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Gen. P. G. Grigorenko, kovotojas 
dėl laisvės Sovietijoje, neseniai su
imtas Taškente

ČEKAI

ABEJINGI
OKUPANTUI

Praha. — Iš Čekoslovakijos 
gaunamos žinios liudija: rusų o- 
kupantas vis dar nėra įsisąmoni
nęs praėjusios vasaros padarinių 
— žalos sovietų prestižui ir kraš
to gyventojų daugumos vis gilė
jančios neapykantos rusams nuo
taikos. Ryškus didelis skirtumas, 
jei palygini pernai metais, gegu
žės 9 d. vykusias iškilmes Praho
je, minėjus 23-ją “išlaisvinimo” 
iš nacių okupacijos dieną ir šių 
metų nuotaikas. Šiais metais, vėl 
sukaktį minėjus, į Prahą neatvy
ko “džiaugsmu” dalintis nei vie
nas aukštas sovietų generolas. 
Ryškus gyventojų abejingumas

Ne tik sukakčių dienomis, bet 
ir visą laiką Čekoslovakijoje pa 
stebimas gyventojų abejingumas. 
Jei partija skelbia — “kelkitel 
daugiau vėliavų”, tai... jų iške-' 
liama žymiai mažiau. Amerikie-, 
čio žurnalisto paklausti gyvento-' 
jai atsako: “žinote, anksčiau ru
sai buvo mūsų draugais, bet da
bar —jie okupantai.”

Gyventojai skyrė mažai dėme
sio ir abejingais žvilgsniais sutiko 
žinias apie tai, kad okupanto ka- i 
riai būsią iškelti iš miestų į pro-| 
vincijoje įrengtas stovyklas, jie' 
nesidomėjo ir naujojo partinio 
vadovo, dr. G. Husako patikini
mais, kad rusai kitais metais lei
džia kviesti partijos suvažiavimą 
ir kad po jo galį įvykti jau se
niai pribrendę rinkimai į krašto 
parlamentą.

Rusai, bent laikinai, pasiekę 
politinius tikslus

Vakaruose pripažįstama, kad 
rusai, bent laikinai, bus pasiekę 
jų siektuosius politinius tikslus. 
Buvęs reformų sąjūdis, nors ir nė
ra galutinai sužlugdytas, tačiau 
gerokai pažeistas bei sustabdytas. 
Sąjūdžio vadai nušalinti iš svar
biųjų pareigų. Tačiau, laimėda
ma politiniai, Maskva prarado 
draugą ir tuo pačiu metu įsigi
jo aršų priešą — čekų ir slova
kų tautą.

Rusai nesitars dalinių 
atitraukimo klausimu

Žiniomis iš Prahos, šiuo me
tu tikimasi, kad partijos vadas dr. 
Gustav Husak su delegacija vyks 
į Maskvą ir ten derėsis su Krem
liaus vadovais. Žinoma, pats o- 
piausias klausimas, tai ūkinė pa
rama Čekoslovakijai.

Nemažiau svarbus dalykas — 
okupacija. Tačiau, sunku tikėtis, 
kad Maskva sutiktų svarstyti jos 
karinių dalinių atitraukimo ir y- 
pač numatytu laiku, klausimą.

Čia prisimintini Vengrijos, 19- 
56 m. įvykiai. Sovietų okupaci
jos dalinių klausimas tebuvo “su 
tvarkytas” vos dviejiems metams 
po 1956 m. sukilimo praslinkus. 
Ano meto susitarimas buvo visiš
kai panašus į praėj. metais, spa
lio m., čekų su sovietais pasira
šytą “laikinojo dalinių buvimo

krašte” sutartį.
Pagaliau, rusai, paklausti, ka

da gi jie atitrauks dalinius iš 
Vengrijos, jau keleri metai patei
kia vienodą atsakymą — “tai 
tarptautinio masto klausimas. 
Mes atitrauksime savo dalinius, 
jei panašiai pasielgs ir NATO 
kraštai su savo daliniais Vak. Eu
ropos kraštuose.”

Nauji vėjai, nauji varžymai

Husako valdymo tarpsnis, kai 
kuriais atžvilgiais, gyventojų nuo 
taikas išskyrus, turėtų patikti 
Maskvai. Spauda suvaržyta žy
miai stipriau. Pvz. provincijoje 
plačiai skaitomo dienraščio “No
va Svoboda” pažangieji redakto
riai išvalyti ir laikraščiui dabar 
vadovauja 11 narių - partiečiai, 
nieko bendro neturėję su spau
dos darbu.

Neseniai uždarytas studentų' 
savaitraštis “Studentske Listy”.

Varžymus pajus ne tik spauda, 
bet ir mokytojai. Partijos organas 
“Rude Pravo” neseniai paskelbė 
nepaprastai smarkius puolimus 
prieš krašto liberalinius mokyto
jus. Tai verčia spėti apie naujus 
suvaržymus ir švietimo, auklėji
mo srity.

Tiesa, rusai, reikšdami pasiten 
kinimą naująja partijos vadovy
be ir Dubčeko nušalinimu, užda
rė okupanto leistą ir gyventojų 
neapkęstą savaitraštį “Spravy”. 
Tačiau tai nereiškia, kad Mask
va jau patenkinta krašto “sunor- 
malėjusia” padėtimi. Anaiptol.

Čekoslovakijos gyvenimo tarpsniai 1967. 1968 ir 1969 metais
Xia čekų spaudos}

LIETUVOJE NUBAUSTI TRYS KUNIGAI
Jų kaltė — buvo nuvežę memorandumą — skundą į Maskvą — Jie pasisakė prieš 
priespaudą seminarijoje — Dviems atimta teisė eiti kunigo pareigas, trečiam kelia
ma byla.

Prieš naują erdvės žygį
Svarbus erdvės žygis — 

įsekmadienį
CAPE KENNEDY, Florida. — 

Trys astronautai, aviacijos pul
kininkas Thomas P. Stafford ir 
laivyno karininkai John W. 
Young ir Eugene A. Cernan 
jau pasiruošę vykdyti “Apollo 
10” žygio skrydį.

Vakar juos tyrė gydytojai ir 
jų sveikatą rado visiškai gerą. 
Pats skrydis numatytas šį sek
madienį, gegužės 18 d., 12.49 
vai. rytų laiku (11.49 vai. prieš 
piet Chicagos laiku).

• Prieš badą protestavo 1. 
200 Iowos valst. piliečių. Jie 
žygiavo 27 mylias ir pakeliui... 
mielai priėmė jiems pasiūlytą 
maistą.

• 112 m. amžiaus sulaukė 
Chicagoie gyvenanti Mary 
Guess. Ji gavo šimtus telegra
mų, jų tarpe ir iš prez. R. Nix- 
ono.

Liko tik viena seminarija

Lietuvos jaunieji kunigai pa
rašė memorandumą Maskvai, pri 
mindami, kad seniau Lietuvoje 
buvo 4 seminarijos, o dabar tik 
viena su 25 klierikais, kuriems 
labai kliudoma. Praėjusiais me
tais buvo įšventinti 5 nauji kuni
gai, o mirė apie 30.

Baudžia vos iš Maskvos grįžus

Memorandumą į Maskvą nu
vežė trys kunigai. Nespėjus jiems 
grįžti į namus, jiems buvo pra
nešta, kad atimami kunigo dar
bo pažymėjimai ir įsakoma įsi
darbinti valstybinėje darbovietė
je.

Kun. Tamulevičius įsidarbino 
Vilkavišky geležies įmonėje, o ku 
nigas Zdebskis — Prienuose prie 
melioracijos darbų. Garliavos 
klebonui kun. Dumbliauskui, tre 
čiam iš vežusių Maskvon memo
randumą keliama baudžiamoji 
byla už tarybų valdžios šmeiži
mą...

Bolševikai naudoja nacių 
priemones

Taigi, už nuvežimą memoran
dumo į Maskvą baudžiami trys 
Lietuvos kunigai. Bolševikai var
toja visiškai tuos pačius nacių 
metodus. Kai prel. M. Krupavi
čius, dr. K. Grinius ir prof. Stp.

Lietuva tebekenčia tautinę ir religinę priespaudą

Nauji veidai -Alain Poher
Jis šiuo metu populiaresnis už Pompidou

Iš šešių (svarbūs vos du 
kandidatai

PARYŽIUS. — Gegužės 12-ji 
buvo diena, kai, A. Poher suti
kus būti kandidatu prezidento 
rinkimams, Prancūzijos gyven
tojams paaiškėjo: jiems teks 
pasirinkti tarp dviejų kandida
tų, tarp Georgės Pompidou, gau 
llistų vado ir dabartinio laiki
nojo prezidento, senato pirmi
ninko — Alain Poher. Abu jie 
atstovauja viduriniąją politinę 
kryptį.

Tačiau rinkiminėse varžybose 
stebime dar keturis kandidatus 
ir jie — kairės atstovai. Jų pa
vardės: Jacąues Dūdos, komu
nistų veikėjas - veteranas, Gas- 
ton Defferre, dešiniojo socialis
tų sparno, prieš komunistus nu- 
sistačiusio atstovas, toliau — 
socialistas Michel Rocard, ne- 
komunistas - intelektualas ir, pa 
galiau, trockininkų atstovas 
Alain Krivine.

Vakar vakare pasibaigus kan 
didatų registravimui, gali būti, 
kad atsiras dar vienas kitas kan 
didatas, neatstovaująs jokios 
politinės grupės. Visiems teks 
rungtyniauti birželio 1-sios rin
kimuose.

Poher — prieš mėnesį dar 
nepažįstamas

A. Poher plačiajai visuomenei 
ir pasauliui dar prieš mėnesį bu
vo beveik visai nepažįstamas po 
litikas. Jis nebūtų kandidatu, 
jei nebūtų sulaukęs platesnės 
paramos. Pasirodo, kad jį kan
didatu pasiūlyti buvo pasirašę 
net 10.000, miestų, savivaldybių 
bei parlamento ir krašto seime
lių, politikų, tuo tarpu, kai pa
kanka vos vieno šimto parašų.

A. Poher, pats rimčiausias 
Pompidou varžovas, ypatingai 
traukiąs provincijos gyventojų 
dėmesį, nes ir jo paties žodžiais,

Alain Poher, naujasis kandidatas 
Prancūzijos prezidento pareigoms, 
šiuo metu, gyventojus apklausinė- 
jus, turįs daugiau simpatijų už 
Pompidou.

praslinkus 11-kai metų ir val
džius “didvyriško stiliaus” ge
nerolui de Gaulle, jau atėjęs 
metas kraštą valdyti, atsirėmus 
į eilinius reikalus ir, tariama, 
į pilkąjį pilietį.

“Tėviškos” išvaizdos pavyzdys
Jei de Gaulle buvo žinomas 

Visame pasauly, tai Poher, ga
limas naujasis prezidentas, turi 
savotiškų, “tėviškų” bruožų ir 
kiek primena 1954 - 58 m. buvu
sį prezidentą Rene Coty.

Geležinkeliečio sūnus, Poher 
gimęs 1909 m. Paryžiaus prie
miestyje ir yra, profesijos at
žvilgiu, kasyklų inžinierius. Jis 
aiškus europinės politikos šali
ninkas. Jis savo politinę karje
rą pradėjo prieš 25 m., jo glo
bėju anuomet buvus Europos 
Bendrosios rinkos pradininkui, 
min. pirmininkui bei užsienio 
reikalų ministeriui, R. Schu- 
mannui.

Kandidatas Poher jau iškėlė 
ir du vidaus gyvenimo klausi
mus, kurie neabejotinai turės 
svarbios reikšmės rinkiminėje 
kampanijoje. Tai informacijos

Kairys naciams įteikė memoran
dumą prieš žydų persekiojimą, jie 
visi buvo nacių nubausti, ištrem
ti.

Dabar lygiai taip pat elgiasi 
Maskvos tironai. Aukščiau minė
tas faktas rodo, kad Lietuvoje jo
kios religinės laisvės nėra, kad pi 
liečiams atimtos demokratinės 
teisės ir net neleidžiama skųstis 
dėl tironiškų prievartos veiksmų. 
Kremlius nacių metodais tęsia to 
liau priespaudą, kuri toli pralen 
kia carų sauvaliavimą.

j J. Pr.

Valiuta Europoje
Valiuta grįžta atgal, bet

lėtu tempu
CIURICHAS, Šveicarija. — 

Fed. Vokietijos vyriausybei pa
siryžus nekelti markės vertės 
ir 11 kraštų bankininkams pa
siūlius į Vokietiją suplaukusią 

1 valiutą grąžinti į jos kilmės 
kraštus, šioji jau keliauja ir, 
pirmoje eilėje, į Angliją ir Pran 
cūziją. Vis dėlto, svetimos va
liutos plaukimas iš Vokietijos 
vyksta, palyginti, lėtai, gal dėl 
to, kad valiutų žinovai nėra įsi
tikinę, jog Bonnos žygis esąs 
jau galutinis.

Fed. Vokietijos vyriausybė 
paskelbė, kad gegužės 12 d. iš 

t krašto išgabenta 600 mil. dol.
Tuo tarpu, per dvi pastarąsias

* savaites į kraštą buvo suplaukę 
svetimų valiutų tarp 4 ir 5 bil. 
dolerių.
Ramesni piniginiai sandėriai
Palyginus su praėj. savaitės 

įkarščiu, piniginiai sandėriai 
šiomis dienomis Europoje buvo 
ramūs. Už vok. markę buvo mo
kama po 25 JAV centus, tuo 
tarpu, kai spekuliantai prieš sa
vaitę už markę mokėjo dau
giau, kaip po 25,60 ct. (oficialus 
dolerio ir markės santykis — 
25.19 ct.: 1 markė). Tuo pačiu 
metu kiek pakilo britų svaro ir 
prancūzų franko vertė. Aukso 
kaina šiuo metu tėra tik nežy
miai pakilusi.

• Laisvę Vakaruose pasirinko Į
5 čekai ir trys vengrai, pas
kelbė Austrijos policija. Aštuo- ’ 
ni lankėsi su ekskursine grupe 
Vienoje.

laisvės ir stiprios tautos atsto
vybės (parlamento) klausimai. 
Eidamas prezidento pareigas, 
jis neseniai buvo įspėjęs infor
macijos pareigūnus: negalima 
ateity pakęsti radijo bei televizi 
jos žinyboje buvusios šališkumo 
dvasios (kai informacija dau
giau tarnauja valdančiajai par
tija') .
Laukiama svarbių pakeitimą 

Prancūzijos politikoje
Dabar, kai birželio 1 d. rin

kimams artėjant, tėra du didie
ji varžovai, ne tik prancūzų, bet 
ir kitų kraštų politikai stebėto
ja: įsitikinę, kad naująjį pre
zidentą išrinkus, Prancūzija su- 
sidursianti su svarbiais pakėl
imais, ne tik vidaus, bet ir už
sienio politikos baruose.

Būdinga ir tai, kad vakar pa
skelbus gyventojų apklausinėji
mo duomenis, už Poher pasisa
kė daugiau gyventojų, kaip už 
gaullistą G. Pompidou, forma
liai de Gaullio krypties tęsėją, 
nors jis, Pompidou, jau buvo 
spėjęs pareikšti, vesiąs, išrink
tas, daugiau lanksčią politiką ir 
ypač britų įsileidimo į Europos 
rinką atžvilgiu.

H. C. Lodge iš Paryžiaus atvyko į 
JAV ir šiandien tariasi su prea. 
Nuconu

R. Nixonas kalbės 
kraštui

Pateiks naują pasiūlymą 
ar duomenų

WASHINGTON. — Preziden
tas R. Nixonas kalbės kraštui 
šiandien 10 vai. vak. rytų (Chi
cagoje 9 vai.) laiku.

Sostinėje vakar paskelbta, 
kad prezidentas savo praneši
me (jis bus perduotas televizi
jos ir per radijus) galįs pa
teikti naujų duomenų ar infor
macijų.

R. Nixonui pakvietus, šian
dien į Washingtoną iš Pary
žiaus atvyksta JAV delegacijos 
pirmininkas taikos pasitarimuo
se, H. C. Lodge. Ryt jis jau 
grįžta į Paryžių. Spėjama, kad 
Lodge iškvietimas siejamas su 
/prezidento pareiškimu.

Indija prieš
komunistus
Siekia uždrausti 

naują, komunistą partiją
NEW DELHI. — Vyriausy

bė pradėjo pasitarimus su opo
zicijos atstovais. Tikslas: išsi
aiškinti, ar reikėtų uždrausti 
neseniai įsteigtą komunistų par 
tiją, trečią Indijoje ir kitus po
litinius sambūrius su smurto 
tikslais. Panašus pasiūlymas 
jau buvo pateiktas anksčiau. 
Tuo tarpu kom. partijos vadai 
skelbia, kad Indija esanti pri
brendusi “revoliucijai” ir nuo 
jos susilaikoma tik įsivyravus 
kairiųjų partijų ir dešiniųjų ko
munistų partijų “revizionizmui”.

Po diskusijų parlamente pri
imtas įstatymas, kuriuo vyriau 
sybei leidžiama uždrausti poli
tinius sambūrius, pasisakančius 
už Indijos sričių atskyrimą. Spė 
jama, kad indų - komunistų, rei 
kalaujančių ginkluotos “revo
liucijos”, krašte gali būti tarp 
5.000 ir 20.000.

• 16 sovietą agentų nuo pir
madienio teisiama Graikijoje. 
Vienas kaltinamųjų, Farakos, 
laikomas vienu uždraustos kom. 
partijos vadų. Visi kaltinami 
vykdę paraustinius veiksmus.

KALENDORIUS
Gegužės 14 d.: šv. Bonifacas, 

šv. Petronėlė, Gintaras, Milda.
Gegužės 15 d.: Kristaus Dan

gun Žengimas (Mišių prievolė), 
šv. Rupertas, šv. Sofija, Gra
žutis, Jaunutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, temp. sieks a- 
pie 70 1. F., ryt — be pa
kitimų, kritulių nenumatoma.

Saulė teka 5:32, leidžias 8:32.

Čekoslovakijoje
Noras įsiteikti pasaulio 

komunistams?
PRAHA. —.Komunistų, vakar 

Čekoslovakijoje paskelbtomis ži 
niomis, Sovietų Sąjunga sutik
sianti birželio 1 d. pradėti sa
vo karinių dalinių atitraukimą. 
Esą, tai reikštų Kremliaus pa
sitikėjimą naująja, G. Husako 
partine vadovybe Prahoje. Sa
vo ruožtu, tais pačiais šalti
niais, tai būtų “geros valios 
mostas” artėjant daugelį kartų 
atidėtam pasaulio komunistų 
partijų suvažiavimui Maskvoje 
(jis numatomas birželio mėn.). 
Yra žinoma, kad suvažiavimas 
buvo atidėliojamas visai eilei ko 
munistų partijų pasipriešinus 
sovietų įvykdytai invazijai Če
koslovakijoje.

'Gali būti iki 90.000 rusų karių
Pranešama, kad Prahos va

dai — partijos sekr. G. Husak, 
min. pirmininkas O. Černik ir 
gynybos ministeris M. Dzur ne
trukus vyksią į Maskvą pasi
rašyti naujos sutarties okupa
cinių dalinių klausimu. Manoma, 
kad 1968 m. spalio m. sutartimi 
sekant, krašte gali būti tarp 
60.000 ir 90.000 rusų kar ų. 
Prieš dalinį karių atitraukimą 
vykdant, Čekoslovakijoje lau
kiama sovietų maršalo A. Greč- 
kos. Jis aptarsiąs įvairias “smul 
kmenas”.

J. Lenart pas L. Brežnevą
MASKVA. — Sovietų kom. 

partijos sekr. L. Brežnevas va
kar priėmė buvusį, Novotno laik 
mečiu, čekų min. pirmininką J. 
Lenartą. Jis laikomas vienu ar
šiausių Maskvos šalininkų.

