatyti, koks yra “lais
vas” religinis pravoslavų Baž
nyčios gyvenimas. Tokių lan
kytojų jau buvo keletas: Russi- 
eum rektorius, Gregorianumo 
universiteto rektorius, rusų ka
talikų vyskupas Katkovas, kai 
kurie aukšti Vatikano pareigū
nai, neskaitant jau oficialių vi
zitų Willebrandto, Casaroli ir 
kitų.

Taip Aleksijus, politikuoda
mas ir padėdamas Kremliui siek 
ti politinių tikslų, niekad nepa
kėlė balso, kai ateizmas savo 

(Nukelta į 4 pusi.)

— Reiškia atsilyginai! Tikrai esu to vertas: Tu
rėčiau džiaugtis, kad nesi kaip buvusioji mano žmo
na, kuriai tik mano kišenių turinys rūpėjo, — atsie
kęs savo tikslą, Tomas buvo vėl švelnus. — Esi man 
labai brangi ir už tave jaučiuosi atsakingas.

— Tada nesirūpink manimi! — tvirtai pasakė 
mergina. — Projektas teatre yra lyg egzaminai, ku
riuos turiu išlaikyti nors patenkinamai, — jai buvo 
taip nesmagu aiškintis, tarytum tuo pažemintų save. 
Net Tomui išėjus, nemalonus jausmas pasiliko. Gelto
nųjų narcizų kvapas maišėsi su pypkės dūmais ir kam
baryje buvo nepakenčiamai tvanku.

Ji atvėrė duris į balkonėlį peisdama saulės spin
dulių juostą ir gaivinančios vėsos. Niekuomet dangus 
nebuvo toks mėlynas ir vėjas taip išdykęs. Tolumoje 
mirguliavo pilkšvai žalsvas vandenynas, o didmiesčio 
pastatai skubėjo į padangę, kilo vienas už kitą aukš
čiau lyg kokie dyrini daigai, pasiryžę pasiekti pačią 
saulę. Iš savo balkono Vita galėjo įžiūrėti vieninte
lę Manhattan salos oazę - parką, vos pastebimai pa
žaliavusį.

Pavasario dienos gražumo apsupta, mergina prisi
minė netaip tolimos nakties mintis šiame pačiame bal
kone ir susigėdo. Pasaulis buvo per daug malonus ir 
įdomus, kad iš jo norėtų savanoriškai pasitraukti. Į 
gyvenimą reikėjo kabintis visomis keturiomis lyg į tą 
stebuklingąjį stiklo kalną, bet neslysti aklai iš jo.

Ten žemai, žemai šviesia gatve žingsniavo vyrai 
nepridengtomis galvomis ir moterys skubėjo tempda
mos įvairius ryšulius lyg kokios darbščios skruzdės. 
Nė viena galva tačiau nepakilo aukštyn, nė viena ran
ka nepamojavo rymančiajai balkone.

(Bus daugiau)
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Valandėlė su Grandies šokėjais

Apie Grandies tautinių šokių 
grupę buvo rašyta jau ne kar
tą, bet tai buvo įspūdžiai iš ša
lies.

Į trečiadienio vakaro repe
ticiją Jaunimo centre susirin
ko vyresniųjų grupės daugiau 
kaip dvidešimt šokėjų. Netru
kus muzikai pritarė šokyje trep 
sinčios kojos, Vieni šokėjai re
petavo, o kiti laukė savo eilės. 
Su paskutiniais ir pradėjau po
kalbį :

— Gegužės mėnesio pradžioje 
bus Grandies koncertas. Ar ma
note, kad jis susilauks visuo
menės dėmesio,

Danutė Vaieeliūnaitė; Neži
nom, bet norėtumėm, kad vi
suomenė susidomėtų. Smarkiai 
ruošiamės tam koncertui, repe- 
tuojam 2-3 sykius į savaitę. 
Pažįstamiems pasakojam apie 
koncertą, raginam ateiti, Aš 
Grandyje šoku nuo pat jos įsi
kūrimo ir man labai rūpi, kad 
koncertas pasisektų. Visi bijom 
nesėkmės.

— Kokie šokiai daugiausiai 
patinka ir kodėl?

Andrius Markulis: Malūnas, 
šokimėlis, jonkelis. Geriausiai 
patinka todėl, kad judrūs, gyvi. 
Malūnas yra tikrai lietuviškas. 
Visi trys turi daug figūrų ir, 
jei pavyksta gerai pašokti, daro 
gerą įspūdį. Aš Grandyje šoku 
šešerius metus.

— Ar mokykloje pasakojat 
kitiems apie Grandį arba iš vi
so apie tautinius šokius? Kaip 
kiti reaguoja?

Jūratė Jasaitytė; Pasakoju, 
ir visi labai domisi. Jie stebisi 
lietuvių tautine grupe, kad yra 
pakankamai žmonių, pasiryžu
sių sudaryti tokią šokių grupę, 
Daugelis nežino, kur ir kas yra 
Lietuva, nebent jie kilę iš Eu
ropos. Bet kai pradedi pasako
ti, noriai klauso ir net klausi
nėja. Juos stebina mūsų orga
nizacijos, o ypa šeštadieninės 
mokyklos. Manau ,kad mūsų 
tautiniai šokiai jiems labai pa
tiktų. Kai bus koncerto plaka
tai, nunešiu ir iškabinsiu univer 
sitete, gal atsiras norinčių atei
ti.

— Tur būt, teko matyti ne 
vieną kitų tautų šokį. Kokios 
tautos šokiai ir rūbai labiausiai 
patinka?

Voldemaras Sadauskas: Man 
gražiausi lietuvių šokiai ir rū
bai. Mačiau indų, graikų, serbų, 
ukrainiečių, latvių, prancūzų, 
anglų, škotų, lenkų ir kiniečių, 
bet lietuvių rūbai tikrai tautiš
ki, rankų darbo, ne kur nors 
krautuvėj pirkti ir todėl pada
ro daug gilesnį įspūdį.

— Kaip jūsų manymu visuo
menė turėtų reaguoti į jūsų šo
kius? Ar skiria pakankamai dė
mesio?

Violeta Smieliauskaitė: Visuo
menė mums skiria per mažai dė
mesio. Daug kas, tur būt, neži
no ar nesidomi, kad tokia gru
pė yra.

— Ar dalyvavimas repetici
jose ir išvykose atrodo jums 
svarbus? Kaip tėvai į tai rea
guoja? Verčia jus dalyvauti ar 
draudžia ?

Valerija Sparkytė; Dalyvavi
mas repeticijose ir išvykose y- 
ra labai svarbus. Taip mes la- 
vinamės. Dalyvaujam Savo no
ru ,net ieškom vietų, kur galė
tumėm šokti. Juo daugiau, juo 
geriau. Pats įdomumas yra pa-

viais iš kitų kraštų.
— Ar būna pikta, kai kas pa

sirodymo metu sumaišo šokį? 
Ar jaudinatės prieš programą?

Romas Rupinskas: Mums bū
na pikta kai blogai pašokam 
bet mokyt. Sirrieliauskienė vi
sada nuramina, kad buvo ge
rai .Bandom kaltininkui nieko 
nesakyti, bet stengiamės klai
dą atitaisyti. Prieš programą 
visada jaudinamės, ypač 5 minu 
tęs prieš išeinant i sceną ar sce
noje. Bet, pradėję šokti, viską 
užmirštam.

— Kaip sugyvenat su grupės 
vadove, Ar neatrodo, kad ji per 
daug iš justi reikalauja?

Romas Sparkis: Per daug ne
reikalauja, gal net yda per ge
ra. Visada stengiasi mus pa
drąsinti, paraginti, kad daly- 
vautumėm repeticijose. Seniai 
drauge dirbam, susigyvenom. 
Kai kada per daug išdykaujam, 
tada vadovė supyksta, bet klau
som jos.

— Kaip jums atrodo, kuri 
tautinių šokių grupė yra geriau
sia Amerikoj ?

Rimas Raslavičius: Aš žinau 
tik dvi grupes; Grandį ir Gran
dinėlę. Nors Grandinėlė ir gra
žiai šoka, bet kai kas sako, kad 
jų šokiai sumaišyti su baletu. 
Aš manau, kad jei tautiniai šo
kiai, jie turėtų tokie ir būti, be 
priemaišų.

— Ar Grandis padėjo susiras
ti draugų, kurių, nepriklausy
dama jai, nebūtumėt susiradu
si?

Jūra Kupcikevičifltė: Prieš 
įstojant į Grandį jau buvom 
draugai, bet draugavom atski
rom grupelėm. Vėliau Grandy
je visi suartėjom. Atrodo, kad 
geriausi draugai yra iš Grandies, 
nes dažnai susitinkam, o, be to, 
yra bendras interesas — šokis. 
Teisybę pasakius, visi drauge 
užaugom, ėjom į šeštadienines 
mokyklas, bet Grandis mus dar 
labiau suartino.

— Kas labiausiai patinka 
Grandyje: šokimas, draugai ar 
išvykos?

Živilė B’laišytė: Viskas patin
ka, bet labiausiai šokimas. Už
tektų vien šokio ir be išvykų, 
nors jos padeda, yra lyg aks- 
tinas geriau šokti. Nuovargis, 
visas pergvvenimas ir visas šo
kis yra didelis malonumas.

— Ar didžiuojatės savo gru
pe, ir ar norit jai pasisekimo?

Vytautas Rupinskas: Žinoma,

“Grandies” šokėjai.

didžiuojamės. Kitų atsiliepimai 
daug reiškia. Kai blogai sųšo- 
kam, būna liūdna. Jei padarom 
klaidą, atrodo, visi žino ir mato, 
ir tada būna nemalonu. Po šo
kių, susirinkę pvz. visi berniu
kai, nes mes dažniausiai suklys
tam, aptariam, kur klaida buvo 
ir stengiamės ją atitaisyti?

— Ką norėtumėt Grandyje pa 
keisti ir kodėl?

Algis Jasaitis: Atrodo, kad 
viskas gerai vyksta. Gal būtų 
geriau, kad būtų mažiau šokė
jų. Berniukų skaičius geras, bet 
mergaičių per daug. Kai kurie 
berniukai ateina ne vien šokti, 
bet dėl draugystės. Kartais ge
resni šokėjai turi mažiau pro
gos pašokti už tuos, kurie atei
na tik dėl draugų, ne dėl pa
ties šokio.

— Kaip ilgai numatot priklau 
syti Grandžiai? Ar šokiai ne
trukdo mokslui?

Jūratė Jakštyte; Manau dar 
šokti dvejus ar trejus metus. 
Tada būsiu bebaigianti univer
sitetą, atsiras kitų įsipareigoji
mų, Mokslui šokiai netrukdo, 
bet trukdo pramogoms. Kartais 
nori kur išeiti, o yra repeticiją. 
Bet į repeticiją visuomet einu, 
o pramogą atidedu vėlesniam 
laikui.

— Kurie yi’a artimiausi drau
gai? Iš Grandies ar iš kitur?

Dalia Eeliūnaitė; Iš Grandies. 
Mes apie dvidešimts istojom vi
si kartu iš instituto. Turėjo bū
ti tik instituto grupė, bet va
dovė mus pri jungė prie sa vo gru 
pės. Apie dešimt mūsiškių jau

KOMUNIZMAS PANAUDOJO 
PRAVOSLAVUS

(Atkelta iš 3 pusi.) 
ruožtu varė propagandą ir sis
temingai naikino pravoslavų 
Bažnyčia viduie.
Pravoslavų Bažnyčios padėtis 

To naikinimo faktai labai ryš
kūs, iš čia paduodamų skaičių.
1914 m. Rusijoje pravoslavų 
Bažnyčia turėjo 67 vyskupijas, 
130 vyskupų, 54,174 bažnyčias,

kais dvasiškijos ir bažnyčių 
skaičius sumažėjo per pusę. Kai 
Aleksijus Maskvoje patogiai bu
vo įkurdintas buv'. Vokietijos 
ambasados rūmuose, kai jam 
buvo apmokamos' kelionės į už- 
sieinius, vilkai draskė jo aveles, 
o jis tylėjo. Jei kada pasigirdo 
balsas, protestuojantis prieš to
kį patriarcho pasidavimą ko-

50,174 kunigus, 550 vyrų vie- munistinei valdžiai, tai tokie 
(archimandritas

atkrito, nes buvo per daug šo
kėjų, Be to, kitų interesai pa
sikeitė. Mes, geriausi draugai, 
pasilikom. Vasaros metu į išvy
kas aš nevažiuoju, nes dirbu, 
bet žiemos metu nieko nepralei
džiu

— Kai susitinkat su draugais, 
priklausančiais Grandžiai, ar 
kalbat apie savo grupę, kriti
ku© jat ją ir kaip?

Andrius Barauskas:, Kalbam 
ir kritikuojam. Dabar viskas pa
sikeitė, nes keičiasi šokėjai ir 
jų požiūris į grupę yra kitoks. 
Anksčiau grupė buvo daugiau 
susigyvenus. Grupė padidėjo ir 
todėl nėra taip artima. Aš čia e- 
su, kad daugelis mano draugų 
čia yra, mes einam ir į tą pa
čią lituanistinę mokyklą.

— Jei vieną dieną kas praneš
tų, kad Grandis iširo, ar būtų 
liūdna ir kodėl?

