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ERDVĖS
VARŽYBOS

SU
MASKVA?

Rusai vertino astronautų žygį 
dvigubu mastu

Londonas — Kaip pastebi so
vietinių klausimų žinovas, Vic- 
tor Zorza (“Manchester Guar
dian” bendradarbis), iš tikrųjų 
būdingas rusų reagavimas “Apo
llo 10” vyrams vykdžius skrydį į 
mėnulį. Jau pačioje pradžioje so
vietų radijas astronautams linkė
jo sėkmės, pripažino jų drąsą, 
betgi pridūrė, kad jos negalima 
lyginti su paties erdvėlaivio ne
tobulumais. Iš viso, buvo teikia
mas įspūdis, kad tokiais ameri 
kiečių erdvėlaiviais negalima pa
sitikėti...

Panašiai buvo ir įvykus ir ki
tiems JAV astronautų skrydžiams, 
kai žygiai pasibaigdavo sėkme, 
Tik žygiams pasibaigus sėkme, 
kai pasirodydavo, kad rusų nuo
gąstavimai buvo be pagrindo, ru
sai, be jokių svyravimų, jau kel
davo žygio sėkmę, jo reikšmę. 
Tai įvyko ir dabar, “Apollo 10” 
vyrams užvakar sėkmingai bai
gus kelionę žemėn. (“Draugas” 
rusų reagavimą buvo paminėjęs 
vakar - Red.).

Vis kelia sovietinės santvarkos 
“pranašumą”

Visai kitas vaizdas, kai patys 
rusai vykdo savo erdvės žygius. 
Ne tik “Sputniko” pirmasis skry
dis, bet ir kiti skriejimai buvo 
visam pasauliui triumfuojančiai 
paskelbti: štai pasauli, ką mes 
pasiekėme... Tai juk ne kas kita, 
kaip sovietinės sistemos, santvar
kos laimėjimas aplamai ir “so
cializmo” pergalė ypatingai...

Rusai galėtų JAV-bes pasivyti 
tik po metų...

Visi žinome, kad amerikiečių 
ir rusų varžybos erdvėje vyksta 
jau aštuonerius metus (nuo 1957 
m. paleisto “Sputniko”) .JAV-bės 
tiems žygiams, tyrinėjimams, 
skrydžiams skiria vieną proc. sa
vo tautinių pajamų, tiek, oficia
liai, skiria ir rusai. Tačiau, kadan 
gi sovietų tautinės pajamos yra 
dvigubai mažesnės už amerikie
čių, tatai reiškia, kad rusai šioms 
varžyboms skiria net 2 proc. Kas 
čia laimi? Į tai atsako gegužės 
18 d. — 26 d. įvykęs “Apollo 10” 
vykęs žygis.

Ar jiems dar rūpės įrodyti savo 
“pranašumą”?

JAV erdvės tyrinėjimų (NASA) 
pareigūnai mano, kad vargiai į- 
tikėtina, jog rusai mėnulyje at
sirastų kitų metų balandžio mėn. 
Tai gali įvykti dar vieneriems 
metams praslinkus.

Ar varžybos erdvėje tuo atveju 
jau bus pasibaigusios? O gal ru-

John Lindsay, New Yorko galva, 
per būsimus mero rinkimus daly
vaus varžybose su apie 10 kandi
datų

Slovakai: “Tai
mūsų astronautai”

“Gerkime į mūsų astronautų 
sveikatą...”

VYSOKA NAD KISUCOI, Slo
vakija. — Čia, kur gyvena ast
ronauto Cernano giminės, ties 
televizijos aparatu susirinkę slo 
vakai įdėmiai sekė trijų vyrų 
nusileidimą. Cernano tolimas 
pusbrolis, Imrich Cernan pasiū- 

i lė visiems susirinkusiems pa
kelti taurę už astronautus. Jis 
sušuko: “Jie jau grįžo į mūsų 
planetą. Gerkime į mūsų astro
nautų sveikatą!” I. Cernan tu
rėjo galvoje visus tris herojus.

Eugene Cernan jau virto šio 
miestelio didvyriu. Gyventojai 
įsitikinę, kad jie juos aplankys. 
Be to, Imrich žodžiais, “vis dau
giau mūsiškių teigia esą astro
nauto giminėmis...”

Lietuvoje
Vysk. J. Labukas - 

į Romą
VILNIUS. — “Gimtasis Kraš

tas” praneša, kad dalyvauti 
Bažnytinės kanonų komisijos 

z posėdyje į Romą išvyko Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos apaštališkasis admi
nistratorius vyskupas dr. Juo
zapas Matulaitis - Labukas .Jį 
lydi Kauno kunigų seminarijos 
dėstytojas, Rumšiškių parapij. 
klebonas kun. Jonas Žemaitis.

MENULIS IR PO JO MARSAS
Baigus sėkmingą erdvės žygį — pasitikėjim as šios vasaros žygiu į mėnulio paviršių — 
Vėliau, po 1980 m. žygis į Marsą ir pagrindinis tikslas: tarpplanetinis susisiekimas 
— Rusai jau kelia ne tik astronautų drąsą, bet ir buvusio skrydžio tikslumą

Pasitikėjimo žvilgsnis 
prieš liepos m. įvykį

HOUSTON. — Pirmadienį, 
gegužės 26 d., kelionės į mėnu
lio aplinką vyram sėkmingai nu 
sile'dus Ramiajame vandenyne, 
šiuo metu kyla pats svarbusis 
klausimas — šią vasarą, liepos 
m., vykdyti žmogaus - amerikie
čio žygį į mėnulio paviršių. Trys 
astronautai savo žygį baigė, pra 
slinkus 8 metams ir vienai die
nai, kai buvęs prez. J. F. Kenne
dy paskelbė apie šio krašto ryž
tą nugalėti visas kliūtis ir išlipti 
mėnulio paviršiuje.

Trys herojai, vakar nuskrai
dinti į Houston, Texas valst., 
šiandien, per maždaug 12 dienų, 
bus apklausinėjami erdvės ty
rinėjimo pareigūnų. Jis pateiks 
ne tik šimtus svarbių nuotrau
kų, bet ir savo patirtomis žinio
mis, įspūdžiais turės žymia da
limi priartinti sprendimą — žy
gį į mėnulį vykdyti liepos 16 d. 
(dviejų astronautų nusileidimas 
įvyktų liepos 20 d.) ar jį atidėti 
dar vienam mėnesiui. Galutino 
sprendimo laukiama ne vėliau, 
kaip po dviejų savaičių.
“Mes žinome, skristą į mėnulį...”

Pirmadienį, astronautams nu
sileidus į žemę, NASA (erdvės 

; tyrinėjimų įstaigos) vadovas dr. 
Thomas O. Paine, nei kiek ne
svyruodamas pareiškė: “Mes

vykdysime žygį į mėnulį. Šian
dien — istorinė diena. Tą pasi
tikėjimo jausmą mums suteikė 
visi trys vyrai — Stafford, Cer
nan ir Young”.

Tačiau jis pridūrė, kad nors 
žygis į mėnulį esąs visų pastan
gų židinys, tačiau “pats pagrin
dinis tikslas, tai išvystyti ir pa
sauliui parodyti, jog yra gali
mybių susisiekti tarp planetų.

NASO esanti pasiryžusi siekti 
šių trijų uždavinių:

— nutūpti mėnulyje, jį ištirti 
ir ten įrengti bazes,

, — parengti ir pasiųsti skry
džiams aplink žemės orbitą žmo 
nių valdomas “erdvės stotis”, 
kurios orbitoje galėtų išsilaiky
ti bent ligi metų, ir

— ištirti Marso planetą, pa
naudojant jau vartotus “Mari-

W. von Braun. žmogus, ypatingai 
daug lėmęs Ja v erdvės laimėji
mams.

nėr” ir “Viking” tipo erdvėlai- 
, vius.

Ir vėliau — nutūpti Marse...
Vėliau jau seks svarbusis už

davinys — nutūpti Marso pla
netoje. Tai galėtų įvykti po 
1980 metų, taigi, maždaug po 
12 -15 metų. Tai mokslininkų 
svajonė ir ji, kaip teigia erd
vės tyrinėjimų pareigūnai, bū
tų įmanoma, jei tokiems užda
viniams pritartų pats kraštas, 
parodęs didelio dėmesio bei en
tuziazmo pastarųjų metų pas
tangoms pasiekti mėnulį.
Jau pasiruošta liepos m. žygiui

Leit. gen. S. C. Phillips, va
dovaująs “Apollo” programos 
skridimams, pareiškė, kad astro 
nautai ir techniškieji įrengimai 
liepos 16-sios žygiui jau pareng
ti. Jei jis būtų sėkmingas, tai 
vėliau tokie skrydžiai į mėnu
lio paviršių numatomi vykdyti 
kas keturi mėnesiai. Taigi, ki
tas, “Apollo 12” skrydis įvyk
tų š. m. lapkričio m., “Apollo 
13” — 1970 m. kovo m. ir “A- 
pollo 14” kitų metų liepos m. 
Kiekvieną kartą “Voro” prie
taisai nutūptų kitoje mėnulio 
vietoje ir ten paliktų įvairius 
mokslo instrumentus, gi į žemę 
būtų gabenami uolienų ir kito
kios medžiagos mėnulyje pavyz
džiai.

Trumpai kalbant, erdvės ty
rinėtojai nenuleidžia rankų ir 
juo labiau, kai juos lydi sėkmė.

Kaina 10 e.

Trys astronautai, gegužės 26 d. baigę erdvės žygį: iš kairės E. Cernan, . 
T. Stafford ir J. Young šiuometu, per 12 dienų, stropiai apklausinėjami 
erdvės tyrinėjimų pareigūnų Houstone, Texas valst. Išdavos nulems, ar 
liepos ar rugpiūčio mėn. bus vykdomas didysis žygis j mėnulį.

Pavergtųjų Europos Tautų

atstovai Europoje
Neatstovaujamų Valstybių Rei
kalams vadovybė Pavergtųjų 
Tautų delegaciją priėmė nuo
širdžiai ir pavergtosios Europos 
klausimams rodė didelį palanku
mą.

Paryžiuje priėmė iškilmingai
Iš Strasburgo Pavergtųjų Sei

mo delegacija išvyko pasidalinu
si į dvi grupes. Viena pasuko į

delegaciją priėmė buv. D. Britą- šiaurę, į Skandinavijos sostines, 
nijos ministeris pirmininkas A. antroji — į pietus, į Paryžių, Ro-

Lankosi įvairiose Europos sosti- 
nėes, priėmimai Londone

Pavergtųjų Tautų Seimo dele
gacija, kurią sudaro Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos 
(V. Sidzikauskas), Rumunijos ir 
Vengrijos atstovai, jau nuo ge
gužės m. pradžios lankosi Euro
pos sostinėse. Gegužės 6-7 d. d.

Naujausios žinios

žygis i mėnulį JAV pašto ženkle

sai pradės kitą, 10-ties metų pro
gramą ir sieks įrodyti, kad, vis 
dėlto, “socialistinė santvarka pra
našesnė”? Į šiuos klausimus da
bar sunku atsakyti.
Siūlo bendradarbiavimą erdvėje

Britų laikraštininkas siūlo to
kią išeitį: amerikiečiai, būdami 
laimėtojais erdvėje, turėtų reikia
mai ir išmoningai pradėti ben
dradarbiavimo erdvėje naują 
programą. Esą, reikėtų palenkti 
tuos sovietų vadus, kurie linkę 
vykdyti savarankiškas varžybas 
erdvėje. Juos reikėtų įtikinti, pvz. 
sutikti su amerikiečių pasiūlymu 
riboti raketų gamybą. Tokie pa
sikalbėjimai su rusais, teigiama, 
turėtų prasidėti tuo metu, kai 
JAV astronautai nutūptų mėnu
lio paviršiuje.

Nors abu klausimai, atrodo, 
neturi ryšio, tai vis dėlto, sunku 
įžiūrėti betkokią pažangą erdvės 
varžybų srity, jei tuo pačiu me
tu nebūtų pasiekta pažangos ir 
nusiginklavimo srity.

• P. Vietnamo delegacija Pa
ryžiuje teigia, kad rinkimai P. 
Vietname tegalėtų įvykti neank 
sčiau 1970 - 71 m. Griežtai pa
sisakoma prieš sudarymą su
telktinės vyriausybės Saigone, 
kurieje dalyvautų ir komunis
tai

JAV įgaliotinis 
Kolumbijoje

Laukiama studentų riaušių
BOGOTA, Kolumbija. — Pre

zidento Nixono įgaliotinis, New 
Yorko valst. gubernatorius N. 
Rockefeller vakar pradėjo ant
rąjį kelionių vidurio ir pietų A- 
merikoje tarpsnį. Santykiams 
tarp JAV ir Peru įsitempus, nuo 
viešnagės Limoje atsisakyta.

Vakar į Bogotą atvykęs Ro
ckefeller Kolumbijoje viešės dar 
ir šiandien. Studentai paskelbė 
protestuosią ir rengsią demon
stracijas.

Jų gali būti ir Ekvadore, kur 
gubernatorius lankosi ryt. Iš 
Ekvadoro jis vyksta į Boliviją 
— čia, komunistų remiami jau
nuoliai paskelbė rengsią “žygį 
prieš imperialistus”. Vėliau dar 
seks kelionės į Trinidad ir į Ve- 
necuelą. Po 9 dienų kelionė bai
giama ir po kelių savaičių seks 
kiti jos tarpsniai.

Azijos CENTO irsta
Trapi santarvė ir jos neaiški 

ateitis
TEHERAN, Iranas. — čia 

baigti CENTO santarvės, ketu
rių kraštų posėdžiai, kuriuose 
dalyvavo ir JAV valstybės sekr. 
-,W. Rogers.

JAV ir Vakarai tikisi, kad 
^Santarvės kraštai galėtų būti 
“skydu”, siekiant atremti so
vietų veržimąsi Indijos vande
nyno kryptimi, jiems jau stipri
nantis Raud. jūros ir Persų į- 
lankos srityse.

Iš tikrųjų, Santarvės kraštai, 
pvz. Pakistanas, tokiai kryp
čiai abejingas. Pakistanas, gau
nąs sovietų ginklus ir kinų tan
kus, neseniai atsisakė dalyvauti 
•CENTO laivyno pratimuose.

Britų princesė Anne lanko vaikų 
namus Škotijoje

Paštas - bendrovė 
JAV-se?

..bet yra ir kritikos balsų
VVASHINGTON. — Preziden

tas Nixonas vakar patelkė Kon
gresui naują pasiūlymą — per
tvarkyti pašto žinybą JAV-se. 
Ji būtų vyriausybės žinioje, ta
čiau tvarkytųsi privačiais pa
grindais, jos gi vadovas su žiny
ba nebepriklausytų, kaip ligšiol, 
pačiai vyriausybei.

Sumanymui nepritaria visa ei
lė Kongreso narių, nors yra ir 
šalininkų.

• JAV B - 52 bombonešiai
smarkiai puolė priešo telkinius 
į š.: urės rytus i į šiaurės va
karus nuo Saigon » —

Kai kuriems jų labiau rūpi ū- 
kiniai sandėriai su rusais. Vis 
dėlto tikima, kad nariai sugebės 
išlaikyti Santarvę bent kai ku
riose srityse, pvz. sveikatos prie 
žiūros, maisto rinkose ir pan.

Rusai

Pagaliau — sveikina, didžiuojas
MASKVA. — Sovietų kosmo

nautai vakar per Sovietų am- 
sadą VVashingtone prašė perduo 
ti jų sveikinimus amerikiečiams 
astronautams, baigusiems sėk
mingą žygį į mėnulį. Telegra
moje jie pareiškė sveikiną ne
paprastą, tikslų žygį, stebisi vy
rų drąsa, jų laikys .na bei pui
kiu erdvėlaivių veikimu. “Da
bar, jie pažymėjo, jau artimas 
laikas, kai įvyks visų mūsų sva
jonė — žmogus nutūps mėnulio 
paviršiuje...

...žavisi ir žygio tikslumu
MASKVA. — Vienas įžymių

jų sovietų erdvės mokslininkų, 
Vasilij Parin, sovietų Mokslo 
akademijos narys, užvakar pa
žymėjo: “ “Apollo 10” žygis, 
tai įžymus įvykis kosmonauti
kos istorijoje”. Jis toliau tei
gia, kad vykdžius šį sudėtingą 
žygį, “teikia nepaprasto įspū
džio buvusių vyksmų metu pa- 
aiškėjęs didelis tikslumas!”

Pasikalbėjime su “Tass” at
stovu, Parin dar stebėjosi JAV 
vyrų drąsa, jų gera nuotaika, 
inet ir itin sunkioje padėty. E- 
są, “erdvės biologija galės pa
tirti daug naujų žinių”.

Iškilmingai sutiko Texa.se
HOUSTON. — Trys astronau
tai vakar, dienos metu, atvyko 
į Ellington aviacijos bazę, ties 
Houston, Texas valst. Čia juos, 
be šeimų, pasitiko dar apie 3. 
000 žmonių minia. Netrukus, 
praleidę kiek laiko šeimų tarpe, 
jie pateko gydytojų “globai” ir 
apie 12 dienų bus apklausinėja
mi.

• Kuba, gali būti, pasiųs sa
vo delegaciją į birželio 15 d. 
Maskvoje kviečiamą kom. par
tijų pasauly suvažiavimą. Tuo 
būduš dalyvių skaičius galės 
siekti apie 70 partijų.

Douglas Home, parlamento na
riai: A. Fitch, E. Griffiths, T. 
Beamish, P. Kirk, J. Amery, S. 
W. Digby, Lordai S. Osvvald ir 
Gladwyn, taip pat Užsienių Rei
kalų Ministerijos Rytų Europos 
Departamento direktoriaus pa
vaduotojas Sidney John Guy 
Cambrige. Vizitai buvo vaisingi. 
Bonnoje su Bundestago nariais.

Šalia Pavergtųjų Seimo vizitų 
min. Sidzikauskas dalyvavo Lon
done reziduojančių Baltijos vals
tybių diplomatų pasitarime pas 
Lietuvos Charge d’Affaires V. 
Balicką, taip pat buvo susitikęs 
su Londono lietuviais.

Gegužės 8 pavergtųjų Seimo 
delegacijos garbei Bonnoje mi
nisteris Wendelin surengė priė
mimą, kuriame gausiai atsilan
kė Bundestago atstovai, tarp jų 
ir Bundestago Užsienių Reikalų 
Komisijos pirmininkas Dr. Kopf. 
Pavergtųjų Seimo delegacijos vi
zitas Užsienių Reikalų Ministe
rijoje, po Užsienių Reikalų Mi
nistro W .Brandto gegužės 7 d. 
pareiškimų Hamburge, negalėjo 
būti labai šiltas, tačiau buvo 
naudingas.
V. Sidzikauskas Vasario 16 gim

nazijoje, Strasburge
Vokietijoje V. Sidzikauskas 

lankėsi Vasario Šešioliktosios 
Gimnazijoje. Iš Vokietijos Pa
vergtųjų Seimo delegacija nuvy
ko j Europos sostinę — Strasbur- 
gą. Anksčiau Europos Tarybos 
Patariamojo Seimo ir to Seimo 
Komisijos Pavergtųjų Rytų Eu
ropos Tautų Reikalams vadovy
bė buvo panūdusi j tiltų staty
mą su sovietiniu pasauliu. Dėl to 
buvo susidariusi tarp Pavergtų
jų Seimo ir Strasburgo tam tikra 
įtampa. Tačiau dabartinis Paverg 
tųjų Seimo delegacijos apsilan
kymas Strasburge rado labai pa
lankias nuotaikas. Ir naujasis 
Europos Tarybos Patariamojo 
seimo pirmininkas, Šveicarijos 
atstovas Olivier Riverdin, ir nau
jasis Gen. Sekretorius, buv. Aus
trijos Užsienių Reikalų Minis-

mą, Vatikaną... Lietuvos atsto
vas V. Sidzikauskas yra su “pie
tiečiais”.