Maskvos žiniomis, Prahoje 
buvo suimta apie 40 gyventojų, 
nes jie “nepareiškę pagarbos” 
sovietų vėliavoms. Nepaaiškin
ta, kokia buvo tikroji tokio el
gesio priežastis.

TRUMPAI
• NPD reikalauja Karaliau

čiaus... šiomis dienomis Stutt
garte įvykusiame NPD — kraš- 
tutiniųjų nacionalistų partijos 
suvažiavime, partijos veikėjai 
reikalavo: grąžinti Vokietijai 
rytų Prūsus, Sudetų kraštą, su
daryti nepriklausomą Vokieti
jos armiją ir suvaržyti sąjun
gininkų teises Vokietijoje. Be 
to, jie reikalauja užsienio įnašus 
vokiečių pramonėje sumažinti 
daugiau kaip 50%.

• 100 m. ir daugiau amžiaus 
žmonių Sovietų S-je esama 21. 
708 — paskelbė Maskvos radi
jas.

Izraelis įspėja arabus
JERUZALE. — M. Dayan, Iz

raelio gyn. vadovas, kalbėda
mas Tel Avive, įspėjo: Izraelis 
galįs griebtis ofenzyvos veiks
mų tuo atveju, jei arabai toliau 
tęstų jų puolamuosius veiks
mus. Dayano nuomone, tai bū
tų gynimosi - ofenzyvos karas, 
tačiau, esą, “aš nesu tikras, kad 
mes galėtume likti gynimosi pa
dėtyje”.

Moišė Dayan giasina arabams: 
Izraelis galįs pradėti ofenzyvą...
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Telef. — 476-7089
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

VADOVAS IR LSS ATEITIS

JAUNŲJŲ PREMIJA IR 
EGLUTES STRAIPSNIAI

Kas treji metai LSS vadovai-vės 
keičiasi pareigomis, aštriau pa
žvelgia j nueitą kelią ir kruopš
čiau planuoja ateities distanci
jas, svarsto, kaip geriausia pasi
dalinti didžiausiais darbais, kuri 
įgula sumaniausia ir pajėgiausia, 
kad Lietuvių Skautų sąjungos 
laivas tiesiausiu kursu, be avari
jų, plauktų į savo uostą.

Didieji ir mažieji

Tarybos, pirmijos ir vadijos 
kartais atitraukia vadovus-ves 
nuo tiesioginio darbo su skautais 
vienetuose. Geras tuntininkas 
stengiasi pajėgiausius vadovus į- 
traukti į tunto veiklą ir aukštų
jų valdžių konkurencijos nenori. 
Jei vietoje vadovų mažai, — 
nukenčia ir tuntai ir vadi
jos, kurios sudarytos iš “li
kučių”, arba iš ilgai praktiškoje 
veikloje nedalyvavusių asmenų, 
kartais labai “šaudo por šalį”. 
Tada tarp tuntų ir vadijų atsiran 
da “nežinomoji žemė”. Atsitin
ka, kartais, kad visur dalyvauti 
norėdama vadovė ar vadovas 
pasidaro tuntininkas. pirmijos 
narys, ASS pirmininkas, LSB va
dijos narys, redaktorius, globė
jas ir nė vienų pareigų tinkamai 
neatlieka. Vietoje naudos nuosto
lis tam asmeniui, ir vadijoms bei 
pavaldiniams.

Vadovų parinkimas LSS, sese
rijos, brolijos ir ASS viršūnėse y- 
ra labai svarbus- Juk iš ten turi 
išplaukti veiklos impulsas visai 
sąjungai. Iš ten privalo eiti aky
lus žemesnių vadovų pažinimas, 
kvietimas, jų vertinimas ir ryšio 
palaikymas. Iš viršūnių turi 
plaukti sistemingas planavi
mas laiko ir aplinkybių plotmė
je, tinkama reprezentacija kitų 
tarpe, autoriteto išlaikymas, sėk
mingas sąjungos darbų praveda
mas ir lietuviškos, skautiškos at
mosferos sukūrimas tarpusavio 
santykiuose. Jei to nėra viršūnė
se, sunku to tikėtis ir padaliniuo
se. Gi, be to yra neįmanoma 
sėkminga LSS veikla.

Pramoga ir pareiga

Yra vadovų, kurie į lietuvišką 
skautybę žiūri lyg į pramoginį 
žaidimą, kaitaliojamą pagal die
nos meliodiją. Taip priemonės 
netyčia pavirsta į tikslą.

Turime vadovų-vių seserijoje 
ir brolijoje, kurie pasirodo kar
štais akademikais skautais, bet 
labai šaltai reaguoja j įsiparei
gojimus brolijos ar seserijos plot
mėje. Be abejo, smagu paben
drauti šventėse su kolegomis ar 
kolegėmis, užsidėti spalvas, ta
čiau pareigingo akademiko skau 
to-tės pirmuoju uždaviniu turė
tų būti darbas su skautų -čių vie
netais ir lietuviškos skautybės 
perdavimas mūsų jauniausiai 
kartai. Skautų vienetų veiklos 
patyrimą sujungus su akademi
niu išsilavinimu ir prie to pri
dėjus pareigą, gaunasi didelio 
potencialo vadovas-vė, labai rei- 
reikalingi seserijai, brolijai ir są
jungai.

Lankstumas laiko srovėje

Negerai, kai vadovas nesisten
gia nors kiek save palenkti prie

Dalis Atlanto rajono skautų-čių suvažiavimo dalyvių klausosi tėvo 
Andriekaus žodėio. Suvažiavime, kuris įvyks šv. Antano Gimnazijoje, 
Kennebunk Port, Maine, dalyvavo 256 Atlanto rajono skautų ir 
skaučių. Nuotr. 0. Kiliulio

pomėgių. Tačiau dar blogiau, 
toleruotinų dabartinio jaunimo 
kai vadovas pamiršta, kad jis tu
ri jaunimą lenkti pagal skautiš
kos lelijėlės ar rūtelės turinį ir 
formą. Staigus lenkimas kietes
nę medžiagą sulaužo- Atsargus, 
bet atkaklus, nuolatinis lenki
mas bet kurį jaunuolį palenkia ii 
gesniam ar trumpesniam laiko
tarpiui. Toks jaunulio-lės palen
kimas pagal skautišką ideologiją 
iš vadovo reikalauja kieto, in
tensyvaus darbo, tikslaus pla
navimo ir kantrybės. Kartais va- 
dovas-vė šios įtampos neatlai
ko, nusileidžia ir pasiduoda laiko 
srovės nešimui. Nustoja vesti ir 
ima sekti.

O visgi, brolijai ir seserijai rdi- 
kia tokių vadovų-vių, kurie pa
jėgia eiti ir kitus vesti prieš ken
ksmingą nihilizmo ir dekaden- 
tizmo srovę, Amerikoje šiuo me
tu besi liepsnojančią iš krantų. 
Lietuvių skautų sąjungai reika
lingi tvirto charakterio vadovai- 
vės, kurie nori ir sugeba mūsų 
skautiškąjį jaunimą vesti pasto
viu lietuviškos skautybės keliu. 
Sąjungos ateičiai užtikrinti rei
kalingi vadovai-vės, kurie pajė
gia sukelti patrauklią skautiškos 
veiklos srovę, stipresnę už viso
kias “hippies” ar riaušininkų sro 
ves, kuriose skęsta nemaža Ame
rikos jaunimo dalis, kurios grasi
na ir mūsų lietuviškam jauni
mui.

i n c Rr 11 inrlpliK

Šatrijos tunto paukštytės įteikia dovanėles seserijos skautininkei 
v.s. Malvinai Jonikienei, jai lankantis Toronto skaučių tunto sueigoje.

Nuotr. S. Dapkaus

PASKUBĖKITEJAUNŲJŲ VADOVŲ 
VADOVIŲ PAGEIDAVIMAI

Lietuvių skautų brolijos ir se
serijos vadovų-vių sąskrydyje, 
1969 m-, “Dainavoje”, Mich., 
dalyvaujantieji jaunieji vadovai- 
vės skelbia sekančius pasiūlymus 
LSS ateities veiklos pagerinimui 
ir patobulinimui.

1. Artimesnis bendradarbiavi
mas tarp skautų ir skaučių skau
tiškoje veikloje; pvz.: bendros iš
kylos, bendros sueigos, talentų 
vakarai, šokiai.

2. Skautų patyrimų programų 
sumoderninimas; naujų specialy
bių įvedimas, patyrimų progra
mų pritaikymas taip, kad jas bū
tų galima išeiti ir jomis pasinau
doti miesto aplinkumoje.

3. Duoti daugiau progų jaunų 
vadovų-vių kūrybingumui pasi
reikšti.

LS brolijos vyr. skautininkas v.s. 
Vladas Vijeikis Pažangumo žyme
niu apdovanoja Perkūno draugo
vės adjutantą psl. Gražutį Matutį. 
Lituanicos tunto iškilmingoje suei
goje. Nuotr. Gintaro Plačo

4. Ieškoti būdų ir nustatyti gai 
tęs vyresnio amžiaus skautų ir 
skaučių veikimui, kad jie pasilik
tų dirbti seserijos ir brolijos ribo
se.

5- Dažnesnis vadovavimo me
todų aptarimas tarp patyrusių ir 
jaunųjų vadovių-vių. Sudarymas 
progų suderinti vyresniųjų ir jau
nųjų vadovų nuomones, skautiš
kos veiklos klausimais.
6. Pageidautina, kad LSS valdo
mųjų organų veiklos aprašymo 
kopijos būtų prieinamos ir žemes 
niems vadovams rajonuose bei 
tuntuose.

7. Uniformų pakeitimas ir pa
tobulinimas pvz.: pagaminti at
skirus specialybių ženklus pirmos 
pagalbos, slaugės ir sveikatos sau
gotojos specialybėms (šiuo metu 
naudojama vienas ženklas visom 
trims spec-. Vyčiai pageidauja, 
kad jų paradinėms uniformoms 
būtų pritaikyti skautininkų švar 
kai.

8. Pageidaujama daugiau in
formacijos apie bendrą LSS, LS 
brolijos ir LS seserijos veiklą.

Šiuos pasiūlymus suvažiavimui 
pateikė jame dalyvavę JAV vidu
rio, Atlanto ir Kanados rajonų 
vadovai-vės.

i

Atsakydama į daugelio susido
mėjusių pasiteiravimus, pranešu, 
kad dar galima gauti Atlanto ra 
jono skaučių išleistą knygą 
“Tautiniai rūbai ir juostų raš
tai”, kreipiantis į ps. I. Regienę,: 
2652 W- 65 th Street, Chieago, 
III., arba telefonuojant 476- 70Ž 
89. Susidomėjimas šiuo vertingu 
leidiniu yra didelis, todėl pra
šau paskubėti, kol jo laida dar 
neišsibaigusi.
KERNAVIEČIŲ DĖMESIUI

Kernavietės tunto sueiga įvyks- 
V. 18 d. 11 vai. r. Jaunimo cen
tre. Atvykstame uniformuotos ir 
dėvime tamsiai mėlynas kojines 
iki kelių. Maloniai kviečiame se
sių tėvelius šioje sueigoje daly
vauti.

Kernavės tunto vadija
KONKURSO LAIMĖTOJAI

Lituanicos tunto skautų drau
govėse vykęs tris mėn. konkursas 
baigėsi balandžio 1 d. Konkurso 
komisija skelbia, kad geriausios 
skilties laimėtojais rasti; Vinco 
Krėvės dr-vės Žalčiai — 1 vieta, 
Perkūno dr-vės Vanagai — II vie
ta ir Algimanto laivo Pingvinai 
—III vieta- Geriausi pavieniai 

skautai, surinkę daugiausiai taš
kų, rasti: Ričardas Burba ir Rai
mundas Kunstmanas, abu iš Al
gimanto laivo — I vieta, Algi
mantas Viktorą iš V. Krėvės dr I 
-vės — II vieta ir Algis Luneckas 
iš Perkūno dr-vės — III vieta.

Vyksta balsavimas už geriau
siai patikusius prozos kūrinė
lius Eglutėje. Kviečiami daly
vauti visi lietuviukai nuo pačių 
mažiausių iki 12 m. — I grupė. 
Nuo 13 m. iki 18 m. — II gru
pė. Balsuojama už kūrinėlius 
nuo rugsėjo mėn. (1968) iki j 
birželio mėn. (1969). Taisyklės 
yra Eglutėje (sausio mėn.), 
švietimo gairėse (sausio mėn.).

Iki gegužės į balsavimą į- 
sijungė (balsuodami už vieną, 
kelis ar visus Eglutės nume
rius) šios mokyklos, organiza
ciniai vienetai dr pavieniai.

1. Aušros Vartų lituanistinė 
mokykla, Worcester, Mass.

2. Dariaus - Girėno lit. mo
kykla Ghicagoj.

3. Brighton Parko lit. mo
kykla, Ghicagoj.

4. V. Krėvės šeštad. mokyk

rugsėjo mėn. I grupė II grupė Viso
Netikėti svečiai 60 37 97
Septynios kaitės 44 44 88
Puputis 27 10 37

lapkričio mėli.
Kunigaikštienė Birutė 11 15 26

Sąžiningas Tomukas 25 4 29
Savanoriais išėjo 3 broliai 3 — 3
Lapams krentant 56 27 83
Pupučio pasivaikščiojimas 28 54 82

gruodžio mėn.
Kūčių vakaras Lietuvoje 7 2 9
Vaistai nuo slogos 15 21 36
Ką tilk Vytenis ir tėvelis žinojo 37 15 52
Sąžiningas Tomukas 23 52 75

sausio mėn... *
Abrakadabra 89 69 158
Puputis treniruojasi 93 5 98
Išdidus aras 5 6 11
Paklydęs erdvėlaivis 21 8 29

vasario mėn.
Abrakadabra 91 66 157
Paklydęs erdvėlaivis 48 6 54
Sibiro taigose 13 3 16

kovo mėn.
Puputis 101 20 121
Paklydęs (erdvėlaivis 

Balandžio mėn.
98 62 160

Paklydęs erdvėlaivis 25 — 25
Ugnės uodega 5 11 16
Traukinutkas klikų kleku 56 — 56

Viso balsavo už rugsėjo 
Eglutės kūrinėlius 225, už lap
kričio 223, už gruodžio 172, už 
sausio 296, už vasario 227, už 
kovo 281, už balandžio 87.

Balsai galutinai bus skaičiuo 
jami (vasarą, pasibaigus balsa
vimams. Tada bus skelbiama

Italė Valdi via Perčetti, 42 m. 
amžiaus, bučiuodama sveikina iš 
ligoninės sugrįžusį savo vyrą, ku
riam buvo atlikta sudėtinga širdies 
operacija, įdedant dirbtinį vožtuvą. 
Išlaidas (1600 dol.) padengė šv. 
Tėvas Paulius VI.

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namu, gyvybSs,

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.

mokčjlmo e 
lygos.

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-22

la Philadelphijoj, Pa.
5. Grand Rapids lit. mokyk

la, Mich.
6. Ameri kos Lietuvių Monte- 

ssori dr-jos vaikų namai, Chi
cagoj.

7. Marąuette Parko lit. mo
kykla Chicagoj.

8. K. Donelaičio lit. mokyk
la, Chieago.

9. K. Donelaičio lit. mokyk
la, Washington, D. C.

10. Maironio lit. mokykla, 
New York.
11. New Haven’o lit. mok. New 

Haven, Conn.
Vyskupo Valančiaus moks!, 

at-kų kuopa, Cicero, III.
Hartfordo skautės.
Pavieniai iš Baltimorę, Md., 

Portland, Maine, Champaign,
III. Balsai pasiskirstė taip:

kaip balsavo kiekviena mokyk 
la. Elona Vaišnienė
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllli
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chieago, Illinois

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-6076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pasai susttarlma: 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Eigln, niinois
Ofisas 3148 VVest 63rd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest 66th Plaoe 

Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir Californla 

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

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

Rezid. tcl. VVAlbrook 6-3048
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• Redakcija dirba kasdien 5 
g-30 _ 4:30, Šeštadieniais S
8:30 — 12:00. 3

S * Redakcija straipsnius tai-

S rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
3 kainos prisiunčiamos gavus 
S prašymus.

• Administracija dirba kas- 3 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- „X 

S prašymus. f niais — 8:30 12.00.

Tel. ofiso HE 4-6849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar, 7-lt 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir SeSt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 Mest 51st Street
Valandos: antradieniais, penatadle

mtie 2—9 v., še&tadlenlais 10—1 p. p. 
Lljponlal priimami pairai susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Cravvford Medical Building 

0449 So. Pnlaski Road 
Valandos pasai snsltarima

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

Akušerija lr moterų liros
Ginekologinė Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

2656 West OSrd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo B Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 W. 63rd Street

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

Ofiso ir bnto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai: ylrmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-R vai. p.p., trečiad 
uždaryta. _______________
TeL ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
S**FUIAI48TE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
f — ® ,Tre61a<l- MO
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal ausltartmą

Ofiso tei. PR 8-7773. Rez. PR 6_4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

_____ Prllmln«ja tik susitarus '

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT.
3424 W. G3rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r, iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATC 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 7 lst Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
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GYDYTOJAS IR CHIRURG 
Adresas: 4255 VV. 63rd Str<
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DR. V. TUMASONI
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DR. ONA VAŠKE^
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ŪR. F. C. WIN
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Užteršta Lietuvos gamta —

PLANAS ĮVYKDYTAS
Prancūzų priešrinkiminės varžybos

Kairiosios partijos nesutaria dėl varžovų į prezidentūrą

OLANDŲ KATALIKŲ 

VISPUSIŠKAS POKALBIS
Apie nerūpestingą, rusų šei

mininkavimą Lietuvoje, tiks
liau, apie šio krašto eksploa
tavimą mes esame ne kartą 
rašę ir iškėlę okupantų admi
nistracijos daromas skriaudas 
Lietuvos žemei, jos gamtos gro 
žiui, žvėrims, paukščiams, žu
vims, vandenims. Tačiau ne
galime tylėti, kai šioje srityje 
ne tik nieko pozityvaus nepa
daryta, bet, atvirkščiai,, atei
na vis skaudesnės žinios apie 
Lietuvos gamtos žalojimą.

“Šiais metais sužvejotos žu
vys Neryje žemiau Vilniaus, 
Nemune žemiau Kauno, Ne
muno žemupyje ir visoje eilė
je upiu dvokia žibalu, nafta. 
Maistui tokios žuvys netinka. 
Neryje, Nemune, Nevėžyje, 
Dubysos žiotyse ir eilėje upių 
yra susidarę naftos barjerai, 
per kuriuos sunkiai prasimuša 
migruojančios žuvys. Naftos 
barjeruose žuvys ‘įsinaftina’, 
gauna stiprų žibalo ar naftos 
kvapą, kurio jokiomis priemo
nėmis pašalinti nepasiseka. Pa
vasarį Nemune sužvejoti žiob
riai, šamai, didstintės ir kitos 
žuvys buvo išbrokuotos dėl 
stipraus naftos kvapo. Neleng
va apskaičiuoti tuos nuosto
lius, kuriuos padaro ‘naftos 
kvapas’. Visų pirma šis ‘kva
pas’ niekais paverčia sunkų 
'vėjo darbą, jis sunaikina žmo 
gaus maistą. Mes puikiai žino
me, kad naftos ‘kvapas’ van
denyje yra nevalyvo žmogaus 
darbo rezultatas”.

¥
Šie labai skaudūs, bet tei

singi žodžiai šiuo kartu mūsų 
paimti ne iš “reakcinės” ar 
kitokios užsienio lietuvių snau 
dos, ne kurio nors atidesn’o 
turisto papasakoti, o žodis i 
žodį nurašyti iš ilgo ir labai 
liūdno rusų okupacinės val
džios okup. Lietuvoje valdi
ninko — Gamtos apsaugos ko
miteto pirmininko V. Ber vo ra
šinio, desperatiško atsišauki
mo, paskelbto “Tiesos” š. m. 
gegužės 7 d. numeryje.