Marija Eivaitė: Žinoma, būtų 
liūdna, nes mes norim kelti lie
tuvybę ir grupės iširimas bū
tų lyg mūsų pačių nepasiseki
mas. Grandis vaidina mano gy
venime svarbų vaidmenį. Pvz. 
šiandien namuose turiu daulg 
darbo, bet jaučiu pareigą čia 
dalyvauti, nes nėra laiko nei 
pianinu skambinti, nei knygoms 
skaityti. Žinoma, tai yra minu
sas, bet. iš grupės išstoti neno
riu. Norėiaų ir kitas pareigas 
gerai atlikti, bet šokiai yra da
lis mano gyvenimo. Noriu pa
sirodyti, kad esu lietuvaitė ir 
čia jaučiu malonumą.

— Kaip jums atrodo, kokia 
nauda iš tautiniu šokių grupių?

Virginija Petkūnaitė: Išmoks- 
tam mūsų liaudies šokius, išmok 
stam geriau lietuviškai. Su vie
nais draugais kalbam lietuviš
kai, su kitais — angliškai. Sun
ku padaryti, kad visi kalbėtų 
lietuviškai, nes universitete c- 
sam pripratę kalbėti angliškai, 
ir čia automatiš kai griebiam ės 
tos kalbos. Kartais amerikietiš
ka aplinka neleidžia lietuviškai 
kalbėti nes kiti nesupranta. Sa
vo šokių grupėj turėjom vieną 
amerikietį, Jis gana gerai šoko 
ir jam patiko mūsų tautiniai šo-

Nuo,tr. V. Kauliaus, SJ

kiai. Buvo labai paslaugus, pa
dėjo mums net suorganizuoti pa 
rodėles Union Pier ir Cham- 
paign. Paskutiniu laiku net pra
dėjo lietuviškai kiek suprasti. 
Gaila, kad išstojo.

— Ar priklausymas Grandžiai 
padeda pajusti, kad esat lietu
vis ?

Gintaras Aukštuolis: Padeda. 
Nors čia tarpusavy kalbam an
gliškai, bet amerikietiškoj ap
linkoj — lietuviškai. Norim pa
sirodyti, kas esam. Ir niekad ne
girdėjom dėl to jokių priekaiš
tų iš amerikiečių, pasirodymų 
metu. Jiems įdomūs mūsų šo
kiai, nes jie tokių neturi. Kar
tais išgirstam pagyrimų.

— Ar Montrealio Expo 67 te
ko sutikti šokėjų iš Lietuvos?

Jūratė Vaieeliūnaitė; Man as
meniškai neteko ,bet girdėjau, 
kad buvo.

Čia mus nutraukė Raimundo 
Šilkaičio grojamo akordeono 
garsai, šokėjai, susigrupavę nau 
jam šokiui, tęsė repeticiją. Pa
dėkojus grupės vadovei I. Smie- 
liauskienei už leidjmą pasikal
bėti su. Grandies šokėjais, atsi
sveikinau pilna malonių įspū
džių. R. R.
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Šiame tome Bagdonavičius anali
zuoja visą eilę įvairių tautų pasa
kų, įjungdamas dar nespausdintas 
lietuviškas pasakas. Šioje studijų 
dalyje yra aptariama draustinio 
kambario pasakų susiglaudimas 
su tėvo, norinčio vesti savo duk
terį, pasakomis ir su Pelenės va
ri jantais.
Čia yra platus skyrius apie vilki
nę religiją.
Daug medžiagos kultūrų istorijai. 
Knyga gaunama Drauge ir pas 
platintojus. Kaina 5' dol. Knygos 
Klubo nariams — trečdaliu pigiau, 
illllllllllltlinuilltlIUr.li i flht'lttll

MŪSŲ KOLONUOSE
Hartford, Conn.

NAUJA LB. APYLINKES 
VALDYBA

Paskutiniame LB Hartfordo 
apylinkės narių susirinkime 
1970 metams išrinkta nauja val
dyba, kuri pareigomis pasiskirs 
tė taip; Alfonsas Dzikas — pir
mininkas, Kostas Jurkevičius
— sekretorius, Jurgis Kirkutis
— iždininkas, Jonas Zdanys — 
narys socialiniams ir kultūri
niams reikalams, Marytė Bal
ta uskienė — narė jaunimo rei
kalams, Vytenis Nenortas — 
narys informacijos reikalams ir 
Zita Dapkienė — narė.

Pasirodo, kad ir šiais metais, 
i kaip ir pernai, į valdyba išrink
ti vėl jauni žmonės tad, atro
do, ir jų veikla žydės jaunat
viškai.

Naujai valdybai linkėtina ge
ros kloties.

SVARBUS
L.A.P. KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 19 d. savo patalpo

se L.A.P. klubo nariai turėjo 
mėn. susirinkimą kuris buvo ga 
na svarbus, nes ieškota būdų, 
kaip išlaikyti klubą gerame ly
gyje, nes klubas yra visų lietu
vių namai. Čia vyksta lietuvių 
švenčių minėjimai, choro ir tau
tinių šokių repeticijos, organi
zacijų susirinkimai, puotos — 
banketai ar mažesni pobūviai. 
Sunku įsivaizduoti, kur lietuviai 
dingtų be klubo.

Susirinkime Bronius Vedeikis 
iškėlė, kad visi nariai apsidėtų 
vienkartiniu klubui paremti 10 
dolerių mokesčiu. Susirinkimas 
šį pasiūlymą priėmė dėmesin. 
Šių eilučių autorius siūlė šiam 
tikslui surengti dovanų dalini
mą, televiziją, radijo aparatą, 
laikrodį ar ką kitą, Buvo ir da.u 
giau siūlymų. Narių susirinki
mas šiuos pasiūlymus iškels bir
želio mėn. pusmetiniame narių 
susirinkime, ir tada jie bus dar 
persvarstyti, priimti ir duota 
eiga.

Susirinkime taip pat pako
mentuotas spaudoje minėtas klu 
bo praeitų metų deficitąs. Kaip 
žinome, dėl rašinio apimties (ra
šinys ir taip dėl klubo vaidy
bos pasikeičiant kalbų, praneši
mų ir kita išėjo gana ilgas) pa
minėta tik deficito trijų tūkstan 
čių suma, bet nepaminėta kaip 
ta suma atsirado. Tad buvęs 
klubo pirmininkas įžiūrėjo tuo 
lyg jam metamą šešėlį. Dėl to 
tenka čia kiek plačiau tą rei
kalą paliesti.

Tas trijų tūkstančių L.A.P.

Į

Hermogenas, 
kunigai šbmanas ir Jakininas) 
buvo ne tik valdžios, bet ir pat
riarcho nubaudžiami.

\ *
Reikia pastebėti, kad velio

nies Alekšijaus flirtas su Roma 
nepatiko kitų kraštų pravosla
vams. Visi stebėjosi ir piktino
si, kai Aleksijus staiga pasiun
tė savo atstovus į II Vatikano 
susirinkimą. Lygiai graikai pra- 
voriavai pareiškė sa vo “nusi-; 
stebėjimą ir susirūpinimą”, kai Į 
nereitn. metų g'ruodžio 16 d. Ru- j 
suos nravos’avų sinodas leido 
pravos’avų kunigams teikti sak
ramentus katalikams .Jie grei
čiausiai supranta, kad Maskvos 
patriarcho santykiuose su Ro
ma veikia Kremliaus politikai, 
kurie paragino Sovietų Są jun- 

pie 15,000. Seminarijų liko tik gos armėnu ortodoksų Bažny- 
matyti tą kraštą. Į Europą gali- j viena. Veik visi po 1943 metų čios galva Vaza-eną I gegužės 
ma bet kada nuvažiuoti. Aust- atidaryti vienuolynai vėl panai-i mėn. vykti i Vatikaną su vizitu 
ralijos lietuviams turėtų būti kinti, daažnai jėga išmetant vie-1 “džiaugsmingas” įvykis, kai po 

nuolius.
Iš čia paduotų skaičių maty

ti, kad Aleksijaus valdymo lai-

nuolynų su 21,330 vienuolių, 
473 moterų vienuolynus su 73, 
299 seserimis. Po žiaurių 1923 
— 1930 ir 1937 — 1938 metų 
persekiojimų, 1941 m. buvo li
kę tik 28 vyskupai, 4255 atviros 
bažnyčios ir 5665 kunigai. Sta
linui leidus pravoslavų. Bažny
čiai išsirinkti 1943 m. patriar
chą ir atgaivinti bažnytini gv- 
venimą (tada ėio sunkus karas
ir buvo reikalinga Bažnvč’os r»a 

sirodyti. Tėvai mielai išleidžia, | ga'ba), tuojau buvo užnlamio- 
nes jiems malonu, kad mes no-j tos 89 vyskupiios (faktmai vri 
rim šokti tautinius šokius. Bet I ,kė tik 72), vysiio’pn skaičius ra- 
atsiranda ir tokių tėvų, kurie j kilo iki 100, bažnyčių bir-o sk : 
draudžia, tai jų vaikai ir nepa-jtoma 25 000, kunigu anie 30
silieka grupėje.

— Kur labiausiai norėtumėt
pasirodyti su savo grupe? Ko
dėl?

Osvaldas Čižikas: Įdomiausia 
būtų Australijoj. Norėčiau pa

000. Atidarytos kelios kunigu 
seminarijos ir dvi teologijos a- 
kadėmijos. Iš to viso šiandien 
yra vyskupų tik 64, atvirų baž
nyčių apie 10,000 ir kunigų a-
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Gerai nusiteikę sve svečiai po “Pavasario garsų“ programos (Santa Moni
ca, Calif.): iš dešinės — B. Starkienė, O. Bielskienė ir gen. konsulas dr. J. 
J. Bielskis, Kojeliai, Dūdos, Čingos, Griciai, dr. P. Pamataitis, Raibiai.

Nuotr, V, Fledzinsko
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taip pat įdomu mus pamatyti. 
Todėl mus ir kviečia. Tam turė
tumėm progos susitikti su lietu-

15 amžių atsiskyrimo armėnai 
pop. Pauliui VI. Tai vėl bus 
suartėja su Roma.

klubo deficitas susidarė ne iš 
kieno nors blogos valios bet dėl 
įvykusios nelaimės ir būtinų re
montų. Pvz., audra nulaužė ša
lia klubo namo augusį didelį me 
dį, ir jis griūdamas sugadino 
namo stogą, elevatorių, nutrau
kė elektros laidus ir t. t. Tada 
viskas reikėjo atstatyti: stogo 
pataisymas kaštavo 720 dol., e- 
lektros laidu sutvarkymas — 
469.70, elevatoriaus pataisymo 
išlaidos — 386.65. Be to, būti
nai reikėjo pertvarkyti šildymo 
sistemą, kuri apsiėjo 417.75. 
Tad iš viso 1,994.12. Vadinasi, 
anie 2 000 dol. Dar vienas tūks
tantis iš’eistąs kitiems neatidė
liotiniems. reikalams.

Iš viso, klubo valdyba, tiek 
buvusi, tiek dabartinė, direkto
rių taryba ir klubo šeiminin
kas Adolfas Maslauskas klubą 
tvarko labai rūpestingai ir tau
piai. Bet jeigu atsitinka nelai
mių ar svarbių reikalų, o tuo 
pačiu išlaidų ir deficito, tai ne
reikia niekam dėl to jaudintis. 
Geriems norams esant, vėl vis
kas grįžta į normalias vėžes.

Jonas Bernotas

LIŪTAS IR VARLE

Liūtas, išgirdęs varlę kur
kiant, atsisuki©, manydamas, 
kad čia kokio didžiulio žvėries 
balsas. Palaukęs pamatė varlę, 
iššokančią iš pelkės, priėjo ir 
sutrypė ją, sakydamas.

— Kaip, tokia maža būdama, 
taip garsiai šauki?

Pasakėčia apie plepį, kuris 
nieko kito nemokia, kaip tik 
šnekėti. Ezopo pasakėčia

žuvusios šen. Kennedy sekretorės 
Jo Kopechne tėvai, kalbasi su 
spaudos atstovais Berkeley Heights 
N. J., po to, kai spauda paskelbė 
(rišėjo tvirtinimą, kad Kennedy 
teisme ne viską pasakęs.

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — H Y 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — K1DGEVVOOD. N. Y. 11287

BIRUTĖ
PŪKELEVICICTĖ

„ „RUGSĖJO 
SESTADIENIS

P?e m ij uotas romanas
Brandi, piačios apimties rašytoja su psichologir 

gilumu ir šviežiu artumu aprašo

MARQUETTE PARKO
lietuvių gyvenimą dar niekeno nepažvelgtu požiūr

Knyga gaunama „Drauge“ ir pas platintojus
Kaina — $5.00



BOSTONO ŽINIOS DRAUGAS, frę&afllenla, 1970 m', gegužės men. B 3.i

REIKALINGAS GILESNIS 
PAŽINIMAS

Stebimės Amerikos jaunimu, 
kuris yra pasinešęs į baisius 
kraštutinumus, kuris tiki kieno 
tai suūlomais nematomais bliz
gučiais. Tuo posakiu turime min
tyje to trukšmaujančio jaunimo 
masę. Jų vadai turi direktyvas iš 
kitur aiškiai žino ko siekia, bet 
masė to nežino- jie siekia Ame
rikos sukomunistinimo.

Iki dabar mes džiaugiamės, 
kad lietuviškas jaunimas nei
na su tomis triukšmadarių 
masėmis. Tačiau negalėtume pa
sakyti, kad lietuvių tarpe nėra 
naiviai galvojančių. Šį mūsų tei
gimą patvirtina neseniai girdėta 
paskaita.

