
_»,*« rUG1eN'U3J tn BEAVEKLA*0 sT’ 
!9255 B_E 49219

, pletuvos >nacionaline 1
^M.Mažvydoį.biblioteka/

THE LITHUANIAN WOF»I_D-Wl D E DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

4548 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 0062®

TELEPHONE: LUdlow 5-0500

VOL. Lili Price 10 c. TREČIADIENIS, WEDNESDAY, BIRŽELIO _ JUNE 11, 1969 Kaina 10 o. Nr. 186

*

A

i

I

ŽMOGAUS
TEISĖS
PAŽEIDŽIAMOS...

SKUNDAI
ATIDĖTI

Skundų svarstymą atidėjo 
kitiems metams

New York. — J. Tautų Žmo 
gaus teisių komisija yra gavusi 
visą eilę skundų dėl žmogaus 
teisių pažeidimo Sovietų Sąjun
goje. Tačiau, sovietų misija J. 
Tautose griežtai pasipriešino 
skundus svarstyti ir... J. Tautos, 
tiksliau, jų ūkinių ir socialinių 
klausimų komisija, svarstymą ati
dėjo kitiems metams. Žmogaus 
teisių komisijos posėdis numaty
tas 1970 m. vasario ir kovo mėn.

Rusai teigia: tai laiko gaišinimas, 
pinigų švaistymas

Sovietų delegatas, Evgenij Na- 
sinovskij pareiškė, kad pasiūly
mas svarstyti “paskirų žmonių 
teises, tai — laiko gaišinimas, 
lėšų švaistymas ir kelia šaltojo ka 
ro atmosferos įvedimo grėsmę. 
Tokie svarstymai — nereikalin
gi, nepageidaujami ir kenksmin
gi. Be to, jie grubiai pažeidžia J. 
Tautos Chartos 2 straipsnį, 7 
skyrių”.

Kas gi tame straipsnyje nuro
dyta? Taigi, “J. Tautos negali 
kištis į klausimus, kurie iš esmės 
priklauso paskiro krašto vidaus 
kompetencijai, todėl, charta se
kant, tokie klausimai nesvarsto- 
mi .

JAV pasisako už skundų 
svarstymą

Vis dėlto, socialinių reikalų ko
miteto J. Tautose yra jau anks
čiau pasiūlytas ir JAV delegaci
jos remiamas planas - sprendi
mas viešai svarstyti tokius žmo
gaus teisių pažeidimus, ypač, jei 
jie grubūs ir vyksta nuolat.

Tačiau komisija nutarė pasiū
lymą atidėti, ir tai siejama su ne
seniai 54 sovietų piliečių paskel
btu skundu dėl “žmogaus teisių 
pažeidimo Sovietų Sąjungoje”.
To skundo nuorašas yra pasiekęs 
Vakarų spaudos atstovus Maskvo
je, bet... nepateko J. Tautoms.

Kaip žinoma, skundo autoriai, 
labai susirūpinę, iškėlė vis daž
nėjantį sovietų piliečių persekio
jimą, asmenų suėmimus bei kali
nimus. Jie persekiojami dėl nepa
sitenkinimo Čekoslovakijos in
vazija ir dėl pareiškimų dides
nės laisvės reikalu. Pagal ligšio
linę tvarką, Sovietų Sąjunga bū
tų turėjusi sutikti tokio pobūdžio 
skundus svarstyti viešai. Bet., ji, 
kaip matėme, pasipriešino.
Panelė Rita Hauser susirūpino...

Rita Hauser, prez. Nixono ne
seniai paskirta nauja JAV atsto
vė Žmogaus teisių komisijoje pa
reiškė savo apgailestavimą, atidė
jus skundų svarstymą ir dar pri

J. Tautų sekretoriato rūmai New 
Yorke, vieta, kur ‘užšaldomi” 
skundai dėl žmogaus teisių pažei
dimo Sovietuose ir kitur.

POPIEŽIUS LANKĖSI ŠVEICARIJOJE
Popiežius Paulius VI vakar kalbėjo Tarpt. Darbo organizacijos sukakties minėjime, 
iškėlė žmonijos skaudulius — Pabrėžė krikščionių apjungimo svarbą, bet nurodė: 
Katalikų Bažnyčia negali įsijungti į Pas. Bažnyčių Tarybą — Viešnagė įvyko be 
sutrikimų

rietų Amerikos dūriai JAV prezi
dentui — jau trys kraštai atsisakė 
tartis su. prezidento įgaliotiniu N. 
Rockefelleriu.

Komunistai Maskvoje 
smerkia JAV

Rezoliuciją, priėmę visi 
delegatai

MASKVA. — Kom. partijų 
pasauly suvažiavimas vakar pri
ėmė rezoliuciją, kuria smerkia
mas “JAV imperializmas ir jų 
agresija Vietname’’ ir kviečia
ma trukdyti amerikiečių vyk
domus žmonių bei karo medžia
ga pristatymus į Vietnamą. Pa
skelbta, kad rezoliucija priimta 
visų delegatų balsais.

Jos priėmimas, manoma, tu
ris ryšio su suvažiavime pasi
reiškusiais nesutarimais, ypač 
L. Brežnevui ir kitiems puolus 
Kom. K;niją, gi Rumunijai griež 
tai įspėjus kongresą jo galima 
nesėkme.

Vėl kaltino Kiniją
Kinija remianti JAV “globalinę 

strategiją”
MASKVA. — W. Ulbri'cht, 

R. Vokietijos diktatorius, pir
madienį piktai kritikavo Kom. 
Kiniją ir ją kaltino “žaidžiant 
su karu”, vykdant pasienio in
cidentus. Esą, tais veiksmais 
ties'ogiai remiama visame pa
sauly vykdoma “JAV strategi
ja”.

Brežnevo puolimai buvo 
aštriausi

Kom. Kiniją savo pareiški
muose suvažiavime, be kitų, jau 
smarkiai puolė Lenkijos, Pa
ragvajaus ir Prancūzijos dele
gatai. Tačiau pats aštriausias 
buvo sovietų kom. partijos va
do L. Brežnevo, praėj. šeštadie
nį, buvęs pareiškimas.

Vietname
• P. Vietname kariniai veiks

mai ir priešo puolimai vėl smar 
kėja. Jie vyko keliuose ruožuo
se.

B - 52 bombonešiai numetė 
900 tonų svorio bombų į priešo 
telkinius 50 m. į šiaurės vaka
rus nuo Saigono.

dūrė: “jei reiktų, aš visus tuos 
skundus svarstyčiau visą naktį”. 
Panelei Hauser, drauge su Nor
vegijos atstovu tepavyko vienas ė- 
jimas: numatyta, kitų metų po
sėdy skundų svarstymo techniki
nę eigą svarstyti pirmoje eilėje...

Ar komisija kitų metų vasario 
mėn. iš tikrųjų susirūpins žmo
gaus teisių pažeidimais, tai jau 
kitas klausimas.

• Australija nenumato siau
rinti savo karių P. Vietname 
skaičių. Jis šiuo metu siekia 
g.500.

• V. Vokietija, D. Britanija, 
ir Olandija susitarė bendrai ga
minti pigų uranijų. Jis numaty
tas naudoti įmonėse, kur nau
dojama atominė energija.

Viešnagės tikslas: pabrėžti 
I rūpestį krikščionių vienybe

ŽENEVA, Šveicarija. — Po
piežius Paulius VI vakar apie 12 

i valandų viešėjo Ženevos miesi- 
te, Šveicarijoje. Jo kelionę žy
mėjo du tikslai: iškelti katalikų 
Bažnyčios dėmesį darbo žmo
gumi ir pabrėžti Bažnyčios rū
pestį krikščionių vieningumu.
Pagrindinės popiežiaus lankymo 
si vietos, tai tarpt, darbo or
ganizacijos susirinkimas (čia 
jis kalbėjo) ir pasikalbėjimai 
su Pasaulinės Bažnyčių Tarybos 
centro vadovybe.
Septintą kartą už Italijos ribų

Popiežius vakar lankęsis Švei 
carijoje bus įvykdęs jau septin
tąją kelionę už Italijos ribų.
Kalvinui prieš 400 metų gyve
nus ir dirbus Ženevoje ir mies
tui virtus protestantų tvirtove,
Ženevoje nebuvo lankęsis nei 
vienas popiežius. Miesto 300.000 
gyventojų pusė yra katalikai ir 
protestantai.

Protestantai kelione nebuvo 
patenkinti — tai išryškėjo iš 
spaudos balsų, įvairių protestų.
Iš šiaurės Airijos atvykę keli 
kovingi protestantai, pasiryžę, 
gal ir veiksmais, protestuoti, 
buvo sulaikyti Cointrin aerodro 
me ir neišleisti į miestą.

LENKIJA IR BONNA 
- ARTĖJIMO KRYPTIMI

Visuomenės neleido j aerodro
mą, gi miesto gatvėse tvarką 
palaikė apie 1.000 karių ir 600 
policininkų. Tvarką palaikyt' 
buvo svarbu ir dėl to, kad į 
miestą, popiežiaus atvykimo 
proga, buvo suplaukę apie 100. 
000 kitur gyvenančių šveicarų. 
Jokių sutr'kimų ar protesto iš
puolių nebuvo.

Prezidentui pasveikinus, 
popiežius nuvyko į Tautų rūmus

Popiežių, jo palydovus, atvy
kusius šveicarų keleiviniu lėk
tuvu, aerodrome sutiko Šveica
rijos prezidentas von Moos, ir 
visa eilė aukštųjų katalikų dva
sininkų. Sujaudintas popiežius

Popiežius Paulius VI

V. Berlyno miesto galva- į 
Lenkiją

Varšuva. — Lenkijos gomulki- 
nis režimas pastaruoju metu švel
nina savo laikyseną Fed. Vokie
tijos kryptimi. Tiesa, Lenkija ir 
toliau reikalauja pripažinti Ode
rio - Neisės sieną, tačiau spau
dos ar politikų pareiškimų tonas 
jau kitoks. Lenkai Vak. Vokieti
joje net įžiūri ir “sveikas, pozity
vias jėgas”.

Svarbiausia, kad Bonna jau 
reiškia susidomėjimą pasitari
mais su lenkais. Viena to dėme
sio apraiškų, tai Vak. Berlyno 
burmistro, Klaus Schuetz kelio
nė j Poznanės mugę ir .. viešna
gė Varšuvoje, kur jam teks susi
tikti su režimo politikais.

Tai pirmoji tokia kelionė, Vak. 
Vokietijos politikui vykstant į 
Lenkiją ir pakvietus komunisti
niam režimui.

Kodėl vyksta naujas politinis 
šuolis?

Kai kurių diplomatų nuomo
ne, lenkai siekia sudaryti atskirą 
sutartį su Fed. Vokietija. Kiti 
spėja, kad Gomulkos režimas de
da pastangų įvelti sąmyšį, artė
jant Vokietijos parlamento rinki
mams. Lenkų spauda, kaip par
tijos “Trybuna Ludu” ir “Žycie 
Warszawy”, tokius spėjimus grie 
žtai atmeta. Jie teigia, kad pačio
je vokiečių visuomenėje atsiran
da nauji svarstymai, liečią sie
nas su Lenkija.

Lenkija pageidauja su vak. vo
kiečiais pradėti pasitarimus dar 
prieš Varšuvos sutarties kraštų 
pasiūlytą “Europos saugumo 
klausimais konferenciją”.

• Žemės drebėjimas įvyko 
Montanos valstijoje. Nuostolių 
nebuvo.

Klaus Schuetz, Vak. Berlyno bur
mistras, vyksta Lenkijon

Sunkiai sprendžiamas, laiko 
reikalaująs klausimas

Dar neaišku, kada tokia kon
ferencija įvyktų. Be to, Vak. Vo
kietija griežtai laikosi pažiūros 
bei nusistatymo: sienų su Lenki
ja klausimas tesvarstytinas tik 
pasirašius taikos sutartį su Vokie
tija. Dėl to sunku tikėti, kad len
kai su vokiečiais greitu laiku pa
siektų susitarimo. Taip pat ne-' 
lauktina, kad lenkai atsižadėtų 
savo įprastinės propagandos apie 
“revanžo” ištroškusius vak. vo
kiečius. Gomulka, pasiūlęs tartis 
su vokiečiais, reikalauja ne tik 
susitarimo dėl sienų, bet stato 
ir kitas sąlygas. Jų svarbiausios- 
turinti būti pripažinta Rytų Vo 
kietija ir Vak. Vokietija priva
lanti pasirašyti atominio varžy
mo sutartį.

' • Midway pasitarimą, ypač 
nutarimą atitraukti 25.000 JAV 
vyrų, neigiamai vertina A. Har
riman, buvęs JAV delegacijos 
pirm. Paryžiuje. Jis teigia — 
tenka nusivilti, nes tikėtasi ati
trauksiant žymiai didesnį karių 
skaičių.

prašė sveikinti visus Šveicarijos 
gyventojus.

Automobilių vilkstinė su po
piežium ir palydovais nuvyko 
tiesiai j Tautų rūmus, kur šiuo 
metu įsikūrusios kai kurios J. 
Tautų įstaigos ir Tarptautinė 
Darbo organizacija.
Susirinko 121 krašto atstovai

Rūmuose jau buvo susirinku
sių 1.700 delegatų iš 121 kraš
to, taip pat ir specialiai iš Af
rikos atvykę Etiopijos impera
torius Haile Selassįe ir Zambi
jos prezidentas K. Kaunda.

Pop’ežius savo kalboje Darbo 
Organizacijai (ILO), jai minint 
50 metų veiklos sukaktį, pir
miausia iškėlė “kenčiančios žmo 
nijos” vaizdą. Jis nurodė į di
džiulį skirtumą, jei palyginti ge
rybių perteklių pasaulyje ir jų 
neteisingą paskirstymą tarp 
žmonių bei paskirų kraštų. Žmo 
niją vis kamuoja badas, netei
sė, nelygybė ir karai — pabrė
žė popiežius.

Kreipdamasis į delegatus, jis 
juos skatino; “Jūsų pareiga 
vykdyti teisingumą, patikrinti 
taiką”.

Jaunimas kurs ateitį 
Ir jį reikia paruošti....

Popiežius atskirai iškėlė jau
nimo uždavinius bei jo svarbą 
ateity. Juk jis kurs ateitį, todėl 
būitna jį reikiamai paruošti, pa
tenkinti jo teisėtus reikalavi
mus.

Popiežius vakar lankėsi Pa
saulinėje Bažnyčių Taryboje 
(ji apjungia 235 įvairias pro
testantų bažnytines bendruome
nes).

Šioji viešnagė, pasitarimai su 
Tarybos vadovybe, laikomi pa
čia svarbiąja kelionės dalimi.

Popiežius čia kalbėjo.
Negali būti Pas. Bažnyčių 

Tarybos nariu
Popiežius vakar pareiškė: 

šiuo metu dar neatėjęs metas 
apsijungti katalikų ir protes
tantų Bažnyčioms, — jis pažy
mėjo, kad dėl įvairių priežas
čių (psichologinių ir kt.) ka
talikų Bažnyčiai “dar nepribren 
do laikas” įsijungti į Pasaulinę 
Bažnyčių Tarybą. Vis dėlto, jis 
teigė, kat. Bažnyčios rūpestis 
visų Bažnyčių vienybe — dide
lis ir neišblėsęs.

Kada ir kur juos 
atitrauks?

Kariai neims grąžinti į JAV?
WASHTNGTON. — Pentago

no žiniomis, dar neaišku, kurie 
JAV daliniai bus atitraukti iš 
P. Vietnamo. Tai paaiškės šio
mis dienomis. Tačiau spėjama, 
kad bus atitraukti kai kurie pa
galbiniai daliniai.

Taip pat teigiama, kad tie ka
riai nebūtinai bus sugrąžinti į 
JAV-bes. Pentagono šaltiniais, 
jie numatyti perkelti į Havajus 
ar į Okinavos salą Japonijoje. 
Reikalui atsiradus, jie būtų su
grąžinti į P. Vietnamą.

• “Neo - naciai” laimi Vak. 
Vokietijoje. Sekmadienį Reino - 
Pfalco krašte vykus rinkimams, 
trys pagrindinės partijos turė
jo nuostolių. NPD arba “nau
jųjų nacių”, nacionalistinė par
tija gavo 2.4% visų balsų. Už 
CDU, krikščionis - demokratus 
pasisakė 77.6% rinkikų.

Šen. E. Kennedy pastaruoju metu 
daug kalba bei kritikuoja naujojo 
prezidento politiką: pasirengimai 
1972 m. prezidentiniams rinki
mams? Čia jis su žuvusio J. P. 
Kennedy dukrele Caroline

VLIKo pirmininkas 
lankėsi Valst. Dep-te

NEW YORK. — Vliko pirm. 
dr. J. K. Valiūnas birželio 4 d., 
lydimas Lietuvos atstovo J. Ra
jecko, lankėsi Valstybės De- 
partameinte, Washingtone, ir 
matėsi su Baltijos skyriaus vir
šininku Barclay Ward. Pakar
totinai kalbėtasi apie sovietinių 
muitų dovaniniams siuntiniams 
klausimą. Su ypatingu dėmesiu 
buvo priimta Vliko pirmininko 
pateiktoji informacija, liečianti 
padėtį Lietuvoje. (E.)

Iš PET veiklos Europoj
ROMA. — Pavergtųjų Euro

pos Tautų Seimo atstovai ge
gužės 20 d. iš Paryžiaus nuvy
ko į Romą. Ten turėjo pasitari
mų su vyriausybės bei parlamen 
to įvairių grupių atstovais. Jų 
apsilankymas Italijoje buvo vai
singas, nepaisant ten juntamos 
politinės įtampos, gresiančios 
virsti rimta krize.

Delegacijos kelionės tvarka
raštis neleido jai sulaukti spe
cialios audiencijos pas popiežių. 
Tačiau gegužės 27 d. ilgiau Ro
moj pasilikęs delegacijos narys 
V. Sidzikauskas buvo priimtas 
Msgr. Montalgo, kurs priėmė 
seimo memorandumą, išsamiai 
pasikalbėjo jame keliamais klau 
simais ir pažadėjo visa tai per
teikti popiežiui.

V. Sidzikauskas, be to, kal
bėjo per Vatikano radiją į Lie
tuvą, aplankė nesveikuojantį 
min. S. Girdvainį, informavosi 
bei aiškinosi lietuviškosios veik 
los reikalais pas Lietuvos pa
siuntinybės Vatikane sekreto
rių S. Lozoraitį, Jr. (Elta)

PET Atstovybė Vokietijoje
Pavergtųjų Europos Tautų 

Seimo delegatūra Vokietijoje 
savo visuotiniame susirinkime 
perrinko Elmarą Reisenbergą, 
estą, pirmininko pareigoms. Vi
cepirmininku išrinktas dr. D. 
C. Amzaras, rumunas, o sekre
torium Jordanas Raičevas, bul
garas. PET Seimo biuro Bon
noje direktorium yra Valteris 
Banaitis. (E.)

TRUMPAI
R. Nixonas: 

pasitarimai sėkmingi 
Informavo kongreso narius
VVASHINGTON. — Preziden

tas Nixonas vakar popiet grįžo 
į Baltuosius Rūmus. Jis buvo 
iškilmingai sutiktas, dalyvau
jant viceprezidentui Agnew ir 
vyriaųšybės nariams. Dar tą 
patį vakarą apie pasitarimus su 
P. Vietnamo prezidentu Midway 
saloje išsamiai painformuoti 
kongreso abiejų partijų vadai.

Tikima pasitarimų sėkme
Prezidentas įsitikinęs pasita

rimų sėkme ir mano, kad nuta
rimas atitraukti 25.000 JAV ka
rių, galėsiąs turėti įtakos tai
kos pasitarimams Paryžiuje. 
Nors abu prezidentai patikino, 
kad vėliau lauktina dar daugiau 
karių atitraukiant, tačiau Bal
tieji Rūmai vakar paneigė spė
jimus, esą, ligi šių metų pabai
gos būtų atitraukta ligi 70.000 
vyrų.

Komunistų reagavimas buvo 
lauktas....

Jau paskelbta, kad Hanojus 
atitraukimo nutarimą laiko “pro 
pagandos manevru”, kurio tiks
las: “sušvelninti Amerikos gy
ventojų reikalavimus ir suklai
dinti pasaulio viešąją nuomo
nę”.

Washingtono nuomone, toks 
ir jam panašus komunistų at
kirtis buvo laukiamas. Svar
biau, kaip komunistai, ypač Ha
nojus su Vietkongu, ateity ver
tins JAV posūkį ir ar pasiryš 
pradėti rimtus pasitarimus tai
kos kryptimi.