Gegužės 16 Pavergtųjų Seimo 
delegaciją labai iškilmingai pri
ėmė Prancūzijos parlamento 
pirmininko kabineto direktorius 
(pats pirmininkas buvo išvykęs 
j užsienį). Gegužės 19 delegaciją 
priėmė Užsienių Reikalų Minis
terijos Rytų Europos Departa
mento direktorius, o gegužės 20 
- Senato pirmininkas. (Kor.)

KALENDORIUS
Gegužės 28 d.: šv. Justas 

Pal., šv. Margarita, Jogirdas, 
Rima.

Gegužės 29 d.; šv. Maksimas, 
šv. Teodozija, Didonis, Erdvilė.

ORAS

('-"y

WARMER

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, labai šilta, 
drėgna, temp. sieks iki 90 1. F., 
ryt — debesuota, šilta, galima 
perkūnija.

Saulė teka 5:21, leidžias 8:15.

Italijos užsienio reikalų mi- 
'nisteris, P. Nenni atvyko kelių

tras Tokčič, ir Seimo Komisijos dienų viešnagėn į Jugoslaviją.

Texa.se
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DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 28 d.
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CHICAGOS SKAUTININKIŲ
DRAUGOVĖS SUEIGA

Sueiga įvyko gegužės 18 d. 3 j 
vai. s. S. Jelionienės namuose. 
Draugininke v.s. H. Plaušinai- 
tienė, dėl svarbių priežasčių ne
galėjo dalyvauti. Ja pavadavo 
v.s. Ona Siliūnienė. Įspūdžius iš 
vadovių suvažiavimo įdomiai pa
pasakojo s. L. Luneckienė, v.s. A. 
Namikienė, s. B. Kožičienė ir ki
tos.

Pasidžiaugta gerai pavykusiu 
suvažiavimu. Vyriausia Skauti
ninke v.s. M. Jonikienė prisegė 
garbės ženklą Už Nuopelnus s. E. 
Abelkienei. Ji yra daug pasidar

bavusi skautybei Lietuvoje, Vo
kietijoje ir dabar yra Tiekimo 
skyriaus vedėjos padėjėja. V.s. 
O. Siliūnienė pasveikino seses 
skautininkes, kurios šį mėnesį tu
ri vardines: Sofiją Jelionienę, E- 
leną Abelkienę, Eleną Namikie- 
nę ir Aldoną Baukienę. Visoms 
buvo įteikta gėlių.

Sueiga praėjo geroje nuotai
koje. Daug svarstyta ir nutarta. 
Geroji Zosytė, kaip visuomet, 
susirinkusias seses skaniai pa
vaišino. Jai nuoširdus visų ačiū.

S.G. M.

Dalis L. K. Algimanto laivo jūrų skautų iškilmingoje LSB Jūrų skau
tų šakos gimtadienio sueigoje, įvykusioje kovo 16 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Foto B. Juodelio

“AUŠROS VARTŲ” TUNTO ŽINIOS
“ŽIBUTĖS” SVEIKINO 

MAMYTES
Aušros Vartų tunto Žibučių 

II-oji j. sk. dr-vė, veikianti Brigh
ton Parke gegužės 18 d. turėjo 
savo iškilmingą Motinos dienos 
minėjimą. Įžodį davė dvynukės 
paukštytės Janina ir Julija Čiapai 
tės. Kaklaraiščius užrišo tunti- 
ninkė s. D. Eidukienė, mamytė 
užmezgė gerojo darbelio mazgelį, 
o buvusi dr-kė ps. J. Mikutaitie- 
nė, tėvynės ilgesio mazgelį.

Lauželio metu kiekviena sesė 
apdovanojo savo mamytę pačios 
darytomis gėlytėmis.

Padainavusios ir pašokusios se
sės kvietė svečius prie kavos ir 
pyragų, kuriuos paruošė dr-kė v. 
sk. v. si. Valerija Sparkytė, pade
dama savo mamytės.

Ir šiai dr-vei vadovauja tun
te užaugusios ir čia skautišką pa
tyrimą įgijusi skautės dr-kė v. 
sk. v. si. V. Sparkytė ir adj. v. sk. 
si. J. Vaičeliūnaitė.

“MEDEINĖS” STOVYKLA
Aušros Vartų tunto vasaros 

stovykla vadinasi Medeinės var
du. Jai vadovaus ps. Regina Vait
kevičienė. Paukštyčių pastovyk- 
lės vadovės sutiko būti v.sk. Irena 
Šerelienė, Gailestingoji sesuo — 
p. Sugintienė.

Virtuvės štabą sutiko sudaryti 
mamytės: Miknaitienė, Mingė- 
lienė, Daulienė.

Būtų gera, jei dar atsirastų ke
letas mamyčių, galinčių padėti 
virtuvėje. Skambinti tunt. s. D. 
Eidukienei, telef. FR -6-2153.

Tėvelius prašome kiek galima 
greičiau (iki birželio 1) per drau 
gininkes užregistruoti savo duk
ras stovyklon, sumokant 5 dol. 
reg. mokesčio, kuris įeina į ben
drą mokestį.

Registracijos blanką su dakta
ro pažymėjimu galima bus ati
duoti ir vėliau.

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
STOVYKLOSE

Gegužės 17-18 d. darbšti Auš
ros Vartų tunto tėvelių grupė, 
vadovaujama tunto administra
toriaus V. Šerelio, pradėjo sto
vyklos paruošiamuosius darbus. 
Nors oras buvo labai nepalan
kus, bet didesnė dalis darbų jau 
atlikta, nes tėveliai tikrai nuo

širdžiai dirbo. Džiaugiamės ge
ra talka.

PASISEKĖ TUNTO BALIUS
Aušros Vartų t-to balių prave

dė tunto tėvūnas E. Nakutis, 
programą išpildė Gabijos d r-vės 
vyresnės skautės, darniai sudai- 
nuodamos keletą dainelių, v.sk. 
visi. Z. Burneikytė padainavo so
lo ir su drauge duetą.

Tunto vadovybė yra labai dė
kinga visiems atsilankiusiems tė
veliams ir tiems , kurie prisidėjo 
prie baliaus pasisekimo.

Bostono mažieji žaidžia velykinėje 
sueigoje. Nuotr. Č. Kiliulio

ALGIMANTO LAIVO IŠKYLA

Algimanto laivo jūrų skautai 
gegužės 18 d. turėjo smagią išky
lą “Canoe” laiveliais Kankakee 
upe. Iškyloje dalyvavo 25 jūrų 
skautai, vadovaujami laivo va
do vyr. valt. Jono Jovarausko ir 
instroktoriaus j.b. ps. Ričardo 
Kunstmano.
LSB VADIJOS NARYS ĮŠVEN

TINTAS KUNIGU
LS brolijos vadijos narys kun. 

A. Saulaitis S. J. Geg. 17 d. įšven
tintas kunigu Waterburyje. Pir
mąsias Mišias aukojo ten pat 
gegužės 18 d. Primicijantas Mi
šias aukos taip pat Put- 
namo seselių (vienuolyne 
gegužės 22 d., Matulaičio na
muose gegužės 23 d., Maspetho 
Viešpaties Atsimainymo bažny
čioje gegužės 25, Bostone Šv. Pe
tro bažnyčioje birželio 1, Toron
to Prisikėlimo bažnyčioje birže
lio 8 d., Detroite birželio 14 d., 
Chicagos Jaunimo centre birže
lio 15 d., kur vietos skautai -tės 
ruošia jam. iškilmingą priėmi
mą.

NAUJA TUNTININKĖ
Chicagos Kernavės tunto tun- 

tininkė ps. Irena Kerelienė pasi
traukė iš pareigų.

Naująja Kernavės tunto tun-

tininke paskirta ps. Dalia Dun- 
dzilienė.

Tuntininkių pasikeitimas pa
reigomis įvyko iškilmingoje tun
to sueigoje gegužės 18 d.

VYR. SKAUTININKĖS APDO
VANOJIMAI ŠV. JURGIO 

ŠVENTĖS PROGA
Pažangos žymeniu:

1. Vyr. sk. v.sl. Diana Geležiū- 
tė.

2. Vyr. sk. psl. Rasa Lukoševi- 
čiūtė
Vėliavos žymeniu:

1. Vyr. sk. si. Zita Burneikytė
2. vyr. sk. si. Birutė Petraus

kaitė
3. vyr. sk. v. si. Nijolė-Ona 

Pračkailaitė.
Tėvynės dukros žymeniu:

1. v.sl. Rita Fabijonienė
2. v. si. Aldona Kaminskienė
3. si. Jolanda Raslavičiūtė
4. ps. Giedrė Stankūnienė 

Už Nuopelnus ordinu:
1. s. Elena Abelkienė
2. s. Joana Krutulienė
3. s. Laima Luneckienė
4. s. Irena Tanner
Už Nuopelnus ordinu su rėmė

jų kasipinu:
1. Aleksandra Barkauskienė
2. Mėta Gabalienė
3. Aldona Markelienė
4. Danutė Petkūnienė

Motinos dienos sueiga
Motinos dieną gegužės 18 d. 

paminėjo Neringos dr-vė. Jau
nosios vadovės, su v.sk. v.sl. Z. 
Burneikytė priekyje, pravedė 
sueigą, kurios metu buvo pagerb
ta Neužmirštuolių skiltis, lai
mėjusi dr-vės konkursą ir gavusi 
dovanų stovyklinį kirvį. Trys se
sės: Rūta Karaliūnaitė, Rasa Jo- 
varauskaitė ir Sigutė Migutaitytė 
surinko daugiausia taškų.

Lauželį sumaniai pravedė sk. 
Nijolė Viščiūtė, įtraukdama dai- 
non atsilankiusias mamytes su 
tėveliais. Jaunojo štabo pasiro
dymas “Jūratė ir Kastytis” visus 
linksmai nuteikė.

Tai buvo paskutinioji sueiga 
ir sesės atsisveikino: “Iki pasima
tymo stovykloje”.

PRAŠOME PAAUKOTI LIE
TUVIŠKU KNYGŲ

Anglijos lietuviai pasigenda 
lietuviškų knygų. Skautai ir jau 
nimas yra piniginiai nepajėgūs 
jų sigyti. LS skaučių seserijos va- 
dija, įvertindama šią padėtį, nu
tarė parinkti Amerikos lietuvių 
tarpe reikiamų knygų ir pasiųsti 
į Angliją. Visi, galintys paaukoti 
šiam tikslui naujų ar geram sto
vyje knygų (grožinės literatūros, 
vadovėlių ir kitų), prašomi siųs
ti jas “Skautybės Kelio” redak
cijos adresu.

REGISTRUOKIMĖS
TURNYRUI

Norintieji dalyvauti Korp. Vy
tis birželio 7 d. ruošiamame 
stalo teniso turnyre skautai ir 
skautės privalo neatidėliodami 
užregistruoti pas savo draugi
ninkus -kės. Draugininkai regis
tracijos lapus s.v. vyr. si. A. Mar
kuliui turi įteikti iki gegužės 
31 d.

PAGERBTAS VEIKLUS 
SKAUTININKAS

Ps. Vaclovąs Plioplys, gegužės 
24 d., savo artimųjų ir Šarūno 
būrelio skautų vyčių, susirinku
sių jo namuose, buvo pasveikin
tas 50 metų amžiaus sukakties 
proga. Brolis Vaclovas eilę metų 
reiškiasi skautiškoje veikloje. 
Šiuo metu sėkmingai vadovauja 
Dr. Vin.co Kudirkos vilkiukų 
draugovei ir Šarūno būrelio skau

tams vyčiams.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Kenosha-Racine, Wis. Hartford, Conn.

LIETUVIŲ MOKYKLOS 
IŠLAIKYMUI PARENGIMAS

LB Kenoshos - Racino apylin
kės lietuvių šeštadienio mokyk
los tėvų komitetas su vietos 
LB apylinkės valdyba birželio 
1 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje Racine, Wis., rengia kuk
lų parengimą, kuris prasidės 
4 vai. p. p. Programą atliks mo
kyklos vaikai Racine, Kenoshos, 
Waukegan lietuvių jaunimo ta
lentų pasirodymas, plokštelių 
muzika, užkandžiai ir kt. Tėvų 
komiteto pirm. Vik. Suduikis 
padarys pranešimą apie; piniginę 
padėtį, o panelė Stanaitytė, mo
kyklos mokytoja, apie mokyklos 
padėtį.

Rengėjų vardu apylinkės lie
tuviai kviečiami paremti šį kuk 
lų parengimą savo atsilanky
mu. B. J.

KANADOS ŽINIOS

Toronto Ont.

VEDYBŲ SUKAKTIS

Albinai ir Pranui Augaičiams 
suruošė šaunią puotą pagerbti jų 
25 metų vedybinę sukaktį.

Pobūvio rengėjai buvo teisės 
studentas Vidas ir studentė Sil
vija, o taip pat sūnus Edvardas. 
Privažiavo daug Albinos ir Pra
no Augaičių bičiulių iš visų apy
linkių. Visi nušvitusiais veidais, 
visi pasiruošę su dovanom pa
sveikinti ir palinkėti sukaktuvi
ninkams sėkmės ir laimės jų 
gyvenime.

Buvo didelė staigmena, kada 
Augaičiai atvyko iš kelionės ir 
juos sutiko jų namuose vaikai ir 
didelis būrys svečių su duona, 
druska ir vynu. Vėliau susėdus 
svečiams prie papuošto lietuviš
ko stalo, prasidėjo sveikinimai 
bei linkėjimai. Labai gražią kal
bą pasakė Šv. Jono par. klebo
nas kum. Ažubalis, o vėliau pra
sidėjo linksmoji dalis — šokiai 
ir dainos ligi vėlyvo ryto.

Albina ir Pranas augina tris 
vaikučius. Vienas sūnus baigė 
teisės fakultetą, o dukra Silvija 
lanko gimnaziją. Sūnus Edukas 
dar tik šešerių metų. Visi vaiku
čiai kalba ir rašo lietuviškai. 
Augaičių šeimai linkime daug 
laimės ir sveikatos.

BUS ĮDOMI GEGUŽINE

Birželio 1 d., sekmadienį, L. 
A. P. klubas rengia įdomią ge
gužinę, kuri įvyks Lietuvių dar
že (Lighthouse Grove Park) 
East Hartforde, Connecticut. 
Gegužinės pradžia 12 vai. dieną 
ir tęsis iki 9 vai. vak.

Gros Johny Menko orkestras, 
tad galima bus smagiai ir pa
sišokti. Mielosios šeimininkės 
svečius vaišins skaniais lietuvis 
kais valgiais.

Mėgėjai gamtos ir gražių vaiz 
dų savo sielą galės gaivinti žy
dinčiomis gėlėmis, medžiais ar 
Connecticuto upe.

Ilgai nesimatę susitiks savo 
pažįstamus, turės progos pasi
kalbėti, pasidalinti įspūdžiais.

Todėl visi Hartfordo ir apy
linkių lietuviai prašomi geguži
nėje - piknike gausiai dalyvauti.

Blogam orui esant, gegužinė 
vyks klubo patalpose, 227 Law- 
rence St., Hartford, Conn.

»I. Bernotas

New Yorke teatre Jaąueline Onassis 
kalbasi su draugu arch. Barnes.

P r e n u merui u
Cook County, Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija stiaipsnius tai 

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus,

3 mėn. I mėn. 
g.00 2.00
4.50
5.50

1 7.5 
2.25

2j prašymus.

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

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

IŠKILMINGA SUEIGA 
CICERO

Mindaugo d-vės Ciceroje iškil
minga sueiga įvyko gegužės 25 
d. Sueigon iŠ Chicagos buvo 
nuvykę Lituanicos tunto tunti
ninkas s. J. Paronis, s. V. Kučas, 
s. R. Račiūnas ir ps. L. Rama
nauskas. Brolių sueigon atsilan
kė ir vietos Birutės d-vės sesės ir 
skautų tėveliai. Septyni kandi
datai davė skautų įžodį. IškiL 
mingąją dalį sekė linksmas skau
tiškas lauželis, po kurio visi or
ganizuotai dalyvavo Šv. Mišiose, 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

Roma — Šventasis Tėvas 
privačioje audiencijoje priėmė 
Belgijos ministrą pirmininką 
Gaston Eyskens su palydovais, 
atvykusius į Romą oficialiam 
vizitui.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 5Ist Street 
Valandos: antradieniais, penatartle

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

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400 1

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES EIGOS

Crawford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
GinekoioginS Cliirurglja

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

Ofiso tel. PR 8-i 
Namų — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI61 US
J O K fl A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez, PR 8-6060
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bpndra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vol.: arba auslta 
rus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
lkl 8 vai l’rečlad lr šeštad uždaryta 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

fieštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 
peniktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS EIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima Ligonius tiktai susitarus — 
___________ (By appt)

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų, pūsles, ir prostato 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

OR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel, 839-IO71

Vizitai pag’al susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.* 

Adresas: 4255 VV 03rd Street 
Ofiso tel. RJSHance 5-4410 

Rez. Gltovehill 0-0017 
.Wdo?s °lrm lr ket. nuo 12 vai
Iki 2 vai p.p. tr nuo 7 lkl s v. vak 
antr. Ir penkt nuo 12 lkl 2 vai p r 
lr vakarais pagal susitarimą

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 ▼. 
vak. fieštadieniaia 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai ’priimami au-
sl tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4088
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

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

Route 25, Elgin. Illinola
Ofisas 5148 West 63rd Street

Tel.: PRospeet 8-1717 
Rezid.: 8241 VVest OOth Plaoe 

Tel.: REpubUc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 03 rd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 470-4042

Resld. tel. VVAlbrook 5-3048

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. fieštad. 12-8 vai. p.p.. trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KTDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTUS 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad.. ketvlrt lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto lkl 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 susitarimą

Ofiso tel. Plt 8-7773. Rez. PR 0-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 Val 
antra ir penkt. 1—4 vai. ’’

PrlimlnSJa tik susitarus.

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURG

B^?«ra Pr_aktik“ lr chirurgija 
OOsas 2750 VV. 71st Str«,,

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. va penktad. 10 
v. r., 2-8 v. vale. fieštad. 1-4 v 
karo. ^k™ad. *r trečlad. uždai

ReEia. tel, VVĄ 5-3099

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

BENDRA PRAKTIKA KR MOTE
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th g 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso val • Pirm., antr., Treč
Vs'vktŠ^tad2 2W< VaiK **■ nUO 6 ** laiku epl£T P°Ptet ‘

Of, Tel. HE 4-2123, Namų Qi 8

OR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street

Prllminčją ligonius tik snatta 
Vai.: a—4 p. p ir 6 

Trečlad. Ir šeštad.
Tel. PRospeet 6-94

DR. ONA VAŠKEV
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHII
Vnl 66^8 So* A,ba«y A> 
Vai., pirm., antrd., ketv

ki; vT?kt( ,ir fte6tad. 2- 
lr kitu laiku pagal HUa

■8 v vą 
uždaryta

Tel. ofiso pr 8.6440> HE

DR. F. C. VVINSKUN
gy^™JAs iR chirui

Vai • o m IVeSt 71st Stree

Treč. ir Sešlaį.

Ofiso tel. „t'"'--14 1. Namų o:
DR. PETRAS ZLIOB

GYDYTOJAS IR CHIRUR

6449 So. Pulaski Roa<
lr C-8 Pvrmy d‘’ketvb^?'d'p ?enkū
Šeštadieniai.’ 1-U^kl.6Xtet.'



Mūsų jaunimas ir

darbo mokykla
Kai šie metai paskelbti lie

tuviškos šeimos ir švietimo me 
tais, mes daugiau kalbame ir 
dažniau rašome apie mūsų jau
nimą, jo auklėjimą bei moky
mą. O kai kalbame apie bend
rojo lavinimo ar speciales li
tuanistines mokyklas, neturi
me pamiršti, kad pagrindinė 
svarbiausia ir didžiausia, o tuo 
pačiu ir reikšmingiausia mo
kykla yra šeima. Taigi ir di
džiausi mokytojai lieka tėvai.