Iš to paties ir kitų šaltinių 
sužinome, kad, išplėtus Lietu
voje pramonę, pastačius dau
gybę fabrikų bąi įmonių, o- 
kupantai visomis išgalėmis 
stengiasi išplėšti iš mūsų kraš
to žaliavas, sunkiu prakaitu 
'■'neramintus gaminius, visiškai 
nesirūpindami nei tinkamu at
lyginimu, nei pagrindiniais šva 
ros, sveikatos, higienos, valy
mo reikalais. Tai nėra per 
daug nuostabu tam, kas pažįs
ta nuo tikros kultūros ir civi
lizacijos atsilikusia rusu tau
tą ir žino žemaitišką priežodi 
“Kuo pats kvep, tuo ir kitą 
tep”.

Taip nerūpestingai šeiminin
kaudami per eilę metų žiedais 
ir medumi kvepiančią Lietu
vos gamtą, švariausius pasau
lyje vandenis jie spėjo pavers
ti dvokiančiu purvu.

Konkretesnius duomenis pa
teikia ta pati sovietinė spau
da. Jie taip skaudūs ir taip vi
siems nosį bado, kad nei ap
dairiausia propaganda, nei daž 
niausiai netiesą rašanti “Tie

Spaudoj ir gyvenime

AR JUMS NEGRESIA ŠIRDIES ATAKA?
“Laivas” Nr. 9 atkreipia dė

mesį, kad ‘dr- H. Eric Wright ir 
d r. Pincherie sudarė penkiolika 
klausimų, liečiančių žmogaus 
kasdieninius įpročius, kasdieni
nį laikymąsi. Ir tie gydytojai per
spėjo: jeigu bent į tris iš tų pen
kiolikos klausimų jūs turėsite at
sakyti taip, tai susirūpinkite — 
jums yra aiškus atakos pavojus 
ir turite imtis atitinkamų prie
monių.

Tie klausimai sustatyti ne 
Šiaip sau, o jie yra pagrįsti svei
katos tikrinimo duomenimis, su
rinktais Londone, vadinamame 
Direktorių institute. Tie klausi
mai buvo išsiuntinėti įvairių Bri
tanijos įstaigų, įmonių vadovams, 
kad jie galėtų pramatyti širdies

sa” nebegali nuslėpti karčios 
teisybės. O skaičiai štai ką sa
ko : mažytė Lietuva šiuo me
tu suvartoja 65,000 tonų tepa
lų. Okupacinė valdžia, norėda
ma kuo daugiau iš Lietuvos 
pramonės sau naudos išsunkti, 
per eilę metų nepasirūpino į- 
ruošti tepalų, naftos ir kitų 
sunaudotų produktų valymo 
įrengimų. Visa, kas reiktų su
naikinti, rusų administracija 
įsako versti į upių, ežerų, Kur
šių marių bei jūros vandenis. 
Tokios “atliekos” užteršė dau
gelį ežerų, upes, požeminius 
vandenis ir netgi daugelyje 
vietų užnuodijo orą. Užterši
mas baigia apimti ir mažyčius 
ežerėlius, upeles ir upokšnius, 
nes dabar Lietuvoje fabrikų 
visur pristatyta ir visur jie 
blogai įruošti, visur jie ter
šia vandenis ir orą.

*
Iš Ukmergės rašoma: “Šį 

pavasarį teko lankytis Ukmer
gės rajone, apie Veprius, apie 
Ukmergę. Stebėjau, kokius 
vandenis neša upeliai ir upokš
niai į Šventąją. Beveik visi 
upeliai ir upokšniai plukdė van 
denis su naftos plėvele. Ma
tyt, Šventosios baseino dirvos 
daugelyje vietų užterštos var
totais tepalais. Gamtoje nuo 
amžių taip susiklostė, kad vi
sų upių baseinai pavasari va
losi nuo nešvarumu. Valosi 
nuo nešvarumų Nemuno Ne
ries, Nevėžio, Dubysos ir kitu 
upių baseinai. Šventąją pažįs
tu iš mažens. Juk tai buvo 
nuostabiai švari upė. O šį pa
vasarį ji gausiai maitino naf
ta Nerį, Neris — Nemuną”. 
(T., Nr. 105). Ten pat suži
nome, kad yra užterštos Du
bysos, Šešupės ir kitos upės.

“Teršti vandenis ir na’kmti 
žuvis yra didelis nusikaltimas. 
Todėl kviečiame visus gamtos 
ir vandenų apsaugos darbuo
tojus, visus apylinkių tarybų 
vykdomųjų komitetų narius 
hei deputatus, Vidaus reikalų 
ministerijos darbuotoms ir vi
sus dęrus piliečius išaiškinti 
nevalyvus pareigūnus ir pri
vačius asmenis, teršiančius 
naftos produktais vandenio 
Vandenų teršėjai turi būti 
traukiami baudžiamon atsako
mybėn”. Šiais žodžiais baigia
mas Gamtos apsaugos komi
teto atsišaukimas.

y.
Nors šis komitetas mūsų 

nemini ir mūsų pagalbos ne
prašo, mes vis dėlto esame lin
kę jam padėti išaiškinti ir ne
rodyti didžiuosius nusikaltė
lius, nes tai nėra sunku. Tik
rieji kaltininkai gyvena Mask
voje, valdžios rūmuose Jie p°r 
savo pasiuntinius, valdininkus 
įgaliotinius ir “patarėjus’’ pa
vergtai Lietuvai valdyti 25 me 
tų laikotarpyje darė viską, kad 
mūsų gražioji žaliuojančių miš 
kų, sodų, pievų ir javais lin
guojančių lauxų šalis prisivy
tų nuskurusią ir dvokiančia 
Rusiją. Mums atrodo, kad šis 
planas jau baigiamas vykdyti.

b. kv.

atakų pavojus ir perspėtų tamau 
tojus, ką jie turi daryti, kad iš
liktų sveiki. Štai tie 15 punktų, 
rodančių, kad atitinkamas as
muo yra kelyje į širdies ataką:

1. Dirbimas daugiau negu 60 
valandų savaitėje.

2. Vairavimas mašinos dau
giau kaip 20,000 mylių per me
tus.

3. Ėmimas mažiau atostogų 
negu trys savaitės per metus.

4. Veržimasis viską padaryti 
pačiam, reikiamai nepaskirstant 
darbo.

5. Susierzinimo įtampa.
6. Surūkymas daugiau negu 

20 cigarečių per dieną.
7. Nesimankštinimas.
8. Svėrimas bent 14 svarų dau-

Prancūzijos prezidento rinki
mai, vykstantys birželio 1 d., 
sudrumstė politinę rimtį. Pra
sidėjo aštrios varžybos partijo
se ir tarp partijų. Partijų sam
būriai ėmė kovoti dėl kandida
tų. Savybės kova iššaukė parti
jų skilimą, naujų partijų atsi
radimą.

Socialistų ir komunistų pasi
tarimas parinkti vieną kand:da- 
tą baigėsi nesėkmingai. Socia
listas Guy Mollet ir komunistas 
Waldeck Rochet įsitikino, kad 
jų nuomonių skirtumus sunku 
suderinti.

Paryžiaus priemiesčiuose bu
vo šaukiami partijų suvažiavi
mai. Alfortvillėje įkurta Naujo
ji socialistų partija, po varžybų 
kandidatu parinko Marseille 
miesto galvą Gaston Defferre, 
komunistų priešą, didelės ener
gijos vyrą ir puikų organizato
rių.

Prancūzų kompartija skyla
Prancūzų kom. partijoje pra

ėjusiais metais buvę nesutari
mai nuvedė į skilimą. Sovietų ka 
riuomenei įžygiavus į Čekoslo
vakiją kom. partijoje prasidė
jo atvira kova. Ją laimėjo ša
lininkai, siekę pasmerkti Sovie
tus už jėgos panaudojimą kituo
se kraštuose. Prancūzų kom. 
nartiia, buvusi Sovietų politikos 
rėmėja, tapo Maskvos priešu. 
Maurice Thorez našlė ir kiti So
vietų šalininkai pašalinti iš ko
munistų partijos vadovybės.
Partijos veikėjas Jacųues Duc- 

los, buvęs Thorez bendradarbis, 
parinktas kandidatu. Jis palen
kė kom. partijos centrinį konv- 
tetą nušalinti kitus asmenis, 
pvz. Georgės Marchais, besiver- 
žusį i kandidatus būsimuose pre 
zidento rinkimuose.

giau negu normaliai reiktų sver 
ti.

9. Nuovargio jausmas.
10. Blogas miegas.
11. Apleidimas, nepaisymas 

savo žmonos ir šeimos.
12. Po atostoginės kelionės 

staigus tuojau vėl paskendimas 
raštinės darbuose ir verslo posė
džiuose.

13. Išgėrimas svaigalų dau
giau negu keturi stikliukai per 
dieną.

14. Turėjimas aukšto choles- 
Į terolio kiekio kraujuje ir didė- 
J jantis kraujo spaudimas.

15. Nesidomėjimas niekuo už 
savo kasdienio darbo.
tie penkiolika klausimų, tai 

kartu ir nurodymas — ko mes 
turime vengti, kaip turime užsi
laikyti, kad lengviau išgyventu
me širdies atakų. Jiegu žmogus 
prisilaiko sveikatos taisyklių, tai 
net ir širdies atakas jam leng- 
piau pakelti ir po jų greičiau pa
sitaisyti”.

J. Daugi.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDA VAS
89
— Kas gi sakė, kad aš buvau vienas? — jis žvilgte

rėjo į seserį.
— Panelė Charlottė man pasakė, ji rytą čia buvo 

ir padėjo laidyti drabužius. Ji buvo tokia miela ir drau
giška.

— Žiūrėk, štai, kodėl ji sakė, kad negalinti eiti pas 
konsulą, nes esą galvą skauda. Tai gerai, dabar aš jos 
neužmiršiu.

— Nebark jos, Vytautai. Ji buvo, — Milda buvo 
pertraukta motinos, kuri pasirodė iš kito kambario.

— Jau tu sugrįžai, vaike, — šypsojosi motina, — 
ką gi sakė konsulas?

— Konsulas puikus vyras. Mes važiuojame į Ame
riką.

— Ar tai tiesa ar tu juokauji? — klausė Milda.
— Taip, tai tiesa. Aš kalbėjausi su vicekonsulu. 

Jis yra puikus, išsilavinęs vyras, nuostabi asmenybė, Jais 
vai kalbąs vokiškai. Aš iš karto pajutau, kad sutikau 
tikrą amerikietį džentelmeną iš aukštesnės klasės.

— Ir ką jis sakė? — nekantravo sesuo.
— Trumpai yra taip: Donaldas informavo konsu

lą smulkmeniškai apie mus, Charlottę ir Gunz šeimą.

GEDIMINAS GALVA

Nepatenkinti socialistai
Socialistas Francois Mitter- 

randas, dalyvavęs varžybose su 
de Gaulle, socialistams ir ko
munistams nesutarus, buvo iš
jungtas iš varžybų. Jis apgailės 
tauja sutartinai su trockinin- 
kais, kad pakriko kairiojo spar
no vienybė. Jo nepasitenkinimas 
susijęs su asmeniniu nusivyli
mu, nes jis išjungtas iš rinki
minių varžybų.

Jungtinė socialistų partija 
(le parti socialiste unifie) pa
rinko savo kandidatą Michel 
Rocardą.

Demokratmis centras, suor
ganizuotas iš buvusio katalikiš
ko sočiai, sąj. MRP likuč'ų, ir 
socialistai radikalai, kurie es
mėje visai neradikalūs, spyrė 
Alain Poherą senato pirminin
ką, dalyvauti rinkimuose. Jis 
svyravo, nes nebuvo tikras kad 
padrikusiu užnugariu galės at
sispirti Pompidou

Veikllanatas kandidatas

Respublikinio sąjūdžio atsto
vas Georgės Pomp'dou, praė
jusiais metais ką tik atleistas 
iš ministerio pirmininko parei
gų, ėmė garsintis būs’ąs kan
didatu į prezidentūrą. Jo pareiš 
kimai krašte ir užsienyje praė
jusį rudenį ir net šį pavasarį, 
kad jis būsiąs prezidentu, su
kėlė juoką. Dabar jis laikomas 
rimčiausiu varžovu.

Ne Pompidou pasiruošimas, 
ne jo valstybinė patirtis, ar jo 
ypatingi gabumai, bet susidėju-

Apollo 10 į erdves išlekia gegužės 18 d. Po trijų dienų skridimo, gegužės 21 d. jie nusileis labai ar 
menulio, 10 mylių nuotolio, ir ištirs Šį brūkšniais pažymėtą mėnulio sritį, kur turės nusileisti liepc 
mėnesį Apollo 11 astronautai.

8ios sa.lygos gali praverti jam 
prezidentūros duris. Jis labiau 
žinomas už kitus varžovus. Ko
munistai ir socialistai suskilę. 
Valdančioji partija, nors per
gyvenusi nelemti s, geriau or
ganizuota už kitas prancūzų par 
rijas.

Pompidou, baigęs literatūros 
| studijas, kurį metą mokytojavo 
Marseille vidurinėje mokykloje. 
Jis turėjo polėkių būti poetu, 
tačiau j’s pasižymėjo tik gabu
mu prisitaikyti. Mokytojavimą 

j jis netrukus iškeitė į gerai ap- 
I mokamą darbą Rotschildo ban
ke. Jis ausis suglaudęs tūnojo, 
kai karo metu prancūzai vedė 
aršią kovą dėl nepriklausomy- 

| bės. De Gaulliui iškilus, jis su
gebėjo jam įsiteikti ir virš 6 
metų talkininkauti, iki buvo at
leistas iš ministerio pirmininko 
pareigų. Respublikinis sąjūdis
jam tik priemonė iškilti.

Du socialistai
Gaston Defferre, 30 metų vei 

kęs socialistų partijoje, 23 me
tus buvęs parlamento nariu, 3 
metus ministeriavęs, 12 metų 
valdė Marseille, garsųjį uosta
miestį pietų Prancūzijoje.

Jis nebuvo ištikimas sočiai’s- 
tų partijai. Jis, kaip ir Pompi
dou, vertėsi politine akrobatika. 
Defferre nuolat suko į deš'nę, 
nes iš kairio sparno jis pateko 
į centrą, o pastaruoju metu pa
suko į liberalizmą. Pompidou 
priklausė ir tebepriklauso vienai 
nartijai. bet pasižymėjo užku
lisio veikla. Prancūzai jį vadina

(Nukelta i 7 pusi.t

— Tai puiku. Matai dabar, kad Donaldas puikus 
vyras. Dar tu abejojai, — patenkinta kalbėjo Milda.

— Vicekonsulas patikino mane, kad mes esame 
specialioj globoj, nes mes savanoriškai padėjome ame
rikiečiui kariui. Jis atsižvelgė į faktus, kad mes turime 
vertingus liudijimus JAV armijoj. Tai ir yra priežastis, 
kodėl mes galime vykti į Ameriką, gal būt, specialioj 
kvotoj.

— Ar tu klausei apie mamą?
— Žinoma klausiau. Aš išaiškinau jam, kad ji 

prarado pabėgėlės statusą ir panašiai. Bet vicekonsulas 
nekreipė į tai dėmesio. Jis šypsojosi ir pasakė, kad mo
tinai nebus jokių sunkumų.

— Ačiū Dievui, tie amerikiečiai yra auksiniai žmo 
nės, — ištarė senoji motina, negalėdama suvaldyti 
džiaugsmo. Jos akys buvo pilnos ašarų.

— Bet taip pat konsulas pasakė, kad kas nors A- 
merikoje turi paruošti specialius dokumentus, vadina
mus afidevitais.

— Ką tai reiškia, — susirūpino Milda.
— Tai reiškia, kad kas nors turi mumis Ameriko

je rūpintis, pavyzdžiui duoti mums vietą apsigyventi, 
parūpinti darbą ir t. t. Tai yra emigracijos taisyklė.

— Ir kas tuos dokumentus parūpins?
— Nesirūpink, Milda, aš paprašysiu Donaldą ir jis 

mums padės.
— Aš tikiu. Ir ką dabar mes turime daryti?
— Pirmiausia mes turime paruošti visus doku

mentus. Rytoj rytą aš vykstu į stovyklą ir paprašy
siu liudijimo, kad aš ten gyvenau. Taip pat reikia tu
rėti gimimo metrikus, pažymėjimą iš policijos ir nuo

Vatikano kurijos sutarptauti nimas ir olandų viltys

GED. A. ŠAUKLYS
Apie katalikų Bažnyčios vi

dines reformas po II Vatikano 
susirinkimo rašo net antireli
giniai laikraščiai. Ne visada į- 
vykius aprašo teisingai ir da
lykiškai, bet tai naudoja kaip 
sensaciją, nes iš tikrųjų apie 
Bažnyčią per daug ir perilgai 

I tylėta. O vis dėlto katalikų Baž 
nyčia buvo ir tebėra didžiulė 
moralinė jėga, kurios įtaka sie
kia toliau negu tik pačius ka
talikus. Vengdami religijos po- 

i puliarinimo, tyli ar neigiamai 
| atsiliepia tik komunistų valdo
mų kraštų laikraštininkai. Jiem
religija dar vis opiumas...

Įdomu, kad Italijos spauda 
dažniausiai kalba apie Olandi
jos katalikus. Ypač, kai nori 
iškelti naujų reformų nesėkmes. 
Nenuostabu, kad italai vis už
kliūva už olandų katalikų, nes 
tikroviškas žvilgsnis į dabar
ties reikalavimus ir ieškojimas 
religinių atsakymų į dabarties 
klausimus dažniausiai atkreipia 
kitų dėmesį. Net kairioji italų 
spauda pasižymi konservatyvu
mu, — o kas nepatinka jų nu
sistatymui, tas jau naujovė, į 
kurią žvelgiama su įtarimu. A- 
merikiečių katalikų ir nekatali- 
kų laikraščiai apie olandų ka
talikų pastangas nuotrupomis 
perspausdina tik iš italų, kar
tais iš prancūzų laikraščių. Ma
žiau naudojasi pačių olandų pa
reiškimais ar belgų komenta
rais. Tačiau verta pažiūrėti ir 
į pačių olandų vyskupų bei va

traukas. Vicekonsulas man davė anketos blankus visai 
šeimai ir Charlottei.

— Ar nesakė konsulas, kaip ilgai mes ligi kelionės 
Amerikon turėsime laukti?

— Tai priklausys nuo daugelio sąlygų. Pirmiausia, 
ten bus trumpas apklausinėjimas.

— O ir vėl visokie tikrinimai, — ji suraukė an
takius, — visa tai gąsdina mane.

— Nibijok, Milda, — tęsė Vytautas, — šis ap
klausinėjimas bus kitos rūšies. Taip pat patikrins dak
taras. Ir kai visa ši procedūra be užkliuvimo praeis, 
tai, pagal konsulo nuomonę, mes galime pasiekti A- 
meriką apie Kalėdas.

— Tai puiku. Apie Kalėdas? Aš negaliu tikėti.
— Aš nežinau, bet konsulas sakė, kad du transpor

tai siunčiami į Ameriką kas mėnuo. Žinoma, aš neti
kiu, kad mes išvyksime iš Vokietijos taip greit. Gal apie 
sausio ar vasario mėnesį.

— Sausio ar vasario mėnesį taip pat gerai. Na, o 
ką apie panelę Charlottę?

— Jai tos pačios sąlygos. Žinios apie ją yra geros. 
Vicekonsulas tik abejoja dėl vieno klausimo, ar ji ne
buvo nacionalsocialistų kokios nors organizacijos na
rė.

— Aš nebijau. Ji yra išmintinga mergaitė. Ji kal
ba puikiai angliškai ir ji žinos, ką sakyti ir k6 nesaky
ti. Bet aš pamiršau, Donaldas čia buvo.

— Ką jis sakė?
— Jis norėjo susitikti tave. Teigė, kad turįs spe

cialų su tavimi reikalą.
I Buk (taupiau >

dovaujančių katalikų nuomo
nes.