Vietkongas sudaro
“vyriausybę”

HANOJUS. — Hanojaus ra
dijo pranešimais, Vietkongas 
vakar sudarė vyriausybę, kuri 
skirta Pietų Vietnamui ir atsto
vaujanti visas krašto sritis.

Vyriausybė vadinama “revo
liucine vyriausybe” ir joje at
stovaujami 88 P. Vietnamo gy
ventojai. Ji veiks, kol P. Viet
name nebūsianti sudaryta pa
grindinė, “teisėta vyriausybė”. 
Šiuo metu laukiama, kaip šis 
įvykis atsilieps Paryžiaus pasi
tarimams ir ar ji bus pripažin
ta kitų kraštų.

Sovietų Gromyko — Kaire
KAIRAS. — Sovietų užsie

nio reikalų ministeris, A. Gro
myko, vakar atvyko į Kairą. 
Neabejojama, kad jo pasitari
muose su Egipto prezidentu 
Nasseriu daug dėmesio bus skir 
ta arabų - Izraelio santykiams 
bei būdams rasti sprendimą 
konfliktui užbaigti.

KALENDORIUS
Birželio 11 d.: šv. Barnabas, 

šv. Rozelina, Dainius, Aluona.
Birželio 12 d.: šv. Kristijonas, 

šv. Kunara, Vadulis, Rūta. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šilta, popiet galimas 
lietus su perkūnija, temp. sieks 
80 ir daugiau 1. F., ryt — vė
siau, galimi krituliai.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:25.
Arabų ' jaunuolis apmokomas val- 
<yti ginklą
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IŠKYLA Į RAKO STOVYKLĄ
KaĮ ketvirtadienio vidurnaktį 

automobilis įriedėjo į Lituanieos 
tunto “dvarą”, per seklyčios lan
gus veržėsi šviesa ir prieangyje 
pasitiko vyr. stovyklos “bosas” 
brolis R. Račiūnas.

— Ar vakarienė jau paruošta? 
- klausėme.

— Taip, vyručiai, paruošta ir 
suvalgyta. Jau pavėlavot, reikėjo 
anksčiau atvažiuoti.

— O kada pats čia pribuvai?
— Dar su saule. Šviesoje dar 

spėjau ir stovyklą apibėgti. Vis
kas tvarkoje?

Mažieji Račiūnų šeimos na
riai jau miegojo erdvioje palapi
nėje. Laikas buvo ir mums iš
tiesti kojas.

Ryto saulė jau lipo į plačia
šakius ąžuolus, kaimynų gai
džiai gerkles jau buvo pragiedo
ję o virtuvėje jau sklido kepamos 
kiaušinienės aromatas, kai iššo
kome iš miegamų maišų. Sesės 
Mėta ir Vida puikiai ėjo šeimi
ninkių pareigas Lituanieos sek
lyčioje. Koks būtų vargas, jei ne
būtų sesių.

Memorial dienos rytas buvo 
be debesėlio. Saulei pakilus at
riedėjo ir tuntininkas Paronis su 
Hšese”. Atbildėjo Balzarai, pla
čioji Liubinskų giminė, Matučių 
triumviratas, Gvildžiai, Varnai
čiai, su viešnia ir jos “šnauce- 
liu”, ir ištvermingasis Lituani- 
cos riteris, brolis Gintaras Pla- 
čas. Su nauja, tur būt interna
cionaline, uniforma prisistatė ir 
brolis akademikas Jurgis.

— Visi vyrai renkasi prie pir
ties, , - per Lituanieos garsintu
vus, dar tebeveikiančius nuo V 
Tautinės stovyklos rėkė Paro- 
nio balsas. Supoškėjo kastuvai ir 
smęlis lėkė į orą, vis labiau il
gėjant ir platėjant kanalui prie 
brolių prausyklų.

— Ar slėptuvę nuo “bombų” 
statote. Bereikalo. Tėvas Kezys 
nebeskraidys su aparatais virš 
miško — juokėsi linksmas brole
lis.

—Padarysim privatų baseiną 
stovyklos viršininkui. Duok čia 
kastuvą. - “Vėtros” remontą už
baigus, kasti šoko ir brolis Bur
ba. Račiūnas šaltai skaičiavo ce
mento blokus ir spėliojo, ar ketu
ri vyrai paneš betono plokštes. 
Sekmadienį kanalo jau nebebu
vo ir jo vietoje smėlyje slėpėsi 
drenažo tankų instaliacija.

Per žiemą garaže išsėdėjęs 
“Lightning” klasės burlaivis “Vė 
tra” vėl išvydo saulės šviesą. Kai 
mudu su broliu Romu taisėme 
“siūles” ir į tarpus liejome gu
mos skiedinį, jaunasis jūrininkas 
Ričardas Burba dažė “Vėtros” šo
nus. Plaukiojimui paruoštas bur
laivis vėl grįžo į garažą, laukda
mas stovyklautojų, jūrų skautų.

.Šeštadienio saulė traukė nuo 
pečių marškinius, tačiau būrelis 
brolių su storais švarkais ir meg- 
stiniais nešė į mišką metalinius 
stulpelius ir vielų kamuolius.

— Ar jūs į Sibirą rengiatės? 
- juokėmės.

— Pabandykit jūs įeiti į uodų 
slėnį be megstinio ar švarko. Pu
sę kraujo prarasi bestatydamas 
tas tvoras, — aiškino brolis Bal- 
zaras. Nauja vielų tvora dabar 
aiškfai žymėjo pikto kaimyno 
žemės ribas, kad būtų išvengta 
nesusipratimų.

—L Po pietų visi vyrai renkasi 
prie sunkvežimio. - skelbė, Pa- 
rortis.

Arita gilios duobės, netoli 
maudyklių atsistojo trivietis na
mukas.

f/l ______
Jauni parapiečiai dengė Rako 

ąžuolyno plotus. Iš jų dar tebe- 
dvelkė V Tautinės stovyklos pri
siminimai, Jos vakarus bylojo už

gesę laužavietės ir stovyklautojų 
narsumą liudijo kai kur pasilikę 
pilių vartai, vėliavų stiebai ir 
net papuošimai.
Viskas šiandien atrodė, lyg liku

čiai nuo pirmojo pasaulinio ka 
ro, reikalingi greito nugriovimo.

— Ateityje joks vienetas neiš
važiuos iš čia nesutvarkęs pasto- 
vyklės, nesugriovęs įrengimų, — 
skelbė brolis Gintaras, trenkda
mas žemėn Kauno pilies vartus.

Tvirtai dar tebelaikė uosto 
laiptai. Tebesitęsė telefono vie
los ir lempos tebedegė pastovyk - 
lėse.

— Dabar vyrai, “Arą”. Bet 
: kaip reikiant, - vakarę aplink se 
Į lyčios stalą susirinkusius iškylos 
dalyvius skatino brolis Jurgis.

— “Tik vieno maldauju, o 
Viešpatie geras”,’ - griausmingai 
skambėjo ši ir daug kitų dainų 
per abu iškylos vakarus.

Ir vėl užsidarė Rako stovyklos 
vartai išvažiavus brolio Račiū
no automobiliui.

Po keturių savaičių čia susi
rinks Chicagos tuntų broliai ir se
sės.

Br. Juodelis

LSS Tarybos pirmininkas v. s. A. 
Saulaitis sveikina Atlanto ra j. 
skautų-čių suvažiavimo Kennebunk 
Port, Maine, metu skautininko įžodį 
davusį tėvą Augustiną, OFM. Su
važiavime dalyvavo arti 250 skau
tų-čių. Nuotr. Č. Kiliulio
TARPTAUTINIAME SKAUTŲ 

VYČIŲ SĄSKRYDYJE
Chicagos Lituanieos tunto 

skautai vyčiai G. Plačas, V. Sa
dauskas, A. Markulis ir V. Štuo- 
pys, vadovaujami Skautų Vyčių 
skyriaus vedėjo ps. dr. R. Povi
laičio gegužės 24 d. dalyvavo J.A. 
V. tur būt pirmame skautų vy
čių Sąskrydyje - “First Rendez- 
vous Moot” prie Herrick ežero, 
netoli Aurora, III. Sąskrydyje da
lyvavo 4 skautų vyčių būreliai iš 
Kanados, 2 būreliai iš Kentucky 

i valstijos ir 2 būreliai iš Illinois, 
Thatcher Woods Area, kurios 
centras yra Oak Park, III.

Sąskrydžiui vadovavo bei jį or
ganizavo europietiškos dvasios 
profesionalinis BSA skautinin
kas - gilvelistas Ted Simmons, 
geras j.v.s. Br. Juodelio bičiulis, 
dalyvavęs Kaziuko mugėje.

Šeštadienio vakre įvyko skautų 
vyčių laužas. Jame žodį tarti bu
vo iškviestas buvęs LSB VS j.v.s. 
Br. Juodelis. Pasveikinęs visus da
lyvius Lietuvių Skautų Brolijos 
vardu, j.v.s. Br. Juodelis pristatė 
lietuvių skautų vyčių grupę, kuri 
vėliau buvo iškviesta pasirodyti 
prie laužo su lietuviškomis dai
nomis. Po laužo mūsų reprezen
tantai užmezgė asmeniškas pa
žintis su sąskrydžio dalyviais, bu
vo apdovanoti sąskrydžio ženk
lais.

Kadangi BSA oficialiai neturi 
skautų vyčių (rovers), visas sąs
krydis buvo labiau panašus į 
vyresnių skautų (explorers) suė
jimą, negu į tipišką “rover 
moot”. Ted Simmons daug deda 
pastangų legalizuoti ir organi
zuoti skautus vyčius BSA plotmė
je. Jis yra gerai susipažinęs su Lie 
tuvliį skautiį brolijos struktūra ir

Lituanieos tunto Algimanto laivo bebrų globėjas j. ps. R. Kunstmo- 
nas su pirmaisiais bebrais. Iš k. L. Kuntsmanas, D. Siliūnas, J. 
siūlaitis ir L. Kučas. Nuotr. R. Račiūno

veiklos metodais; mūsų broliją 
laiko sėkmingai sutvarkytą ir į 
BSA stengiasi įvesti daugiau eu- 
ropietinės dvasios. LSB informa 
ciją jis gavo iš Br. Juodelio, su 
juo konferuodamas daugelį vaka
rų ir daug ką patirdamas iš BSA 
eilėse dirbančio s. A. Banevičiaus.

Ted Simmons domisi Euro
pos kraštų skautų organizacijo
mis, o ypač Baltijos tautų. Šiuo 
metu jis ruošia knygą, kuri a- 
pims komunizmo pavergtų tau 
tų skautų sąjūdžius laisvėje ir vė
liau tremtyje. Knyga bus ir pla
čiau iliustruota mūsų nuotrauko
mis.

K. Naras
“PERKŪNAS” JAU UOSTE

Penktam buriavimo sezonui 
Chicagos jūrų budžių “Preziden
to Smetonos” įgulos “Star” kla
sės jachtas “Perkūnas” pavasari
nis sutvarkymas pavestas bu- 
džiams kandidatams su globėju 
j.v.s. B r. Juodeliu. Saulėtos die
nos davė galimybę gerai nudažy
ti visą jachtą ir jos valtelę. Kandi
datai E. Leipus, V. Čekanavieius 
ir P. Skvirblys atliko gerą prak
tiką jachtos paruošime buriavi
mui, takelažo uždėjimui ir nu
leidimui į uostą.

Gražų gegužės 24 d. rytą “Per
kūnas” sėdo į bangas Jackson par 
ko uoste ir, įgulai iškėlus bures, 
vedamas j.ps. R. Kunstmano, pa
sileido Michigan ežeru į Grant 
parko uostą. Po geros valandos, 
plaukimo užpakalyje liko 8 my
lių nuotolis ir “Perkūnas” jau 
zigzagavo uoste, eidamas prie sa
vo buojos.

Šią vasarą “Perkūno” jachta ir 
“Vėtros” jole Rako stovyklos eže
re atliks buriavimo prąktiką 
per žiemą teoriją išėję jūrų bu- 
džiai kandidatai E. Leipus, V. Če- 
kanavičius, P. Skvirblys, A. Re 
gis, G. Čepėnas ir R. Vidžiūnas.

B. Banga
14-JI SKAUTU-ČIŲ SPORTO

ŠVENTĖ WORCESTERYJE
Skautų sporto šventė, pradėta 

Worcesterio Nevėžio tunto skau
tų prieš daugelį meti}, taip pati
ko visiems, kad ji išsiplėtė į dau
gelį šakų ir tapo Atlanto rajono 
jaunimo šventė. Keletą metų tik
tai broliai rungėsi įvairiose šako
se, o sesės tiktai atvažiuodavo į 
Joninių laužą ir pasižiūrėti žai
džiančių brolių. Prieš, keletą me
tų ir sesės aktyviai įsijungė. Da
bar atvyksta jų komandos iš dau
gelio vietovių. Šventė sutraukia 
labai daug skautiško jaunimo iš 
įvairių rajono vietovių. Būna pro
gos ne tiktai išbandyti savo jėgas 
įvairiose sporto šakose, bet ir pa
draugauti, pasitarti įvairiais skau 
tiškais reikalais, o ypatingai už
baigti įvairius vasaros rajono sto
vyklos planus.

Ši skautų šventė šiemet įvyks 
birželio 21-22 d.d. Maironio par
ke, 52 So. Quinsigamond Avė., 
Shrevvsbury, Mass. Maironio 
parko vadovybė kasmet remia 
šią skautų sporto šventę ir visais 
būdais padeda. Šiemet visos salės 
ir kiti kambariai per abi dienas 
paskirti tiktai skautams sporti
ninkams ir jų svečiams.

Sporto šventės pradžia šešta
dienį 10 vai. oficialiu atidarymu, 
kuriame visi dalyvauja skautiško
se uniformose. Po rungtynių va
kare bus Joninių laužas, kur pro
gramoje pasirodys su dainomis 
skautės “Dainuojančios rūtos” 
iš Waterburio. Tai sesės: J. Šiug- 
ždaitė ir D. Melnikaitė ir Wor 
cestėrio sesės ir broliai su p. P. 
Račiūkaičio parašytu vaidinimu 
“Paparčio žiedui pražydus”. Lau 
žui pasibaigus vyks šokiai. Viršu
tinėje salėje vylesniesiems su

Worcesterio skautų vyčių orkes
tru, vad. s.v.v. si. R. Marcinkevi
čiaus, o apatinėje salėje jaunes
niesiems su jiems specialiu orkes
tru.

Sekmadienį po pamaldų 10 
vai. vyks lengvosios atletikos 
rungtynės Maironio parke ir 
vai. vyks lengvosios ateltikos 
rungtynės kitoje ežero pusėje 
prieš Maironio parką, o po jų fi
nalinės rungtynės Maironio par
ke ir sporto šventės uždarymas, 
taurių ir pažymėjimų įteikimas, 
sesių ir brolių pereinamosios ra
jono taurės įteikimas vietovei, su
sirinkusiai daugiausia taškų. Kai 
kurios taurės bus įteiktos padova
notos organizacijų, jų tarpe bus 
vyr. skautininko taurė, Maironio 
parko, Lietuvių klubo, Akademi
kų skautų, Lietuvių bendruome
nės ir kitų.

VILKIUKŲ IŠKYLA
Naktinė vilkiukų iškyla įvyks 

birželio 14 - 15 d.
Vieta: Dr. Valantiejaus ūkis, 

New Buffalo, Michigan.
Renkamės: Birželio 14 d. 8:40 

iš ryto pilnoje unformoje prie 
Jaunimo namų. Prieš išvažiuo
jant bus iškilminga sueiga ir do
vanų įteikimas konkurso laimė
tojams.

Grįžtam: 5v.v, sekmadienį, bir
želio 15 d. Kaina 2 dol.

Pasiimti: 1.šeštadienio prieš- 
piečiems sumuštinį,

2. stovyklinę’1 uniformą (tam
sūs marškini&i ir trumpos kel
nės),

3. rūbus, pritaikytus orui,
4. pamainą kojinių,
5. pamainą batų,

6 šiltą miegamą maišą (lo
vų bei matracų neimame),

7.Valgymo reikmenis (peilį, ša
kutę, šaukštą, puoduką ir bliude- 
lį).
STOVYKLON VAŽIUOJANČIŲ 

DĖMESIUI
Skiepai: Skiepus bus galima 

gauti birž. 10 ir birž. 24 Jauni
mo centre 7:30 v.v. 3 dol. auka 
stovyklos ambulatorijai. 
Stovykliniai reikmenys: siūloma, 
kad stovyklon važiuoją vilkiukai 

I pasiimtų į stovyklą:
1. spalvavimui pieštukų,
2. šaškes ar š&chmatus — jei 

moka jais žaisti,;
3. skautiškus reikmenis: pieš

tuką, virvutę, dienyną,
4. vokų su pašto ženklais,
5. peiliai ir finkos bus reikalin

gi darbeliams, bet, atvykus į sto
vyklą, turės būti atiduoti vado
vų saugojimui, ir vilkiukams te
bus išduodami per darbelius.

6. stovyklinius vilko marškinu
kus bus galima pirkti stovykloje

(po 1.50 dol.).

TENISO TURNYRO 
LAIMĖTOJAI

Korp. Vytis ruoštame teniso 
turnyre, birželio 7 d., Jaunimo

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI E VIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

centre, dalyvavo didokas būrys 
sesių ir brolių. Žaidėjai buvo su
skirstyti į dvi grupe s —A grupė
je 14-17 m. amžiaus ir B grupė
je 11 - 14 m. amžiaus.

A grupės laimėtojai: Vytis Lu
kas, pik. Šarausko dr-vės, I vieta, 
Algis Jasaitis, V. Krėvės dr.-vės, 
II vieta ir Marija Petrauskaitė, 
Kernavės tunto, III vieta.

B grupės laimėtojai: Marius 
Brizgys, V. Krėvės dr-vės, I vieta, 
Algis Pūras, Vinco Krėvės dr-vės,

(Nukelta j 3 psl.)

PAIEŠKOJIMAI
Balčiūnas Vitas, Sebastijono sū

nus, iš šakių apylinkės, gyvenęs 
Čikagos apylinkėje, atvykęs po II 
karo.

Gaižauskaitės (Marijona Šimkie
nė ir Kazimiera Makaseckienė) 
Augustino dukterys, iš Mažeikių 
aps., Židikų valsčiaus.

Gaižauskai Antanas ir Pijus, 
Jono sūnūs, nuo Griškabūdžio.

Jaučiai Stasys,, Rozalija, ir jų 
dukra Marcelė.

Juška Kazys, Jonas sūnus, gimęs 
Paežeriuose, gyvenęs Kybartuose 
ir Kenosha.

Pilkauskas Povilas iš Vilkaviškio 
apskr., atvykęs j Čikagą prieš Pir
mąjį karą.

Rašinskis Juozas, Jurgio sūnus, 
žmona Julija ir dukterys Birutė ir 
Julija, ir jo brolis.

Rašinskis Jonas, Jurgio sūnus, 
žmona Pranė ir duktė Pranę. Abi 
atvykę į JAV 1922-23 m. iš Šilalės 
miesto, Tauragės ap.

Repečka (Gaižutis) Juozas, Pet
ro sūnus, gimęs 1920 m. Utenos 
aps.

Rutkauskai Julius ir Bazilis, Jus
to sūnūs, atvykę 1912 m.

Samolytė Elena, gimusi 1924 m. 
Nikolske, Rusijoj, Stanislovo ir 
Jadvygos duktė.

Vaitkūnai Andrius ir Jurgis.
Verkintis Antanas iš Pakęru kai

mo, Plungės valsčiaus, atvykęs į 
Čikagą prieš Pirmąjį karą.

Ieškomieji arba apie juoš ką 
nors žinantieji, malonėkit atsiliėp- 
ti į

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS

6147 South Artesian Avė.
Chicago, III. 60629 

Telefonas REpublic 7-8334.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West BSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai ir 7—9 v
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uždaryta Ligoniai priimami su 
si tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8220 
Rez. telef IVAlbrook 5-5070 

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOIX1GTN® CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

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

Route 25. Elgin. Illinois

Ofisas 3148 VVest 8Srd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest ««th Plaee
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest C3rd Street
Kampas 63-čilps ir California 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susitar 
Ofiso telef. 476-4042

Resld tel. VVAlhrook 5-3048
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7lst Street 

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., peuktad. 1-6, treč. Ir šešt. tik
»usitarus. ,

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest olst Street 
Valandos: antradieniais, penktadle-

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitari ma
Dr. Ant., Rudoko kabinetą perėmė 

op(ornetristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6906
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIA L YB® — NERVU IR 

EMOCINES EIGOS

Crawford Medical Building 
8449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija tr moterų Ilgos
Ginekologinė Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K * A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penki 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo B iki 8 v.v 
šeštad, nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63 rd Street

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

>flso Ir buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - Š 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždary ta.

Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTU 

MEDI C AI. BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad., ketvlrt ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p p. ir nuo 
8 — 8 vai Vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. šeštad
lt vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUSERLIA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmiock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarime

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PriiminčJa tik susitarus.

2.00 
I 75 
2^25

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

I

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lonses”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

RPEC VIDAUS LIGOS 
Tei. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. kedzie Avenue
Vai., plrmad., ,-ntrad., ketvirtad. Ii 
penktad. 8 v. t, iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad 8 v r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDLTOS LIGOS 

2745 VVest 691h Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus — 

 (By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
NKSTŲ, PŪSLES TR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 7lst Streei 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, 111.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071

 Vizitai pagal susitarimą

Adresas: 4255 VV. 63rd Stret 
Ofiso tel. REIlanee 5-4410 

Rez. GltovehlU 6-0617 
Valandos: pirm Ir ket. nuo 12 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. v« 
antr ir penkt nub 12 iki 2 vai. 1 
Ir vakarais pagąl yusltarlmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ' IR CHIRURGĄ 

l,raktilfa ir chirurgija 2750 W. 71st Stroo,
Telefonaa — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v penktad. 10- 
7- *■- 2-8, vak Šeštad. 1.4 y. 
karo. Sekmad. ir trečlad. uždan 
_____ Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
ot?3DYT0JAS m CHIRURGE 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTE

I-iIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th g 

Tel. PRospect 8-1223
TaV „Pbni., antr., Treč.

v vktSenštod“ 2W4 Vai’' lr n.uo 6 11 
■alku s2uMtertma.P°Plet lr ‘

Of. Tel. HE 4-2123, Namq GI

DR. V. TUMASONI:
CHIRURGAS 
2454 W«st 71st Street

Priiminėja ligonius tik susti 
Vtel. • •&* "• A p įp < o »

----- Tre^lad. Ir šeštad, uždary
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI6I
(VAŠKAS)

gydytoja ir chiruf 
6648 So. Albany Avenr

Vai.: pirm antrd.. ketv. 6—
i; kt( ,‘,r šoStad 2—4 
lr kitu laiku pagal susitarti

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE

DR. F. C. WINSKUN
GYDYTOJAS IR CHIRUI

Vai Tiki 7l8t Stree1
vr;" » 4 v. p. ir 7 iki 1

Treč. Ir šeštad. pagal susita

Ofiso tel. 767-2141. Nam
DR. PETRUS i

GYDYTOJAS IR Cl

6449 So. Pulasl
J?*: Plrmad. antrad., 
dieniau- A^al?



Lituanistinė mokykla ir jos

ORGANIZACINIAI TRŪKUMAI

Šį mėnesį visame krašte, ku 
riame mes gyvename, baigėsi 
ar baigiasi mokslo metai ir de
šimtys milijonų moksleivių bei 
studentų palieka mokyklos šuo 
lą visam vasaros metui, pake's 
darni jį poilsiu ar kitos rūšies 
darbu. Mums ma’onu. kad mok 
sius einančių ir baigiančiu tar
pe yra labai daug lietuvių, gal 
būt, proporcingai daugiau kaip 
kitataučių tarpe.

Mokslo metus užbaigė ir mū 
sų lituanistinės mokyklos. Jos 
pradės darbą tik rudenį ir to
dėl yra gera proga pakalbėti 
jau apie ateinančių mokslo me 
tų planavimą.

Lituanistinio mokymo, lietu
viško lavinimo ir lietuvybės 
reikalais mes ypatingai daug 
kalbame, rašome šiais šeimos 
Ir švietimo metais. Ir ta! yra 
labai gerai, nes, atvirai kal
bant, jaunimo reikalai yra mū 
sų lietuviško kūne “Achilo kul
nis”, t. y. pati silpniausia vie
ta, kuriai apsaugoti nesigaili
me nei lėšų, nei darbo, nei rei
kiamų priem <n!ų.

Iš paviršiaus žiūrint ypač 
stebint reiksią mokslo metų 
užbaigimo ar kitų iškilmių me
tu, viskas atrodo kartais net 
nuostabiai gražiai: puikiais 
tautiniais rūbai'? ansirengusios 
mergaitės ir berniukai gražiai 
kalba lietuviškai, dar gražiau 
deklamuoja patriotinius eilė
raščius, sako prakalbėles, lie 
tuviškai paskaito ir šiek tiek 
parašo. Tai viešoii. sakytu
mėm, garbingoji dalis. Tačiau 
antroji, kasdienė pusė yra žy
miai tamsesnė ir mums, lietu
viams, skaudesnė.

Nėra abejonės, kad mūsų lie
tuviškų mokyklų organizaciia 
ir mokymo sistema turi rimtų 
negalavimų ir tik iš dalies sa
vo uždavinį atliek i Tai verčia 
mus ypač pažvelgti į lituanis
tines mokyklas, jų organizaci
ją ir mokslo sistemą.

Nekalbėsime čia apie senųjų 
išeivių dideles pastangas lie
tuviško švietimo srityje, nes 
visa tai yra praktiškai į am
žinybę nuke'iavę Prisiminki
me geriau naujųjų ateivių mo
kyklas, nes ir ios turi beveik 
ketvirčio amžiaus tradiciją. 
Jos buvo kuriamos jau 194a 
m. rudenį Vokietijoje ir kituo
se Europos kraštuose, kur dau 
giau lietuvi?! stovyklose ar pa 
vieniui gyveno, šios mokyklos 
masiniu būdu ve'kė ligi emi
gracijos pabaigos (1951 m), 
taigi 6 - 7 metus. Per tą laiką 
jos paruošė daugybę gerų lie
tuvių moksleivių, studentų ir, 
svarbiausia, tvirtų tautiečių, 
kurių vaisiais ir dabartinės li
tuanistinės mokyklos yra “mai 
tinamos”. Visos jos tur? it gal
voje labai sunkias ano meto 
materialines sąlygas buvo pui
kiai organizuotos. Iškeltina ir 
jas tvarkiusi centrinė organi
zacija — bendruomenės švie
timo valdyba, paruošusi pro
gramas, kvietusi ar skyrusi 
mokyklų vadovus, mokytojus. 
Pažymėtina didžiulė mokykli
nė drausmė, kai pedagogai 
klausė savo vyresnybės ir vie
tiniai komitetai ją rėmė, švie
timo reikaluos? jai subordina- 
vosi.

Šiandieninė mūsų lituanisti
nių mokyklų sistema turi dau
gybę rimtų organizacinių ne
galavimų, kurių, sakysime, ne
turėjo stovyklinio meto mo
kykla. Dabar visas lituanisti

Spaudoj ir gyvenime

EUROPOJE APIE CELIBATĄ

Vienas Berlyne besidarbuojąs lie
tuvis mums atsiuntė iškarpą vieti
nio vokiečių laikraščio, kur išspaus 
dintas straipsnis: “Kas kelia audrą 
dč*l celibato’’. Straipsnyje rašoma, 
kad šiuo metu vakarų Vokietijoje 
yra 25.000 kunigų, įskaitant ir vie
nuolius kunigus. Iš jų 1964-1968
m. pasitraukė iš savo pašaukimo

nes mokyklas stengiasi apjung 
ti Amerikos lietuvių bendruo
menės švietimo taryba. Prak
tiškai LB yra beveik vienin
telė centrinė organizacija, gre
ta tėvų, kuri mokyklų reika
lais sielojasi ir skiria propor
cingai nemaža lėšų. Kitos cent
rinės organizacijos (V! kas, 
Altas, Liet. laisvės komitetas) 
aiškinasi, kad lituanistinis 
šviet’mas neįeinąs į jų veiklos 
sritį ir praktiškai mokykloms 
labai nedaug tepadeda. Taigi 
ypač iškeltina Lietuvių ben
druomenė, nes jos rūpesčiu iš
leidžiami mokykliniai vadovė
liai, globojami metiniai moky
tojų suvažiavimui “Dainavo
je”, parūpinama kai kurių 
mokslo priemonių.

*
Vis dėlto su gailesčiu re'kia- 

pasakyti, kad ir šioje organi
zacinėje pusėje yra daugybė 
spragų. Sakysime, švietimo ta
rybai nepavyko suderinti kai 
kurių pagrindinių dalykų, kad 
’r mokslo metų skaičiaus: mo- , 
kyklų dauguma laikosi dvyli- i 
kos sistemos, tačiau nebuvo į 
pasmerkta ir partizanišku ar 
pusiau partizanišku būdu atsi
radusi dešimtmetė mokymo 
sistema, įnešusi daugybę or- ’ 
ganizacinių nesklandumų. Ji į 
padvigubino kai kuriuos dar
bus ir išlaidas. Sakysime, šiuo ■ 
metu leidžiami tų pačių dalyku j 
dvigubi vadovėliai mokyk- i 
loms, nors būtų visais atžvil- • 
giais taupiau ir geriau išleisti Į 
tik vienus gerus vadovėlius Į 
visoms mokykloms. Bet ir tie . 
patys švietimo tarybos apro
buojami ir JAV LB Ku’tūros 
fondo ar privačių leidėiu lei
džiami vadovėliai yra ne be 
trūkumų, o ne retai progra
mos vienerių metų su kitais < 
nesuderintos, naujos laidos 
kartojamos dažnai pirmųjų ne
pataisius.

V
Lituanistinės mokyklos mo

kinys ar absolventas, žinoma. • 
mums yra labai mielas ir bran
gus vaikas, tačiau dėl įvairių 
priežasčių jo lituanistinių ž’- 
nių bagažėlis perdaug jau men 
kas. Ypač tenka nusiskust! la
bai mažu mokinio lietuvišku 
žodynu. Lietuvišku žodžiu re
tai kas žino daugiau kairi k»- i 
lėtą šimtų, tuo tarnu angliš
ku tūkstančiais. Šis faktas an- 
sprendžia ir praktiška lietuviu 
kalbos vartojimą: mokinys kai 
ba ta kalba, kurios žodžiu dau 
giau žino. šeimoje ir lituanisti
nėje mokykloje puoselėiama 
gimtoii kalba dėlto praktiškai 
vartojimo atžvilgiu iš pirmo
sios virsta antrąja. Tenka dar ( 
apgailestauti, kad per 20 li
tuanistinės mokyklos prakti- j 
kos metų nebuvo paruoštas ir i 
išleistas mokyklinis aiškina- Į 
masis lietuvių kalbos žodynas, 
nors jo ruoša JAV LB Kultū
ros fondo rūpesčiu buvo prieš 
keletą metų ir pradėta. Yra ir 
daugiau organizacinių sunku
mų bei trūkumų, apie kuriuos 
kalbėsime kita proga.

Laisvesnis vasaros atostogų 
metas tesuteikia mums dau
giau progos arčiau susipažinti 
su mūsų lituanistinio švietimo 
problemomis, suregistruoti pa
sitaikančias klaidas ir padary
ti viską, kad ateinantie r.s mok 
slo metams daugelis organiza
cinių nesklandumų ir kliūčių 
būtų pašalinta lietuviškos išei
vijos labui ir gerų lietuvių 
džiaugsmui. b. kv.

300, kas dudaro 0,97 procento die
cezinių kunigų ir 2.1 procentas vie
nuolių kunigų per visus penkerius 
metus. Taigi visiškai nėra “audros” 
dėl celibato. Laikraštis primena, kad 
jeigu jau nuo 17-18 metų jaunuo
liai susituokdami visam amžiui pa
sirenka savo vedybų partnerį, tai 
jaunuoliai, einantieji i kunigus, ce-

Gamtos žalojimas ir pasėkos
Gamtinės aplinkos naikinimas gali atnešti 

P, GAUČYSCornellio universiteto prof. J 
'La Mont Cole paskelbė rašinį 
apie pavojus gamtos balansui. 
Jis pažymi, kad žmogus, bege- 
rindamas savo gyvenimą, nai
kina natūralinę aplinką, kuri 
svarbi bet kuriam žmogaus gy
venimo būdui. Begyvendamas 
ant žemės, žmogus milžiniškais 
žingsniais nužengė dirbamos že
mės, iš kurios jis gauna mais
tą, naikinimo kryptimi. Užterš- 
damas orą, kuriuo jis turi al
suoti, vandenį, kurį jis turi ger
ti ir suardydamas subtilią che
minę ir klimatinę pusiausvyrą, 
nuo kurios pareina pati jo eg
zistencija, sudaro pavojų.

Žmogaus gyvybei palaikyti 
labai svarbus deguonis ir gryn- 
anglis. Kaip žinome, augalai, 
imdami deguonį iš atmosferos, 
atitinkamai jį grąžina. Kadan
gi nakties metu tas grąžinimas 
sustoja, lygiai kaip jo visiškai 
nesti žiemos metu, mes esame 
laimingi, kad atmosferinės cir
kuliacijos dėka oras juda ap
link žemės kamuolį taip, kad 
žmogui nereikia rūpintis deguo
nies stoka naktį ar žiemą. Ta
čiau nūdien, sako prof. Cole, 
žmogus bėga nuo savo laimės.

Nemažiau svarbus ir gryn- 
anglis. Augalai naudoja anglies 
dvideginį, o gyvuliai derina or
ganinius mišinius su deguoniu, 
kad gautų energiją savo veik
mei. Visa tai yra galima dėl 
gamtos sudarytų deguonies iš
teklių. Anglies ir deguonies gi
miningumas yra esmingas fo
tosintezei ir tuo pačiu visos gy- 
wbės išlaikymui. Tačiau jeigu 
šis giminingumas bus suardy
tas ir lygsvara tarp jų bus su
griauta, gyvybė žemėje bus ne
beįmanoma.

Anglies dvideginis atmosfe
roje susidaro didžiausia dalimi 
degimu. Senovės laikais miškai 
deg’davo savaimingai. Vėliau 
žmogus pradėjo deginti medžiok 
lei ir apsišildymui. Dar vėliau 
pradėjo naudoti anglis ir dujas. 
Vandenynai paima iš atmosfe
ros anglies dvideginį ir jį paver-

libato gyvenimą pasirenka jau la
biau subrendę — kunigo šventimų 
negali gi, normaliai imant, gauti 
anksčiau, kaip 24 m. amžiaus.

Kunigas atsižada šeimos gyveni
mo, kad galėtų visiškai pasišvęsti 
savo parapijos, savo ganomųjų sie
lovadai. Kaip kartais tos celibato 
klausimais informacijos būna pavir
šutiniškos, laikraštis primeną tokį 
atsitikimą: vienas iliustruotas Ita
lijos žurnalas paskelbė straipsnį an
trašte: “Ir vienuolės nori ištekėti”. 
Patikrinus, pasirodė, kad straipsnio 
autorius tebuvo apklausęs kokias 
penkias seseles, gi iš viso Italijoje 
yra 155,962 seserys vienuolės, gyve
nančios 16,515 vienuoliškų namų. 
Jeigu to korespondento sutiktos se
selės tikrai norėjo pereiti į šeimos 
gyvenimą, joms gi jokių ypatingų 
sunkumų nėra: kiekviena gali gau
ti dispensą ir dar išeidamos iš vie
nuolyno gaus piniginę “dovaną” — 
įstojant įneštą “kraitį”. J. Daug

ĮSTRIŽAI MEKSIKOS
Kazys Alminas

Miestukas nedidelis, bet turėjo gerą motelį ir po
rą senų, apkerpėjusių viešbutukų. Tame visame motely 
buvom mudu du ir dar viena senyva pora iš Minneso- 
tos. Jis — suomis, o ji švedė savo kilme. Abu labai 
malonūs žmonės, abu pensininkai ir, taip neskubėda
mi, jie savo “Volksvagen” važiuoja praleisti žiemos į 
Meksiką. Restorane buvome mes tik vieni du, tie senu
kai sveikatos ar taupumo sumetimais nėjo vakarieniau
ti. Valgykla gana didelė, švari, skoningai įrengta. Me
niu taip pat gausus. Vargšas savininkas, nepaisant di
delio maisto pasirinkimo, neturėjo daug kam patarnau
ti ir su liūdesiu stebėjo, ar nepasirodys daugiau sve
čių “amerieanos”. Deja, beviltiškai teko jam laukti tą 
vakarą. Tiesa, iš ryto dar radome vieną mašiną vėliau 
atvažiavusių, tai ir visas turizmas prie 24 vietų motelio.

Iš Matehuala ankstoką rytą be pusryčių pasileido
me tuo pačiu 57 keliu į San Luis Patosi, kuris yra 
kitos provincijos sostinė ir turi net savo universitetą. 
Pravažiavus 193 mylias kelio, atrodė, kad buvo jau lai
kas pusryčiauti ar pietauti.Tai ir padarėme, sustodami 
centre gražiame, erdviame, turistam paruoštame res
torane. Miniu todėl, kad turistams, nes kartu čia pat

čia klintim. Dabar gi žmogus 
paleidžia anglies dvideginio į 
atmosferą daug daugiau kaip 
vandenynai sugeba jį įsisavinti.

Smarkiai užteršiamas oras
Fabrikai, automobiliai, priva

tūs namai, palyginti, dar nela
bai dideli oro užteršėjai tačiau 
jei paimsime lėktuvus, tai šie 
labai daug gamina anglies dvi
deginio aukštose erdvėse, kur 
jis tik labai iš lėto pašalinamas 
iš atmosferos. Sudeginus toną 
naftos, gaunama apie toną su 
trečdaliu vandens ir dukart tiek 
anglies dvideginio. Boeing 707 
skrisdamas sunaudoja tą kiekį 
beveik kas 10 minučių. Sakoma, 
kad vien tik New Yorke per 
savaitę nusileidžia 10.000 lėktu
vų, neskaitant karinių. Jeigu 
pr ieisime, kad visi tie lėktuvai 
išbūna ore po 4 vai., jie viduti
niškai per metus atmosferoje 
palieka apie 36 mil. tonų anglies 
dvideginio. O kur visi kiti lėk
tuvai ?!

Tuo būdu anglies dvideginio 
kiekis atmosferoje tolydžio di
dėja. Tuo pačiu metu žmogus 
kasmet atima didelius žemės 
nlotus iš fotosintetinės gamy
bos. Vien tik JAV-se kasmet 
apie milijoną akrų žalių plotų 
paverčiama į grindinius. Tų plo
tų praradimas žymiai sumaži
na deguonio patekimą į atmos
ferą. Vadinasi, tuo metu, sako 
prof. Cole, kai mes pasieksime 
tašką kada degimas viršys foto
sintezę. mums pradės stokoti 
deguonies.

Angles dvideginio padidėji
mas atmosferoje turės ir kitų 
žalingų pasėkų. Anglies dvide
ginis ir vandens garai yra la
biau permatomi trumpų bangų 
saulės radiacijai kaip ilgų ban
gų šilimos radiacija nuo žemės 
i erdvę. Tuo būdu, rašo prof. 
Cole, didesnė tų medžiagų pro
porcija atmosferoje atneš į že
mės paviršių daugiau šilimos, 
kas turės šiltadaržio poveikį, pa 
keis klimatą, kuris, mokslinin
kų manymu, žmogui bus nepa
geidaujamas.

pražūtį
Viena mokslininkų dalis tvir

tina, kad padidėjusi temperatū
ra sutirpinsianti Grenlandijos 
ir Antarktikos ledus, o tai pa
kels 300 pėdų jūrų lygį ir tuo 
būdu paskandins daugumą di- | 
džiųių pasaulio miestų. Kiti mok 
slininkai tiki, kad aukštesnė 
temperatūra padidinsianti nu- 
garavimą ir tuo pačiu paskatins 
d'delius lietus. Papildomai krin
tąs sniegas ant ledynų, savo 
ruožtu, paskatins ledynų judė
jimą, o tai reikštų, kad mūsų 
žemė susilauktų naujo ledam- 
žio.

Bet visa tai sudarytų tik ma
žesnes degimų oasėkos blogy
bes. Į jas neįeina tiesioginiai 
oro užteršimo pavojai, pvz. mū
sų plaučiams ar augmenijai. 
Taip pat į jas neįeina ir kai ku
rių mokslininkų pramatoma ga
limybė, kad žmogus paleis į o- 
rą tiek dūmų, jog jie užstos sau
lės radiaciją, kas pavojingai su
mažins žemės temperatūrą.
Gali užsibaigti kuro ištekliai

Šiaip ar taip, jeigu žmonės 
nirma savęs nesusinaikins, sako 
prof. Cole, jie visvien eina prie 
iškasamo kuro išbaigimo. Pas
kui, tikriausia, jie ims naudoti 
atominę energiją, o tada susi
durs su skirtingu aplinkos už
teršimu. Jau dabar projektuoja 
ma prakasti kanalą vidurinėje 
Amerikoje, sujungiant abu van
denynus. Tą darbą pigiausia at
likti panaudojant atominę ener
giją. Jeigu tokiam kanalui pra
kasti būtų panaudota 170 me
gatonų branduolinės energijos, 
tai radioaktyvių medžiagų pro
porcija kiekvienam žemės gy
ventojui padidėtų 26 su puse 
kartų aukščiau leidžiamo lygio. 
Šalia to, šis projektas turi ir 
kitų pavojų, nors ir būtų įvyk
dytas be atominės energiios pa
naudojimo. Ramusis vandeny
nas stovi šešiom pėdom aukš
čiau už Atlantą. Kadangi Ra
musis vandenynas yra daug šal- 

' tesnis, jo šaltas vanduo veršis 
Į Karibų jūrą, pakeisdamas kli
matą ir jūrų gyvūnijos maisto 
gamybos procesą, neskaitant to, 
kad jis gali sudaryti naują tor

Avių kaimenę rytinėj Meksikoj šitaip varo piemenėlės į ganyklą.
Nuotr. K. Almino

nadų centrą, o taip pat pakeis
ti Golfo srovės kryptį. Tai tu
rėtų tragiškų pasėkų Šiaurės 
Atlanto pakrančių šalim. 