Visų laikų, visų kartų ir vi
su šeimų gyvenimo patirtis vie 
nodai rodo, kad niekas taip jau 
no žmogaus nesugadina kaip 
nedarbas, nieko neveikimas ir 
niekas taip gerai jauno žmo
gaus gyvenimui neparuošia 
kaip darbas, užsiėmimas, j- 
vairios pareigos.

Taigi labai gerai daro tos 
šeimos, kurios, aukindamos vai 
kus, jau nuo kūdikystės dienų 
pratina juos prie darbo, mo- 
kydamos ką nors dėlioti, sta
tyti. Pagirtini vaikų darželiai, 
kurie naudoja vadinamos dar
bo mokyklos metodus. O ir na
muose motinos ir tėvai nieka
da neturi paleisti vaiko iš sa
vo akių, prisimenant, kad vai
ką ugdo ne -tėvų pamokslai, 
įsakymai, draudimai ar elgi
mosi taisyklės, bet tėvų duo
tas gyvenimo tonas, paremtas 
praktišku darbu ir veikla. Pri
simintina senas 'patyrimas, 
kad niekas taip jauno žmoyaus 
nežalojo, kaip lepinimas, žlug
dąs valią, tramdąs pasiryži
mus, mažinąs darbingumą, 
trumpai suglaudus, ugdąs iš- 
tižusį individą.

Kaip dažnai skundžiasi iš 
darbo grįžę pavargę tėvai na
mų ruošos gausumu, pamirš
dami, kad savo namuose turi 
apsčiai talkininkų. Tai jų pa
čių vaikai.

Visiems gerai žinoma, kad 
net maži berniukai ir nedidelės 
mergaitės, juos tinkamai su
dominus, pamokius ir pavei
kus, gali ne tik mažus ir leng
vus, bet ir didesnius, sunkes
nius darbus atlikti. Vaikai leng 
vai ir noriai padengia stalą, iš
dėlioja indus, pavalgius juos 
tinkamai išplauna, nušluosto 
dulkes, išsiurbliuoja kamba
rius, išneša šiukšles, nušluoja 
laiptus, kiemą, šaligatvius, nu
kasa sniegą. Mergaitės, o daž
nai ir berniukai noriai padeda 
motinai virtuvėje. Visi jie no
riai su vežimėliu vyksta į krau 
tuvę, atveža ir išdėlioja pre
kes. Vasaros metu noriai lais
to gėles, žolę, ją nuplauna, nu
valo langus, nuplauna automo
bilį ir atlieka kitus darbus.

*
Nebloga yra darbo mokyk

la ir neretai praktikuojamas,

Spaudoj ir gyvenime

MOŠŲ GYDYTOJŲ ŽURNALAS

Iš atskiri} lietuviškų profesijų 
bene reguliariausiai išeina “Lietu
vių Gydytojų Biuletenis”, ir čia 
didelis nuopelnas atsakomosios re
daktorės dr. M. Budrienės bei viso 
redakcijos personalo: dr. St. Biežio, 
dr. St. Budrio, dr. A. Garūno ir dr. 
V. Tauro. Redaktorė dr. Budrienė 
parodė gražią iniciatyvą, pasiūlyda
ma sąjungos skyriams suredaguoti 
po šio žurnalo numerį. Pirmieji šį 
uždavinį įstengė atlikti New Yorko 
gydytojai, duodami didžiumą me
džiagos šiam naujam balandžio — 
birželio numeriui.

Pradžioje atskiru dr. S. Budrio 
straipsniu pagerbiamas daug medi
ciniškoje ir tautinėje lietuvių veik 
loję nusipelnęs dr. Biežis, jau sulau
kęs 80 m. amžiaus. Informuojama 
apie New Yorko liet. gydytojų dr- 
ją. I. Giedrikis rašo apie phenyl- 
ketonuriją, dr. D. Jasaitis pavaiz
duoja, kaip vyko kova prieš šilti
nės epidemiją Šiauliuose 1941 — 
1942). Gausius kelionės po Italiją 
įspūdžius aprašo dr. H. Armanas.

Seka nekrologai: a. a. prof. Gu
davičiaus (dr. Matulionis), a. a. 
prof. Žilinkso (dr. Budrienė). Ver

netgi materialinėm naudos tei
kiąs laikraščių įš^ežiojimas dvi 
račių ar vežimėliu. Ši pareiga 
priverčia jaunuoli pirmiausia 
nugalėti savo tingėjimą, anks
čiau atsigulti, kad ryto meta 
būtų galima anksČ’au atsikelti, 
o atsikėlus gerokai pajudėti. 
Paaugliams niekada nepa
kenks, ypač atostogų metu, kai 
nelanko mokyklos, nesunkus ir 
augančiam organizmui nepavo
jingas dalinis darbas įmonė
se, krautuvėse. Kas yra fab
rikuose dirbęs, galėjo pastebė
ti, kad vasaros atostogų metu 
į fabrikus paprasčiausio darbo 
dirbti savo vaikus atsiunčia 
net turtingiausi jų savininkai 
ar tokie patys jų bičiuliai. Šią 
praktiką ypač naudoja turtin
gos žydų šeimos ir, matvt, ži
no, ką daro. Tokių fabrikan
tų vaikai turi nustatytu laiku 
į fabriką atvykti, dirbti dau
giau patyrusio darbininko va
dovybėje, o savaitės pabaigo
je gauti nedidelę nepatyrusio 
darbininko alga, k iri tolydžio, 
jam ilsiau dirbant palaipsniui 
pakeliama. Kiek toka jaunuolis 
išmoksta specialybės, sunku 
pasakyti, bet tikrai žinoma, 
kad jis išmoksta punktualu
mo. tvarkinemmo. sužino kas y- 
ra pinigai ir kiek reikia pas
tangų jiems uždirbti. Pažymė
tina. kad labai turtinei ne
tingi fabrikantai paaugusiam 
sūnui, dukrai automobilio ne- 
nuperka: teužsidirba pinieu ir 
tenusiperka pats, tada geriau 
supras, labiau brangins.

*
Reikia pabrėžti ir tai, ką pra 

džioje sakėme: vaiku auklėn- 
mo kryptį ir metodus turi nu
statyti patys tėvai. Jokiu bū
du nereikia vaiku atiduoti auk 
lėti gatvei, nepatikimiems drau 
gaans, nerūpestingiems mokv- 
toiams, televizijos programom, 
krašto reklaminiam judėjimui. 
Parenkant mokyklą taip pat i 
reikia žiūrėti, kas jai vado- i 
vauja ir kaip ią veda. Tas pats 
liečia ir įvairius klubus, orga- 
nizaicijas, kuria? mokinys sa- > 
vo gyvenimo pradžioje sutin
ka. nes ne visur viskas vra 
gera. Visur reiki a tėvų andai- 
rūmo, jo trūkstant ar nesant, 
reikia tartis su daugiau gyve- ' 
nime patyrusiais tėvais, dvasi
ninkais, pedagogais, gerais kai i 
myriais, auklėjimo organizaci
jų vadovais.

Tikėkime, kad nuo kūdikys
tės dienų planingai taikoma į 
darbo mokykla, kai jos dėka i 
bus taip sutvarkytas jauno 
žmogaus gyvenimas, kad jis nė 
valandėlės neturės laiko blo
giems darbams, padės išspręs
ti daugelį mūsų jaunimo auk
lėjimo klausimų. b. kv.

tingas skyrius — informacija apie 
lietuvių gydytojų mokslinius dar
bus, jų studijinių raštų bibliogra
fija. Dr. K. Gudaitis tęsia aprašy
mą medicinos ir sveikatos reikalų 
nepriklausomoje Lietuvoje, o prof. 
I. Končius duoda pluoštą žinių a- 
pie liaudies gyduoles. Dantų gydy
tojų skyrių redaguoja dr. Povilai
tis. Gana gausi kronika iš liet. gy
dytojų gyvenimo. Taigi numeris j- 
vairus ir patrauklus. J. Daugi.

PARĖMĖ MEKSIKIEČIUS

Popiežius Paulius VI-sis 'Mek
sikos miesto universiteto kata
likų parapijai paaukojo 75.000 
dol. naujiems studentų namams 
statyti. Lydimąjaane rašte 
Šventasis Tėvas prisimena sa
vo pirmąją kelionę j Pietų Ame 
riką ir trokšta savo auka pade 
ti Pietų Amerikos jaunimui 
siekti dvasinės, mokslinės ir 
kultūrinės pažangos.

— Moteriškės apsirėdyme dažnai 
atsispindi vidujinės jos yaptybės.

— Eliza Ožeškienė

PAVOJINGAS MAŽASIS KARAS
Izraelio branduoliniai ginklai ir didžiųjų valstybių sustingimas

GYVENIMO ĮTAMPA IR 

ŠIRDIES MIRTIS
Antriems metams besibai

giant nuo įvykusio karo Arti
muose Rytuose išblėso taikos 
viltys. Kariniai veiksmai nustel
bė taikos žodžius. Jie vyksta 
Sueso kanalo krantuose, Jorda
nijos pasienyje ir pačiame Iz
raelyje. Palestinos arabai pabė
gėliai, sukūrę karines organiza
cijas, kurias remia kai kurios 
arabų valstybės, tebevykdo 
puolimus Izraelyje. Jų užduo
tys pavojingos. Dažnais atvejais 
arabai kovotojai krinta dar sa
vo uždavinio neįvykdę. Izraelio 
karinio oro laivyno daliniai vyk
do dažnus atkirčius Jordanijoje 
ir protarpiais puola taikinius 
Egipte.

Didžiosios valstybės lūkuriuo
ja. Jos tarpusavyje nesutaria 
esminiais klausimais. Jungtinės 
Tautos šiuo metu yra beiėgės 
pristabdyti mažojo karo veiks
mus. Arabai ir žydai, dar ne
paskelbus didžiųjų valstybių 
sprend’mų, jau graso juos at
mesti.

Nereikia stebėtis, kad valsty
bės departamento pasekretorius 
Josenh Sisco. iki šio meto besi- 
dan^stąs diplomato dirbtinai pa- ■ 
kilia nuotaika, pateko i nusivy
limą Jo žodžiais mažojo karo 
veiksmai veda j naują karą Ar
simuose Rytuose.

Izraelio pasiruošimas karui
Moše Dajanas. Izraelio kraš- , 

to ansaugos nrnisteris, pareiškė 
prancūzu dienraščiui L’Ex- 
press: “Dabar nėra tikrasis ka
ras. Kai jis prasidės, mes nesė
dėsime sudėję rankų. Nemanau, 
kad šią vasarą karas prasidė
tų”.

Izraelio ministerė pirmininkė 
Goldą Meir š. m. gegužės 23 d. 
“Time” laidoje išreiškė žydų 
tragišką lemtį: “Jei mes pralai
mėsime karą, tai bus mūsų pas
kutinis karas, nes mes pralai
mėję jau negalėsime šioje že
mėje pasilikti.

Izraelis, nors žydų politinės 
partijos savybėje nesutaria dėl 
politikos 1967 m. prijungtose 
arabų žemėse, visomis priemo
nėmis stiprinasi pasienyje. Pa
sienio kolektyviniuose ūkiuose 
įkuriami kariniai “Nahal” dali
niai, nusižiūrėjus į romėnu įgu
lų organizaciją valdomuose kra 
štuose tvarkai palaikyti.

Izraelis ruošiasi vidaus ir už
sienio puolimams atremti.
Izraelio branduoliniai ginklai

Europos spaudoje buvo pas
kelbta, kad Izraelis jau turįs 
branduolinius gin'kflus. “The 
Montreal Gazette’’ pateikė išsa
mesnių žinių. Kanados laikraš
čio žiniomis Izraelis jau turįs 
pasigaminęs 6 bombas 20 kilo- 
tonų pajėgumo, t. y. tokias pat, 
kaip karo pabaigoje amerikie
čių numėstos Japonijos mies
tams' Hirosimai ir Nagasaki su
naikinti.

Anglijos The Institute for

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDA VAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— A, — ji virpėjo, — aš esu šiandien labai sen

timentali.
Tada ji apsidairė. Ant denio nebebuvo žmonių. 

Tik stipraus, ledinio vėjo aštrus pūtimas.
— Charlottę, einame apačion. Čia šalta.
— Palauk minutę. Aš noriu dar truputį pažvelgti

miesto link.
Ji spaudė jo ranką ir kalbėjo:
— Ar tu dar matai Bremerhaveną?
— Tik truputį.
— Taigi, mes dar esame Vokietijoj.
— Taip, dar tebesame, bet greitai viskas dings. Aš

bematau tik bokštus, nei fabrikų, nei namų.
— Vytautai, — jis staiga atsisuko, — pabučiuok

mane dar kartą mano žemėj, — jos balsas virpėjo ir 
lūžo-

Jis apkabino merginą ir priglaudė. Ji giliai jį pa
bučiavo. Tada vėl atsisuko į jūrą ir sušnabždėjo:

GEDIMINAS GALVA

Strategic studies Londone ži
niomis, Izraelis jau 1964 m. pra 
dėjęs iš plutonijaus gaminti 
branduolinius ginklus. “Dimo- 
na” reaktorius buvęs įrengtas 
prancūzų įmonės Marcei Des- 
sault.

Izraelis turįs branduoliniams 
ginklams panaudoti lėktuvus 
A 4 Skyhawk ir dedąs pastan
gas įsigyt' 50 amerikiečių bom
bonešių Phantom F 4.

Arabų ir Izraelio požiūriai
Arabų valstybės ir Izraelis 

iki šio meto nesutaria esminiais 
klausimais. Egiptas ir kitos ara
bų valstybės, išskyrus Siriją, 
pritarė Jungtinių Tautų 1967 m. 
lapkričio 22 nutarimui. Arabai 
yra nusistatę nepradėti tiesiogi
nių derybų, iki minėti nutarimai 
nebus įgyvendinti. Izraelis at
metė JT nutarimus. Jis siūlo a- 
ratoams pradėti tiesioginius pa
sitarimus su arabais ginčo klau 
simams išspręsti.

Svarbiausią nesutarimą kelia 
sienų klausimas. Izraelio vyriau 
sybė po 1967 m. karo užimtas 
sritis laiko būtinomis valstybės 
saugumui užtikrinti. Prijungtų 
sričių arabai yra antraeiliai pi
liečiai, nes jie negali naudotis 
net socialinės srities žydų teisė
mis. Praėjusią savaitę vyriau
sybė atmetė sūlymą prijungtų 
sričių arabams naudotis Izraelio ' 
teisėmis.

Arabų valstybės veda kovą 
prarastoms žemėms atgauti. Jie 
nepripažįsta Jeruzalės sujungj- 
mo, nors Izraelis laiko jau ga
lutinai išspręstu klausimu.

Didžiausia pasaulyje Lincolno statula gabenama Charleston, III. Ji yra 
66 pėdų aukščio, sveria 8 tonas, padaryta iš plieno ir stiklo. Statulos 
galva matyti priekyje.

Pabėgėlių žaizda
Palestinos pabėgėliai yra ne

išsprendžiamas klausimas. Pus
antro milijono arabų lemtis Iz
raelio požiūriu jau galutinai iš
spręsta. Savaitraščio “Time” š.
m. gegužės 23 d. laidoje Goldą 
Meir skelbia: “Arabai sukūrė 
pabėgėlių problemą. Tai tikra 
tiesa. Jie neapkenčia žydų. Ke
turių metų vaikas pabėgėlis jau 
sulaukė 25 metų. Gal jau jis pri
klauso EI Fatah karinei organi
zacijai, o dabar siūloma ara
bams laisvas pasirinkimas grįž
ti į Izraelį”

G. Meir skelbia tikrą netiesą. 
Ji nutyli ir pastarojo karo ara
bų pabėgėlių nelemtį.

Arabų požiūriu Jungtinių tau 
tų parama yra tik laikinis spren 
dimas. Arabams pabėgėliams ir 
JT pripažino pasirinkimo teisę 
grįžti. Jie šia teise negali pasi
naudoti.

Palestinos arabų pabėgėlių 
karinės organizacijos mažojo 
karo tarpsnyje išaugo į pavojin
gą jėgą ne tik (Izraeliui, bet ir 
silpnesnėms arabų valstybėms. 
Jos turi didelę jtaką Jordanijo
je, S; rijoje ir pastaruoju metu 
darė viešą spaudimą Libanui.

Keturios didžiosios valstybės, 
vasario 7 d. pradėjusios pasita
rimus Artimųjų Rytų klausimui 
spręsti, dar tebederina nuomo
nes savvbėie. Izraelis ir arabų 
valstybės skelbia, kad atmsią 
nepalankius didžiųjų valstybių 
■’nrendimus.

— Pasaulyje yra daugiau 
kaip 15,000 skirtingų rūšių 
vynų.

— Viskas dingo, — ji pasistiepė, — nebematyti 
nei kaminų, nei bokštų.

— Taip, nebematyti.
Jie pasistiepė, tylūs bandė pagauti dar nors mažiau

sią dingusio miesto ženklą. Ten bebuvo tik tamsus ho
rizontas su sunkiais, tamsiais mėlynais debesimis ir pla
tūs, po jais besiplaką vandenys.

Merginos akyse pasirodė ašaros.
— Charlottę, kas atsitiko? — palietė jos ranką. — 

Eime apačion.
— Palauk dar minutę, — kalbėjo ji, — ir nekal

tink manęs, aš šiandien tokia sentimentali, — jos bal
sas virpėjo.

— Vytautai, mano išdidumas sulaužytas. Aš ga
lėjau būti išdidi prieš kitus žmones, bet ne prieš tave. 
Dabar aš matau, kad aš savo gilumoje esu moteriška, 
— jos balsas pritilo- — Ir tą pirmą vakarą, kada tu 
atėjai į Gunzų namus ir paklausei Marthos Traube, ma
no siela virpėjo. Tai yra mano likimas, aš sakiau sau 
ir aš tada išsivijau tave į lauką- Aš nenorėjau tada pa
pasakoti apie Wood uniformą, aš tik paprastai norėjau 
tave pavyti, aš norėjau tave turėti.

Ji valandėlę tylėjo ir žiūrėjo į tamsius vandenis. 
Tada ji apsisuko ir staiga paklausė:

— Ar tu myli mane? — ji spaudė jo ranką ir 
jos akys buvo pilnos moteriškumo ir prisirišimo.

— Charlottę, koks čia klausimas? Tu gi žinai, kad 
aš tave myliu, — apkabino ją.

Širdies perkėlimai nepadeda

Litas
Bet tai nėra teisybė, širdies 
mirtis beveik nieko bendra netu
ri su žmogaus užimama vieta. 
Tik įtampa yra didelis priedas 
prie širdies susirgimo. Didelė į- 
tampa pagreitina širdies mirtį 
tik tada, kada širdis yra suga
dinta kitų priežasčių, Žmogus 
įtampos negali išvengti. Žmogus 
dabar gyvena individualiniame 
erdvės sumažėjime., širdies su
sirgimų paralelė yra gyvulių pa 
šaulyje. Gyvuliai nuolatos erzi
nami ir laikomi įtampoje labai 
dažnai suserga širdimi ir net 
gauna širdies smūgį. Philadelpia 
zoologijos sodo gyvuliai ir 
paukščiai, lankytojų be abejo 
erzinami, gana dainai suserga 
ir net miršta širdies ligomis, ši
tokių susirgimų laisvame gyvu
lių ir paukščių pasaulyje beveik 
nėra. Daug nulemia nervų ankš
tumas. Guvuliai ir paukščiai ne
turi judėjimo laisvės: gyvena 
ankštai. Juo daugiau narvas yra 
perpildytas gyvuliais ar paukš
čiais, tuo dažniau pasirodo šir
dies smūgiai. “Socialinis ankstu
mas” žmogų labai apsunkina. 

