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Apie „kreivą veidrodį”
Kai J. Baltušis bando paneigti tai, kas nepaneigiama

1977 vasario 2 “Tiesoje” skai- sakysim, tokiame Vilniuje iš ke- lų raštą autonominės respubli- 
tėme rašytojo J. Baltušio straips- lių dešimčių bažnyčių veikia tik kos Ministrų Tarybai, prašydami 
nj H atsakymą užsienio žumalis- kelios? 'Kaip jis paaiškintų, ko- leisti pasistatyti bažnytėlę. Už 
tuį, “Figaro” laikraščio korespon- dėl jos uždarytos? Pačios užsida- tokią saviveiklą pasirašiusius ge- 
dentui, pavadintą ‘^Kreivas veid- rė? Buvo toks potvarkis rokai papurtė iš centro atvykęs 
.rodis”. .» 1948 metais, kuriuo Lietuvoje atstovas, o kun. Šeškevičius vėl

Nemačius ‘Ti’garo” straipsnio, uždaryta daug bažnyčių: ne tik atsidūrė už vielų, nors jis ir ne- 
ym sunku pasakyti, kiek jame bažnyčių, bet ir visi vienuolynai, buvo pasirašęs po prašymu, 
•tiesos. -Reikia -prileisti, kad korės- J. Baltušis žino, kad "Kauno Apie 1968 ar 1969 metus kai 
pondentas, dieną kitą pasižval- mieste veikusi Kunigų seminari- kuriuose Uralo lageriuose buvo 
gęs -Lietuvoje, negalėjo susidary- ja, veikia ir Šiandien”. Bet kaip kriminalistai. Amnestija turėjo 
iti-jjsamesnio vaizdo. ta seminarija veikia? Senosios paliesti ir kun. Šeškevičių, bet jis

Bet mus nustebino J. Baltušis, patalpos atimtos, dabartinės pa- buvo paliktas už vielų. Kartą į jo 
žinomas mūsų visuomenei, kaip talpos nežmoniškos, studijuojan- aptarnaujamą sekciją užėjo lage- 
didelio talento rašytojas, gražiai čių skaičius apribotas, bažnytinė rio viršininkas ir žavėjosi, 
nušvietęs ne vieną netolimos mū vyriausybė negali laisvai pasi- kaip ten puiku, švaru, tvarkinga, 
sų praeities lapą, atviromis aki- rinkti nei dėstytojų, nei priimti “Bet jei nesižegnotų ir nesimelstų, 
mis žvalgęsis Amerikoje ir matęs studentų. Beje, ar žino J. Baltu- būtų viskas tvarkoje” — atsiliepė 
ten ne tik šiukšlyną, bet ir gely- šis, kad anksčiau seminarijos dar kažkam viršininkas apie kunigą 
nąs :ko nepajėgė matyti kai kurie veikė Vilniuje, Vilkaviškyje ir kalinį. Pamaldiems nėra am- 
kiti mūsų rašytojai, kurie ten lan Telšiuose? O kur dabar jos? Ar nestijos, besimeldžiąs žmogus y- 
kėsi. Jo straipsnis, užgriebęs įvai- jis žino, kokius kryžiaus kelius -tu- ra nepageidaujamas.
rias Lietuvos ekonominio gyve- ri nueiti tie, kurie nori tapti ku- p Dygnugaris eilę metu

L?Wio sritis —ekonominę, kultu- nigais? Ar tai nėra tikras varzy- leidęs Irkstuko srities kalėji. 
rins politinę istorinę, religinę mas? m k]ausė pareigūnų: -Kodėl

gejo panašus l kreivą. veidro- Maždaug prieš 20 metų dar ne- Ljetuvoje kunigui galima laisvai 
jį. Tai akivaizdu paskaičius kad buvo įstatymo,- baudžiančio uz t fltąabA. “Ten tik lai-| tas eilutes, kur liedamas reli- religijos . dėstymą vaikams. Da- Z“? sį7aik^-r J kaip 

girtis aspektas. bar toks įstatymas yra. Ar tai ne-
J. Baltušis piktinas “Figaro” ra “tikybos varžymas?” _ af

Korespondentu, kam šis -rašo: Kažkada musų spaudoj rašė, bwo ‘‘Figar0” korespondentas, 
"Tarybinis režimas smarkiai var- kad gimsta nauji miestai (Elekt- ra§ydamaS} kad “tarybinis reži- 
20 ti^^»ą^'£ųzdai:o. baznycias^^se- rėnąij;__Akmenė}, bet niekas ne- smarkiai varžo tikybą”?

‘ parijas," vienuolynus), negali pageidau^^ juose bažnyčios. J. t lBaitu5is ra§0. «Bažnvčiu du- 
.Viešai^titeti tie, kas nori turėti Baltūsiui, tur būt, ne paslaptis, ^e^t^-

gerą darbą” Ko piktintis? Juk kad tokie pageidavimai pas mus „ T ., . .
tai gryniausia tiesa. O gal mū- nepageidaujami. 1956 Vorkuto- J -
šį įerb. rašytojas nežino, kad je esantys lietuviai parašė oficia- (Bus daugiau)

Dringio ežeras Rytų Lietuvoje

Nesklandus afrildeSy 
vadų susirinkimas

Libreville, Gabonas. —- Ugan
dos Idi Amin prisipažino, kad Ji 
norėjo nušauti. Kalbėdamas 49 
Afrikos Valstybių organizacijai, 
įspėjo, kad tos pačios Jėgos siekia 
nužudyti ir kitų šalių "revoliu
cionierius” prezidentus: Benino, 
Gvinėjos, Kongo ir Angolos. Sa
kė, kas tie pasikėsintojai buvo: 
armijos ir aviacijos karininkai. 
Jie buvo “susemti”.

14-sis Afrikos vadų susirinki
mas buvo nesklandus. Vieni-ki
tus kaltino žiaurumais. Chado 
prezidentas Felix Malloum sakė, 
kad Libijos diktatorius Muam- 
mar Kaddafi užgrobė- nemažą jo 
žemių ir kursto vieną afrikos ša
lį prieš.kitą. Somalija apkaltino 
Etiopiją, pavadindama Jos dikta
torių pulk. Mengistu “žmogžu
džiu” ir “skerdiku”.

Nauja Ispanijos 
vyriausybe

Madridas. — Ispanijos premje
ras Adolfo Suarez sudarė mažu
mos vyriausybę, įtraukdamas ir 
šešis buvusius ministerius. Ka-
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Didžiojoj spaudoj

Eurokomunizmas - Maskvai 
Aidžiausia herezija
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New Yorkas. — Ar Santiago 1 
Carillo, Ispanijos komunistų va- i 
das, šiuo metu ‘Kremliaus visuo- 1 
menės priešų sąrašo pačiam prie- i 
ky,—klausia “NYT” vedamajam j 
\VIL1). Jeigu taip yra, tai ne dėl j 
to, kad jis neįvykdė kai kuriu so- : 
Vietų instrukcijų, ir ne dėl to, kad ■ 
sukomplikavo Sov. Sąjungos ir de
mokratinės Ispanijos santykius. 
.Net ir ne dėl .to, kad jis pirmoje 
eilėj yra ispanas, o tik paskui ko
munistas. Svarbiausia, kad jis, 
kaip ir jo italų ir prancūzų drau- 
įąi, kurie kitais metais gali būti 
Vlddžioje, teigia, kad komunizmą 
galima suderinti su konstitucine 
■demokratija. Tai reiškia, jog ir 
jis tiki, kad yra aukštesnis įstaty
mas už kiekvieną komunistų par
tiją, vadinąs, žmogaus politi
nės teisės ir laisvės nekyla iš ko- 
inunistų partijos, tai totalitariniai 
Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos 
režimai yra nelegalūs.

Eurokomunizmas — didžiausia 
herezija, kokios negali pakelti 
jSIąskva, o Carillo naujausias jo 
skelbėjas. Jo apostazija ir Maskvos I 
^^comunika nėra triukas už- 
Įiūliuoti demokratinę visuomenę. 
Jų idėja pavojingai griauna so
vietų režimą, ypač reikalaudama 
pilnų teisių ir laisvės. Dar dides- 
aif grasinimas sovietų satelitams 
— Lenkijai, Vengrijai, Čekoslo- 
yiBdjai ir Rytų Vokietijai. Po to, 
Wi Vakarų komunistai ėmė 
ąįribti, kad rinkimuose gali lai
mėti ir komunistai, ir antikomu- 
nistai, kad, rinkimus pralaimėjus, 
Jwnuni5taj turi perduoti valdžią I

kitiehis, arba, kad piliečiai turi 
ir kitas teises, žodžio ir susirin
kimų, ne vien tik tas, kurias su
teikia valdančioji komunistų oli
garchija, tai komunistų partija 
jau beveik nesiskiria nuo Europos 
socialistų. Dėl to svarbiausia so
vietai ir pradėjo Carillo kaltin- 

i ti, kad jis išvien su “reakcionie
rių imperialistų jėgomis’1 ir “ag
resyviu NATO bloku”. Sovietai 
šią bėdą laiko net didesne, kokia 
ištiko -Jugoslaviją, vėliau Vengri
ją ir Čekoslovakija, kurią “pagy
dė” tik sovietų tankai.

Maskva. —Amerikos ambasa
dorius Sov. Sąjungai Malcolm 
Toon pagal 1974 metų susitari
mą liepos 4 proga norėjo pasaky
ti kalbą per sovietų televiziją, bet 
sovietai neleido, kai jo kalboj bu
vo numatyta užsiminti ir prezi-

Washingtonas. — Klyki ančių 
gervių 1960 buvo belikę tik 33, 
kai buvo jomis susirūpinta, šiais 
metais jau priskaičiuojama 126. 
I*

dento Carterio kampanija už žmo 
gaus teises.

Kairas. ■— Šeichas Mohamed 
Zahabi, buvęs Egipto religijos rei
kalų ministeris, pagrobtas. Už 
jį reikalauja pinigų ir paleisti 60 
suimtų teroristų. Telefonu buvo 
pranešta ir apie jo nužudymą, 
bet vyriausybės sluoksniuose tai 
neigiama, sakoma, derybos tebe
vyksta.

Washingtotnas. — Profesiona
lai diplomatai jau pradeda skųs
tis valstybės sekretorium Vance. 
Jis elgiasi panašiai, kaip ir Ki- 
ssingeris: kritiškoj situacijoj igno
ruoja karjeros diplomatus ir pa
sitiki tik keliais patarėjais, pa
skirtais į departamentą politi- 
riąis sumetimais ('“U.S. News”).

Saudi Arabijoj, Juodi arkliai ir balti aųtojąobįiiąį

Sęžine brangesne 
nei puse milijono

Talinas, -—Vakarų laikraščiai 
rašo apie estą inžinierių Erik U- 
dam, kuris papasakojo užsienio 
korespondentany .Maskvoje, kaip 
KGB bandė jį papirkti. Udam 
praeityje buvo apkaltintas anti- 
sovietine veikla ir ištremtas de
šimčiai metų į priverčiamųjų 
darbų stovyklą. Pas jį kartą atėjo 
majoro Albert Molok vardu pri
sistatęs saugumietis, pasiūlyda
mas penkis šimtus tūkstančių 
rublių už tai, kad estas sudarytų 
disidentinę grupę. Ši grupė būtų 
turėjusi platinti tarp užsienio ko
respondentų Maskvoje sovietų 
slaptosios milicijos suteiktą in
formacinę medžiagą. Estas siūly
mą, aišku, atmetė.

KKK ir peštynes
Columbus, Ohio. — Peštynės 

įvyko prie valstijos kapitolio, kai 
Ku Klux Klan surengė demons
tracijas, ir juos puolė juodukai. 
Buvo ir sužeistų, ir suimtų.

Plain,s, Ga. — Prezidento Car
terio tėviškėj Ku Klux Klan bu
vo sušaukę viešą susirinkimą, ir 
į juos tyčia įvažiavo automobi
lis. Nuo automobilio ir mušty
nėse sužeistų buv 32.

Anchorage. — Alaskos nafto
tiekis laikinai buvo uždarytas, 
kai pastebėta vamzdžiuose tech
nikinių trūkumų, bet jie buvo su
tvarkyti. Naftą pradėjo tekėti bir
želio 20 ir pasieks Valdez uostą 
po 30 dienų, teka maždaug 1.2 
mylios per valandą greičiu, pir
madienio rytą pasiekė Fairbanks.

Vatikanas. — Krikščionių vie
nybės sekretoriato pirmininkas 
olandas kardinolas Willebrands 
birželio 18-19 vadovavo katalikų 

‘Bažnyčios delegacijai naujai iš
rinkto Rumunijos stačiatikių Baž 
nyčios patriarcho Justino ingre- 
so iškilmėse Bukarešte. Tai buvo 
jau antras kardinolo oficialus vi
zitas Rumunijoje per pastaruo
sius dvejus metus.

Zagrebas. — Mikarensko, mies
te, Slovėnijoje, įvyko jau septin
tasis katechistų — religijos mo
kytojų — visuotinis suvažiavi
mas. Šimtas dvidešimt suvažiavi
mo dalyvių, atvykusių iš visų Slo 
venijos vyskupijų, svarstė kate
chistų paruošimo ir jaunimo re
liginio auklėjimo .problemas.

Toon susitiko 
su Brežnevu

Maskva. — Amerikos ambasa
dorius Malcolm Toon vakar su
sitikęs su Leonidu Brežnevu; Apie 
ką Jie du kalbėjosi, nebuvo žino
mą.

Perversmas Pakistane

Nori įsileisti 
daugiau pabėgėlių

Washingtonas. — Valstybės de
partamentas paprašė Baltųjų rū
mų leidimo į Amerikąįsileisti 
15,000 vietnamiečių pabėgėlių, 
gyvenančių Tajuje ir kituose piet
ryčių Azijos kraštuose.

riuomenės įtaka kabinete sumaži
nama. Pirmą kartą po 38 metų 
vyriausybės sudėtis atitinka rin
kimų rezultatus.

— Pasaulio lietuvių sporto žai 
dynės 1978 Toronte vyksta tuo 
pačiu laiku, kai šaukiamas Pa
saulio LB seimas ir Dainų šventė. 
Dėl to visi trys renginiai'pava
dinti bendru vardu — Pasaulio 
lietuvių dienos. (E.)

Islamabad. — Pakistano armi
ja nuvertė ministerio pirmininko 
Zulfikar Ali Bhutto vyriausybę. 
Paskelbtas karo stovis. Pervers
mas įvyko po to, kai nutrūko de
rybos tarp Bhutto ir opozicijos. 
Negalėjo susitarti dėl procedūros 
rinkimų, numatytų spalio 7.

Pakistano radijas sakė, kad vy
riausybės nariai ir opozicijos va
dai ‘‘laikinai saugojami”, vadinas 
suimti. Diplomatiniuose slūoks-1

Zulfikar Ali Bhutto

iriuose perversmas buvo staigme
na, to niekas nelaukė..

Pakistanas gyvena 75 mil. žmo 
nių.

Bomba Sirijoj
Damaskas. — Sprogimas Da

maske užmušė šešis asmenis, 
sužeidė 11. Bomba buvo paslėp
ta pastatytam automobily tarp 
Sirijos priešlėktuvinės aivacijos 
būstinės ir amerikiečių mokyk
los. Spėjama, kad tai irakiečių ša
bo t įninku darba s. Sirija ir Ira
kas jau seniai nesugyvena.

Kairas. — Egipto prezidentas 
Sadatas priima Izraelio premjero 
siūlymą spalio 10 atnaujinti Ge- 
nevos konferenciją Vid. Rytų tai-' 

Skos reikalu.

MIRĖ GEN. JONAS ČERNIUS

Liepos 3 mirė a. a. generolas 
J. Černius, buvęs nepriklausomos 
Lietuvos ministeris pirmininkas. 
Paskutiniu metų gyveno Califor- 
nijoje.

Velionis buvo gimęs 1898.1.6 
Kupiškyje. Gimnaziją baigė Pa
nevėžyje. Aukštąjį inžinerijos 
mokslą išėjo Briuselyje, Belgijoje, 
1929, o 1932 Paryžiuje baigė Ka
ro akademiją.

1919. III. 4 įstojo savanoriu 
Lietuvos kariuomenėn ir 1919. 
VII. 6 baigė I-ją karo mokyklos 
laidą. Dalyvavo nepriklausomy
bės kovose. Kovoms pasibaigus, 
Lietuvos kariuomenėje ėjo įvairias 
aukštas pareigas. Buvo karo tech
nikos štabo viršininkas, aukštųjų 
karininkų kursų lektorius, gen. 

štabo operacijų skyriaus viršinin
kas, Karo mokyklos viršininkas, 
1937 pakeltas brigados generolu.

1937 - 1939 buvo Lietuvos val
stybės ministeris pirmininkas, su
daręs bendro darbo vyriausybę.

Grįžęs į kariuomenę, paskirtas I 
divizijos vadu, 1944 pasitraukė 
Vokietijon, 1947 išvyko Anglijon, 
o 1948 emigravo į JAV-bes. Dirbo 
inžinierium Flinto General Mo
tore bendrovėje, Detroite. Reiškėsi 
lietuviškoje veikloje, ypač Balfe ir 
kitur.

Percy - arabų draugas

Washingtonas. — Šen. Ch. 
Percy (R., III.) anksčiau buvo 
didelis Izraelio rėmėjas, bet pa
kely į Damaską pasidarė dar di
desniu arabų draugu, šindikati- 
nėj spaudoj rašo kolumnistai 
Jack Anderson ir Les Whitten. 
Tai pastebėta po to, kai Percy ka
rališkai buvo priimtas Egipto 
prezidento Anwar Sadato. Dabar 
jis susirūpinęs pirmoj eilėj, kad 
Amerika nepritrūktų, arabų naf- 
tos, suorganizavo Energijai tau-, 
pyti sąjungą, į ją įtraukė ir to
kius vardus; kaip Gerald Ford, 
Henry Kissinger ir Walter Mon- 
dalet

New Yorkas. — Ginkluotas 
banditas buvo užvaldęs autobu
są į Vermontą, nusivarė į JFK ae
rodromą, nušovė vairuotoją ir 
vieną moterį keleivę, du sužeidė. 
Reikalavo 6 mil. dolerių ir lėktu
vo į Kubą. Nieko negavo, buvo 
suimtas;

KALENDORIUS

Liepos 6: Romulas, Marija Gor., 
Kutrimas, Ritonė.

Liepos 7: Odonas, Edilburgas, 
Sungailis, Skinutė.