L.B. Bostono kultūros klubo 
susirinkime balandžio mėnesį 
prelegente buvo dr. Elona Mari- 
jošiūtė- Vaišnienė. Mes ją prisi
menam, kaip labai aktyvią lie
tuvaitę mergaitę iš seselių ren
giamų mergaičių stovyklų Put- 
name. Jos paskaitos tema: “Mūsų 
šeimos ir švietimas per ateinan
čius penkerius metus”. Prelegen
tė su dideliu rūpesčiu ir didele 
energija kalbėjo apie mūsų litu
anistines mokyklas, stovyklas, a- 
pie vadovėlius lituanistinėms mo
kykloms, apie lietuvių kalboje 
trūkstamus žodžius iš erdvės 
mokslo, sporto ir kitų sričių. Siū
lė kreipti daugiau dėmesio į lie
tuviškai nemokančius vaikus. Rei 
kalas esąs skubus ir veikti reikia 
greitai. Gal vietoje mokyklų vai
kai turėtų rinktis vakarais būre
liais ir patys mokytis, o ir mo
kyklose duoti daugiau laisvės vai
kams, atnešant jiems knygų, iš 
kurių, jie patys pasirinktų kas 
jiems patinka. Vakarais seneliai 
galėtų vaikams pasakoti pasakas, 
skaityti vaidinimėlius.

Mes matome pavyzdį iš Ameri
kos universitetų, kai studentai pa
tys pradeda rinktis ką jie nori 
mokytis, kur einama. Jie yra jau 
veik suaugę, ir tai jų pasirinki
mas blogas.

LIETUVIŠKAS FILMAS 
ANGLIŠKAI

Balandžio 26 d. Bostone buvo 
rodomas filmas, pagamintas Ka
nadoj 1963 m. Tai rinkinys iš 
įvairių nufilmuotų gabalų, ku
riuose parodoma, kai kurios Lie
tuvos vietovės: Neringa, kopos, 
Baltijos jūra, Klaipėda, Nemu
nas, Kaimas, Vilnius, lietuvis ū- 
kininkas laukuose prie dalgės, 
piaunamos mašinos, linų rovėjai. 
Trakai ir eilė kitų vietų ir vaiz
delių. Vasario 16-sios minėjime 
Lietuvos prezidentas, ministe- 
riai, diplomatinis korpusas. Lie
tuvos kariuomenės žygis į Vilnių, 
kaip nuplaunamas demarkacijos 
linijos barjeras, vilniečių pasiti
kimas kariuomenės. Toliau Mo- 
lotavo-Ribentropo pakto pasira
šymas, kuriuo buvo pradėtas II 
-sis pasaulinis karas ir pasidaly
ta Europa. Rusų okupacija, jų 
kariuomenės įžygiavimas į Lietu
vą. Palyginimui — Lietuvos ka
riuomenė švari, žvali ir gerai ap
rengta, o rusų labai blogai ap
rengta ir dar su bintais — sku
durais apvyniotomis blauzdo
mis.

Toliau rodoma, kaip buvo su
laužytas jų pasirasytas paktas ii 
prasidėjęs rusų-vokiečių karas. 
Tur būt ir Vietname taip baisiai 
neatrodo, kaip sis. I ai baisus 
pragaras. Seka baisus vokiečių 
puolimas. Vėliau, kai jau vokie
čiai'pradėjo išsisemti, jų trauki
mas atgal ir rusų nauja okupaci
ja. Tada lietuviai partizanai ro
domi bunkeriuose, kaip lenda 
slaptais išėjimais lauk. 1 aip 
pat parodomas baisus rusų darbas 
Praveniškėse ir kitur, kur jie 
žudė lietuvius. Lavonai su į- 
spraustais virvagaliais ar kuo ki
tu į burnas, užrištomis burno
mis, surištomis rankomis ir pan.

Pats filmas yra tamsokos spal
vos, bet gerai matomas, jeigu mu
zika, kuri groja ir solistai dai
nuoja nebūtų tokie garsus, butų 
daug geriau. Per juos nesigirdi 
net aiškintojas, kuris kalba an
gliškai. Dar vienas trūkumas. Fil
mo aiškinimas yra nepakanka
mas juo labiau kad muzika ir 
daina jį užslopina. Žinančiam

vietoves ir įvykius pakanka, bet 
nežinančiam, būtų daug neaiš
kumų. Net nežinotum kam ir 
iš kur išlenda tas uniformuotas 
žmogus.

Filmą pristatė ir apibūdino 
specialus komiteto šiam reikalui 
pirm. Antanas Matjoška. Jis kal
bėjo labai patriotiškai, įprimin- 
damas, kad tas žudynių kančias 
į Lietuvą atnešė rusai, o dabar 
čia pabėgę nuo jų jau daug kas 
tai užmiršo. Prieš pradedant 
filmą, Onos Ivaškienės mažes
nieji šokėjai - mergaitės pavaiz
davo vaizdelį prie partizanų ka
po. Šėle buvo pilna žiūrovų. Rei
kia pastebėti, kad daugumą suda
rė senesnės kartos ateiviai. O vė
liau daug kas iš jų džiaugėsi 
Lietuvos kariuomenės gražumu, 
kurio iie nematė ir netikėję, kad 
tokia graži buvusi.

KLUBO SUSIRINKIMAS

Sekantis Kultūros klubo susi
rinkimas bus gegužės mėn. Tarp
tautinio Instituto patalpose. Pre
legentas Kazys Alminas.

DEMONSTRACIJOS

Prieš porą savaičių Bostone 
buvo demonstracijos už pasitrau
kimą iš Vietnamo, už nuolaidas 
komunistams. Tačiau ir tų de
monstracijų rėmėjai nusivylė sa
vo kalbėtojais. Tokių pasibiaurė- 
tinai šlykščių kalbų net ir jie 
nenorėję. Demonstracijos baigė
si Cambridge langų daužymu, 
krautuvių plėšimu, automobilių 
deginimu ir akmenų mėtymu į 
policiją.

Balandžio 26 d. tame pačiame 
Bostone buvo “tyliosios daugu
mos” demonstracija už teisę ir 
tvarką. Kalbėtojų tarpe buvo net 
aktorius Bob Hope. Policijos pra
nešimu, užpildyta aikštė talpino 
apie 60-70,000 asmenų, o de
monstracijas stebėjo iš šaligat
vių apie 150-200,000 asmenų. 
Ši demonstracija buvo tvarkinga, 
bet televizija ir spauda jai buvo 
šykštoka, netaip, kaip aniems 
rėksniams.

JAUNIMO KONCERTAS
Muziko Juliaus Gaidelio moki

nių koncertas įvyks gegužės 17 d.,
2:30 va.p.p. Tautinės sąjungos i Pradžioje pasirodė ištraukos po-
namuose, 484 E. 4th Str. So. Bos
tone.

Kiekvieną pavasarį Gaidelio
mokiniai parodo savo talentus vi- Į vandenynas” ir kt. Tekstus į lie- 
suomenei, taip bus ir šį kartą, j tuvių kalbą vertė ir muzikai deri- 
O kaip jau žinome, kai kurie I no atrastoji bendradarbė Vita 
iš jo mokinių jau pasirodo ir pa-1 Kevalaitienė-Sruogaitė. Šie pasta- 
rehgimų programose, kaip jos iš- tymai pasirodė įvairiomis progo- 

i pildytojai. Į mis, turėjo pilnus sceninius api-

JULIJA RAJAUSKAITĖ PABALTIJOS 
KONCERTE BOSTONE

Dvasiniai apkurtusių niekas 
nei geriausieji koncertai, nei žy
miausieji vardai. PaBaltijos drau
gija jau 14-tuosius metus neša 
medžiaginę naštą — klausyto
jų ji nepriaugina.Tik saujelė ži
nomų veidų, kurie rodosi visuo
se koncertuose bei rimtesniuose 
parengimuose, matėsi ir balan
džio 24 d. Jordan Hali salėje, 
kur davė bene savo geriausiąjį 
koncertą mūsų žinoma pianistė 
Julija Rajauskaitė. Gi niekas ne
draudė į šį koncertą eiti, bet tau
tinė sąmonė nepabudo ir didelės | tautos pianistė, turėtų ir didelę

I salės neužpildė. Dauguma buvo 
I svetimtautčiai — broliai latviai, 
! kurie turi daugiau kultūrinio 
skonio kaip mūsų broliai lietu
viai.

Julija Rajauskaitė balandžio
vakarui parinko vieno kompozito- , mas prasmingas. Švelnios vietos 
riaus programą — tai Franz. ’ praskambėjo minkštai, kontrastin 
Mūsų pianistė jautėsi pakanka- gai forte dalims.
mai išaugusi, kad galėtų imtis “Les Funėrailles” sekė skirtin- 

i sunkiausios ir muzikine prasme gos nuotaikos veikalai — tai dvi 
J aukščiausios programos. Nes iš- legendos apie Šv. Pranciškų. Nau- 
, pildyti vieno kompozitoriaus pro- ja kalba prakalbėjo pianistės ran- 
I gramą, reikia būti labai geru kos: tai švelniom, romantinėm 
interpretatorium, kad išlaikytų melodijom, tai lengva technika, 
klaustytojo dėmesį ta kalba, ku- jyg upeh'ai čiurlentų ir vėjelis 
ria kalba vienas žmogus, ir nė pQstų. Visas šv. Pranciškaus 
žodžio, bet garsų kalba. Į dvasios subtilumą,s jo Dievo,

Julijos programoje galėjai nu- žmogaus, gamtos ir vargo meilė, 
jausti jos asmeninę tragediją, jos jautėsi šioje vengrų genijaus 

■ nuotaikas, iki paskutioniojo, bi-: muzikoje. Muzikoje, kuria in-
į sui pagroto veikalo “Paguoda”.Jei terpretavo lietuvaitė pianistė, 
ji nekalbėjo žodžiais, jis sa
vo nuotaiks įpynė į didelio'ven
grų genijaus veikalus ir ta kalba

Programos atlikėjai ir atliktų kūrinių muzikos ir žodžių autoriai “Pavasario garsų" vakare Santa Monicoje, Ca- 
lif.: Inga Tumienė — tautinių šokių mokytoja, sol. L. Zaikienė, sol. K. Dargis, muz. O. Metrikienė, rašytojas A. 
Mironas, V. Kevalaitienė — programos vedėja, sol. V Dūda, sol. J. Čekanauskienė, muz. St. Kalvaitis, komp. 
G. Gudauskienė, poetas A. Giedraitis, Daina ir Saulius Gudauskai. Nuotr. V, Fledžinsko

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LIETUVIŠKI GARSAI PRIE 

VĄNDENYNO

Populiarioji muzika lietuviuo
se nėra perdaug populiari. Gal tik 
prie stiklelio.' Bet ne tik muzika, 
o ir “lengvasis” žanras literatū
roje nėra aukštai išvystytas. Net 
gi pastangos prie Pacifiko lietu
višką feljetoną išpopuliarinti kon 
kurso keliu pasibaigė feljatoniš- 
kai.

Daug sėkmingiau lengvoji mu
zika “įsipilietina” Californijos 
lietuviuose. Ir greičiausia todė,
kad mūsų publikai ją profesiona- . O- Metrikienė, A. ^Mirono, S. Kai 
liškai pristatė kompozitorė Gie- vaičio, A. Jakavičiaus, A. Pauk- 
dra Gudauskienė. Mat, užbaigų- j stelienės, A. Račiūno, V. Jancio, 
si muzikologijos ir kompozicijos J- Stankūno, St. Gailevičiaus, Ban 
studijas Chicagoje, G.G. Califor- ko ir G. Gudauskienės. Vakare 
nijos u-te (Los Angeles) gilino
si į filmų muziką, džazo impro- 
vozaciją ir lengvo žanro muzi
kinių veikalų pastatymą. Vėliau 
suorganizavo jaunų dainininkų 
operetinę grupę, toje pačioje San
ta Monicoje susirado įvairiais 
meno talentais apdovanotą ben
dradarbę ir lengvosios muzikos 
žanrą atvedė į lietuvišką sceną.

puliariųjų filmų ir operečių, k. 
t., “Žavioji dama”, “Muzikos gar
sai”, “Linksmoji našlė”, “Pietų

Julija išsipasakojo.
Franz Liszt buvo pats geras

pianistas ir jis rašė sunkius veika
lus, reikalingus didelės, stiprios 
technikos. Pirmą žvilgsnį mė
čiusi į programą ir smulkios iš
vaizdos pianistę, suabejojau. Bet 
kai iš po jos pirštų pradėjo lie
tis “Laidotuvių” garsai, mano 
abejonė išgaravo.Tai ne rankos 
didumas nusprendžia techniką, 
tai proto drausmė ir metų metais 
praktika ją išvysto. Julija turi 
puikią techniką, jei ji būtų kitos

auditoriją. Bet jau toks likimas 
mūsų lietuvių: talentų mes ne
įvertinam ir jiems nėra vietos 
mūsų gyvenime. Julijos technika 
yra ekspresyvi, klavišo užgavi- 
mas dainuojantis, pedalo vartoji-

Petrarcos Sonettas No. 104 pa
rodė F. Liszto revoliucinias nuo

taikas, O La Campanella — Etu-Programos pranešinėtoje Vita Kevalaitienė.

Stasio Kalvaičio). .
Visas kitas dainas pianu paly

dėjo G. Gudauskienė, kitais in
strumentais talkinant talentin
giems “grojančios Gudauskų 
šeimos” nariams-Dainai ir Sau
liui.