Praeities įtaka

Olandai katalikai ilgai netu
rėjo platesnių teisių politiniame 
Olandijos gyvenime, vyraujanti 
religija buvo ir tebėra protes
tantizmas, nors katalikai su
daro daugiau negu trečdalį tau
tos. Pastaruoju metu jie turi 
svorį ir politikoje, jie draugiš 
kai kalbasi su protestantais, bet 
vis tik labiau rūpinasi savo ti
kėjimo gilinimu, savomis orga
nizacijomis, parapine veikla, su
augusiųjų religiniu švietimu, 
negu politika. Šiuo požiūriu o- 
landų katalikams įtakoja ; ra- 
eitis, kovose jie įprato vis gi
liau pažinti tikėjimą ir suprast 
skirtumus tarp savęs ir kitų. 
Dėlto nenuostabu, kad jie ir 
į italų katalikybę žvelgia su 
tam tikru abejingumu.

Ilgas ispanų valdymas ir ko
vos prieš ispanus yra iki šiol 
olanduose išlaikęs priešiškumą 
romaniškoms tautoms. Be to, 
romaniškų kraštų (ispanų, ita
lų, iš dalies — prancūzų) reli
ginis abejingumas, paviršutiniš
kumas ir išorinių formų perdė
tas gerbimas yra nepakenčia
mas olandų, kurių net eilinis pa 
saulietis domisi teologiniais 
klausimais. Šiuo atveju supran
tamas ir jų savitos religinių 
praktikų apraiškos bei aiškes
nių atsakymų į esminius klausi
mus ieškojimas.

Kai pop. Paulius VI savo ke
liose priešvelykinėse kalbose pri 
s'minė kai kuriuos neigiamus 
poreiškius dabartinėje Bažny
čioje. paminėdamas perskubins 
ir neapgalvotas reformas kuni
gu išėjimus, kai kurių tradic;- 
nių nuostatų lengva paniekini
mą, tai kai kurie laikraštinin
kai paskelbė, kad popiežius kal
bėjo apie dalies kataliku išsisky 
rimą iš Bažnyčios. Italu laik
raščiai tuoj nritaikė Olandiios 
'"kalikams. Gana plačiai skai
tomas laikraštis “La Stamna” 
net tiesiog nurodė i Oland’ja, 
kaip galimą atsiskyrimo šalinin 
kę.

Krikščioniškas gyvenimas

Prisimintina, kad Olandijos 
katalikai dar iki šiol paeai ka
talikų skaičių duoda didžiausią 
procentą misijonierių. Tik no to 
eina Airija, Vokietija, Belgija, 
Angl’ja. Isnanija. Prancūziia, 
Italija (1968 m. duomenimis). 
Olandija po II Vatikano susirin 
kimo dėl savo liturginių ir veik
los naujovių buvo puolama ki
tų kraštų katalikų. Tačiau prak 
tikuojančių katalikų procentu 
kiti katalikiški kraštai toli at
silikę nuo olandų. Olandijoje

(Nukelta j 4 nsl.)
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TRADICINIS ARBATOS GĖRIMAS 
JAPONIJOJE

ALDONA S. MICHELEVICIENĖ
Arbatos atsiradimo istorija 1 da jau visi svečiai susirinkę, šei-

Pietinė Kinija yra arbatos tė- mininkė įneša verdančio van- 
vynė. Jau žiloje senovėje arbatos1 dens katilą, kurį pastato ant an- 
augalas buvo pažįstamas kinie- glimis kūrenamos japoniško sti
bių botanikoje bei medicinoje, liaus krosnelės.
Tais laikais, jie laikė arbatme-j Po to šeimininkė, atsiklaupu
sio lapelius vaistu, kuris, atseit, si ant kilimo pradeda patį arba- 
mažinęs įtampą bei nuovargį ir tos paruošimą. Arbatos gėrimo
net “praskraidindavęs” sielą bei 
sustiprindavęs valią. Kiniečiai ti-

ceremonija eina pagal nusisto
vėjusias taisykles, apeigas, kurios

kėjo, kad arbata pataisydavusi i pradedamos servetėlės (fukusa) 
sušlubavusį regėjimą, be to, iš lankstymu, arbatos indų bei kitų
sutrintų arbatžolių jie gaminda
vę mostį, kuria tepdavę reumato 
kamuojamus sąnarius.

Kasdieninės arbatos gėrimas 
plačiau paplito Kinijoje tik apie 
5-tą šimtmetį. Nuo tada nebū
davę nė vieno parengimo ar pa
silinksminimo, kuriame nebūtų 
teikiama arbata. Poetai pradėjo 
kurti eiles šio gėrimo “garbei”. 
Iš tų laikų kilo arbatos kinietiš- 
kas vardas “cha”, kurį daugelis 
tautų savotiškai išsivertė į savo 
kalbą. Arbatos “gardžiavimasis

prietaisų peršluostymu, kol pa
galiau prieinama prie pačios ar
batos užplikinimo bei jos serva- 
vimo. Svečiai per visą tą laiką 
tylėdami seka ir stebi visus šei
mininkės judesius, tartum kuni
gą atliekantį religines apeigas.

Mums, vakariečiams, atrodo 
labai keista, kad iš tokio nieko 
— arbatos puoduko — daromas 
toks didelis dalykas — savotiš
ka ceremonija, lyg kokia medita
cija. Japonai gi savo arbatos gė
rimo tradicijas motyvuoja, saky-

Kinijoje pergyveno tris periodus., ktad senove)e vJakarų PasĮu’ 
Pirmoji arbata buvo parduoda I į? v>"10 ®ach?
ma kieta, supresuota forma. 
Toks “cha” gabalas buvo verda
mas vandenyje gana ilgai, kol 
gaudavosi gintarinis eleksyras. 
Antroji, vėlesnių laikų arbata, 
buvo milteliai gauti iš smulkiai 
sutrintų arbatžolių. Tokia “cha” 
būdavo tik sumaišoma su karš
tu vandeniu ir geriama. Paga-

Trys lietuvės Japonijoje: 
Michelevičienė

(iš kairės) Dzuta Pavila nytė-McClosky, Gražina Meiuvienė ir Aldona

MŪSŲ KOLONIJOSE

OLANDŲ KATALIKŲ 

VISPUSIŠKAS POKALBIS

(Atkelta iš 3 psl.)
praktikuoja (sekmadieniais lan 
ko Mišias, eina bent metinės iš
pažinties ir t. t.) 70% katali
kų, Airijoje — 65%, Vokietijo
je — 62%, tuo tarpu Italijoje 

Daugelis Europos kraštų dar ir 10-12%, Prancūzijoj — 15%, 
šiandieną turi įdomių ir gražių, Ispanijoje — 18%. Tik JAV
tradicijų, susijusių su vyno ga
minimu ir jo gėrimu. Daug dai
nų yra sukurta to “tauraus” gė
rimo garbei. Todėl, anot japonų, 
vakariečiai neturėtų stebėtis to
kiu japonų ypatingu vertinimu 
arbatos puoduko.

liau paskutinis arbatos paruoši- Kiekvienam turistui, atvyku- 
mo būdas, kuris išliko iki šių lai- šiam į Japoniją, patartina pama- 
kų, yra arbatžolių užplikinimas tyti šią savotišką arbatos gėrimo 
verdančiu vandeniu. ceremoniją, kurią kitur pasauly-

Apie 9-tą šimtmetį arabų, 01 je sunku rasti. Didieji Tokio vieš-
kiek vėliau ir olandų pirkliai su
pažindino Europą su arbata, ku
rios vartojimas plačiau paplito 
tik apie 16-tą šimtmetį, kada ar
bata buvo kaip gėrimas pradėtas 
plačiai vartoti Prancūzijoje, o y- 
patingai Anglijoje ir Rusijoje. 
Vieni tų laikų mokslininkų arba
tą gyrė, kiti peikė. Anglas Jonas 
Hantvay (1756) gąsdino žmo
nes, sakydamas, kad arbatos var
tojimas neigiamai atsiliepsiąs į 
žmonių ūgį, išvaizdą ir jų ben
drą sveikatingumą, o moterys 
prarasančios grožį — skaisčius 
skruostus.

Nepaisant visų bauginimų, ar
bata paplito po visą Europą, o 
Anglijoje ji tapo kasdienine bū
tinybe.

Arbata Japonijoje

Apie 8-tą šimtmetį kiniečiai su 
pažindino japonus su arbata ir 
jos auginimu. Japonai greitai ir 
noriai pasisavino ne tik šį gami
nį ir jo auginimą, bet ir patį var
dą. 15-me šimtmetyje Japonijo
je “cha” gėrimas išbujojo į es- 
tetizmą, “teaizmą”. Arbatos var
tojimas Japonijoje pasidarė savo
tišku kultu, kuris išsivystė į sa
votišką tradiciją, susijusią su gro
žio garbinimu, kilnumo ir elegan 
cijos pajautimu. “Cha” gėrimas 
virto lyg kokia šventa ceremoni
ja, laike kurios svečiai su šeimi
ninkais pergyvena bendrą vidu
jinį, dvasinį džiaugsmą.

Japonijoje mėgiamiausias lai
kas arbatai yra vėlyva popietė. 
Svečiai paprastai kviečiami 
“cha” ceremonijai per kokias 
nors šventes. Ta proga visi pa
sipuošia, o moterys japonės dau
giausia dėvi savo tradicinius ki- 
mano. Arbatos ceremonija (ja
poniškai “cha-no-yu”) papras
tai vyksta viename gražiausių 
kambarių, kurio sienos būna iš
puoštos orientališkais paveikslais 
ir išdekoruotos japoniškais orna
mentais. Keletas vazų su įvai
riausiomis gėlėmis yra viena būti
nybių tokio svečių kambario. Gė
lių įdomus sugrupavimas ir sudė
jimas į puokštes yra japonės šei
mininkės pasididžiavimas (Japo
nijoje, Tokio mieste yra net kele
tas gėlių sudėjimo mokyklų — 
“Flo\ver Arranging Schools").

Japoniškų namų grindys dau
giausia išklotos iš žolių pintais 
kilimais. Svečiai sodinami ant iš
mėtytų po kambarį pagalvių. Ka

bučiai, norėdami supažindinti sve 
timšalius su japoniškais papro
čiais ir tradicijomis, laikas nuo 
laiko suruošia tokias “cha-no-yu” 
-arbatos gėrimo ceremonijas.

-o—
RŪPINAISI MISIJOMIS

praktikuoja 65% į parapijas į 
sirašiusių katalikų.

Čia neliečiami teologų specia
listų re;kalai (teologija yra 
mokslas), bet dauguma olandų 
taip pat domisi ir teologija, bent 
geresniu savo tikėjimo pažin - 
mu. Dėlto tiems, kurie težino 
tik katekizminių vadovėlių re
ligijos aiškinimus, nesupranta
ma, kaip viso krašto katalikai 
gali kalbėti ir apie teologinius 
klausimus, ir apie reikalingas 
reformas, ir religinį gyvenimą 
ir net apie religinio gyvenimo 
pritaikymą dabarties reikalavi
mams. Tai kartais gali būti per 
dėta, nes šiuos reikalus svars
to savo tarpe ne specialistai, 
bet tai kartu ir jungia v sus 
vienam tikslui — gilesniam re-

Tautų Evangelizacijos kon- 'Ilginiam gyvenimui.
gregacija (anksčiau vadinta Ti
kėjimo platinimo kongregacija T 
jau pradėjo specialių posėdžiij 
sesiją, kurioje, vadovaujant kar
dinolui Agagianian nagrinėja
mos temos: Misijų personalo for 
mavimas; Misionierių pašaukimų 
problema ir Pasauliečiai misijų 
darbe. Posėdžiuose dalyvauja į- 
vairių tautų misijinių institutų 
atstovai.

landų nors kalba su svetimtau
čiu ar svetur gyvenančiu olan
du, — vistiek su pasauliečiu, 
kunigu ar vyskupu, — jis ma
to, kad jų informacijos apie į- 
vykius šiame krašte nėra nei 
pilnos, nei teisingos... Žmonės 
dažnu atveju turi tiesiog fan
tastiškų idėjų apie tai, kas čia 
darosi, ir daro toli siekiančias 
ir klaidingas išvadas. Dažniau
siai jų žinios yra visiškai klai
dingos, perdėtos ir netikslios. 
Faktai gali būti lengvai patik
rinti, bet kaip tik svetur jie 
imami skirtinga prasme, iškrei
piant t’krąią jų kryptį”. Toliau 
vysk. H. Ernst išdėsto tikrąją 
olandų katalikų religinę būklę 
ir paaiškiną, kaip jie skiria es
minius nuo neesminių religijos 
dalykų.

Amerikiečių žurnalistas G. G. 
Higgins, neseniai lankęsis Olan
dijoje, patvirtina tuos vyskupo 
išdėstytus faktus, prdėdamas, 
kad jie ne tik nėra linkę į atsi
skyrimą nuo Bažnyčios, neiš
kreipia tikėjimo esmės, bet kaip 
tik II Vat'kano susirinkimo dva 
šioje veda nuoširdų pokalbį ku
ris juos lydina vienybėn, gyvi
na jų religinį gyvenimą, aiškiau 
parodo tikrąją krikščionišką 
meilę vienų kitiems, net savo 
atsiskyrusiems broliams, su ku
riais jie iki šiol teturėio t’k silp
nus ryšius. Paskiro asmens — 

nukry
pimas ar perdėjimas bandymuo
se neatstovauja visai olandų 
Bažnyčiai.

Olandai — nuoširdūs pokalby

Šiuo klausimu labai aiškiai 
pasisako Bredos vysk. Huber
tas Ernst savo naujausioje kny 
goję apie Bažnyčią Olandijoje.
Jos jau yra. pasirodęs ne tik 
olandų, bet ir prancūzų kalba 
leidimai. Jis kartu su visais o-
landais katalikais jaučiasi įžeis ! kunigo ar pasauliečio^ 
tas tokių paviršutiniškų ir ne
teisingų sprendimų. “Jei kurs o-

■
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Su didelėmis viltimis į gyvenimą. Nuotr. V. Maželio

sekretoriato vadovu — olandas 
kard. Willebrands, kai sudaryta 
iš žymiausių pasaulio specialis
tų tarptautinė teologų komisi
ja, tai Olandijos katalikai su pa 
sitikėjimu laukia nuoširdesnio 
dialogo.

Galima olandų katalikų ban
dymuose įžvelgti skubotumo, pa 
daryti kai kurių priekaištų, bet 
negalima jų laikyti nei schiz
matikais, nei juo labiau hereti- 
kais. Jų krikščioniškumo žymė 
yra religijos pritaikymas gyve
nimui. Blogiau yra indiferent'z- 
mas ir tyla, kada reikia kalbėti 
ir veikti. O savo religiniu gy
venimu vistik olandai šiuo me
tu yra pačioje viršūnėje, — jie 
pirmieji pradėjo įgyvendinti nau 
jiems laikams tinkamą krikščio
nybės dvasią.

Waukegan, Illinois
NAUJA APYLINKES 

VALDYBA

Jau virto tradicija apylinkės 
valdybą rinkti korespondenci- 
niu būdu. Prieš savaitę laiko 
naujai kadencijai koresponden- 
ciniu būdu buvo išrinkta nauja 
apylinkės valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis taip: Pranas 
Petroliūnas — pirmininkas ir 
socialinių reikalų vadovas, Jani
na šalnienė — vicepirmininkė, 
švietimo ir kultūros reikalams, 
Rimas Tamašauskas — vicepir
mininkas. jaunimo ir sporto rei
kalams, Elena Skališienė — iž
dininkė, Aldona Kavaliūnienė — 
sekretorė. Naujai valdybai lin
kime našaus darbo.

IŠVYKSTA J VIETNAMU
Ričardas Kružikas praėjusį 

rudenį buvo pašauktas Dėdės 
Šamo atlikti karinę prievolę. 
Išėjęs pradinį apmokymą, buvo 
pasiųstas į Komunikacijos mo
kyklą, kurią sėkmingai baigė ir 
gavo 3 savaites atostogų ir po 
jų išvyksta į Vietnamą. Drau
gai ir pažįstami Ričardui linki

geros sėkmės ir, atlikus ten nu
statytą laiką, laimingai sugrįžti.

lanke ligonį

Jau daug metų, kai inž. Bro
nius Vogulis gydosi Elgin ligo
ninėje ir kadangi jis čia neturi 
artimųjų, tad karts nuo karto 
jį aplanko bendruomenės na
riai. Šiomis dienomis ligonį lan
kė Pranas Kružikas ir Juzefą 
ir Jeronimas Triukai. Jie jam 
nuvežė dovanų ir paliko šiek- 
tiek pinigų.

Broniui Voguliui sušelpti 
Waukegano LB apylinkės val
dyba turi sudarius kelių šimtų 
dolerių specialų fondą.

vp.

— Anglijos aukštuosiuose rū 
muose lordas Boothby pasakė, 
kalbą, kurioje kritikavo vyriau
sybę, kad ji išleidžianti pašto 
ženklus blogais klijais padeng
tus. Vyriausybės vardu atsakė 
ponia Serota, patardama jam 
klijais padengtą ženklo dalį du 
kartu palaižyti, — Tada jūsų 
didybė būsite tikrai patenkin
tas — pasakė ji.

Balfo Chicagos apskrities vajaus apyskaita
(Dėl rastų netikslumų rašyti ar skambinti: A. Gintneris, 3221 W. 61 St., Chi

.$800,6(10 BIOLOGIJAI
National molkslo fundacija pa 

skyrė $800,000 Illinois techno
logijos instituto biologijos sky
riaus praplėtimui.

Jei ir yra rūgimo katalikų 
vidaus gyvenime, dėl per lėto 
reformų vykdymo, tai jo yra 
mažiau negu kitur, net mažiau 
negu JAV-se. Svarbiausia, sa
ko tas pats žurnalistas, kad o- 
landai kalba atvirai ir nuošir
džiai tarp savęs ir su kitais. Jie 
atvirai kalba ir su savo vys
kupais, o šie jų išklauso ir mė
gina rasti reikalinaus atsaky
mus. Olandai katalikai gal per 
mažai rūpinasi socialiniu ir po
litiniu gyvenimu, bet ir tai rei
kia matuoti praeities įtaka. Iš 
kitos pusės, Olandijos socialinis 
gyvenimas yra kur kas aukš
tesni negu Amerikoje, Pran
cūzijoje ar Italijoje. Nereikia 
nė kalbėti apie P. Amerika. A- 
ziią ar Afriką — atsilikusius 
kraštus.

Laukia supratimo

Tiek olandų, tiek ir kitu kran
tų katalikai laukia artimesniu 
lyčių su BažnyVos centru. Ju 
akys krypsta ten vnač šiuo me- 

kada Vatikano kuriia yra 
kaskart labiau tarntautinama. 
Kai raktinėms vietoms buvo 
uaskirti kitu ta.ru kardinolai, 
olardu katalikai nudž'itaro kad 
šit gQriau sunras efisk’io k”n"- 
tn relicines problemas, religi
nės veiklos nrit.aikvma mokslo 
nažangai ir d n Tvartini a m frtnrp,. 

nimni Kai Vatikane valstvbės 
sekretorium naskirtas prancū
zas kard. J. V’llot. kunigų kon
gregacijai — amerikietis kard. 
J. Wright, krikščionių vienybės

cago, III. 60629, telef. HE 6-1691)

“Tėviškės” parapijos prie bažnyčios 
aukotojų sąrašas:

$10. — Kun. A. Trakis, V. J. Trump- 
jonas, J. Kelertas, A. Kelertas.

$5. — j. 1. Kasparaitis, H. Wenzelie- 
nė, H. Obrikaitis;

$3. — Genutienė, K. Juškėnas, K. 
Vaišvila.

$2. — R. Timpfas, H. Sinickas, Ka
minskas, E. Panavas, M. Pauperas, J. 
Lampsatis, M. Idzelis, A. Paulikaitis, 
ir po $1 —- 19 asm. Iš viso surinkta 
$100.