Saulė teka 5:22, leidžias 8^8.
ORAS

Saulėta, karšta ir drėgna, apie 
98 laipsniai.
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SKOBĘS
GLOBOJA CinCAGOS SKAUTININKIŲ-Ų RAMOVE

Redaguoja sktn. Irena Regienė, 2652 W. 65th St, Chicago, Btinote, 60629 
Telefonas 476-1088

.NETEKOME JAUNOS SESES
"Mirties Angelas ir vėl aplan- laiku, padėdama savo mamytei 

,kė .Ghicagos skautiškąją šei-1 maisto gaminių parduotuvėje, 
šį .kartą birželio 21 d. stai-Įšj savo pastarąjį talentą ji buvo 

. ga ir netikėta) išsivesdamas 
jąųpą, vos dvidešimties' vienų 
metų sulaukusią “Baltijos” įgu
lęs gintare Marytę Juliją Bilita- 
vičiūtę. Įpratę matyti Marytę 
visuomet sveiką ir optimistiškai' 
ųusiteikušią, jos draugai, arti- 
rnieji ir tunto sesės/ skaudžiai 
J^rveno jos staigų pasitrauki- 
;pją.iŠ gyvųjų tarpo. Daugumas 
<Į}$nprėjo šia žinia tikėti iki Iš
vydo šermeninėje ramiai karste 
besiilsinčią.

Skaųtauti praėjusi paukšty
tę “Ąpšros Vaitų” tunte, skau
tės amžiaus sųląiflhisi įsijungė 

. į “Nerijos” jurųskaučių tunto 
; gretas, kuriame -Asmeniškai 3ir 
- skautiškai užaugo ir subrendo. 

Tunte ir stovyklose ėjo jaunes
nės vadovės pareigas. Ypatin
gai mėgdama muziką ir dairią, 
^Marytė au trinus jaunesnėmis 
sesutėmis buvo sudariusi kąn- 
jriiiiinkių vienetą ir neretai 

* skautiškuose ir ir' visuomeniš
kose programose džiugino klau
sytojus skambia kanklių muzi
ka ir lietuviška, daina. Pasta
raisiais metais balsingų sesu
čių .yįenėtas savo dainomis pri- 
tardavo gitaromis. Darbščioji 
Marytė turėjo ypatingų gabumų 
maisto patiekalų gaminime, ku
rio išmoko nuo studijų laisvu1

x

n

pasiryžusi naudingai pritaikyti 
ateinančios „stovyklos metu, pati 
pasisiūlydama būti virėjos pa
dėjėja ir rūpįstingai tam ruošė
si. Deja, neberagaus stovyk
laujančios sesės jęs paruoštų 
valgių, tik dažnai minės po ei
lės metų pirmą kartą pasiges- 

| damos jos stovykloje. Nebegir- 
dėsinje daugiau jos dainuojan
čios kanklėms ar gitarai skam
bant.

Birželio 24 d. atsisveikinome; 
su Marytę J. F. Rudmino šer-l 
meninėje. Jūrų skautų ir skau
čių vardu atsisveikinimo žodi 
tarė “Nerijos” tunto kapelionas 
k buvęs Marytės mokytojas s. 
kun. Algimantas Kezys, SJ. 
“Nerijos” tunto ir “Baltijos” 
gintarių įgulos vardu atsisvei
kino įgulos vadė gintare y. v. 
Dana Latvytė* buvo
susirinkusioms sesėms ir bro-i 
liams giedoti “Sutelk mus, Vieš
patie” ir (tradicinę “Ateina 
naktis”. Palikdami šermeninę 
broliai ir sesės, praeidami pro 
karstą pąskutinj kartą atsisvei
kino amžinybėn išeinančią sesę 
skautiškuoju saliutu.

Birželio 25 d., po Šv. Mišių 
Šv. Burgio bažnyčioje, Marytė 
buvo nulydėta ir amžinam po
ilsiui palaidota lietuvių Šv. Ką- 
zimiero kapinėse.

V. a. Ona Siliūnienė, skautiškoje 
veikloje nenuilstanti “Kernavės” 
tunto “Mamunėlė”. LSS vadovybės 
apdovanota Geležinio vilko ordenu. 
Tą proga, birželio 1 d., Jaunimo 
centro kavinėje jai buvo surengta 
pagerbimo vakaronė, kurioje daly
vavo daugiau kaip 50 Kernavės 
tunto vadovių ir kitų tuntų .atsto- 
vių-vų

STOVYKLON VYKSTANČIŲ 
DĖMESIUI

o

>»i

j.

DIRBTINIAI KAULAI
Pennsylyąnijos upiveiągteto 

bendradarbiai sukūrė metodą 
'dirbtiniams kaulams gaminti iš 
{Ramiojo vaųdęuyno koralų.

■Ištyrę koralų struktūrą, moks- 
liniukai nustatė. kad ji pa- 
n^ši į.bičįųjjpriųs įr labai arti
ma kaulų sandarai. Gaminant 
pagrindą dirbtiniam kaului, į 
koralą liejamas skystas vaškas 
kol papildomos akutės. Kai vaš
kas ^sustingsta, koralas, kuris 
kpne visąš sudarytas iš kalco 
karbonato, -.'ištirpinamas pra
skiestoje .druskos rūkštyje. Ko
ralinės nuosėdos maišomos su 
polimerįzuota plastmase, kera
mika ,ąr metaline medžiaga, pas
kui . iš jų tiąępma .kaulo kopija.

.Pęnsylvanijos .umyęrsiteto

Padėkos, pareiškimas
A. ą. Antano S. Rėklaičio 

šviesiam atminimui įamžinti gi
minės, draugai ir pažįstami Lie
tuvių Fondui suaukojo $1015.00.

Aukojo: Dr. K. Ir J. Aglins
kai, M.K. Ališauskas, K. G. 

*Ambrozaitis, M. D., A. Atutis, 

A. ir J. Bakaičiai, R. ir N. Ba
niai, P. ir I. Bernotavicius, E. ir 
M. Bloemker, J. Bulika, S. Žar- 
neckas, R. ir R. Chiapetta,' A. 
Dundulis, S. J. Gečas ir Gražių 
šeima, K. A. Girvilas, Dr. ir 
Mrs. J. Gustaitis, D. ir J. Gvi
dai, J. Ivašauąkas, A. ir S. Ja- 
loniai, St. Juras, Dr. ir-Mrs. E. 
Kasaitis, H. M. Haufmann, D. 
L. K. 
nariai 
menė, 
K, ir

THJi; FJTOI^VifAN iHĮMF n
x 3acooc c'»»« Pcrftage pa(d &t Chicago Dhnoia. PublllahM dilh. | 
E ’szcept Sundaps. Lcgal hoiMays, days alte? Cbristmaa afid Barte* | 
3 by Lbe UtbuaniRTi OthoUc Prere Soctety ' ,;J ?
3 . .. ■----------------------------------------------------------------------- -----  —-
s SnbscriptlOB -itateK 830.99 — CMoago. C<*Qk CoCint^;
3 aa4 C&nada. Elaewhexe ia Lbe U.SA., $28.00;
E vries $31.00.

Kęstučio Skautų Būrelio 
ir jų šeimos, B. Morkū- 
Dr. ir A. Mažeika, Gep. 

a.......  G. Musteikiai, V. ir S.
,pa.t parengė ,mę-|pąulioniai, V. ir J. PaųlionĮai/ 

todą iš koralų pagaminti sinteti- g. Poškus M. D., M. ir H. Paš- 
nei medžiagai, kurios cheminė keyįčius

!.sudėtis panaši į žmogaus kaulą, 
i Koralas įdedamas į,uždarą indą 
’.fU.tošioyo jįrgalu ir keletą die
nų kaitmamas aukštoje tempe- 
Tauroje ir .dideliame sjėgyje. 
Karbonato j^iai iš koralo iš- 
pjipiųami Įr -pakeičiami tirpalo 
T^oįo. jpųąįš,, Gautasis produk
tas turi kondo struktūrą, ta
čiau yra sudarytas iš kietų ną-

Stovyklon vykstantys Ghięa- 
gos skautai Įr skautes s.av.o bą- 

jgažą Jaunimo centrąn .prĮyąlo
Pristatyti trečiadienį, liepos 6 
d., 7-9 yal. vak. Stoyyklautojų 
daiktai žymimi sėkan.eiomm 
spalvomis: “Aušros - Varti^’ ___ 
geltona, “Kernavės” —
“Nerijos” — mėlyna, “Litus.; ti varžtai ir ..sraigtai tinka . su- 
nicos — raudona. Vardai . ir .pa- į žalotiems kaulams sutvirtinti ir 
yardės užrašomi aiškiai ir iš- 3iet dirbtiniams ^aiąnariams sgą-

P tūialaus kaulo kristalų.

----------------- --------------------Pako Ulaidu ■naKinunt, pakritsvifiMd uf orenua^ .f
ratas nesiunčiami. Ari t DRAUGO prie kiekviena skaitytojo; adręwv»§. 
{avus ii |o mokestį, atžymima, iki kada afcattytojM yra užaT^ 1 
mokėjęs. :

M 
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• .Redakcija straipsnius taiso aavei I 

nuožįūra. Nesunaudotų straipsnią' j 
nesaugo Juos grąžina tik iš ank> $, 

to susitarus. Redakcija už skelbk g 
mq turinį neatsako Škdbimų k^ S 
.?ps gavu« 2

Chicago, Cook zpakr. 
ir Kanadoje 
Kitur JA.V. " 
Užsienyje ■, ........ 
Savaitinis___ ...

Biri 

vaistyk

PASKUTINĮ SUDIEV TARIANT
Marytei Bilitaviciūtei amžinybėn iškeliaujant

“Nerįjos” jūrų skauciti ir ‘*Li- mas, 
tuanicos’’’ skautų,..ypač jūros skau- Į “Nerijos” ir “Lituanicos” tūp
tų vardu tariu tau, Maryte, pas- ’ tų skautai ir skautės palydi taye 
kurinį “Sudiev”, arba skautiškai 
tąriant, paskutinį :c<Budžiu”.

Mes su tavim .pę vien kartu au- 
jgom, ne vien įkartu stovykla-' 
ynm ir ištadavę^n,. >įet kartu. įr 
iįrendom. Mūsų-brendimas skau
tuose, kaip pąti gerai žinojai, 
įįeiepino tarnybos ir .pasiaukoji
mo jausmą. ‘‘Vis. budžiu"’, kuri tu. 
Marjle, kartojai nuo mažens;- 
^Pievui, Tėvynei ir Artimui”, 
|curis tavo lūpose ir širdyje kaip

■ ^ątroji prigimtis, įjpratino tave 
visądos, kiekvienai progai pąsi- 

taiįuus, tarnauti-.žnipgui, per žmo-
1 £U gėriui, per gėri'Darigui.

Mes 4&y£ turinčią
r jautrius pojūčius^ šviesias akis,: 
■- ramų būdą; ir męs; žinojom, kad 

turėjai didelį ryžtą ir didelį norą 
nešti ne vien savo, bet ir dauge
lio kitų gyvenimą jį gražesnį' ir . 
šviesesnį rytojų.

Deja, Gyvenimo ir Mirties : 
? Viešpats pasakė tau gana. Ir j

- šiandien, esi rami ir nutilusi. Ta- . 
vo gyvenimas pasuko mums vi
siems nesuprantama kryptimi.

i Męs liūdime^ nes mums atrodo,]
- kad praradai tai. ką mes likusie

ji dar turime.

: Liūdime, nes tau nebuvo lem-
r ta .pilnai išvysti, ką gyvenimas 
; žemėje žada; -liūdime, kad per 
' anksti netekome sesės, pasižadė

jusios budėti ir tarnauti-.
.'Maryte, tu iškeliavai dar jau

na, ir pilna gyvybės; tegul šis ta
vo iškeliavimas būna pamoka ir 
stiprybė mums. Mes žinome, kad 

• kas gyvenime pamiršta mirtį, ga- 
“* Ii gyvenimą baigti mirtimi; o kąs 
- gyvena .prisimindamas, kad mirs, 

-* gali ląipiėti pilnesnį, turtingesnį 
gyvenimą ir Šiapus mirties, o -r-i 
pagal Kristaus pažadą — ir aną-

. PUS.
Tave mirtis-yrą ..mums namp.- 

ka; tavo mirtis yra mums mąsty-

j anapus pilni liūdesio ir rimties; 
jie reiškia užuojautą tavo tėve
liams, broliams ir seserims, gimi
nėms 
tavęs.

su

Skaitomai. Mergaitės savo pa
vardes užrašyti privalo .taisyk-- 
linga lietuviška'forma.

Liepos 9 d., šeštadienį, 8 vai. 
ryto, skautai ir skautės su pa
siimtai# įš namų užkandžiais 

Į renkasi prie Jaunimo centro. 
Autobusai išyyks 8:3.0 vai; ry
to. Nesivėluokite. Pasivėlavusių 
nebus laukiama. 1 Autobusai iš
vyks punktualiai nustatytu lai= 
ku.

Iš stovyklos grįšime šešta
dienį, liepos 23 d. Autobusai 
prie Jaunimo centro- su grįžtan
čiais stovyklautojais bus tarp 
5-6 yal. vąk. Tėveliai prašo^ii; 
nesi vėluoti pasiimti savo jauni^ 
mą.

mįuti.

Mokslininkų bandymai gi 
triušiais ir šunimis parodė, kad 
ši medžiaga greitai prigyja, kau
las tiesiog į ją įauga. Taigi dar 

' bar bandoma iš jos pagaminti 
kaulų (jąjįs, .o .įąip pat, ir dantis.

Mšk.

JE. PųsnoraitĮepė, 
Qųeęns CoĮlege;, Ę. Ęaęįūnąs, A. 
jr Ė. Razma, H. .Rejjkojį-^ėkJ^i-- 

ty|ė, Y- ir V. Ęėklys, T. ir . R* 
RudaĮčiai, A. ir . M. RufĮįs, J. ,Sa^ 
ladžius, Mrs. Bilvermaji, L. ir] 
D. Stankaičiai, L. ištasiūnienė, į 
Dr. K. Stoopienė, Dr. P. -Šutai" ‘ 
rys, Traders Invęstment CJuh,1 
L. ir Ą. Tvoras, P. ir O. gafls- Į 
kąs. ....

Visiems aukojusiems a} 
Antano Rėklaičio - vąrdu nųpšir- 
džiai dėkojame:

Sūnus Vytautas ir 
duirtė-Vida.

1

DĖMESIO, SKTLTININKAI!

ir draugams, kurie neteko 
taip ankštį ir tokios bran-

Algimantas Kezys, S. J.

Mieloji Maryte,

Dar vos tik prieš ketatą dj.enų 
entuziastingai ruošėmės artė
jančiai vasaros stovyklai. Pynė- * 
įrąe planus, buvome pilnos lukęs- 
|čių ir nekantrumo. Drauge tijeė- 
įomės savo prisiminimuose įam
žinti dar vieną vakarą. Deją, liki
mas kitaip lėmė. Pačiam pasiruo
šimų įkarštyje Aukščiausias Va
dovas pašaukė Tave 'Amžinojon 
štoyyklon. išėjai staiga ir netikė
tai, d mes čia susirinkusios Tą ve 
Amžinojon kelionėn palydėti, ne
randame žodžių savo jausmams 
ir liūdesiui išreikšti. Tiek daug 
dar ateityje is Tavęs tikėjomės, 
įtpilėl sunku' susiderinti su .^au- 
Idžia dabarties tikrovę. Užmiršti 
Tavęs negalėsime. Tu visada 
liksi neišskiriama dalimi mūsų 
eilės metų bendro skautavimo ir 
stovyklavimo. O kai. stovykloj kel
sim vimpilus ar tempsim baltą 
būrę, kai nutilusios klausykim pa- 
slapHngo bangų kuždesio ąr su
pintom rankom prie laužo susikū
rusios dainuosim, Tu būsi su mp*- 
mjs mūsų prisimiiilniuose.

Tebūnie Tau lengva Amžinoji 
kelionė, kurion palydime Taye 
Įr Tavo .dar taip neseniai tartu 
Šūkiu: *‘Gero vėjo’’

‘^Nerijos” tunto Įr ‘'Baltijos” 
gintarių įgulos vardu Reiškiu ug- 
ųoją.utą mūsų sesėms Teresęi, 
JJastjitei ir yerutei, 7’ėvęliams, 
5^4^ broliams Vytautui
ir Antanui, giminėms ir artimię* 
siems.

I

Vidurio rajono ruošiama skiL 
tininkų,-ių stovykla artėja spąr 
čiu žingsniu: Rako stovyklaVię-1 
tė pasiruošusį jaunuosius vada
vus sutikti ketvirtą šio mėnėšįo: 
šeštadienj, liepos 23’ d. Nort 
jau užsiregistravo' gražus bū
rys, tačiau žinome, jog ir ^il
giau sesių-brolių yra pasiryžę į 
šiuos kursus-stovyklą vykti.

Kadangi stovyklos vadovybė 
kruopščiai planuoją progrąjųą 
bei stovyklautojų aprūpinimą,, 
yra svarbu, kad vykstąįSų įp- 
gistracija būtų taip ^ta&Įąigįifii 
užbaigta. Todėl raginame:skau
tai ir ąkautės. &U^įę ,planuoja, 
skiltininkų ^stovykloje Jdalyyąp- 
ti, jrėgistfuojaši . rąstu ąrM toį- 
fonu iki liepos ĮŽ) d. .šįųo Adre
su. s. J. Gaižutis, 7120 S. .Ri^gp- 
way Ąvb., Chice^o, 131. 60529, 
telef. 582-6736.

Stovyklos mokestis ,yrą 40, 
dol., registruojantis .įmokamą 
■bent .5 dol. Visi privalo tui’ėti 
raštišką tautininkų ąr ^įetbĮijir 
kų sutikimą ,įr standartinį 
gydytojo bei tėvų pasirašytas 
formas. Rajęyno vadovybė,

laikąs SKAUTIŠKOMS
REKOLEKCIJOMS

- Ruošiant . suvažiavimų^,, 
iš dajigęlio teko patirti, kad, gir
di, važiuočiau, jei būtų dau
giau praktiškų pavyzdžių, kon
krečių užsiėmimų, parodomųjų 
sueigų, o dabar, tai tik... rėkę-' 
lekcijos”.. Ir visęs mes kažkodėl 
ląbai tų rekolekcijų kratom^. 
Argi, tikrai mums nereiklų 
skautiškų rekolekcijų? .j

Sielos sesės vadovės! Jęi m^s. 
dar ir dabar dejuojame, neturė
damos payy^idčiiį skautiškoj 
darbo ir jų
netiesą' Tiekimo skyriuje 
Tisą eite, tigk -čzgšniėP, ^įk;

g. v. v. Dana. | praktinio skautavįęjp I

kųrįų niekąs per daug hegraihs 
"t6.‘"į gTdar ^imutų Ai
das* ir vyresniųjų vadovių rą
žomi laiškai, aplinkraščiai, su
eigų pavyzdžiai jr t. t. Mūsų di
džioji nuodėme yra ta, kad mes 
3au nelįegjiaitipihė; nebeieškome, 
nesįštęngĮamę savo vaizduotės 
sujudinti-‘kūrybingam darbui.