Keičiama oro sudėtis
Be šitų, žmogui gresia dar ir 

kiti pavojai. Pavyzdžiui, sako 
prof. Cole, paimkime azotą, ku
ris reikalingas visiems organiz
mam jų proteinams sudaryti. 
Azotas iškyla į atmosferą kar
tu su amoniaku kaip dujos kai 
augalai ir gyvuliai nugaišta. Gy
vi augalai naudoja abu elemen
tus sudaryti savo proteinams, 
tačiau jie negali panaudoti azo
to dujų formoje — tą uždavi
nį atlieka tam tikros bakteri
jos ir primityvios algos žemėje, 
o taip pat ir kai kurių augalų 
šaknys. Gyvuliai sudaro savo 
proteinus iš augalų proteinų. 
Kaip ir deguonio atveju, azoto 
sunaudojimo ir jo grąžinimo 
santykis yra pasiekęs lygsvaros 
ir jis atmosferoje palieka pa
stovus. Jeigu kokiu atveju ta 
pusiausvyra būtų sugriauta, že
mės gyvybei tai būtų 'nelaimė, 
nes tada azotas atmosferoje ga
lėtų išnykti: jį gali pakeisti nuo
dingas amoniakas arba jis gali 
palikti atmosferoje nepanaudo
tas nes augalai negali jo suger
ti dujų pavidale.

Ar jau mes esame atsidūrę 
arti vieno šitų galimybių? — 
klausia prof. Cole. Ar žmogaus 
įsikišimas į gamtos procesus pa
siekė tokio pavojingo laipsnio 
azoto 'cikle ? Ir jis atsako, kad 
mes nežinome, nors turėtume 
žinoti pirma nei giliau jsiterp- 
s’me. Dabartiniu metu didžiu
liai kiekiai teršiančių medžia
gų patenka į jūras. Pagal JAV 
Maisto ir vaistų administraci
jos apskaičiavimus, į jūras pa
tenka daugybė įvairiausių nuo
dingų chemikalų, radioizotopų, 
valymo priemonių, prie kurių

į yra ir krautuvė su visokiais suvenyrais ir vietiniais iš
dirbiniais. Restoranas švarus, patarnavimas mandagus, 
valgiai irgi neblogi ir nebrangesni kaip JAV miesto res
toranuose. Žinoma, turi žiūrėti, ką pasirinkti, nes gali 
būti kai kurie valgiai gana “karšti”, per daug prisotinti 
raudonaisiais pipirais ir paprika.

Gamtovaizdis nuo Saltillo iki San Luis Patosi ne 
per įvairiausias ir gana nykus, kad net iš viso sukelia 
klausimą, iš ko ir kaip pragyvena meksikiečiai. Tiek, 
kiek buvo matyti tame 450 mylių kelio nuotolyje atro
dė, kad negalėtų išgyventi padoriai nė vienas asilas, o 
jų pakelėse buvo sutikta nemažai. Pakelės žinoma ne- 
beužtvertos, ir todėl jie sau vaikšto pakelėmis ir per ke 
lią taip lėtai ir beviltiškai, jokio dėmesio nekreipdami 
į skubančias mašinas ir, duodant signalus, visai nerea
guodami. Tiesiog, galima sakyti, jaučiasi net išdid 
žiai, atsistoję ant vidurio kelio krapšto sau ausį ir tiek. 
Triūbyk netriūbinęs, o jis anei krust, net ir ausies ne
krutina, o tik ją krapšto su užpakalinės kojos kanopa to
liau. Nekantrus keleivis tokio jų abejingumo nežino
damas gali su jais susidurti, o gal būti rimtoka nelai
mė, su kuo reisia skaitytis, nes pagelbą rasti būtų sunku 
ir tektų jos ieškoti už šimto ar daugiau mylių. Jis varg
šas, asilei is, išvargęs, bet ramus ir neįbauginamas jokio, 
triukšmo.

Raguočiai, jei juos taip galima vadinti vien dėl 
ju ilgu riestų ragų, irgi ne ką geriau atrodo. Rodos, tik

Iždo sekret. David Kennedy ir iždininkė Dorothy Elston žiūri į vieno 
banknoto spausdinamus dolerius, kurie yra pirmieji su jų parašais. 
Sekretorius autografuoja pirmąjį dolerį. Spaustuvė yra Washing- 
tone.

jūrų gyvūnija niekada anksčiau 
neturėjo progos prisitaikinti. 
Tik menka dalis tų medžiagų 
tebuvo išmėginta jų nuodingu
mo gyvybei atžvilgiu diato- 
moms, mikroskopiškiem jūrų 
augalam, kurie gamina dides
nę dalį žemės deguonio, ar bak
terijom ir mikroorganizmam, 
dalyvaujantiems azoto cikle.

Irigacijos kuria ar naikina
Lygiai taip pat žmogus turi 

žinoti savo darbų pasėkas prieš 
pradėdamas statyti užtvankas 
ir kanalus. Taip, pvz. Tigro ir 
Eufrato slėniai vandens iriga- 
eijos dėka prieš 3.500 m. pr. 
Kr. buvo pavirtę į Babilonijos 
imperijos aruodą. Tačiau šian
dieną tik 20 r'( Irako žemės yra 
dirbama. Dabar irigacijos ka
nalai užnešti dumblu, miestai 
užpilti smėliu ir nuosėdom, se
nas jūrų uostas Ur dabar yra 
už 150 mylių nuo jūros, o jo 
pastatai po 35 pėdom užnašų.

Nilo slėnis buvo antras civi
lizacijos lopšys. Irigacija ten bu 
vo naudojama 2000 m. pr. Kr. 
Egipto žemė savo laiku buvo 
Romos imperijos aruodas. Dar 
1902 m. buvo pastatyta ant Ni
lo prie Aswano užtvanka. Ta
čiau dabar dėl apdruskėjimo der 
lia i vis kren ta.

Žemės apdruskėiimas yra bū
dingas sausų sričių reiškinys, 
nes ten drėgmės išgaravimas di
desnes už kritulius. Tuo būdu. 
nors kuri laiką dirvų irigacija 
būna pelninga, tačiau tolimes
nės jos pasėkos būna pavojin
gos. Naujoji Aswano užtvanka, 
kuria norima padidinti vienu mi 
lijonu akru dirbamos žemės plo
tą, ilgainiui gali pavirsti Egip
to nelaime.

Tą patį galima pasakyti, ra
šo prof. Cole, ir anie daugelį 
kitų irigacijos projektų, jų tar-

(Nukelta į 4 pusi.)

oda užtempta ant nesklandžiai sudurstytų kaulų, ir vis
kas. Jie irgi ne ką baugesni, bet jie juda iš lėto, jei 
jau būtinai reikia. Kad ir nenoriai, visgi traukiasi iš 
kelio. Avyz ir ožkos nesudaro keliautojui pavojaus. Jos 
daugiausia laikosi krūvoje ir turi piemenį ar piemenę, 
kurie saugoja, kad neužtvindytų kelio ir nesuvažinėtų 
jų. Išskiriant šunį, taip ir neteko nieko matyti suvažinė
to, nė laukinio žvėrelio.

Žinoma, tų gyvulių tirštai nepasitaiko ant kelių, 
nes ta skurdi ganykla jų nesuglobia didelės masės. Vis
gi naktį važiuojant tektų sergėtis labiau ir būtų rizikin
giau susidurti su tokiu užsispyrėliu. Žmonių lūšnelių, ne
va kaimelių irgi pasitaiko retokai dešimtimis mylių at
stume vienas nuo kito. Iš vis, kuo gali spėti, kad čia bus 
kaimas, tai iš kelio ženklų, kurie rodo autobusų su
stojimus ir mokyklos amžiaus vaikų perėjimo kelio vie
tas. Gana įmantriai reikia žiūrėti, kol pastebi sunkiai 
išsiskiriančias iš gamtos pilkumos kelias lūšneles, atro
dančias be stogų ar su plokščiais stogais be langų ir daž
nai net be uždaromų durų. O atskirti, kuri iš jų yra mo
kykla, taip pat ne visada būna lengva, kartais tos mo
kyklos iš kelio pusės pilkoji siena būna padažyta mėly
nai, kas jy išskiria iš kitų, pažymint, kad tai viešo nau 
dojimo pastatas.

Tame kelio tarpsnyje pasitaikė matyti keletą plote
lių net ariamos žemės, kuri buvo ariama jaučių jungo, 
traukiama medine žagre su mažu noragu.

(Bus daugiau)
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VYSKUPAS TARP GEDIMINO 
STULPU

Naujasis lietuvių vyskupas — prel dr. Antanas Deksnys

IGN. URBONAS

{domūs, neatspėjami yra Die
vo keliai ir planai. Vargiai juos 
galėjo suvokti ir jaunas kunigas
Antanas Deksnys, 1936 m. iš menizmo dvasią. Su vietos evan- 
Biržų vikarijato vykdamas Švei-1 gelikų kungu visada kartu važiuo 
carijon studijuoti, kad ši jo kelio
nė baigsis ilgu gyvenimu svetur 
ir jis pats taps išeivių vyskupu.

Deksnių šeima —kunigų šeima
Vyskupo tėvelio du broliai bu

vo kunigai. Abu jie dirbo Vil
niaus, o vėliau Kaišiadorių vys- ........
kopijoje. Vyresnysis kun. Juozą- i pasiuntė Šveicarijon studijuoti pe 
pas buvo muzikas, menininkas. , dagogikos ir filosofijos. Atrodo,

Antroji darbo vieta — Biržai 
— 1934-1936. Čia jis jau prakti
kavo šiuo metu populiarią eku-

davo į tą pačią mokyklą dėstyti 
tikybos pamokų ir su juo gražiai 
sugyveno. Šalia parapijos parei
gų, buvo pavasarininkų rajono 
pirmininkas. Tuo metu rajonas 
laimėjo pirmą vietą spaudos pla
tinime.

1936 m. vysk. Paltarokas jį

Kur tik jis klebonavo, visur kle 
bonijose j darželio pusę buvo į- 
rengta veranda. Čia vakarais kle
bonas virkdė smuiką. Gal roman 
tiškiausia jo veranda buvo Du
bingiuose ant Dubingių ežero 
kranto.

Antrasis kun. Antanas turėjo 
puikų lyrinio tenoro balsą ir sep 
tynerius metus Vilniaus kated
roje virkdė ir žavėjo ano meto 
vilniečius. Jis buvo žinomas ir 
Amerikoje, nes čia apie 30 me
tų darbavosi įvairiose vyskupijo
se. Atvykus į Ameriką dabarti
niam vyskupui, tada irgi kun. 
Antanui Deksniui, šis jo dėdės ir 
artimųjų buvo vadinamas “Deks- 
niuku”.

Vyskupo motinos dėdė irgi bu
vo kunigas.

Šioje tad “kunigų šeimoje”, 
gražiame Buteniškio vienkiemy
je, Juodupės valsč., Rokiškio aps
kr. 1906 m. gegužės 9 d. gimė 
dabartinis vyskupas. Jo tėvas — 
Stanislovas Deksnys, motina — t tuvą 
Venceslava Kiliutė. Šeimoje bu
vo šeši vaikai: keturi broliai ir 
dvi sesutės. Antanas ir Stasys bu
vo dvynukai, labai panašūs, ir 
mokytojai klasėje jų niekad nega 
Įėjo atskirti, kuris jų atsakinėja 
pamoką. Stasys ir abi sesutės 
mirė jauni, belankydami gimna
ziją.

vyskupas jį ruošė kunigų semina
rijos profesoriaus pareigoms. Tų 
pačių metų rudenį jis pradėjo stu 
dijas Šveicarijos Friburgo un-te 
pasiimdamas pagrindine šaka pe
dagogiką, o šalutinėm — filoso
fiją, istoriją ir sociologiją Vasa
ros atostogų metu jis pavaduo
davo įvairių vienuolynų bei įstai
gų kapelionus kalnuose. O jam 
kalnai, kaip ir altorius — jis čia 
jaučiasi laimingas. Ir kada tik bu 
vo proga įkopti ar užvažiuoti į

Vyskupas Antanas Deksnys, kuris 
katedroje birželio 15 d.

yra konsekruojamas Belleville, III.,

kalną jis jos niekad nepraleido. .g ka]ba ng Mjn
Niekad nepadėdavo ir pakeleivio Joi,„Qc. ;
kun. Jono argumentai: “Daug
smagiau nuo žemės pažiūrėti į 
kalno viršūnę negu nuo viršūnės
į žemę”...

1940 m. studijas baigė filoso
fijos daktaratu. Disertaciją para
šė apie praktiškąjį pedagogą Liud 
viką Auerį. Ji buvo įvertinta 
“magna cum Įaudė”. Egzaminus 
baigė birželio 15 d. — tą dieną, 
kurią buvo uždaryta siena į Lie-

Šiaurės Amerikoje
Tuo metu jo dėdė kun. Deks

nys. vėl jau buvo Amerikoje ir jį 
pakvietė į JAV. Pakvietimo doku
mentus sudarė tuometinis mari
jonų provincijolas kun. dr. J. Na
vickas. Atvykęs į JAV metus lai
ko dirbo vikaru pas prel. J. Paš

daugas, Vytautas Didysis, bet ir 
Maironis su visa Lietuva. Persta
tyta klebonija, nauja salė, spor
to aikštė, išmokėtos skolos. Veikia 
šeštad. liet. mokykla ir dauguma 
jo įkurtų o-jų: Altas, Balfas, Liet. 
Bendruomenė ir kitos.

Meilė niekad nepaliauja
Kas vysk. Deksnį pažįsta ar kas 

nors kartą jį buvo sutikęs, visi 
pastebi jo mielą, gražią asmeny
bę. Žmogaus asmenybė turi daug 
elementų ir žymių. Gal viena iš 
gražiausių jos žymių —- tai mei
lė ir pagarba kitam žmogui. Ši 
žymė nuo vysk. Deksnio neats
kiriama. Gal dėlto jis visada tu
rėjo daugiau draugų nei priešų. 
Iš viso, ar jis turi ir ar gali tu
rėti priešą? Turėjo jis daug drau
gų, ir visi jo buvo draugai ten, 

gimnazijo-
. y X i V .1OI | CA V

kauską — Paškų Visų Šventų pa- kur įis tjk gyvenoMokslo dienos
Pradžios mokslą ėjo Prūselių 

pradž. mokykloje vienerius me
tus ir Onuškio mokykloje dvejus.
Per karą mokyklos neveikė, tai 
mokėsi namie.

1918 m. įstojo į Rokiškio gim
naziją, kurią baigė 1926 m. Gim
nazijoje reiškėsi aktyviai ateitinin 
kų ir skautų organizacijose. Jis 
buvo vienas skautų steigėjų Ro
kiškyje ir pirmasis Prutenio dr-
vės draugininkas, 1924 m. daly- IUuiu kmimuiciuv ujimk.™ _ . , ., ,
vavo trpt. skautų Jamboree Ko- vo 4 dol. Jei ši parapija nebuvo fusHc atsiraco i gas sta as, vynio 

v, . j-i i j tarnas popierius ir virves pakeuždaryta, vien dėl to, kad sene- 1 ir r

rapijoje Chicagoje ir metus pas 
prel. J. Končių Mount Carmel, 
Pa.

1943 m. sausio mėn. kviečia
mas kun. Tikuišio atvyko į East 
St. Louis, III., kur vyskupo buvo 
paskirtas Marijos Nekalto Prasi
dėjimo liet. parapijos klebonu. 
Ši nedidelė parapija tuo metu gy
veno sunkias dienas. Daug para- 
piečių buvo iš jos jau pasitrau
kę ir, kun. Deksniui atvykus, pir
mojo sekmadienio rinkliava bu-

je, Panevėžy, Biržuose, Friburge, 
East St. Louis. Tuo metu studi
javę amerikiečiai studentai Fri
burge liko jo geriausi draugai iki 
šių dienų. Nors gyvena toli vie
nas nuo kito, bet jie beveik kas 
dveji metai turi savo “reunion”. 
.Ši meilė kitam žmogui lydėjo jo 
visus darbus parapijose ir visuo
meninėje veikloje.

Išgirdus po karo apie lietuvius 
Vokietijoje, jo mažytės klebonijos

penhagoje, kur turėjo progą pa
matyti ir skautuos įkūrėją Baden 
»Powell’į. Vysk. Deksniui skauti- 
jos šūkis — Dievui, tėvynei, arti
mui — neliko vien šūkiu, bet ta
po jo gyvenimo turiniu.

lis vysk. Althoff mylėjo lietuvius, 
nes jis tik dėl šios vienos parapi
jos buvo išmokęs lietuviškai ir vi
zituodamas visada pamokslą pa
sakydavo tik lietuviškai. Ir 
ra dėlto, kad į ją laiku atvyko 

dar jaunas
1926 m. įstojo į Kauno kuni 

gų seminariją. Čia buvo vienas i kun. Deksnys, tada 
pirmųjų studentų moksle, draus- kunigas.
mingas, draugiškas. Vadovybės 
paskiriamas liturginių ceremonijų 
vedėju. Pirmininkauja klierikų 
abstinentų dr-jai ir aktyviai da
lyvauja klierikų draugijose — vi
suomenininkų, maldos ir kitose. 
Žiūrint į šį visada tiesų, visada 
besišypsantį klieriką seminarijos 
sode, atrodė, kad jį seminarija ir 
jis seminariją daro laimingus.

1931 m. pavasarį baigęs kuni
gų seminariją ir Vytauto Didžio
jo un-to teologijos fakultetą, ge
gužės 30 d. arkv. Juozapo Skvi
recko įšventinamas į kunigus.

Lietuvoje ir Šveicarijoje
Pirmoji jo pastoracinio darbo 

vieta Panevėžio katedra. Čia dir
bo trejus metus — 1931-1934. Be 
tiesioginių vikaro pareigų kated
roje, buvo visos vyskupijos vai
kų — angelaičių — direktorius. 
Iš Panevėžio 1933 m. vasarą bu
vo atvykęs į JAV kviečiamas sa
vo dėdės kun. Antano Deksnio, 
kuris tuo metu klebonavo Utica, 
N.Y. Jam esant Amerikoje, Da
rius ir Girėnas išskrido į Lietuvą. 
Jis dalyvavo tarpt, parodoje ir 
Lįf/,i^YJ9 dienoje Chicagoje.

ir virves
tams, kurie buvo nuolat siunčia
mi. O kada prasidėjo naujųjų a- 

; teivių emigracija į JAV, tai jo kle 
j bonija tapo “konsulatu”, perei- 

_ J namuoju viešbučiu ir darbo su- 
' radimo įstaiga. Jis darė sutartis, 
sutiko stotyje atvykusius, surado 
butą ir parūpino darbą. Jis nie
kad neskirstė žmonių ir niekad 
neklausė, ar katalikas ar evangeli 
kas, bet padėjo lygiai visiems. 
Su nuoširdžiu šypsniu ir savo 
“plymutuku” jis skubėjo kasdien 
pagalbon, kur tik kam jos reikėjo. 
East St. Louis mieste ne vien ne-

Čia jis ėmėsi darbo visu nuo
širdumu ir visa jaunatvės ener
gija. To darbo rezultatai — su
grįžo į parapiją visi buv. parapie- 
čiai ir vienybė viešpatauja tarp 
visų trijų lietuvių kartų, stovi ar-
chit. J. Muloko, dail. V. Jonyno j turtingieji, bet ir “bomai” žino 
ir inž. J. Stankaus statyta gražu- “Father Deksnį”, kuris niekad jų 
tė lietuviško stiliaus bažnyčia, nepaleido nedavęs aukos, 
kuri, anot vietos vyskupo, yra Vysk. Deksnys toks buvo visą 
“masterpiece” visame mieste. Jo- savo gyvenimą ir, atrodo, tokia

East St. -Louis apyl. Tautinės s-gos minėjime kalba pirm. dr. P. 
Švarcas. Šalia vysk. A. Deksnys, kun. dr. P. Celiešius, Pocius, M. 
Valiukėnas, Br. Tiškus, Mažeikienė, inž. V. Mažeika, Valiukėnienė.

bus jo vyskupystė išreikšta jo vys
kupiškojo herbo žodžiais: Caritas 
numųuam excidit — meilė nie
kad nepaliauja..