Lemonto Balfo skyriuje:
$36. — K. Biskis;
$11. — J. Sirutis, S. Budas, V Ka- 

mantas, V. Šoliūnas, P. šapalas ir G. 
Biskis;

$10. — A. Grinius, K. Jakštas, R. 
Paškus, L. Paulius, M. Mackevičius, P. 
Abrqmaitis,;

$6.— K. Balčiūnas, I. Navickas, V. 
Umbrazas,

$5. — M. Nagys, A. Petkevičius, M. 
Jakaitis, K Dapkus, A. Nagys, B. Lu- > 
kas, M. Katiliškis, K. Šimulis, J. Kaci- 
liauskas, A. Buinevičius, J. Valauskas, 
J. Jovarauskas. R. Kronas, K. Laukai
tis. M. Jurgaitis ir PX.

$3. — A. Laukaitis, P. Atkočaitis, M. 
Simonaitis, R. Burba,

$2. — dr. M. Jankus, V. Zeikus, K. 
Jakaitis ir K. Balsevičius. Po $1. — M. 
Zander. Iš viso surinkta — $297.00.

Town of Lake 48 skyriuje:
$20. — A. Giniotis, St. Tiškevičius.
$15. — Baltika-J. Ankus,

$10. — J. F. Eudeikis, Pr. Alseika, N.
J. Zakarai, B. Milašius, Jz. Grabaus-
kas, —

$6, — P. Menkeliūnas,
$5.__ St. Daržinskas, St. Dubulis, J.

Ruloka, J. Martinkus, J. Kincinas, J. 
Ruokis, J. Sležys,

$4. — J. Litvinas,
$3. — pr. A. Kavaliūnas, K. Jankaus

kas, E. E. Kolosovas, St. Bliukis,
$2. — J. Dobilas, H. Hube, B. Vait

kus, V. Jaugei. Viso — $170. —
Beverly Shores — Sandu nuošė:
$15. — Lietuvių Klubas, Dang. ir 

Eug. Bartkus,
$10. — Ir. V. Jonynas, Rudys su 

žmona,
$7. — Er. ,Erdv. Masiulis,
$5 — J. Eigelis, A. Brasky, Z. A. 

Jonynas, P. Rudys, L. Arbas, G. Kau
nas, J. Mildažis, J. Noreika,

$3. — Syway Motei,
$2. — Baipšys ir Ir. L. Nekus. Viso 

— $109.00.
Nąrth Side 4 skyriuje:
$>75 — dr. J. B. Blikaitis,
$25. — V. ir T. Janulaitis,
$20. — dr. J. Bartkus, J. J. Baužys, 

kun. M. Kirkilas,
$15. — dr. A. Milaknis,
$>.2. — dr. J. Šabanas.
$10. — St. Gasiūnas, Krikščiūnai, 

Molkas,
$6. — J. Vadopalas,
5. — W. V. Mankus, J. Kasperaitis, 

W. Strofa, L. S. Daukus, K. Gudai
tis, O. Bitautas,

$3. — A. S. Rukauža, B. V. Tūbelis, 
$2. — A. Wilson — $1. — Mar

kūnas — 2. —, E. Umbrasas __  1. —
Viso $377.00.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Princesė Anna, D. Britanijos kara
lienės duktė, vyksta j banketą Vie
noje, jos tėvų karalienės Elzbietos 
II ir princo Pilypo vizito Austrijoje 
metu.

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Vienintelis tokios plačios a- 
pimties vadovėlis lietuviams, be
simokantiems ir besitobulinan
tiems anglų kalboje. Knyga su
pažindina su visais anglu kalbos 
savitumais, gramatika ir sintakse, 
parodo ir paaiškina anglicizinus. 
Visi aiškinimai lietuvių kalbo
je, daugybė kalbinių pavyzdžių 
su jų vertimais i lietuvių kalbą. 
Apie 200 psl., kietuose apdaruo
se. kaina — $3.50.

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

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
8K 2^ TvS ^E^E

luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii
DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
v. baravyko

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas ...........................$6.00
lApie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

, V. PETERA1Č1O
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)

B. PIESAKSKO — B. SVECEVICIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Angių—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 

žodynėlis $2.00
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri

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

jubiliejus
PHILADELPHIA, Pa.

Šv. Petro lietuvių parapija 
South Boston, Mass., buvo palai
minta gausiais dvasiniais pašau
kimais. Kai kurios lietuviškos 
šeimos yra davusios tris ar ketu
rius sūnus ir dukras dvasiniam 
gyvenimui. Didelę įtaką į jauni
mą turėjo parapijos klebonas Ka
zimieras Urbonavičius, žinomas 
kaip poetas “Jonas Kmitas”. Jau
nas kunigas Pranciškus Stra- 
kauskas uoliai veikė su jaunimu, 
ir drąsino juos tęsti aukštesnius 
mokslus, ir žengti į dvasinius pa
šaukimus.

Du kunigai, kurie taip gi rūpi
nos dvasiniais pašaukimais, bu
vo klebonas kun. Pranciškus Vir- 
mauskis ir kun. Kazimieras Jen- 
kus.

Vincas ir Ona Jurgelaičiai pa
aukojo tris šeimos narius bažny
čios tarnybai. Dvi dukterys yra 
Nukryžiuoto Jėzaus seselių kon
gregacijos narės. Sesuo M. Bap
tistą šiuo metu eina slaugės pa- 

i reigas Šv. Marijos Viloj- Elm- 
hurst. Seselė M. Paulina yra mo
kytoja Šv. Petro parapijoj, Bosto
ne. Sūnūs Antanas yra dominin
konų ordino narys ir yra svetimų 
kalbų dekanas Providence kole
gijoj Providence, Rhode Island.

Šių trijų vienuolių mamytė 
Ona yra iš Vilkaviškio kaimo, o 
tėvas Vincas iš Pilviškių. Šeimos 
galva, mylimas tėvelis, mirė 19- 
53 metais.

Šv. Petro parapija savo pirmais 
metais neturėjo parapijos mokyk 
los. Didžiuma jos jaunimo tuo 
metu buvo auklėjami viešose 
mokyklose. Jaunuolis Antanas 
Jurgelaitis lankė viešą pradinę 
mokyklą^ ir po to “Boston La- 
tin” aukštesnę mokyklą, kurią 
užbaigė 1935 metais. Įstojo į tė
vų domininkonų vedamą Provi-

* dence kolegiją kurioje mokėsi 
iki 1937 m.

Rūgs, 1937 metais, jausdamas 
pašaukimą į vienuplišką gyve
nimą stojo į Šv. Rožės domininko 
nų vienuolyną Springfield, Ky. 
Pirmus laikinius vienuolio įža
dus sudarė rugsėjo 15 d., 1938 m. 
Domininkonas tėvas B. Pauliu
kas, brolį Antoniną numatė 
Lietuvos Domininkonų provinci
jos misijoms.

Kunigystės mokslus Antoninas 
V ėjo Šv. Tomo kolegijoj River Fo

rest, III. nuo 1938 -1940 m., į- 
Si gydamas bakalauro laipsnį. 
Trečius filososfijos mokslo metus 
tęsė Šv. Juozapo vienuolyne So-
merset, Ohio.

Jaunas klierikas lankė teologi
jos kursus Pontifikaliniame te
ologijos fakultete, Washingtone, 
D.C., nuo 1941 iki 1944 m. 
1944 m. vysk. Lemieux įšventi
no kunigu domininkonų koply
čioje Washingtone. Jaunas tėve
lis grįžo prie mokslo, ir 1945 m. 
įsigijo mokslo laipsnius teologijo
je

Domininkonų ordino vyriau
sybė, matydama šio jauno kuni
go mokslo gabumus skyrė jį tęsti 
aukštesnius mokslus. Jį siuntė į 
katalikų universitetą Limos mies
te Peru, kur jis mokėsi nuo 1945 
iki 1948 m. Tenai gavo daktara
tą, sėkmingai apgynęs disertaci
ją: “Kristiada, išsami studija e- 
pikos kurią parašė Tėv. Diego 
de Ojeda, O. P.“f Po filosofijos, mokslus studija
vo San Marcos universitete Limo
je, Peru, ir Santo Domingo u- 
niversitete, Domininkonų respu
blikoj iki 1949 m. Studentavimo 
metuose jis keliavo pei Peru, Ko
lumbiją, Ekvadorių, Meksiką ir 
Domininkonų respubliką.

Rug. 1949 m. tėvas Antaninas 
sugrįžo į Ameriką ir buvo paskir
tas Ispanų kalbos mokytojum

« Providence kolegijoje.
Kun. Jurgelaitis ne vien dėstė 

ispanų kalbą ir literatūrą, bet 
paruošė televizijai Ispanų kalbos 
pamokas, kurias sekė 525 studen
tai. Jis paruošė ir vedė Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo pro
gramą per televiziją.

Vasaros metu veądavo rekolek
cijas lietuvaičių seselių vienuo
lėms anglų ir lietuvių kalbomis. 
Dažnai pravedė rekolekcijas

mergaitėms Brocktone ir Putna- 
me.

1956 m. buvo kapelionas stu
dentų ekskursijai į Europą, Šv. 
Jono universitetas, Long Island., 
apdovanojo jį “Our Lady of Gu- 
adulupe”, medaliu dėl jo nuopel
nų bevedant gilesnius santykius 
tarp abiejų Amerikų.

Kun. Jurgelaitis paskutinius 
20 metus vis rado laiko patarnau
ti lietuviams Šv. Kazimiero pa
rapijoj Providence. Miręs klebo
nas kun. Jonas Vaitekūnas ir da
bartinis klebonas kun. Vaclovas 
Martinkus dažnai kviečia jį tal
kon.

Nuo jaunystės dienų jisai yra 
Lietuvos Vyčių organizacijos na
rys. Pradėdamas su Vyčių kp. 
Bostone, ir dirbdamas 103 kuo
poj Providence, jis buvo Naujos 
Anglijos Vyčių apygardos dvasios 
vadas, ir yra trečio laipsnio vyčių 
narys.

Birželio 1 d., 10:30 vai. ryto,

Kun. A. Jurgelaitis, OP

Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj Providence, R.I., kun. Jurge
laitis atlaikys savo sidabrinės ku
nigystės sukaktuvių iškilmingas 
Šv. Mišias. Po šv. Mišių Provi- 
denco lietuviai ruošia pagerbi
mo puotą parapijos salėj.

Birželio 8 d., jisai atlaikys ju
biliejines šv. Mišias savo tėviš
kėje South Bostone, Šv. Petro 
parapijos bažnyčioj 11:30 vai. r. 
Jo, ordino konfratras ir nuo jau
nų dienų bičiulis kun. Žvirblis 
pasakys pamokslą.

Kun. Jurgelaitis, Amerikoj gi
męs, bet pilnas lietuviškos dva
sios. Jam linkime Dievo palaimos 
tęsti darbą Dievui ir tėvynei.

Jonas A. Stoškus

KARD. SAMORE KELIONĖ
ISakramentų Kongregacijos 

Prefektas, lietuvių tautos bičiu
lis kardinolas Antonio Samore, 
lydimas savo privataus sekreto
riaus, Italijos lietuvių bendruo
menės pirmininko prelato Vin
co Mincevičiaus, iš Romos išvy
ko į Filipinų sostinę Manilą, kur 
iškilmingai atidarė pirmąją Azi 
jos katalikų radio stotį pavadin
tą “Radio Veritas” vardu. “Ra
dio Veritas” stotis kasdien per 
duos Azijos tikintiesiems reli
gines programas ir informacijas 
iš katalikų Bažnyčios gyvenimo 
penkiomis kalbomis, būtent tai 
landiečių, vietnamiečių, kinie
čių, malajiečių ir korėjiečių kai 
bomis.

Praėjęs viesulas apgriovė Shepherdsville, Ky„ vietovę. Vienas asmuo sužeistas.

Philadelphijos taut. šokių grupė “Žilvinas”, su pasisekimu pasirodžiusi televizijos programoje ir per 
dvi dienas tarp. mugės programoje. I eil. ketvirta iš d. vadovė Estera Bendžiūtė.

BOSTONO ŽINIOS
PAMINĖJO ŠAULIU PENKIAS

DEŠIMTMETĮ

Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa Bostone, kuriai vadovauja- 
ja Juozas Stašaitis, gegužės 4 d. 
surengė Lietuvos Šaulių sąjungos 
įkūrimo penkiasdešimties metų 
paminėjimą. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, So. Bostone, mišių 
pamoksle kun. klebonas A. Bal- 
trašūnas gražiai paminėjo tuos, 
kurie ryžtasi ginti laisvę.

Pats minėjimas su programa 
vyko po pietų Lietuvių Piliečių 
dr-jos auditorijoj So. Bostone. Mi 
nėjimą pradėjo kuopos pirm. Sta
šaitis, o minėjimo pragramai va
dovauti pakvietė A. Tumą. Į gar
bės prezidiumą buvo pakviesti 
Šaulių s-gos tremty pirm. V. Iš
ganantis, iš Chicagos, Lietuvos 
garbės konsulas A. Shallna. 
Pranciškonų provinciolas L. An 
driekus, kleb. A. JBaltrašūnas, 
Lietuvos Veteranų s-gos “Ramo
vės” skyr. pirm. B. Bajerčius, A- 
merikos Lietuvių B-nės tarybos 
pirm. J. Kapočius, šokių vadovė 
Ona Ivaškienė, prof. V. Man- 
tautas ir vyr. skaut. Molis. Vė
liavas įnešus buvo pašventinta 
nauja kuopos vėliava. .Šventino 
kun. Baltrašūnas, o vėliavos kri
kšto tėvais buvo Aleksandras 
Mantautas ir Ona Vanagaitytė- 
Šležienė. Šaulių S-gos žvaigžde 
buvo apdovanoti J. Kapočius ir I- 
vaškienė, o Šaulių s-gos meda
liu J. Stašaitis, Step. Minkus, B. 
Utenis ir J. Liutkonis. Skaut. Mo
lis prisegė Skautų s-gos ordinus 
Šaulių S-gos pirm. V. Išganai- 
čiui ir A. Mantautui. M. Jankaus 
šaulių kuopos pirm. V. Išganai- 
tis kalbėjo apie Šaulių s-gos įsi- 
steigimą, nuveiktus darbus Lie
tuvoje, narių skaičių, sąjungos 
reikalingumą, jos atkūrimą trem
ty, pasisakymus apie atkūrimą, 
lietuvių patriotizmą bei ištiki
mybę Lietuvai.

Šaulių S-gą su 50-čiu ir šią 
kuopą sveikino vyr. skaut. Molis, 
ramovėnų skyr. pirm. B. Bajer
čius, LB J. Kapočius, Piliečių 
klubo vardu A. Matjoška, Mar
tyno Jankaus kuopos vardu A. 
Mantautas; raštu sveikino — Vy
tauto Didžiojo kuopa iš Chica
gos, Putvio kuopa iš Toronto.

Trumpą paskaitą skaitė prof. 
dr. Vaidevutis Mantautas. Jis 
pradėjo poeto B. Braždžionio žo
džiais apie žmogų keliaujantį per 
pasaulį. Jonas Vanagaitis buvęs

vienas iš tų didelių lietuvių, ku
ris atsisakęs gero ir užtikrinto gy
venimo kaip išsimokslinęs vokie
tis Vokietijoj, o ryžęsis dirbti sa
vo tautai Lietuvai. Daug Vana
gaičio atliktų darbų ne tik raš
tuose, bet ir spaudoj neminimi. 
O tais laikais kovoti prieš kultū
ringą ir galingą Vokietiją buvę 
daug sunkiau negu šiandien 
prieš nemokšas rusus. Vanagai
tis matęs dvi aušras Lietuvai, vie 
ną iš Vilniaus, kitą iš Klaipęs. Jis 
daug dirbęs, kad Lietuva būtų 
laisva. Nei Martynas Jankus, 
nei Jonas Vanagaitis neturėję jo
kio kompromiso šioje kovoje. Jie 
pasirinkę lietuvybę.

Prof. Mantautas visada kalba 
sentimentaliai ir naudodamas 
poeziją. Toks jis buvo ir šiuo kar 
tu, kalbėdamas apie tuos dide
lius lietuvius, ypatingai Joną Va
nagaitį.

Buvo sugiedoti, Amerikos ir 
Lietuvos himnai, prie piano Ju
lius Gaidelis. rio

Šiame minėjime' dalyvavo ir 
Pranciškonų provinciolas L. An- 
driekus ir jų išlaikomos gimna
zijos mokiniai. Mokinių choras, 
diriguojant muz. Juliui Gaide- 
liuo, padainavo “Dunda žemė- 
mėje griaustiniai”, “Pasėjau do
bilą”, “Vėliavos iškeltos plakas”, 
“Dainuojanti jaunystė”, “Čiu- 
dra-la-la” ir “Lik sveika mergu
žėle”. Tos pačios gimnazijos mo
kiniai suvaidino jų pačių parašy 
tą ir režisuotą dviejų veiksmų 
vaidinimėlį “Partizanų kerštas”. 
Vaizdelis iš Lietuvos partizanų 
gyvenimo ir veiklos. Gimnazijos 
šokėjai, kuriems vadovauja bos- 
toniškįs inž. Bruzgys, pašoko ke 
lėtą tautinių šokių. Kompozito
riui Juliui Gaideliui, kuriam šio
mis dienomis suėjo 60 metų, bu
vo įteikta knyga “Nepriklauso
mai Lietuvai”.

Visas minėjimas praėjo gražiai. 
Žmonių buvo daug. Po progra
mos buvo vaišės ir šokiai.

RATO GRAFIKOS PARODA

Bostono skaučių židinys gegu
žės 3-4 dienomis surengė mūsų 
žymaus grafiko Vaclovo Rato, 
gyv. Australijoj, darbų parodą. 
Parodos atidarymas buvo šešta
dienio vakare. Atisilankė gražus 
būrys lankytojų. Dailininko gra
fiko Vaclovo Rato kūrybą apibu
dino Paulius Jurkus iš New Yor

ko. Buvo išstatyta apie 50 grafi
kos darbų, o apie 20 buvo par 
duota.

VASILIAUSKAS LIETUVIŲ 
FONDE

Jonas Vasiliauskas, Lietuvos 
valstybinio teatro artistas-baleto 
šokėjas, mirė Bostone balandžio 
27 d. Palaidotas Forest Hill kapi
nėse. Velionės šermenų metu i 
giminės, draugai ir pažįstami vie-j 
toj gėlių jo vardu sudėjo Lietu-; 
vių fondui 225 dol.

SUĖMĖ TAIKOS 
KORPO NARIUS

Putumayo mieste (Kolumbijo
je) pašto departamente sulaiky
ti trys amerikiečių taikos karpo 
nariai, korpo būstinėje spaus
dinę revoliucinius atsišaukimus, 
komunistų vadų Che Guevaros 
ir užmušto kun. Camillo Torre3 
paveikslus. Kiek vėliau už užsta
tą sulaikytieji buvo paleisti, bet 
laikomi saugumo organų priežiū
roje.

Howard Lee yra pirmas negras 
Chapel Hill, N.C., išrinktas miesto 
meru. Jis čia. matyti su savo žmo
na.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galinu 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Su
las.

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

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
u testamentų sudarymu kylan

tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

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

NAUJAS LIETUVIO KAPAS
Balandžio 21 d. staigiai nuo 

širdies priepuolio mirė Kazys 
Valaitis, gimęs 1902 metais 
spalio 20 d. Paliepio bažn., Ario
galos valse., Kėdainių apskr. 
Velionio netikėta mirtis labai 
sukrėtė jo artimuosius, ypač — 
našlę Oną (Savickaitę).