■O JPJTgipiįvJtą d,augybė 
-žiąyįmų, kųriupse .disįutųęjąmi 
įvairūs ^>iįję^£ai, įvedant naų- 

įr jdpmęsniųs skąųtigko 
dąęįo mętodųs? Taigi, ąese 

tik .skaityk ir dalyvauk ir; 
jau :pųšė taY° Skautiškų 
vargų bus išspręsta.

Bet skautiškų rekolekcijų dar 
ndtiu^jpme....Tiesa,. ..tyrime- ęiįę 
puikių referatų kiekviename šu 
važiavime randame nors po vie
ną ileologinį ar pamokomą pa
šnekesį,- bet ištisų skautiškų re
kolekcijų dar neturėjome. Mię- 
los sesės! Ar manome, kad 
mums nereikės gilesnio į sayę 

i pažvelgimo? Argi jau ne pats 
ląikak ir.aąvp skautišką sąžinę 
pakedenti; pažiūrėti į save,' 
kaip įkaušių yadpvę; .prisipa
žinti, kad atbukusios, np-1
jautrios mūsų pasirinktam skau! 
tiškam darbui. Skautiškų rekp- 

į l^ciių niptų galėtume į daugy-: 
s bę panašių 'klausimų atsakyti, 

pasitikrinti, ar einame tikruoju 
; iietųyiškąi skautiškų kelių, ar 
r ,mųsų kelio ženklai neisįraipy- 
į įti; p' ,gal ir visai išsitrynę, ar 
jmtįsų' .asmeniškasis “ąš” nėra 

‘ aukščiau statomas už pačią idę- 
jąą. Mielos sesės, jau pats lai
kas .ir skautiškoms .rekolek^- 
joms! JSesė Janina Jf.

(Ištrauką iš pašnekusio “Vą- 
” ddyės jausmai”)
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E • Redakcija dirba kasdien
= &30 — 4:30, Mk«dienute h
= 8:30 — 12.00. X
E • Administracija dirba kas- |įĮ
E dien nuo 8:30 iki 4:30, SeSta Įį| 
E dieniais nuo 8:30 iki j|

TeLfpfiso?Lir tarto; pLympie'1^

DR. P. KISIELIUS ž
GYDYTO JAS, 1R CHIBIBŽai 

,1443 §o. 50th
- Kasdien , Į-3 .yal. fr’-JŠįS .'■val.Tdk. 

išskyrus "t'reęiacHėaįus. i.iį
■šeštadiehiais..-lž-'iki 4 vaį, p<a|c

Tel. BEliancę 5-1811.

DR. WAI,TMr į. Klusnu

.^25
-.VąJ.: pirinad., .^.ntrąd.. ket.'itfgd; | 
pėnktad.'.nuo 
,yal. Vvąk.' -TrąČ. tjr šfe^takl.

Tel. PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLĖS LIGOS
2858 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR,K.6. DALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

£449 So. Pulaski Road (Craivfpųd 
Medical Building). Tęl. L U

-Priima. .|igoni.ųs pagaJ 3Uaita.rįynQ.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

PAIEŠKOMI CHICAGOJE 
AR APYLINKĖSE GYVENĄ 

LIETUVIAI:

BRAZAUSKAS .Stanislavą, ,193,0 .m. 
gyvenusi W. Roosėvėlt Rd., Cicero., 

KIELLA Vladas ir Josie, 1920 m. gy
venę West Side. S. Leavitt gt. ‘

PAVALKIENĖS-DOBILAITĖS Elž
bietos (mirusios) sūnus ir duktė, gy
venę Detroitą.

RUZGIŲ D.ęunĮniųko ir Marijonas 
(Miknaitės) vaikai — kai kurie gyve
nę Marquette Parke.

SHEMAITIS Dgmipfolfęs, 
įgyv-epęs 95 gt. Čikagoje, "

ŠIMKUS FrajičiŠka, 1922 
jusi sąskaitą Metropolitan

Ieškomieji arba apie 
mintieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS 

6147 So. Artesian Avė.
Chicago, Ulinois 60629

Telefonas 737-8334

1920 ml

hį. tųrė- 
■Banke.

juos žr-i

Paieškojimas
Ieškomos PAULAUSKAITĖS: PRA

NE, PETRE, ANTANINA, .dukterys 
Igno, gyv- Ąmęrlkoje. -Vyrų pavardės 

■ nežinomas. ' TLjetiiybjė' \gyvl Gargždų 
į vaisė., Kretingos apškr., Gerduviėųų: 
kaime. Ieško Monč Gudauskartė, gy-! 
venusi Gerduyienų kaime, duktė IVfy-J 
kolo Gudausko, kuris Amerikoje gyv., 
AVestvilėje, iap jr palaidotas. Ieško
mosios prašomos aįęiliApti šiup .ądr,: 
L.T.jS.IL> Klaipėdos rajonas, Gargž
dai, Žalgirio g-vė Nr. 25, Asnauskie- 
n6 Monė

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos IŠ W0PA. "
Lietuvių kalba' kasdien , nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 -* 
1:00 vai. popiet — šeštadieni ir 
sekroad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413 
1490 A. M.

7189 So. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, 1LL. 6062V

Dr. Jonas fi, BYLA-BYLAJTJS
GALVOS ĮR STUBURO LIGOS 

ą858-W.;SSxd,St.
Chicago, III.

Tel. ,476^409;
Valandos pagal susitarimą

K

ŠVENTĖ putname
Liepos 24 d. bus tradicine Naujosios Anglijos | 

; lietuvių Šventė - piknikas liek. Pradėtosios Marijos g 
j ^eserų sodyboje Putname. Bus minima ark. Jurgio g 
į Matulaičio 50 m. mirties sukaktis 11:00 v. sv. Miskh g 
i se. Popietinėje programoje kalbės Pasaulio Lietuvių g 
i Bendruomenes pirmininkas Bronius Aiainjte; o | 
1 gps stovyklautojos atliks menine dalį.
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Vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center
.6132 ,JSo. Kedzie Avenue 

j>ixTnad., antrad. ir , kctvirtad.
■6 Iki 7; SU vai. vakaro. 

„Šeštad. nuo 1 Iki 3 vai.
" Pagal "susitarimą.^

Ofiso telef. WA 5-2670
Rezid. tel. VVAlbnook 5-3048

GYDYTpJAjJR CHIRURGE' 
KŪDIKIU €R VAIKV UjGOfl

MĘDICĄL ^UilpĮNG { .j 
-71-5b Sdūth -Western Avenfc . 

Valandos: .Kasdien-nuo 10.vaL.ri 
■ vai. pąpjęt > 

Ofiso tel. RE f
Ofs. HE .4-1318; Bėk PB &S

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2223

DR. PĘTER Ti BRAZIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

2434 Weąt 71st£treet
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 ..v. popiet 

Antrad., penktad." 1-5, treS. Ir šeštad. 
,tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DB.EDMUNDE.CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 ^Vęst 51ąt Street 
Tel. — GR 6-2400

VaJL; pagaJ sjĮsitarimg.: pįrmąd. 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. 
10-4: šeštad. 10-3 vai.

_ Ir 
ir penkt.

Ofs. teL 735-4477; Rez. 246-2889

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA- IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Neavų ii 
Emocines ligos 

CRATVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So.’ Piilaskj Road 

valandos pagal susitarimą- ■
w.. Rerid. feL — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ę^NEKOLOGINS -CHIRURGLLA. 
6132 So. Kedzie Avė. WA 5:2670

Valandom pagal ^i^ltariiną. 4ęi ne- 
atgiliępįa ^kmjnbtaū: MI 2-0001.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

TeL — BE 3-5893 
SpjęciaJybė Akių ligos 

3907 Węst 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

.Ofiso tat — PE &222S)

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ ŲIGOS 
g656 Wę^t 63^d

ĘLrąuuL, ąntrad.. .ketyh-tad. .te penkt 
ąUd‘12 iki 2 Vai. ir nuo’ 5 iki r8 vy.1. 
yAk- .daSĮĮMi’ nyp J u<i 4 v^i.

Ofs PO 7^6000, Bez» GA 3^8

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8W Węst 63rd Streąi;
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLDGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Westarn Aveaae 
1002 No. Westeni Ąyenue 
Tel’ atsakoma 12 valandų 

488-4441 — 561-4605

įstaigos ir buto tai. 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

BENDROJI MEDICINA 
1407 g. 4Dtts Couth, Cicero 

Kasdien 10-12 Įr 
Išskyrus treč. ir šešt.

’iflęlsir 
te; galo, 
į»Sr taūt 

. įpšįvps 
7-1168; ręald. 23ftm ŽiųtOS gr 

įą'šėkoje

DR.J. MEŠKaUŠM
GYDYTOJAS IR CHĮRtįj'^j '

Specialybė vidaus iigol^l

2454 West 7Ut Staeęt ' 
(71-os ir Campbell Aye.

Vai.: pirmad.. antrad., ketvfart iŠĖdi? X1H 
penktad. 3 iki-7 v. .p. P į

O PT I -C A -L - ST 01 Oisfenmis,
VIOLETA K.^ROSAHS . j

7051 So. Washtennw. .Itel. 7^0 j.: ?- «
jFrĮtaikomi akiniai pa^al

receptus. *
-Didelis .akinių rėniVftagiriPMH ' 

VąI.: spirm.. .^ntr.. penkt. ;
Ketv. 1-8 v. vak. Žešt 
_____TreCiadieniais uždarytujSojunffit

Telef. — 282-4422 ’

DR. ROMAS PETKUS

k J^.ga

DR. FRANIPLECOS 
(Kalba lietuviškai) * ;l 
ŲPTOMETRIST-AS 

2618 W. 7Lst St. .
Tikrina akis. Pritaiko akinius tf 

“Contact len^s” ]

AKTŲ LIGOS — CHTRURGHA ' Š&tą" pa
Ofisai: ’

111 No. WA£ASH AVĖ. 
4200 NO. CENTRAI/ ĄVĮt ' 

Valandos pagal jsusjtąęiiąj: :

----- f4\totart; 
-Te>.75-^iai patei( 

■•<joniact iensęs" ’ »• ji
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta 4 reik

DR. LEONAS
INKŠTŲ, PŪSLĖS ® j ri

PROSTATŲ CHIRUĘGU^ f Aau W 
2656 W. 63»d Šteeet jSąyp /

Vai. antrad. nuo 1^4 popiet r^dingaę 
ir ketv. nuo 5-7 vakare j-Hlš vC 

OfifH> tat 776-388$,
P Jo uzsi 
Jrins.Vaz

Krast 
•U, Protu,

DR. J.
e;Y D Y T OįrA S* < az

Adresas 4255 W« 6SM Staeet krašt 
Ofiso telef. RE 5-4«t • J1 PtOtU,

KeadenaŲos telef. GR - ir J
Vai.: pjrnUMi-. a-ntaą^.,

^iio 1 Aki 3 yaĮ. p-

DR. VYT. TftŪRH ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ -p C
Bendra praktika ir .moterų v^i;sąist
Offeas te rez- JV- rv^

X<J. Pliosi>oct ♦-riS3 - ; P°
Ofiso vai-: pirm., antr., 

penkt. nuo' 2-4 vai ir <-8 
p. g. te įffa W^lĮgg feebf

DR. V. TBMASOIH&

(TeL ofiso PR ’
DR. F. C. WtlttlWĮIff.a jva

gydytojas’ ir
3107 West TJjSt Stt^' . 0 

Vaiaiidop; i-«
Tr.e.č. Irpa^J ,s.u«W^ . ,-- ------ -- 11 v

Ofiso tek naniM G<

C HI« URGA^
^54 W ^.pagi

”;pirm., ajitnyi., Ir $8^ ,5
2-5 Ar C-7 rr-anksto suį.^>-
vai.

Ofiso tol. 586-ČJ66;
DR. PETRAS žUBBt

GYDYTOJAI. ĮR. .f.
6234 6. Narragansę# A’f 

Vai. pirm. antri, .ketv. ir pjįjf 
Šeštadieniais pagal austtgĮ

L.T.jS.IL


flthinkio pakto

EGZAMINUI B&GRADE RU05IANTIS
ERNESTO GALVANAUSKO VEIKLA

įgelto 20 d. Jugoslavijos sos-
Belgrade buvo pradėti 35 

vittykiU atstovų pasitarimai — 
įįkusijos Europos saugumo ir 
OjrfldAibiavimo klausimais, 
gį suvažiavę, prieš dvejus me 
tiis Helsinkyje pasirašyto Helsin- 
įjo pakto valstybių atstovai turi 
nustatyti tvirtą darbotvarkę ar- 
tėįanfiai Europos saugumo ir 
^įr&dafbiavimo konferencijai, 
įuri jxwėdžiaus tame pačiame 
jįeĮgrade ^rugsėjo pabaigoje ar 
spalio pradžioje.
*P«^Qtvarkės klausimas yra la- 
įai garbus, nes ji iš esmės nu- 

kokią forma ir kuria tvar
ki kobferencija vyks, kuriuos 
jtĮftįSifflus svarstys, spręs, ves dis- 
kušįas iškeltais klausimais, ar 

f^nnaliai išklausys ir pasi- 
faSys anksčiau užkulisiuose iš- 
®tUs • . projektus, pareiškimus 
jmttoĮiudjas.

Artįįąnti konferencija tad bus 
. Helsinkyje 'pa sirašyto 

yadihaino Europos saugumo ir 
Ęepdradarbi avimo konferencijos 

-akto egzaminas: ar 
^35 valstybės jam .pritars, o gal 

.atmes. Tokiu būdu 
daugeli kraštų, ypač pavergtuo
ju?,. jaudinęs “aukso raidėmis 
r^ytąs” .gėdingas dokumentas 

paprastu sunaudotu popie- 
ę^us gabalu. Priešingu atveju 
— Helsinkio deklaracija būtų

gos bei faktų apie žmogaus tei
sių pažeidimą Sovietų Sąjungoje 
ir kituose komunistiniuose kraš
tuose. Gerai, kad tiek okupuotoje 
Lietuvoje, tiek laisvajame pasau
lyje buvo sudaryti specialūs ko
mitetai rinkti faktus apie žmo
gaus .teisių pažeidimą okupuoto
je Lietuvoje.

*
'Sovietai, žinoma, tai pajuto ir 

savo keliu ėmė rinkti medžiagą 
apie tariamą “žmogaus teisių pa
žeidimą” Amerikoje ir kituose 
kraštuose. Šiam reikalui jų agen
tai, veikdami JAV-bėse, pririnko 
ar s.ufabrikavo daugybę vietinių 
gyventojų “skundų”, ypač veik
dami negrų, portorikiečių, indė
nų tarpe.

Mintys jo mirties dešimtmečiui paminėti

*
Paruošiamajame Belgrado 

konferencijos pasitarime Sovietų 
atstovai, remiami jų satelitų — 
Čekoslovakijos, Bulgarijos, Veng
rijos ir R. Vokietijos, pasiūlė 
konferencijos darbotvarkę sureda
guoti /taip, kad nebūtų vietos dis
kusijoms, o tiktai trumpai pasi
keisti nuomonėmis, pritarti Hel
sinkio .paktui, jo smulkiau neana
lizuojant, nes jis “sudaro vienin
gą visumą”. Kitais žodžiais ta
riant, “nesikišti į Sovietų vidaus 
reikalus”, kaip sako, Helsinkio 
pakto 6 straipsnis.

Anglijos ir JAV-bių pasiūlytas 
darbotvarkės projektas, atstovau- 
jfts Vakarų kraštams, yra kitoks. 

•;|įkįnkio. 1975 metų paktas 'Jis siūlo pažvelgti < praeitį, į Hel- 
bę; galo įskaudino daugelį Euro- sinkio paktą ir pažiūrėti, kaip jo 
pos, tautų. Pagal tada pateiktus - 
ĮįUMcvos pasiūlymus, buvo pripa- 
ziątos grobimų bei karo veiksmų 
pasėkoje sukurtos Sovietų Sąjun- 
003-sienos, įtaigi -lyg ir įteisinta 
|Utįjbš,‘”Lątviios,. Lietuvos, Rytų 
£en|; i jos! ir kitų žemių okupaci j a,

nutarimai, įskaitant ir žmogaus 
teisių reikalus, įgyvendinami ats
kiruose kraštuose.

Nežiūrint, kaip vyks Belgrado 
konferencija, žmogaus teisių 
klausimas viena ar kita forma iš- 

___ ____ _ ... ______kils. Tokiu atveju būtų naudingi 
pit. Rytį Vokietijos dalies visi vakariečių ir pavergtų tautų, 

-____ ' .  . * .taigi ir mūšų surinkti faktai apie
žmogaus teisių laužymą okup. 
Lietuvoje.

Jei Belgrade būtų nuosekliai 
svarstomas žmogaus teisių pažei
dimo klausimas, Sovietų Sąjun
gai -tektų išklausyti daugybę kal-

ą^yrimas nuo Vokietijos ir dau- 
kilų neteisybių. Tuo pačiu 

fiudu buvo .pasidalinta. įtakos 
rfėtx>tnis, paliekant sovietiniams 
rusąiiis Lenkijos, rytinės Vokie- 
tĮi^,rfiėltdsIovakijos, Vengrijos,

Rumunijos kontrolę. _
? Už šias labai dideles, tiesiog tinimų ir ji atsidurtų ne ofenzy- 

s«ioVanOtinas nuolaidas Sovietų voję, bet defenzyvoje. Helsinkio 
aktas tokiu atveju vargiai būtų 
patvirtintas. Todėl nenuostabu, 
kad Sovietų diplomatai visomis 
išgalėmis spaudžia vakariečių 
atstovus Belgrade, kad prie ats
kirų klausimų svarstymo nebūtų 
prileista. ,

Žmogaus teisių reikalai, be a- 
bejo, yra labai svarbus dalykas, 
tačiau dar daugiau svarbus tau
tų ir valstybių teisės gyventi rei- 

_  _ kalai. Sovietai H pas. karo išva- 
įėih.reikaliiį'proga-r parengia- karėse, karo metu ir pokario me

tais pamynė daugelio valstybių ir 
tautų teises. 'Padaryta be galo di- 

/ Kad .Helsinkio baigiamasis ak- dėlė skriauda ne tik toms tau- 
ia|į$ąyo fviįsųmoję yra labai ne- toms, bet ir visai žmonijai. Apie 
^dingas pavergtųjų tautų žmo- Sovietų okupuotų valstybių ir pa- 
neins, / vaikiai, suprato, naujasis vergtų tautų laisvę gėdingasis 
JAV prezidentas. Jįmmy .Carteris TT 1 1 1 " 
ir jo užsienio politikos vadovas 
Gyrus Vance. Pradėjus jiems val
dyti kraštą, vadovaujantis svei
ku protu, tikėjo iš pagrindų pą- 
keisti ir ■ laisvę mylinčio krašto kant, mūsų kapas.su žeme suly- 
įžšiftiiid politika. <Ž. 'Fordo ir'df. gintas ir nėra nė mažiausios len- 
HTlt-iĖšsihgefio užsienio poli- teles su nužudytojo vardu.