Kryžius ir Gedimino stulpai
Vysk. Deksnio vyskupiškąjį her 

bą meniškai pagal heraldikos rei 
kalavimus atliko dail. V. Jony
nas. Herbe yra: Aušros Vartų 
Marija, Gedimino stulpai, Šv. Liu 
dviko herbas ir lietuviškasis pa
kelės kryžius.

Lietuviškasis kryžius—tai sim
bolis jo tikėjimo ir meilės Kris
tui. Kristus bus vadas ir visų lie
tuvių pakeliui į savo tėvynę, o 
tų lietuvių pakelėje jis ir bus vys
kupas. Naujasis vyskupas yra mal 
dos žmogus. Sų juo apkeliavau 
beveik visą pasaulį, 20 metų kar
tu su juo atostogavau, — jis nie
kur ir niekad neapleido maldos. 
Bet jis ir savo maldos niekam 
“neužmesdavo”, o jam įgimtu ta
ktu, nepastebimai, tik tyliai pra
nykdavo nuošalume.

Gedimino stulpai — simbolis 
Lietuvos. Ant Gedimino stulpų 
jis pasirėmęs nenuskendo nutau
tinto jūroje. Jis išliko toks pats, 
lyg šiandien iš Rokiškio būtų at
vykęs.

Liko jis ne tik lietuviškas, bet 
ir kultūriškai šviesus bei veiklus. 
Jis nepaskendo kasdieninio gyve
nimo rūpesčiuose, materializme 
ir pilkumoje. •

Vysk. Deksnys be meilės Die
vui ir žmogui dar turi didelę mei
lę — knygai. Jis daug skaito. Po 
dienos darbų — visi vėlyvi vaka
rai skirti skaitymui Skaito lietu
viškas, angliškas ir prancūziškas 
knygas. Filosofines ir teologines 
knygas daugiausiai skaito pran
cūziškai, nes, matyt, nenorėjo už
miršti Friburge išmoktos prancū
zų kalbos. Skaito ir literatūrą bei 
meno istoriją. Prenumeruoja ir 
daug žurnalų. St. Louis mieste 
yra Herderio knygynas, kurio jis 
yra nuolatinis knygų prenumera
torius jau 26 metus. Atvykęs į 
Ameriką daug rašė spaudoj įvai
riais klausimais, bet vėliau, užgu

lus administraciniams darbams, 
rašė tik gražius, trumpus, pamo- 

; kslus “Lux Christi” žurnale.

Visada su gyvenimu
Vysk. Deksnys yra aiškių ir 

tvirtų principų žmogus, bet gyve
nimo forma ir dvasia visada mo
dernus. Jaunimas jį myli ir ger
bia. Belleville vyskupijos jaunie
ji kunigai išsirinko jį į persona
linę tarybą kaip savo atstovą. Jis 
juos supranta, atjaučia, padeda, 
todėl jie pasitiki juo.

Jaunimu jis rūpinosi ir su juo 
dirba visą savo gyvenimą. Jauni
mą jis globojo ir savo parapijo
je visu nuoširdumu kaip angliš
kai kalbantįjį — CYO ir lietu
viškąjį. Be susrinkimų, jis juos 
beveik kiekvieną sekmadienį, pa
sitaikinęs studentus, išveždavo į 
parkus, kur jie žaizdavo, dainuo
davo liet. dainas ir sportuodavo. 
Vakare jis visus pavaišindavo va
kariene ir, žinoma, už visus pats 
užmokėdavo. Mums tada ir į. gal
vą neateidavo, kad jis gali gi tų 
pinigų ir neturėti. Mums atrodė, 
kad “taip reikia”. Turtų, tiesa, 
jis niekad ir nekrovė, o buvo ir 

; yra visiems vaišingas ir džentel
menas. Jaunimą siuntė į stovyk
las ir pats stovyklas rengė. Vie
nai skautiškai jis pats ir vadova
vo ir ji puikiai pavyko.

Vysk. Deksnys yra didelio tak
to žmogus. Jis natūraliai yra man 
dagus ir nuoširdus visiems. Ket
verius metus gyvenau su juo vie
name name ir nemačiau jo su
pykusio bei negirdėjau iš jo blo
go žodžio kitų atžvilgiu. Tai as
menybė, kuri šviečia gerumu ir 
viltimi. Tai žmogus, kuris, už- 
gęsus kambary šviesoms, nekeikia 
tamsos, o ieško uždegti žvakę...

Džiaugiamės, kad tokia asme
nybė buvo parinkta šioms aukš 
toms ir atsakingoms pareigoms ir 
esame dėkingi Šv. Tėvui Pauliui 
VI už lietuvių tautos pagerbimą 
naujuoju vyskupu.

GAMTOS ŽALOJIMAS
(Atkelta iš 3 psl.)

pe ir Iowos, vienos geriausių 
šio krašto žemių, našumas kas
met mažėja 1%, o kitose Vaka
rų irig'uotos dirvos yra atsidū- 
rusios nuolatiniam apdruskėji- 
mo pavojuje.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
žmogus gyvuoja iš vienos pu
sės tarp tų jėgų, kurios reika- 
lauia dužiausios pažangos pra
monėje, prekyboje ir ūkyje, o iš 
kitos — tarp tų, kurie reika
lauja, kad žmogus turi žinoti 
savo darbų pasėkas pirma, nei 
jis pradės statyti užtvankas, 
kasti kanalus, sprogdinti ato
minius užtaisus ir visom priemo 
nėm kelti atsilikusius kraštus.

SKAUTYBES KELIU
(Atkelta iš 2 psl.)

II vieta ir Eugenijus Butėnas, 
Rambyno d’r-vės, III vieta.

Pirmųjų vietų laimėtojams bu
vo įteiktos statulėlės, o antrųjų 
ir trečiųjų vietų laimėtojams - 
kaspinai.

Turnyrui vadovavo korp. Vy
tis nariai, Gediminas Bielskus, 
Andrius Markulis ir Gintaras 
Plačas.

KERNAVĖS TĖVU 
KOMITETAS

Visuotiniame Kernavės tunto 
tėvų susirinkime gegužės 9 d. bu-'

vo išrinktas naujasis tėvų komi
tetas, kuris pareigomis pasiskir
stė sekančiai: Vytoldas Petraus
kas - pirm., Alfonsas Kerelis - 
iždin., Povilas Stelmokas- narys. 
Naujiesiems Kernavės talkinin
kams linkime išradingumo, iš
tvermės ir sėkmės visuose jų gau
siuose darbuose.

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis specialioj audien
cijoje priėmė Panamos naują 

j ambasadorių prie Šv. Sosto An- 
tonio Valasųuez, Ikiuris ta proga 
įteikė savo skiriamuosius raš
tus.

MERGAIČIŲ STOVYKLA — DAINAVA
Su pakeltom rankom ir širdim laukiam Jūsų mergaičių sto

vykloj Dainavoj. Tik mėnuo beliko-. Jei esate tarp 7 ir 16 metų, 
užsiregistruokite ir pakvieskite drauges atvykti. Kreipkitės: 

DAINAVA
15100 AUSTIN RD.
MANCHESTER, MICH. 48158

Stovykla prasideda liepos '20 d. ir baigiasi rugpiūčio 3 d. Bus 
proga susitikti su draugėmis ir kartu džiaugtis jaunyste lietuviškoj 
aplinkoj. Stovykloj Jus susitiks šie mokytojai: Audronė Alkaity- 
tė, Rimas Juzaitis, Joana Kuraitė, Elenutė Razgšaitytė, Rimas 
Skiotys, Sės. M. Juozapa ir Sės. M. Monika. Se&'. M. Igne lieka 
vedėja. ...Iki pasimatymo.

SU DAINA IR VILTIM LAUKIAM JŪSŲ.

— Amerikoj gynybos reika
lams, kartu su aktyviais ka
riais, dirba 8.6 mil. žmonių.

uT^UicAi”5oy,/

Joes

W1SB 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 “Dutoh 
Boy” dažus galite tik tada, kai 
po kelių metų jūsų namai vis 
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus — 
reikalaukite “Dutch Boy” dažu 
savo namams.
YERKES HARDWARE

6832 S. VVestern Avė.
Chicago, III. 60629, Tel. PK 6-1800

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

NAKTYS KARALIsKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

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

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki) 
maru jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl.. 
kaiua $2.50.

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.



BOSTONO ŽINIOS
ANTANAS SAULAITIS 
KUNIGYSTĖS KELIU

Buyo laikas, kada į kunigus ei
davo tik turtingųjų ir didikų vai
kai. Kai kur tas praktikuojama 
dar ir šiomis dienomis. Didesnio
ji Pietų' Amerikos kunigų dalis 
turi ryšio su turtingųjų luomu 
ar yra iš jo. Ir Lietuvos unijos 
laikais lenkų vyskupai tvarkė po
litiką. Buvo laikai, kada kara
liai lenkėsi Romai, o popiežius 
dėjo karalių karūnas ant jų gal
vų. Ir Lietuvos karalius Min
daugas buvo karūnuotas popie
žiaus.

Kitaip buvo pirmaisiais krikš
čionybės amžiais Ir pats Kristus 
nebuvo priimtas į turtingųjų rū
mus. Jo pirmieji mokiniai buvo 
neturtingi žvejai. Krikščiony
bė ir iš Izraelio į Romą ir kitą 
pasaulį ėjo per vargšų lūšnas. 
Po didžiųjų ir žiaurių Romos žu
dynių garsiajam amfiteatre ir 
degančioj Romoj, nekaltų krikš
čionių kraujas davė krikščiony
bės derlių, kuris pasiekė net ku- 

, nigaikšeių ir kitų didikų rūmus. 
♦ Kaip keičiasi metų laikai, kaip 

aušra pakeičia tamsą, o saulė
leidis atneša naktį, taip keičiasi 
ir žmonės bei jų gyvenimas. 
Krikščionybė, išaugusi iš vargšų, 
praėjusi karalių rūmus, grįžta at
gal į liaudį, į darbininkiją. Per
teklius ir turtas gadina žmones 
ir daro išlepėliais, o darbas už
grūdina juos. Jeigu šiandien pa
sižiūrėsime į universitetų triukš
mą ir jų tvarkos griovėjus, rasi
me, kad daug jų yra turtingųjų 
luomo. Ir Bažnyčioj šiandien pa
sitaiko įvairių jos narių. Kai ku
nigas eina padėti vargstantiems, 
jis eina Viešpaties keliu, kai jis 
laužia valstybės nuosavybės gele
žinių spintų duris ir degina šau
kiamųjų į kariuomenę sąrašus, į 
kariuomenę, kuri eina ginti už
pultųjų, kunigas daro kriminali
nį nusikaltimą. O tokių ir pana
šių šių dienų gyvenime jau yra.

Šiandien, kaip ir anais pirmai
siais amžiais, žmonijai reikia gi
laus tikėjimo, supratimo, kad 
kiekvienas žmogus yra tavo arti
mas ir brolis, kad reikia jam pa
dėti. Tie blogi vėjai pučia iš vi
sų pusių. Šiandien žmonijai rei
kia išmintingų vadų, kurie atsi
sakydami turto ir patogumų, ryž
tus dirbti žmonijos labui, išsky- 
tųs dirbti žmonijos labui, jos gė
riui. Okupuotoj Lietuvoj naiki
namos bažnyčių, kunigų semi
narijos, išskyrus vieną į 
kuria leidžiama priimti tik 
keliolika klierikų, kitos už
darytos. O kai žmonijoj atsi
randa tiek daug blogo, kai auga 
nusikaltimai ir krinta moralė, jai 
reikia ne tik gerų fizikų, gerų 
chemikų, inžinierių, jai reikia 
dvasios ir moralės mokslininkų. 
O gaila, į tą luomą pašauktųjų 
skaičius mažėja. Ir mums lietu
viams tų pašaukimų trūksta, juo 
labiau, kad pačioje Lietuvoje ku
nigų seminarijos uždarytos.

Bet štai viena labai džiugi ži
nia. Gegužės 17 d. Waterbury, 
Conn., buvo įšventintas į kuni
gus jėzuitas Antanas Saulaitis. 
Birželio 1 d. So. Bostone Šv. Pe
tro lietuvių parapijos bažnyčioj 
kun. Saulaitis laikė primicijų Šv. 
Mišias ir suteikė palaiminimą. 
J šias mišias buvo atvykę ir jo 
tėvai, daugeliui mūsų gerai pa
žįstami - mokytoja Ona Sau- 
laitienė ir vyr. skautininkas An
tanas Saulaitis. Pažymėtina, kad 
kun. Saulaičio sesuo Marytė yra 
vienuolė seselė Jurgita Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vienuolyne 
Putname, Conn. Po Šv. Mišių 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
So. Bostono skautininkų Ramo
vė surengė kun. Antanui Saulai
čių! pagerbti vaišes.

Kun. Antanas Saulaitis pra
džios mokslus pradėjo tremtinių 
stovykloj Augsburge, o baigė; Sv. 
Juozapo parapijos mokykloj Wa- 
terbury, Conn. Čia baigė ir Šven
tos Širdies gimnaziją. 1961 me 
tais Fairfield universitete gavo 
bakalauro laipsnį iš chemijos. 
Tais pačiais metais įstojo i jezui ų 
ordiną Menersville, Pa. 1963-6 
metais studijavo filosofiją Bosto
no kolegijoje ir gavo magist 
laipsnį. 1966 metais toj Pacl°Į.*° 
legijoj gilino chemijos studijas. 
Tada įstojo į We$ton kolegiją

i

ologijos studijoms, kurias čia ir 
baigė. Visą praeitą gyvenimą 
kun. Saulaitis buvo aktyvus 
skautas, pakeltas į skautininko 
laipsnį ir būdamas studentu va
dovavo skautų draugovei Bosto
ne, buvo lituanistinės mokyklos 
mokytoju, vadovavo jaunimo va
saros stovykloms. Praeitais me
tais, kaip Lietuvių B-vės jaunimo 
atstovas aplanko Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijas. Daug ra
šo lietuvių spaudoj.

Antanas Saulaitis nenuėjo į 
pelningą chemijos mokslo pro
fesiją, o pasirinko kunigystę, kuri 
nežada turtų, o tik sunkų dvasiš
kio darbą.

Sveikiname kun. Antaną Sau 
laitį ir linkime Dievo palaimos 
dirbant Jo vynuogyne, iš kurio 
šiandien daugelis bėga.

P. Žitkus

BAISAUS BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Baisojo birželio išvežimų minė
jimas Bostone rengiamas birželio 
15 d. 10 vai. ryto Šv. Petro para
pijos lietuvių bažnyčioje, So. 
Bostone, bus pamaldos už išvež
tus ir žuvusius tremty lietuvius. 
O 3:30 vai. po pietų Lietuvių Pi
liečių D-jos auditorijoj bus tų iš
vežimų minėjimas. Kalbės kun. 
prof. Stasys Yla, o meninę pro
gramą atliks - dainuos kun. Vin
centas Valkavičius, o jam akom
panuos dr. Vytenis Vasyliūnas. 
Studentė Vilija Leščinskaitė pa
deklamuos. Minėjimą rengia Lie
tuvių B-nes Bostono skyriaus 
valdyba.

NAUJA LB APYL.VALDYBA

Šių metų LB apyl. valdybą 
bą sudaro pirm. dr. Stasys Jasai- 
sudaro pirm. dr. Stasys Jasai
tis, vicepirm. adv. Jonas Griga- 
lus ir Algis Martišauskas, sekr. 
Genė Mickevičienė, ižd. Stasys 
Augonis,narys švietimo reikalams 
Henrikas Čepas ir kartotekos rei
kalams Česlovas Kiliulis.

Pažymėtina, kad šių valdybą 
sudaro įvairių sričių ir kartų at
stovai. Adv. Grigalus yra Ameri
koje gimęs ir užaugęs, Algis Mar
tišauskas yra dar studentas, Čes
lovas Kiliulis ir pats pirm. dr. 
Jasaitis jau Amerikoje baigę 
mokslus.

400 M. KUNIGŲ SEMINA
RUOS SUKAKTIS

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialiu laišku Wloclawek vysku
pijos apaštaliniam administra
toriui vyskupui Zarembai pa
minėjo Wloclawek kunigų semi
narijos 400 metų įsikūrimo su
kaktį. Šv. Tėvas laiške iškėlė 
kunigų seminarijos svarbą vys-

Leyden, Mass., penkto ir šešto skyriaus mokytoja Pearl Rhodes skaito 
psalmes po to, kai gyventojai nutarė, kad tokios maldos gali būti 
skaitomos. Miesto vadovybė visai dėl to nesusijaudino. Kaip žinoma, 
auksčiausias teismas maldas mokykloje draudžia.

LIETUVIAI CALIFORNIJGJE
LB SANTA MONICOS APY
LINKĖ PLANUOJA VEIKLI
LB Santa Monicos apylinkės 

valdyba, vadovaujama pirminin
ko Algio Trasikio, pirmajame 
valdybos posėdyje paruošė atei
nančių veiklos metų metmenis. 
Apylinkės ribos formaliai nenu
statytos, tačiau natūraliai api
ma ne tik Santa Monicos, bet ir 
vakarų Los Angeles ir prie van
denyno išsidėsčiusių miestelių į 
šiaurę ir pietus nuo Santa Mo
nicos teritoriją. Žinoma, tos teri
torijos ribose gyvenančių lietu
vių šiai apylinkei prilausyti nie
kas priversti negali ir nenori. 
Kai kas apsisprendžia priklausyti 
Los Angeles apylinkei. Yra tokių, 
kurie LB nori išvengti.

“Mes priklausome Los Ange
les apylinkei”, atsako pakalbin
tas vienas kitas santamonikietis, 
nors per praėjusius 15 metų nė 
karto solidarumo mokesčio ten 
nėra mokėjęs.

Santa Monicos apylinkės val
dyba nuoširdžiai kviečia visus 
vakarinėje dalyje gyvenančius 
lietuvius jungtis į Santa Moni
cos apylinkės veiklą. Kartu dirb
dami, daugiau pasieksime.

Iš pramatytų šios apylinkės 
veiklos planų pažymėtina:

Rugpiūčio 3 d. suruošti gegu
žinę su įdomia programa. Kvie
čiami visi Los Angeles lietuviai.

Rudenį suruošti Santa Moni- 
coje gyvenusio a.a. poeto Prano 
Lemberto pagerbimą - akademiją 
ir išeisiančios jo poezijos knygos

T mokyklą kaip mokytoju talki
ninkės.

Mokykloje mokytojauja I. Tu- 
mienė (vedėja), G. Gudauskienė 
(dirba nuo pat mokyklos įsikūri
mo), V. Kevalaitienė ir kun. dr. 
A. Olšauskas.

Mokyklą sukakties proga svei
kino JAV LB Vakarų apygardos 
pirmininkas Ign. Meziukas, LB 
Santa Monicos' apylinkės pirm. 
Alg. Trasikis (įteikė 25 dol. au- 
jką), S.M. lietuvių klubo atstovas 
V. Lembertas, Lietuvių kredito 
kooperatyvas (įteikė 25 dol. au
ką), mokytoja O. Razutienė ir kt.

Šventėje dalyvavo ir pasveiki
nimo žodį tarė naujai L.B. Švieti
mo paskirtas lituanistinių mo
kyklų inspektorius Jonas Danis 
iš Monterey, Calif. PLB vardu 
mokytojams, išdirbusiems moky
kloje nemažiau 3 metus, jis įtei
kė specialius diplomus. Santa 
Monicoje diplomus gavo Alė 
Rūta - Arbienė, Alg. Traskis, G. 
Gudauskienė ir V. Gurčinienė.

Lietuvos konsulu ir LB Vakarų) Programai vadovavo LB 
apylinkės valdyba. Valdybos na- Santa Monicos apylinkės pirmi- 
riuose jaučiamas didelis veiklai
entuziazmas.

ninkas Algis Traskis, Kį.

ŠAULIŲ IŠVYKA“MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS“ SCENOJE

Gegužės 31 d. Vytės Nemunė
lio “Meškiukas Rudnosiukas” iš
ėjo į sceną prie pat Ramiojo 
vandenyno krantų, Santa Moni
coje, Calf., muzikinės insceni
zacijos forma. Pastatymui va
dovavo, muziką parašė ir savo 
namuose repeticijas darė kompo
zitorė Giedra Gudauskienė. Vei
kalėlį režisavo Genovaitė Mažu- 
lienė, šokius paruošė Santa Mo
nicos lituanistinės mokyklos ve- . . , .
deja Inga Tumienė, kurios sū- ma atvykti nariai ir svečiai, žd. 
nūs, tos mokyklos mokinys, Ri
mas nupiešė dekoracijas. Nau
jais eilėraščiais veikalėlį papildė 
autorius Vytė Nemunėlis, o Gu
dauskienės muzika tuos eilėraš
čius pavertė dainelėmis.