Programai atlikti buvo pakvies 
ti keturi šio bendruomenės solis
tai: L. Zaikienė (sopranas), J. 
Čekanauskienė (mezzo sopra
nas), K. Dargis (tenoras) ir V. 
Dūda (baritonas). Dainavo so
lo ir duetus, keisdami scenos kos
tiumus ir įjungdami vaidybą bei 
šokį. Pramoginės muzikos pro
gramos atlikėjus publika labai 
šiltai priėmė ir palydėjo stipriais 
plojimais. Ir tokio priėmimo jie 
pilnai užsitarnavo. Vakare daly
vavusi Marge Norvich, kurios 
pastangomis prieš porą metų 

... “Los Angeles Times” atsirado il-
dalyvavę kompozitoriai- O., Me- j gas straįps,nis apie Los Angeles 

lietuvius, šia programa taip susi

pavidalinimus ir susilaukė didelio 
pasisekimo.

Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monicos apylinkė balandžio 25 
d. suorganizavo “Pavasario gar
sų” vakarą, kuriam muzikė G. 
Gudauskienė ryžosi paruošti lie
tuvių lengvosios muzikos progra
mą. Užsimojimas nelengvas, nes 
trūko gaidų. Kaip ji pati prisi
pažino, darbą pradėjo, turėdama 
tik vieną dainą. Kitas teko “me
džioti”, atkurti iš plokštelių ir 
sukurti pačiai. Scenoje buvo pris
tatyta 11 kompozitorių dalykai:

trikienė ir St. Kalvaitis - akom 
ponavo savo sukurtoms dainoms. 
Taip pat dalyvavo rašytojas An
drius Mironas, kuris muziką ir žo
džius parašė dainai “Kaip aš 
jaunas buvau”, o A. Jakavičius 
parašė muziką jo žodžiams “Ne
bėr laimės maų”. Iš kitų auto
rių, kurie sukūrė žodžius progra- 
mon įtrauktiems dalykams, vaka
re dalyvavo mokytoja Vita Keva
laitienė (“Svajonė” - muzika G.
Gudauskienės) ir Alf. Giedraitis nė. Muziką, žodžiai, atlikėjos vo-
(“Tėvynainių daina”- muzika

das pagal Paganini — nuvedė 
mus į jaunystės dienas, kur sva
jonės yra žėrinčios ir sapnai at
rodo kaip tikrovė.

Po pertraukos sekė Annees de 
Pėlerinage (Suisee) Du Etiudai 
ir pabaigai — Vengrų rapsodija. 
Vengrų rapsodija sukėlė lūkesčio, mas- 
nusivylimo ir pasiryžimo emoci
ja. Tai patriotinis veikalas, per
pintas tautiniais vengrų moty
vais, kuris rodo vengrų kūrybin
gą ir -ryžtingą dvasią. Interpre- 
tatorė įdėjo daug ugnies ir užsi
degimo į šį žinomą veikalą. Bi- 
sui, kaip nuraminimui, pianistė 
atliko Consolation.

Šitokie koncertai turėtų būti 
mūsų tautiniu pasididžiavimu, 
kad ir mes galime įeiti į tarptau
tinį kultūrinį lobyną su savo 
interpretatoriais.

Elena Vasyliūnienė

Nuotr. V. lledžinsko

žavėjo, kad vieną programos da
lyką -“Metų laikus” pažadėjo 
pristatyti' Lavvrence Welk televi-1 
zijos programai.

“Metų laikus”, Pr. Lemberto 
žodžiams komp. G. Gudauskieųės 
sukurtą populiarių dainų ciklą 
(Vasara-valsas, Ruduo-tango, 
Žiema -baladė, Pavasaris-ča-ča, 
ča), atliko solistė Liucija Zaikie-

kalinė interpretacija ir šokio rit
mika sudarė įspūdingą sintezę, 
kurią finale dar sustiprino įsi
jungimas kitų'trijų solistų. Pro
gramos vedėja Vita Kevalaitienė 
“Metų laikų” pirmą kartą pasi
rodymą scenoje su pagrindu pa
vadino premjera. Įspūdį sustipri
no L. Zaikytės scenos įvaizdini-

Tautinų šokių grupė “Audra”, 
vedama I. Zaikienės, sudarė per
einamą jungtį iš koncertininės 
dalies į šokius.

Kad šie pavasariški garsai lie
tuviškoje nuotaikoje sėkmingai 
suskambėjo, tai kompozitorės G. 
Gudauskienės nuopelnas. Progra
mos paruošiman ji įjungė teori
nį pasiruošimą, įgimtą talentą, 
vaizduotės išradingumą ir “nas- 
vytišką” entuziazmą.

Prie pasisekimo tikrai daug pri
sidėjo ir mokytoja Vita Kevalai
tienė, užtikrintai vadovavusi

programai.
Technišką paruošimą pavyz

dingai atliko vakarą .organizavu
si LB Santa Monicos apylinkės 
valdyba: A. Trasikis-pirm., Ed. Ar 
bas-visepirm., J. Jusionienė-sekr., 
M. GaUronskienė-ižd., ir L. Zai- 
kienė-kultūros vadovė. Gaila, kad 
nedidelė salė galėjo talpinti tik 
pustrečio šimto žmonių, ir dalis 
svečių į programą nebegalėjo pa
tekti.

Šios apylinkės valdyba įrodė, 
kad turint noro dirbti, galima 
kai ko ir atsiekti. Praėjusių metų 
veikloje buvo nemaža atsiekta 

I ir kultūrinėje, ir politinėje veik
loje.

Californijos lietuviai, kviesda
mi menininkus iš Rytų, per eilę 
metų yra padarę žymias lietuviš
kų dolerių investacijas. Mes lie
tuviškom bendruomenėm Rytuo
se irgi galėtume kai ko duoti. 
Kongresai suvažiavimui savo ban
ketų programoms, sakysim, galė
tų pakviesti meniškai ir profesio
naliai paruoštą komp. G. Gu
dauskienės trupę. Naudos iš to
kio bendradarbiavimo turėtų visi. '

Jfe/.

JAV VAKARŲ (LOS ANGE
LES APYGARDOSE) Į JAV 
LB VI-JJ TARYBĄ KANDI
DATUOJA ŠIE'ASMENYS:

1. Telyčėnas Alfonsas L., 70 
m., kontraktorius-prekybininkas

2. Arbienė Alė (Alė Rūta), 
54 m. Rašytoja

3. Mažeika Antanas, 54 m. in
žinierius

4. Trasikis Algis, 46 m., banko 
tarnautojas
5. Pamataitis Petras, dr., 70 m., 
tarnautojas

6. Prišmantas Kazys, 49 m.J 
inžinierius

7. Stančikas Bronius, 54 m.,

'Drauge” jau galima gauti nau 
iai išleistą informacini leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teTs. Pranas Su 
las.

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

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

Knygos kaina 3 00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proe 
mokesčiams.

23/2 HOUR SERVICE
NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS 

ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO 
VALYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAI, WESTINGHOUSE.

G. McGrath & Son
HEATING AND AIR CONDTIONENG

3354 West 63rd Street. Tel. — 476-8400.

Atdara kasdien nuo 8:30 iki 6:00 P.M.; šeštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v.

Nuo abejingumo nėra kelio j meilę, 
bet nuo neapykantos yra

rašo
PETRAS MALDEIKIS
savo naujoje knygoje

Meilė Dvidešimtajame Amžiuje
Kai tėvai ir kiti vyresnieji šiandien jaunimo neišven

giamai yra įtraukiami į sekso diskusijas, ši knyga jiems 
labai gera pagalba. Ji peržvelgia visas modernias pažiūras 
apie lytinę meilę ir padeda susiorientuoti įvairiausiuose pa

siūlymuose.
Knygą išleido Lietuviškos Knygos Klubas

Jos 273 psl. kainuoja 5 dol. Ji gaunama Drauge ir 
pas platintojus.

inžinierius

7. Budriūnąs Bronius, 60 m., 
muzikas -kompozitorius

9. Skirius Antanas, 58 m., lie- 
dėjas-redaktorius -prekybininkas

9. Andrius Juozas, 70 m., ad- 
mistratorius

11. Brazdžionis Bernardas,
63 m.,' poetas-redaktorius

Remiantis rinkimų taisyklė
mis, kandidatų eilės tvarka nus
tatyta loterijos keliu.

Rinkimai vyks birželio 6-7 d. 
balsavimo vietą ir valandą skel
bia apylinkių rinkiminės komisi
jos. Vakarų apygarda renka du 
tarybos narius, tad kiekvienas rin 
kikas turi teisę balsuoti ne dau
giau kaip už du kandidatus. 
Balsuojama asmeniškai.

Informacijos gaunamos pas 
apylinkių komisijų narius: Los 
Angeles: J. Kutra, A. J. Petraus
kas ir Alg. Raulinaitis, Long 
Beach: V. Tamošaitis, J. Matijo- 
šaitis ir D. Mekišius; Santa Moni
ca: J. A. Gricius, M. Gauronskie- 
nė ir L. Zaikienė; Phoenix (Ari
zona): E. Josen, V. Liubertas ir 
J. Vyšniauskas; Vakarų apyga- 
dą: Alf. Tumas St. Dūda, dr. J. 
Jurkūnas, B. Morkis ir J .Kojelis.

Alf. Tumas
LB Vakarų apygardos rinkimų 

komisijos pirmininkas

Paieškojimai
Ieškomas JULIUS GAIDELIS, 

kompozitorius. Ieško Antanas Evil- 
tis. Atsiliepti arba turintieji žinių 
pranešti šiuo adresu: M. Klimaitis,
1800 Clay Street, Gary, Ind. 46405

RŪTA, INC.
INVESTAVIMO BENDROVĖ 

SauąuH ir pelningas Investavimas. 
Garantija: nuosavybės lakštas

(Deed of Ti-ust) registruotas Inves
tuotojo vardu Callf. Valstybes nuo
savybės departamente.

Kreipkitės į RŪTA 
3002 Knnta Monica Blvd.,

Santa Monica, California 00404
TELi: (213) 393-0616.

TYPEWRITERS
Sales, Service, Rantais, Repairs

ALL BRANDS — ineluding 
OLYMPIA and HIRMES 
Typevvriters — Adders

A & H BUSINESS MACDINE 
3530 W. 63rd St. Tel. 925-8875

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE* 
UI V aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

‘Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
103 vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00. 
Galima įsigyti “DRAUGE”.



Omahos choras “Rambynas”. Dir iguoja muz. Bronius Jonušas

DĖMESIO

RaDIO programa

Seniausia Letuvių Radio Pro
grama Naujoj Angliįoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1 30 vai 
po pietų — perduodame vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ’r ko
mentarai, muzika, dainos i- Mag- 
dutės pasaka. Programą vean 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Buitie ’rivist« — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadtva.v, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489 Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. .

PARDAVIMUI

CLASSIFIED GUIDt
C O N T R A C T O R S

CONSTRŪCTION C0t

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!

3467 Weet 6»th Street 
TbL HE 4-7482

PARDAVIMUI

Parduodama ilga balinė suknelė 
rūžavų ir baltų mezginių - “lace”. 
Dydis 12. 10 dol. RE 7-86U

PROGOS — OPPORTUNITIES

Fotografo studija ir 6 kamb. butas. 
Savininkas parduoda namą su biz
niu ar be jo. Pietvakarių miesto 
daly. Skambinkite 476-2336.

D E M E S I O t

REMONTUOJU: MŪRA. (tuck- 
pointing), STOGUS ir RINAS. 

TELEF. — 268-8733
1 _
I D A

HELP VVANTED MOTERYS

MŪS

Omaha, Nebraska

BENDRUOMENĖ PAGERBĖ 

“RAMYBĖS” CHORĄ

Ų KOL O N I J 0 S E
Worcester, Mass.

Jau 20 metų suėjo, kai Oma
hos lietuvių choras reiškiasi ben
druomenėje ir dėl to apylinkės 
valdyba suorganizavo pagerbi
mą, kuris dalyvaujant visai ko
lonijai, įvyko balandžio 4d. šv. 
Antano parapijos salėje. Publi
kai susirinkus prie vaišių stalų,, 
pirm. Petras Adamonis pakvietė 
kun. Leonardą Musteikį sukalbė
ti invokaciją.

Vaišių pertraukos metu įvyko 
chorui padėkos pareiškimas. Pir
mininkaujantis trumpai apžvel
gė choro nueitą kelią, iškelda
mas didelį vaidmenį kolonijos 
gyvenime ir mūsų tautybės re- 
prezantavime amerikiečių visuo
menėje. Choras pasigėrėtinai at
liko programas Omahos mie
sto šimtmečio minėjime, įvairiuo
se tautybių pasirodymuose, radio 
bei televizijos stotyse, koncertuo
se, o daugiausiai savoje salėje ir 
bažnyčioje. Buvo prisiminti buvę 
dirigentai muz. Teofilė Kinsel- 
lienė, a.a. muz. Mečys Leškys, o 
taip pat dabartinis dirigentas' 
muz. Bronius Jonušas. Visiems 
dabar chore dalyvaujantiems na
riams buvo įteikti padėkos la
pai, kurių tekstą perskaitė sekr. 
Vitalis Gaidelis. Lapus paimti 
choristai alfabetine tvarka buvo 
pakviesti prie prezidiumo stalo. 
Publikos ypatingą dėmesį atkrei
pė Alg. ir Laimos Antanėlių šei
ma, kai prie prezidiumo stalo pri
artėjo visi keturi: tėvas, motina, 
sūnus ir duktė. Gražu buvo ma
tyti ateinant taip pat ir kitas šei
mas, kurių 3 ar 2 nariai daly
vauja tame pačiame chore. Pa

STOVYKLOS “NERINGA” 
POPIETE

Padėkime seselėms įrengti 
jaunimo stovyklą. “Neringą’. 
Šiuo tikslu vadovaudamasis Šv. 
Kazimiero parap. Marijos Nek. 
Prasidėjimo seselių rėmėjų sk. 
birželio 14 d., sekmadienį, 3 v. 
Maironio Parko didžiojoje sa
lėje rengia stovyklos “Nerin
ga” popietę, kurioje bus priima
mos dovanos daiktais ir pini
gais, nes liepos 5 d. pradeda 
stovyklauti daugiau šimto mer
gaičių, o joms aprūpinti trūks
ta: pagalvių (18x24), pagal
vėms užvalkalų (34x42), ant
klodžių, paklodžių (72x108), 
rankšluosčių. Seselių rėmėjų sk. 
nuoširdžiai prašo pagalbos, pa
aukojant ką galite. Visas do
vanas priima pačios seselės

Jeigu negalėtumėte dalyvauti 
minėtoj popietėje, bet norėtu
mėte suteikti dovanėlę, ar ne
turėtumėte susisiekimo priemo
nių nuvažiuoti į' Maironio Par
ką, patelefonuokite: Watkins — 
PL60356, ar Miliauskienė — 
755 -1894.