'buvę .skirtas, kelias .į amži- ZIIZ-IIZZZ
nybę. Tačiau susitarimai bei pa- vergtas valstybes Belgrade? Grei- 
•^ająi ;sąį$ta ir- įpėdinius. Naujie- čiausia ne. Neturime žinių, kad 
siems politikos vadovams no- 
TOBis nėnojoms . teko bristi į jų 
pitaukūnų. sudarytą klampynę 

griebtis' plūduriuojančio me
džią gabaliuko — kovos dėl žmo- 
gauš .teisių.
'-Reikią, mums visomis išga- trenkti durų” ar 
lėmis pagirti prezidentą ir vals- 
tybes sekretorių, kurie nuo savo 
-fcądėncijos -pradžios neatlaidžiai 
kovoja už žmogaus: teisių puose- 
teįimą įvairiuose kraštuose, So- .
vietų ^jungą. įskaitant Jų dėką tolimas ir ilgas, bet vis dėlto ge- 
buvo surinkta daugybė medžią- resnis, kaip kapų tyla. b.kv.

EffijfflyĮįj įvakąriečiams pavyko 
Helsinkio pakte skyrelį 

feįįaus teisių -puoselėjimą 
paktą pasirašiusiuose kraštuose, 
idigL įskaitant ir Sovietus. IŠ tie- 
ffi‘wfeKuojant kas buvo duota 

minėtas pakto sky- 
^Tąprė2bibgaus teises tėra ma^ 
Ui|T/inėdžie -gabaliukas, plūdu- 
įiupjantįs'. .dUe.lėję pelkėje, į ku- 
riį'sutartį pasirašę Vakarų kraš- 

Vis dėlto mėginama 
medžio gabaliuko griebtis.

moji Belgrado kbnferenicija.
'r? <, • f .. <% . -#•

! Ernestas Galvanauskas (1882.
• XI. 20 — 1967. VII. 24) buvo ša- 
: kotą asmenybė: valstybininkas,
■ politikas, ekonomistas ir įmonių,
• ūkio, mokslo kūrėjas, organizato-
■ rius, net ir diplomatas. Jis buvo
■ kovotojas. 1905 m. jis nesvajojo 

apie nepriklausomą Lietuvą, bet 
dėl jos kovojo. Vėliau jis kovą tę-

r sė dėl Vilnijos. Po šio smūgio dar 
l tris vyriausybes sudarė ir tęsė ko-
■ va prieš Lenkijos kėslus Klaipė- 
J dos krašte ir net Lietuvą prijung-
- ti.
> Geležine ištverme ir plienu 
J kaustytu politiniu ginklu jis ve-į
■ dė kovą dėl Klaipėdos krašto pri-1
■ jungimo ir sąlyginai laimėjo. Po 

700 m. Klaipėdos kraštas prisi
glaudė prie Lietuvos, jis liko ne-

> atskirtas net šio meto okupacijo- 
I je. Lietuva tuo metu išvengė
- 'Lenkijos kėslų sunaikinti valsty-
- bę, bet Klaipėdos kraštui reikėjo 
i suteikti plačią autonomiją, kuri
■ atnešė naujas painiavas. Ši ko-
■ va buvo nepaprastai sunki ir
- lemtinga Lietuvai.

Visi minėti .jo Veiklos barai
■ Lietuvoje tiesiogiai nieko bendro
■ neturėjo su jo profesiją. Kalnų
■ inžinieriaus darbą dirbo Serbijo- 
’ je, o elektros technikos inžinie

riaus pareigas ėjo Paryžiuje.
Naujos veiklos sritys išplaukė 

iš jo būdo. Tai buvo nepapras
tos logikos ir sintetinio galvojimo 
būdo reiškėjas. Jis ims bet kurį 
klausimą, suras jo vietą visumoje, 
gražiai gliaudys, lyg riešuto ke
valą, ir ras branduolį. Šios savy
bės dažnai siejo keistas priešingy
bes: nepaprastą santūrumą, kant
rybę ir staigų šuolį -veikti, kai, 
jo nuomone, jau yra išmušusi 
valanda. Kovoje jis galėjo būti iš
tvermingas ir griežtas Tautų Są
jungos posėdžiuose ar eiliniame 
pasitarime, jei jo dalyvis kreivai 

I pasielgė. Štai jis šaltas kaip ledas, 
bet galėjo sprogti, lyg ugniakal- 
nis, nežiūrint kur lava . liesis ir 
ką nuplikys.

Darbštumas ir nepaprastai 
greitas susivokimas buvo jo ge
riausi talkininkai daryti mažus 
ar .plataus masto sprendimus. Jei 
jis abejojo, sprendimą atidėjo ir 
laukė. O laukti jis turėjo ir iau-, 
kė. O laukti jis turėjo kantrybės.

Mokyklų suole

Slaptoje lietuviškoje mokyklo
je, daraktoriaus mokomas, dvi žie
mas gaišęs, nieko doro neišmo
kęs, stojo į. Vabalninko rusišką 

’ valdinę mokyklą ir per trejus me- 
. tus ją baigė.

Pradžios mokyklos rusas moky
tojas tėvams patarė jį mokyti. 

r Jis pats į mokslą veržėsi ir moti
na Ona (Žukauskaitė), būdama 

. beraštė, svajojo visus vaikus iš-

ADOLFAS JBIR2IS

mokyti, bet tėvas Jurgis, pilna- 
žemis, raštingas, gerai ūkinę pa
dėtį žinojęs, svarstė: vieną išmo
kysi, kitus vaikus elgetomis išlo- 
dysi. Nors ir abejonių lydimas, 
jis nutarė Ernestą vežti į Panevė
žį. Ten trejus metus privačiai ruo
šėsi, du kartus laikė egzaminus, 
bet vis nesisekė, egzaminų neiš
laikė. Tokia jau 'buvo Panevėžio 
realinės mokyklos politika:, kuo 
mažiau kaimiečių “revoliucionie
rių”.

Teliko kita nepalanki išeitis — 
vežti sūnų į tolimąją .Jelgavą (vk. 
Mitau, rus. Mitava, tapusia su
lietuvinta Mintauja). Ten į tre
čią klasę įstojo, ketvirtoje reali
nės klasėje pradėjo kitus mokyti, 
o penktoje jau buvo savistovus. 
Visoje realinėje pirmavo moksle 
ir per penkerius metus ją baigė.

Dar realinėje besimokydamas 
buvo savišvietos ratelio knygi
ninkas ir palaipsniui ėmė pava
duoti tėvą visuomeniniame dar-

Ernestas Galvanauskas 1957 m.,
Madagaskare

'be vasaros atostogų metu. Tai 
buvo .praktiškoji mokykla pažib
ti niūrią ir skurdžią kaimo tikro
vę,. kaimiečių santykius su dva
ru ir rusų priespaudą. Tuomet 
pradėjo bręsti revoliucionierius.

1902 m. išlaikė egzaminus į 
Kalnų institutą Petrapilyje/nors 
savo laimę bandė 900 stojančių
jų,-net trečio kurso, “studentų, j 
neš tėpriėmė 55 : 48 jjrovoslavus, 
5 katalikus ir 2 žydus studen
tus. . . -y • ■

.Studijų metais jis įsijungė į 
lietuvišką visuomeninę veiklą: 
ruošė vakarus, koncertus, skaitė 
viešas paskaitas, sakė kalbas ir 
net 'atliko Daumanto vaidmenį 
j. Slovackio “Mindauge”, versta
me V. Kudirkos. Šią visuomeni
nio darbo patirtį vėliau jis panau
dojo kaime.

1905 m. neramumai

Jau 1904 m. rudenį prasidėję 
neramumai pakrikdė studijas. 
Tuo .metu jis jau buvo žinomas 
plačioje apylinkėje. Jis patarė kai
miečiams. kaip kovoti su dva
rais dėl servitutų, ruošė kąimie- 

’ čių pasižmonėjimus, vadinamus 
“šeimyniniais pobūviais”, nes to
kius teleido įstatymas, ir vis gi- 

’ liau įsisiūbavo .politinėje veikloje. 
’ je. >Be jo neišsivertė ir 1905. XI. 
1 25 Čypėnų valsčiaus sueiga, ku- 

rioje turėjo būti patvirtinti prieš 
6 dienas rinkti naujieji pareigū
nai. -Vabalninko šulas jo bičiu
lis, vaistininkas Kazimieras Ma
tulis siuntė telegramą: “Atva
žiuok, be tavęs galime pralaimė
ti”.

Atvykęs iš Petrapilio į Vabal
ninką rado įtemptą padėtį. Zems- 
kis priešinosi naujus pareigūnus 
■įvesdinti. Jam rūpėjo kelti svar
besnius reikalus, perimti bent da
lį rusų valdžios ir susilpninti jos 
įtaką krašte. Tą naktį prieš suei
gą ilgai tarėsi Vabalninko vaisti-i 
nėję ir parašė garsųjį atsišauki
mą: nemokėti mokesčių Rusijos 
vyriausybei, nestoti į kariuomenę, 
pašalinti rusus pareigūnus, nebe- 
vykdyti rusų vyresnybės įsaky
mų, raštus ir iškabas rašyti lie
tuviškai, nenaikinti valdinio tur
to ir valdytis patiems, iki bus su
šauktas seimas Vilniuje.

Sis atsišaukimas kitą dieną ta
po Čypėnų sueigos nutarimu, 
kurie buvo paskelbti spaudoje 
(“Vilniaus žinios” Nr. 273).

Čypėnų sueigos nutarimai tu
rėjo didelės įtakos Lietuvoje ir 
netrukus įvykusiame Vilniaus 
seime, kai partijos nesutarė dėl 
daugelio reikalų. Tie nutari
mai, kiek jo paties papildyti, ta
po įkurtosios Lietuvos valstie
čių sąjungos programa, plačiai 
pasklidusia Lietuvoje. O Lietu
vos valstiečių sąjunga Vilniaus 
seime reikalavo ne autonomi
jos, bet nepriklausomybės ir įtei
kė tokį Siūlymą: “Mes, Lietuvos 
valstiečiai, -tvirtai tikime, / kad 
tik ‘tuomet galėsime žmoniškai 
gyventi, kai mes -patys valdysi
mas, kai mūsų kraštą Lietuvą 

Į valdys Seimas Vilniuje”.
Seimas padarė nutarimus ir 

išsiskirstė, nepalikęs kas juos vyk
dytų. E. Galvanauskas daugiau 
kaip du mėnesius šiaurės Lietu
voje, daugelyje bažnytkaimių ir 
miestelių sakė kalbas, Vilniaus 
seimo nutarimus aiškino, kol ca
ro pareigūnai privertė “pamoks
lus” nutraukti. Jam atvykus į tė
viškę -atsisveikinti, kaimynui Jo
nui Griniui išdavus, policininkų 
ir kareivių buvo sodyba apsupta, 
suimtas ir padėtas Panevėžio kalė-

«fhne. kalėjimo išėjus vėl įsaky-; užsienyje buvx> norw>a>
ta jį suimti. Jis slapstėsi, 1906. m. 
pabaigoje apsigyveno Mųštamė- 
kyje, Suomijoje, ir bendradarbia
vo lietuviškoje spaudoje, besi- 
dangstydamas slapyvardžiais. 
1908 m. rugpiūčio mėn. išvyko į j 
užsienį.

Vakarų pasaulyje

Arti studijų pabaigos Petrapi
lyje jis turėjo stoti į Liežo uni
versiteto Kalnų ir kasyklų -fakul
teto tik trečią kursą, nes nemo
kėjo prancūzų kalbos nė žode
lio. Per trejus metus, jau pirmau
jantis, baigė fakultetą ir dar net 
dvejus metus gavo Elektrotech
nikos instituto diplomą, atlikęs 
ketverių metų studijas. Vakarie
tiškos studijos, kalnakasybos dar
bas prancūzų bendrovėje, veiku
sioje Serbijoje; ir darbas Thomp- 
sons — Houston bendrovėje Pa
ryžiuje paliko ryškų vakarietiš
ką spaudą.

Paryžiuje, pasitelkęs O. Mila
šių ir A. Vilimavičių, organizuo
ja Lietuvių informacijos biurą, 
atkirsti Lenkijos politiniams puo
limams Lietuvos. Lietuvos dele
gacijai atvykus į Paryžių, jis įsi
jungė į jos darbą ir buvo sekreto
rius bei reikalų vedėjas. Čia jam 
teko įsitraukti į politinį darbą, 
ūkinius reikalus tvarkyti ir rūpin
tis JAV karinių reikmenų už
pirkimu. Šie reikmenys buvo bran
goki, bet pravertė Lietuvos ka
riuomenei ir jos ūkiui.

Lietuvos delegacija pasiuntė jį 
dalyvauti -Europos socialistų su
važiavime, įvykusiame 1919 m. 
liepos mėn. Lucemoje. Jo vado
vaujamos delegacijos tikslas su
pažindinti su Lietuvos gyvybi
niais reikalais ir juos ginti.

Ypatingoms sąlygoms susiklos
čius, po suvažiavimo jis pasuko ne 
į Paryžių, bet į Kauną atlikti 
vyriausybės nurodymus ir pra
nešimus gauti. Tuo metu Lietu
vos vyriausybė pergyveno didelį 
sunkmetį: priešai grėsė, ūkinę su- 
itutę pergyveno, o partijos nesu
tarė dėl laikinosios vyriausybės 
sudarymo.

Prie valstybės vairo

Partijoms nesusitarus valstybės 
prezidentas pavedė jam, neparti- 
niui, sudatyti vyriausybę, nes ne
buvo partijoms įsipykęs ir neben
dravo so vokiečiais, Santarvė ne
galėjo prikaišioti palankumo Vo
kietijai. Jis sutiko sudaryti vyriau
sybę tik gavęs valstybės preziden
to pritarimą kuo greičiausiai da
ryti Steigiamojo seimo rinkimus.

Vyriausybės padėtis buvo ne
paprastai sunki. Tuo metu dar 
reikėjo kovoti prieš tris priešus, 
išspręsti ūkinius klausimus, lies 
valdininkams buvo nesumokėtos 
algos už kelis mėnesius, palaiky
ti rimtį krašte, kai svetimos jėgos 
sprogdino iš vidaus, kovoti dėl 
etnografinių žemių ir Lietuvos 
valstybės pripažinimo. Krašte, ir

nes, kad vyriausybė greitą! griū
sianti. Ir vis tik ji išsilaikė.

Per nepilnus tris mėnesius ber
montininkai buvo iš' krašto, iš
stumti, algos išmokėtos valdiniu-, 
kams ir 1920.1.12paskelbtas Stei
giamojo seimo,rinkimų įstatymas. 
Dėl Steigiamojo rinkimų ir kitų 
priežasčių vasario pabaigoje įvy
ko karių neramumai, svetimųjų 
kurstomi.

Paskutinė laikinoji vyriausybe, 
kuriai jam teko vadovauti ir ei
ti finansų, prekybos ir .pramonės 
ministerio pareigas, iki 1920. „VL 
19, pašalino kai kuriuos išorės 
pavojus, .suvaldė .vidaus drumsti, 
sutvarkė valstybės finansus,/susi
siekimą, skatino veiklą .'savivaldy
bių, kurioms patikėti didėli už
daviniai, imtinai pradinis kvieti
mas. Didelis jos laimėjimas — 
Steigiamojo seimo rinkimų' įgy
vendinimas ir atsikratymas, Vy
riausybės laikinumo ženklo. -.

Steigiamojo seimo partijos ga
na ilgai tarėsi dėl vyriausybes .su 
daryom. K. Grinius sūtįkpįuįiary- 
ti sutelktinę vyriausybę, JeijE.. Gal
vanauskui bus pavesta tvarkyti 
finansus. Rimtos priežastys, ypač 
taikos derybos su SovietųjiRušiįą, 
vertė jį sutikti ne tik Finansų, 
prekybos, pramonės, bet jr .Susi 
siekimo ministerijai vadovauji. 
Tuo metu jį užgulė dar ir kita 
našta: Lietuvos atstovavimas už
sienyje ir gana ilgos derybos ; su 
Lenkija. E. Galvanauskas panau
dojo visas priemones, imtinai -P. 
lymanso sumanymus, spausti len
kus. Derybos nepavyko. E. Gal
vanauskas sulaukė saviškių ‘-pat
riotų” pasikėsinimo nužudyti 
1921.XI.25 2 vai. 45 min.. ryto; Jis 
antrą kartą išvengė mirtie^ ‘nes 
ir 1915 m. pabaigoje šiltinė skati
no jį atsisveikinti su gyvybe.Skuta- 
rio mieste.

Ką tik uzgydęs pasikėsinimo 
žaizdas 1922. IĮ. 2 jis sudarė:vy
riausybę ir IX.28 perėmė Užsie
nio reikalų ministerio pareigas. 
Ši vyriausybė ištvėrė iki. Steigia
mojo Seimo pabaigos. Tuo niętu 
jis rūpinosi Lietuvos valstybes 
pripažinimu de jure, , vadovavo 
Lietuvos delegacijai GenevbS kph- 
ferencijoje, ten vedė-nepąprašt|i 
stiprią kovą, prieš Lenkiją,.-,pa
ruošė Lietuvos banko., statutą, 
įvedė litą,.. paskubino atidaryti 
Kauno universitetą,, stojo - ilgc^> 
nepaprastai -sunkion. kovon Klai
pėdos kraštą prijungti prie. Lietu
vos ir atliko daugelį Jutų darbų.

Vyriausybė buvo nepartinė, 
bet rėmėsi krikščionių demokra
tų atspara. Steigiamajame sei
me virė aštri partinė ir pasau
lėžiūrinė kova. 1922. TL 8 opozi
cija kedeno priešišką partiją jr Vy
riausybę. Liaudininkas K. Raį« 
kalbėjo apie ražąnčininkų miiiįš- 
terių kabinetą. -

(Bus daugiau) .