Velionis augo ir pradžios 
mokslą įsigijo Paliepio pradž. 
mokykloje. Karinę prievolę at
likęs nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenėje, gusarų pulke. 
Grįžęs — ūkininkavo mažame 
tėvo ūkelyje, vertėsi namų sta
tyba ir dailidės amatu. Buvo 
Paliepio šaulių būrio šaulys, ku
ris buvo žinomas, ka p darbš
tus drausmingas šaulių būrys. 
Vėliau, Kazimieras buvo pa
kviestas dirbti į Ariogalos vals
čiaus savivaldybę. Ten išdirbo 
iki 1944 metų, kada reikėjo 
trauktis į Vokietiją, artėjant 
rusų bolševikų frontui. Po H-jo 
Pas. karo, kada pabėgėliai buvo 
surinkti į stovyklas, Wiesbade- 
ne dipl. inž. A. Pacevičiaus pa
stangomis, buvo suorgan:zuota 
amatų mokykla. Kazys Valaitis 
buvo pakviestas stalių klasės 
instruktorių, juo išbuvo iki mo
kyklos Fkvidavimo, 1947 m. Į 
JAV atvyko 1649 metais. Pra
džioje apsigyveno Detroite, 
Mich., vėliau persikėlė į Chica
gą, Rl., o po kelių metų atvyko 
į Philadelphia, Pa., kur, įsigijęs 
krautuvę, ramiai su žmonele 
Onyte joje darbavosi iki 1967 
m. Pardavęs krautuvę, nusipir
ko ramioje vietoje nuosavą na
muką, kuriame ruošėsi, po var
gingų sunkių gyvenimo dienų, 
ramiai pailsėti. Bet deja, negai
lestinga mirtis jį staigiai išplė
šė iš gyvųjų tarpo, vos po pus
antrų poilsio metų.

Kazimieras buvo ramaus, la
bai malonaus būdo, niekam ne
buvo įkyrus, savo nedalia ki
tiems nesiskundė, visuomet bu
vo patenkintas taip, kaip tuo 
momentu yra. Buvo neabejoti
nas patriotas, sielojos dėl tėvy
nės rusų okupacijos, laukė tos 
dienos, kada galės sugrįžti į 
gimtąjį kraštą aplankyti tėvų ir 
kapus dviejų broilų, kurie žuvo 
kaip partizanai nelygioje kovoje 
už tautos laisvę su rusais bol
ševikais. Nebuvo užsidaręs na
muose, lankė lietuviškus paren
gimus, juos paremdamas pini
gais. Darbe sąžiningas, kruopš
tus iki smulkmeniškumo Mylėjo 
lietuvišką spaudą, ją rėmė au
komis. Prenumeravo: “Draugą”, 
“Darbininką”, “Dirvą”, “Tėviš
kės Žiburius”, “Ateitį”, “Laiš
kus Lietuviams”, “Laisvąją Lie 
tuvą”, “Lietuvių Dienas”, kurį 
laiką ir “V'enybę”, kol nebuvo 
paružavus. Priklausė “Draugo” 
knygos klubui ir turi visus jo 
leidinius. Prenumeravo “Lietu
vių Enciklopediją”, “Mūsų Lie
tuvą”. Dar prenumeravo ir ang- 
l'škosios spaudos. Tiek lietuviš
kos spaudos, kuri lankė nuola
tos velionies namus, retai rasi
me pas mūsų net kai kuriuos 
akademikus. Su Valaičio mirti
mi spauda, BALF-as, LB ir jos 
fondai, parapija, vienuolynai 
neteko jų darbų rėmėjo. Ne vel
tui, atsisveikindamas Philadel
phijos apylinkės pirm. G. Miro
nas su apgailestavimu pabrėžė, 
kad velioniui išsiskyrus iš gy

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Praeūyje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems.

Todėl, tarp daugelio kitu DRAUGE gaunamų knygų, patar
tina pasiskaityti ir

Išganymo kePas, Pranciškus Salezas 3.50
Misionieriaus užrašai, kun. R.W Alexander 1.50
Pažvelkime į Mariją, prel. F. Bartkus 2.00
Šv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00
Šv. Augustinas, Ciovanni Papini 3.00
Šv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matuladis, MIC 3.00 ,
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis 3.00
Illinois gyventojai prašomi prie knygos kainos pridėti 5 proc. 

mokesčiams.

vųjų tarpo, lietuviškoji bend
ruomenė neteko jos darbų rė
mėjo.

Po iškilmingų šv. Mišių Šv. 
Andriejaus parap. bažn., per 
kurias giedojo solistė Juzė Au- 
gaitytė, balandž’o 26 d. velionies 
palaikai buvo palydėti į Šv. 
Grabo kapines, Ph ladelphijoje, 
Pa.

Ilsėkis ramybėje, taurus lie
tuvi, o velionies našlei Onai gili 
užuojauta. K. Vengrė

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

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

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

does it'.-.desč/

WISI FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western Avė.

Chicago, HI. 60629, Tel. PR 6-1800



e DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 14 d.

Lenkiški filmai KWesterplatte” ir “The Yellotv Slippers” dar bus rodomi tre
čiad. ir ketvirtad., geg. 14 ir 15 d. d., Hi-Way Teatre, 6329 S. Western Avė. 
Teatras atdaromas 6 v. v. “VVesterplatte” rodomas 6:30 ir 9:30 vai. vak.; “The 
Yellow Slippers” 8:10 vai. vak. (sk.)

CLASSIFIED GUIDE
M I S C E L L A N E O U S

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

10% — 20•% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 H West 95th Street 
Ohlcagu, Illinois 

Tel. GA 4.8654 Ir GR fi-4330

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 21(25 W. 08. PR S-0082 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dalį 9 me 
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai

Vyrui išnuomojami 3 kamb. su
atskira vonia. Galima naudotis vir
tuve. Teirautis 778-4946 po 3 v. 
popiet.
Išnuom. kambarys vyrui, su at
skiru įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir 
t.t. GR 6-3069 

REAL ESTATE

HELI* VVANTED — MOTERYS

CLERK - TYPIST
For home offiee of large So. Side 
Corp. Numerical aptit.ude and good 
typ;ng is a mušt! Hrs. 8:30 a.m. to 
5 p.m. Good salary. fringe benefits.

Call 842-2100 — ext. 449

LVJ .VIED1ATE OPEN INGS

WAITRESSES
Full time and part time positions, 
varioms hours, good salary, out
standing employee benefits. A.pply to 

MR. BORKIIAN, Kood Manager
WALGREENS

1135 Lake Street, Oak Park, III.

HELP VVANTED — MOTERYS HEIJP WANTEB — VYRAI

TYPIST-
Excellent opportunity for mature 
vvoroan to *ype orders in our very 
beautlful brand netv Office: Light 
sl.orthand. Mušt. be aceumte aini ex 
pertenced. As headąuartors of one 
of the vvoiid's leadlng dlstillers, vvr; 
offer excellent salaries and benefits 
Including profit sharing. Por tn 
tervievv contact personnel depart- 
ment.

JAMES B. BEAM 
DISTILLING C0.

500 N. MICHIGAN 527-9500

HELP VVANTED — VYRAI

GENERAL LAUNDRY & 
ASSEMBLY HELP

MŪSŲ KOLONIJOSE
Miami, Fla.

SUMAINĖ ŽIEDUS

Gražus būrys kviestinių sve
čių susirinko Miami Beach kop
lyčioje, belaukiant nuotakos, 
plačiai žinomos dainininkės ir 
visuomenės veikėjos — Anitos 
Navickaitės ir inž. architekto 
Tado Vizgirdos iš Kalifornijos. 
Balandžio 20 dieną 1 vai. jie su
mainė žiedus.

Stebint puošnią publiką, kuri 
užpildė visą koplyčią, daugybę 
pažįstamų ir nepažįstamų veidų, 
parodė, koks platus Anitos pa
saulis. Daug pažinčių ir ryšių ji 
turėjo su muzikos atstovais, 
kritikais, solistais; su vietinio 
amer. dramos teatro artistais, 
režisoriais (nes ir pati vaidino); 
su dailininkais - dekoratoriais, 
žurnalistais ir recenzentais; su 
estų, latvių ir lietuvių kolonijų 
atstovais ir atstovėmis, ku
riuos Anita taip mielai, seseris- ■ 
kai sujungė į vieną “Baltic trio” i 
grupę ir jai vadovavo ilgus me
tus; galop su Miami liet. pilie
čių klubu ir kitų organizacijų 
atstovais ji darbavosi ’štisa me
tų eilę, niekada neatsisakydama 
talkininkauti programose, kaip 
solistė ir tain pat, kaip jos ve
damo choro dirigentė. Be to, lie
tuvių scenoje ji įdomiai dekla
muodavo, širdingai prakalbėda
vo į susirinkusius, o kartais ir 
smuiku pagrodavo. Labai šako
tas mūsų menininkės sugebėji
mas ir pasirodymai visiems bu
vo malonūs.

Dėl to ir vestuvių puotoje, ku
ri buvo Miami liet. pil. klube, 
jaunuosius nuoširdžiai sveikino, 
daug gražių kalbų, padėkos ži- 
džių ir geriausių linkėjimų jiems 
išreiškė. Jaunuosius sveikino 
kun. Nikodemas Saldukas, šir
dingai kalbėjo estai ir estė Mee- 
ta Sepp, kuri buvo koplyčioje 
nuotaikos palydovė; kalbėjo O. 
ir A. Kaulakiai, Adolfina Sku- 
dzinskienė ir kiti.

Tarp kelių šimtų svečių 
(250), suvažiavusių iš toli ir iš 
arti, dalyvavo: nuotakos motina 
Ona Navickienė, brolis Antanas 
Navickis su žmona Lina, atvy
kę iš Chicagos, kun. Nikodemas 
Saldukas iš Kolurnbijos, P. Am., 
Jadvyga Tūbeliene, buv. Lietu
vos ministerio pirmininko žmo
na, su O. Petruliene, Dan Sl'vi- 
nas su žmona ir dukra Elena 
Šūkis iš Lake George “Blue 
Water”, Antanas Kaminskas 
(Kamm) su žmona iš Chicagos; 
ir iš netolimos Floridos — Da
nijos, Hollywood ir Surf Side. 
Nemažas estų būrys ir latv’ų 
užėmė atskirą stalą, tardami 
žodį anglų kalba. Vestuvinio po
kylio programos vedėjas buvo 
Antanas Dičmanas.

Meninėj daiy dainavo Meeta 
Sepp, smuikininkė Nena Scha- 
kėrt ,(šveicarė) ir jaunieji ta
lentai, pasireiškę fortepiono 
muzika.

Širdingai visiems padėkojo 
ųuotaka Anita Vizgirdienė, šiltu 
žodžiu paminėjusi visus, prisi
dėjusius prie kultūros bendro

TOOL & DIE MAKERS
TOP RATES 
OVERTIME 

Good Benefits

DO-MORK TOOL 
3223 N. Lakcvvood, Chicago, III

GENERAL
FACTORY

Young men vvanted to work as 
materia) handlers, also to do light 
assembly. Will train men willing 
to learn
Phone Mr. Ernst FI 6-4560

Anita ir Tadas Vizgirdai

darbo. Dėkodamas visiems susi
rinkusiems už atsilankymą, 
trumpą, sąmojingą kalbą pasa
kė jaunavedys Tadas Vizgirda. 
Nors jis nesąs vietinis miamie- 
tis, tačiau daug džiaugsmo čia 
patyręs, matydamas, kaip visų 
buvo mylima jo žmona Anita ir 
kiek daug ji Čia yra darbavusi.

Po vestuvių sekančią dieną 
jaunieji išplaukė į Bahamų sa
las. J. Narūne

Hartford, Conn.
KLAIDŲ ATITAISYMAS

Gegužės 2 d. “Drauge” po 
įdėta Ramovėnų Hartfordo sk. 
valdybos nuotrauka yra įsibro- j 
vusios dvi nemalonios klaidos. > 
Turi būtį: ne P. Damakauskas, 
bet P. Simanauskas — I vice-
-irm.; ne Ig. Simokait’s, bet Ig. 

Simonaitis — rev. komisijos pir
mininkas. J. Bernotas

A ABALL ROOFING C0.
(steigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūrų "tuoK- 
polntlng” Pilnai apsidraudė. Visas
1arbab ga rantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku 

tliliiiiiliiiiiiliiiiliiiiiiliumiiiiiihiiiniiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8*2781

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 

Ryn-
os, Turekliai 
iiiuiiiiiiHinmiiiiiiii nu iinnnmiiiiiHiiiį

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Parduodamas 8 butų naujas namas 
Marąuette parke. $13.600 pajamų. 
Priims mažą namą mainais.

Tel. HE 4-2323.

BOOKKEEPER-TYPE & 
RECORD VOUCHERS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

Prie 68 ir tVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa rastinei ar bizniui. 
Garažas Nebrangus. $43.500

70 Ir Washtenaw. Mūras 2 pc 
5 kamb tr butas rūsy 8-Jų kamb. 
$28.900.

Por payment. Make up payroll — 
operate printlng ealc-ulatotr &
perform vartaus
acoounting dept.
Opportunity for advancement. 
Interesting work — profit sharing 
plan & other benefits. Pleasant 
vvorking conditions. Apply 10—to 3 
or call — 522-7400 —

Pull or part time. Good starting 
salary. Pay inereases, paid vacat., 
pleasant vvorking oond. Apply in 
person.

FERNIVOOD CUEANPRS 
5114 W. 05 tli Street.

17 No. Dės Plaines St., 
Chicago, Illinois

DRAFTSMEN

funetions ln 
Perm. poslttou.

Mr. M. Chatkin — 
CREATIVE CARD CO. 

4401 W. Cermak Rd.

Inspection - Nights
Maehine shop experience 
Maehine shop experience 

4:30 P.M. to 1 A.M

BERNS AIR KING

— looking for good future with a 
solid and well established company. 
Exeel. benefits & vvorking cond’s. 
Please Call

FRANK BADE, 297-3355

WAREHOUSEMAN

OOSMOS EXPRESS 
MARQUETTE GIPT PARCEIj SERV. 
2608 (iOthSt. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

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

Laiškas Jums

REAL ESTATE

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERUY HIUIjS Gf.LIVVf’lt

2443 VV. 63rd SL, Chicago, Illinois 
PR 8-0833 — PR 8-0834

BANGA

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

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

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

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

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

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

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

8 akrai — padalinti, ant 123rd St. 
ir lllth Avė., Palos Park, nuo 
$8 - $10,000 už akrą. Graži vieta 
rezidencijoms ar bizniui.

TELEF. GI 8-0680
5 dideli kamb. —“octagon” mūr. 

“expandable’’ namas. Plytelių vir
tuvė ir vonia, izoliuotas porčius 
naudojamas kaip kambarys, me
džio papuošimai kaip stiklas, gra
žus “panelled’ rūsys. Gazu karštu 
vand. apšild. 2 maš. garažas. Į 
vak. už Pulaski. Pamatykite.

767-2357

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

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

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymu 
pečius Ir air conditioning t 
naujus ir senus namus Stogu 
rinas (gutters). vandens šildy 
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir sų 
žinlngai Apskaičiavimai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
144 1 S. VVestern, Chlcago 9, 111

Telefonas VI 7_3447.

M O V I N G
apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

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

5 kamb. namas $12,000, 6 kamb.
gražus $16,500.

8 kamb. 4 mieg. 2 aut. garažas tik 
$19,500.

2- jų butų 5 ir 6 kamb. $20,000
3- jų butų 2 po 4 ir 6 kamb.

$28,000. •»
4- ių butų po 2 mlegamuosus 5 

met. senumo .$49,500.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut.

garažas $28,000.
3 geri bizniai; Žuvų - Viščiukų
6 kamb. rezid. 2 aut. garažas

$29,0(1.
ir Gėrimų, Žūvi.i: du ežerai pilni 
žuvies su namais. Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

Maži ir dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1,200 akras.

Sklypai mieste, vanduo, kanali
zacija po $3,500.

P. ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St. Lemont, III. 

Tel. 257-6675

12-os butų naujas mūr. namas , 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 I 
metinių pajamų. Kainu prieinama. Į

0 kamb 10 metų de luxe mūr. . 
bungalow. prie Marųuette pko. 1% ; 
vonių, įrengtas rūsys. 2 auto mūr.

1*4 aukšto, 2 butai—5 Ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), S kamb 
rūsy. Mūr Prie 67 ir California 
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencljn 
prie 71 ir California. $19.000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS

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

3067 No. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

VYRAI IR MOTERYS

Exper’d Djshwashers
For large restaurant. Exeel. con
ditions and atmosphere.

NIELSEN’S RESTAURANT 
7330 W. North Avenue 

Chicago, Illinois

Men and Women

Good starting rate vvtth automatta 
inereases. paid vaeations hospltaliza
tion, retirement plan, siek leave and 
paid holidays. Good opportunity for 
ųpelifled man. Contact.: «

KELLY SPRINGFIELD 
TIRE COMPANY

301 N. 3rd Avė., Dės Plaines 
CaJl George Ncwnum: 209-7788

Fork Lift Operator
Mušt have experience 

Day Shift

BERNS AIR KING
3067 N. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

SAVININKAS APLEIDŽIA MIES
TĄ. Parduoda 2-jų šeimų mūr. na
mą — 6 ir 3 kamb., pilnas rūsys, 
garažas. Arti 63-čios ir California. 
Po 6 v. vak. skambinkit HE 6-4664
Marąuette Parke savininkas par
duoda geram stovy namą. 2 butai 
po 4 kamb., 2 maš garažas
FR 6-7328.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

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

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

S butų mūr. 5—4*4 — 4 kamb 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne 
aukšta kaina ir mokesčiai.

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

ŠIMAITIS REALTY
lusurauce — Income Tai 

Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

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

tu senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette Ir Gage parkai.

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

GENERAL
FACTORY

JANITOR
WANTED AT ONCE

Produetion work — 3rd shift — No 
exper. necessary. Permanent position 
— group insur., paid holidays & vaca
tion. Apply in person:

Evening hours. — Full time, steady 
job. Modern building. Mušt speak 
English and have own transp.

Call Mrs. Bakula

910 Custer Street 
EVANSTON, ILLINOIS
An Eąual opportunity employer

UNITY SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

42421 N. Harlem Avė. 
Norridge, Iii., 456-0400

Platinkite “Draugę
HELP W A N T E D — MOTERYS

CLERK STENO
Progressive manufacturer needs a w«nan for General Clerical Work, 
Duties vvill include preparation of manufactur ng schedule, price 
ųuotations on record keeping, some typing and letter vvriting. 

Good Salary. Many Company Benefits Apply

TRW ELECTRONICS
666 Garland Place, Dės Plaines, III.

An E<iual Opportuuity h'mployer
Tel. — 299-6629

HELP WANTED ~ VYRAI

W A N T E D
MACHINISTS & INSPECTORS

ALSO
MACHINIST TRAINEES

art one or the world»s largest manųfacturcrs or hea.vy eąuipment 
t\e m-e seeking young men who aee interested in maehine trades for our Chlcago Subsldiary located ln tl.e NorttoveM "iil»"X V,,.. Jin 
recelve on-the.job training as a machinist on \arlous' maehine

STATE Apdraudų Agentūra

BELL REALTY

You tvill receive automatic wage inereases 
being trained. ųuorterly while you are

ln addition to good wages, we offer a benefit program tirai include

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

19T9-1 5TM ‘I»JL — SXN«fl» T

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuve Marųuette Parke

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

GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND HANDLES 

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

NERIS REAL
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

tiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

oetnber of M L.3.

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

A L E X ŠATAS — R EALTOR
Malu ufftce 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, UI. Tel. OL 6-2233 

turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūsų įstaiga 
’r išsirinkti IA katalogo

«•«««« o • 0 • »« « • «• M > <■ r • »9 V «4 «t * » * v » « t *

Pasinaudokite Draugo „flassified“ skyriumi

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

D C M E S I O !

CONSTRUCTION C0.

E REZIDENCINIAI,
| KOMERCINIAI,
= MEDICINOS IR 

KITOKĮ pastatai!I
J 2457 West Street 
J TeL HE 4-7482

REMKITE “DRAUGĄ”.