Jūsų dovanos bus paimtos iš 
namų ir atiduotos seselėms. Jū
sų aukų dėka seselės džiaugia
si gražia koplytėle, perremon- 
tuota sale iš buvusio tvarto, 
naujais senelių “Matulaičio” na
mais, tikime neatsisakysite jų 
džiaugsmą padidinti padedant 
Įrengti jaunimo stovyklą, o tai

nėjimą su programa.
— Birželio 14 d., sekmadieinį, 

Šv. Kazimiero mokyklos moki
nių choras, vad. mokyklos ve
dėjos seselės M. Charlene, Jė
zaus Vardo aukštesnės mokyk
los salėje, 144 Granite St., Wor- 
cester, Mass., rengia savo me
tini koncertą.

— Birželio 21 d. Moterų są
jungos pirm. M. Watkins, vice- 
pirm. M. Žemaitienė ir buvusi 
centro valdybos pirm. J. Maek 
išvažiuoja į Romą dalyvauti 
Lietuvių kankinių koplyčios iš
kilmingam šventinime ir ap
lankys ta pačią proga kitas vie
tas.

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free deliverv
5622 S Racine 434-1117

Heating Contractor
{rangiu naujus Ir perstatau se 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr-oondltlonlng — 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas etllekamaa greitai Ir sų 
žlnlngai Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HESTTVO * i-HFFTT MCTŠf 
>51(4 S Westew,, Chicago •. TU. į

Triefunati VI 7-3117

DAŽYMAS
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel CL 4-1050

GIRL - WOMAN
DRAPERY WORK 

also DRAPERY SEtVERS. 
\Vlth Table Slzing Ettoorience

Full Time. 5 Day Week. 
Lincoln and Dlveraty Area

Phone — 549 0700

HELP WANTED VYRAI

Reikalinga patikima moteris namų 
ruošos darbui ir pagaminti valgį 3 
dirbantiems suaugusiems, 5 d. savai
tėj, bute artimoj šiaurėj. Geras atly
ginimas ir gera vieta tinkamai mote
riai. Reikalinga nors kiek kalbėti ang
liškai. Pirm. iki penkt. nuo 9:30 v. r. 
iki 5:30 v. p. p. skambinkit 744-2026.

galiau didžiąją choro dalį suda-, 
ro tiek jaunesnio tiek vyresnio' pavaisindami kavute, o_ 
amžiaus nariai. Buvo įteikti 49
padėkos lapai.

REAL ESTATE

By appointment
6514 S. RCCKVVELL 
FULL PRICE S 18,900

$1,900 dovi. F.H A. or you can as- 
sume $10,800 low interest mortgage 
4 or 5 bedrooms, dining room, modern 
kitehen and P/į- baths. New gas 
furnace.

KLEIN REALTY 445-3511
F

6 kamb. 15 metų mflr. bungalow
prie 71-mos ir Sacramento. 2 vonios, 
įruoštas rūsys, 2 auto garažas. 
$26,900. WA 5-6015

MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

ŽAVINGI PERLAI
Apie $8,000 pajamų. 4 butų, 3-jų 

meti; liuksus mūras Marąuette pke. 
Rimtas pasiūlymas.

4 butų mūras su bizniu. 2 auto 
garažas Naujas gazu šildymas. Mar
ąuette pke. $43,400.

Didelis 2 aukštų 2 po 6 kamb. 
mūras. Marąuette pke. Gazu šildy
mas. Garažas. $32,300.

Tvirtas 7 kamb. patogus mūras. 
Prie Maria High. Mūro garažas. 
$21,000.į 77-ta ir Pulaski. 10 meti) moder
nus 5% kamb. mūras. Apie 38 p. 
sklypas, šalia garažas. $22.500.

Pelningas mūro namas. Švarūs 6— 
3—2 kamb, 2% vonios, gazu naujas 
šildymas. Garažas. Arti visko Mar
ąuette pke. $21,800.

5 kamb. gražus mūras. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Pria Maria 
High. Laisvas — užimkite. 19,400.

Beveik naujas — apie 12 metų, 
5 H kamb. mūras. 2 auto garažas. 
Arti Nabisco. $27,0p0.

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. Washtenaw A v., RE 7-7200

7 kamb. 20 metų, švarus mūr. 
. . . , bunga,ow prie 71 ir Sacramento.I prisidėti galime VISI, nes sąly- Dvigubas garažas. Daug priedų. Ga

gos labai, lengvos. Laukiame ir siūiymaUs°j užlmtI' $28'B"° arba pa‘
kviečiame visus į “Neringos ” lo£ HomaS. Tr^št^
noniete syK- Garažas. Galit greit keltis,pupiceę. . . ; $27,500.

Rengėjai atsilygins pagal sa-, 1% aukšto, švarus mūr. 2 butai
vo pajėgumą už jūsų dovanas J7„oštls\ūsysb' gI'IžIL ir$2Mooor ari 

<teseliu ba pasiūlymas.
“ ‘ 5 kamb. 15 metų “ranch” stiliaus

maldos lydės ir toliau Jūsų tgy- mūr. namas. 84 ir Kedzie. $23.000.
vedimo žingsnius.
Stovyklos' “Noringos” šventiniKiti organizuoti vienetai reiškė 

džiaugsmą dėl choro veiklos ir 
išėjo jį pasveikinti. Jurgis Damas Stovykla. “Neringa” randasi 
ateitininkų vardu dėkojo už ęie-, gražiose Vermonto apylinkėse, '

mas ir rėmėjų seimas

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. — Tel. 025-6015

dojimą bažnyčioje. Ramovėnų 
pirm. Pranas Totilas dėkojo už 
menines programas kariuomenės 
šventės minėjimuose. Į padėkos 
pareiškimus atsakė ir rengėjams 
už pobūvį padėkojo choro pirm. 
Eduardas Misiūnas. Paskiausiai 
kalbėjo dirigentas muz. Bronius 
Jonušas. Jis buvo nustebintas to
kiu gausiu publikos dalyvavimu. 
Dėkojo bendruomenės valdybai 
ir savo bendradarbiams: dirigen
to padėjėjai Kristinai Kartanie- 
nei, akompanuotojoms Vidai Mi
siūnaitei, Silvijai Kazlauskaitei ir 
visiems nariams. Pakvietė publi
ką į koncertą, kuris įvyks gegužės 
9 d. toje pačioje salėje.

Po oficialiosios dalies buvo pa
dainuota ir pasilinksminta prie 
Antano Poeevičiaus elektroninės 
muzikos. Vaišes parengė valdybos 
narių žmonos padedamos talki
ninkių. Publika už tai joms su
giedojo Ilgiausių metų. Pobūvis 
buvo baigtas vicepirm. Jono Po
vilaičio bendra padėka visiems. 
Išsiskirstant buvo palinkėta susi
tikti koncerte gegužės 9 d.

J.D,

Šventinimas ir Rėmėjų seimas 
įvyks birželio 21 d., sekmadie
nį. Įsidėmėkite, kad seimas šiais 
metais įvyks “Neringos” sto
vykloje.

Jeigu susidarys pakankamas 
skaičius norinčių važiuoti, bus 
organizuojamas autobusas. Apie 
tai bus paskelbta vėliau.

Tradicinė lietuvių susiartini
mo diena - piknikas įvyks kaip 
kiekvienais metais vienuolyno 
sodyboje, Putnam, Conn. Visos 
stovyklautojos bus parvežtos iš 
stovyklos “Neringa” išpildyti 
programos. J. M.

TRUMPAI
— Mokytoja M. Minikauskai- 

tė, kuri tretininkų drauagijos vi
cepirmininkė, randasi ligoninė
je.

— M. Baškienė, šv. Kazimie
ro parapijos darželio mokyto
ja, jau kuris laikas guli ligoni
nėje. Sunkiai serga. Linkime 
sveikatos.

— LB apyl. gegužės 10 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je rengia Motinos dienos mi'

Skelbkitės “Drauge”.

Marąuette Pke. mūr. 7 kamb. re
zidencija su 4 mleg.. Gazo šildymas. 
$26,900.

Prie Maria High — mūrinis. 2 bu
tai po 4 kamb. 12 metų senumo. 
$37,900.

Pelningas biznis — taverna su 
restoranu. Trumpos valandos tr tik 
5 dienas atdara. Mūr. namas su bu
tu. $21,000.

Prie <13 Ir Rockivell 5 kamb. bun- 
galow. Garažas. $15,500.

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

Mūr. bungalow. 6 kamb. Švarus, 
įrengtas skiepas. 60 Ir Francisco.

Mūr. 2 po 5 kamb. Centralinis šil
dymas. Modernios vonios tr virtuves. 
Gražiai Įrengtas skiepas. Rinktinė 
Brighton pko. vieta.

Bevelk naujas 1 modernių butų 
mūras — 8 po 4 kamb. Ir 7 kamb 
69 Ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke 
Insurance — Income Tav

Novary Public

ŠIMAITIS R E A L T i
2737 W. 43id St.. CL 4-239U

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas Vertimai

APDRAUDŲ AGENTCRA

BE LL REALTV
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2283

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 

• reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ii atliekami kitoki
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTfiRY PUBLIC

4259 S. Maplewood A v., CL 4-7450

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektronlhis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GIL 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Jiiraitis

A. ABALL RdOFING C0 •
įsteigta prieš 49 melus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus 
rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žeme Iš lauko. Taisome mūra “tuok 
pointing”. Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas.

Tel. — LA 1-6047
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Ui. 60632. Tel. YA 7-598i.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintu vai. 
Pardavimas ir taisymas.

j. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Park* 

2346 W. 69th St, — Tel. 776-1486 
Namų tel. ■ PR 6-1063

MOV
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir j 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel RE 7-5168

REAL ESTATE

SALES ■ H0RT6A6ES ■ IUIM6EHENT

iember of 14.L.B.
ALEX ŠATAS —REALTOR

Maln Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. Tel. OL 6-2233
Turime šimtus namų Berwyue, Ciceroj, Riverside, La Grange Park 

ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo.

NERIS REAL ESTATF*
Persikėle į naujas patalpas

3008 W. 63rd STREET TEL 171 0321

M

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, Gyvybės, 
sveikatos, biznio 
automobilių.

TANNERY LABORERS
BEAM HOUSE WORKERS

Good working conditions and benefits, 
steady work; located on bus llnes; 
free parking. Apply: Employment
Office 8 A.M. throvgh Frlday.

GREIS PFLEGER TANNING CO. 
1251 Sandstree, Waukegan, Illinois 

PHONE — MA 3-1980I

MACHINIST
— Evpcrlcnced —

Mušt read blueprints, and mušt 
make own setup. Mušt speak English
RAJNER Q U AL I T Y 
MACHINE W O R K S 

4517 W. Thomas Tel. 276-1760

Imfmediate opportun.ities for

DENTAL LABORATORY
TEGHNICIANS

fully ųualified & complete dentures. 
Special techniųues. Wire experience 
desired. Starting salary $8,000 yearly, 
fringe benefits. Excellent opportunity 
for right men — permanent positions.

Contact J. H. McCann DentaI Arts 
Ine., 477-2326, Lake Charles, La.

Phone 318-477-2326

HOUSE MOTHER
For boys in children’s home in 
OAK PARK Live-in. į

— MANY BENEFITS —
Cali between 8 and 5: EU 6-8247

SWITCHBOARD
RECEPTIONIST -TYPIST to work 
in congenial offioe. Muat type 50 
w p. m. & have pleasan.t persona- 
lity. CALL.

Mrs. JENKINS, 738-2220:

VYRAI IR MOTERYS

STURGIS MEMORIAL HOSPITAL 
in STURGIS, MtCHIGAN, ofrers 

evcellent opitortunltles for: 
MEDICAL TECHNOLOGIST
New laboratory, Progressive 

Southern Michigan community. 
Recent graduate aonsldered.

MEDICAL REOORDS 
LIBRARIAN

ALSO
EXECUTIVE HOUSEKEEPER

Ali salarles open, dopendlng on ex- 
perlence and ąuallflcattons. Excel- 
lent benefits. Permanent positions.

Wrlte, apply or cali — 
ADMINISTRATOR (616) 651-7824

D fi M E S I O I

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

J LIEPONIS

Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 0:30 Kitom dienom nu< 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai vtk.

Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me
džiagines iŠKasenas. Tai suprato Ovidijus, ši tiesa ypač ga
lioja pasakoms. Jose yra galimi nemažiau sėkmingi kasinė
jimai, negu žemėje.

Bagdanavičiaus

GELMES PASAKOSE
II knyga

yra nuotykinga ekspedicija J proistoriją. 357 pusi.

Kaina 5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus.