/ UŽTARIA R. EUROPOS 
į 'Ą . TAUTAS

Helsinkio dokumentas nė Vienu 
žodeliu neužsiminė. Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir kitų pavergtų 
valstybių vardai nėra subjektai ir 
nebuvo nė paminėti. Taip sa-

O ar bus kas kalbama apie pa-

•bent vienas iš 35-ių Helsin
kio pakto signatarų ruoštųsi iš
kelti pavergtų valstybių laisvės 
klausimą. įJAV-vių atsakingas pa
reigūnas jau iš anksto pasakė, 
kad Amerika nenorėsianti “už- 

“erzinti Sovie
tus”. Tąigi būsią ribotasi tik žmo
gaus teisių klausimo kėlimu ir 
tai, atrodo, labai ribotu keliu. 
Sis klausimo svarstymas ligi pa
vergtų kraštų laisvės dar labai

Europos dienos proga — vo- 
. ŽWčių organizacijos Miunchene 

viešą demonstraciją, 
-—TOhlindinaoB Uisyėf Rytį

KARO LAKŪNAS
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai
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ropos tautom. Demonstracijoje 
dalyvavo taip pat ir lietuvių 
atstovai — tautiniais rūbais pa
sipuošęs jaunimas — su Lietu
vos vėliava ir plakatais, reika
laujančiais lietuvių tautai lais
vo apsisprendimo teises, _

Morkus, sugrįžęs į Kaimą, mums pasakojo, kad, 
gal būt, viena iš nelaimės priežasčių —aukščio rodyk
lė. Darius ir Girėnas, pakilę iš New Yorko, aukščio ro
dyklę nustatė pagal jūros lygį — ant nulio. Skrendant 
per vandenyną, ji teisingai rodė aukštį, bet Soldino 
apylinkė yra 400 metrų virš jūros- lygio, tai nekore
guojama rodyklė tokį aukštį ir rodė, kada lėktu
vas skrido virš žemės. Nelaimės vietoje oras buvo blo
gas: lijo, žemi debesys, vietomis rūkas ir labai tamsu. 
Lakūnai skrido vadovaudamiesi vien kompasu..Gal būt, 
jie ir norėjo priartėti prie žemės, atrasti orientyrus, 
kurie yra matomi naktį — geležinkelius, ‘kelius, upes, 
miestų žiburius, pagal kuriuos galėtų žemėlapyje tiks
liai nustatyti, kur jie randasi. O skristi žemai nakties 
metu virš nepažįstamų vietovių ir dar blogam orui 
esant — labai pavojinga. Taip ir mūsų lakūnai, kai jų 
aukščio rodyklė rodė 400 metrų aukštį, žemėdami ne
dideliu kampu, dideliu greičiu užkabino medžių viršū
nes. O gal jų varikliui sušlubavus, ieškojo nusileisti 
vietos?..

Lituauicos nelaimės1 priežasties ištirti aviatorių 
komisija, kurią sudarė karo lakūnai: Gustaitis, Rei
montas, Gavelis ir Morkus, išnagrinėjus gautus do
kumentus ir nuodugniai ištyrus lėktuvo liekanas, 1933 
m. spalio mėn. paskelbė aktą, kuriame rašoma, kad 
katastrofos įvykį galima atvaizduoti štai kaip:

Liepos 16 d, 23 vai. Darius ir Girėnai praskrido

viršum Stargardo, kuris yra 150 km tolumo nuo Ber
lyno ir, kiek buvo galima spėti iš balso, nuskrido Šiau
rės rytų kryptimi. Bet čia turėjo sutikti audringą orą 
su stipriu lietumi, kuris siautė Dancigo rajone. Pakilti 
aukščiau audros lakūnams sukliudė variklio defektas, 
kuris neleido išplėsti reikalingo motoro galingumo. 
Smarkiai blaškant lėktuvą, filtro nešvarumai protar
piais galėjo visai slopinti motoro veikimą. Lakūnai, pra- 
skridę apie 80 km. Kauno kryptimi, buvo priversti pa
sukti atgal ir skrido Berlyno link, ieškodami vietos 
nusileisti. Padėtis buvo kritška, nes nakties metu rasti 
tinkamą nutūpti vietą buvo labai sunku, tuo labiau,! 
kad apšviestą aerodromą buvo galima rasti tik Berly
ne. Apie 15-20 min. pirmos valandos nakties lakūnai 
buvo pastebėti viršum Berlincheno, kur jie paleido 
šviesos raketas, kurių buvo pasiėmę keturias. Įsitiki
nę, kad Berlinchene nėra aerodromo, jie skrido toliau 
į pietų vakarus. 33 km. atstume nuo Berlincheno ir tik 
100 km. iki Berlyno lakūnai,.pastebėję ties Kuhdam’o 
kaimu šviesesnę vietą ir norėdami patikrinti, ar tai nė
ra tinkama vieta nusileisti, padarė labai žemą ratą, 
kuris pasibaigė tragiškai. Dėl labai blogo oro ir mato
mumo, tamsios miglotos nakties, nuovargio, jie pasi
sukimo metu palietė aukščiau išsikišusias medžių vir
šūnes ir lėktuvas visu smarkumu kirsdamas medžius 
nuėjo žemyn. Reikia atmesti katastrofos priežastį, kad 
lakūnai pašauti, nes: 1) gydytojų specialistų praneši
mu, lakūnų kūnuose nerasta jokių pašovimų žymių ir 
bendrai pėdsakų, kurie duotų pagrindo kokiems įtari
mams apie pašovimą; 2) katastrofa įvyko 33 km. nuo 
Berlincheno, prie kurio neva įvykęs pašovimas, taigi ir 
pats lėktuvas, būdamas sugadintas, nebūtų galėjęs tiek 
nuskristi; be to, lėktuvo svarbiausiose dalyse, prista
tyme motore, gazolino ir alyvos bakuose nėra jokių 
apšaudymo žymių.

Sutraukiant šio akto išvadas, nustatoma: 1) p&r 
rius ir Girėnas buvo gerai pasiruošę atlikti didvyriškų* 
žygį; techniškos parinktos priemonės buvo taip’pit 
šiam žygiui tinkamos; 2) sunkiausią kelionės dalį jie 
atliko tiksliai numatytu maršrutu; 3) katastrofa 
įvyko dėl sunkių atmosferinių sąlygų, prie kurių prisi
dėjo motoro veikimo defektai.

Pirmieji šuoliai su parašiutu

Prisimenu, kai po mūsų lakūnų apsilankymo Če
koslovakijoje, vieną vasaros dieną Kauno aerodroman 
atvažiavo čekų parašiutų firmos atstovas įpiršti mums 
savo gaminį. Mes jį sutikome gana šaltai. Tiesiog skėpr 
tiškai. Tiek metų skraidėm be parašiutų, kam dabar 
mums jų reikia? Sakėm, bereikalingas pilvo veržimas, 
sunkenybė. Bet kai jo paprašėm pademonstruoti, tuoj, 
lėktuvas buvo paruoštas skristi, nusigandęs čekas at
siprašė, kad nesąs lakūnas, tik parašiutų firmos agen
tas, pardavėjas. Tada mūsų žvalgas Martinkus pasisiū
lė jį išbandyti, bet A. Gustaitis patarė pirma parašiutą 
išmesti iš lėktuvo pririšus prie smėlio maišo. Žiūrėsi
me, kas bus?.. Čekui sutikus, paruošėm 70 kg. smėlio 
maišą, užmovėm ant jo parašiutą, o automatą prise- 
gėm prie lėktuvo krašto. 500 metrų aukštyje, virs šė- 
rodromo, iš lėktuvo išmestas su parašiutu smėlio mai
šas, kaip tikras maišas nukrito iki pat žemės, liko tik 
dulkių debesys. Parašiutas neatsidarė. Čekų firmos 
atstovas nė neatsisveikinęs dūmė iš aerodromo, O' mū
sų žvalgas Martinkus pasijuto lyg, būtų naujai gimęs.

Lietuvoje parašiutu pradėta naudotis 1928 me
tais. Anksčiau turėjome įsigiję kelis anglų firmos ‘Tr- 
ving” parašiutus, bet nenaudojome, nes jų neužteko 
visam skraidančiam personalui.

{Bus daugiauĮ ,..

kapas.su


LAUKIAMA MM1 APIE JURBARKĄ
Veikalas jau paruoštas -— reikia tik išleisti

Jurbarkas yra vienu seniausiai 
žinomų Lietuvos vietų* thrfn- 
Mų savo ypstitKą istoriją. Jo je- 
bgfafinė padėtis labai skiriasi 
nuo daugelio gražių Lietuvos Vie^ 
tovių, sunku tai palyginti -— 
reikia matyti ir susipažinti. Čiai 
Nemuno intakas Mftfūva prie pat 
^dvo |tekėjimo i ftlenitfną sugeria 
per niiešta bėgančią Imsrę, tar
tum nenorėdama leisti jai pa
siekti pat) Nemuną. Tai sūkurio 
toki vaizdą, kad jo niekada nega
lima užmiršti, nors Jurbarko fle-. 
Botum matęs daugeli metų.

Jurbarko vietovė su pilimi joti 
Žhidma nuo' 13 Šnfttrtiečro. Člą 
nuolat ėlo kovos ttirp lemaičių* 
ir kryžiuočių, norėjusių paverg
ti Žemaitiją ir Ją padaryti, kaip 
anksčiau yra padarę Su prūsais-, 
sava kolonija. Ir pats Jurbarko 
vardas kilęs iš vokiško George n- 
burgo -* Jorgenburgo (Jurgio pi
lies) vardo. Bet po Žalgirio mūšio 
(1410) ir Melno taikos (1422) 
Jurbarkas pradėjo ki.'ti. vėliau ta
po prekybos ir susisiekimo cetits 
fu. Aplinkiniai gyventojai čia Su-: 
važiuodavo mainytis prekėmis 
ir pabendrauti.

Jurbarkas Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės laikais jau gavo 
miesto teises. Buvo įkurta para
pija ir pastatyta bažnyčia tuoj po. 
Žemaičių krikšto-. Pastaraisiais 
metais Jurbarke buvo graži kata
likų ir evangelikų liuteronų 
bažnyčia* pravoslavų cerkvė, žy
dų sinagoga. Buvo čia ir kultū
rinis centras, nės, einant preky
bai, Veikiant parapijai, buvo rū
pinamasi ir švietimu. Dar 1557 
m. buvo įsteigta mokykla, kuri da
vė daug šviesių, žmohių. Nepri
klausomybę atgavus, būvo jkttr- 
ta progimnažųa, vėliau tapusi 
gimnazija, kėlios mokyklos, ban
kas ir įvairus prekybos centtai. 
Nors Jurbarką sunaikino keli di
deli gaisrai,, bet jis vis pajėgė at
sistatyti.

Jurbarkas ąr jo a^Tinkes fra' 
davę daug žymių žmoniti, nusi
pelniusių Lietuvos kultūrai, sViė- 
timui, menui. Paminėtini bėftt 
tokie, kaipreŽisiėrius R. Glinskis, 
Solistai Sodeikai, Vi Baltrušaitis, 
mūžikai Pociai, tapytojai A. čied-, 
ritfe, P. įmūrys (Bastys), Rūžūiic-' 
kis ir Gailius; kūtfigai Petraičiai 
ir datig kitų, kurie, bus. pamifiėtl 
monngra fijoje. Šiuo metu tik.rei
kia pirmiausia įūferBėeimirš'ir 

K tos apylinkės kilusiems šiose 
aylinkėse ir pačiame Jurbarke i 
gyvenusiems susirūpinti morio-1 
grafuos išleidimu.

Vfcuontonoi gttffftltf paneštų 
kad monngrnffia jau yfa paruoš-i 
tti. Tą paruošė rajyt. Antanas 
Gledrttts, padėdamas savo brolio 

rtfcido’ritfŪS, Prano Basčio (šiais 
'meteis mfrttsioj it Veikalas,, 
kuris tipfiria Jurbarką ir jo apy- 
BnkeS fiuo ■pri^fšt’oririių laikų 
iki dabarties, duoda vff Iždą toS vie- 
tovės. kuri yra Ticbiliriė Liėttrvds
Sstbriidje, primbYia žmonės, kū- . 
rūsiūsfaūfos kultūrą, gvnus’ios jos 

tnėpfilcTaūšdfnybę, ilirihišiūs ir 
. kehlejus’ius išfėvynėš meilės.

Išleisti monografiją a'piė Jur
barką jau seniai reikėjo, ries oku- 
nacija naikina dokumentus. vaiz
di® hr praeiti. Tuo ri rūpinasi 
jurbarkiečiai «"-iš JūYbaYko ar 
apylinkių kilę; Jurbarko rifok'ęSi 
ar §ū ta vietove kokiu nors būdu 
stiširfŠ^- Tačiau monografija, 
kaip istorinis* geografinis, višuo- 
■rriėhinis dokumentas. bus įdo
mus ir naudingas visiems liėtu- 
viams, nes tai yra ir Lietuvos pra
eities dokūmehtaš.

Kviečiami visi jurbarkiečiai ir 
kiti prie knygos išleidimo prišidė- 

,ti — būti' mecenatais, rėmėjais, 
prenumeratoriais. Jau dabar ga
lima rašyti,- pasižadant dides
ne suma paremti monografijos lš- 
leidimą ar ją iš anksto ūžslsaky- I 
tii Rašyti: M-rs. S. Tamošaitytė 
— tjndrijonas, 7Š05 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III. 60629). Pini
gai bus 'saūgbfni b’an'kė Užvestoj 
sąskaitoj. Mecenatai ir rėmė 
jai bus skelbiami knygos priede.

Jurbarkas laukia jurbarkiečių 
balso ff p^Varites, jurbarkiečių 
mecenatų ir rėmėjų. Jurbarkie- 
čiai ir kKi laukią rtf<Wlografijos, 
nušviečiančios Vferią 'gražią, is
torinę vietovę dokūmfentine 
knyga,- kuri bus įnąšas ir Lietu
vos istorijai bei kultūros augimui 
parodyti.

^Ps.

ŽMOGAUS UOSL.fi — 
ANALIZATORIUS

Žinoma, kad senovės chemi- 
Vąit tyrinėdami medžiagas, daž- 
ųafi riaudūdava vadinamąjį orga- 
rioFeptriiį'analizės Ūietodą. Kiek*-

lt A. ALFONSUI LlŠKEVICIUI miras, 
jo žmonai ELENAI, dukteriai JAH^ĖNAI ir (kitiems gi- 
minėnriS ir draugams rrf&iame širdingą užuojautą ir 
kartu liūdime.

i. Ir V. ttsr&tfetaii
fe. J. v A. žemaičiai

VffilttKI? BffiTį MIRTIES SUKAKTIS ,

A. t A. Dr. ligmas Rudaitis
Mirė 1976- m. liepos 7 dieną* Palaidotas £▼. Ka&tohfefo Liet 

tuvių, kapinėse,
§v. Mišios ui velionio sielą būs* atnašaujamos liepos 7 d-.t 8 

^al. T. Jėzuitų koplyčioje Chioagoje, taip pat ir kitose vfe- 
tt®ė.

l*o 3v. Mišių bus patninMo Šventinimafe ftf. ifcJHfnfiėro Kėtu- 
rių kapinėse.

Mialohiai kviečiams visus gimines, dftnigtfe ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose iė paminklo šventinime.

Nuliūdę žffidnft, KūtnsS, diiktefyS 
mHi, žentai ff &hhkai

Itffaių mylimai draugei

A.tl FRUZEI SIMKIINĖI
amžinybėn iškeliavus* jos mamytę MONIKĄ LitlTKiS- 
NĘ, vj^rą VYTAUTĄ, vaikus* MARKŲ, NORĄ ir MA
RYTĘ bu šeima., seseris MONIKĄ TAUTVAIŠIENĘ su 
šeima ir Aldona Kasakevičienė Sll šeima širdingai užjauk 
čiame ir kartai liūdime.
 t**- w m - bidoną ir Aldis 

r

vieną naują jungirij jie Mtftra- 
liai uostydavo, Čiupinėdami, kar
tais net ragaudavo, o vėliau 
smulkiai aprašydavo savo pojū
čius. Taigi, yra žinoma, kad di
dieji pfaefties chemikai net kai 
kurias molekulių-struktūroj ypa 
tybes, pv»., spiritifs nuo aminų, 
aldehidus nuo kėtoinj, įprisdtiri- 
fife .junginius nuo nepriltetintų, 
(tiklftiiUA liūto ne rfeciklinhj Ir ’Aet 
nia'zdau'g ndstat^fl rtfbdfeitfgos' 
molekolinį svorį*

Tačiau šiais Mcėife, įiKplitar 
tiksliems fižfltiiiiams tyrintą rri^. 
to'^alfis, chemikai prštėėjė rieba- 

JURGIS LIORENCAS
Gyveno Chicago, Hjlnoiš, BrightOli Parko apylinkėje. Anksčiau 

gyveno Tdivn df Lttlre apylinkėje.
Mrfė liė’pOš 2 d., Ifi-77, 12:15 vžd. popiet, sulaukęs 63 m. amž.
Gimė LietšttVdje, Tauragės apskrityje, Juodpetrių kaime, 
Amerikoje išgyveno -26 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime Žmona Aleksandra (Elijošiūtė). 2 

Sūnūs Zigmas, marti Šhėny, h* 'Šarūnas, marti Choa, duktė Mina, 
Žentas Rimas ŠtariiūnaS. -4 khūk'ai: Kęstutis, Ričardas, Lisa ir Jef- 
fery ir kiti gimines, di*šuga{ btei pažįstami.

Velionis būvė palaiddtYs antrad., liepos 5 d. Gedulingas pamal
das atlaikė kun. Jonas W. Jošitpait T0:X0 vai, ryto InidotuVių kop
lyčioje. Po pamaldų veličnls būva pąhddotRS Lietuvių Tautinėse ka
pinėse.

Nuliūdę:: žmona, sūnūs, dukft, Žentas.
Laidotuvių direkt. D. Gaidas Ir G. Dfcimkl — Tel. 523-0440

V?-' I I BU Bk

-----
Mr. M. Rifkin, Presidehi <rf ti»e ota refiaMe firm 

GLOBĖ PARCMa SHRV90R, INO.

officially informs itin nucmerous elients 
that thė fcfnding of

mnr—pREfiAid <nrr parckls 
to rbl^th^ tn

is conlinuing as it has Beėh dūring Ifie past 45 yeai’s. 

Every putvel is insured.

Thore iš noth ing to bė paid by tha reripient.

Tite sending of a gilt parbel te thc best Wfty to bring joy 
to your relatives.

Parcele are aJčeėptėd tu the folloving offices and 
branehegr

KOBE PABCH SĖMĖ, INO.
H3 Bailiui Stnet, MtlttMipMa, Pa. 19106 

ifei.: (Bl£) i_ 925-3455 

new york čEįriaĮ,orncE
212 Fifth Avenue, Room 709 
(betw<įen 25tH Mtd 26ffi ŠtfKėt)

NBW iootč

T

I

OlTaČE UiOt’TtŠ: I»atiy ė-.ūė A.Sl. — 5:OČ P.M. 
Saturdaj-ji clošed dtfrthg and Aiigust.