Birželio 21 d., šeštadienį, 2 vai. 
po p., J. Daumanto Šiaulių 
kuopa rengia išvyką į kalnus: 
Charlton Fiat parke, aikštelėj 
nr. 6.

Važiuoti 2 nr. Hwy (Angeles 
Forest Hwy). Privažiavus Charl
ton forest station, sukti į vaka
rus, prie kelio bus trispalvė vė
liava..

Užkandžiais ir gėrimais pasi
rūpinama asmeniškai. Kviečia-

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS

DRAUGAS, treSteaiemlB, 1900 tu. birželio mčn. IT 0. B

Kaip komunistai nužudė 
Ambrozaitį

Iš Lietuvos gauta žinia, kad 
buvęs seimo narys K. Ambra
zaitis okupantų bolševikų išvež
tas į Krasnojarską kai kurį lai
ką stotyje dirbo kaip vyresny
sis svėrėjas. Karui pasibaigus, 
jis panoro važ.uoti į Lietuvą, 
tačiau negavo leidimo. Vis dėl
to jis pasiryžo važiuoti slapta, 
be leidimo. Bebaigiant jam va
žiuoti į Vilnių, dar Gudijoje, j s 
buvo nužudytas ir išmestas iš 
vagono. Taip jį ir atrado negy
vą. šiaip jis buvo stiprus. Kaip 
pranešime sakoma, vieną sykį 
dar Krasnojarske norėjo jį nu-

Lietuvnj Kankinių 
Koplyčiai Romoje 
Aukotojai

Dr. Pranas Mažeika (atminčiai savo 
a. a. tėvų Antano ir Veronikos Ma
žeikų) ............................................ $250.00
Juozas Ausiukevičius

(Australija) .............  $219.30
Jonas ir Elzbieta Paulai ........ $100.00
Kun. Antanas Sabas................. $100.00
Kriaučiūnienė Zinaida ............ $100.00
N. N. per V. Bernotienę ........ 100.00

Janina Rukšienė (atminčiai a. a. Jad
vygos Raubaitės Gestapo nužudy
tos ................................................ $100.00
Kun. dr. Ignas Urbonas ........ $50.00

Liet. Kat. Moterų S-gos kuopa 74,
Los Angeles .............................. $50.00
Mrs. M. Jasutis .......................... $50.00
Kun. A. Dapkus .......................... $25.00
A. J. Vasaitis .............................. $25.00

Kazys ir Stefanija Vilūnai (Atmin-
,_ , . j . , čiai a. a. Nijolės Vilunaitės-Kalvai-

žudyti, bet, kad ir sužeistus, tu- tienės) * $25 oo
da atsigynė.

D&nald Johnson, 44 m., iš West 
Branch, Iowa, prez. Nixon pakvies
tas į Veteranų administracijos 
poetą.

Inscenizacijoje dalyvavo apie 
30 jaunųjų artistų - veik visi San
ta Monicos lietuviškos mokyklos 
mokiniai. Meškiuko nuotykius 
scenoje stebėti buvo taip pat įdo
mu, kaip ir juos skaityti. Pasta
tymas skoningas, daug muzikos, 
vaikai roles puikiai išmokę. Ir 
“Meškiuko Rudnosiuko karta” 
(p. Gudauskienės, išsireiškimu) 
ir tos kartos atžalynas veikalėlį 
labai šiltai sutiko.

Antroje dalyje pasirodė jau
nieji talentai-Daina Gudauskai- 
tė, Rasa Pakalniškytė ir Petras

pristatymą. Toks pasiūlymas pa-! Narkevičius, tautinių šokių šo-
darytas a.a. Pr. Lemberto šei
mai ir knygos redakcinei komisi
jai.

Santa Monicoje organizuoti 
Naujų Metų sutikimą.

Vasario mėnesį politinę Lietu
vos laisvinimo akciją.

kūpi jos tikinčiųjų gyvenime, Gavėnios metu suorganizuoti 
tūkstančius išauklėtų naujų ku- i plačios apimties kultūrinį paren- 
nigų ir Wloclawek seminarijos girną.
dstorijoje įvykusius skaudžius 
įvykius bei įvairius persekioji
mus.

Nutarta visą veiklą derinti su 
LB Los Angeles apylinke ir siek
ti artimo bendradarbiavimo su

Šiaurės Vietnamo gyventojai dirbdami laukuose turi pasistatę ir šau
tuvus. Šią nuotrauką paskelbė komunistai. Kas juos galėtų pulti taip 
ir neaišku, nes nei amerikiečiai, nei Pietų Vietnamo kariai civilių ne
žudo, o civilius puola tik raudonieji.

kėjai ir deklamatoriai. Ir ši dalis 
buvo įdomi, įvairi, neperkrauta. 
G. Gudauskienė parodė ne tik 
muzikinį, bet ir pedagoginį ta
lentą.

Pasveikinimo žodį tarė “Meš
kiuko Rudnosiuko” autorius Vy
tė Nemunėlis.

Minint Santa Monicos litua
nistinės mokyklos 5-rių metų su
kaktį, į sceną buvo iškviesti, pas
veikinti ir gėlėmis apdovanoti vi
si buvę šios mokyklos abituren- 
tai: Rasa ir Arimantas Arbai, 
Saulius Gudauskas, Vita Kevalai- 
tytė, Daina, Rasa ir Linas Koje- 
liai, Bernadeta ir Audra Pakal
niškytės. Trys abiturientės grįžo

Savais žodžiais, lyg pasakoda
mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

Įvesti dialogai paįvairina pasa
kojimą ir daro knygutę gyvą ir 
įdomią.

Šeima, tėviškė, mokslas, pašau
kimas į dvasininkų luomą ir gy
venimo įvykiai — viskas dėsto
ma to laikotarpio fone, kuris nu
šviečia ne tik atskirų žmonių, 
bet ir visos Lietuvos gyvenimą.

Knygutė 95 psl., raudonais gy
vais viršeliais, kainuoja tik 1.00 
dol. ir gaunama DRAUGE.

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams. 
diiLuiku.dnlIli.iotUliilihlllllllllllllllll
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DĖMESIO!
Artėjant vasaros atostogoms, 

kiekvienam patartina apsirūpin
ti knygomis, kad netektų nuobo
džiauti.

DRAUGE jų yra didelis pasi
rinkimas: rimtų filosofinių veika
lų, istorinių prisiminimų, lengvų 
romanų, poezijos, vaikų literatū
ros ir kt.

Norintieji gauti knygų katalo
gą, prašomi kreiptis į DRAUGA. 
Katalogas bus tuojau nemokamai 
pasiųstas.

Alfonsas Butkus .......................... $25.00
Petras Miasaitis .......................... $25.00
Viktoras Gurdunas..................... $24.00
P Petrėnas ................................. $20.00
A. Stakauskas .......................... $20.00
J. Vaiceliunas .............................. $20.00
Mindaugus ir Regina Banioniaį $20.00
Marcelė ir Jurgis Uksai .............$20.00

Po 10 dolerių
V. Juška, J. Rcmeikis. V. Skvereckas, 
R. Slavickas. A. Žilėnas (atminimui a. 
a. J. M*laS'aas , p. p. X, Alfonsas, Ma
tilda, Aušrelė ir Dalia Jurevičiai, Le- 
vosė Ramanauskienė, Vincentas ir 
Magdalena Lukaševičiai.

Po 5 dol.
I. Balaunienė, A, Braskys, J. Čebato- 
rius, P. Gurklys, A. Jašiūnus, A. Ku
šinsiąs, J. Kriauceliūrus, K. Kuncevi
čius, P. Mackevičienė, J. Martišius, J. 
Petrėnas, M. Pranckūnas, J. Račinskie- 
nė, A. Rukšys, E. Sakalauskas, J. Stan
kus, Edmundas Cibas, C. Pechulis, 
kun. Lionginas Kemėšis.

Po 6 dol.
Sesuo M. Gabrielė.

Po 5.88
Augustinas Kubilius

Po 3 dol.
M. Glizickienė, K. Sviezkas, Kazimie
ras Gerulatis.

Po 2 dol.
L Baltutis. V. Bružas, P. Griskonis, A. 
Mil'ius, N. Paulaitirnė. K. Ramonas, 
V. Slepšys, Š. Semėnienė, S. E. Tol
vaišą, P. Venskevičius, St. Wildė.

Po I dol.
J. Balaitis, J. Gabrienė, K. Remeikis.

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAP.EL COMMITTEE 

2701 W. 68th Street
Chicago III. 60629______
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
DEONA8 FRANCKUS 

Stabdžiui, Sankabos, Transmisijos,
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-eonditioners. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

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

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Certifikatų Naujas aukštas dlvi-
sųskaitas. dendas mokamas už

Minimum .$9,000.00 Investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
__ riKMAU. Ir KETVIRTAD............................ » v. T. Al 0 V. ▼.

VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD................. 9 v. r. lkl B v. V.
ŠEŠTAD. 9 v. r. lkl 12 v. A. — Trečiad. uždaryta

J?

Jaunimui reikia literatūros, 
kad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

nepražus, 2.50 
B. Sruoga

Kon-Tiki 3.75
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose, 2.00
L. Dovydaitis

Rytų pasakos, 2.56
Vincas Krėvė

Šen kareivis Matatutis 3.00 
J. Jankus

Trys sakalai, 2.00
A. Vambutas

Ukee- Waguu, 2.00
A. Colbachini, SDR

Baltasis stumbras, 3.60
G. Ivaškienė

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, iryvybSs, 

automobiliu, 
sveikatas, biz
nio.
Patogios mokėiln.. se 
lyKos.

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

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2908 fl»th St. Tek WA 6-2787
2501 flOth St. Tel. WA 5-2737
8333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis jvairių prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

Perskaitę "Draugą", duo- 
Skelbkites dienr. "Drauge".
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DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

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

V. PĖTERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas .... .............................. $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESAKSKO — B. SVECEVICIAUS

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

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 
žodynėlis.............$2.00

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri
kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiii



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 11 d.

East St. Louis lietuviai ALT s-gos skyriaus šventėje. Iš k. į d.: dr. P. 
Švarcas!, Aid. švarcienė, inž. J. Gumbelevičius, Ag. Tiškuvienė ir Br. 
Tiškus.

MUSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.

BAIGIANT MOKSLO METUS

L. B. Grand Rapids apylin
kės šeštadieninė lit. mokykla 
pabaigė 1968 - 69 metus gegu
žės 25 d.

Iš pat ryto 9 vai. mokiniai 
pasipuošę tautiniais drabužiais 
dalyvavo lietuviškose pamaldo
se, kurias atnašavo kun. A. 
Treška. Pasibaigus pamaldoms 
mokiniai, tėvai ir svečiai rinko
si j šventųjų Petro ir Povilo pa
rapijos pr. mokyklą, kur oje 
buvo įteikta mokyklą baigu
siems pažymėjimai, įteikta mo
kytojams diplomai, atlikta pro
grama ir t. t.

Mokyklos vedėjas Pr. Turū- 
ta atidarydamas mokslo metų 
užbaigimo programą, priminė, 
kad kiekvieni metai lietuviškoje 
mokykloje verti atžymėjimo lie
tuviškos išeivijos istorijoj, kiek 
vienais metais užverčiamas nau 
jas istorijos lapas, kurį galės 
įvertinti ateinančioji karta kas 
gero ir pozityvaus buvo.

Mokslo metų užbaigimo pro- 
g'a prelato Judo ir savo vardu 
pasveikino kun. A. Treška, pri
mindamas, kad ši mokykla, su
manių ir patyrusių mokytojų 
vadovaujama, išaugins sekantį 
lietuviškąjį atžalyną, kuris bus 
džiaugsmas ir tėvams, ir prisi
keliančiai Lietuvai, ir lietuviš
kai katalikiškai bendruomenei.

Meninėje programoje buvo pa 
skaityta: Tėviškėle, tu graži — 
E. Turūtaitės, Debesėliai — J. 
Statkevičiaus, Tarp 1000 žvaigž 
džių — P. Gloviko, Tėvų name
liai, R. Puodžiūnaitės, Jei bū
čiau — A. Kušlikio, Pietų vėje
lis, R. Jasinskaitės.

Mokinių choras, vadovauja
mas mokyklos vedėjo, pndaina- 
vt>: Išauš pavasaris — Pr. Tu- 
rūtos, Partizano mirtis — F. 
Strolios, Ei, pirmyn — B. Bud- 
rlūno, Vasara — J. Bertulio, 
Amžinai dega ugnelė ir Mik ma
žyti — J. Bertulio. Dainoms a- 
kompanavo muz. A. Kamsickai- 
tė. Tiek skaityti poezijos kūri
niai, tiek dainos buvo palydėti 
gausiais plojimais.

Mokyklos vedėjas ir mokyt. 
V. Jonaitis įteikė mokyklą bai
gusiems — šešis skyrius — pa
žymėjimus šiems mokiniams: 
Algiui Kuišlikiui, Eglei Turūtai- 
tei, Povilui Glovickui, Juozui 
Statkevičiui ir kitiems, kurie bu
vo perkelti į aukštesnius sky
rius.

Apylinkės pirm. dr. St. Balys 
baigusiems mokyklą įteikė lie
tuviškus sidabrinius ženklelius, 
primindamas, kad šio ženklelio 
nešiotojas tebūnie tikras lietu
vis ir vertas šio simbolio, kuris 
primintų, kad jis greitu la'ku 
bus vadovaujantis asmuo lietu
vių bendruomenėje.

Apyl. pirm. dr. St. Balys įtei
kė mokytojams ir kun. J. Žvirb
liui diplomus, skirtus P.L.B. 
Švietimo tarybos už nenuilsta
mą darbą mokyklose už L:etu- 
vos ribų. Buvo įteikta mokyk
los geradariui visą laiką sielo- 
jusiam lietuvišku švietimu kun. 
J. Žvirbliui, mokyklos vedėjui 
Pr. Turūtai, dirbusiam 21 me
tus, mokyt. Vyt. Jonaičiui — 
5 metus ir tautinių šokių mo
kyt. J. Puodžiūnienei — 3 me
tus. Gavusių diplomus vardu 

J. Žvirblis padėkojo LB

uz prisiminimą.
Baigiantis programai, mokyk 

los vedėjas nuoširdžiai padėko
jo už nuoširdų bendradarbiavi
mą mokyt. V. Jonaičiui, Maha- 
nienei - Girginaitei, tėvų komite
to pirm. Sedekerskienei ir tė
vams, kurie verti būti lietuvio 
tėvo vardo.

Pabaigoje tėvų k-to pirm. į- 
teikė visiems mokytojams tėvų 
vardu dovanėles.

Užbaigtai buvo sugiedotas Li Illllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljlilll

tuvos himnas. Užbaigimo pro- I KOSTAS BUTKUS 
gramoje, be tėvų, dalyvavo gau-
sus lietuvių būrys, kuriems ver
ta ir užtarnauta gili padėka.

Tą pačią dieną po programos 
buvo ir tėvų susirinkimas, ku
riame buvo aptarta aktualūs 
mokyklą liečiantieji klausimai 
ir perrinkta tėvų k-to pirminin
kė Sedekerskienė. pi

PRAHA. — Pirmą kartą po 
H-jo Pasaulinio karo praeitais 
metais Čekoslovakijoje sutvirti
nimo sakramentas buvo suteik
tas 25,000 tikinčiųjų. Per 18 
metų daugumai Čekoslovakijos 
vyskupų esant sukliudytiems ei
ti savo pareigas, sutvirtinimo 
sakramentas nebuvo teikiamas. 
Tik 1966 metais Prahos arki
vyskupijos apaštalinis administ
ratorius vysk. Tomašek galėjo 
pradėti teikti sutvirtinimo sak
ramentą.

— Netikiu, kad vyriausybė gali 
taip sėkmingai vadovauti verslui, 
kaip kad veda privati iniciatyva. 
Publika visuomet, lieka tokio ekspe
rimento auka. — Thomas Dewey

UPE Į RYTUb, 
UPE Į ŠIAURĘ

K. ALMENAS
romanas

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėję ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”.

Kaina: I dal. $3.00, II dal. 
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

DĖMESIO

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 VVest 60th Street 
Tel. HE 4-7482

lllllllllHllllllllIIIIIIIIIIIilIlIlilIilHlllilIlII 

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

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

CLASSIFiED GUIDL
HELP VVANTEI) — VYRAI

ENGINEERING
CONSULTING

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrnudų nuo ugnies ir autnmo 
bilio pas

A N K ZAPOLISF R
3208 'Ą VVest »5th Street 

Chicago. (llinois 
Tel. GA 1-8051 ir GR 0-4330

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų mėty patyrimas 

VVA 5-9209 Cbieago, IUinois

Heating Contractor
frengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning I 
naujus ir senus namus Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius Turtu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir su 
žiningai Apskaičiavimai urmo 
karnai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAI 
44 14 S. VVestern, Cliicago H. III

Telefonas VI 7-3447

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

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

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

ELĖS
banketams, lakiotu vėmė

G
Vestuvėms,
Ir kt.

GUDAUSKŲ 
BEVFJHjY HIUU8 GftLdNYČlA 

2443 W. 63rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel, CL 4-1050 
iiiiiiiiiiiiimiimmimiiiiimiiiiiuiiiiiiiir

TELEVIZI JOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

1. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

raarai
GARBAGE DRUMS

WITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free delivery

S622 So. Racine, 434-1113

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

MISCELLANEOUS D e M E » 1 O : IEŠKO NUOMUOTI

Reikalingas vienam asmeniui 3 
kamb. butas, vakarų priemiesčiuse. 
Telef. TOwnball 3-8861 po 6 v. V.

•^SiSaMaBSiiX3aM^3ii3a«W@Si3SSaaK^iiil3MBGSi
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 žiftių santrauka ir ko
mentarai, muzika daines ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

PARDAVIMUI

PARDUODAMAS Baby Grand for- 
tepionas, $125. ‘‘Wardrobe”, kny
gos, vaiko (iki 6 metų) lovelė.

PR 8-2574

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2025 W. 03. l’K 8-0032 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dalj 3 ma
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

R E A L ESTATE

64 & NARRAGANSETT 
Naujas 4 butų po kamb. (po 
2 rnieg.) Virimui krosnys, šaldy
tuvai, air-cond. kilimai, žiem. lan
gai ir sieteliai. Apsodinta. Geras 
susisiekimas ir krautuves.

586-1100
Mūr. 4 butų. Lietuvių apylinkėje, 
50th ir 16th St., Cicero. 3 po 5 
kamb. ir 6 kamb. Pilnas rūsys. Pa
jamų $4,700. Pilna kaina $25,500. 
SVOBODA 3739 W. 26th Street, 
Tel. LA 1-7038.
2854 W. 85th Plac® — Namas su 
4 miegamais kamb. Skambinkit po 
6 v.v. HE 4-1459
Brighton Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. medinis namas su rūsiu. 
Centr. apšild. gazu. Nebrangiai. 
$15,060. Kreiptis į
B. R. Pietkiewicz — LA 3-1083

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450
BRIGHTON PARKE

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

švarus 2 po 4 kamb. mur. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

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

B. 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Bu mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Muisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po 5)4 kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tn» 

Notary Public

273’ W. 43 r d St — CL 4-2390

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

REAL ESTATE
HELP VVANTED — VYRAI

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471*0321

Will pay top rate for exper’d injection molding machine opera. 
Steady work with automatic inereases. Many benefits including pro
fit sharing and hospitalization. Public transportation available to

MAKRAY MFG. CO.
4400 N. KAULĖM AVĖ.. TEL — 456-7100
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SALES ■ M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 
LIl’.PTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 
KARKLUPENUOSE — A. Baranauskas 
SĄMOKSLAS — V. Volertas

viemoer of M UlS.
A L E X ŠATAS — R EALTOR

Mato Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Purk 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti I mūsų ištaiga 
ir Išsirinkti U katalogo.

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau-

Ulinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.

\ i ĖST V E

Mūr. 5 kamb. ‘"ranch” stiliaus 
bungalovv. $18,000. Tu čias. Adr.: 
113S0 So. Natoma Avė. Savininkas 
— VI 7-0350.
iiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
miiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiini

Arti Marąuette pko.
3 meti, modernus. 1 % aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli).
2 U vonios. Idealus gyventi su tė- i 
vais. Arti transport. ir mokyk. Įver- I Time and % for hollday WOTk, al- 
tinti reikia pamatyti. Prie 83 ir Ca- so Cpedit union and paid vacation.
lifarnia. Kaina $44,900,

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš

tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Dabai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

Marąuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj S kamb. butas. 
$1 8,900.