Vytauto

KULTŪRINĖS

SIUNTINIAI į LIETUVA
COSMOS PARCELS ENPRESS

(Llcensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. OOth St„ Chicago, III. 00020 
3333 S. Halsted, Chicago, III. 00008 

Tel. WA 5-2737; 251-3320 
įvairių prekių pasirinkimas, automo
biliai. motociklai, šaldytuvai, mais
tas, doleriniai CERTIFIKATAI.

K. Žukauskas

Patogios lšslmo- 
kėjimo sąlygos.

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certlfikatai, maistas, akordeonai. 
2008 W. OOth St.. Chicago. III. 00029 

TELEF. WA 5-2787

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

POEZIJOS RINKINYS SUAUGUSIEMS 

parašytas

ALBINO BARANAUSKO

Šiame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 
apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumoanis.

Rinkinys gaunamas „Drauge" ir pas platintojus. Kaina 2 doL

ini'niiiiiiiiniiiiiiimniiiinniiiiiiiniiinnmiiniiiuniiniiinranBnnBiBB

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas tik jį užsisako 
paštu ar telefonu — LU 5 9500.

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

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspausdin
tas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių aglų kal
ba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, kurias galima 
gauti DRAUGE.



VĖL VIENA AUKA VIETNAMO 

FRONTE
A. a. kapitoną Petrą Bojevą amžinybėn palyd'nt

Balandžio 29 d. specialus ka-[ giminių, o pats po antrojo sū-
riuomenes pasiuntinys atnešė, 
šeimai skaudžią žinią, kad to pa
ties mėnesio 26 d. kovose prieš 
komunistus Vietname žuvo kapi
tonas Petras Kęstutis Bojevas. Ve 
lionies kūno palaikai į Chicagą 
atvežti tiktai gegužės 5 d., o 
laidojamas Chicagos lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse gegužės 8 d. 

Keliai j savą gyvenimą
A. a. kapit. P. Bojevas buvo 

gimęs Kaune 1939 m. briželio 11 
d. Tik penkerių metų su tėvais, 
besitraukiančiais nuo komunisti
nio siaubo, pateko Vokietijon. 
Karui pasibaigus, gyveno Fellba- 
cho lietuvių stovykoje netoli 
Stuttgarto ir ten pradėjo lietuviš
ką pradžios mokyklą. 1949 m. 
atvyko j Jungtines Amerikos Vals 
tybes. Čia baigė pradžios ir aukš
tesniąją mokyklą. Tėvui, buvu
siam žinomam Kauno advokatui, 
greitai mirus, jis liko tik su mo
tina (motina a. a. Marija Boje- 
vienė-Veitaitė mirė š. m. vasario 
2 3d.). Jam pačioj jaunystėj tpko 
patirti vargo, nes vakarais reikėjo 
uždarbiauti pragyvenimui. Bai
gęs aukštesniąją mokyklą, pra
dėjo studijuoti, bet panoro pir
miau atlikti karinę prievolę. 19- 
581 m. Tudenį savanoriu įstojo į 
JAV kariuomenę. Po apmokymo 
buvo pasiųstas Vak. Vokietijon, 
kur baigė puskarininkių mokyk
lą, tikėdamasis vėliau pereiti į 
kadrą Tr tapti karininku. Tai ga

naus krikštynų 1969 m. liepos 
15 d. išvyko karinei tarnybai į 
Vietnamo džiungles. Ilgesnį lai
ko tarpą dirbo štabe, o nuo šių 
metų vasario mėnesio paskirtas 
kuopos vadu.

Kapit. P. Bojevo vadovavimu 
buvo patenkinti karinė vadovy
bė ir jo vadovaujami kariai, nes, 
kaip jis pats viename laiške rašo, 
visi ėjo kaip vienas už visus. Tar
nybą Vietname velionis turėjo 
baigti birželio pabaigoje, o pas
kiau vykti į Vokietijoje esančias

A. a. kapt. Petras K. 
prie bunkerio Vietname

Bojevas

amerikiečių karines bazes nau
joms pareigoms. Tačiau mirtis to 
nelaukė. Gautomis žiniomis, be- 
gelbėdams su savo daliniu fron
te esančius draugus,, nuleidžiant 
iš helikopterioį priešo buvo už
pultas ir žuvo pačiose karštojoĮėjo įvykdyti tiktai grįžęs Ameri- .

kon ir baigęs karo mokyklą Fort! “onto linijose.
Knox, Ky. Antrojo leitenanto' A. a. kapit. P. Bojevas buvo 

vienas tų daug žadančių jaunų 
karininkų ir daug vilčių teikian-

laipsnį gavo 1964 m.
Nors ir būdamas kariuomenė

je, su lietuviais nenutraukė ry- lietuvių patriotų. Nors ma- 
šių. Tapęs karininku, turėjo dau zas iskIydęs \s tėvynes, jis jautė- 
giau laisvo laiko tuos ryšius at-| s* lietuvis ir visuomet sten-
naujinti su giminėmis ir pažįsta-; Sesi bu*'r arciau savi^- Gyve1?' 
mais, gyvenančiais Chicagoje. 'ramas Vokietijoje, tuoj susirado 
1965 m. vasario 20 d. sukūrė lie-; ietuvių koloniją ir sajvo automo- 
tuvišką šeimą su nuo anksčiau ” 1U Ja,svy laiku padėdavo koli- 
pažįstama Dalia Šantaraite, tuo mJos kapelionui ar seniems zmo-

kai tik galėjo savo žiniomis da
lintis su platesne visuomene.

Nors velionies kapit. Bojevo 
profesinis darbas vertė jį kalbėti 
anglų kalba, bet savos kalbos jis 
neužmiršo, šeimoje visada kalbė 
damas tik lietuviškai, šeimai 
laiškus rašydamas taip pat tik 
lietuviškai. Su savo mažu sūne
liu net svetimtaučių tarpe jis kal
bėdavosi tik lietuviškai, nes jo į- 
sitikinimu pirmiausia reikia iš
mokyti lietuviškai, o mokykloje 
išmoks ir angliškai. Mokėdamas 
pats net keletą kalbų, norėjo, 
kad ir jo vaikai neliktų vienakal- 
biais, o nuo mažumės laisvai kai, 
betų bent dviem kalbom.

Žuvo didvyriškai
Tiek savo darbe, tiek ir santy

kiuose su žmonėmis jis jautė so
cialinę ir krikščionišką pareigą 
padėti kitiems. Todėl ir tarnybo
je buvo labai sąžiningas ir ištiki
mas savo pareigoms bei bendra
darbiams — to paties likimo 
draugams, nors savo šeimą taip 
pat labai mylėjo ir ja nuošir
džiai rūpinosi. Atrodo, ir žuvo 
dėl to, kad buvo didvyriškai išti
kimas pareigoms ir, nepaisyda
mas pavojų, norėjo pagelbėti fron 
te esantiems draugams. Kapit. 
Bojevo netekimas yra nuostolis 
šiam kraštui, kurio kariuomenėje 
pareigas atliko iki didvyriškumo, 
dar didesnis nuostolis tautai ir 
šeimai, netekusiai ištikimo tau
tiečio, šeimos vyro ir tėvo.

Didžiausiame liūdesyje pasili
ko velionies žmona Dalia (Šan- 
taraitė) Bojevienė, sūnūs Kęstu
tis, ketverių metų amžiaus, ir Vy 
tukas —tik dešimties mėnesių. 
Taip pat liko jo uošviai N. ir 
A. Santarai, tetos Marija Ročku- 
vienė ir Janina Rimavičienė su 
vyrais, pusbrolis Edmund Peters- 
Petravičius su šeima ir kiti gi- 
giminės.

A. a. kapit. Petro Bojevo did
vyriška gyvybės auka yra kartu 
ir mūsų tautos auka už žmonijos 
laisvę.

P. Stakys

metu jau baigusia mokslą ir dir
busia Beverly kraujo banke.

Po vestuvių skiriamas į Fort 
Hood, Tex., kur išbuvo daugiau 
kaip metus. Kai buvo paskirtas į 
Vietnamo karinių patarėjų gru
pę, dar ruošėsi specialiuose kur
suose Georgijos valstybėje ir mo
kėsi vietnamiečių kalbos Monte- 
rey, Calif., karinėje akademijoje. 
Nuo 1966 m. rudens ištisus me
tus buvo Vietname, nešdamas 
sunkią karinę tarnybą, pergyven 
damas didelius pavojus ir už nar
sumą bei gerą vadovavimą gau
damas kelis amerikiečių ir viet
namiečių ordenus.

►' Antrą kartą į frontą1
Iš Vietrfdmo grįžo 1967 m. ru

denį. Kurį laiką pasilsėjęs ir pa
buvęs su šeima, skiriamas į Fort 
Knox, Ky., tankų dalinio vadu, o 
paskiau, iki 1969 m. pavasario 
studijoms. Antrą kartą karinės 
vadovybės paskirtas į Vietnamą, 
šeimą perkėlė į Chicagą arčiau

nėsm suvežioti kasdieninius reik
menis. Vietname, nerasdamas lie 
tuvių, būdamas pirmą kartą susi
pažino su prancūzų misionie
rium ir pagelbėdavo jam įsiruoš 
ti bažnytėlę ar patarnaudavo se
selių vedamai mokyklai. Varg
šams moksleiviams net rūpinosi 
pagalbos gauti iš savo giminių 
ar artimųjų JAV-ėse.

Tautinio susipratimo skatinamas
Mėgdamas skaitymą ir kny

gas, jis skaitė ne tik savo specia
lybės ar studijoms privalomus 
veikalus, bet ir lietuviškas kny
gas. Ypač jis domėjosi Lietuvos 
istorija, komunizmo padaryta ža
la mūsų pavergtai tautai, dėlto 
viską skaitydavo apie mūsų par
tizanus. Jis net bendradarbiavo 
lietuvių spaudoje, norėdamas pa
sidalinti su kitais ypač karinėmis 
ir politinėmis temomis, liečian
čiomis Vietnamą ir Azijos kraš
tus. Straipsnius jis rašė Draugui,

skautai

(Atkelta iš 2 psl.)
no Tamošaičio pieštą paveikslą, 
kuris drauge su dail. A. Petriko- 
nio paaukotu puikiu paveikslu, 
“Mūsų Lietuvos” keturtomiu 
(knygos autoriaus dovana) ir ki
tais vertingais eksponatais ir su
darys pagrindinį dovanų fondą. 
Dovanų knygelės gaunamos ASS 
skyriuose ir pas L. Rugienienę. 
Pačios dovanos bus paskirstytos 
stovyklos metu.

Tikimasi, kad akademikų skau
tų ruošiama pavasario savaitė 
pagyvins ASS skyrių veiklą.

g e les“
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gčlinyčia 
3443 \v. 63rd Street. Chicago, Illinois
244 J*W»«8»- — PK 8-0834

a|a

ANTANAS
STANEVIČIUS

Gyveno 2604 W. 47th St., 
Chicago, Illinois.

Mirs geg. 3 d., 1970.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau

no apskrities, Palemonių vaisė.
Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Domicėlė (Stančlaus- 
kaitė), sūnūs: Algimantas,
marti Margarita ir šeima, ir 
sūnus Vytautas, sesuo Eugeni
ja Atkočiūnas su šeima, ir kiti 
giminės, draugai ir pažjstaml.

Kūnas bus pašarvotas antrad. 
1 vai. popiet Petro Bieliūno 
koplyč., 4348 S. Calltornia Avė.

Laidotuvės įvyks treč., geg. 
6 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydytas j švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo* pa
rapijos bažnyčia, kurtoje (vyks 
gedulingos pamaldos už vieiio- 
nles siela. Po pamaldų bus nu
lydėtas 1 Lietuvių šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus tr pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs,
marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Kpt PETRUI BOJEVUI žuvus,
žmoną DALIĄ BOJEVIENĘ, sūnelius ir 
uošvius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Milda ir Viktoras 
Teresė ir Algimantas 
Aldona ir Ramūnas Lesniauskai 
Audronė ir Juozas Timai

-
s A. -f- A.

KPT. PETRUI BOJEVUI 
kovos lauke mirus, jo žmoną DBLI$ ir sūnelius, jo 
uošvius Agronomą ANTANU SANTARĄ su ponia gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Marija ir Augustinas Laučiai
Mount Olive, Illinois

FILMAS APIE KONCENTRA-
I GIJOS STOVYKLAI

Sovietų Rusijos rašytojas Sol- 
žonycinas parašė knygą “Viena 
Ivano Denlsovičiaus diena”, 
kurią dabar filmuoja. Filmai 
vieta yra parinkta Norvegijoje, 
apie 300 mylių j šiaurę nuo Os
lo, ir ten pastatyta koncentra

cijos stovykla, kurią suplanavo 
buvęs sovietų politinis kalinys.

, Patį vyriausiąjį veikėją De- 
ndsovičių vaidins anglių aktorius 

.Tam Courtenay, kuris šiai ro- 
Įlei nusiskuto plaukus ir kelis 
mėnesius badavo.

Amerikos televizijoj taip pat 
buvo anksčiau duota filmas pa
siremiant šia knyga. Vaizdas 
buvo sukrečiantis.

SKYRYBŲ PRIEŽASTIS

Anglų filosofas B. Russel pri
ėjo išvadų, remdamasis statis- , 
tiniais duomenimis, kad juo 
žmogus daugiau civilizuotas, 
tuo jis mažiau pajėgus su vie
nu partneriu būti laimingas. Ta
čiau teisininkai yra kitokios nuo 
monės, girdi, šiais laikais padi
dėjusių dkyryibų svarbiausia 
priežastimi esą moters savisto
vumas. Vyras siekiąs valdžios

A, -Į- A.
KPT. PETRUI BOJEVUI 

Vietname žuvus, jo žmoną DALIJI, sūnelius KĘSTUTĮ 
ir VYTAUTĄ, uošvius ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame.