BALTIMORE, MD. 21224
3206 Eastera Avenue
(30l> — DI 2-2i74

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 Sfeite RA 
(216^7^-3033

PHILADELPHIA, PA 19123 
1813 N. MarshaD 9tr.

’ė215j-9^5-8878
CHICAGO, BJL '60682 
litt W. Chicago Avenue
(312)-23 3-7788

RGČHESTER, N. Y. 14621 
8Š1-6H3 .Hudsori Avenue 
fHO)-0i4«151

CHICAGO, ILt.
4065 /Včhtr Avenuė
(«tt) -»* YA 7-508d
ČLEVĖLAND, DHTO *4 
3491 West 28 §L 
(216>-741-8ti&

FRANCISCO, CALff. 94122 
1256 Nlnth Avenue 
'(4iS)^&798!

DETROrr, MlCH. 48216
6720 Mlchigan Avenuė 
(318)^884-5960

6RA1TLĖ, WASH. 98125 
11851 «th ft. 6.
(206>-€M 3-5556

ELIZABETH, J, (iTŽOl 
EBzab'eth AV£nB

Šdiffiį RIVER^ N» J. 08882 
lift MKIthhead Avenuė 
(801^257-5113

K f. 08300
ftatt; Best Landis Ava

4&M&9706

HAMTRAMCK, MICH. 4&12 
11415 Josi Campau Avenue 
(3i3)-365-635ė

^ORCESTfett, MASS. 01605 
JM Harrišon St
(617^7^-3847

LOS ANGEUES, CALIt. 90026 
2M1 Sunset Blvi
(2l3)-413-0177
M1NNEAP0LIS, MINN. 55418 
2422 Centrai Avenue N. E. 
(612)-788-2545

BROOKLYN, N. t. 11222
72 Nėsąau Avenue 
(2i2)h389-«^

NEW BRITAIN, CONN. 06082 
>7 Shuttle Mtodow Avenue 
(203)-244-0829

BHEAt RB)GE, COLO. 80033 
4330 Qūay j?tr.
(S03M22-4330

NEtV YORK, N. Y. 10003
161 First Avenue 
<M2>OR 44930

■ŠYiiAtU^, ją. Y* 18204
318 S. Wilbur Avenue 
(315)-476^Š3

Rcųųefcė our hew dut# list

hptBicMti- save jutimo organais. 
Ir be reikalo. Atlikti specialūs 
psichofiziologiniai testai, iš ku- 
,r>9 paaiškėjo, kad Žteogauft juti
mo organų galimybių ribos dar 
nežinomos. po specialių treni
ruočių keli gabiausi chemikai 
.per du mėnesius iššifravo vieno 
Afrikos augalo alkaloidą. Kita 
icJHJntikų grii|!#ė, dirbusi moderi 
rfibjė laboratorijoje, tą patą dar- 
^ą; nWkoĄfet jmsmctj.
■ Tyrnihų autoriai teigia, kad, 
;|)at0btilihŪ8 ^udst'ytojų” trehi- 
iruoČių mfetodiką, jie išmoks iš 
kvapo atskirti net atskirų ele- 
inėhtų ižOtopūs. Msk.

C L A S S I F I E D G U I D E
MISOKIJANEOUS

M. A. ŠIMKUS
Tk/fAftY Pt’lll/ic

INCOME TAX SERVICĘ 
4250’ So. Msplštftod, tol. 2M-74S0

Taip pat daro'rHl VEU’f'fiJAj.
OTMINtŲ fekSdetftmri, .pmto»n 
PJLJflTYBftfi PliAAYMAI ir

iHfiiiimninniiniiiiiniiiiiiiHiiiiifiiiiniii
TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV

Spalvotos ir Paprastos. Radijai i 
Stereo ir OVb Vėsintuvai
M1 GLINAS TV
Pardavimas ir Taisymas

?346 W. 69th St.. te!. 776-1486 
inillllllllHIIIIIIIIUIIIIHŪlllUIflIlinllIlIlII

IO% -t- 20% — 30% nigian mokint 
u? ftpdfnnd* nuo ugnies ir automo- 
’>tMo pris

FRANK 2AP0LIS
3208% T^cst OStb Street 

Chicngo. ininofa

Įvairių prekių pasfrtnkimaš ne- 
t j m n gini IS mu^i sandelio.

COSMOS PARŪKĘS EKPRESS
SIUNTINIAI J LIETUVA

1833 s. fralMed Si., Chicago, IlL 60008 
2501 5V. 60 Št., Chicago,, JU. 60G2Š 

Tc-lcf. 025-2737 — 254-3320
V. Valantiims

iniinįiiiiOiiihiiiiiiniinniiiriiiimiiiinHi:
NAMU REMONTAS

PRIEINAMA KAUNA
Taisau ii* šaujai prenįįū 'vdniąs, 

virtuves ir naujas ■Iut^s-. Rengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas, teL 770-0682 po 6 v. tas.' 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiniiiiiiiiiiiiiMlR

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniMiiininiiiniHmiin

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis
J. BUBNYS ~ Tek RE 7-5168 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiimihiiiinilfiHi

KjjoooooooooooooooobboobbėH

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir klius kraštus

JVEDZINSKAS, 4(MB Archėr Ava 
dhlcsgo, m. 606S1, tėtet 9TMB8( 
ooooooocooock^dooidttodOo^ooo

limillllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIR

A. V I L I M A B
M O V I N G

Apdraustas perkrausimas
Įvairių atstumų

TėL — 376-1882 arba 
876-5996

•IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIfimilHHIIIINIHIIIIINM

M O V I N G 
fiĖRSNAS per krausto fiafdhs ir ld- 
tūs daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda.

TEL. — WA 5-8063

MARIJA NOREIKIENE
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pagciuaujamod gero^ rūndl 

prekes.. Maistas 15 Europos sandėlis 
1608 W. 69th St. Chicago, ilL 60629 

TEL. — WA 5-2787

NAIVIŲ APŠILDYMAS
Taisau s^nūš ir šūūeari naujos pe

čius. Pigiai išvalau toiĮjgi 
Ir perdirbti dėl dujų, fdedd VaSSeM 
šildj-tūvhš. Kreiptis

A; BANYS — tėL 441^806

Apsimoka skelbtis dirii; DRAUGE; 
aeb jis plačišuMad skšitdtfuft fies- 
tuvių dienraštis, gi skelbimą kai
nos yra visiems prieinamos.

iiiiiiiiiiniiniiiniininuiuniiiinriirniliįi
THE SAGRČT LlFBdF tMi 

POLlfHML REFUGEE
— įy —

Edmond Naroucho-Narasevičldš
Tai vieno žmogaus te^yvenimas 

pasirinkęs negrįžti į (fevėrgfjį t£- 
vyn«. ,

išleido Vaatagš Presš leidykla. 
Kieti viršeliai. Gaunami tefege. 
Kaina su. peraiūhtfiini t&25.
liimiiitmiiiiuiiiimiimuiiiiMiimimiMii

PROGOS — OPPORl’tJMTlEb

Parduodama taverna ir 3 butai — 
2 po 5 kambarius fe* 4 kambariu. 
Garažas. Geros pajamos. Kaina 
H^OOO.OO. 2507 W. 69 St Dienos 
metu kreiptis į —

Walter — teL 847-7749

IftNUOMOJAMzl — FOR RENI

Išnuom. liuksusinis 4^ .karnb. 
(2 mieg.)’ apšild. butas. Pečius 
ir šaldytuvas. Oro vėsinimas.
Kilimai. Apyl. 87*ta ir Cicero 
Avė. Pensininkams nuolaida.

Skambinti 238-2013

R E A L E S T A T E

ifiiiiiinmifiiiiiiiftiiiiiiiifinmftmniiiifti
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namą pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Iricome Tax 
Notariatas — Vertiniai 

BĖLL REALTY 
BAOEVIGIUS 

6435 So. Kedzie Ave.c— 778-2238 
iiNiiimiiniiimiiiiiiiiiiiiiHniHiiiiiiMiiii

Budraitis Realfy či
DRAUDIMAI jVAtelŲ BCSIŲ

Q4-ta ir Lotus. 2 mtegamų “town 
h'Krttib-. , nt.šoo;
, 30-ta Ir Moman, 2 būtų medinis. 
1322900. . . i . -

ž btrtų 
Q1^-U S7W^ewb<SL I fiilbgamu 

TOOrlDls. 324
. 72-rp lr ■Rockvrėlt. 4 ridak. inflr.

........... . -- -
66-ta ir Mootrt. 4 miegamų xnQr.

24 metų. $37,000.
64-ta ir Lamon. ( 5M CHhA mūr.

reįldencikL. |ž%60D. 4 . .
53-čia .ir. Reatmg. S.kanib. 3 mieg. 

[def!luxd mfiraa.. JMZ.<QD,^Mtn nnr , 
fc7-ta tr tždifbrmk. 3 liūtų nitlraa 

tį ĄRiČšft, S ’aSrki ^mGS, , 
i darnai tirtObo.- « ... _ 
_ SQ-tol h* B Mato 3 bhta po 4 kamo. 
maftK iiiy.Ooo.

NUOSE1VIMAS
Parinksime nnnmfnfiMH^L 

4243 W. 63rd ŠU feL 7^60B.

prašai btu^alckTv; . Ir
valgomasis. Arti sv.r Krytlana ligoni
nes.

2-lq Imtą mdt. Į vakartis' OlIS- 
fomia'Ąve . Arti parko.

• ŠMq mUr. PMMal
Uūrįuette Pko.

2-ją botoj medini.

ŠIMAITIS REALTY
Disuranbe — Incotne Tas 

2951 W. 68rdJS^ei — 48&48T8

lHž^ao.

UštOOO.

ĮSIGYKITE dabar

tAlP SUBADOMI
TESTAMENTAI

— Paruošė —: 
DfpL teis. Pranas Balas

Testamentai sa legaliikomli 
tarmomls bei afldavltals 

jau gauaaml
Tai nauja pagerinta laida 
čia nuosekliai aptariamas testą 

mentą reikalingumas ir ją ghlia 
bei nurodoma jų forma ir paduodar 
ml pavyzdžiai ne tik pagal JAV-ae 
▼eikiančiufi įstatymus bet IT Vokie
tijoje, Anglosaksą pasaulyje bei 
Neprlktacuėomoje Uatuvoje.

Ctetatma "drauge^ 
Ee įhų formą — P&s» 
itį 0eraiūnttmo lŠlaidoais 

nHnob gyventojai prašomi pridėti 
dar B proio. molrrišima

Pens^iait§ “Draugą,”, duokite 

jj kitiėmg

MACHINISTS
buiTent dpėnitigs fii Oitr Plaut Por:

* Aut-on^tic €rew machine operatore
* BroTvn^ & Sharpe

* Miiltiplė Sjpmdle Secondary 
Lath^, MUK, Drills

tesųytięn t-~ IFufit bajLblę.to read prints & micromebar. Day AriP 
įosltioai, eicceL ItaStfltk

įgili ŠėREW MtOBUCTS^

Dfi H E g I O 
-——...i------.n. .i M UpMIt

Pulki dovana — bėt 
proga!

Popular Lithuaifian
Suredagavo 

Juozapina DaužvarrieaL 
PATKSLINTA IR PAGRASO

LAIDA
Šiom dienom Draugo spaw 

Išleido septintą laidą šios poj§ 
rios virimo knygos. J. Daužr^ 
nė vėl patikslino Ir pagra&s^ 
laida naujais paruottmala.

Tai geriausia, dovana 
žmonom ar marčiom. Daugėtoj 
dovanoja kitataučius npal^į 
darni juos su lietuvišku 
virimu, ši kny 
bai daug pašto 
tataučią darbo 
rijose.

Knyga yra labai gražiai įrij^ 
su spalvotomis iliustrarijonaš. į 
bai patogi vartojimui

Užsisakykite pažtn:
DRAUGAS, Knygą skyrių 

4543 West 63rd 
Chicago, Uflnofe 60691 

j^mH Pridėkite 29 
pašto išlaidoms. Blinois gyvto 
jai pridėkite 20 centų mokeatot 
eHlieiMiiiieHiaiūiuiiiitnNNNMsmh-- Į * - - ..■■ ■ —Ik. 
iiiiiinfifiimiHiiiiRiimiimiiiMimB 

With Liberty 1M
Amerikiečių premijuota PM 

LIAtJS LEONO knyga, M 
je atvirai ir drąsiai nagu 
šio krašto negeroves Bei j^i 
jus it tiesia kdius į aaug^tii 
gerbBvj.

Knyg& gaunama ir Dsup 
Kafrin įdėtais viršeliais 
minkštais —$3,95.
iininniiininininiinniininmifiaBB 
.imiimiiuiHiHtoHHiiimnuMiMUHtai 

f H E FORTY TEll!
0F DBOKREH

A0b tetorirkas lfetotią koyoB ura 
Parašė Dr. Joms V*» 

Į aė^lą kalbą išvertė 
Juozas Bulevidto 

t! Įtanf knjrga gaunama DRAUGI 
Kalas 82. Kietais viririhiB - i 

iifiiiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiniHniiflB

HELP W ANTED — VYM

AtTTO MECHANlC? Jk BOCT
MEN WANTED

Apply : . H
’CftibAGO AVĖ. ACTO
22S2 W. Cičago; Avė. EV

AUTO MECHAIIII 
Need top noteh mechanica G* 
adtėed Future. Also heed

COMB. BODY MM 
esperid mechanic and botį-* k? 
ers. Don’t waste thne feok^" 
briiig tbols ready for work 

YOUNG MAN TO AS8®!
IN SERMCE : 

Witl train. Also Parte Man. I* 
benefits including pension 
2500 S. Michigan—Tel 225-^
______ _____ -r—

iUbK PRESS OPElLtttB 
Nėed Kiek press operator. 
speak somė English. GodiUĮĮ 
ing conditions. Call Rich 8°^ 

RITE. SPRING W 
5998-N. West ffigbway,.

MACHINIST AND ASSEMBL' 
,z. FUM>R, PEkSONNPf^ 

Ėxį>erienče in job shoj>_ 
Top wages, f ringe benefits and 
tirne to’ ąualifiėd pfeoįde. 
TOROS MACH1NE & 

Ptome — 768-6061

W A. N TE B—* H A L B--—-j

UOSL.fi


4. A. KUN. JUSTINAS KLUMBIS
- INDĖNU MISIONIERIUS

Pašaukimas ir gyvenimo sąly
gas įgalino a. a. kun. Justiną 
Klumbį sėkmingai dirbti su Ame
rikos indėnais. Dėlto birželio 20 
d. jis ir palaidotas savo suorgani- 
zuDtoje indėnų parapijoje, Pine- 
haven miestelyje, 20 mylių į 
pietus nuo Gallup, N. M., kaip 
iUrfP.tflulas.

Du broliai'kunigai‘Justinas ir 
Romanas Klumbiai yra gimę Chi- 

Vcag0je.-jųr.tėveliai-įuvo imigran
tu. ‘Justinui □einant šeštuosius 
ąieLus, mirė jų mamytė. Pra- 

^K^&vnnkyUos^kęUArissskyrius jis 
lankė Chicagoje. 1922 m. tė
velis grižo Lietuvon drąuge .su 
abiem sūnumis —Justinu ir Ro- 

,-fliąnu. Ten netrukus ųjirėjr Xė- 
Jų .globa įr< ateitis beiauk- 

jups globo
jančių giminių. 1926 m. Justinas 
baigė Syękšnos pjpgiųinązjją Tų 
j^iętų vasarą Lietuvoje lankėsi 
vienas lietuvis salezietis, ieškoja- 
.ipas kandidatų sąlejfečių jppi-1 
nazijai Italijoje. Jis jprikaibino 

■Justiną ir Romanąyykji drauge su 
juo. Taip “ * 
klausimas.

Italijoje 
gimnaziją

čiais ir indėnais, nes jis 
jo apaštalavimo dvasios 
mi^ijinį darbą. Jis tuoj susįrypiųo 
labai apleista indėnų sielovada 
ir ieškojo kunigu, seselių ir pa- j 

i ■ I f 11 Jarntit Vlonoc ic *

turė- 
dirbti

Jo' galva buvo y peršauta, suvy- 
' niotas j plastikinės medžiagos 
gabalą. Automobilis buvo iš
nuomotas jo Jautoz bendrininko 
John Sochacz vardu. Policija

DRAUGAS,-trečiadienis, 1977 m.-liepos mėn. 6 d.LAVONAS AUTOMOBILY j

O’Hare aerodromo ąųtomųbi- 
lių statymo aikštėje vieno aųto-i 
mobilio bagažo skyriuje rastas i 
John R. £>chneider, 27 jn.t la-' 
vonas. Velionis buvo nejudą- i tiria velionio paskutinius ^par
mos nuosavybės pardavėjas. | davimus.

0I lūšnelėse: Šeštadienio vakarą 
viename 'kaimelyje, o sekmadie
ni daririjose skirtingose vietovė 

. se./Per .įv. Mišias pasauliečiai 
skąitė Šventraščio ištraukas ir 
kai kairiuos kunigo paaiškinimus 
Navajo kalboje. Per pirmuosius 
dvęjps metus, vadovaujant kun. 
Justinui, buvo prirengtas iųdė- 

| nų būrelis krikštui. 1975 m. ru
denį kun. Justinas galėjo para
šyti savo -biuletenyje: “Per porą 
metų vaizdas visiškai pasikeitė... 
TurJsn.jąu. 120 šęimu, kurios,pri
klauso mūsų (iPjnehąvęn) jEni^* 
jai. Pakrikšrijom virš .šimto in
dėnų, Ritus ruoši a m krikštui. 1 
Apie- 300 yaikųčįų mokosi .kate- 1 
kizmo. Ir gal tik vienas Jutas iŠ ’’ 
3000 indėnų dar mūsų nepa- j 
žįsta”.

r.

P A DĖKAJusti-

kunjgus. Dažnai, juos susi-.

»

išsisprendė mokympsi

Riita, Leonas Ir Petras Vacbergai

W.

savo
nęgū

I visoms progoms
■ęgM HILU GfcLINYCIA 

«3rd STREET 
® k PR 8-0834

Barbaros ir

... HWy, Oak Lava

PETRAS BIELIŪNAS

4848 80. CAUFPBNIA A V®, TeL LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F« RODMIN

8319 80. LITU ANICA AVK, Tel, YArds 7-1138-39

VASAITIS - BUTKUS

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SUNOS 
1814 W. 28rd PLAUK TeL VTrginia 7-6672

1414 W. 69tb STREET TeL RBpublic 7-ttlS
11029 Southffort Slgtamy, Palos HiMa, BL Tel. 974-4410

sa ui iečių šiam darbui. Vienas iš 
tokių atsiliepė ir kunigas 
nas.