Prie 71 ir Western — Med. 6 
kamb. namas.Pirksite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

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

(I kamb. 10 metų de luite mū:. 
buųgalow. prie Marąuette pko. J % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr.gr Q p

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

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California 
$28.600.

6 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr California. $19,000.

5 K krab. 3 metų mūr. bungalow 
orte Marąuette Pk. 418.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
kamb. 6 metų mūras. Platus 

lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

2-jų butų gražus mūras. 2 po 6 
kamb. Gazo šildymas. Prie Maria 
High. $27,000.

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įm,ok#H

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1 tį akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Highvvay, Lemonte $50,000.00.

lotas 30 p. Marąuette Parke
Gražus 2 butų namas Marąuette 

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

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

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

REMKITE “DRAUGĄ”.

Experienced
in

Prcducing Projectiles 
By Hot Cup 

Cold Draw Process

Send Resume or Contact 
Mr. Galloway or Mr. VVoodel

American 
Manufacturing Co. 

Fort Worth, Texas

OFFICE CLEANING
Full time permanent employees 

needed now to fili jobs in N. W. 
Chicago and suburban areas. Oar 
helpful.

GOOD STARTING SALARIES

No experience necessary.

APPLY PERSONNEL 
200 W. Ohio St. Tel. 661-4038

BODY MAN
EXPERIENCED 

Top wages. Call 8 a.m. - 6 p.m.

638*3099 or 638-6635

VYRAI IR MOTERYS

COOKS AND PANTRY VVOMEN
For exclusive motei in Dės Plaines, 
III. Excellent conditions and bene
fits.. Apply in person.

HOLIDAY INN 
Maiinheim & Touby, Dės Plaines

-»i !.}■ D ANTEI) MOTERYS

BOOKKEEPER
Light Typing, Small Office, Pleas- 
ant Surroundings, Good Benefits. 

Call in Morning

MR. KERMAN EA 7 2828

Waitresses Wanted
EXPERIENCED

Lunch or dinner. Niles location. 
Call bettveen 2 and 4 P.M.

Y0 7-8180

CLERK TYPIST
Mušt type detail minded- Figure 
aptitude. Company benefits, good

rting salary.
TEL.  488-4000

Neringos Restoranui reikalinga 
INDŲ PLOVĖJA ir VIRĖJOS PA
DĖJĖJA. Dirbti pilną laiką ar da
liną laiką. 2632 W. 71 St.

INSURANCE
Mortage Department

Position open for experienced 
woman in our insurance and Mort
gage Department. Typing reąuired. 
No selling.

Liberty Federal 
Savkigs & Loan Assee.

5700 N. LINCOLN 
Mr. Burns — Tel. 334-1200

REMKITE “DRAUGĄ’

n

P L A S T I C S

DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

HELI VVANTEI) - VYRAI

WAREHOUSEMAN
Receiving. Shipping and filling of 
Orders. Paid Hospitalization and 
Major Medical.

DEHNER COMPANY 
Call 848-2443

CABINET MAKERS
EXPERIENCED

Call 372-4036. Ask for Bill Hill 
or Pete Pederson.

FORGE
SHOP

WORKERS
Day Shiit 

No piece work

* FLAT DIE HAMMERS

* HAMMER HELPERS

* HAMMER DRIVERS

* FLOOR MEN
Mušt be reliable stead?

workers. All benefits and 
Steady employment in a 
clean shop.

ANDERSON SHUMAKER 
COMPANY

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

Industrial Metai 
Fabricator 
— n e e d s — 

HELI - ARC 
WELDERS

tSteady work. Paid holidays. Paid* 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY 

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

SAW FILER
EXPERIENCED

Top wages and overtime. Paid holi
days & other benefits. Inąuire —
2044 VV. Lake St. MO 6-8251

Volksvvagon Dealer
NEEDS

SERVICE ADVISER
Autu expe.rieneo necessary. Good 
starting salary with bonus 5 day 
week with many company benefit«-.

PLEASE PHONE 275-3500 
ASK FOR JERRY

GLENLAKE
IMPORT MOTORS
6035 NO. BROADWAY 

TEL. — 275-3500
Auto Mechanics Needetl 

2 LINE MEN
Muat have dealarship. 

Experience Ford pref. būt not 
necessary.

Also Transmission Men.

Call Baniey — 581-5858

4.00
2.50
3.00
3.00
2.50
2.50
3.50

«aaui



KETURI MILIJONAI TIKINČIŲJŲ 

PRISIMINS PABALTIJO TAUTAS

JURGIS JANUŠAITIS
Philadelphijos Metropolijos i čių taryba, kuriai priklauso 14 

Amerikiečių komitetas (protestantų sektų ir atstovauja
"Lėlio 15 d. Philadelphijoje, 2,500,000 žmonių, taip pat išlei- 

Petro ir Povilo katedroje Į džia proklamaciją. Metodistų 
vysk. J. Gordon Howard savo 
ruoštu išleidžia ganytojišką laiš
ką jam priklausančiom 567 baž
nyčiom su 250,000 narių.

Kaip matote .ruošiamoji E- 
kumeninė Maldos diena sutam
pa ir su mūsų tautos liūdnaisiais 
birželio įvykiais ir šią skaudžią 
tautos tragediją pristatysime ir 
laisvajam pasauliui labai pla
čioje apimtyje.

Taip pat turiu pažymėti, kad 
mūsų rengiama Ekumeninės 
Maldos diena sutampa su birže
lio 15 d. vakare prasidedančiu 
keturių dienų šeštomis Krikščio
nių vienybės studijomis suva
žiavimu. Šio suvažiavimo daly
viai arkivyskupijos yra ragina
mi dalyvauti ir mūsų Maldos 
dienoje. Yra galimybė, jog mū
sų pamaldose dalyvaus iš Ro
mos atvykęs Krikščionių Vie
nybės sekretoriato vadovas kar
dinolas Jan Willebrands.

— Maldos diena įvyksta Šv. 
Petro ir Povilo katedroje. Tad 
kokią numatote atlikti progra
mą pačioje katedroje?

— Birželio 15 d. 2 vai. kated
roje iškilmės pradedamos muz. 
Z. Nomeikos vargonų koncertu. 
Vėliau seks Ekumeninės pamal
dos. Pamokslus pasakys kardi
nolas John J. Krol ir Pennsyl
vanijos liuteronų prezidentas 
kun. dr. William A. Janson, Jr. 
Giedos jungtinis pabalt’ečių cho 
ras, kuriam diriguos L. Kaulinis 
ir V. Mandvėre, giedos tenoras, 
estas, Heinz Riivald.

— Dirbate, kaip matau, su
tartinai su latviais ir estais. 
Kaip vertinate šią gražią są
jungą?

— Didesnius darbus atlikti ga 
lime tik sutartinai su kitų tauty
bių žmonėmis, šiuo atveju su 
latviais ir estais dirbti yra vie
nas malonumas. Šios jungties 
pasėkoje ir turėsime šią Eku
meninę Maldos dieną, kuri sa
vo iškilumu prašoks daugelį ren 
gtų parengimų. Tuo labiau, kad 
apjungiame visas religijas, vi
sas sektas, visas bažnyčias vie
nam tikslui ir teigčiau — kovai 
prieš komunizmą, kuris yra pa
vergęs ir mūsų kraštą Lietuvą. 
Tad su bendro likimo broliais 

‘latviais ir estais dirbdami, ti
kimės pasiekti labai teigiamų re 
zultatų ir mūsų pavergtiems 
kraštams, — telefonu ilgoką po
kalbį baigė energingas, jaunas 
'dealistas, uolus jaunosios kar
tos visuomenininkas, jungtinio 
komiteto vykd. komiteto pirmi
ninkas Alg. Gečys.

Tenka pasigerėti Philadelphi
jos lietuvių, latvių ir estų gra
žiomis pastangomis siekiant vie
ningo darbo tokiuose dideliuose 
užmojuose, kaip šis, kuris įvai
riais būdais ir plačiai šių trijų 
Pabaltijo kraštų reikalus tin
kamai pristatys plačiajai ame
rikiečių masei.

Malda, visų sutartinas darbas

birželio 
Šv.
ruošia Ekumeninę dieną su pla 
čia ir prasminga programa. A- 
pie šį naują ir reikšmingą įvykį 
įdomių žinių pateikia vykdomo
jo komiteto pirmininkas Alg. 
Gečys.

— Sakykite, kas paskatino 
tokią Ekumeninę dieną ruošti?

— Pernai sudarėme bendrą 
< lietuvių, latvių ir estų komitetą 
^Pabaltijo valstybių nepriklauso

mybėms paminėti, įjūris kovo 
8 d. suruošė tam tikslui banke
tą, į kurį atsilankė per 1,000 žmo 
nių. Banketo metu pagerbėme 
ir apdovanojome keturis nusipel 
niusius mūsų reikalui amerikie
čius: Pennsylvanijos universite
to prezidentą dr. Gaylord Harn- 

^vell, JAV kongreso atstovą Da
niel J. Flood, milijoninio tiražo 
“The Philadelphia Evening Bul- 
letin” vedamųjų straipsnių re
daktorių Paul Jonės ir Philadel- 
phijos arkivyskupą kard. John 
J. Krol. Pirmieji trys bankete 
dalyvavo, o kard. Krol atsiuntė 
savo atstovą. Audiencijos metu 
jis atsiprašė negalįs asmeniškai 
bankete dalyvauti, nes laikosi 
principo dalyvauti asmeniškai 

v tik su religija ar labdara suriš
tuose parengimuose. Siūlė su
ruošti ką nors bendro turinčio 
su vienu iš tų ir tada jis mie
lai tokiame parengime dalyvau
tų. Kardinolo iškeltoji idėja 
mums patiko ir to pasėkoje štai 
turime Ekumeninę dieną.

— Ko norima atsiekti šiuo re- 
£ tu ir ne eiliniu įvykiu?
P — Manome, kad Ekumeninė 

diena būsianti naujas dalykas 
krikščioniškų religijų santykiuo
se. Tokiems įvykiams radijas, 
televizija ir spauda, paprastai, 
skiria ypatingą dėmesį. Prama- 
tome, kad šį įvykį būsią galima 
surišti ir su Pabaltijo valstybių 
didžiąja tragedija, būsią gali
ma išryškinti ir mūsų pastan
gas atkovoti savo valstybėms 
laisvę. Drauge bus idealus bū- 
das pristatyti amerikiečiams 

' mūsų siekius ir iškelti religijos 
persekiojimo faktus bolševikų 
užimtuose Pabaltijo kraštuose. 
Ekumeninė Maldos diena yra ir 
politinis reikalas, ką paryškina 
ir kard. Krol mums atsiųstas 
laiškas. —

__ Ar ši Ekumeninė Maldos
diena ribosis daugiau lokaliniu 
požiūriu, ar apims ir platesnes 
Philadelphijos gyventojų sritis?

— Ekumeninėje Maldos die
noje be kard. Krol dalyvauja 
visa eilė vyskupų ir Bažnyčių 
tarybų (dr. Cornelsen ir kun. 
Fedoronko) pirmininkai. Tikime, 
kad aukštų dvasiškių sulauksi
me iki 70. Mūsų užmoju labai 
domisi ir teikia visokeriopą pa
ramą radijas, televizija ir spau
da. Religijos persekiojimą dis
kutuosime dvejose radijo pro
gramose. Dvi gal ir trys televi
zijos stotys žada duoti laiko mū
sų kraštų problemoms svarsty
ti. Ta proga amerikiečių spau
doje pasirodys straipsniai, ku- 

► riuos pagal mūsų suteiktą me
džiagą ruošia keletas žurnalistų.

Įdomiausias ir propagandos 
atžvilgiu vertingiausias dalykas 
yra paskelbimai maldos dienų 
už kenčiančias Tyliąsias Pabal
tijo Bažnyčias. Birželio 15 d. 
visose Philadelphijos ir Allen- 
towno katalikų bažnyčiose bus 
meldžiamasi Pabaltijo tautų in
tencija. AUentowno vysk. Mc 
Shea yra išleidęs ganytojišką 
laišką, kuris birželio 15 d. bus 
skaitomas tos vyskupijos visose 
bažnyčiose. Tai svarbu ypač dėl . 
to, kad jo vyskupijai priklauso , 
visos anglių kasyklų rajono lie
tuvių parapijos. Kiek tai liečia 
Philadelphijos a rkivyskupi ją,
tai bus už mūsų kraštą meldžia
masi 312 parapijų, turinčių 1, 
300,000 parapiečių. Katalikus 
paseks ir proteštantM, Bafoy-

Marąuette Parko lituanistinės mokyklos aštuntokų išleistuvėse septin
tokai Saulius Gylys ir Ramunė Kubiliūtė klauso atsisveikinimo žodžio, 
kurį skaito aštuntokė Violeta Sobieskytė. Šalia stovi/ aštuntokas To
mas Vaičius, pasiruošęs septintokams perduoti tradicinį .mokyklos raktą.

Nuotr. V. Vaitkaus

JAUNOS BALERINOS JAUNIMO 
CENTRE

Trejus metus Chicagoje vei- Ivičiūtė, I. Ramanauskaitė, V. Ra- 
kianti Jaunučio Puodžiūno bale- sutytė, E. Stančiauskaitė, A. ir D. 
to studija jau gražiai pažengusi Vaičaitytės, V. Balniutė, V. Ščer- 
ir pasiekusi pirmaujančią vietą— baite.

Jeigu dauguma šios studijos lan
kytojų ir nešoks teatrų scenose, 
tai jos bus dailesnės, elegantiš
kesnės ir net sveikesnės.

Kūrybingi ir darbštūs
Pažymėtina, kad kiekvienam 

programos numeriui buvo ir sce
novaizdžio paįvairinimas —nau
jos dekoracijos, paruoštos K. Ve
selkos.

“Danos” baleto kostiumai sa 
vo lietuviškais ornamentais ypač 
žaviai atrodė. J. Puodžiūnas šia
me pastatyme parodė daug kūry
biškumo choreografijoje, o V. Ka 
rosaitė daug darbo įdėjo ir daug 
sumanumo parodė ruošdama ko
stiumus. Apšvietimą tvarkė V. Žy 
gas. Džiugu, kad žiūrovų buvo 
pilna salė. Jie džiaugėsi ne tik 
programa, bet ir vaišių skanu
mynais.

J. Daugi.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. birželio mėn. 11 d. 7

A. -Į- A

THEODORE DANBER
DAMBRAUSKAS

Gyveno 7040 So. Rockvvell Street, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 10 d., 1969 m., 9:35 vai. ryto, sulaukęs,' 72 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leonard, marti La- 

Verne, anūkai Lawrence ir Linda, dukterėčia Nancy Rcmen- 
chus, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras a. a. Catherine ir tėvas a. a. Evelyn.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 

71st Street. Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 13 d. iš ko
plyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Adrian parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. 476-2345.

juk jos mokinės ir 
roję atliko baletą.

‘Danos” ope- Žydinti jaunystė, judėsiu lanks 
tumas, kostiumų ryškumas pa-

Šeštadienį Jaunimo centre ši traukė publikos dėmesį ir šį nu 
studija suruošė vakarą su turinin merį lydėjo itin gausūs plojimai.
ga programa, kurioje dalyvavo 
per 60 jaunučių “balerinų”.

Vyresniosios sėkmingai atliko'

“Danos” baletas 
Paskutiniuoju numeriu buvo 

pakartotas J. Gaidelio operos “Da
Minkaus “Paąuitą”. Čia vikriai nos” baletas, grakščiai atliekamas 
sušoko K. Bakštytė, V. Balniūtė, vyresnių mergaičių.
V. Galėnaitė, L. Jauniūtė, G. Le- 
onaitė, V. Ščerbaitė, L. Streit, V. 
Viščiūtė, J. Kolytė. Ypač šį nume 
rį savo šokiu praturtino profesio
nalų lygyje esantieji studijos mo
kytojai: V. Karosaitė ir J. Puo
džiūnas.

Čaikovskio “Mėnesiena” 
Antruoju numeriu sekė “Mė

nesiena”, muzika Čaikovskio ir

Apskritai, šis baleto vakaras 
žiūrovams suteikė gražaus pasi
tenkinimo'. Matėsi, kaip nuošir
džiai ir sėkmingai su stipriais pe
dagoginiais sugebėjimais dirba J. 
Puodžiūnas, tarpais susilaukda
mas pagalbos iš V. Karosaitės.

Baleto mokykla daug duoda 
mūsų mažiesiems, įpratindama

_ . ,. , i prie ritmo pajautimo, tikslių gru-
Confrey. Čia buvo gera proga injų -udėsiUj d dama daiIes. 
pasirodyti jauniausiems, atlie-, nes kQno formaSj kvindama au_
kant katinukų, katyčių, vabaliu
kų vaidmenį.

Jau ir šie pradedantieji turi rit
mo pajautimą, įpratę atlikti sude
rintus grupinius judesius. Čia lie 
tuviškomis pavardėmis buvo to
kios šokėjos: R. Dapkutė, L. Dū- 
dėnaitė, R. Kupstytė, A. Tallat- 
Kelpšaitė, V. Venclauskaitė, V. 
Vitkauskaitė, A. Urbutytė, R. Zu- 
lytė, L. Žilinskaitė, R. Čemaus- 
kaitė, S. Damkutė, T. Deveikytė, 
V. Dirvonytė, R. Gaižutytė, G. 
Kerelytė, A. Matušytė, R. Naru
šytė, D. Urbutytė, O. Barauskai
tė, L. Linaitė, V. Ramonaitė. 

“Parke”
Sudėtingesnis numeris buvo 

truputį vyresniųjų — Offenba- 
cho “Parke”. Čia jau matėsi ryš
kesnė pažanga. Čia dalyvavo A. 
Aleknaitė, I. Jurkšaitė, J. Kerely- 
tė, R. Vasiukevičiūtė, D. Barškė- 
tytė, E), ir R. Garūnaitės, L. Slon 
skytė, I. Toliušytė, F. Banytė, D. 
Kaunaitė, R. Karaliūnaitė, V. Ka 
valiūnaitė, L. Mikelevičiūtė, V. 
Ramonaitė, S. Jurkšaitytė, I. Ra- 
cevičiūtė.

Chopino “Ruduo”

Įspūdingas numeris buvo Cho- 
pino “Ruduo”, kurį atliko dar pa 
augesnės: L. Andrijauskaitė, D. 
Kaunaitė, M. Kulytė, M. Krasaus 
kaitė, R. Markulytė, I. Pranske-

gančius raumenis, įpratindama

tepriartina laisvės rytmetį ir 
šioms trims Baltijos tautoms, 
kurios šiuo metu neša sunkų 
raudonųjų jungą.

Henry Stuppy, Vietnamo karo invalidas, kartu- su savo seserimi baigė 
Southern California universitetą. Jis į universitetą atgabentas iš San 
Diego iigčhfiies.

— Poezijos rinkinio išleidimas 
panašus žiedlapio Įmetimui į giliau
sią prarają ir atgarsio laukimui. —

Don Marąuis

Compton, Calif., išrinktas meru 
negras Douglas Dollarinde, 46 m. 
Tai pirmas negras to miesto is-

prie elegantiškumo ir grakštumo, torijoj

Brangiam dėdei ir mūsų sponsoriui 
' A + A

ALEKSANDRUI ŠIMKŪNUI minis, 
mielą tetą ELVYRĄ ŠIMKŪNIENĘ, sūnus RIMANTĄ 
ir dr ALGIMANTĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Zigmas, Antanina, Algirdas, 
Beverly ir Valerija Bazarai

BALF'o 95 skyr. pirmininkui

JONUI PEČIULIUI,
jo tėvui

A. -Į- A. PETRUI PEČIULIUI
Raseiniuose mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

BALF’o 95 skyr. Valdyba 
ir nariai

A. -f- A.
MARIJAI RAUBIENEI mirus, 

mielus draugus VYTAUTĄ ir ALĘ NAMIKUS, ir tė
velius p.p. NAMIKUS, nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Viktoras ir Regina Kučai

Mirus mylimai motinai Lietuvoje,
ONUTEI GALVYDIENEI

bei jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

šv. Antano parapijos bažnytinio choro 
vadovas ir choristai

Mielam
A. -J- A.

ALEKSANDRUI GEŠVENTUI 
mirus,

nuoširdžią užuojautą išreiškia visai jo šeimai ir 
kartu liūdi

Kaunai

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE 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.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraidas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. REpubUc 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

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

8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

3319 S. LITUANICA AVĖ,

VASAITIS — I
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, n.T TeL 636-2320



M DRAUGAS, trečiadienis, 1960 m. birželio mėn. 11 d.