Kaip išvengti susirgimų

Pirmas ir svarbiausias daly
kas yra išvengti susirgimų. Pats 
žmogus turi išjungti fizikines 
širdies smūgio priežastis. Prieš 
paveldėtas priežastis, be abejo, 
nedaug ką galima padaryti. Bet 
prieš aukštą kraujo spaudimą, 
cukrinę ligą, per didelį kūno svo 
rį, neracionalų maitinimąsi, 
šiais laikais atsiranda vis dau
giau mediciniškų priemonių. 
Pats žmogus turi mesti cigare
čių rūkymą ir atlikti didesnį ju
dėjimą gryname ore. Šitos prie
monės labai sumažina širdies 
mirimų dažnumą. H. W. Bansi, 
Hamburgo Universiteto profeso
rius, viename daktarų suvažia
vime konstatavo, kad ankstyvas 
skydinės liaukos veikimo išsisė
mimas prisideda prie ankstyvos 
sklerozės išsivystymo. Skydinės 
liaukos susirgimams reikia skir
ti daug susirūpinimo. Amerikos 
mokslininkas Monard M. Gert- 
ler pataria kontroliuoti kraujo 
kitimą, (kraujo cukraus horizon
tą, kraujo spaudimą ir kūno 
svorį, šita padėtis neturi per
žengti amžiui tinkamas normas. 
Vyras, sulaukęs keturiasdešimt 
metų, turi kontroliuoti savo kū
no svorį, kraujo spaudimą, ikrai: 
jo cholesteriną, kraujo cukrų, 
nors jis ir visai jaustųsi svei
kas. Tai po ilgesnio ar trumpes
nio laiko turi būti vėl pakarto
jama. Tyrimų duomenys turi 
apsiriboti maisto naudojimą, ki
taip pasakius, jis turi laikytis 
tam tikros dietos. Kūninis judė
jimas ir protingas fizinis darbas 
prisideda prie cholesterino nor
mavimo. Fizinių darbininkų cho- 
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Dr. V.
Širdies mirtis 1952 metais 

Vakarų Vokietijoje prieš laiką 
į kapines nuvarė penkioliiką 
tūkstančių žmonių. Bet 1966 me 
tais širdies mirimų pasidarė 
tris kartus daugiau, širdies mi
rimai Vakarų Vokietijoje kiek
vienais metais priauga po du 
tūkstančius. 1980 metais, jeigu 
taip toliau eis, Vaikarų Vokieti
joje nuo širdies mirs 70-80 
tūkstančių žmonių, šitą skaičių 
sudaro tik taip vadinami širdies 
smūgiai. Kitos širdies ligos ir 
kraujo tėkmės sutrikimai į tą 
skaičių neįeina.

Bendras žmonių amžiaus pra 
ilgėjimas širdies mirimų skaičių 
nedaug tepadidina. Širdies mir
tis dažniausiai ištinka vyrus 
tarp 30 ir 59 metų. šito am
žiaus vyrų širdies mirimų daž
numas yra dvigubai didesnis 
kaip vyrų per 60 metų amžiaus. 
Vis daugiau ir daugiau kertama 
jauni vyrai. Šitos nelaimės sus
tabdymas dar neturi realių per
spektyvų. Nieko dar nepadeda 
medicinos pažanga.

Širdies perkėlimai nieko neiš
sprendžia. Mirtis gali įvykti se
kundės greitumu. Tas gali at
sitikti ir tariamai sveikiems vy
rams. Senesnių žmonių širdies 
mirtis trunka kiek ilgiau. Tarp 
kraujo indų prikalkėjimo ir šir
dies mirties yra tam tikra pa
ralelė. Naujai įstatyta širdis 
nepašalina kraujo indų prikalkė
jimo.

Daktarai daug metų svars
to širdies mirimų priežastis. 
Daug priežasčių yra surasta. 
Širdies mirtį gali sukelti aukš
tas kraujo spaudimas, cukrinė 
liga, persimaitinimas (jo dėka. 
susidaro didelis kūno svoris), 
dažnas cigarečių rūkymas, ju
dėjimo stoka, paveldėjimas, di
delė įtampa darbe, slegiantys 
rūpesčiai, įtampa šeimoje, pyk
tis, poilsio stoka ir tt.

Kelios priežastys sugadina 
širdį

Bet tik paskutiniais metais 
yra pripažinta, kad pavieniai 
faktoriai nedaug nulems. Pavie
nės priežastys beveik neskatina 
nė arterijų sklerozės. Tik fakto
rių sumavimas sudaro didelį pa
vojų. Du rizikiniai faktoriai ar
ba priežastys širdies mirimo pa
vojų padidina tris kartus. Bet 
jeigu susideda trys arba net ke
turios priežastys, pvz., aukštas 
kraujo spaudimas, cukrinė liga. 
persimaitinimas, dažnas cigare
čių rūkymas, tada širdies miri
mo rizika, palyginus su kitais 
to paties amžiaus asmenimis, 
pasidaro daugiau kaip dešimtį 
kartų didesnė, šitokie žmonės 
dažniausiai yra įstaigų arba į- 
monių vadovai. Susidarė įsitiki
nimas: širdies mirtis yra “ištai
gų ir įmonių vadovybės mirtis”.

— Vytautai, aš truputį bijau.
— Kodėl?
— Tu nieko prieš, kad aš viską šiandien pasa

kiau, — pertraukė mergina.
— Žinoma, ne. Neturi būti jokių tarp mūsų nuty

lėjimų.
— Ačiū, Vytautai, — ji pabučiavo jį vikriai, žvilg

telėjo atgal į pilkus vandens plotus, nusipurtė ir pa
traukė už rankos:

— Eime žemyn. Aš noriu pamatyti Mildą ir 
mamą.

— Taip, — jis sumurmėjo, taip pat žiūrėdamas, 
kaip bėgo nepalenkiamos pilkos bangos, kaip kilo jos ir 
ritmingai krito.

Jūroje pasirodė didelė rūko uždanga ir ji vis artėjo 
ir artėjo.

Jie nulipo žemyn-
Laivas buvo mažas ir vienišas daiktas didelėj van

denų platybėj. Jis šnypštė ir virpėjo, tačiau veržėsi su 
visu stiprumu, stipria krūtine versdamas tamsias ban
gas į žalius purslus ir rūkus-

Po to jis slinko į tirštą rūko debesį ir dingo. Sirena 
pradėjo ūkauti lygiais, monotoniškais intervalais.

Vytautas pakėlė galvą ir klausėsi. Tada jis pasisu
ko į Charlottę ir pasakė:

— Skamba skausmingai, lyg viso pasaulio pagal
bos prašąs šauksmas.

{Pabaiga)
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MOKYKLAI

INŽINIERIAI APDOVANOJO DEŠIMTĮ 
JAUNŲJŲ

Savo Levų išlaikytą ’ieluvių 
tautos gyvybę lietuvis per
duoda ateities kartoms, 
kad amžinai gyventume.

Lietuvių charta

Šiame trijų šimtų tūkstančiu 
Kanados plieno pramonės mk s- 
te, kuriame gyvena apie dvyli
ka šimtų lietuvių, jau dvidešimt 
metų veikia lietuvybės židinys, 
per kurį pereina bene daugu
mas jaunųjų šios kolonijos lie
tuvių. Per tiek metų į mokyk 
lą yra įstoję ir jų lankę labai 
didelis skaičius lietuvių vaikų 
ir apie 200 jų yra gavę mokyk
los baigimo pažymėjimus. Mo
kykla pradėta 1949 m. su dviem 
skyriais, 30 vaikų ir trimis mo
kytojais. šiandien gi ta pati mo 
kykla išaugo į 10 skyrių lietu
viško švietimo instituciją, ku
rioje dirba 12 mokytojų ir ku
rioje mokosi 181 jaunas lietu
viukas.

Mokyklos istorija prasideda 
tada, kai į mūsų koloniją at
vyksta jaunas lietuvis kunigas 
— dr. J. Tadarauskas, kuris, į- 
kūręs parapiją, sekančio darbo 
imasi — įsteigti lietuviams mo
kyklą, kad jų vaikai galėtų bū
ti mokomi savos kalbos ir savo 
tėvų krašto pažinimo. Apsukrus 
klebonas išsirūpina kanadiečių 
mokykloje patalpas, pasikviečia 
talkon dar porą lietuvių moky
tojų ir, turėdamas iš Lietuvos 
pedagoginę patirtį, pats tai mo
kyklai pradeda ir vadovauti. Jis 
parenka mokyklai Vysk. M. Va
lančiaus vardą, kad prisiminti 
ano garbingo vyskupo laikus, ka 
da kita panaši aplinka bandė 
lietuvį nutautinti ir tik per var
go mokyklą mūsų vaikai išmo
ko lietuviško rašto. Mokymas 
prasidėjo šeštadieniais, kaip da
bar daroma, kadangi mokyklos 
patalpos būna neužimtos ir mo
kytojai iš savo darboviečių Puo
ši. Tas šeštadienio mokymas 
ir mokyklai davė “šeštadieni
nės” vardą. Mokyklai įsikūrus, 
tuo laiku čia lietuvių ko'o’via 
nebuvo gausi. Bet tuoj po metų 
kitų, atlikę darbo sutartis, lie
tuviai pradeda važiuoti į mies
tus, ieškodami geresnių atlygi
nimų ir lietuviškos bendruome
nės. Hamiltonas patraukia dau
gelį, kaip krašto sunkiosios pra
monės centras ir kur lietuviai 
susiorganizavę jau kuria lietu
viškos veiklos židinius. Tad se-

Mokyt. J. Mikšys, ilgametis Hamil
tono Vysk. M. Valančiaus liet. 
šeštad. mokyklos vedėjas.

kančiais metais mokyklos va
dovavimą perima Lietuvoje to
kias pareigas ėjęs mokyt. J. 
Mikšys, kuriam vadovaujant 
mokykla pradeda kasmet spar
čiai augti: iš keturių skyrių pa
sidaro šešių, vėliau aštuonių ir 
pagaliau dešimts. Per visą tą 
laiką mokinių skaičius kiekvie
nais metais buvo toliau ar( ar
čiau prie 200 skaičiaus. Iš pra
džių parapija viena ir finansuo
ja mokyklos išlaikymą. Tik vė
liau pradedamas iš tėvų imti 
mažas mokestis, kuris paskuti
niais metais yra pakeltas ligi 
25 dol. nuo šeimos. Mokytojai 
taip pat ilgus metus dirbo be 
atlyginimo. Tik po 5 metų pra
dėta mokėti 75 ct. už pamoką, 
o dabar 1 dol. ir 1 dol. 25 ct. 
9-to ir 10-to skyr. mokytojams. 
Nors šiandien mokyklos išlai

kymui paremti prisideda ir LB 
ir kredito kooperatyvas “Tal
ka”, tačiau didžiąją naštą tebe- 
tenka nešti parapijai. O mokyk
los išlaikymo bendra metų sąs- 
ka’ta pereina per 4 tūkstančius 
dolerių.

Per tuos dvidešimt metų mo
kyklos gyvenimas buvo labai 
tampriai surištas su mūsų ko- 
’onijos betuvių gyvenimu. Visos 
mūsų tautinės šventės, minėji
mą’ niekad neapseina be mo
kyklos pagalbos. Mokyt Ant. 
Grajauskaitė - Mikšiene su mo
kykla išgarsėjo plastinių šo
kių paruošimu, o anksčiau mo
kykloje dirbęs muz. Vcl. Veri- 
kaitis buvo sukūręs labai gra
žų ir darnų mokyklos vaikų 
chorą, kuris pasirodydavo ne 
tik scenoje, bet kas sekmadienį

Prel. dr. J. Tadarauskas, Hamiltono 
AV parapijos klebonas, prieš 20 
metų čia įkūręs liet. šeštadieninę mo
kyklą.

per mokinių Mišias giedodavo 
bažnyčioje. Kasmet yra ruošia
mos Kalėdų eglutės su meninėm 
programom. Mokykla leidžia sa 
vo laikraštėlį — “Mūsų Mokyk
la” ir mokiniai dažnai su savo 
kūryba pasirodo mūsų periodi
nėj spaudoj. Labai aktyvia' mū
siškiai dalyvauja Krašto švieti
mo komisijos skelbiamuose kon 
kursuose ir mokyklų šventėse. 
Mokyklą baigusieji jau yra pa
jėgūs pusėtinai gerai žodžiu lr 
raštu naudotis lietuvių kalba ir 
pagal švietimo komisi'os pro
gramą yra išėję Lietuvos isto
rijos, geografijos ir visuomenės 
mokslo kursą. Mes turime kele
tą iš anksčiau buvusių mokinių, 
kurios šiandien į mokyklą atė- 
io dirbti jau kaip mokytojos. 
Mūsų dabartiniai liet. jaunimo 
organizacijų vadovai — tai Vys 
kupo M. Valančiaus mokyklos 
mokiniai. Šiandien laikraščiuose 
mes dažnai randame savo buvu
sių mokinių pavardes, skaitome 

■ jų straipsnius.

Šiais mokslo metais mokykla 
turi 181 mokinį. Mokykloje dir
ba 12 mokytojų su keliais at
sarginiais. Mokslo metus užbai
giame paskutinį gegužės šešta
dienį, 31 d. Mokslas buvo pra
dėtas rugsėjo mėn. ir per metus 
bus išdirbta 31 šeštadienis. Pa
mokos vyksta nuo 9:30 vai. r. 
ligi 1 vai. p. p. su viena pertrau 
ka. Baigę pirmaisiais savo sky
rių mokiniai yra apdovanojami 
premijomis. Taip pat atžymimi 
mokiniai nepraleidę nė vieno šeš 
tadienio. Mokyklai sėkmingai 
vadovauja patyręs pedagogas 
J. Mikšys, pavad. K. Mileris ir 
mokytojai: Aid. Volungienė,
Ant. Mikšienė, M. Kvedarienė, 
B. Juozapavičienė. B. Stungevi- 
čienė, G. Repšienė, K. Parešty- 
tė, A. Mikalauskas ir Kęst. Nor
kus Tikybą ir katekizactią lie
tuviškai pirmai komumiai dės
to pats mokyklos globėjas prel. 
dr. J. Tadarauskas. Mokvklos 
vedėjui talkina kasmet išren-

i karnas tėvų komitetas.
Švenčiama 20 metų lietuvių 

tremtiniu mokyklos jubiliejų. 
Ar neatėjo laikas pakelti kepu
res tiems, kurie tą mokyklą į- 
steigė, išlaiko ir atsidėję joje 
dirba. Reikia didžiuotis tais lie
tuviais tėvais, kurie nepasidavė 
naujai aplinkai ir šeštadienių 

'rytais kantriai veža savo jau
nimėlį į mūsų mokyklą. Prisi
minkime tos mokyklos mokyto
jus, kurie gal naktinę pamainą

Vysk. M. Valančiaus liet. šeštadieninė mokykla. Hamilton, Ont. Nuotr. A. Juraičio

Šiais metais minime 50 metų 
nuo Švėkšnos gimnazijos įsteigi
mo. Taip pat mirusiųjų pagerbi
mo diena čia pat. Todėl ta pro
ga ir norisi prisiminti jau miru
sius Švėkšnos gimnazijai nusipel
niusius asmenis ir buvusius tos 
gimnazijos mokinius, Lietuvos o- 
kupantų nukankintus.

Pradėkime nuo Domininko 
Endzelio. Dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą jis grįžo iš Amerikos 
į Švėkšną, sunkiai sirgdamas džio 
va. Jį gydė, kiek tų laikų medici
na buvo pajėgi prieš šią ligą, di
dis kultūrininkas dr. Juozas Ru
gys. vDr. Rugys nuolat sielojosi, 
kad šiam Žemaičių kampeliui la
bai trūksta aukštesnės mokyklos. 
Ir, štai, dr. Rugio prikalbintas, 
mirdamas 1912 metais Dominin-

Kun. Benediktas Vanagas, 
nukankintas 1941 m.

kas Endzelis paliko visą savo tur
tą būsimajai Švėkšnos gimnazi
jai. Dr. J. Rugys išsaugotą End
zelio turtą prieš savo mirtį 1919 
metais perdavė progimnazijos 
steigimo komitetui, kurio pirmi
ninkas buvo grafas Jurgis Plate- 
ris, o vykdytojas — prel. Julius 
Maciejauskas.

Prelatą Julių Maciejauską mes 
vadinome Švėkšnos karalium. 
Gal iš dalies ir teisingai, nes vi
sas Švėkšnos gyvenimas apie jį su
kosi per jo čia klebonavimo 40 
metų. Jo pastangomis 1905 me
tais baigta statyti gražioji Švėkš
nos bažnyčia, 1906 metais pasta
tyta lietuviška pradžios mokykla, 
dveji namai senelių prieglaudai, 
1920 metais ligoninei namai, pra 

1 vestas plentas iki Inkaklių - Ku- 
koraičių link, kuris jungėsi su 
Klaipėdos krašto plentais. Rūpi
nosi steigimu progimnazijos, vė-

Antanas Valiukėnas, 
j bolševikų nužudytas po II p. k.

I atidirbę prie automobilių garny 
' bos linijos, savo poilsio šeštad’e- 

nio rytą skuba į rnokvklą. Jie
I gal daugiau kain kiti jaučia at- 
' sakomybę už mūsų tautinės gy
vybės išlaikymą. Jie aukojasi, 
kad ateities kartos pasiliktų lie
tuviškos. JK. Mileris

MIRUSIEJI ŠVĖKŠNIŠKIAI
K. Miltakytė-Miečienė

liau pilnos gimnazijos. Na, ir 
naujieji gimnazijos rūmai 1928 
metais pastatyti prel. Maciejaus- 
ko dėka. Gal ir neveltui mes jį 
vadinome Švėkšnos karalium.

1919 metais sunkios pirmojo 
Švėkšnos progimnazijos, tada tik 
dviklasės, direktoriaus - organi
zatoriaus pareigos teko vikarui 
kun. Antanui Šarkai. Jis to dar
bo ėmėsi su dideliu užsidegimu, 
iš visos širdies, gal dėl to ir bu
vo labai mėgiamas mokinių ir 
švėkšniškių. Mirdamas 1922 m. 
paliko jau gerai sutvarkytą pro
gimnaziją, kuriai paskyrė visą 
savo kuklų turtą. Po kun. Šarkos 
direktorium buvo Stasys Rakaus- 
kis, irgi jau miręs. 1927 metais 
gimnazijos direktorium buvo pa
skirtas istorikas Petras Sūdžius, 
kuris labai rūpestingai gimnazi
jos reikalus tvarkė. Petras Sū
džius buvo bolševikų nušautas 
pirmosios jų okupacijos metu.

Dabar bent keletą žodžių apie 
grafą Jurgį Platerį. Kai 1925 me
tais sudegė senoji Švėkšnos pro
gimnazija, kilo sumanymas staty
ti naujus rūmus pilnai gimnazi
jai. Grafas Jurgis Plateris tam tik 
slui padovanojo gražiausią savo 
parko dalį ir visą laiką gimna
ziją rėmė savo aukomis. Žinoma, 
anksčiau jis rėmė ir Švėkšnos baž 
nyčios statybą. Savo vedybų pro
ga bažnyčios bokšte įtaisė puikų 
šveicarišką laikrodį. 1941 metais 
birželio 14 dieną bolševikai gra
fą Jurgį Platerį išvežė į Sibirą, 
kur jis mirė kankinio mirtimi 
1943 metais vasario 2 d.

Grafas Plateris mums gimna
zistams buvo tolimas, nepasiekia
mas savo rūmuose. O tačiau ir 
labai artimas, nes gimnazijos rū
mai buvo tame pačiame parke, 
kaip ir grafo rūmai. Mes naudo
jomės visu parku. Vaikštinėjome 
puikiomis alėjomis, apačioje prie 
tvenkinio grožėjomės Diana su 
ožkyte, susėdę vakarais prie sau
lės laikrodžio sprendėm svarbius, 
neišsprendžiamus klausimus... 
Retkarčiais parke susitikdavom 
grafą Platerį. J mūsų pasveikini
mus jis visuomet maloniai atsa
kydavo, o kartais net pakalbin
davo. Nedaug tada išmanėm, 
kiek mes jam skolingi.