Gąllupo vyskupija, Jcurj 
plotu yra dvigubai, didesnė 
Lietuva, ^Įi/ba 70 pranciškonų 
ir apie tuzinas diecezinių . kuni
ge. Jų tarpe 4du lietuviai *• 
(kun. Justinas Klumbis jr kyn. 
dr. Leonas -kuinas. .Pastarasis pa
gelbsti .kurijoje .(dabar o$erga). 
Vyskupas . Jakai .yęftifta jjiecęzi- 
nius

abu baigė saleziečių 
Jr filosofijos kursą. 

įKuj laiką justinas -mokytojąvo 
toje pačioje saleziečių gimnązi- 
joje, atidirbdamas už mokslą. Ne- 

tsfti®eęi^is, 1935 
1P* Jrijku-.
nigų seminariją Kaune. Jšvęn- 
dntas kunigu 1939 m. birželio 

.U, ,^cun. Justinas dar -vienerius 
minėtus tęsė -teologijos mokslus, 
-gaudąmftš teologijos liceneijato 
laipsnį. Taip pat, gerai mokėda- 
mi Italų kalbą, iš lietuviškų 
daikfašsių kasdien paruošdavo 
itališkai santraukas popiežiaus 
nunciatūrai Kaune. Be <o, «Jši- 
nėdavo ir į laikraščius-

Aikv. J. Skvirėckąs ,-buvo <iu- 
matęs kun.’ Justiną siųsti Šv. Ras
to studijoms, bet karas sutrukdė 
-tuos planus. Nuo 1940 m. vika- 
ravo ■'Sėtoje, vėliau kopei įonayo 
'^mergėje ir 'Šiauliuose. Rąsi- 
4iąukęs 'Vokietijon, drauge su brįr 
liu suorganizavo’ lietuvių stovyk
lą ir. gimnaziją ituldoje, kurį iąi- 
kį būi^s J2? ^rektoriumi ir 
Jįp^onu.

Amerikos -piliečiai, abū- 
broliai jd. grižo Amerikon 
M>kwi lafeą dii’bp fiiogo vys- . 

judriais.

^įųn. Romanai pėršijkėlus į EI 
^aso vyskupiją, 1955 m. liepos 

tą pačią dieną buvo paskirtas j{ 
Hatch, Af., ądmi^Lstrątoriuih, 
•kur išb.uyę iki 1968 ,m. birželio

Parapijos bažnytkaimiuose bu
vo keturios bažnytėlės. Čia tj°- 
•Hai .dirbjla^uis, pačiame Hatch 
itoįteljąe, .esančiame maždaug 
.ęeąte tarp trijų bažnytėlių, pa- 
-stan-jinn gražią plytinę bažny- 
W vyskupijos kanclerio
paruostus ir greta bažny-'

AYPpko klebonijai,
tris senąsias bažnytėles, 

tppmtyarįsė, kad parapijoje be- 
4yj bažnyčios.

S.0^1 feeprirtąją
Visų Tautų Kara- 

k 3P§ laukę. 
meniškas grypi- 

ŪųiMfp ^y^alupęs ir $i- 
Marijos gpsįręįškjųip $Ją- 

Vėliau tp- 
pą^gosę dirbo Grąnd- 

^iįugas parąpijo- 
Fr

prieš septynerius me? 
J. Hątrięh perėmė 

j UP Tuo išsipildė
19 iF^kjftįąs dirbti §u meksikieT

A. _ą. kun. Justinas Klumbis

kvietęs, -jis pats ruošia Jiems pie
tus ir po to visi pasikalbą -siėlova-; 
dos klausimais.

Tokia proga, pirmą kartą daly
vaujant ką tik .atvykusiam kun. h 
Justinui, vyskupas ieškojo savą-L 
norių .dirbti su Navajo (tarti Na-, 
valio) I Hopi -indėnais. Visai ne-j 
delsdamas, kun. Justinas pasisiū
lė dirbti su Navajo indėnais, ku-; 
riuos jis jau iš ąksčiau "truputį pa-‘ 
žino, bet su sąlyga, kad jis gyvens 
jų rezervate, .o ne Gąllupo mięs-į 
te, kaip vyskupo huvp ouųmatyitaj 
Jis norėjo gyventi tarp .tų -ir ;su 
;tąįs, kurie .buvo pavesti jo glo
bai >ir Mtekorpybet Tad ?jjs buvo 
d&rmas kunigas, kuris ryžosi pa-' 
stoviai gyventi tarp indėgįų..

- Galhipo vyskupas pavedė kųp. 
Justinui į pietus nuo Gallupo; 
miesto neaprėpiamą Navajo in
dėnų rezervato dalį: Pinehą.- 
ven, Bread Springs It Red Rqck 
•apylinkes arba arti 800 kvadra
tinių kilometrų; Jame , gyvenoj 
apie 3000 Nąyajo įiminėš indė
nų. Ne visi jie yra katalikai’. Juos 
reikėjo surinkti, mokyti ir globom

Šiame darbe kųnįgui jgljdpin- 
kąvo dvi yięnuolės: sės. Klemen
te, daug me|ų cĮįrbųsj sy in4ė-j 
fląi? pkjąbompję, jr sės. Prgncjš- 
ka bei būrelis pąs^iųjiggįų. Kun. 
•Justinas ir abi seselėj yįętįpiių 
padedami, aplankė kiekvĮeną in^ 
gėnų lūšnelę parapijos riįpse. 
Jie rado apie 70 katalikiškų šei
mų, ir iš jų ne visi krikštyti, bet 
1975 m. turęj'p jau 112šeĮmų, kįki 
rigs išpažino tataii^U tikįjini^-! 
•Nesant jokios bažnyteigs “parp^, 
pijos?> fibose, pradžioje šv. Mišias 
laikė įyąirįosę indėlių mojinėpe

Indėųai nuolat keičia gyvena- 
Jmąsias vietas, slapstosi. Kunįgąs 
ir seselės surasdavo net besislaps
tančius nuo baltųjų. Tušti ne
nueidavo, nunešdavo suaukotų, 
drabužių jr vaiJriųns žaislų -bei 
saldumynų. >KU1L Iv^tipo dar-; 
įo .^U; indėnais metodas buvo la
bai paprastas, .: .imtas «įš ^eyangeli^ 
jos: jūs mano draugai, -o .ne tar
nai. .Aiškų, nęsąpt Aunigo, jie 
pjeko nežinojo apie katalikų ti-L 
kėjimg, Bažnyčią ar kunigą. Dau-.i 
^ęlis suaugusiu nę.wka a?|g- , 1

liekai -ar ispaniškai, o ,-navajų 
kalbus .težino tiek, kiek ius neikia j 
^yvęntj. Jie nežino takių žo- į 
■^iųa. kurių feikįp ctikėj^ĮBO ;tie- 
so.iųs ^įprasti. Kyn. Jpsiįnas yg;r- 
tftip kęĮtocdupįą ręjkąlįpgįąpsių i 
-tięjsy išaigdniin^ ir pasiekdavo 
JU_9S J>er .vertėjus ir komentato- 
rius. Pažinę šiek tiek tikėjimo 
.tiesas, suaugusieji pąpc^stei.krikŽ- 
tijąmb jeigu tik jie ;parei$kįa n°-, 
•ęą. 'Persikėlus gyventi ;>r djfbti į 
'Naypjo rezervatu, pirmasis kun. 
Jųstinp žingsnis :buyo iškasti ,po- 
•rį ,$ų]įpiy, *kur bpvo .numatytos 
vietas bažnyčioms. Suliniais .visi 
pąudojąsi ir taip sus i d ra u gauja su 

:k.uiųgu įrįoįpą^jėjgįs.

jBąznyčipms^tatj^iinti .pięmiau- 
sia .nupirko žemės <Pinęįąąyene 
ir Red Rock kaimeliuose su vys- I 
kupijos pagalba iš Ą^eokos '.vys
kupų fruįdo, ir geradarių, <dau.-4 

LgiAųsia Jįętųyly, kurįp jis turėjo 
arti dviejų tūkstanŠ^, Sferpjp 
Ganytojo parapinė bažnyčia buvo' 
pąšventintą. 1975 m- birželio 29 d. 
jr Red Rookę 'Sv. Jėroniino bąž-; 
■nyčia 1976 m. vasario d- "Ea-‘ 
stąfosips šventinimo pamoksle 
vyskupas tarpidto ilgokai kalbėjo* 
apie Bažnyčios persekiojąnųis pk.* 
Lietuvoje ir Šiluvą.

Šių metų ^ąd^ję jkpn. Jfesti- 
naa Klumbiu -susirgę plaųči.ų xė».

-i
' ‘ ję, suVaujpipriiis jėgomis dar vie-

ną sękm&diphi savo £i-
kinčiŲpsiųs, atsisveilcinp .su jais. 
Po dięlžių kančių jjs špiąė MiCŽe-* 
iio 16 J., įpvp mėųesį paminė
jęs 65 m. amžiaus. Palaidotas bir
želio 20 d. — pirmasis lietuyis' 
kunjgąs rįgy^Įo iųdėnų kapinė
se, Pįųęhąyen, PJ.. dgįyvaju- 
Iąnt visiems indėnams katali- 
jąpis yjsi sk.ąįkdgiąi pergyy£DO ^a- 
vo a©ą?.tąlo netekimą. Jo k#- 

bps jy dažnai laųfe©w ir 
prižiūrim a§T

A. i A. STANLEY A. POCIUS
(Savininkas Juliais restorano)

Gyveno Chicago, lilinois, Brighton Parko ąpyj.
Mirė liepos 5 (į , 1977, 9^50 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virš 60 m.' 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julia (Kuchinskaltfe), 

sūnus Ben, marti Gatherine, švogeris Joseph VVaishas eu šei, 
ma, dukterėčia Phyllis Danta ir jos sūnus, švogerka Stella Jus- 
kie su vyru Bruno ir šeima ir kiti giminės, draugai pažjsta- 
nū-

Velionis buvo tėvas ą. ą Stanley Jr.
Kūnas bus pašarvotas tręč., 6 vai. vak. D- Gaidas ir G. Dai- 

mid koplyčioje, 4330 S. Cąlifomia Avė.
Laidotuvės įvyks penktąd.. liepos 8 d. iŠ koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Svč. M- Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už yelionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 6v. Kazimiero lietuvių kapi
nę. r

Nuoširdžiai fcvĮe&fcSte vfsus: gimines, draugus ir pažįsta- 
pįius šimuti lątiQtwgsę.

Nuliūdę : Žmeaa> sūnus Ir martL
Ląid. direkt U G- DaimM. 828-0440

Mano mylimas vyras

A. f A.
Gen. KAZYS MUSTEIKIS,

Ilgos ligos išvargintas, mirė W77 m. birželio d.« ei-
I damas 83-čios metus. Palaidotas Ohieagoje. Sv. Kazimiero JJe- 
I tuvių Kapinėse.

širdingai dėkoju ligonio Lankytojams, blaivinusiems sun- 
I k’as jo dienas napiie ir ligoninėje, ypač Ekscelencijoms vysku- 
I pams Vincentui Brizgiui ir Antanui Deksniui bei kitiems dva- 

. aiškiams, .širdingiausias ačiū Nijolei .Vokjetaitienei, Sta-
piūnienei, dr-.AJg. Kavaliūnui ir Vytautui Mikūnui už ligonio 
globą, gydymą jr.jalaugymą.

Širdingas ačiū giminėms, draugams, pažįstamiems ir vi
siems dalyvavusiems ^ermęnyse jr laidotuvėse. Išskirtinė padė
ka J. E. vyskupui Vincentui Brizgiui. dalyvavusiam pamaldose, 
kan. 'Vaclovui Zakarauskui ųž .šv. Mišias, laidotuvių apeigas ir 
turiningą pamokslą. Gen. Konsulei p. Juzei Daužvardienei už 
ajiuayeilfipjįpp žpdj, sqJ. Arnoldui Vokietaičiui už giesmes baž
nyčioje, kariams ir šauliams už garbės sargybą bei atsisveikini
mo žodžius, ALTo Pirmininkui dr. Kaziui Bobeliui, gen. Vla
dui Mieželiui ir inž. Jonui Jurkūnui už jautrius atsisveikinamo 
žodžius ir pulk. Karoliui DabUlevičiui už atsisveikinimo prave-

Ačiū visiems ,UŽ šv. Mišias., aukas ir gėlps. Ačiū birutietėms 
suraminusioms mane. A.ČĮŪ karsto nešėjams už paskutinį pa- 

- tarnavimą velioniui.
Ačiū inž. Domui Adomaičiui, kurio velionis visada laukda- 

-Vo, už jo lankymą, pagalbą įr atsisveikinimo tvarkymą.

Ačiū D. Petkui už tvarkingas laidotuves.
^Judinti: G ra žiną Wu steikien ė

b?

Lietuviu Istorijos dr-jos nariui

A. t A. GENIUKUI SONGINUI mirus, 
žmonai ELENAI, dukteriai REGINAI RASLAVIČIENEI 
su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Mažeika S/Evans
Lietuviu Istorijos Draugijos 
Valdyba ir Nariai

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Brangiam šeimos prieteliui

A f A. Gen. JONUI ČERNIUI mirus, 
jo žmoną! VERUTEI, .sūnui VYTAUTUI, MARČIAI, 
ANŪKAMS ir visiems kitiems giminėms reiškiame nuo
bodžią užuojautą ir kartu liūdime.

Marti Rabickienė
Gint ra ir Pranas Nariai su šeima 
Rytas jr Aušra Babickai

A. + A. EUGENIJAI IZOKAITIENEI mirus 
sūnums VINCUI ir RIMUI su šeimomis reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

A. -J- A. Gen. JONUI ČERNIUI mirus, 
žmonai VERONIKAI, sūnui VYTAUTUI pu šeima ir *J4- 
tiems giminėms reiškiu nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdžiu.

E U D EIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South Calitomla Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4005-07 South Hermitage Avmuo
TArds 7-1741-2

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-S6DO
Tel. 737-8601

PETKUS
<ARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS iR S8N4IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 We$t 71 St. Td. filcveMlI 6-2345-6
4418 So. 50th Aro., Cicero T0wnhaII 3-2108-9

AIKSTt AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvi, Laidotuvių Direktorių Asociacijos f ortai

ANTANAS M. PH1LL1PS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 SO. LITU ANIO A AVK. Tel. Y Artis 7-8401

TaL OLyinpic 3-1008



X Dr. Vytautas Vardys, Ok- 
lahomos universiteto profeso
rius, šiomis dienomis baigė 
ruošti spaudai knygą anglų kal
ba “The Catholic Church, Dis- J 
sident and Nationality in Soviet ' 
Lithuania”. Moksliškai paruoš
tas ir puikiai dokumentuotas 
veikalas yra 500 mašinraščio 
puslapių apimties. Knyga lau
kia leidėjo. Tuo tarpu dr. Var
dys pradeda ruošti kitą vei- ' 
kalą.

X Sės. M. Adelė, Šv. Kazimie
ro seserų vienuolijos narė, pla- 1 
čiai žinoma buvusi mokytoja, 
dirbusi įvairiose pareigose šv. 
Kryžiaus ir Loretto ligoninėje, ; 
turėjo sunkią operaciją, bet da
bar jau yra šiek tiek sustiprė
jusi ir grįžusi į motinišką namą, 
nors čia dar turės ilgiau gydy
tis.

X Eleonoros Matukienės dei- 
mantinę amžiaus sukaktį arti
mieji paminėjo šeštadienį, liepos 
2 d. Šauniose vaišėse, kurias 
sukaktuvininkės vyras Antanas 
ir sūnaus inž. Algio Matuko šei
ma surengė Neringoje, Mar
ąuette Parke, dalyvavo pora < 
dešimčių giminių ir svečių. Su
kaktuvininkei buvo sugiedota 
Ilgiausių mėtų.

X Lietuvių Fronto Bičiulių 
Vyriausios tarybos rinkimams 
pravesti ChicŠgoje sudaryta 
komisija, kurią sudaro: Juozas 
Baužys (pirmininkas, jo adre
sas — 7225 W. Higgins Avė., 
Chicago, UI. 60656), Nijolė Ba
ronienė ir Česlovas Grincevi- 
čius.

X Albinas Banys ir jo šeimos 
nariai, gyvenantieji Chicagoje, I 
gavo liūdną žinią iš okup. Lie
tuvos, kad Kaune mirė Albino) 
brolis a. a. Benjaminas Banys.

X Jaunimo centras šiais me
tais minės savo veiklos 20 me
tų sukaktį. Iškilmingas pami
nėjimas įvyks spalio 2 d.< Bus 
akademija, meninė dalis, vaka
rienė, pasilinksminimas ir kiti 
įvairumai. Paruošiamieji darbai 
jau atliekami.

. X Juzefą šarka, Chicago, UI., 
maloniu laiškeliu padėkojo 
“Draugui” už anksčiau atsiųstą 
kalendorių, kalėdines korteles ir 
atsiuntė auką. Dėkui.

X Aukų po du doleriu atsiun
tė: Motiejus Trainauskas, G. 
Baltrušaitis, Ad. šparkevičius; 
1 dol. — C. Cohl. Ačiū.

X Už a. a. Valiaus Jasaičio 
sielą, praėjus mėnesiui nuo jo 
mirties, šv. Mišios bus atnašau
jamos T. Marijonų koplyčioje 
liepos 9 d., 7 vaL r. ir sekmad. 
liepos 10 d. 9 vai. r.
draugai ir pažįstami prašomi 
pasimelsti už jo sielą.

X Ar Hitleris priklausė Šė
tono bažnyčiai? Ar jis buvo jo 
apsėstas? Kodėl tiek daug blo
gio pasaulyje? Visa ir daug 
daugiau rasite'J. Burkaus 444 
puslapių knygoje: “Du dvasinių 
būtybių pasauliai”. Būtinai už
sisakykite ją: Sūduva, 809 
Ramble St., Hot Springs, Ark., 
51901. Kaina $8.50. (Sk.).

X “Reikalingi karpenteriai 
- ' dailidės ir darbininkai prie 
.namų statybos. Skambint telefo
nu 434-9348. (sk.).

X Pasaulio Lietuvių Katalikų 
bendrijos centro valdybos narių 
pasitarimas, įvykęs birželio 8 d. 
vysk. V. Brizgio bute, Chicago 
je, aptarė įvairius liet katalikų 
reikalus: apaštalavimo, solida
rumo, Šiluvos Marijos šventės, 
jaunimo ir kt Pasitarime daly
vavo: vysk. V. Brizgys, Pr. 
Povilaitis, kun. V. Bagdanavi- 
čius, K. Kleiva (atvykęs iš Flo
ridos), dr. J. Jerome, A. Ki- 
žienė.
tomas

DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. liepos mėn G <1

LIEPOS 4

Netolimoj ateity numa- 
ir kitas posėdis.