SEREN MACHINE PRODUCTS CORP(Ptnn rir’L'T,,,? _____ _ •9500 AINSLEE SCHILLER PAJUK, ILI.INOIS
An eąual opportunity employer

MEN
day shift

TOOL MAKERS
MILUNG MACHINE OPERATORS 

TOOL AND PRODUCTION INSPECTOR 
HONING AND LAPPING 
MACHINE OPERATORS

Excellent working conditions, good starting salary. Netv mod
ern plant. Steady job. Raises and overtime. Paid vacation and holi
days. Free life insurance and hospitalization. Attractive profit 
sharing plan.

COMET TOOL INC.
880 Nieholas Boulevard

ELK GROVE VILLAGE, ILLINOIS 

TEL. 569-2310 ’

i i



KOMUNIZMO GRfiSMĖ EMIGRACIJOS 

KRYŽKELĖJE

AJgirdas Kasulaitis šeštadie- Brežnevas. Agresija prieš Balti
nio va are Jaunimo centre Chi- jos kraštus, Balkanų valstybes, 
cagoje, s-aite turiningą ir pras-Į Korėją — tai tęsinys carų sieki- 
mingą paskaitą: Komunizmo' mų. Brutalus komunizmas tęsia
grėsmė emigracijos kryžkelėje”.

Prelegentas išryškino, kad tau- 
> ta nelaukia lietuvybės pamokslų, 

o nepai ūžtamos kovos. Priminė, 
ka\P per 2.000 metų žydai ne
turėjo ryšio su tautos kamienu, 
o išlaikė savo kultūrą, tautinę 
sąmonę. Pas mus gi atsiranda net 
ir tokių, kurie pradeda bendra
vimu, ima pateisinti bendradar 
biavimą ir net išdavimą.

T ūkstančiai išeivių vaikų ne
kalba lietuviškai ne todėl, kad 

♦ tėvai bendravo ar nebendravo 
su kraštu, o todėl, kad tėvai jų
reikiamai neauklėjo ir nemokė.

Ne romantinis sentimentaliz
mas, o laisvės kova

Priminė, kaip okupantai falsi
fikuoja Lietuvos istoriją ir daro 
kitus nusikaltimus prieš mūsų 
tautą. Kiekvienas lietuvis mums 

^artimas, bet iš kitos pusės nega
lime Įpulti į romantinį senti
mentalizmą, kuris privestų iki 
laisvės kovų impotencijos. Mes 
natūraliai veržiamės į tautinį kil 
mės lopšį, bet tai turi tvarkyti 
protas. Kristus ne tik atleido nu
sikaltėliams, bet ir išvarė pirk
liaujančius; ir mes turime būti 
ryžtingi su pirkliaujančiais lie
tuvio laisve. Atmintinas vysk. 
Reinio priešmirtinis testamen- 0 tas Sibiro kalėjime: “Tebus pa
šlovinti nenusilenkią netiesai.
Jie gyvena amžinai”.

Doktrinos sukaustytas komuniz
mas

Grupė mūsų veiklaus jaunimo, dalyvavusio Chicagoje pravestame sim
poziume Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę. Iš kairės: Rimas Laniaus- 
kas (Clevelandas), Antanina Čiunkaitė (Detroitas), Gintautas Snieč
kus (Clevelandas) ir Jurgis Augius (Chicago).

carų imperializmą.
Sovietai parodo taktinį lanks

tumą. Tas pragmantizmas klaidi
na ir ne vieną lietuvį.

Akivaizdoje prievartos raudo
nojoje tironijoje prelegentas ska
tino kreipti viltis į krikščionybę, 
kuri yra laisvės ramstis

Išeivija gali būti prakeiksmas 
ar palaima. Daug nuo mūsų pri
klauso, kuria kryptimi pasuksi
me. Emigracija iš dalies panaši 
į skaistyklą. Ji turi savų skaus
mų, bet teikia ir vilčių

Pobūviui vadovavęs dr. K. Šid
lauskas išreiškęs padėką prele
gentui, pravedė diskusijas.

Vyskup. Brizgio žodis

Vysk. V. Brizgys pasidžiaugė, 
kad paskaitoje buvo paliesta 
daug temų. Vysk. Brizgys iškėlė

JAUNIEJI MUZIKANTAI IR
BALETININKAI

kurie parodydami ir itin sti
prius sugebėjimus.

I. Veleckytės baleto mokykla 
veikia jau nuo 1962 m. Brighton 
parke (2541 W. 45 St.). Tokioje 
kolonijoje tai vienintelė lietuviu 
baleto mokykla, ir ji dirba labai

Energingoji Irena Veleckytė 
sv. savo baleto ir muzikos mo
kyklos auklėtiniais šeštadienio 
vakarą Jaunimo centre, Chica
goje, surengė vakarą. Pradžioje 
V. Vizgirdaitė,' Š. Brakauskas 
ir L. Biliūnaitės, N. Mikaliukai-

Europos federacijos idėją, ku- te, Ž. Brakauskaitė, R. Juodvalky

Skelbiamas komunizmo pasi
keitimas ir Sovietų Sąjungos po
litikos kita kryptis.

Bet komunizmas yra jų dok
trinos sukaustytas. Komunistui 

tėra tik viena tiesa. Jo esminis
pasikeitimas reikštų jo žlugimą.

Sovietinis komunizmas apspręs 
tas nekintančios Rusijos realybės 
— panslavizmo, megalomanijos 
Idėjomis, kuriomis ir Leninas bu
vo persiėmęs, kuriomis alsavo ir 
Si alinas, ir kuriomis gyvena

riai yra didelis prielankumas Eu 
ropoję. Priminė šen. Douglas 
mintį, kad jeigu Baltijos valsty
bės būtų turėjusios nusistatymą 
jungtis- į federaciją, gal dabar 
būtų laisvos. Didžiosios valsty
bės nenori tokios susiskaldžiusios 
Europos, kokia buvo.

Vysk. V. Brizgys varžybas, gin 
čus tarp kultūrininkų ir politikų 
laiko nesusipratimu.

Pabrėžė, kad mes išeiviai ne
atliekame savo misijos komuniz 
mo atžvilgiu. Ką išeivių vaikai 
žino apie komunizmą? Mes su
sirenkame, pasikalbame ir išsi- 
skirstome nieko neveikti.

statavo savo nusivylimą darbi 
ninkus įsukti į revoliuciją ir nu
tarė eiti į jaunimą, į mokyklas, net 
į seminarijas.

Antikomunistinės literatūros A- 
merikoje yra, bet mes jos į savo 
jaunimo rankas neįduodame.

Antikomunistinių sąjūdžių A- 
merikoje yra daug. Reikėtų mum 
i mūsų jaunai generacijai į tai 
daugiau įsijungti.

t
Baigiamosios pastabos

Mok. Gabaliauskienė papasa
kojo apie komunizmą JAV mo
kyklose, kur jai tenka dirbti. Yra 
nemažai mokytojų, palankių ko
munizmui, ypač tarp negrų, ku
rie neturi savo artimųjų už gele
žinės uždangos. Reikia sutelkti
nėmis jėgomis paruošti kokią 
brošiūrą ir skleisti.

Kalbėjo Gąučys, Pužauskas, 
Gulbinskas ir kiti, iškeldami rei
kalą ryškiau spirtis komunisti
nei klastai ir išvystyti patrioti
nę veiklą.

tė, N. Sparkytė paskambino 
Thomsono, Schumano, Streab- 
bogo, Chopino kompozicijas.

Sekė 3-jų aktų baletas “Pele
nė”, pagal J. Strausso ir Weberio 
muziką. Čia sėkmingai pagrindi
nius vaidmenis atliko R. Juod
valkytė, V. Mikutaitytė, Ž. Bra
kauskaitė, E. Baginskytė, I. Iva
nauskaitė, R. Degutytė, M. Bru
žaitė, S. Degutis ir daugybė 
vaizdavusių kiškiukus, paukščiu
kus, peteliškes, laumes ir kitus.

Pabaigoje buvo atliktas Čai
kovskio baletas “Sapnas”, kur 
karalaičio vaidmeny buvo R. De 
gutytė, o unidinė —R. Juodval-

JAV kompartija 1963 m. kon-.kytė; be to pasirodė kiti kaip kar-
itnirn covn nncnrvlimo flornl. JY____džuvis, žolės, gėlės, jūrų arkliu

kas, skraidančios žuvys.
Visi programos dalyviai atli

ko vaidmenis nuoširdžiai, kai

PRANCŪZŲ VARŽYBOS

'Atkelta iš 3 psl.)
eminence grise — pilkąja emi
nencija, lietuviškai tarus “kai
lio keitėju”.

Defferre, kaip jo pavardė sa
ko, geležinis. Jis ištvermingas, 
valingas ir darbštus. Jo pavar
dę žino krašte, nors ji nežavi 
prancūzų. Jis tai gerai numano. 
Sutiko varžytis su de Gaulliu, 
bet, pusę metų padirbėjęs, pa
sitraukė įsitikinęs, kad negali 
rinkimuose laimėti. Šiuose rin
kimuose jis turi mažiau pavo
jingą varžovą, tačiau vargu lai
mės dėl socialistų pakrikimo ir 
savybės varžybų.

Kitas socialistas Michael Ro- 
cardas, prancūzams daugiau ži
nomas Georgės Servet vardu, 
finansų srities pareigūnas, kelių 
veikalų autorius, bandąs apjung 
ti socializmą ir technologiją. Jo 
samprotavimuose apstu priešta
ravimų, kurie atstumia logiškai 
galvojančius prancūzus.

Komunistas senatorius
0 Seniausias varžovas yra ko
munistas senatorius J. Duclos. 
Jaunystėje jis svajojo tapti mo
kytoju. Skurdas sutrukdė išsi
mokslinti. Anatole France ir 
Ernest Renano įtaka jį pastū
mėjo pas komunistus. Jis buvo 
Stalino gerbėjas, kominterno 
bendradarbis. Jo pagarba Sta
linui išblėso Sovietams pasira
šius sutartį su UI reichu, nes 
jfe buvo aršus fašizmo priešas.

Šiuo metu prancūzų komu
nistų partija priešinga ne tik 
Stalino, bet ir dabartinei So
vietų politikai. Senatorius Duc
los, komunistų partijos politinio 
biuro narys, pritarė dabarti
niam partijos nusistatymui.

Didžiausi tarpusavio, varžo
vai rinkimuose bus Pompidou 
ir senato pirmininkas Alain Po
her, mažai težinomas prancū- 
zams.

Pabaigoje prelegentas Kasiu- 
laitis priminė, kad mums visiems 
reikia didelio atsargumo. Ameri
kiečiai yra davę suprasti, kad 
jeigu patys lietuviai nėra suinte
resuoti palaikyti okupacijos ne
pripažinimo, “jei lietuviai link
sta bendrauti, tai, kodėl mes tu
rime toliau palaikyti okupacijos 
nepripažinimą?” Tokių pat už
uominų ateina ir iš Paryžiaus.

Mes, pradėdami bendrauti su 
kraštu, kaip paveiksime savo ’ 
jaunimą? Jie pasakys — Jūs per 
tiek metų kalbėjote, kad komu-! 
nistai blogi, o dabar su jais ima-. 
te bendrauti.

.Šitokios paskaitos’ir diskusijos 
labai naudingos. Jas reikėtų iš
plėsti mūsų jaunimo tarpe.

J. Daugi.

PADĖKA
A. + A.

Kun. Leonas J. Praspalius,
ilgametis Šv. Kryžiaus parapijos klebonas, Dayton, Ohio, mirė ba
landžio 20, 1969 m. Cambridge, Mass., kur jis buvo nugabentas vasa
rio 26, 1967 m. Iškilmingai palaidotas Mt. Auburn kapinėse, Cam
bridge, Mass.

Gilią padėką reiškiu mieliems Bostoniškiams konfratrams: kun. 
S. Saulėnui už koncelebraciją ir laidotuvių suplanavimą, Kun. Al
binui Janiūnui už koncelebraci ją ir atmintinus žodžius apie velionį, 
Kun. Antanui Baltrashunui, Kun. A. Klimui, Kun. M. Vembrei ir 
Kun. P. Kelly, C.S.C. už maldas koplyčioje, dalyvavimą Šv. Mišio
se ir palydą į kapines.

Nuoširdi padėka laidotuvių dir. DeVito, visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, už Šv. Mišių aukas, maldas ir užuojautas.

Ypatinga padėka Joseph ir Antosė Loprete priglaudusius ir glo
bojusius Kun. Leoną su didžiausiu rūpestingumu ir meile. Helen, Jo- 
sephine ir George Žilinskas per du metus kas savaitę iki mirties stip
rinusius Kun. Leoną laiškais ir maldomis ir visiems, visiemš, kurie 
parodė daug širdies ir meilės velioniui Kun. Leonui laike jo sunkios 
ligos. Tegu gerasis Dievas atlygina gausiai Jums visiemš.

Visų giminių vardu 
KUN. VACYS KATARSKIS

PADĖKA
Netekę savo brangios mamytės ir senelės

A. -f- A.
Bronislavos Švabinsldenės

(TAUJENSKATTfiS)
mirusios balandžio 30 d., 1969 m. Chicagoje.

Visiems dalyvavusiems koplyčioje, bažnyčioje ir laidotu
vėse reiškiame gilią padėką.

Esame nuoširdžiai dėkingi grabnešiams, aukojusiems šv. 
Mišioms ir pareiškusiems užuojautą.

Ypatingai dėkojame kun. VI. Zakarauskui už gedulingas 
ipamaldas ir palydėjimą j kapines, ir p. Evans laidotuvių 
direktoriui.

Dėkingi: Duktė Olimpija Steponaitienė ir 
anūkė Ada Kaehn

sėkmingai. Viso turi 40 mokinių, 
kurie visi buvo šiame parengi
me išvesti į sceną. Jų amžius - 
nuo 4 1-2 metų iki 13 m. Kai k 
rie mokėsi tik vieną sezoną, o bu
vo tokių, kad jau mokosi 5 m. 
Mokykla dirba kas vakarą. Auk
lėtiniai paskirstyti į 5 grupes.

Pažymėtinas didelis pačios I.
' Veleckytės ryžtas ir sugebėjimai. 
Ji' turi nuolatinę sekretorės tar
nybą Illinois Technologijos in
stituto psichologijos departamen
te. Pietų pertraukos metą pa
naudojo suplanavimui baleto 
choreografijos eigos, nutapė kos
tiumų eskizus, nudažė juos spal
vomis, o paskiau arba pačios 
motinos pasiuvo, ar užsakė kitur. 
Šį parengimą pavedant su apšvie 
timu padėjo V. Žygas, visuose 
rūpesčiuose buvo geri talkinin
kai I. Veleckytės tėvai bei bro
lis, padėjęs parūpinti muziką. 
Parengimu publika labai gėrėjo
si. Gaila tik, kad kai kurių atves
tų mažų vaikų tėvai neglobojo 
ii jie lakstydami kliudė ir pro
gramos atlikėjams, ir atėjusiems 
pasigėrėti svečiams. J. Žvilb.

Mylimai mamytei
A.-J-A. PRANCIŠKAI DUBINSKIENEI mirus,

jos dukras ONUTĘ ENDRIUKAITIENĘ ir REGINJį PU- 
rą MARYTĘ BALTRUŠAITIENĘ su šeimomis, gyv. Lie- | 
tuvoje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

M LIEGIENE - TOTORAITYTE 
A. TOTORAITIS SU ŠEIMA 
KUN. P. TOTORAITIS

JONUI VINCIŪNUI,
jo tėveliui Tėvynėje mirus, nuoširdžiausią 
bičiulišką užuojautą reiškia

R. ir J. Tamuliai 

A. Dundulis

A. ~f“ A.
Inž. LEONUI RADVILAVIČIUI mirus, 
reiškia užuojautą dukteriai SOFIJAI GLADIŠIENEI 
ir sūnui LEONUI RADVILAI su šeima

Petronėlė Bliūdžiuviene 
Gediminas ir Irena Biiūdžiai su šeima

Brangiam tėvui

A. f A. LEONUI RADVILA VIČIUI 
mirus, jo sūnų LEONĄ RADVILA ir šeimą bei arti

muosius liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučia

Venta Engineering Company 
Bendradarbiai

Dvidešimt penkeriems metams suėjus

$. m. gegužės mėn. 14 dieną sueina 25 metai, kai, palikęs 
šios žemės rūpesčius ir vargus, iškeliavo amžinybėn

^0*
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MATAS. JURKYNAS,
buvęs Lietuvos Mokslų Akademijos redaktorius.

Jis mirė 34 metų Kaune, palaidotas Vilkaviškio kapuose. 
Minint /25 metų jo mirties sukaktį, gedulingos šv. Mišios bus 
atnašaujamos kun. J. Bičiūno Romoje, kun. Pr. Jokūbaičio 
Mesilla Park, New Mexico ir Lietuvoje, Vilkaviškio baž
nyčioje.

Mirusiojo šeima nuoširdžiai prašo visus gimines, pažjsta- 
I mus, buvusius bendradarbius ir jo mokslo draugus pasimelsti 
j už velionies sielą, kad Aukščiausias būtų gailestingas jam, 

taip anksti užbaigusiam šios žemės kelionę.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 14 d. 7

A. -f- A.
IRENAI MAŠIOTIENEI mirus, 

vyrui DONATUI, sūnui JONUI su šeima, seseriai JA
NINAI STAŠKUTEI, broliams VLADUI ir VYTAUTUI 
STAŠKAMS reiškia gilią užuojautą

Diminskiai ir Makštučiai

Brangiam tėveliui mirus Vilniuje,

VANDALINUI DOMANSKIUI 
ir jo šeimai

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Vanda ir Gediminas Batukai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
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X Saulė ir inž. Donatas Ša
tai, anksčiau gyvenę Chicagoje, 
vėliau ilgesnį laiką Palatine, 
III., su mama, dviem dukromis 
ir sūnumi išsikelia į West War- 
wick, Rhode Island, kur inž. 
Donatas Šatas Whitman Pro
ducts Ltd. firmoje eis gamybos 
viršininko pareigas. Šatų šeima 
buvo veikli lietuviškose organi
zacijose, ypač skautuose. Pro- 
vidence parapijos klebonas, 
Balfo centro pirm. kun. V. 
Martinkus savo parapijoje su 
persikėlusią Šatų šeima susi
lauks tikrai gyvų ir energingų 
lietuvių.

X žurn. Vytautas Kąsni li
nas, jau 11 metiį dirbąs “Daily 
News” dienraščio laužymo sky
riuje, 3 savaičių atostogų pro
ga buvo išvykęs į Miami Flori
doje ir ten atostogavo Jazbu
čių vasarvietėje. Į darbą grį
žo gegužės 9 d., o rudenį gaus 
ketvirtą atostogų savaitę.

x žurn. VI. Būtėnas, nuo 
1967 m. spalio mėn. dirbąs 
“Sun Times’’ ir “Daily News’’ 
dienraščių rinkimo skyriuje, 
gegužės 18 d. išvyksta 3 savai
tėms atostogų.

x Juozas Škėma, prieš kiek 
laiko dirbęs “Darbininko” spaus 
tuvėje rinkėju, vėliau plačiai 
apkeliavęs laisvąjį pasaulį, ii-1 
gesnį laiką dirbęs San Fran
cisco dienraščių spaustuvėse, 
jau kuris laikas dirba Chica
goje “Sun-Times” ir “Daily 
News” dienraščių automatinio 
rinkimo skyriuje — TTS depar
tamente. Tų pačių dienraščių 
rinkimo skyriuje taip pat dir
ba ir JAV gimęs lietuvis Wal- 
ter Daunoras.

x Religinės paskaitos suau
gusiems dėstomos Nekalto Švč. 
P. M. Prasidėjimo parap. mo
kyklos salėje. Gegužės mėnesio 
trečiadieniais (14, 21, ir 28 
d.), mūsų mokyklos salėje bus 
įdomios paskaitos suaugusiems. 
Visi suaugusieji nuoširdžiai 
kviečiami. Įėjimas nemokamas. 
Pradžia 7:30 v. v.