Nemažas anuomet parko alėjo
se krykštavusių paauglių skaičius 
atsidūrėme Amerikoje. Žinoma, 
jau dabar nebekrykštaujame, nes 
ir žilo plauko kai kurie įsigijome. 
Tačiau didžioji dauguma buvu
sių mokinių ir mokytojų pasiliko 
Lietuvoje. Dalis iš jų yra atsigu
lę amžinajam poilsiui. .Šiandieną 
noriu paminėti buvusius gimna
zijos mokinius, okupantų nužu
dytus.

Štai Saugumo departamento di 
rektorius Jonas Statkus 1940 me
tais bolševikų kalėjime žiauriai 
nukankintas — sulaužytos ran
kos ir kojos. Mokinys Jonas Ged- 
mintas bolševikų kankinamas, de 
ginamas mirė. Antanas Valiukė
nas 1945 metais bolševikų suim
tas Berlyne ir išvežtas į Sibirą mi
rė 1954 metais. Edmundas Bei- 
noras antros bolševikų okupaci
jos metu žuvo kovodamas prieš 
okupantus. Partizanų eilėse kovo 
damas žuvo ir Pranas Aukškal- 
nis. Kunigas Benediktas Vana
gas buvo pasitraukiančių bolševi
kų 1941 metais sušaudytas. Ma
rija Gečaitė-Budrienė išbuvo 8 
metus įvairiuose Sibiro kalėjimuo 
se, be sveikatos grįžo į Lietuvą ir 
mirė Kaune 1967 metais. Liuda 
Misevičiūtė-Valaitienė 1946 me

tais mirė Sibire. Mokinė Vytuvy- 
tė 1941 metais įžygiuojant vokie
čiams buvo jų nušauta.

Tai tik keletas mums žinomų 
pavardžių, o kiek yra žuvusių, 
apie kuriuos mes nežinome. Kai 
lankysime savo brangių artimų
jų kapus, nors trumpai atsiminki
me ir mirusiuosius švėkšniškius. 
Juos visus paminėsime rugpiū
čio 31d. Chicagoje.

Jonas Statkus, nukankintas 1941 
m.

Jonas Gedinintas, 
bolševikų nukankintas 1941 im.

Paieškojimas
Iš Panevėžio Simonaitytė Vero

nika, duktė Marcelino — Norvai
šienė, ieško brolį SIMONAITĮ TI
TĄ arba sūnų Titą, Jeigu kas ži
notų kur jie randasi, prašau pra
nešti: J. Gritėnui, 1^9 No, 18th 
Avė., Melrose Park, Illinois 60169.

llIlllllllllllllllllIlllillllllIliHlllllllllllllili
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie1 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll"

10% — 30% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 <4 VVest 95tii Street 
Chieago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GK 6-4339

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8068

f Atkelta iš 3 dsL)
lesterino kiekis krauju j yra ma
žesnis, kaip žmonių, kurie dienų 
dienas praleidžia be fizinio ju
dėjimo.

Protingas žmogaus gyveni
mas prisideda prie širdies smū
gių sumažinimo, širdies smūgis 
nėra žmogaus likimas, bet dau
giau ar mažiau išvengiama žmo
gaus liga.

Kovo 16 d. A. L. Inžinierių 
ir architektų s-gos iniciatyva 
buvo suorganizuota vadinamųjų 
jaunųjų mokslininkų paroda 
Jaunimo centre, kurioje daly
vavo 10 lietuvių jaunuolių 12- 
16 m. amžiaus su savo darbais 
technikos bei mokslo srityje. 
Praėjus parodai, kuri buvo gau
siai žmonių aplankyta, pasku
tiniam “Technikos žodžio” ve 
dama jame apie ją taip rašoma:

“Daug ‘nerimtų’ svajonių jau 
paversta realylbe, dar daugiau 
nepasisekimų, nusivylimų nuėjo 
užmarštin, 'bet visada iškyla 
jauni pasiryžėliai, kurie jungia
si, kad ir labai kukliai, prie jau 
esančių. Juos vilioja dar nepa
siekti toliai, neištirti plotai... 
Jų paroda buvo gausiai lanko
ma, išklausant gerai paruoštus 
paaiškinimus, gaunant atsaky
mus į paklausimus, diskutuo
jant su autoriais, arba tarpusa
vyje besiaiškinant. Tai buvo 
tikra technikos šventė, be ba
nalių kalbų, be iškilmių, bet 
gyva ir įdomi...”

Taip apie praėjusią jaunųjų 
parodą atsiliepia ne laikrašti
niai reporteriai, bet technikos 
srities žinovai — inžinieriai sa
vo žurnalo vedamajame.

Gegužės 23 d. A.L.I. ir A. 
s-gos susirinkime, kuris įvyko 
Šarkos restorane, vėl matėme 
tą dešimtį jaunųjų, kurie prieš 
porą mėnesių viešai parodė sa
vo technikinius bei mokslinius 
sugebėjimus. Šį kartą jie buvo 
Inžinierių s-,gos parodos rengė
jų apdovanoti garbės diplomais 
ir piniginėmis premijomis. Pre
mijas ir diplomus gavo : Sigutė 
Mažeikaitė, Laima Pupelytė, 
Eugenijus Būtėnas, Marijus 
Kasniūnas, Romualdas Brizgys, 
Dovidas Oksas, Arūnas Mažei
ka, Vincentas Brizgys, Rober
tas Maciūnas ir Edis Razma.

Kreipdamasis į jaunuosius, 
inž. R. šiaudikis, Inžinierių s- 
gos Chicagos sk. pirm. priminė, 
kad jų pavadinimas jaunaisiais 
mokslininkais neįžidotų ambici
jos ir išdidumo Jei jau ištikrų- 
jų jie yra mokslininkai, tai jų 
mokytojai turėtų būti genijai. 
Bet jaunieji turį svarbiausias 
mokslininkų charakteristikas: 
pastabumą, žingeidumą ir susi
domėjimą darbu. Prašė jaunuo
sius sudėti fundamentaiines 
mokslo žinias, nes be jų nebus 
rezultatų. Priminė ir laiko pro
blemą, nes gabumai bus dides
ni negu laikas leis. Todėl kvie
tė skaityti tik gerus veikalus 
ir pasirinkti geriausias mokyk
las.

Tiesus, pedagogiškas inž. R. 
Šiaudikio žodis ir pats jų pager
bimas bei pristatymas viešame 
susirinkime uždegė jaunuosius 
ir ateityje dirbti technikos bei 
mokslo labirintuose.

Antroje susirinkimo dalyje 
jaunas inž. R. Vartys skaitė pa
skaitą “Modernieji traukiniai”. 
Iš paskaitos daug ką sužinojo
me apie dabartinius Europos 
bei JAV traukinius ir ateities 
projektus bei tyrinėjimus grei
čio srityje, kur įvairių kraštų 
mokslininkai ieško kaip nuga
lėti tą nelemtą problemą — ve
žėčių vinguriavimą ir eilę ki
tų. Lyginant JAV ir Europos

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 80. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEJ.EVTZT.TOP APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. Western PR 8-5875
J. LIEPOMS

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

geležinkelius, pastaroji pirmau
ja. Ten greitieji traukiniai jau 
važiuoja net 225 km. greičiu į 
valandą, jie stabdomi automa
tiškai kontrolierių iš stočių, 
traukiniuose įrengti telefonai, 
kad įvairūs vertelgos biznio 
reikalais galėtų susisiekti su 
kitais miestais, iš didžiųjų sto
čių traukiniai išeina labai pato
giu laiku. Žodžiu, ten įvyksta 
didelė konkurencija su oriniu 
susisiekimu. Iš projekto brėži
nių matėme, kad apie 1975 m. 
ir šio krašto traukiniai savo iš
vaizda bei forma bus panašūs 
į lėktuvus.

Jauno inžinieriaus paskaita 
stebino moksliniu akylumu ir 
ypač tuo, kad visiems šių dienų 
technikiniams terminams buvo 
surasti tinkami lietuviški žo
džiai ir 1 vai. 30 min. užtruku
sioje paskaitoje neteko nugirs
ti inei vieno angliško žodžio. Ra
šančiam šiuos žodžius tai buvo 
dar beveik niekad negirdėtas 
reiškinys. Todėl nuoširdi pagar
ba inž. R, Vaičiui ir Inžinierių 
s-gos Chicagos slkyriui, kad jie 
suranda talentingąjį jaunimą, 
kad jie eina su jaunimu.

VI. Rmjs.

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.
Chieago, III. 60629, Tel. PR 6-1300



LB SANTA MONICOS APY
LINKĖ PASVEIKINO RAŠY

TOJĄ MIRONĄ

Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monicos apylinkės metiniame su
sirinkime gegužės 17 d. apylin
kės vardu buvo pasveikintas šios 
bendruomenės narys rašytojas 
Andrius Mironas, šiais metais 
“Dirvos” skelbtame novelės kon
kurse laimėjęs II premiją. Prieš 
tai yra laimėjęs dvi “Dirvos” 
premijas (1964 ir 1965) ir JAV 
LB Švietimo Tarybos skelbtą jau
nimo literatūros II premiją už 
veikalą “Be namų” (1965).

Metinj susirinkimą pradėjo a- 
pylinkės pirmininkas M. Keva- 
laitis, o jam vadovavo P. Pakal
niškis; sekretoriavo D. Kybartie
nė. Metinės veiklos apžvalgą 
padarė valdybos nariai — pirm. 
M. Kevalaitis ir ižd. A. Jocas. 
Platesnį pranešimą apie organi
zuojamą jaunimo šventę padarė 
komp. G. Gudauskienė, o apie 
Santa Monicos lituanistinės mo
kyklos statomą “Meškiuką Rud- 
nosiuką” - mokyklos vedėja I. 
Tumienė.

J naują apylinkės valdybą iš
rinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
A. Trasikis - pirm., Ed. Arbas - 
vicepirm., J. Jusionienė - sekret., 
L. Zaikienė - kultūrinės veiklos 
vadovė, M. Gauronskienė - ižd. 
Kontrolės komisijon išrinkti dr. 
J. Jusionis- pirm., B. Gricienė ir 
E. Kybartas - nariai.

Rašytoją A. Mironą pasveikin
ti buvo pakviestas J. Kojelis. Ke
lių minučių žodyje jis pristatė 
laureatą kaip įdomią, spalvingą, 
daugeliu talentų apdovanotą as
menybę. Jis dėstė, kad iš prigim
ties atsinešti talentai esą tarsi 
nešlifuoti deimantai, kuriuos rei

LIETUVIAI CALIFORNIJO.IE

Californijos jaunimo šventei rengti komitetas: iš dešinės - J. Kaributas, 
V. Irlikienė, Ig. Medžiukas, I. Tumienė, B. Budriūnas, mokyt. O. Razu- 
tienė — vadovė. K. Liaudanskas, B. Čiurlionienė, A. Skirius; stovi
L. Balvočius, J. Puškorienė, B. Morkis, stud. D. Rasutytė, E. Vilkas, G. 
Gudauskienė, J. Kojelis, A. Kazakevičius, Ed. Arbas, O. Gustienė ir
M. Kevalaitis. Šventė įvyksta Santa Monicos civic. auditorijoje birželio
29 d. Nuotr. L. Kanto

greetings TO OUR FRTENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

COURTESY OF

evergreen popcorn and caramel shop
951 h and VVestern (.Evergreen Plaza), Chicago, III. — Tel. 857-9369

ATTENTION! VVith every purchase of a 1 lb. bag of Caramel Corn at
77c you wlll receive a free box of popcorn or lce cream eone — with 

this coupon ad.________________________________________ ______________

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY

COURTESY OF THE NEW

SKYVIEW RESTAURANT
Servlfig the Finest of Food — Open 24 Hours 

FAM1I.Y DINING ALL DAY KUNDAY — AMPLE PAREINO
Corner 68rd and Cicero Avenue, Chicago, fllinois — Phme 767-lo9b

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY

COURTESY OF THE

H and s liquors
Ouality Dellcateftjen Itema — Luncheon Meat. B read. Etc.

Open 7 daya a week. Daily 9 A.M.-2 A.M.—Sat. 9 A.M.-3 A.M:
Sun. 12 noon to 2 A.M. į

5542 South Ashaiul Avenue, Chcago, Illinois______ Tel. HEmlock 4-2611
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND CUSTOMERS 

FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY
COURTESY OF THE

VILLAGE FOOD MART, INC-
Ouality Groceries and Meats

540 South York Road, Elmhurst, Illinois Phone 832-7349

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 28 d. S

nas kun. V. Šarka patalpino baž
nyčios altoriuje) ir t.t. Jaunystė
je. aktyviai dalyvavo sporte ir vie
noje bokso klasėje yra laimėjęs 
Lietuvos meisterio titulą.

Kalbėtojo nuomone, pagrindi
nis A. Mirono pašaukimas - li
teratūroje. Vos baigęs gimnaziją, 
literatūrą buvo pradėjęs studi
juoti VD. u-te Kaune. Tapęs ka
rininku, grožinės literatūros kū
rinėliais bendradarbiavo kariško
je spaudoje, išvertė M. Twain 
“Finno nuotykius”, R.M. Ballan- 
tine “Koralų salą” ir kt., parašė 
romaną “Birutės turtus”. Trem
tyje išleido “Naują veidą” ir 
“Man silpna”. Laimėjimais “Dir 
vos” ir LB Švietimo Tarybos 
skelbtuose konkursuose A. Miro
nas stipriau atkreipė į save lietu
vių visuomenės dėmėsi. Buvo pri
imtas j lietuvių Rašytojų drau
giją-

Sveikindamas LB apylinkės 
kia nušlifuoti. A. Mironas visus i vardu, kalbėtojas rašytojui A.
savo talentus bandęs daugiau ar 
mažiau kultyvuoti ir pasiekęs 
neblogų rezultatų. Jis rašęs dai
noms tekstus ir kūręs muziką 
(laimėjęs premiją lengvosios mu
zikos konkurse), orkestruose 
grojęs kaip instrumentalistas ir 
reiškęsis kaip vokalistas, palikęs 
pėdsakus teatro mene ir tapybo
je (Grohno pereinamoje stovyk
loje Vokietijoje, vykdamas į JAV 
-bes, nupiešė religinio turinio pa
veikslą, kurį stovyklos kapelio-

Mironui palinkėjo dar didesnių 
kūrybinių laimėjimų.

Dėkodamas už sveikinimus, 
rašytojas A. Mironas pasakė ke
letą įdomių minčių apie kūrybą 
ir kūrėją ir kartu su savo žmo
na O, Mironiene atliko litera
tūrinę programą. Buvo paskaity
tos ištraukos iš konkurso laimė
jusios novelės “Alytis” ir Alės 
Rūtos romano “Prisikėlimas”, 
muzikai palydint, aktorė O. Mi- 
ronienė padeklamavo kelis P.

Lemberto eilėraščius. Auditori
ją suįdomino religinių- filosofi
nių nuotaikų dialogas iš ne
spausdinto A. Mirono veikalo ir 
eiliuotasis “Laikas”.

“Atvangos” klubo vardu rašy
toją pasveikino A. Giedraitis ir 
kiti. Koresp.

DAILĖS PARODA

Birželio 15 d. Šv. Kazimiero 
parapijos Los Angeles, Calif. 
Lietuvių dienos proga, įvyks dai
lininkės Jlonos Avižienytės — 
Peterienės dailės paroda, kurioje 
bus išstatyti jos aliejiniai paveik
slai ir metaliniai reljefai.

Jlona Peterienė meno studijas 
pradėjo Los Angeles City Colle- 
ge, tolimesnes studijas tęsė Uni
versity of California, Berkeley, 
Cal., ir UCLA (University of 
Calif. Los Angeles), kurį baigė 
1968 m. Bachl. of Arts laipsniu. 
Jos meno darbai buvo išstatyti 
Jaunimo kongrese Chicagoj. 
U.C.L.A. Dickson Art Gallery 
ir “New York Central Regionai 
Exhibit.”

Jlona Peterienė yra jaunos kar- 
(Nukelta j 6 psl.)

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY

COURTESY OF THE

FOUR SEASONS CARD 8C GIFT SHOPPE
4352 VVest 63rd Street, Chicago, Illinois Phone 735-0178

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

Courteay of
FLIP’S NEVER INN

5908 VVest 63rd St., Chicago, Illinois, TeL REliance 5-4436

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY.

Courtesy of
District Furniture and Appliances, Ine.

PHONE — 254-4700
_______ 4501 South Pulaski Rd., Chicago, Illinois

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY

COURTESY OF

AMY JOY DONUT SHOP
PHONE — 767-2267

6636 South Pulaski Road Chicago, Illinois 60629 ___

COITRH
Visada yra malonu išgerti 

puoduką kavos su draugu. 

Draugas yra tas, kuris jus 

supranta, randa laiko sustoti 

ir pasisveikinti. Į Midland 

Taupymo Bendrovę visada ga

lima užeiti, kada tik jums at

siranda bet koks finansinis rei

kalas. Mes visada turime pa

ruošę kavos, o prie puoduko 

kavos Midland Bendrovės tar

nautojai yra maloniai pasi

rengę patarnauti jums •8
visais finansiniais 

reikalais.

Frank Zogas

Prezidentas

BOSTONO ŽINIOS
GAIDELIS “DANA”, 

DEŠIMTMETIS

Paskutinis šio sezono kultūri
nis subatvakaris buvo ypatingas. 
Kadangi kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio šešiasdešimtmetis, tai 
šiame subatvakary jis ir buvo mi
nimas. Rašytojas St. Santvaras, 
padaręs įvadą į muzikos pasau
lį, pakvietė kompozitorių Jeroni
mą Kačinską supažindinti su Ju
liaus Gaidelio kūryba. Kačins
kas kalbėjo apie lietuvius muzi
kus ir lietuvišką muziką, kuriuo
se daugiau atsispindėjo rusiška 
mokykla. Muzikas Juozas Gruo
dis grįžęs po studijų is Vakarų 
atvežęs ir vakarietišką muzikinę 
dvasią. Julius Gaidelis, būdamas 
Gruodžio mokiniu, ėjęs dar to
liau už savo mokytoją ta krypt- 
timi. Kačinskas išvardino eilę mu 
ziko Gaidelio kūrinių, kurie dar 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
išpildomi. Kalbėjo apie jo kūry
bą tremty ir vieną jo didžiųjų 
kūrinių opera “Dana . Tai lyg 
ir vainikas ankstesniems dar
bams. Paskutiniuoju laiku ne
besigirdi, kad lietuviai mestus į 
muzikinį pasaulį. Jauniausias lie
tuvis muzikas iki dabar yra Da
rius Lapinskas.

Po Kačinsko žodžio išklausė
me gana didelę dalį operos “Da
na” ištraukų. Šios ištraukos ne
rišamos su Chicagos lietuvių o- 
pera, nors tikrumoje buvo tie 
patys solistai , orkestras, choras. 
Perrekordavimo darbas atliktas 
Romo Šležo su operos turinio 
prieš kiekvieną dalį įva
du, kuris buvo atliktas stu
denčių - Laimos Antanavičiūtės

Birutės Vaičjurgytės. Žinoma

rį matytum ir klausytum. Taip 
pat įrekordavimas negali būti 
tobulas, jeigu rekordavimui mi
krofonas yra vienam scenos ga
le ar kampe. Tokiu atveju gir
dėti arčiau esančius instrumen
tus gal net per garsiai, 
o kiti vos girdimi. Tas pat yra 
su solistais, kada solistas arčiau 
mikrofono, jis girdimas gerai, o 
kada toliau ar nusisukęs, silp
niau. Lygiai ir chorui. Nežiū- 
žiūrint šių netobulumų, subat- 
vakario dalyviai susidarė gana 
gerą operos “Dana” vaizdą. 
Kompozitorių Julių Gaidelį ir 
libreto autorių rašytoją Stasį 
Santvarą sveikino ir apdovanojo 
Tautinės s-gos Bostono skyrius 
ir Kultūrinių subatvakarių vado
vybė. Gausus susirinkusiųjų plo
jimas buvo jų sveikinimas.