MarijonųX 
draugijos narės, 
atostogauja, vis 
tinti laimėjimų

bendradarbių 
nors vasarą 
stengiasi pla- 

bilietus meti
niam rudens parengimui. Lai
mėjimų dovanos yra gražios ir 
jų daug. Norintieji bilietus įsi
gyti, gali kreiptis į skyrių pirmi
ninkes: P. Dovydaitienę Cicero, 
P. Dubinskienę ir I. Gedvvill 
Marąuette Parke, A. Skrebutė- 
r.ienę ir M. Pakeltienę Brighton 
Parke, M. Janavičienę ir S. Kau
lakienę Bridgeporte.

JAV šventės proga meras Bi
landic pasakė Llncolno parke 
kalbą, pabrėždamas, kad šios 
dienos šventimas visam pasau
liui neša žinią, kad demokrati
ja išsilaikys. Vakare Soldier 
Field stadione veteranai turėjo 
fejerverkų leidimo šventę, šo
vė į dangų įvairių spalvų, įvai
rių figūrų ugnys.

ARTERIJŲ SURIETĖ J IMAS

Northsvestern universitetas, 
pastebėjęs, kad jo Rehabilita- 
cijos institute apie ketvirtadalis 
pacientų yra dėl arterijų sukie
tėjimo, pradeda pagrindinius 
šios negerovės tyrimus. Tyri
mai kainuos milijonus dolerių. 
Lėšas parūpins Hearsto fondas.

NAUJA STATYBA

Redeguoja J. Plačaa. Medžiagą siųsti: 7045 So. CIaremont Avenue, Chicago. Ulinois 60686.

MANO TAKELIS

Giminės,

(pr.).

X Prof. Pranas Čepėnas, 
“Naujųjų laikų Lietuvos istori
jos” ir kitų veikalų autorius, 
buv. Liet enciklopedijos redak
torius, kartu su savo žentu 
dr. Vytautu Užgiriu buvo iš 
Worcesterio, Mas., kur jie nuo
lat gyvena, atvykę į Chicagą 
Dalyvavo savo giminaičio dr. 
Gintaro P. Čepėno ir Nijolės 
Varnaitės vestuvėse, po kurių 
tuojau vėl grįžo prie savo dar
bų į Worcesterį.

X Elena Fadner, lietuvių vi
suomenės veikėjos Anastazijos 
Snarskienės sesuo, yra išvykusi 
atostogų į Floridą pas ten gy
venančius sūnų ir dukrą ir sma
giai leidžia laiką su savo anūkė
liais.

X Patikslinimas. Straipsnio 
“Mikas P. Pakštas — dakta
ras” “Draugo” birželio 28 d. 

i laidoje pirmoje pastraipoje vie
toje pavardės “Paukščiui” turė
jo būti — “Pakučiui” ir antroje 
pastraipoje vietoje “Paukščių” 
turėjo būti — “Pakščiu”.

X Šv. Kazimiero akademijos 
rėmėjų draugija rengia metinį 
pobūvį liepos 17 d., sekmadienį, 
1 vai., p. p., vienuolyno kieme. 
Visos viešnios bus maloniai pri
imtos, pavaišintos namų gami
niais, be to, bus ir gražių do
vanų laimėjimams. Šiam pobū
viui rengti vadovauja uoli va-i 
dovė sės. Anastazija kartu su 
rėmėjų skyriumi. Pelnas skiria
mas vienuolyne sergančioms se
selėms išlaikyti.

X Zigmas Sipavičius, Chica
go,. Hl., atsiuntė prenumeratos 
mokestį ir 10 dolerių auką. La
bai ačiū.

X Dėl didelių karščių ir šian
dien, tręčiad., Emerson Kool vė
sintuvus galite gauti pas Gra- 
dinską, 2512 W. 47 St., FR 
6-1998, nuo 9 v. iki 6 v. (sk.).

X Romas Paulėnas, dirbantis 
su Rodman ir Renshaw NYSE, 
pataria ir pagelbsti pirkt ir par
duot “stocks, options, bonds”. 
Reikalui esant skambint 312 — 
332-0560. (sk.).

Naują Prisikėlimo statulą Chi- 
cagos katalikų arkivyskupijai 
baigia kurti Windsor. Ontario, 
universiteto skulptorius Joseph 
N. De Lauro. Statula bus išlie
ta iš bronzos, 10 pėdų aukščio 
ir vaizduos Kristaus Prisikėli
mą.

BAUSMĖS PADEGĖJAMS

studi-

Ulinois senatas ir atstovų rū
mai priėmė nuostatą, pagal ku
rį pagriežtinamos bausmės pa
degėjams: mažiausia bausmė 
būtų 4 m. kalėjimo.

CUKRINĖ

Chicagos universiteto
jos rodo, kad sergant cukrine 
liga, gali padėti naudojimas 
maisto, kuriame yra daugiau 
pilnų grūdų duonoj, ar dau
giau nevirškinamo pluošto, kaip 
vaisiuose, daržovėse.

PAKEITIMAI VIRŠŪNĖSE

Chicagos meras Bilandic pa
reiškė norą, kad atsistatydintų 
kai kurie aukštieji miesto val
dininkai. Jis nori sudaryti nau
ją savo administraciją. Jaučia
mas susirūpinimas apie 40-ties 
aukštųjų miesto pareigūnų. Iš 
viso Chicagos miestas turi apie 
40,000. tarnautojų.

ŽYDŲ DEMONSTRACIJOS

Teismas tik liepos 8 d. nu
spręs, ar naciai gali demontruo- 
ti Skokie. Todėl jie liepos 4 d. 
susilaikė nuo planuotų demon
stracijų. Tačiau Skokie žydai 
turėjo demonstracijas prieš na
cius, o apie 150 žmonių demon
stravo prie nacių būstinės Mar
ąuette Parke. Apie 15 unifor
muotų nacių stovėjo lauke, lai
kydami geležines lazdas. Abidvi 
grupės šūkavo prieš viena kitą, 
bet nuo muštynių susilaikė. 
Nebuvo areštų nei Skokie, nei 
Marąuette Parke.

X Petras Peteris, žinomas 
čikagiškis, parėmė savo dien
raštį auka. Ačiū.

X Prano Čepėno Naujųjų lai
kų Lietuvos istorijos I-as t. gau
namas knygynuose. Kaina 
$15.00. Užsisakyti leidėjo adr.: 
J. Urbelis, 1649 N. Broadvvav, 
Melrose Park, UI. 60160. (sk.)

iiuii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimmiii
Šimučio 
medžia- 
lietuviai 

užtarimą

X A. a. Leonardo 
surinkta dokumentinė 
ga — kaip Amerikos 
laimėjo Washingtono
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje “Amerikos Lietuvių 
Taryba’*. Knyga kainavo .10 
dol., dabar ją “Drauge” galima 
gauti už 3.35 doL su persiun
timu. (pr.).

Miesto gatvės man patinka. 
Jomis eidama, galiu išeiti į mu
ziejus, bibliotekas ir teatrus, 
bet mieste per daug žmonių. 
Mašinos zvimbia, sirenos kau
kia, tūkstančiai žmonių gatvė
mis keliauja — ginčijasi, rėkau
ja, keikiasi, juokiasi. Kur tik 
einu, šviesos blykčioja į akis, 
vakarienės kvapas iš kelių res
toranų erzina nosį, nešvarios 
dulkės gadina drabužius.

Tik staiga nebėra šviesų, 
triukšmo, smarvės... Saulė 
šviečia, kvepia laukinės gėlės. 
Net dulkės atrodo švarios. Štai 
mano mėgstamiausias kelias. 
Eime juo pasivaikščioti, ir aš 
papasakosiu apie jį.

Mes dabar esame Kanadoje, 
mano senelių buvusiame ūkyje. 
Čia yra labai daug visokių ta
kelių, kuriais mėgstu vaikščioti, 
bet šis yra mėgstamiausias. 
Su juo rišasi kiti takeliai, gali 
jais nukeliauti, kur tik nori.

Mano takelis labai gražus. 
Visur pakraščiais auga žydin
čios piktžolės, ir pats kelias

I gyveno miške. Jis buvo geras, 
bet jis bijojo žmonių. Jo drau
gai ir draugės buvo paukščiai, 
stirnos ir kiti. Jis mylėjo Dievą 
ir klausė Jo. Jis kiekvieną Ve
lykų dieną davė vaikams krep
šiuką.

SAULES SPINDULIAI

n
Vida Darnijonaitytė, 

skyrius, Dariaus Girėno lit. 
m-los mokinė

TREČIAS BĖGA

(Žaidimas)

Žaidėjai sudaro ratą, stovėda
mi poromis vienas už kito. Tarp 
porų turi būti maždaug 2—4 
žingsnių tarpai.

Vienas žaidėjas, kurį gali
ma išrinkti burtų keliu, vadi
namas trečiu, o antras gaudy
toju. Trečias leidžiasi bėgti, 
stoja prieky kurios nors poros 
ir tuo būdu darosi pirmas, o 
paskutinis pasidariusioj eilėje 
virsta trečiu; jis turi susirasti 
naują vietą. Pasileidęs bėgti, 
jis stoja prieky kurios nors ki
tos poros. Tuo būdu trečiu lie
ka buvęs antrasis; naujas tre-

Saulės šilti spindulėliai 
Šviečia ten aukštai.
Žemę puošia dobilėliai, 
Siūbuojantys laisvai.
Marguoja Lietuvos pievos,
Žydi obelų žiedai.
Puošia kelius purienos,
Kyla vaikų aitvarai.

Kvepia melsvos alyvos,
Čirškia žiogas tarp žolių.
Puošia kraštą sodybos,
Jau pavasaris už langų.

Asta Kličiūtė,
Montrealio lit. m-los 9 sk. mokinė 

(“Liepsna”)

Žinokite, kas esate, ir nepamirškite, ką išmokote
Piešė Rima Polikaitytė, Marąuette Parko lit. m-los H sk. mok.

apaugęs minkšta žole. Juo ei-, 
dama, praeinu ošiančius ėgly? 
nūs, kur vėsus vėjas visada pu
čia ir gyvena įvairūs žvėreliai. 
Jie išlenda ir, visai nebijodami, 
laksto po krūmus. Aš prieinu! 
plačius javų laukus, kuriuose 
galimo lakstyti ir kartais susi
tikti kaimynę gyvatę; prieiml 
neapsėtus laukus, prižėlusius vi
sokių žolių, pilnus pelyčių ir 
barsukų. Tačiau man labiau
siai patinka kalnai — apžėlę, 
seni, saulės apšviesti — kabiai. 
Takas vingiuoja aplink juos, 
per juos, jais... Bėgu aukštyn 
ir kopiu į mėlyno daugaus erd
ves. Kalnų šonai dėvi laukines 
gėles, kurios mirga vaivorykš
tės spalvomis. Nuo kalnų ma
tyti visas ūkis: javų laukai, ku
rie siūbuoja, lyg aukso ežerai, 
eglių miškas, kaip žabų milžinų 
kariuomenė, ir ganyklos, ir na
mai... ir... ir viskas!

Šis takelis ne vien gražus, 
jis turi ir istorinės vertės. 
Prieš kokį 100 metų čia buvo 
didelė plantacija, kurioje gyve
no labai turtingi žmonės. Šiuo 
takeliu, per šiuos laukus eidavo 
vergai. Labai keistas jausmas 
yra eiti tais pačiais keliais, ku
riais jie ėjo.

Šis takas man labai mielas, 
nes padėjo atrasti save. Aš juo 
vis einu, kai man liūdna, kai pa
saulis nebemalonus pasidaro. 
Čia aš randu ramybę, 
jėgų ieškoti atsakymų, 
vilčių.

Senekai pardavė ūkį. 
niai ten 
slaptai 
nuošė..

vaikščiojau, 
nueinu, bet

atrandu 
atrandu

Jau se-
Kartais

tik sap-

Guoda Antanaitytė,

Kr. Donelaičio lit. m-los Vili kl.
mokinė.

JIS MYLĖJO DIEVĄ

Vieną kartą gyveno kiškis. 
Jis buvo velykinis kiškis. Jis

aš-

čias taip pat skubiai perbėga į 
kitą vietą.

Gaudytojas turi sugauti tre
čiąjį. Čia tas jam pavyksta, 
sugautasis pasidaro gaudytojas, 
o buvęs gaudytojas stoja prieky 
kurios nors poros, ir žaidžiama 
toliau.

Žaidimo metu laikas nuo lai
ko poros turi atgal pasitraukti, 
nes ratas vis mažėja.

Jei žaidėjai maži ir jų ne
daug, tai jie sudaro paprastą 
ratą ir vienas vaikas vietoje 
trecio išrenkamas antru. Jis 
pasileidžia bėgti, stoja prieky 
kurio nors žaidėjo, o gaudyto
jas turi gaudyti antrąjį.

KLASĖS IŠKYLA

Sausio mėn. 15 d. mūsų
tunto skyriaus mokiniai ruošia
si važiuoti slidinėti. Kai nuva
žiavome, visi bijojo, nes niekas 
anksčiau nebuvo slidinėjęs. Iš 
pradžių slidinėjome nuo ma
žiausio kalno. Visi virto ir su
šalo, bet buvo labai smagu. 
Po kelių valandų ėjom valgyti. 
Sušilę, vėl išėjom slidinėti.

Po kiek laiko, labai bijodama, 
nusileidau nuo didesnio kalno. 
Patenkinta, kad neviriau, vėl 
mėginau. Bet tada virtau, va
žiuodama į viršų. Po to, mano 
slidė pasidarė per laisva, to
liau negalėjau nuo didelio kal
no slidinėti. Aš vistiek nebe
norėjau, tai nuėjau vėl į ma
žąjį kalną.

Mes slidinėjome dar dvi va
landas. Paskiau pradėjom ruoš
tis važiuoti namo. Visiems bu
vo labai smagu.

Rima Jankutė,

Detroito “Žiburio” lit. m-los 
8 sk. mokinė. (“Skambutis”).

KAIP KIŠKIS GAVO ILGAS 
AUSIS

Labai seniai vienoj© . kiškių 
šeimoje vienas iš kiškių vaikų 
turėjo trumpas ausis ir neęalė-

jo gerai girdėti. Jo vardas bu
vo Edis. Mama klausė:

— Ką šiandien darei mokyk
loje?

— Ką sakei? — atsakė jis./
— Eik ir nusiprausk veidą, 

— sako mamytė.
- Ką?
— Nieko. Eik miegoti.
— Ką?
Mama taip supyko, tempė jį 

už ausų ir įstūmė į lovą. Iš ryto 
jo brolis Danukas klausė Edžio:

— Ką norėsi daryti, kai pa
valgysi?

— Ką sakei?
—- Nieko.
— Ką?
Niekas daugiau nebekalbėjo 

su juo, ir jis neturėjo ką daryti. 
Kai į mokyklą nuėjo, mokytoja 
klausė:

— Kas buvo pirmas 
vos prezidentas?

— Ką — atsakė jis.
Mokytoja supyko ir ėmė 

tempti jį už ausų. Truputį po 
truputį. Ausys darėsi ilgesnės. 
Tada ausys didelės pasidarė, ir 
jis daug geriau galėjo girdėti. 
Visi vaikai 
klasės.

kiaušinis tikrai buvo negnu 
bet mama vis didžiuojas j 
kiaušinio spalvomis.

Velykų rytas. Anksti 
liam į bažnyčios procesiją | 
keliauti. Tada vėl mes fStf 
nam .kai pirmam skyriuje^ 
su naujais drabužiais ir bau 
į bažnyčią.

Po Mišių einam pas 
pusryčiams. Ten malda suį 
bam ir daužom viens su t 
kiaušinius. Per dieną daug 
čių ateina, tie patys, kurie 
na kiekvienais metais.

Atrodo, man, kad v«bk 
kiekvienais metais yra toH 
pat, bet Velykos šiais flB 
buvo kitokios, nes aš dab 
pradedu daugiau suprasti, 
apie Mišias, apie tėvynę, 
Dievą.

Tadas Kalbią
Brocktono lit. m-los motisji

PAPROČIAI LIETUVOJE

Lietu-

juokdamiesi išėjo iš

Danutė Ciparytė,

“Vysk. M. Valan
čiaus” lit. m-los mokinė. 

Kanada, (“Mokyklos atgar
siai”).

PRADEDU DAUGIAU
SUPRASTI

Hamiltono

na-Dieną prieš Velykas viri 
muose skubėjo apsitvarkyti. 
Mama ruošė įvairius valgius, 
o mes, vaikai, pradėjome mar
ginti su bičių vašku kiaušinius.

Tą dieną mes visi prisiminėm 
praeitas Velykas, kai visi sėda 
prie stalo ir bando įdomiai nu
marginti kiaušinį. Prisimenam, 
kai buvom maži ir pirmą kartą 
bandėm marginti kiaušinį. Tas

Papročiai skirstomi į tris gn 
peš: metinės šventės, darbo p 
pročiai ir šeimos papročiai.

Žymiausios metinės šventu 
Kalėdos, Velykos, Joninės ir U 
gavėnės. Užgavėnių metu tmi 
pajuokiami viengungiai. Pe 
Jonines jaunimas buria, resb 
si sau poras. Velykos jn 
džiaugsmo ir vaikų švent|> > 
labai stengiasi turėti gnį 
margučių.

Iš darbo papročių buvo; o 
mas, sėja, piūtis, kūlimas, p 
baigtuvės.

Piūties pabaigtuvės yrafyfi 
apvainikavimas visų metą fe 
bo. Dėkojama, įkasant duoci 
į žemę. Darbas buvo dah 
atliekamas talkos būdu. Tafi? 
rinkai kartais bedirbdami i 
krėsdavo juokų.

Kūlimo laikas reikšdavo 
metų derlių pabaigą. Jie du? 
davo alų, kepdavo pyragus i 
vaišindavo talkininkus. Jaus
mas dainuodavo ir šokda^ 
Visus didesnius darbus atlikęs- 
vo talkomis. Kas naudojos tal
ka, tas ir pats isipareigoda^ 
kitų talkoje dalyvauti, d

Smagiausia šeimos šventi * 
vestuvės. Jos kartais užsit^ 
davo porą dienų. Jose dalyvi 
davo abiejų pusių giminės * 
kaimynai.

Donatas Balais^
Toronto “Maironio” lit n* 
mokinys. Kanada, (“MsM 

pasaulis”)*

Kiškis daro geda tiems vaikams, kurie lietuviškų knygų neskaito*
Piešė Darius Matonis, Marąuette Parko lit m-los 6 sk