X Francis ir Romeyn Kerr, 
2333 W. 80 Place, susilaukė 
sūnelio, kuriam vardas duotas 
Jonas Francis. Kerr dabar au
gina 2 sūnus ir dvi dukreles. 
Graži ir pavyzdinga šeima. Tė
vai Kerr džiaugiasi nauju sū
neliu, o Anna Kanapack džiau
giasi nauju anūku.

X Cicero Šv. Antano parap. 
bažnyčioj gegužės 13 d., antra
dienį, 7 v. v. vietoj gegužinių 
pamaldų buvo mišios už viso 
pasaulio lietuvius.

X Denise Terpin ir Povilui 
Gedvilui buvo surengta vaišės 
gegužės 4 d. Vyčių svetainėje, 
2455 West 47th St. Dalyvavo 
apie šimtas svečių. Jauniesiems 
buvo sudėta daugybė dovanų. 
Visos viešnios buvo maloniai 
priimtos ir pavaišintos Teųpin 
ir Eleonoros Gedvilienės. Deni- 
se Terpin ir Povilo 'Gedvilo jung 
tuvės bus rugpiūčio 9 d. Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
o vestuvių puota Vyčių svetai
nėje. Povilas Gedvilas yra vei
kėjos H. Gedvilienės anūkas.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $10,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 83 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 72 dol., šutau- j 
pydami 12 dol. Pašaukite tel Į 
G A 4-8654 (sk.) 1

(pr.)

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

PAGERBTI LIETUVOS
KANKINIUS DABARTINE
PROGA NEPASIKARTOS
Mums dabar gyvenantiems 

tenka nepasikartojanti privile
gija įamžinti Lietuvos vardą ir 
jos kankinių atminimą lietuviš
ka koplyčia Šv. Petro baziliko
je, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti sa
vo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčios kūrėjų tar
pe.

Aukas siųsti adresu:

Lithuanian Martyrs’ Chapel 
Fund,

2701 W. 68th St. 
Chicago, Dl. 60629.

Illinois Liet. gyd. d-jos 1969/71 metų valdyba. Iš k. į d.: sekr. dr. 
Jonas Juozevičius, pirm. dr. Edmundas Ringus, ižd. dr. Regina Padlec- 
kienė, vicep. dr. Romas Povilaitis ir v-bos naiys dr. Kaz. Rimkus.

Nuotr. F. Kauno

X Illinois Liet. Gyd. d-jos
susirinkime balandžio 28 d. 
pirm. dr. V. Datrgis apžvelgė 
d-jos 2 metų veiklą ir perdavė 
pareigas naująjai valdybai, ku
ri prisistatys ILG d-jos ir jos 
Pagalbinio vieneto nariams bei 
jų svečiams Pavasariniame ba
liuje 7 v. v. šį šeštadienį lietu
vių Lito viešbutyje, O'Hare 
Congress Inn., 3010 N. Man- 
niheim Rd., Franklin Park.

Gyvai buvo svarstomas pro
fesinės — visuomeniškos veik
los paspartinimas, Darbo die
nos savaitgalyje Toronte įvyk
siantis Pasaulio ir Am. Liet. 
gyd. s-gos suvažiavimas ir LF 
organizuojama parama Univ. 
of Chicago lituanistikos kated
rai.

x Motiną mylėsi — arterio- 
sklerozės neturėsi, _  270 Al
vudo radijo paskelta šį ketvir
tadienį, gegužės 15 d., 10 v. r. 
Barčus Radijo šeimos valandoj.

X Elzbietos Paurazienės 
plačiai žinomos veikėjos iš De 
troito, Mich., sūnus Dovidas 
Paurazas vedė Marša Mileker, 
bal. 25 d. Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje. Sutuokė iš 
Chicagos pusbrolis kun. Petras 
Paurazas. Dalyvavo vestuvėse 
kun. P. Paurazo mamytė Chi
cagos veikėja Anna Paurazas 
Taipgi jos dukrelė Cecilija ir 
žentas Goldwerth. Vestuvės bu
vo šaunios.

x Rytoj, ketvirtad., Margi
nių krautuvė, 2511 W. 69 St., 
veiks iki 8 v. iv. Labai patogus 
laikas įsigyti bilietus į baleto 
“Jūratė ir Kastytis” spektak
lius. Baletas statomas geg. 17 
—18 d. d., Marijos Aukštesnio- 

: sios Mokyklos auditorijoje.
(pr.)

x Lietuvos Dukterų D-ja 
maloniai sutiko rūpintis Lietu
vių Fondo vakarienės, įvyksi- 
mos š. m. gegužės 25 d. Jauni
mo Centre, rusa ir stalų pa 
puošimu. Draugijos pirm. yra 
teisininkė ir operos solistė po
nia S. Adomaitienė. Vaišių ve
dėja — ponia Z. Toliūšieiiė. 
Užsirašyti vakarienei galima LF 
būstinėje arba pas savo apy
linkės LF komiteto narius bei 
įgaliotinį. LF būstinė: 6643 S. 
Maplewood Avė., Chicago, III. 
60629, tel. 778-2858. (pr.)

x Gydytojų Dr-jos baliuje 
dar yra laisvų stalų. Norintieji 
dalyvauti prašomi skambinti 
dr. Ringui tel. HE 6-2732.

(pr.)

J. A. VALSTYBĖSE
— Nevvark, N. J., Šv. Trejy

bės parap. gegužės 25 d. šv. 
Mišių metu giedos Šv. Cecilijos 
choras, vad. Cl. Bagdonavi
čiaus, 40 vai. atlaidų metu. Pa
mokslus sakys kun. K. Žvirblis,
O. P.

— Br. Juozas Kazickas, vie 
nas iš stambiausių Lietuvių fon 
do aukotojų, vadovauja Lietu
vių fondo vajaus komitetui New 
Yorke. Šį pavasarį jau surink
ta keli tūkstančiai dolerių. Ko
mitetas gegužės 17 rengia pa
vasario balių gražiam Waldorf 
Astoria viešbutyje. Į banke
tą kviečiami visi, kurie Lietu
vių fondui paaukojo 100 dol.

— Šv. Trejybės parap., Ne- 
wark, N. J., šventė įvyks birže
lio 1 d. Bus įvairių dovanų ir 
vaišių. Klebonas kun. J. Schar- 
nus ir draugijos kviečia visus 
dalyvauti.

— 2009 mylių Amerikos že
me pravažiavo Clevelando Gran 
dinėlės šokėjai ir muzikantai su 
lietuviškų šokių spektakliais, 
lankydami lietuvių kolonijas. 
Viskas tas padaryta dviejų sa
vaičių bėgyje. Aplankyta Bal
timore, Wasbington, London 
ir Hamilton. 1500 žiūrovų nuo
širdžiai, kritiškai, palankiai, bet 
visuomet nuotaikingai sekė gru 
pės atliekamus šokius. šalia 
lietuvių, buvo visa eilė kitatau
čių. Gegužės 15 d. Grandinėlė 
dalyvauja amerikiečių gydytojų 
ruošiamoje kelių tautybių su
dėtinėje programoj Clevelande.

— “Lietuvių Enciklopedija” 
turi dar keliasdešimt LE tomų, 
kurių kaina yra 300 dol.

Jonas šoliūnas, moderavęs Žygio už 
tikėjimo laisvę simpoziumą Chica
goje.

BELGIJOJ
— Benediktinių vienuolyne 

Liežo mieste šiuo metu dar 
yra kelios lietuvės seselės, ku
rios čia atvyko dar prieš II pa
saulinį karą. Neseniai ten mi
rė sesuo Gerardina, ilgesnį lai
ką sirgusi, bet sulaukusi gra
žaus 83 metų amžiaus.

— Aleksandras Tenisonas. 
buv. miškininkas (girininkas) | 
nepriklausomybės metais, jau 
apie 20 metų gyvena Antvver- 

I pene. Šiuo metu jis rūpinasi lie
tuviškų pasakų į flamų kalbą 
vertimu ir išleidimu. Atliekamu 
laiku talkininkauja ir “Drau
gui”. |

Įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk 
Red. J. Plačas Medžiagą siųsti. /trio So. Claremont Avė., Chicago, UI. 60636

MOTINOS DIENA
Motinos Diena yra švenčia

ma gegužės antrą sekmadienį. 
Šiais metais tai išpuola gegužės 
11 dieną. Tą dieną mes turim 
mamytei daugiau padėti ir 
daugiau ją gerbti. Motinos 
Diena išpuola labai gražiam 
mėnesyje. Tame mėnesyje jau 
yra išsprogę medžių lapai ir 
gėlės jau žydi, tai vaikai atne
ša pražydusias gėles mamy
tėms.

Motina mus labai myli. Jei 
mes neparuošėme pamokų, tai 
mamytė sėdi prie mūsų ir 
mums padeda jas užbaigti. Jei
gu mes susergame, tai mama 
naktimis sėdi prie mūsų, pati 
negali miegoti. Mama rūpinasi, 
kad mes būtume tvarkingai ap
sirengę, kad galėtumėme pa
valgyti, pati neturėdama laiko 
pavalgyti. Daug poetų parašė 
eilėraščių apie motiną. Yra su
kurta ir daug dainų jai pagerb
ti. Taip pat yra ir pasakų apie

Piešė Marius Galiūnas

ILGA KELIONE
Vakaras buvo šaltas. Aš atva
žiavau į Londoną traukiniu. 
Nuvažiavusi į viešbutį susitvar
kiau savo kambarį. Jis buvo 
nedidelis: lova, stalas, praustu
vė. Pažiūrėjus pro langą, galė
jai matyti gatvę. Užuolaidos 
buvo labai gražios. Mėlynos pa
klodės ant lovos. Niekas manęs 
nedžiugino, nes aš norėjau va
žiuoti namo. Prieš atvažiuojant 
j Londoną, aš buvau nuvažia
vusi į Šveicariją ir Prancūziją. 
Ten aš studijavau. Buvau susi
radusi draugių. Aš visur ėjau 
su jomis. Mačiau' daug įdomių 
dalykų. Daug išmokau. Dabar 
aš neturėjau draugių. Londo
nas turėjo būti toks didelis ir 
įdomus miestas. Man atrodė, 
kad šitas miestas buvo šlapias, 
murzinas ir šaltas. Aš galvojau 
tik apie savo namus, kur ma
mytė, tėvelis, ir draugės laukė 
manęs. Savaitės slinko lėtai. 
Kelias savaites prieš išvažiuo
jant susiradau draugę. Jos var
das buvo Pranė. Mes visur ėjo
me. Tada pastebėjau, kad vie
na be draugių negaliu gyventi. 
Kai turi draugių, tada pasidaro 
maloniau.
Viktutė Jogaitė, 7 sk. mokinė 
Clevelando Vysk. M. Valančiaus 

lit. mokykla.

Pavasaris atėjo. Piešė Marytė Krasauskaitė
Marąuette Parko lit.. m-los IV sk. mok.

motiną. Mes visi savo mamytes 
labai mylime ir stengiamės 
joms padėti. Kad visos mūsų 
mamytės būtų prisimintos ir 
pagerbtos yra švenčiama Moti
nos Diena. Tą dieną mes ren
giame minėjimus, kuriuose mes 
sakome eilėraščius ir dainuoja
me dainas.
Rita Likanderytė, 6 sk. mok. 
Dariaus - Girėno lit. mokykla.

GRAŽUS PAVASARIS
Vieną gražią pavasario die

ną, mano broliukas ir aš nuva
žiavome pas močiutę. Mūsų mo
čiutė turi labai didelį sodą ir 
daržą. Mes jai padėjome sėti 
ii- sodinti, morkas, burokėlius 
ir daug kitų daržovių. Sodelyje 
auga kriaušė, slyvų medelis 
ir obelis. Kriaušė yra labai 
jaunutė, bet jau turi daug gra
žių žiedų ir rudenį ji turės vai
sių. Rudenį mes vėl atvažiuo
sim ir valgysim tas kriaušes.

Mes sodelyje lakstome ir žai
džiame su katytėm. Yra trys 
katytės ir vienas juodas kati
nas. Jos yra labai gražios. Man 
labai patinka būti pas močiutę. 
Laura Narytė, in sk. mokinė

K. Donelaičio lit. mokykla

Aš ESU LIETUVAITE
Neturime gėdintis savo tau

tybės. Kur tik aš būsiu ar ke
liausiu, visur leisiu žinoti, kad 
aš esu lietuvaitė. Betgi tas 
mane įpareigoja visur gražiai 
elgtis, nes iš mano elgesio sve
timieji spręs apie visus lietu
vius.

Daiva Žemaitytė, 
“Žiburėlis” Cicero Aukšt lit. 

m-los laikr. nr. 10.
PAVASARIS

Atėjo pavasaris. 'Gėlės pasi
puoš gražiais žiedais. Medžių 
lapai sprogs ir pasidarys gra
žu ir žalia visur. Paukščiai at
skris iš pietinių šalių. Gyvulė
liai pasirodys iš savo urvų. 
Paukščiai čiulbės sveikindami 
mus iš ryto ir saulutė maloniai 
šildys. Vaikams yra malonu ir 
linksma pavasarį eiti į mo
kyklas.

Vida Kazlauskaitė, 
Marąuette P. Lit. m. IV sk. 

mokinė
MUSELES NUOTYKIAI
Aš maža muselė gimiau vie

ną šiltą vasaros dieną kieme 
prie vištų namelio. Pajutusi di
delį alkį ir viliojančius kvapus, 
sklindančius iš virtuvės, sku
bėjau tenai. Kai tik vaikas pra
vėrė duris, aš sprukau į vidų. 
Radusi atkimštą bonką, kurio
je buvo škanus gėrimas, įlin
dau į ją. Man beragaunant, kaž 
kas uždarė bonką. Aš nors bu
vau soti, bet nerami, nes bu
vau nelaisvėje. Viską išmėgi
nau, bet kelio išeiti iš bonkos 
nebuvo. Kai nusiminusi, bevil
tiškai zirziau ir blaškiausi, stai
ga kaž /kas atidarė bonką ir 
norėjo mane pagauti. Bet aš 
tik daviau šuolį ir pro pravirą 
langą sprukau į kiemą. Tik da
bar supratau, kokiame pavoju-

je buvau patekusi ir ką reiš
kia būti laisvėje.

Aras Grinius, Los Angeles 
šv. Kazimiero lit. šešt. mokyk. 

V skyriaus mokinys

UŽ VISUS

Vienas pamokslininkas, eida
mas pro bažnyčią, pamatė pri
kabintą juodą lentą. Priėjęs jo
je įrašė: “Aš meldžiuos už vi
sus”.

Eidamas pro šalį advokatas, 
apačioje prirašė: “Aš ginu vi
sus”.

Gydytojas taip pat neatsili
ko. Priėjęs parašė: “Aš gydau 
visus”.

Pagaliau, praeidamas papras
tas žmogus, pamatęs lentoje 
neprirašytos vietos, pridėjo: 
“Aš moku už visus”.

SENIAUSIOS ISLAMO 
DVYNUKES

Mary ir Aliza Chulkthurst gi
mė 1066 m. Biddenden, Angli
joje. Jos buvo suaugusios pe
čiais ir šlaunimis. Gyveno 34 
metus. Po jų mirties buvo per
skaitytas testamentas (1100), 
kuriuo 20 akrų nuosavybė pa
liekama vietos parapijos vado
vybei. Buvo pridėta ir viena 
sąlyga, kad žemės metinės pa
jamos bus skirtos tortams su 
mirusiųjų atvaizdais (relje
fais). Tie tortai turi būti išda
linami svetimiesiems, atvyku- 
siems šventų Velykų rytą 
į Biddenden vietovę. Nežiū
rint praėjusio ilgo laiko nuo 
dvynukių mirties, testamentas 
vykdomas iki šios dienos. Jei 
kuriam nors iš jūsų pasitaiky
tų būti Velykų rytą tame mies
tely, gautumėte nemokamai 
tortą Marijos ir Alizos prisimi
nimui.

Nebereikia nešioti sunkių rūbų. 
Piešė Asta Grinytė, K. Donelai

čio lit. an-los VI sk. mok.

Galvosūkiai
I

Jei turėtum 37 pinigėlius po 
1 centą, 7 pinigėlius po 5 c, 3 
pinigėlius po 10 c., kiek iš viso 
pinigų turėtum?

(5 taškai) n
Žemiau surašyta 10 meninin

kų pavardžių ir atskirai jų var
dai. Suderinkite. Už kiekvieną 
suderintą vardą ir pavardę gau
site po 1 tašką.

PAVARDĖS
1. Gainsborough. 2. Wood. 

3. Rimša. 4. Vermeer. 5. Da
gys. 6. Deurer. 7. Rūkštelė. 8. 
Monet. 9. Galdikas. 10. Stuart.

VARDAI
Gilbert, Petras, Thomas, 

Glaudė, Adomas, Grant, Jokū
bas, Jan, Antanas, Albrecht.

III
Šimtu vyta, šimtu pinta, šim

tu pavijota.
(5 taškai)

Ats. IS. R. Degučiai.
IV

Kokį plotą užėmė Lietuva 
su Vilniaus (1920) ir Klaipėdos 
(1923) kraštais?

MAMA

Tu myli mane,
'O įmano mamyte,
Kasytes pini
Ir siuvi suknytę.

Myliu aš drauges,
Myliu ir katytę,
Bet visų lab ausiai
Myliu aš miaunytę.

Dalia Kiudulaitė,
Dariaus-Girėno lit. m-los t 

V sk. mokinė

6 m.

(5 taškai)
Ats. Rima Janulevičiūtė.

V
Kaip suprasti anglišką žodį 

Biennial?
(5 taškai)

Galvosūkių atsakymai
I
I 1) Virginijos valstybėje.

2) Svirplys muzikantas 
j 3) Urbo kalnas (51 m. aukš- 
Į čio) yra Kuršių marių palkraš- 
tyje, Nidos apylinkėje. Ten pa
statytas didelis švyturys.,

4) Šiaudų.
5) Čekoslovakiją, Austriją, 

Klaipėdos kraštą, Lenkiją, Da
niją, Norvegiją, Olandiją, Bel
giją, Prancūziją, dalį Balkanų 
valstybių, vėliau Pabaltijo vaia-'A 
tybes.

PERKELS BAŽNYČIOS 
PASTATĄ

Čekoslovakijos valdžios nuta
rimu valstybinė paminiklų apsau 
gos institucija Pragoję pradėjo 
parengiamuosius darbus tiesio
giniai perkelti Brux senamies
tyje esančią istoriniai svarbią 
katalikų bažnyčią, vienu kilo
metru toliau į naują vietą. 
Brux bažnyčia, statyta 16 šim!* 
metyje, yra 70 metrų (aukščio 
ir 1.800 kvadratinių metrų plo
čio ir turi daug vertingų meno 
ir istorinių kūrinių, kuriuos sic 
kiant išlaikyti tenka bažnyčią 
nesugriautą perkelti į naują vie
tą. Perkėlimo priežastį sudaro 
toje 'vietoje surasti rudosios 
anglies sluoksniai, kurių eksplo
atavimui kliudė katalikų istori
nė šventovė.

BRANGI KNYGA
VVienas Bogotos (Kulumbijo

je) miesto advokatas kaž kur 
surado Šeiva nteso “Don Quijo
te de la Mancha” pirmosios lai
dos egzempliorį, išleistą 1608 - 
1615 m. Madride. Už jį paprašė 
150,000 dolerių, šioje Don Kieho 
to laidoje yra daugybė klaidų 
ir trūksta skyrių numeracijos. 
Mat, tuo metu, kai ši Iknyga bu
vo spausdinama, IServantesa^ 
sėdėjo kalėjime ir negalėjo klai
dų ištaisyti.

Minėtas advokatas turi didžiu
lį senų knygų rinkinį, kuriame 
yra daugybė įvairių retenybių. 
Jo rinkiniai vertinami 17 mil. pe 
zų. Advokatas nori knygas par
duoti, nes turi finansinių sun
kumų. Iš kitos pusės nenori, kad 
knygos patektų į apie jas neiš
manančių žmonių rankas.