Šis kultūrinis subatvakaris bu
vo ir subatvakario veiklos de
šimtmečio paminėjimas. Jų pirm. 
Edmundas Cibas dėkojo subat
vakarių valdybos nariams už 
nuoširdų darbą, visiems subat
vakarių lankytojams,

Dali. Ilona Peterienė

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS MEMORIAL DAY

COURTESY OF

THE MANSION
Serving the Finest of Liuicheons — Dtnncrs — Suppers. Privalė Rooms 

(or Lunchėons and Dlnner Meetings.
6250 VVest 68rd Street, Chicago, Illinois, Phone 586-7600

BEST WISHES TO OUR 
FRIENDS & PATRONS FOR A SAFE 
AND JOYOUS MEMORIAL DAY 

Courtesy o f

D-J’S

įr
tai

BOSTONO UNIVERSITETO 
IŠLEISTUVĖS

Gegužės 16 d. vakare Bostono 
universitetas tūkstančiais įvai
riaspalvių raketų “apšaudė” sa
vo gyvenimo šimto metų sukak
tį. Sekmadienį, gegužės 18 d., bu
vo Bostono universiteto diplomų 
įteikimo šventė. Apie 4500 gavo 
daktaro, magistro ir bakalauro 
diplomus. Iškilmėse universite
tas įteikė 13 garbės daktaratų. 
Vienas iš jų, kuris buvo ir tos 
dienos pagrindiniu kalbėtoju, se
natorius Edmund S. Muskie, 
buv. kandidatas į vicepreziden
tus. Jo kalba lietė Amerikos de
mokratinės laisvės tradicijas, ku
rios nesiderina su šių dienų riau
šėmis. Demokratinė laisvė esan-

be kurių, j ti tam, kad žmonės kultūringai
diskutuotų ir aiškintųsi reikalus, 
be deginimo ir kitų nusikaltimų, 
ypatingai aukštose mokslo insti
tucijose.

Bostono universiteto Centen-

kaip pirm. Cibas sakė, nebūtų ir 
subatvakarių, taip pat spaudos 
atstovams -P. Žičkui ir J. Sondai, 
kurie subatvakarių veiklą pas
kleidžia lietuviškoj visuomenėj.

Kompozitoriaus J. Gaidelio,, nial (šimtmečio) išleistuvių kny- 
rašytojo St. Santvara ir jų “Da-| goję yra ir tokios lietuviškos pa
nos”, o taip pat Kultūrinių su- vardės: Skirmantė A. Makaitis -
batvakarių dešimtmečio minėji
mas užbaigtas vaišėmis. Perkim- 
štojje Tautinės s-gos namų salėje 
buvo svečių iš Kanados, Austra
lijos, New Yorko ir kitų ne tik 
artimų, bet ir tolimų vietovių.

Sekantis subatvakaris bus jau 
po vasaros karščių ir atostogų. 
Juo bus pradėti vienuoliktieji su-

,tebuvo operos spektaklis, ku- batvakarių metai.

magistr. laip., Craig Balchunas, 
John E. Kairis, Aušra M. Kubi
lius, Kst., J. Makaitis, Mary M. 
Macelonis ir Thom. A. Žičkus, 
kurie gavo bakalauro laips. Gal 
yra ir daugiau lietuviškų pavar
džių, bet jos maišosi su slaviško
mis ir graikiškomis pavardėmis, 
to'dėl sunku spėlioti kuriai tau
tybei kuris priklauso,

BEAUTY SALON 
For appointment phone: 582-1383
6730 S- Pulaski Rd., Chicago, III.
BEST VVISHES TO MY FRIENDS

AND PATRONS
For a Safe & Joyous Memorial Day.

Courtesy of
VITO & NICK’S PIZZERIA

RESTAURANT & I.OUNGE 
Speciallzlng In Italian Food 

PHONE — 735-2050 
8433 S. Pulaski R<1., Chicago, III.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND ASSOCIATES

For a Safe & Joyous Memorial Day.
Courtesy of

MUSHROOM GROWERS ASS’N 
SALES

TEL. HAymarket 1-7088 
18 So. Water Markei;, Chicago, Iii.

BEST VVISHES TO OUR MANY 
FRIENDS FOR A SAFE & JOYOUS 

MEMORIAL DAY 
Courtesy of

ELECTRONIC CONTROL 
SERVICE CO., INC.

Radio & Television Service 
PHONE — 582-5110 

4120 W. 68rd St., Chicago, Illinois
BEST VVISHES TO MY FRIENDS 

AND PATRONS
For a Safe & Joyous Memorial Day. 

Courtesy of

Dan’s Barber Shop
PHONE — 787 - 5901 

4020 VVest 55th Street, Chicago. Hl-

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
UI) PATRONS

For a Safe & Joyous Memorial Day. 
Courtesy of

DAD’S CLOTHES CARE
PROSPECT 8.9120 

2619 W. 63rt1 St., Chicago, III.
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 

AND PATRONS I
For a Safe & Joyous Memorial Day.

Courtesy o» ,

Bartecki’s Pharmacy
Prescripttons aceiirately compounded 

TEL. REliance 5-5808
4259 W. 63rd St., Chicago. III.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND ASSOCIATES 

FOR A SAFE AND JOYOUS 
MEMORIAL DAY 

Courtesy of
REEDER SHEET METAL WORKS 

PORTSMOUTH 7-7100
4621 W. 63rd St.. Chicago, III.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
FOR A SAFE AND JOYOUS

MEMORIAL DAY 
Courtesy of

WINSTON’S SAUSAGES
Compleite line of produets from 

Lrelajid
PHONE 476-8983

3322 VVest 63r»l St., Chicago, Illinois

BEST VVISHES TO OUR MANY 
FRIENDS FOR A SAKE & JOYOUS

MEMORTAI. DAY 
Courtesy of the

CHERI SHOPPE, INC.
Professional groĮnmlng on all 

breed dogs
PHONE 477-0028 

3317 Broadvvay. Chicago, Illinois

BEST \V1SHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE AND 

JOYOUS MEMORIAL DAY 

Courtesy of

VALIANT RESTAURANT
Phone 422-0345

7844 So. Cicero Avė. Chicago. III.
BEST VVISHES TO OUR FRTENDS 

AND PATRONS
For a Safe & Joyous Memorial Day, 

Courtesy of the

Republic Bank of Chicago
6501 So. Pulaski Rd*, Chicago. Iii. 

TEL. 681-4500

BEST VVISHES TO MY FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE AND 

JOYOUS MEMORIAL DAY 
Courtesy of

MAC’S SHELL SERVICE
Oomplete auto and towing serviee

TEL. REliance 5-1668 
4125 W. 63rd St., Chicago, Illinois
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAKE AND 

JOYOUS MEMORIAL DAY 
Courtesy of

SAKEENY HAIR STYLISTS
For Appointment BE 3-8700 

1832 VVest 95th St., Chicago, Iii.

BEST VVISHES TO OUR MANY 
FRIENDS FOR A SAFE & JOYOUS

MEMORIAL DAY 
Courtesy of

A. J. TRELA ROOFING CO.
ROOFING AND SIDING 

FOR ESTIMATES GR 6-4318
6604 So. Hermitage
CHICAGO. ILLINOIS

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A SAFE AND 

JOYOUS MEMORIAL DAY 
Courtesy of

SOUTHWEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASS’N 

TEL. — 438-4600
3525 VV, 63rd St.. GUeago, Illinois

BEST VVISHES TO OUR MANY 
FRIENDS FOR A SAFE AND 

JOYOUS MEMORIAL DAY. 
Courtesy of

Egan Funeral Home
3700 W. 63rd. Chicago, Iii.

LU 2-2000

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.



e DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 28 d.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
(Atkelta iš 5 psl.)

tos dailininkė, gim. Lietuvoje ir 
1947 m. su tėvais iš Vokietijos at
vykusi į Ameriką.

Ji yra Los Angeles skautų - 
akademikų organizacijos narė, 
dainavo Sv. Kazimiero parapijos 
chore L.A., bei dalyvavo tautinių 
šokių grupėje. Taip pat yra narė 
“Women, Architectural League 
Southern Calif. Chapter”. Ište
kėjusi už arch. Viktoro Peterio, 
gyvena West Los Angeles ir au
gina sūnų Gidą.

Paroda bus atidaryta nuo 10 
ligi 6 vai. vak. Sv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

J. K.

VAKARŲ AIDAI

Los Angelėje, muz. Onos Me- 
trikienės iniciatyva, jos vyrui A. 
Metrikui padedant suorganizuo
tas “Vakarų Aidai”, vokalinis 
meno ansamblis įnešęs didelį įna 
šą į šios kolonijos kultūrinį gyve
nimą. Ansamblis, per didelį mu
zikės O. Metrikienės darbą bei 
pasišventimą jaunimui, išugdy
tas bei ištobulintas į gana aukš
to lygio meninį vienetą, turintį 
savo eilėse ir jau gerai subren
dusius solistus, kuriems jau būtų 
nebegėda pasirodyti ir už šios 
kolonijos ribų.

Muz. O. Metrikienė, būdama 
labai kukli ir švelni asmenybė, 
gal net ir nepajunta, kokį didelį 
darbą jinai atlieka lietuvybės iš
laikymo bare, puoselėdama lie
tuvišką dainą jaunime, bei nuo
lat sukurdama naujus muzikinius 
kūrinius, mokėdama juose taip 
vykusiai įpinti žilą Lietuvos pra
eitį, pagautą tautos charakterį, 
šimtmečiais išlaikytąsias jo tra
dicijas. Muzikės supintuose akor
duose, nesijaučia tik vienkarti
niai prasiveržimai, bet mokėjimas 
išlaikyti pavarią harmoniją su
teikia, jos muzikinei temai didelį 
švelnumą, be norstalgišką subti
lumą. Tačiau tuose švelniuose, 
lygiuose, kaip Lietuvos laukai, 
muzikiniuose peisažuose, galima 
kartais išskaityti ir kitokiaą vo- 
riacijas, tikrą muzikinį savitu
mą ir originalumą. Klau
santis muz. O. Metrikienės

muzikos, kaip žmogaus širdies 
dūžių, kartais jaučiami ir lyg 
neužregistruoti virpėjimai, šla
mėjimai, kurie viską suriša dar 
tampresniais ryšiais priduodant 
labai nuoseklius perėjimus. Toks 
sugebėjimas tas lyrines, tenden
cingai lietuviškajs emocijas su
rišti į gilią muzikinę kalbą, su
teikia muzikei neeilinę vietą lie
tuviškame muzikiniame pasau
lyje.

Būdingas ir gilus yra muz. O. 
Metrikienės ir bažnytinės muzi
kos pažinimas bei jos puoselėji
mas. Per eilę metų, būdama ka
talikų bažnyčiose vargonininke, 
ne kartą yra pavadavusi ir Šv. 
Kazimiero parapijos vargoninką 
muz. B. Budriūną jo atostogų 
metu. Jinai taip pat yra parašiu
si ir visą eilę bažnytinių giesmių 
bei himnų, kuriems žodžius daž
nai parašo taip pat muzikoje ge
rai nusimanąs A. Metrikas, be 
kurio pagalbos “Vakarų aidai” 
ansamblio pasirodymai būtų be
veik ir neįmanomi, (v.m.)

Muriel Kirsh erdvių parodoje Pa
ryžiuje taip erdviškai apsirengusi 
aiškina svečiams apie eksponatus.

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA TOK REN’I

MISCELLANEOUS

BUTAI: rinktiniams nuomininkams
Best Agency, 2025 VV. (13. PU 8-11032 
Nelaukit užslregistruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me 
tus. Savininkai kreipkitės d61 pa. 
tarnavimo nemokamai

STALIAI
ALBINAS HOFMANAS ii 

JUOZAS JAKUBA1TIS
SPECIALIZUOJASI: Virtuvės spinte
lės ir pan. įkainavimas nemokamai. 
Skambinti —

376-0818 arba 927-5284
Prieinanuos kainos ir garantuotas 
specialisto darbas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 (lllth St. Tel. VVA 5-2787
2501 <i9th St. Tel. VVA 5-27S7
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3326 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

RADIO PROGRAMA

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

vou,{tesuronceMHVttVOV
/IU.Vf AOENT J

L BACE
6455 So. Kedzie

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.

Patogios Išsl. 
mokėjimo se 
lygos.

VIČIUS
Avė., PR 8-2233

įsigykite dabar E Al ĖST ,V T E

PARDUODAMI 
IS MODELINI) NAMU BALDAI
iU'/į ik iD'/c nuolaida Galim, 
pirkti dalinus y išmokėtinai. 

OOUIHVVĖS I FURNITURE Cu 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

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

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

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

5 kamb. namas $12,000, t! kamb 
gražus $16.500

8 kamb. 4 mieg. 2 aut. garažas tik 
$1 8,50(1

2- jų butų 5 ir o kamb. $20,000
3- Jų butų 2 po

$28,000.
4- lų butų po 2 

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

i garažas $28,000.
H ltamb. rezid. 2 aut. garaža*- 

| $29,00.
3 geri bizniai: žuvu - Viščiukų 

ir Gėrimų, Žuvų — du ežerai pilni 
žuvies su namais. Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

Maži ir dideU 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

4 ir S kanib. 

mlegamuosus 5

REAL ESTATE

BERVVYN. 12 kamb. rezidencija 
į apyl. Harlem ir 31st. Spintelės vir

tuvėje, 60 p. sklypas, 2 maš. ga- v 
ražas, 2 vonios. $39,900. SVOBO- 1 
DA, 2134 S. 6lst Ct., Bl 2-2162. * 
Jei neatsako skambinkit LA 1-7039
Brighton Parke — arti bažn. ir 
susisiekimo parduodamas 2-jų 
aukštų mūr. namas su krautuve. 
$16,500, Skambinkite GI 8-7599.
Savininkas pardunda 2-jų butų
mūr., 7 metų namą. 1-me aukšte 5 
kamb. ir beismente 4 kamb. 2 au
to. garažas. Gražiai apsodintas' 
sklypas medeliais ir vaismedžiais.
Už $23,500 6954 S. Bell Avė. Pra
šau užeiti ar paskambinti po 4 v. 
popiet, tel. HE 6-3237.

Išsikelia — Parduoda valgomojo 
komplektą, 8 vienetų virimo krosnį, 
šaldytuvą, naujos mados “freezer’’, 
vaiko lovelę ir vežimėlį. Knygas.
PR 8-2574.

CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0,

{rezidenciniai, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2457 VVest 68th Street 
Tel HE 4-7482

-j. .

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

ŠIURPUS BIAFRIEČIU 
NAIKINIMAS

Tarptautinės katalikų artimo 
globos organizacijos Caritas 
Internationalis prezidentas pre
latas Jean Rodhain, grįžęs iš 
Afrikos, kur dviejų mėnesių 
laikotarpyje lankė Nigerijos - 
Biafros karo pabėgėlių stovyk
las ir katalikų pagalbos teikimo 
institucijas, spaudos atstovams 
pareiškė: Grįžtu labiausiai su
jaudintas, nes tai ką teko ma
tyti Biafros ir Nigerijos miš
kuose, niekas negali žodžiais iš
reikšti. Neišsakomas skurdas, 
badas, ligos ir mirtys daugy
bės nekaltų kūdikių ir suaugu
siųjų niekad negali būti patei
sintos, bet ypač labiausiai 
skaudu, kad tai įvyksta dabar
tiniais pažangos laikais. Spau
dos atstovų paklaustas, kodėl 
taip ilgai nesiliauja tokios bai
sios žudynės tame krašte, tarp
tautinės katalikų artimo globos 
organizacijos prezidentas prel. 
Rodhain pareiškė: Daugumas 
Nigerijos ir Biafros gyventojų 
trokšta garbingos taikos ir su
sitarimo, bet užnugaryje slepia
si kiti žmonės, kitos galybės, 
kurios trokšta pratęsti žudynes 
Ir sunaikinti daugumoje Kris
taus mokslą išpažįstančius Biaf 
ros gyventojus...

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri- 
ėti 5 proc. mokesčiams.

llllllllllllllilltllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lltllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllill

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

Praha. Kaip praneša pasau
lio spauda, 70 Čekoslovakijos 
Akademijos nairių, kurie šiuo 
metu yra laisvajame pasauly
je, pareiškė, esant dabartinei 
padėčiai, nebegrįšią į Čekoslo- 
vaikiją. Iš viso Čekoslovakijos 
Mokslų Akademijai priklauso 
550 nulių — mokslininkų.

VYSK. BUČIO 

ATSIMINIMAI

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

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

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

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

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

DRAUGAS

4545 VV'est 6Srd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII!

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

REAL ESTATE

PUIKUS PINIGŲ 
INVESTAVIMAS

10 butu mūr. labai gerai užlaikytas 
narnas, Brighton Park rezidencinia
me rajone, arti bažnyčių, mokyklų 
ir krautuvių. $70,000.00.
2x4 med. su pilnu basm. moderni
zuotas: naujas šild., vonia, tiles, 
virtuve ir spintelės. Alum, lan
gai, garažas. $18,400.00

ŠIMKUS — CL 4-7450

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

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette ir Gage parkai.

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

Prie 08 ir tVestem 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas $20,500.

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

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

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

, 6 kamb. mūr. mumis. Gazu apšild.
Moderniška vonia ir virtuvė. Ga
ražas. Pusė bloko nuo Šv. Kazi
miero vienuolyno. Virš $20,000.

VV A 5-5437
Investavimui! Cicero. Kampinis 6 
butų namas — 4 po 5 kamb., 4 
kamb. ir 3 kamb. Pilnas rūsys. Nau
jas automat. šildymas gazu. Paja
mų $615 per .mėn. Apyl. VVestern 
Electric (Cicero Avė. ir 22-ra). 
$43,000 arba geriausias pasiūly
mas SVOBODA, 3739 VV. 26th »t., 
Tel. LA 1-7038.
Apylinkėje 44th ir Maplevvood 
5 kamb. mūr. bungalovv. 3 kamb 
butas rūsy. Skambinkite po 6 vai. 
vak. arba visą dieną sekmadieni:
FR 8-7298.
PAJAMŲ NUOSAVYBE — apsta
tytas duplex namas prie ežero, abu 
po 4 karnb. Priekinis butas tinka 
ištisiems metams gyventi.

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAI. 
1141 S. VVestern, Chicago 9, Iii.

Telefonas VI 7_3447.

HELI VVANTED - VYRAI

MACHINE
HELPERS
Second shift. All paid company 
benefits. Excellent. vvorking con
ditions.

PACKAGING CORPORATION 
OF AMERICA

5950 VV. 51 st Street, Chicago

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijami 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
BRIGHTON PARKE

2 po 4 kamb. med. Visas atnau
jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

Švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

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

«. 4 ir 2-jų kamb m«l 3 kamb. 
rūsy. žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 1.6 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. (Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5 $6 kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47.500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273“ W. 43 rd St. — CL 4-2390

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,00n 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

<1 kamb. 10 metų de luxe mūi 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 Vį 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūi 
garažas.

1 $4 aukšto, 2 butai—6 ir 4 kamt 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 8 kamb 
rūsy. Mūr Prie 67 ir Callfornia 
$28,500.

K kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 7t ir California. $19,000.

5 įį kmb. 3 metų mūr. bungalow
orte Marąuette Pk $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

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

vų plytų, rezidencija, 1 % akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Hightvay, Lemonte $50,000.00.