Jeronimas ir Birutė Kantanav&iai

A. -J- A
ANELEI MOTIEJŪNIENEI

mirus,

dukrai ALDONAI RASUTIENEI su šeima nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Dr. B. Morkūnas su šeima

Pranešu giminėms ir draugams kad. bal 12 d. 1970 m. 
Berčiūnuose, Panevėžio apskr. mirė urano brangi mamytė

A. f A
Elzbieta Vaičaitiene - Jackute.

Palaidoja Naumiesty, su bažnytinėmis apeigomis, šei
mos kape:

O brolis Domininkas mirė Sibire.
Liko giliai liūdinti

Duktė ir 'Sesuo M. Gabrielė, S. S. C.

‘ P A D e K A
Gilaus liūdesio valandoje, mūsų mylimai žmonai, motinai ir 

senelei

A. A.

TERESEI MITKIENEI mirus,
nuoširdžiai dėkojame artimiesiems ir pažįstamiems, pareiškusiems 
mums užuojautą: L. K. K. Sav. S-gos Centro valdybai, Detroito sa
vanoriams, Ramovėnams, Birutininkėms ir Šauliams, B. Žukauskui ir 
K. Jukniui, Leonardui ir Vytui Peseckams ir Juozui Vailokaičiui, Vil
helminai Genienei. Liūdai Gvildienei, Nijolei ir Baliui Poškams, Eglei 
ir Broniui Arams, Michalinai Kutaitienei, Charl, ir Vincui Ruseckams, 
Detroito Lietuvių Namų D-jos Valdybai už duotą veltui pasinaudoti 
sale ir virtuve po laidotuvių pusryčiams, Draugo korespondentui V. 
Seleniui už gražų straipsnį apie velionę Teresę (Draugas, Nr. 83, 
IV. 9), Detroito skyr. kūr.-savanoriams, Ramovėnams, Šaulių Stasio 
Butkaus kuopos pirminink. V. Tamošiūnui ir Detroito Jūrų šaulių 
Švyturio kuopos pirmin. M. Vitkui, už aukas Lietuvių Fondui, vieton 
laidotuvių gėlių velionei Teresei.

Mūsų didelis ačiū visiems.
Nuliūdę. Vyras Jurgis, dukros Aldona ir Gražina su šeimomis.

FUNERAL HOME
T H RE E

AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parhiiig Facllltl—

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

MAZHKMANS E U D E I K I S

FRANK ZAPOLIS
10% — 20%—»o% pigiau mokėsit

apūrauda nuo ugrnic® tr automo
bilio pas

8208% West ®5th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GK 0-4838

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SUNOS
rtjACKAWinv

2424 W. 69tb Street Tel. REpubUc 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Virginia 7-6672

PETRAS Bm JONAS
4348 S. Caiifornia Avė. Tel. LAfayette 3-3S72

ANTANAS M. PHTT J TP^
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

A. VILIMAS 
M O V I N G
Apdraustas perkranstymaa 

— Įvairių atstumų — 
823 WEST 34th PLACE

Telef. — FRontier 6-1882

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m, gegužės mėn. 6 d. 7

bent šeimoje, gi moteriai pasi- ma lygias teises, iš savo pusės 
darius savistoviai vyras pajun- J nerodanti tokio paklusnumo vy
ta tos valdžios netenkąs. Mote- rni, kaip kad senesnių laikų 
ris, viešajame gyvenime tųrėda- j moteris. J. M.

Lituanistikos Instituto nariui isterikui
A. -į- A.

PRANUI PAULIUKONIUI
mirus, jo SEIMU ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Lituanistikos Institutas

A. A.

KPT. PETER KĘSTUTIS BOYEV

Gimęs 1939 birželio 11d. Žuvo karo lauke Vietname 
1970 m. balandžio 26 d.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Dalia Margarita 
(Šan.'araitė), sūnūs: Kęstutis ir Vytautas, tetos: Marija, jos 
vyras Juozas Ročkai Chicagoje ir Janina, jos vyras agr. Al
girdas Rymavičiai, gyv. Phoenix, Arizona, dėdė Steponas Pe- 
ters su žmona gyv. Phoenix, Arizona, pusbrolis Edmundas Pe- 
ters su šeima Chicagoje, uošviai Natalija ir Ar/anas Santa
rai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas treč., 1 vai. popiet Petkaus Mar- 
ąuette kopi., 2533 W.-71s.' St.

Laidotuvės įvyks penktad:, geg. 8 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs ir kiti giminės.

Laid. direkt. Donald Petkus. Tel. 476-2345-

PETKUS
—TĖVAS IR SŪNUS—

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7 f st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108*09

AlKSTft AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

Savininko

SAINT CASBMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335

Laidotuvių Direktoriai 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID

Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South Caiifornia Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 
3605 07 South Hermitage Avenue

y Telefonas — YArds 7-174J-2

POVILAS J. RIDIKAS
4354 S Halsted Street Tel YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S, Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III., Tel. OL 2-1003



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m, gegužės mėn, 6 d. geriau supranta Siu dienų rd-

X Kun. A. Naudžiūnas, MIC,
išskrido Bostonan dalyvauti te
tos Emilijos Plekavičienės (Am- 
torozevičiūtės) laidioituvėse. šeš
tadienį bus grįžęs prie redakci
jos darbo.

X Ateitininkų Federacijos 8- 
tojo kongreso, įvykstančio Chi
cago je rugsėjo 4—7 d. d., dvie
jų dairų koncertas bus Orches
tra Hali rugsėjo 5 dieną 8 vai. 
vakare. Piimoje dalyje bus iš
pildyta Čiurlionio “Jūra”, gro
jant Chicagos simfoniniam or
kestrui, diriguojant muzikui 
prof. V. Marijošiui. Bus taip 
pat atliktos dvi ištraukos iš
siuitos “Miško šventė” __ V.
Jakutiėno, andante sostenuto, 
finalas — allegro vivace, .gro
jant Chicagos simfoniniam or
kestrui, diriguojant muzikui V. 
Marijošiui. Koncerto antroje 
daiyje bus atliktas Bethoveno 
pirmas koncertas in C rnajor 
Op. 15, skambina pianinu muzi
kas Antanas Smetona. Bus at
liktos dvi ištraukos iš operos 
“Fidelio:” a) “Oi dėkui jums 
gerieji žmonės”, b) “Geros vil
ties trimitas”.

X “Lituanus” žurnalą remia 
ir patriotinės organizacijos. Jos 
skirstydamos aukas lietuviš
kiems reikalams, paprastai ne
pamiršta ir “Lituanus”, bent 
simboliniu įnašu, šiemet po $50 
atsiuntė dvi: iš Chicagos ir iš 
Montrealio. Kitos po mažiau. 
O dar iš kitų laukiama.

X, Petras Balčiūnas, kanadie
čių mokyklos vedėjas Toronte, 
JAV ir Kanados lietuvius mo
kytojus supažindins su klausi
mu “Kokį mokinį gauna litua
nistinė mokykla iš vietinės mo
kyklos”, studijų savaitėje, Dai
navoje.

X Cook County vyr. archi
tektas Albertas Kerelis dalyva
vo Chicagos demokratų $100 
vienam asmeniui pietuose Con- 
rad Hilton viešbutyje. Tarp 
daugelio dalyvių buvo matyti 
ir asmeniški architekto svečiai 
lietuviai: 13. Džiugas, S. Krutu
lis, Alf. Kerelis ir V. Jautokas.

X Elzbieta Samienė, žinoma 
Chicagos lietuvių moterų veikė
ja, uoli tėvų marijonų darbų rė
mėja, rimčiau sunegalavo ir bu
vo paguldyta į Šv. Kryžiaus li
goninę, kur jai bus. padaryta 
akių katarakto operacija. Jos 
bendradarbės meldžiasi už jos 
sveikatą ir linki geriausios sėk
mės. X

X L. M. Klubų federacijos 
Chg. klubo, paskutinis prieš va
saros atostogas, visuotinis na
rių susirinkimas įvyks gegužės 
24 d. 3 v. v. J. centre.

Po susirinkimo klubo narės 
Iz. Motekaitienės paskaita te
ma : Kalbėjimo menas, vaišės 
ir kavutė. Narės ir prijaučian
čios šiam klubui viešnios kvie
čiamos atsilankyti.

X Vasaros stovykla lietuviš
kai kalbantiems 9—14 metų am
žiaus rierniukams šiemet bus 
tėvų marijonų sodyboj, Claren- 
don Hills, UI., nuo birželio 21 
iki liepos 4 dienos. Teirautis 
pas kun. A. Nockūną, MIC, tel. 
767-1687.

X Į Jaunimo centro statybos 
\akarienę geigužžs 17 d. bilietus 
reikia užsisakyti kiek galima 
anksčiau. Padarykite tai šian
dien skambindami O. Gradins- 
kienei tel. FR 6-1998. Vakarie
nės dalyviams (šv. Mišios bus 
4:00 vai. tėvų jėzuitų koplyčio
je, vakarienėj pradžia 5:00 v. 
v. Jaunimo celntre. (pr.)

X Futbolo rungtynės tarp 
LSK Lituanicos ir Wings įvyks 
šį trečiadienį, 6:30 v. v. Mar
ąuette Parko aikštėje. Rungty
nės turėjusios įvykti anksčiau, 
dėl blogo oro buvo atidėtos.

Chicagos žinios
KALINIŲ MENO PARODA

Pereitą sekmadienį daugiau 
20,000 asmenų aplankė kalinių 
suruoštą meno parodą Jolieto 
kalėjime. Parodos metu parduo
ta tapybų $25,000 sumoje.

MAISTO KRAUTUVĖ 
(SUDEGĖ

Gaisras sunaikino Jevzel mais
to krautuvę 6013 W. . 35 st. 
Gaisro metu stogas įgriuvo. 
Skardinių sproginėjimas apsun
kino ugniagesių dairią. Sužeis- 

[ tųjų nebuvo, bet nuostolių pa
daryta daugiau $200,000.

TEISĖJAS J. ZURIS
I Teisėjas Zuris gimė ir augo 
šiame krašte. Baigęs teisės mo
kyklą po kiek laiko buvo išrink
tas miesto teisėju.

j Išbuvęs 23 metus teisėju išėjo 
į pensiją ir atidarė advokatūros 
raštinę Chicagos vidurmiesty ir 
turi iki šiam laikui. Daugelis 
žino, kad išbuvęs teisėju daug

Vokalistai ir kompozitorė, sukėlę .“Pavasario garsus" prie Ramiojo van
denyno Santa Monicoje (Calif.): K. Dar gis, J. Čekanauskienė, G. Gudaus
kienė, L. Zaikienė ir V. Dūda. Nuotr. V. Fledžinsko

IS AR TI
J A VALSTYBĖSE

— Nauaja Lietuvių teisinin
kų draugijos centro valdyba.
Lietuvių teisininkų draugijos 
centro organų rinkimų, ko
misija' Clevelande, susidedan
ti iš Antano Gailiušio — pirm. 
Liongino Leknioko — sekret. ir 
Jono Mockaus — nario, praneša, 
kad vasario 5 d. pasibaigusiais 
korespondencinlais rinkimais į 
LTD centro valdybą, balsų dau
guma, 'buvo Išrinkti teisininkai: 
Mečys Mackevičius, Algirdas 
Budreckas, Vytautas Račkaus
kas, Jonas TaitiTas, Ona T'amu- 
levičienė, Felicijonas Gaudušas 
ir Jonas Vasaitis. Kandidatais 
liko: Leopoldas Mūrelis, Wil- 
dė (Stasė Čeik/aiuskaitė ir Algir
das Aglinskas. Revizijos komi
sija: Jonas Našliūimas, Vytautas 
Bulota ir Jonas Gudauskis. Kan
didatais liko: Edmundas Korzo- 
nas ir Alfonsas Pimpė. Į garbės 
teismą: Juozas Krygeris, Edu
ardas Petkevičius ir Julius Sme 
tona. Kandidatais liko: Antanas 
Garmus ir Stasys Lazdinis.

Pagal LTD Įstatų 36 str. p. 
b. ir LTD garbės teismo pirmi
ninko 1970 m. balandžio 25 d. 
raštą, rirJkimai įsigaliojo balan
džio 24 dieną.

. DIDŽ. BRITANIJOJ
— B. K. Balučio paminklo 

pašventinimo iškilmės įvyks ge
gužės 10 dieną 11 vail. Šv. Mi
šios už B. K. Balutį Londono 
lietuvių šv. Kazimiero hažny-

x Kun. dr. P. Celiešius sa
vo laiške rašytame iš Vokieti
jos, rašo, kad čia gana šaltas 
pavasaris. Gegužės 2 d. diair 
snigo.

X Palangos restoranas, 6918 
So. Wester», Avė. yna atidary
tas 6 dienas savaitėje. Uždary
tas tik pirmadieniais. (sk.)

Būdamas geras lietuvis daug 
veikė ir dabar veikia Lietuvos 
reika'ams.

Jo žmona irgi veikia, darbuo
jasi Dariaus Girėno poste mo
terų vienete.

Rudenį teisėjas Zuris išvyks
ta į (St. Petersburg, Fla, Kovo 
mėnesį sugrįžta atgal į Chicagą. 
Pereitais metais teisėjas Zuris 
sugrįžo primindamas pažįsta
miems, kad jo vyresnis brolis 
Antanas mirė. Kitas jaunesnis 
brolis Geddie Zuris per 15 me
tų turėjo automobilių pardavi
mo įstaigą, bet pavasariui atė
jus pardavė, ir dabar turi atsa- 
komingą darbą Floridoj.