Isttas 30 p. Marąuette parke.
Gražus 2 butu namas Marąuette 

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

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

(1 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 niūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

12 butu, 2-lU aukštu mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

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

-icinber of MLS
A L E X ŠATAS — REALTOR

Malu Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero. III. Tel OL 6-2283 
turinio šimtus namu Ciceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemieečinose Prašome užsukti I mūsų įstaiga 
Ir išsirinkti IŠ katalogo

~~"THMiii—ewii—Mnirmr“**“**“**“******“**......... . ..............................

MISCELLANEOUS
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS fR BALDUS

J RUDIS — Tel. CL 4-1050 
llllllllIIIIIIIIHIIIIIIlllllitiIIIIlllllllllllllil

Naujų Automobilių Agentūrai 
reikalingas

DŽENITORIUS 

5011 W. 63rd Street
PO 7-8530 — Klauskit MR. SLOOT

SHIPPING & 
RECEIVING
RELIABLE MAN 

FOR VVHOLESALER
Some experience helpful but not 

necessary
Secure permanent position 

Many fringe benefits 
Nr. Lincoln & Irving

111111111111111111111111111111111111111111111111111 i
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os. Turekliai

n i

A. ABALL ROOFING G0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų "tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LR 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga vyr. amž. moteris (ga
li būti pensininkė) prižiūrėti 6 m. 
berniuką. Gyventi vietoje — kam
barys, valgis, televizija ir mažas 
atlyginimas. 737-2052.

Phone 281-4845

General Janitor Work
FOR NEW CAR AGENCY
5011 W. 63rd Street 

TEL. — PO 7-8530 
Ask for MR. SLOOT

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Varied interesting dutles. Mušt. have 
light typing Modern small offlee. 
Hours 9-5 p m. 5 day week.

SALARY OI’EN
Call only if you deslre full time, 
steady position.

CALL: M. ADEL, WA 2-8404

CLERK - TYPIST

Diversified and interesting duties. 
Good Salary to a vvilling vvorker. 

Permanent

CALL A. KRUEGER, BU 1-5335

GAERTNER SCIENTIFIC 
CORPORATION

1201 VVrightvvood, Chicago
A n £>qual opportunity employer

Reikalinga moteris pabūti prie 
sveikstančios ligonės Ciceroje. Skam
binkit vakarais tel. 652-9822.

HELP VVANTED — VYRAI

VVHY NOT RELOCATE TO MEMPHIS, TENNESSEE?

PRODUCTION ENGINEERS
Dynainic groivth, expanslon diversificatiiou program by young agrea- 

slve company. Need įbright imaginative plant enginee.rs to manage and 
design new plants for mass produetion of oomtponenA houstng Systems. 
Need solid experience in this or related fields. Produet would involvė 
indusfrialtzed produktion of somplete houslng unitą Reąuire individual 
looking for responsibility, opportunity and cha.llenge. Ploase send com- 
pleite resume in confidence including salary reąuirements. Contact:

J. G. ROSE, Vice President
Allied Mfortgage & Development Co., Ine.

P. O. Box 2835, Dept. L., Desoto Station
M e m p h i s, T e n n e s s e e 38102

HELP VVANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENING

TYPIST
General Typing — Order Processing

Full Time: Permanent Position! Good Starting Salary 
Congenial Office

CALL MRS. P0WERS 826-5353



P°nelaiči° aukštesniosios ir žemesniosios lituanistinių mokyklų mokytojai 1968-69 m. m. Iš k. j d.: 
Nijolė Uzubalienė lietuvių kalbos mokyt., Stefa Burokienė — geografijos mokyt., Bronė Stravinskienė — 
istorijos mokyt., Vytautas Gutauskas — dainavimo mokyt., mokyt. Julius Širka mokyklų vedėjas, Irena Bu- 
kaveckienė IVa skyriaus mokyt., Vanda Vaitkevičienė —- VI skyriaus mokyt., Birutė Vindašien.ė — lie
tuvių kalbos mokyt. Vid. eilėje stovi: Janina Janulevičienė — lietuvių kalbos mokyt., Irena Smieliauskienė — 
tautin u šokių mokyt., Rožė Kriaučiūnienė — la skyriaus mokyt., Marija Plačienė — vaikų darželio mokyt., 

Antanina Noreikienė — Ha skyriaus mokyt., Ona Siliūnienė — atsargos mokyt., Paulė Balčiūnienė — Ib sky
riaus mokyt., Ona Jagelienė — atsargos mokyt. Viršutinėje eilėje Raimundas Šilkaitis — akordeonistas tauti
niams šokiams, Zita Burneikytė — tautinių šokių mokyt.,. Jūratė Jasaitytė — IVb skyriaus mokyt., Marcijona Ra- 
šimienė — V skyriaus mokyt,, Aušra Gylytė — Ilb skyriaus mokyt. Irena Šerelienė — lietuvių kalbos mokyt., 
Gintaras Endrijonas — akordeonistas tautiniams šokiams ir Algimantas Kleinaitis — Illb skyriaus mokyt. Nuo
traukoje trūksta Alberto Paulikaičio — dainavimo mokyt., Mykolo Drungos — Illa skyriaus mokyt. Sofijos
Jelionienės — atsargos mokyt., kun. Antano Nockūno, MIC, ir Danutės Bindokienės — atsargos mokyt.

Nuotr. V. Noreikos

KR. DONELAIČIO LITUANISTINES 
MOKYKLOS DARBYMETIS

JURGIS JANUŠAITIS

Šeimos ir švietimo metų min 
ties vedinas vieną šeštadienio 
popietę aplankau Kr. Donelaičio 
lituanistinę mokyklą. Klasėse 
vy'ko pamokos, girdėjosi moki
nių atsakinėjimai ir mokytojų 
aiškinimai. Koridorių skubantį 
sutinku ir šios mokyklos nie
kad nepavargstantį vedėją Ju
lių Širką, visą dešimtmetį beve
žantį sunkų šios mokyklos dar
bų vežimą. Ir kaip geri bičiu
liai tuojau nuklystame į švieti
mo lankas, į mūsų augančio 
jaunimo problemas, į šios mo
kyklos rūpesčius ir džiaugsmus.

— Mūsų mokyklą, auikštesnią 
ją ir žemesniąją šiais metais 
lanko 430 mokinių ir dirbame 
net 24 mokytojai. Tai, manau, 
bus viena iš didžiausių lituanis
tinių mokyklų Amerikoje. Ga
lime pasidžiaugti, kad šiais me- i 
tais aukštesniąją mokyklą bai
gią 22 mokiniai ir žemesniąją 
apie 30 mokinių. Gražų pulkelį

išleidžiame į gyvenimą, — su 
pasigerėjimu pokalbį pradėjo 
vedėjas Julius širka.

— O štai čia naujas leidinys, 
kokia proga jis pasirodo? — 
sklaidydamas leidinį užklausiu 
vedėją.

— Tai mūsų mokyklos šių 
metų metraštis “Laiko Tėkmė
je”. Jį savo rašinėliais užpildė 
mūsų mokyklos mokiniai ir ja
me, kaip matote, atsispindi šios 
mokyklos visas gyvenimas. O 
šio metraščio mecenatas — 
Midland Taup. Skol. bendrovė, 
kur prez. yra lietuvis Frank 
Žogas. Mecenatui mes esame lar 
bai dėkingi ir tas palengvino 
mūsų mokyklos finansinę naš
tą.

Čia pat sklaidau ir kitą, kiek 
kuklesnį leidinėlį “Pirmuosius 
Žingsnius”. Tai mokyklos laik
raštėlis, kuriame taip pat rašo 
patys mokiniai ir yra net drą
sių, kritiškų pasisakymų įvai

riais klausimais. Tai gera pro
ga bandyti mūsų besimokan
čiam jaunimui savus kūrybinius 
polėkius.

— O “Pirmųjų Žingsnių” me
cenatas yra “Venta” Eng. Co., 
kurios savininkai — Albertas 
S. Vengrys ir Adolfas L. Jelio- 
nis. Jie mūsų mokyklos didieji 
ramsčiai — pridūrė mokyklos 
vedėjas Julius Širka.

— Šiais metais turėjome tik 
rai daug darbo, tai buvo tik
ras darbymetis. Mat paruošė
me ir išleidome geografijos va
dovėlį “Lietuva’ tėvynė mūsų”. 
Vadovėlis paruoštas patrauk
liai, vaizdingu stiliumi ir moki
niams lengvai suprantamas. Be 
to išleidome V ir VI skyr. lie
tuvių kalbos pratimus. Taigi 
apsirūpinome geromis mokymo 
priemonėmis, — rodydamas ir 
Sklaidydamas leidinius kalbėjo 
vedėjas.

— Kokie gi artimiausieji rū
pesčiai, mokslo metams besibai
giant?

— Baigėme išleidžiamuosius 
egzaminus ir dabar kimbarn visi 
pasiruošti aštuntajai tradicinei

Kristijono Donelaičio Lituanistinių Mokyklų skyrių ir klasių globėjos 1S68-69 mokslo metais. Iš kairės 
į dešinę sėdi: Irma Kalinowski — Ib skyrius, Stefa Grybauskienė — VIII klasė, Birutė Matutienė — Va 
klasė Zina Pocienė — parengimų vadovė, Vida Kosmonienė — parengimų vadovės pavaduotoja, Emilija 

* Kielienė — Ilb skyrius. Iš kairės į dešinę stovi Eleonora Giečienė — V skyrius, Regina Petraitienė — 
vaiku darželis Irena Jurgelienė — VI klasė, Dana Balčienė — IVb skyrius, Nina Jurkšaitienė — VI 
skvrius ir Dana Žukauskienė — nia skyrius. Nuotraukoje trūksta: Danos Karužienės — la skyrius, 
Nerutės Gaižutienės — Ha skyrius, Rasos Kleizienės — IHb skyrius, Reginos Kučienės — IVa skyrius, 
Laimos Aleksienės — VI skyrius, Irenos Rimavičienės — Vb klasė ir Karolinos Miečienės — VII klasė.

Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS Septynerių Metų Mirties 
Sukaktis

KARTUVĖS TRCNIJA 
RŪSYJE

'ootk apskrities kalėjimo rū- 
\ prie California ir 26-tos, 
įija kartuvės, laukiančios 
čiai nubausto Thomas O’ 
nor, pabėgusio Aš kalėjimo 
1 m. gruodžio 11 d., keturias 
įas prieis bausmės įvykdini-
Jei jis dar būtų gyvas, jis 

ar turėtų daugiau 80 m. am 
is. Paskutinės ikartuvės 111- 
s valstijoje buvo 1927 m., 
a pradėta naudotis elektros

(RYTOJŲ ALGOS

tos viešųjų mokyklų 
ai, užsibaigus kelių die 
kui, gali pasigirti, kad 
ausiai apmokami visoje 
■je. Mokytojų pradeda- 

alga dabar yra

KEW YORKAS PRALENKIA 
CHICAGĄ

New Yorke yra 11,786 taksi; 
Chicagoje yra tiktai 4,600. Iš 
to skaičiaus 2,166 taksi priklau 
so Yellow kompanijai, 1,500 
Cheeker kompanijai ir 934 tak
si yra nepriklausomi, privačių 
vairuotojų rankose. Iš kitos pu
sės, Chicagoje yra arti 4 mil. 
gyventojų, bet New Yorke apie 
8 milijonai.

AUKŠČIAUSIAS BANKAS

Pirmadienį atidarytas First 
National banko naujas 60 aukš 
tų dangoraižis miesto centre 
prie Clark ir Madison gatvių. 
Jis yra aukščiausias pasaulyje 
banko pastatas. Statyba kaina- 
v© 110 mil. dolerių.

— Žmogaus balsas yra sielos var
gonai. — H. Longiellow

__ jubiliejinei mokyklos sporto
ir dainų šventei, kuri įvyks tė
vų marijonų soduose, Clarendon 
Mills, III., birželio 1 d. 2 vai. p. 
p. Tad mums ypač svariau, kad 
mūsų mokyklos mokinių tėve
liai ir plačioji lietuvių visuome
nė gausiai šioje šventėje daly
vautų. Tai maloni pramoga ir 
drauge džiaugsis vaikučiai — 
programos dalyviai, matydami, 
kad jų darbais domisi ir gėrisi 
ir tėveliai. Taip pat planuoja
me ir laimės šulinį, tad labai 
pageidaujame iš tėvelių ir visų 
galinčių įvairių fantų, — dide
lį dėmesį skirdamas sporto 
šventei kalbėjo vedėjas Julius 
širka.

— O kas jums talkina šiose 
sunkiose pareigose ir mokyklos 
a dministravime ?

— Didelę darbų naštą pake
lia mano pavaduotojai mokyto
jai Vytautas Gutauskas aukšt. 
unok. reikalams ir Irena Buka- 
viokienė — žemesn. mokyki, 
reikalams. Be to didelę darbų 
naštą neša šios mokyklos moky
tojai ir dvylika klasių globėjų. 
Ir pagaliau visų rūpesčių naš
tą neša darbštus, energingas 
tėvų komitetas — Bernardas 
Vindašius, pirm., Kazys Ka

minskas, Aniceta Mažeikienė, DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 28 d. 7 
Leopoldas Kupoikevičius, Zina.
Pocienė, dr. Petras Rasutis, Vi
da Kosmonienė. Visi sutartinai 
dirbome, planavome ir daug ko 
pasiekėme, — šiltu žodžiu ii’ 
pagarbiai vedėjas minėjo savo 
talkininkus.

Čia pat vedėjas pasigerėjo 
ir LB Marąuette Parko apylin
kės valdybos parama 283 dol. 
už kuriuos nupirktos dovanos 
— knygos ir kuriomis bus ap
dovanoti visi išiią mokyklą bai
gusieji mokiniai.

Šį rudenį sukanka 10 metų 
kaip įsikūrė Kr. Donelaičio mo
kykla. Ji per tą laiką nuėjo 
sunkų ir vingiuotą darbo kelią 
ir tik dėka energingo vedėjo ir 
nuoširdžių šios mokyklos moky
tojų bei tėvų pastangų, ji išau
go į vieną iš didžiųjų lituanis
tinių mokyklų ir švietimo sri
tyje atliko pasigėrėtinus dar
bus.

Ši mokykla šiais šeimos ir 
švietimo metais jau atliko ir 
dar atliks savo uždavinius, nes 
čia drauge dirba mokytojas ir 
lietuviškoji šeima.

Geriausių nuotaikų sporto ir 
dainų tradicinėje šventėje ir na-

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 
KAPINĖSE

KAPIHIŲ DIENOJE

(MEMORIAL DAY)

Penktadiėnį, gegužes men. 30-tą dieną, 
10:30 valandą ryto

Šv. Mišias lietuvių kalba atnašaus

KUN. JONAS KUČINSKAS

Šv. Komunija bus dalinama šv. Mišių metu.

Vargonininkas sol. V. BALTRUŠAITIS

Dalyvaus KNIGHTS of COLUMBUS garbės 
sargyba ir DON VARNAS AMERICAN LE.GION 
Posto dalinys.

Automobilius bus galima pastatyti 
paskirtoje vietoje.

Brangiems prieteliams

Onai ir Vytautui Žilinskams,
jos seseriai a. a. SOFIJAI LUKŠIENEI mirus Lietuvoje, 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.

M. ir L. Stašaičiai
D. ir G. Borgogniai
I. ir G? Borgogniai

A|A
MARCUONA RUMŠAS

Jau suėjo aaptyneri metai, 
kai negailestinga mirtis atsky 
rė iš mūsij tarpo mylima žmo
ną. motiną, senele ir uošvę, 
kurios netekome 1962 m., ge
gužės 29 <1.

Nora laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną, ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamos gegužės^, mėn. 
29 d. S vai. .ryto šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su mumis pasimelsti už 
a a. Marcijloinos Rumšas sielą.

Nuliūdę: Vyras Petras, duk
terys Marle Young, žentas 
Vt'illiani, Katherine Vldra, ir 
Florence Ttumšns, anūkai ir 
proanūkai.

A. -Į- A.

BRONIUI KIRKUI mirus, 
sūnui LIUDUI ir jo šeimai, sūnui BRONIUI, dukte
riai LEONIDAI KAŽENIENEI ir jos šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Naniu šeima

REMKITE “DRAUGĄ”.

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Ulinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

! šaus darbo ateinančiuose metuo 
se!

Kai suskambėjo skamibutis 
ir iš klasių pabiro keturi šim
tai trisdešimt mažųjų lietuviu
kų ir paskui juos susimąstę 
ėjo mokytojai, kažkaip darėsi 
džiugu, kad toks šaunus mūsų 
tautos atžalynas ugdomas lie
tuviškojo gyvenimo ateičiai.

— Blogi pareigūnai išrenkami 
blogų, nebalsuojančių piliečių.

— G. Nathan

GĖLĖS
Vestuvėms, lutu ketams, laidutuvėms
Ir kt.

GUŽAUSKV 
BI VI KLV HILLS OfiLINVClA 

244.8 VV. 63 r d St.. Chicago, Ulinois 
PR 8-0833 - l’R 8-0834

Tauriam vienminčiui, buv. Lietuvių Krikščionių
Demokratų Sąjungos Centro Komiteto nariui

A. -|- A.
PROF. DR. ANTANUI BENDORIUI 

mirus, jo brangiai šeimai nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

LKDS Centro Komitetas

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 -6335
Vienas blokas nuo kapinių.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

_

2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN. ILL. Tel. 686-2320'



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gegužės mėn. 28 d.8

X Cicero žemesnės ir aukš
tesnės mokyklų mokslo metų 
iškilmingas užbaigimas įvyks 
ateinantį šeštadienį geg. 31 d., 
5 v. v. parapijos salėje, į kurį

X Frank Povilonis pasiuntė 
laišką “The Calum'et Index” 
laikraščiui, kuris tą laišką aš-
spausdino savo gegužės 21 d.! aukomis: po 3 dol. — Victor
laidoje. Laiške nusiskundžiama, 
kad Roselando apylinkėse gy
ventojus ima varginti telefoni
niais pašaukimais ir kai kurie, 
numatydami galimų ten atsiras 
ti rasinių sunkumų, skuba ten 
parduoti namus. Frank Povilo
nis rašo, kad čia tas piliečių 
varginimas ir gązdinimas daro
mas nesąžiningų nejudamos 
nuosavybės prekybininkų inicia 
tyva ir dėl to Povilonis krei
pėsi į aldermaną Lupo, kad ši
tokį savivaliavimą sudraustų.

X Juozas Jurevičius vasaros 
atostogas praleido Miami
Beach, Stasio Jazbučio vasar- nnels-Douglas firmai, paruošti 
vietėje. Čia būdamas turėjo, projektų vykdymo ir kontrolės 
progos susitikti ponią Jadvygą programą, kompiuterio skaičia-
Tūbelienę, Ibuv. ministerio pir
mininko našlę. Beatostogauda
mas paruošė spaudai eilę strai
psnių.

X O’Hare Congress Din 
viešbutis, Lito bendrovės admi
nistruojamas, esantis Chica
gos šiaurės priemiestyje aukoja 
Balfo gegužinei, įvyksiančiai 
birž. Id., vieną laimingą bilie
tą, kuris suteiks galimybes lai
mėjusiam su šeima nemokamai 
praleisti savaitgalį gražiame 
viešbutyje ir pasimaudyti apšil
domam baseine. (pr.)

X Regina Jautokaitė, jauna 
dailininkė, padovanojo Balfo 
laimės šuliniui savo kūrinį — 
paveikslą. Dailininkė yra akty
vi Balfo veikloje, priklauso 
Gage parko skyriui. Ji galima 
bus laimėti per Balfo pikniką 
birželio 1 d. Bučio darže, (pr.)

X VI. Navickas rūpinsis ke
leiviu į pikniką atvežimu. Busas 
nuo 18 ir Halsted gatvių kampo 
pajudės 12 vali. Susto® prie Lie
tuvių auditorijos 12,10 vai., gėrimų barą, o Bridgeporto 
prie Brighton Parko bažnyčios, apylinkė vadovaujama A. Bū- 
bus 12,20 vai. ir nuo Marąuette j goa> aikštėa bei plat.
Parko bažnyčios 12:45 vai. Pra; formos paruošimu. Šių darbų 
šome visų įsidėmėti laiką, Au- , koordinatorius, apyargdos org. 
tobusas grįžta 7 vai. vak. (pr.) reikalų vadovas K. Avižienis.

X Labai gera naujiena: Wel- Tel. 434-3190. (pr.)
ibilt oro vėsintuvai, net ir ma
žieji, ima šviežią orą iš lauko 
o “senąjį” orą išpučia laukan.
Gradinskas, 2512 W. 47 St.,
FR 6-1998. (sk.)

X Ir vėl naujiena: Emerson 
fabrikai padarė vėsintuvą, ku
ris ima tik 7y2 ampero, bet duo
da 10,000 BTU’s. Paskubėkite 
įsigyti pas Gradinską, 2512 W.
47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Edvardas Litvinas, Balfo 
apsk. valdybos narys, Balfo pik
nike birželio 1 d. vaišins vai
kus ledais ir skaniais gėrimais.
Jas vadovaus mažajam vaikų 
barui. (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 administruojamą O’
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (rik.)

X A. a. Jono Andrišiūno,
vienerių metų mirties sukaktis 
bus minima pamaldomis šį ket
virtadienį, gegužės 29 d., 6 v.
30 min. ryto, Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, prie Jaunimo centro.

(Pr-)1 %

ŠV. ŠEIMOS VILOJE, I23rd Street, Lemont, Illinois
— įvyks —

PIKNIKAS
GEGUŽES M Ė M. 30 DIENA 

ir kiekvieną sekmadienį iki rugsėjo men. 7 dienos.
Visi kviečiami atsilankyti į mūsų piknikus.

KUN. S. ADOMINAS ir LABDARIAI
======^ --------

( x Eugenijus Bartkus, Alto 
pirmininkas, ir Teodoras Blins 
trubas, vicepirmininkas, daly
vaus Amerikos Lietuvių tauti
nės sąjungos suvažiavime New 
Yorke. E. Bartkus ir T. Blins
trubas Alto veikloje aktyviai 
dalyvauja jau eilė metų. T. 
Blinstrubas JAV LB Tarybos 
narys, buvęs Lietuvių Fondo 
pirmininku jo pradinio augimo 
•laikotarpiu, šiuo metu yra A- 
merikos Lietuvių Tautinės są-

yra kviečiami ne tik tėvai, bei jungos pirmininkas. E. Bart- 
ir visi lietuviai gausiai atsilan- kus Tautinės sąjungos pirminiu 
kyti. ku yra buvęs anksčiau.

X Stipri lietuviška spauda -
tvirtas lietuvybės išlaikymo 
laidas. Mūsų dienraštį parėmė

Šniukšta, Rima Karėnas, Na- 
stutė Umbrazaitė, J. Kilikevi- 
čius; po 2 dol. — J. Rejeiis, V. 
Galinis, J. Kalainis; po 1 dol. 
— K. Krulikas, A. Jasiūnas,
J. Kašuba. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

x Juozas 'Sakalas, statybos 
darbų vykdymo konsultantas, 
dirbęs prie statybos darbų vyk
dymo kontrolės sistemų paruo
šimo šimto aukštų “Hancock 
Center” dangoraižio statybos 
vykdymo Chicagoje, šiuo metu 
yra išvykęs į Houston, Tex. 
Savo patyrimu pagelbsti McDo-

vimams atlikti. Jis, elektroninių 
smegenų pagalba, kontroliuoja 
(Tishman kompanijos vykdomas 
dangoraižių statybas Chicagoje 
ir New Yorke.

x Meno vadovo šaulio Juo
zo ir šaulės Salomėjos, buv. 10 J A,ntana® Razma, Lietuvių fon-
met. moterų šaulių vadovės,1 
Petrauskų pagerbimas — gegu
žinė įvyks birželio 8 d. 12 v. p. 
p. P. Kotovų rezidencijoj, Sta
te st. ir 130 PI. Lemonte, III.

x Lietuvių bendruomenės 
mokyklų moksleivių pavasario 
šventėj, įkurr įvyksta gegužės 
30 d. Bučo darže talkininkauja 
Cicero apylinkė pirm. |S. Ingau- 
nis, p. Pračkailienė — tvarko 
virtuvę ir kavinę, Gage Parko 
apylinkė rūpinasi automobilių 
pastatymu —■ pirm. S. Gečas, 
Marąuette Parko apylinkė — 
pirm. A. Kerelis, pasirūpins 
moksleivių laisvalaikio sportu, 
vadovas Z. Žiupsnys, Brighton 
Parko lituanistinės klasės tėvų 
komitetas — J. Vizgirda, pade
dant apylinkės valdybai, veda

PAGERBTI LIETUVOS
KANKINIUS DABARTINĖ
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, BĮ. 60629.

X Jarūnė Jonikaitė, kuri stu 
dijuoja žurnalistiką ir yra pa
rašiusi eilę straipsnių apie lie
tuvių kultūrą, Ikuriuos profeso
riai labai gerai įvertino, šiuo 
metu yra Collegian News vy
riausia redaktorė (editor in 
Chief). Universiteto leidinių re- 
redaktorė ji yra nuo studijų 
pradžios. Ji aktyviai veikia a- 
kademikų tarpe ir priklauso 
korp! Neo - Lithuania.

X Vilijos Mikutaitytės pa
vardė praleista po vakar dienos 
“Drauge“ tilpusioj nuotraukoj 
iš I. Velecikytės baleto mokyk
los vakaro.

X Lietuvių tautos dabartinės 
padėties krašte ir išeivijoje 
klausimas bus gvildenamas A- 
merikos Lietuvių kongrese dar
bo dienos savaitgalyje, Detroi
te- Kongresą rengia ir jam pro
gramą nustatė Amerikos Liet- 
vių Taryba. Kongreso šeiminin
kai _  Detroito Lietuvių Orga
nizacijų centras.

do pir,alininkas, kalba New Yorke 
fondo vajaus vakarienės metu.

Nuotr. R. Kisieliaus

X Broliškos šalpos rėmėjai, 
jausdami lietuvišką pareigą, su
tiko Balfo tradicinio pikniko me 
tu atlikti atsakomingas parei
gas: barų vedėjai K. Repšys; 
J. Bernotas ir Ed. Litvinas, 

į Virtuvės — K. Repšienė. Lai-1 
mės šulinio — K. Bružas, V. t 
Žilinskas ir O. Zailskienė. Įva-! 
žiavimo — J. Mackevičius, au-; 
tobuso palydovas VI. Navickas, 
šokiams gros K. Ramonio or-1 
kestras, finansų K. Čepaitis, in
formacija V. Šimkus ir V. Balei 
šytė. Pikniko vyr. vadovas F. 
ISereičikas.

X Venta Apartments, Union 
Pier, Mich. Kazys arosas iš
nuom. butus su 1 mieg. ir su 
2 mieg. Skairib. vak. nuo 8 vai. 
Area Code 616-469-1187. (sk.)

X laetuvių Fondo vakarie
nės įvykusios geg. 25 d., Jau
nimo centre proga dr. Jonas 
Valiūnas savo įnašą padidino 
iš $100 iki $1,000. Lietuvių klu
bas “Tauragė“ sa|vo įnašą pa
didino iš $600 iki $800. A a. 
Balys Jablonskis įamžintas 
Fonde su $210 sudėtiniu įnašu. 
L. F. adr.: 6643 S. Maplevvood 
Avė., Chicago, III. 60629 (pr.)

X Sol. Iz. Motekaitienė Dai
navimo Studijos eilė pažengusių 
mokinių išpildys rimtą ir įvai
rią pavasarinio Koncerto pro
gramą — iš parinktų solo lie
tuviškų (bei pasaulinių liaudies 
ir meno dainų, operų arijų, ir 
įscenizuotų bei kostiumuotų 
duetų. Koncertas įvyks gegu
žės 30 d., penktadienį, 7 vai. p. 
p. Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont. Po koncerto — Jau
nina Baronaitienė rengia Tėvų 
vnišes visiems svečiams. Įėji
mas _  auka. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti, (pr.)

ROTA KELIAUJA
Vieną dieną Rūta norėjo nu

skristi į mėnulį. Ji padarė ra
ketą iš dėžių, paėmė rūbų ir 
maisto. Jau Rūta buvo pasiruo
šus, Ji pasakė savo tėvams 
“sudie” ir nuskrido.

Kai ji skrido, tai nežinojo ką 
daryti ir sugalvojo žiūrėti pro 
langą. Rūta pažiūrėjo, (bet la
bai nustebo. Ji manė, kad ji pa
matys žvaigždes ir mėnulį, bet 
ji pamatė didžiausią ir negra
žiausią biaurybę pasauly. Turė
jo dvi galvas, keturias rankas 
ir keturias kojas. Rūta labai 
bijojo. Ji nubėgo ir pasislėpė 
po savo rūbais. Kada vėl viskas 
nutilo, ji pažiūrėjo vėl pro lan
gą-

Bet šį sykį ji dar daugiau 
nustebo. Ji pamatė, ikad ta di
delė biaurybė verkė. Ji galvojo 
ir galvojo, bet negalėjo sugal
voti, kodėl ta biaurybė verkė. 
Pagaliau Rūta nutarė eiti lau
kan ir paklausti, (kodėl ji verke. 
Rūta labai šiltai apsirengė ir 
nuėjo į lauką. Ji nuėjo prie tos 
bjaurybės ir sako: “K-k-k-odėl 
t-tu verki?“ (Ta biaurybė labai 
nustebo ir paškui nusišypsojo.

“Tad labai ilga pasaka. Seniai, 
seniai aš buvau karalius. Bet 
aš buvau labai blogas karalius. 
Aš paėmiau pinigus iš visų žmo 
nių. Aš maniau, kad aš niekad 
neturėjau užtenkamai pinigų. 
Vieną dieną aš išėjau pasivaikš 
čioti. Pamačiau seną žmogų. 
“Duok man savo pinigus“, aš 
sakiau. “Ne!” _  jis sakė. “Ge
rai, aš tave nužudysiu.” Bet ta
da tas ponas labai pasikeitė. 
Jis nebuvo senas žmogus, bet 
senas burtininkas. Jis sakė, kad 
mane nusiųs į planetą, kur nie
kas niekad neina. Ir kada aš 
atmerkiau savo akis, tada aš

Jolanta (viršuj) taip ramina savo
senelį, jo žmonai .mirus:

Seneli, sustok raudojęs 
Paulytės mylimos,
Sutik su valia Kūrėjo, 
širdį aukštyn,
Maldą karštyn!
Tavo mylima tik poilsin išėjo...

X Iz. Tavaras, Balfo 98 sk. 
pirm. parašė laišką pranešda
mas, kad Gary, Ind., lietuviai 
dalyvaus Balfo gegužinėje ir 
savo įnašu prisidės prie pikni
ko pasisekimo.

X Brighton Parko lit. mo
kyklos mokslo metų užbaigi
mas įvyks birželio 1 d. 3 v. p.p. 
mokyklos salėje. Tėveliai ir vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti.

X Chicago “Daily News” 
dienraštis gegužės 24 d. laidoje 
paminėjo Tulpės restoraną, 
2447 W. 60 st., kaip restoraną 
kur gaminami geri lietuviški 
pietūs.

X Kapų puošimo dieną spe
cialūs autobusai eis nuo 111 
st. ir Westem Avė. ligi Lietu
vių šv. Kazimiero kapinių. Au
tobusai eis nuo 9 v. r. kas va
landą. Paskutinis išeis 4 v. p.p. 
Grįš autobusai kas pusvalandis, 
paskutinis išeis 4:30 v. p.p.

. M

jau buvau čia. Atsimink, niekad 
nebandyk imti nieko iš 'kitų 
žmonių, nes tada tau bus blo
gai.“

“Aš nuvešiu tave atgal”, Rū
ta sakė. “Ne, aš verčiau čia 
pasiliksiu. Jeigu grįšiu atgal, 
visi bijosi manęs”. “Tai sudiev, 
aš važiuoju viena namo”, — 
atsisveikino Rūta.

Daina Sidrytė,
V skyrius

Dariaus-Girėno lit. m-la

PAVASARIS

Oras šiltas ir gražus. Paukš
čiai labai gražiai čiulba. Jie su
ka lizdus. Medžiai pumpuruoja. 
Visokios gėlės labai gražiai žy
di. Velykos yra pavasarį. Pa
vasaris yra kaip Velykos. Kris
tus mirė ir trečią dieną prisi
kėlė. Žiemą visi augalai yra 
kaip numirę. Pavasarį jie auga 
ir žydi.

Magdutė Belickaitė, V sk.

NEGRAŽUS JUOKAS

Vieną dieną aš šlaviau ga
ražą. Sušlaviau dulkes ir pur
vą, susėmiau ir nešiau į šiūkš- 
iių dėžę.

Tuo laiku mano abu broliai 
žaidė sviediniu. Vietoj lazdos jie 
turėjo šluotos kotą.

Atėjau prie šiukšlių dėžės ir 
pradėjau 'berti šiukšles. Tik 
staiga broliukas užsimojo šluot
kočiu. šiukšlės pabiro ant ma
no veido, plaukų ir palto. Atro
džiau kaip savaitę nesiprausus. 
Abu įbroliai juokėsi iš manęs.
Irena Ivanauskaitė, V b kl. 

"Pirmieji žingsniai“ K. Done
laičio lit. m-los mokinių laikr.

nr. 4 1969. m. 20

MĖGSTU SPORTUOTI

Man labai patinka pavasa
ris, todėl, kad pauikščiai grįžta 
ir viskas yra žalia po ilgos žie
mos. Man labiausia patinka žu
vauti ir važiuoti su dviračiu 
pasivažinėti. Savaitgaliais mes 
dažnai važiuojame į Long Is- 
land ir aš žaidžiu su draugais. 
Kartais važiuojame žuvauti ir 
žaidžiame miške. Todėl man pa
tinka ir vasara.

Linas Alinskas,
Maironio IV sk. Brooklyne

SEKMINĖS

Pavasaris yra gražiausias 
metų laikas. Gėlės pradeda žy
dėti, paukščiai atskrenda iš šil
toj kraštų ir pradeda krauti liz
dus. Mamytė man pasakojo, 
kad Lietuvoje gražiausia pava
sario šventė buvo (Sekminės. 
Pievos ir laukai pasipuošdavo 
įvairiaspalviais žiedais. Medžių 
saikelės praskleisdavo savo pum
purus. Ūkininkai per Sekmines 
gyvulius papuošdavo vainikais, 
o namus išpuošdavo beržų ša
kelėmis.

Gražus pavasaris visur. 
Jovita Kerelytė,

Marąuette P. (Lit. mok.,
IV sk. mokinė

Pavasario giesmininkas.
Piešė Loreta Zubrytė, Marąuette 
Parko lit.. m-los IV sk. mokinė

Dvi sesutės. Piešė Asta Grinytė

VIKONTAS DE BRAŽELONAS
Šią knygą parašė Duonas. Ji 

yra išversta iš prancūzų kalbos. 
“Vikontas de Braželonas’’ yra 
“Trijų Muškietininkų’’ ir “Po 
dvidešimties metų” tęsinys.

Pirmoji knyga, “Trys muš
kietininkai”, pasakoja apie Atą, 
Portą ir Aramį ir jų susitikimą 
su d’Artanjanu. Visi keturi pa
sidaro geri bičiuliai.

D’Artanjanas yra jaunas vy
ras. Jis teturi 10 metų. Labai 
gerai moka kautis su špaga. 
Trokšta būti muškietininkų ka
pitonu.

Portas yra labai stiprus. 
Kumščio smūgiu jis gali nužu 
dyti jautį. Jis nori būti baronu.

Aramis yra švelnus. Jam pa
tinka rašyti eilėraščius. Jis no
ri 'būti dvasiškiu. Bičiuliams tas 
nepatinka, ir jie vis mėgina ati
tolinti jį nuo kunigo pašauki
mo.

Atas yra girtuoklis. Vieną 
kartą jis užsirakino viešbučio 
rūsyje ir išgėrė ten visą vyną. 
Jis išėjo iš muškietininkų ir 
pradėjo gyventi savo viloje.

Paskui seka “Po dvidešimties 
metų”. Ten jau visi keturi yra 
pasenę. Bet vistiek jie turi daug 
nuotykių. D’Artanjanas jau yra

PAVASARIS
Jau pasibaigė žiema. Sniegas 

tirpsta ir pasidaro vanduo, o 
paskui grioveliais nuteka.

Oras darosi šiltesnis, mažiau 
pučia vėjelis. Dienos eina ilgyn 
ir ilgyn. Saulutė vis daugiau ir 
daugiau ir daugiau šildo.

Žiemą nebuvo visai lapų ant 
medžių, o pavasarį auga pum
purėliai, o vėliau išsiskleidžia 
lapeliai.

Paukščiai pavasarį vėl at
skrenda atgal į savo lizdus. O 
tie, kurie neturi lizdų, krauna 
naujus ir peri vaikučius.

Pavasarį nereikia tiek daug 
apsirengti ir vaikai gali lais
viau bėgioti.

Vaikai labai nori žaisti lauke, 
nori valgyti ledų ir gerti.

Vytenis Senuta, 
Brooktonas. 10 m. 

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
1) Lietuva, Latvija, Estija, 

Lenkija, dalis Vokietijos, Ven
grija, Čekoslovakija ir daug ki
tų tautų Europoje ir Azijoje.

2) Bashful, Doc, Dopey, 
Grumpy, Happy, Sleepy, Snee- 
zy.

3) Alytaus miestas
4) Liežuvis
5) Namai, mina, ima ir t.t.

PAVASARIS
Jau pavasaris atėjo,
Pirmos gėlės pražydėjo.
Šiltas vėjas atkeliavo,
Ir paukšteliai sudainavo.
Viskas žalia ir gražu —
Ak, pavasarį smagu!

Asta Grinytė
K. Donelaičio m-la VT sk.

muškietininkų leitenantas. Vie
ną kartą jis pasidaro kapitonu, 
bet po kiek laiko šykštuolis 
kardinolas Mazarinas atima iš 
jo tą laipsnį.

Atas yra visiškai pasikeitęs. 
Jis nebegeria. Jis yra tiesus, 
niekada nemeluoja. Jis pasidaro 
grafu.

Portas pasidaro baronu, o 
Aramis kunigu.

Dabar skaitau “Vikontą de 
Bražcloną“. Ta Iknyga yra la
bai ilga. Perskaičiau du tomu 
ir pradėjau trečią. Dar po tre
čio turėsiu perskaityti keletą 
tomų.

Vikontas de Braželonas yra 
A to sūnus. Taip pat, kaip ir tė
vas, jis yira kilnus ir tiesus. 
Knygoje dar rašo apie Atą, 
Portą, Aramį ir d’Artanjaną. 
Atas ivis dar tebėra grafas ir 
gyvena savo viloje, Portas yra 
dar stipresnis ir tebėra baro
nas, Aramis jau yra vyskupu, 
o d’Artanjanas vėl pasidaro 
muškietininkų kapitonu.

“Vikontas de Braželonas” ir 
kitos čia paminėtos knygos yra 
pilnos nuotykių., dvikovų ir mei
lės. Man pasidaro nuobodu, kai 
žmonės įsimyli, bet vėl yra įdo
mu, kai vyrai pradeda ikautis.

Iš šių knygų aš sužinojau 
apie Prancūzijos praeitį. Kardi
nolas tais laikais buvęs labai 
galingas. Kai kardinolas Ma
zarinas mirė, jis turėjo virš ke
turiasdešimt milijonų livrų.

Dumui, turbūt, labai ilgai tru
ko rašyti šituos romanus. Juk 
po “Vikonto de Braželono” tu
rėsiu dar perskaityti “Geležinę 
maskę”.

Aloyzas Pakalniškis

New Port, Tenn., chemikas apsi
rengęs panašiai kaip astronautas, 
kad nepakenktų chemikalai Che- 
įmetron įmonėje.