Teisėjo Zurio žmona šią žie
mą nevažiavo niekur, nes nes- 
veikavo, bet dabar jaučias daug 
geriau. J. JaJkūbauskas

KOLEGIJA UŽSIDARO

Šį mėnesį užsidaro Šv. Domi
ninko kolegiją, St. Chafles prie
miestyje. Kolegija, vedama mer
gaitėms seserų domininkonių, 
atsidarė tiktai prieš 7 metus. 
Užsidaro dėl studenčių ir mo
kytojų stokos. Pastaruoju me
tu buvo tiktai 250 studenčių.

IR TOLI
čioje. 13 vai. paminklo atidengi
mo ir pašventinimo iškilmės Šv. 
Patriko kapinėse, lietuvių sky
riuje.

— Susitikimas su buvusiu kle
bonu kun. Antanu Kazlausku
įvyksta šeštadienį, gegužės 9 d., 
7:30 vai. vak. Sporto ir sociali
nio klubo salėje. Parapijos ko
mitetas su Moterų Šv. Onos 
darugija rengia tą susitikimo 
vakarą.

VOKIETIJOJ
__ Sol. Lilija šukytė, Metro

politan operos solistė, (atvyko į 
Miuncheną-ir čia dainuos kele- 
toj operų ir sukamame filme 
“Cosi fan tutte.” 12 balandžio 
ji dainavo Bohemoj —. Mimi. 
Nemažas lietuvių būrys galėjo 
pasigėrėti solistės balso kultū
ra maloniu tembru ir gražia 
vaidyba. Visi džiaugėmės, kad 
ir publika labai šiltai sutiko mū
sų iškiliosios solistės pasirody
mą. Balandžio 39 d. dainininkė 
dainuos Carmen (bet uždarame 
spektaklyje), 8 gegužės Bohe
moj ir 11 gegužės vėl Carmen.

— A. a. V. Bacevičiaus, žino
mo mūsų kompozitoriaus palai
kai dėl užsitęsusio kapinių dar
bininkų streiko New Yorke ligi 
šiol nebuvo palaidoti. Kompozi
torius buvo palaidotas tik ge
gužės 4 dieną. (Savaitę anksčiau 
už jį buvo palaidoti žinomo vi
suomenės veikėjo V. Alksninio 
(paūol'kai.

TrT"r-'TT> _ jjc ri
nkai to'kc a'ul aui- produk
tų ir d”*'’ to skonio įvairumo. 
Lone Sta” Brovring kompanija 
išleidžia L'-m" Lager naudą rū
šį alaus, sakoma.. S” nedaug 
koloriių Pittsburgh Brewing 
pradėio gaminti alų su citrinų 
priemaišom, kaip sakoma, gerai 
malšinantį troškulį.

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Cliicago, Illinois 60636

KODĖL AŠ NORIU MOKYTIS 
ISPANŲ KALBOS

Kai aš pradėjau mokytis Ma
rijos Aukštesniojoje mokykloje, 
aš pasirinkau ispanų kalbą. 
Daug mano draugių paėmė šią 
kalbą. Ispanų kalba yra lengva 
kalbėti ir rašyti, nes (kiek pana
ši į lietuvių kalbą. Tokios pat 
raidės, kaip tariasi, taip rašosi. 
Jei žmogus gali kalbėti ir rašy
ti viena kuria nors kalba, pavyz 
džiūt — lietuvių, jis gali leng
vai išmokti ir svetimą kalbą. 
Man ispanų kalba yra viena iš 
lengviausių.

Daug pasaulio kraštų kalba 
ispanų kalba. Pavyzdžiui: Mek
sika, Ispanija, Kuba, Puerto Ri- 
co, vidurinė ir pietinė Amerika, 
išskyrus Braziliją. Mano lanko
moje mokykloje yra privaloma 
tet kokia svetima ka’ba, ma
žiausiai dviem metams. Kas no
ri (gerai išmokti, ima keturis 
metuis. Už ispanų kalbą aš gau
nu gerus pažymius. Man patik
tų mokyti ispanų kalbą toje pa
čioje mokykloje, kurią aš da
bar lankau.

Aldona Steponaitytė, 
Dariaus-Girėno lituanistinė mo
kykla.

DIENA PRIE EŽERO
“Pušku, pušku Gintarėlis, ant 

bangelių mėlynų...” Taip ‘skam
ba eilėraštukas šios dienos Tė
vynės žvaigždutėje. Ar žinote 
kas jį parašė ir kuir jį galima 
rasti? Jei jums bus sunku at
spėti, aš padėsiu. Jį parašė 
“Mėlynų karvelių” autorius, 
jums visiems gerai žinomas — 
Aloyzas Baronas. Jis dar tik 
neseniai išleido naują knygą, 
pavadintą “Diena prie ežero”. 
O kiėk ten daug panašių eilė
raščių ir daugybė gražių pieši
nėlių! Nemėginkite nė vienas 
eiti prie ežero nenusipirkę tos 
knygos. Ją nusipirkti labai len
gva. Parašykite “Draugui” laiš
ką ir įdėkite 3 dol. vertės čekį, 
ar pinigų orderį, ir tuojau gau-

site. Pasibaigus mokslo metams, 
i visi su “Diena prie ežero”, va
žiuokite atostogų. Man labai pa
juko, tikiu, ir jums'patiks.

Knygelė gražiai iliustruota 
dail. N. Vedegytės Pabedinsfcie- 
nės. Redaktorius

MANO GYVENIMO TIKSLAS

Pušku, pušku, Ginturėl.s
Ant bangelių mėlynų, 
Vartos saulėje 'r smėly 
Daug storulių ir plonų.

O toliau šuo smėlį kasa, 
Pagaląsdamas nagus.
Jis ne toks gražus kaip Lassie 
Ir, gal būt, ne toks gudi'us.

Ten berniukai st priarankiai 
Žaidžia be.sbolą pykš, pakš, 
Neįveiktų jų nei jankiai 
Ir nei Indiana, nei Sox,

Aš savo gyvenime turiu ne 
vieną, bet kelis tikslus. Manau, 
kad patys svarbiausieji tikslai 
būtų: asmeninis, religinis ir tau
tinis.

Mano asmeninis tikslas yra į- 
.sigyti profesiją. Gyvenu aukšto 
i standarto krašte. Neįsigijus pro
cesijos būtų sunku gauti geres
nį dairią,. Skaičiau laikraštyje, 
■kad didžiausias nedarbingų skai
čius yra tarp nemokytų ir pro
fesijos neturinčių žmonių. Aš 
gerai prisimenu, kaip mano tė
velis, jau užaugęs, keletą metų 
vakarais lankė mokyklą, kad ga
lėtų gauti geresnį ir geriau ap
mokamą darbą. Todėl ir sten
giuosi gerai pasiruošti .gyveni
mui, gerai mokydamasis.

Jau iš katekizmo žinome, kad 
žmogaus gyvenimo tikslas yra 
mylėti ir garbinti Dievą, kad 
ipo mirties patektume į dangų. 
Todėl aš stengiuosi auklėtis re
liginiai. Kas sekmadienį lankau 
bažnyčią, einu išpažinties. Pri- 
kausau ateitininkų organizaci
jai. Susirinkimuose diskutuoja
me įvairius religinius klausimus.

Mano gyvenimo tiksiąs tauti
niu atžvilgiu yra užaugti susi
pratusiu lietuviu. Niekur nesi- 
gėdinti savo tautybės. Su lietu
viais kalbėti tik lietuviškai. Iš 
tiesų, lietuvių kalba yra viena 
seniausių kalbų, o Lietuvos is
torija tūkstanties metų senumo.

Geriausia lietuvių kalbos mo
kykla yra mano namai — kak 
barne tik lietuviškai. Mes, čia 
gimę ir .augę, turime nepa
miršti savo tėvų kalbos. Aš visa
da prisimenu šeštadieninės mo
kyklos mokytojos pasakymą:

Nuvytosios gėles. Priešė Videta 
Malašauskaitė, Marąuette Parko 
lit. tm-los V sk. mokinė.

“Lietuvių kalbos mokėjimas 
yra pagrindinė lietuviškumo žy
mė”.

Todėl mano gyvenimo tiks
las yra užaugti akademiniai iš
silavinusiu lietuviu kataliku. 

Paulius Laniauskas,
VIII klasės mokinys.

Red. Šis straipsnis yra paim
tas iš Cicero Aukšti Lituanisti
kos Mokyklos laifcr. nr. 12, ku
ris neseniai buvo išspausdintas. 
Laikraštėlio vardas: “Žiburėlis”.

SNIEGUOTOS VELYKOS

Velykų atostogos buvo man 
labai (blogos. Kiekvieną dieną 
ateidavo toksai berniukas pas 
mane į namus. Jis turėjo labai 
storą pilvą. Jo plaulkal pasišiau
šę, mosis labai didelė.

Velykų sekmadienį visa šei
ma važiavome į mišias, kurios 
liūną 7 vai. Vėliau pradėjo snig
ti. Tada važiavome į restoraną. 
Ten valgėme skanių valgių. Pra
dėjo dar labiau snigti. Kai išė
jome, buvo daug pristigta, nes
ant langų.

Jonas Matulaitis,
Maironio IV sk. Brooklyne

PIRMA PAVASARINĖ 
ŠVENTĖ

Velykos yra pirma pavasari
nė šventė. Visi krikščionys pa
saulyje švenčia tą šventę. Tą 
dieną reikia prisiminti, kad 
Kristus prisikėlė iš numirusių. 
(Grįžę iš bažnyčios visi valgo 
pusryčius prie iškilmingai pa
ruošto stalo. Ant stalo guli mar
gučiai nudažyti įvairiausiomis 
spalvomis. Tą dieną yra labai 
linksma.

( Rita Andrijonaitė,
(Marąuette P. Lit. moč. IV sk. 

mokinė

VELYKOS
Velykos jau buvo. Bet visada 

bus Velykos.
Ar žinai, kas Velykos? Vely

kos yra kai Jėzus atsikėlė iš 
numirusių ir pasirodė, kad jis 
buvo ir yra Dievas.

Nida Gailaitė,
, Phila. V. Krėvės Lit. Mok.

II skyriaus mokinė.

KAS TAME VARDE
Mes daug kartų esam galvoję, 

kodėl stovyklų vardai tokie se
noviški. Jie nieko bendro netu
ri su šių dienų skautais, 

j Bet, kaip jau žinome, lietuviai 
yra sena tauta, kaip ir jos kal
ba ir vardai. Mes nesame buvę 
Lietuvoje,' nepažįstame tų var
dų, bet tiems, kurie te gyveno 
jie yra labai brangūs. Mes nie
kad nepagalvojame, kad seno
viški vardai galėtų ką nors 
bendro su mumis turėti, bet 
jie tori,

Eilėraštis ir paveikslėlis paimtas iš 
Al. Barono knygutės "Diena prie eže
ro“, kurią iliustravo dail. Nijolė Ve- 
degyte Palubinąkienė

BĖKIME

Žaisti nusibodo —
Bėkime į sodą,
Bėkime į mišką —
Tegul juokas trykša-

Ant šakos mažiausia 
Voverytė prausias,
Strazdas lizdą suka —
Bus mažų strazdukų.

Bėkime į pievas —
Ten, kur žydi ievos,
Kur maži kiškučiai — 
Čiūčia, liūlia, čiūčia.

O. B: Audronė

Štai praeitą vasarą Kernavės 
stovykla buvo pavadinta “Mer
kine”. Senovės Lietuvoje, Ne
muno ir Merkio santakoje, ant 
aukšto kranto stovėjo Merkinės 
pilis. Tai buvo labai tvirta pi
lis, ji nepasidavė priešams. Taip 
ir mes šiandieną neturime pa
siduoti priešui — blogiui.

Dalia Galesaitė, VII kl.
Kr. Donelaičio lit. mokykla

GALVOSŪKIAI

I
Kurioję Lietuvos dalyje yra 

daugiausia ežerų?
(5 taškai)

H
Kur Kolumbas išsikėlė 1492 

metais ? •
(5 taškai) 

in
Kiek turi kojų naminė musė? 

(5 taškai)
IV

a) Mažas bernelis, kai su
nyksta, tai ir pats pranyksta.

(5 taškai)
b) Esu tarp medžių, rodau 

'viską, pats nieko nematau.
(5 taškai)

c) Geležinis gabalas, (bet vi
sus sulaiko.

(5 taškai)
Atsiuntė Vytenis Bichnevi- 

čius.
V

a) Kaip vadinasi brėžinyje 
nubraižyta JAV valstybė?

b) Kiek turi gyventojų?
c) Kiek kvadratinių mylių 

ploto?
d) Kaip vadinasi sostinė?

e) Kada paskelbta ir kelinta iš 
eilės ?

(10 taškų)
Galvosūkių atsakymai

1) Eglės, pušys, kadugiai, tu
jos.

2) Thomas A. Edison.
3) Alexandre Durnas (abu 

buvo Aleksandrai).
4) a) Krėvos pilyje.

b) Lukšto ežeras Varnių 
apyl.

c) Midų.
5) Nepriklauso Portugalija.

PAGROBĖ VAIKUTĮ
Policija su šunimis ieško įsi- 

gėrusio vyriškio įsibrovusio į 
Marilyn Daut namus, 840 W. 
Montrose, ir pagrobusio jos 2 
metų sūnelį.

SAULĖ® ENERGIJA

Saulės energijos žemę pasie
kia tik 3/10.000.000.000 dalys. 
Jei tos energijos ateitų į žemę 
5% daugiau, sunaikintų žmo
nių gyvenimą.