X šv. Jurgio par. mokyklą 
baigė 17 berniukų ir 16 mergai
čių. Jiems diplomus sekmadienį 
bažnyčioje išdalino par. klebo
nas kun. A. Kįahkunas, pamoks 
le paragindamas toliau siekti 
mokslo katalikiškoje dvasioje. 
Po pamaldų buvo bendri pusry
čiai, kuriuos suruošė išv. Jurgio 
moterų klubas. Programą pra
vedė J. Rudminas, įnešdamas 
malonaus humoro. Pinigines do
vanas tolimesniam mokymuisi 
gavo J. Shortih iš Šv. Kazimiero
- Marijos alumniečių sąjungos. 
S. Zwinak iš Šv. Jurgio moterų 
klubo, R. Fox i, šv. Vardo drau 
gijos. Klasės pirmininkė J. 
Short pasakė padėkos žodį. Ra
šinio konkursą laimėjusi B. Da 
bulskytė gavo $500 iš Commu- 
nity Fund. Už uolų pamokų lan
kymą gavo dovaną be kitų ir P. 
Bičiūnas, kurio motina yra sa
vininkė Healthy Food restorano.

x Balfo piknikas turėjęs į- 
vykti birželio 1 d., dėl blogo oro 
nukeltas į birželio 15 d. Balfo 
išvažiavime birželio 15 d. bus 
paminėta Lietuvos okupacija ir 
didieji išvežimai. Garbės sve
čiais būti yra kviečiami buvę Si
biro tremtiniai. Visus maloniai 
prašome birželio 15 d. dalyvau
ti išvažiavime Bučio sode.

X Mrs. Chas Bukaveckas ir 
Mrs. Helen Verbela, Amer. liet. 
R. katalikių moterų sąjungos 
veikėjos Miami, Floridoje, dėko 
damos už teikiamą informaciją, 
atsiuntė “Draugui” padėkos lais 
kelį ir 10 dolerių auką. Nuošir
džiai dėkojame.

X Kęstutis Paulius Dirkis, 
Illinois steito Respublikonų an- 
samblejos pirmininl’.cas ir Pasau
lio Pilotų Unijos taupymo kasų 
valdytojas, išvyko porai savai
čių su šeima atostogų.

X JAV LB Centro valdybos
posėdis įvyko birželio 5 dieną 
pirmininko B. Nainio gyvenvie
tėje. Tarp (kitų klausimų buvo 
svarstytas ir kultūros kongreso 
skolų mokėjimo reikalas. Skolų 
išmokėjimu rūpinasi C<itro val
dybos sudaryta komisija: flcun. 
Jonas Borevičius, SJ, Antanas 
Šantaras ir Kostas Dočkus.

X “Kas daryt, kad ne tik il
gai, bet ir laimingai gyventum”
— 272 Alvudo radijo paskaita 
šį ketvirtadienį, birželio 12 d. 10 
v. r. Barčus Radijo valandoj.

X Antanas Rėklaitis, Lietuvių 
fondo valdybos vykd. vicepirm. 
ir reikalų vedėjas birželio 11 d. 
išvyko atostoų. Atostogų metu 
jj pavaduoja Kleopas A Survi
las, valdybos sekretorius.

X Stud. Antanas Rauchas 
tvarkys apšvietimus bei garsi
nius pritaikymus liūdnųjų birže
lio įvykių minėjime birželio 20 
d., 7:30 v. v. Jaunimo centre.

X Brighton Parke pasirodė 
laikraštėlis “Jaunimo Jėgos” 
kurį paruošė lituanistikos klasės 
mokiniai, globėja mok. IS. Jony- 
nienė.

X Labai tinka miegamuosiuo
se Welbilt vėsintuvai: jais gali
ma kambarį išvėdinti ir šviežią 
orą pritraukti. Gradinskas. 
2512 W. 47 St., FR 6-1998. 
Atd. lig 6 v. v., pirmad. ir ketv. 
lig 9 v. v. (sk.)

X Tauragės Klubo pranešime 
tūpusiame “Draugo” birželio 3- 
4-6 d. laidoje, apie įvyksimą 
pikniką turėjo būti “Gros K. 
Ramanausko orkestras”, 
ko orkestras.”

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. (šk.)

X Ateitininkų sendraugių 
stovyklos kapelionu šiais metais 
bus kun. dr. Petras Celiešius. 
Stovykla bus užbaigta šeštadienį 
koncertu, kurį atliks Iz. Motie
kaitienės studijos mokiniai. Sto
vykla vyks Dainavoje nuo rug
piūčio 3 iki 10 d. Norintieji gau 
ti kambarį kviečiami registruo
tis pas Jurgį Mikailą, 24334 
Pierce Avė., Southfield, Mich 
48075. Registruojantis reikia į- 
mokėti 15.00 dol.

X BLPT Krivūlės išvažiavi
mas į Spaičio daržą, Willow 
Springs įvyks liepos 4 d. Visi 
Krivūlės įvyks liepos 4 d. Visi 
renkasi 12 vai. d.

x Cicero Šv. Antano parapi
joj birželio 13 d. minima šv. 
Antano šventė. Visi parapiečiai 
raginami dalyvauti šv. Mišiose 
tą dieną Šv. Antano garbei. Šv. 
Mišios bus 6, 6:30, 7 ir 8 v. r., 
o vakare 7 v. bus Mišios lietu
viškai, kurias atnašaus kun. 
Andrius Naudžiūnas MIC, ir pa 
sakys pamokslą. Po Mišių bus 
procesija.

X Rita Marija Šeflerytė bir
želio 6 d. baigė seselių vadovau
jamą gimnaziją — “Assisi Aca- 
demy“. Nuo rudens, Chicagos 
šiaurinėj daly — Lake Forest, 
lankys mergaičių kolegiją -“Co
llege of the Sacred Heart.” Be 
tiesioginių pareigų Rita priklau
so Korp. Neo - Lituania tautinių 
šokių grupei ir yra tos Korp. 
junjorė. Vasaros atostogas pra
leist išskrenda dviem mėnesiam 
į Europą.

X Roselando lituanistinė mo 
kykla mokslo metus baigė birže
lio 7 d. Mokyklą baigė ir pažy
mėjimus gavo Danutė Ūsevičiū- 
tė, Dalia Sadauskaitė ir Linas 
Dagys. LB Roselando apyl.; 
pirm. Br. Macevičius gerus 
mokinius apdovanojo vertingo
mis lietuviškomis knygomis. Be 
to, mokyklos vedėja- mok. M. 
Peteraitienė savo bendradarbei 
mokytojai Valerijai Sparkytei i 
iškilmingai įteikė diplomą, ikaip 
padėkos ženklą skirtą LB Švie
timo tarybos, už darbą lituanis
tinėje mokykloje. Sekantiems 
1969/70 m. m. išrinktas tėvų 
komitetas: dr. Pr. Sutkus, La
zauskienė, Kaušienė, Grišma- 
nauskienė ir J. Pilipauskas.

X Kun. Juozas Budzeika.
MIC, Šv. Kazimiero seselėms 
praves metines rekolekcijas | 
birž. 14 d. — 21 d.

X Dail. Antano Petrikonio
tapybos darbų paroda Cleve
lande atidaroma birž. 13 d. 
v. v. Čiurlionio namuose. Atda
ra — šeštadienį nuo 10 v. r. iki 
10 v. v., sekmadienį nuo 10 v. 
r. iki 9 v. v.

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: į

Lithuanian Martyrs’ Chapel 
Fund,

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

Į Chicagos 
žinios

GALIMAS DUJŲ SPROGIMAS
Northern Illinois Gas kompa

nija patikrina, kad ir Chicago
je • gali įvykti panašus dujų 
sprogimas, koks įvyko Gary 
mieste, apdraskęs 25 namus, 
bet ramina gyventojus, aišk n- 
dama, kad tokiam atvejui yra 
tiktai vienas šansas iš mili'’o-'o

NPPI P-*P<TI ALDEPMANĄ
Į KARIŠKĄ TARNYBĄ

Šiomis dienomis Illinois ape
liacinė konrsiia svarsto, ar pa
imti į karišką tarnybą 14-o k) 
wardo alderma^ą Edward Bur- 
ke, 26 m. amžiaus ir viengungį. 
Anksčiau dabartinis alderma- 
nas buvo atleistas nuo kariškos 
tarnybos, nes buvo pilnalaikis 
universiteto studentas. Dabar 
teigia, kad turi išlaikyti motiną 

Į ir du jaunesnius brolius.
20 000 TONŲ JAVŲ 

EUROPON
Kanados laivas Federal St. 

Laurent iš Chicagos Calumet 
uosto Europon išvežė 720.000 
bušelių kukurūzų ir 78,000 bu
šelių soya pupų, atseit iš viso 
20,000 tonų javų. Chicagos is
torijoje tai sudaro didž'ausią 
javų krovinį bet kada išsiųstą 
Europon.

PAVOGĖ VARINIŲ ŠRATŲ
Iš Middlewest Freightway 

kompanijos kiemo pavogtas 
sunkvežimis, kuriame buvo 41,- 
000 svarų varinių šratų. Krovi
nio vertė siekia $25,000.

$1,000 UŽ POLICININKĄ
Meksikos policijai išsiųsta 

plakatų, siūlančių $1,000 už in
formacija apie kovo mėnesyje 
dingusį su savo privačiu lėktu
vu Chicagos policijos kapitoną 
Maurice Begner.

GALI PRISTIGTI ALAUS
Bravorų darbininkų unijos 

nariai 3,049 balsais (prieš 507) 
Milwaukėje balsavo streikuoti 
prieš Schlitz, Pąbst, Blatz, Mil
ler ir Gettleman bravorus. Dar
bo kontraktui užsibaigus, dar
bininkai siekia algų padidinimo.

PREKINIŲ SPRAUSMINIŲ 
SKRIDIMAI EUROPON

Seaboard oro linija liepos 8 
d. pradės prekinius sprausminių 
skridimus iš Chicagos Europon. 
Lig šiol tos linijos skridimai bu
vo tiktai iš rytų pakraščio.

— Kun. Ant. Saulaitis, SJ,
neseniai įšventintas įkunigu, at
vyksta į Detroitą. Birželio 13 d. 
(penktadienį) 7 vai. vak. Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje jis laikys 
šv. Mišias — įvyks primicijų pa
kartojimas su palaiminimu. Po 
šv. Mišių priėmimas parapijos 
salėje. Ruošia skautai ir ateiti
ninkai. Visi Ikviečiami dalyvauti.

East St. Louis Tautinės s-gos 
apyl. 10-čio minėjime programos 
dalyvės. Pirmoj eilėj Rita Švarcai
tė ir Zita Krikščiūnaitė, antroj — 
Kristina Švarcaitė ir Daiva Lujy- 
tė.

X Aleks. Gešventas, 71 m. 
amž., vakar po sunkios ligos 
mirė Loretto ligoninėje. Jis gy
veno Cicero, BĮ., ir yra daug 
padėjęs Lietuvoje gyvenantiems 
susisiekti su giminėmis Vaka
ruose, ypač JAV. Dirbo vertėju 
Central Parcel Service. Laidoja
mas šeštadienį.

įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plaėas Medžiagą siųsti: 704a So Claremont Avė., Chicago, IH. 60636

MES ESAME LIETUVIAI

(Tęsinys)
Kai aš buvau toks, kaip jūs, 

aš ėjau į mokyklą su italais, 
slovėnais. Jie visuomet sakyda
vo, kad jie yra italai, ar slo
vėnai, nors jau jų tėvai buvo 
mažiukai atvežti į Ameriką ar
ba gimę čia ir gal jų tėvai jau 
į tą pačią mokyklą ėjo. Kiek aš 
pastebėjau besimokydamas vi 
eokiose mokyklose, pradžios 
mokykloj, gimnazijoje, univer
sitete, kad kitų tautų žmonės, 

I kilę iš žinomų tautų, laikė sa
ve tų tautų žmonėmis, šventė 
tų tautų šventes, laikėsi įvai
rių savo tautos tradicijų. Jie, 
kaip ir mes, čia gyvena Ame
rikoje, priklauso Amerikos 
valstybei, myli Ameriką, nes 
čia užaugo, mokslus išėjo ir vi
są kitą gyvenimą veda, bet 
kartu neatsisako savo tautos, 
savo kilmės, savo įkalbos, savo 
papročių ir tradicijų. Tik mes 
lietuviai galvojame, kad mes 
amerikonai, nes mokame kalbė
ti amerikoniškai ir Amerikoje 
gyvename. Jau retas iš jūsų, 
kuris galėtų gražiai lietuviškai 
kalbėti, jau gal kai kas iš jūsij 
ir nesuprantat, ką aš čia ra
šau, nes nemokat kalbos. Aš 
dar už jus visus mažesnis bu
vau atvežtas į Ameriką, o ko
dėl aš turiu į jus kalbėti lietu
viškai, aš galiu tą patį labai 
gražiai pasakyti ir amerikoniš
kai. Bet aš nuo pat mažens ži- 
nojau, kad aš esu lietuvis ir ne
norėjau pavirsti nei į vokietį,

Marąuette Parko lit. m-los IV sk. 
mokinė

VYTURĖLIS
Tokiu vardu, kiekvienais me

tais, Marąuette Parko lit. m-la 
išleidžia mokyklos mokinių 
laikraštėlį. Šį kartą pasirodė 80 
pusi. Morkūno spaustuvėje 
spausdintas. Labai gausiai ilius 
truotas, daug fotografijų iš mo
kyklos gyvenimo. Įdomių 
straipsnių ir eilėraščių. Septyni 
puslapiai mokinių rankraščių 
kopijų. Laikraštėlį redagavo de
vyni redaktoriai: Dainė Naru- 
tytė. 8 sk., Liana Ramonaitė, 8 
sk., Pranas Pranckevičius, 8 sk., 
Ramunė Kubiliūtė, 7 sk , Domas 
Lapkus, 7 sk., Daiva Valaiyttė, 
6 sk., Kęstutis Dapkus, 6 sk., 
Dalia Bfaišytė, 5 sk., Marytė 
Andijonaitė, 5 sk. Vasaros metu 
T. Žv. skaitytojus supažindin- 
sim su kai kuriais “Vyturėlio” 
straipsniais. Laikraštėli išleido 
mokvklos tėvu komitetas. Nuo
traukos Z. ir L. Degučių.

Redaktorius

ASILO UODEGA
— Kaip tu susilaužei ranką, 

žaizdamas asilo uodegas?
— Aš mėginau su tikru asi

lu.
MAŽAS MISTELIS

Tai vieta, kur gatvės lemuos 
pritemsta, kai įjungi elektrinį 
skutiklį.

žydą ar italą. Jūs žinot, kad aš 
esu krepšininkas — jeigu ne- 
suprantat, tai aš esu basket- 
ball player. Man teko važinėti 
po Europą, žaidžiau Ispanijoj, 
man teko būti Pietų Amerikoj, 
taip pat ir tolimoj Australijoj. 
Kur aš tik buvau, visur saikiau, 
kad aš esu lietuvis iš Ameri
kos ir kad mano kraštas Lietu
va yra komunistų užimtas — 
ten žmonės priespaudoj gyvena 
ir nėra jokios laisvės. Lietuva 
yra netekusi savo nepriklauso
mybės. Visur mane mylėjo ir 
gerbė ir niekur aš nieko nenu
stojau, kad save lietuviu vadi
nau ir Lietuvos vardą bei jos 
nelaimes pasakojau. Ir kokia 
mums lietuviams buvo garbė, 
kai Kanadoje mes buvome 
Skaitomi tikrais lietuviais žai
dėjais, žaidėme tikrai už Lie
tuvą. Pagal visas tradicijas, 
Kanados vyriausybė užgrojo 
Lietuvos himną pirma, o Ka
nados tik po Lietuvos, tai ati
duodama svečiams pirmenybė 
ir garbė. Prisimenu, tada bu
vau dar labai jaunas ir rungty
nės buvo labai sunkios, mes 
buvome jau pralaimėję. Buvo
me lygiomis su Kanados Olim
pine komanda. Bet tada man 
teko laimė mesti baudą ir mes
damas galvojau: Lietuva turi 
laimėti, lietuviai turi laimėti. 
Laimingai įmečiau ir mes bu
vom laimėtojai, nugalėję net pa 
saulinio aukščio komandą, Ka
nados olimpinę komandą.

Ką aš noriu jums pasakyti? 
Noriu pasakyti, kad nesivadin- 
kim k:tų tautų vardu, o būkim, 
kuo esame gimę. Mes lietuviai, 
nuo senovės iki pat dabar, esa
me graži, sveika ir garbinga 
tauta. Niekas iš tavęs nesi
juoks kai tu pasakysi, jog esi 
lietuvis, nes visi žino, kad tu 
esi lietuvis. Žmogus savęs nie
kur negali paslėpti. Bet jeigu 
būsi lietuvis ir sakysi, kad esi 
amerikonas, ar kitas, visi juok
ai iš tavęs, nes žinos, kad tu 
nori būti ne tuo, kuo esi. ir sa
vo tautos nenori ar gėdiniesi. 
Visi apie tave galvos juokingai 
ir juoksis už tavo nugaros, o 
mes lietuviai tokius vadinsime 
savo tautos išdavikais. Taigi, 
pagalvok, ar norėsi būti Lietu
vos tautos Išdaviku. Išdavikas 
— visam pasaulyj pats blogiau
sias vardas. Taigi. “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt”.

Ed. Modestas

TĖVEIAS

Mano tėvelis yra labai geras. 
Jis yra gydytojas. Jis nėra toks, 
kaip kiti gydytojai. Kiti gydy
tojai eina į darbą ir pareina na
mo. Mano tėvelis kiekvieną sek- 
mad’enį eina į ligoninę. Baigęs 
kabinete dirbti, jis dažnai va
žiuoja į žmonių namus jų apžiū
rėti.

Vieną kartą jis parėjo namo 
vėlai ir atsigulė. Tada suskam
bėjo telefonas. Vaikas serga ir 
jo mama nori, kad gydytoias 
ateitų. Jo namai toli, jau vėlu, 
mano tėvelis pavargęs, bet jis 
vistiek eina. Sunku būti gydy
toju. Mano tėvelis yra geriau
sias tėvelis visame pasaulyje.

Magdutė Belickaitė, V sk. 
“Pirmieji Žingsniai”, K. 
Donelaičio lit. mok. laikr.

SUŽEISTAS ŽMOGUS

Gydytojas: — Jūs blogai per
šautas.

Sužeistasis: — Visi žino, kad 
nė vienas nebuvo gerai peršau
tas.

Ji

Pavasario gėlės. Asta Baškauskaitė, Brockton, Mass., 9 m.

PAVASARĖLISMANO MOKYTOJAS
Aš savo mokytoją labai my

liu, ji turi su mumis daug dar
bo. Ji rūpinasi mumis. Ji myli 
savo klasėje visus vaikus vieno
dai. Kai ji kalba su mano ma
myte, ji visada sako, kad pas 
ją visi vaikai geri. Labai dažnai 
vaikai išdykauja, neklauso. Ji 
juos bara, bet jie vistiek ne
klauso. Aš manau, tada jai skau 
da širdis. Ji yra mano mokytoja 
jau penkti metai. Aš buvau la
bai mažytė, kai aš atėjau į jos 
klasę, man dar nebuvo šešių 
metų. Ir dabar aš girdėjau, kad 
ji jau mus daugiau nemokys: 
ji mokys kitą skyrių. Man labai 
liūdna .aš nežinau, kaip aš be 
jos galėsiu būti. Aš manau, Kad 
mano nauja mokytoia irgi bus 
gera. Kas nori mokyti vaikus, 
tas myli vaikus.

Aš linkiu savo mylimai mo
kytojai daug laimės, kad ją kiti 
vaikai taip mylėtų, kaip aš ją 
myliu.

Violeta Matnkaitė,
Dariaus - Girėno lit. 
m-los V sk. mok.

PAVASARIS

Aš laukiu pavasario, nes pa
vasari atsikelia gamta. Atsike
lia gėlės, paukščiai gieda ir sau
lė šiltai šviečia. Vaikai laksto 
pievose ir dainuoja linksmas 
daineles. Todėl man patinka pa
vasaris.

Vida šoliflnaitė, 3 sik.
Iš “Jaunystės Žaibo” Le
mento lit. m-los mokinių 
laikr. gegužės mėn. 1969.

Pražydo gėlytė tėvelio dienai. Piešė Danutė Kizlaitytė, d.

Pavasarėliai jau atėjo 
Per kalnus ir miškus,
Vaikai linksmai šokinėja 
Po žaliuojančius laukus.

Prie upelio žydi 
Gėlyčių krūvelė,
Medžių lapai sprogsta 
Gražiais pumpurėliais.

Rita Neverauskaltė, V sh 
I. "Skambučio" L. B. Detroit 

Apylinkės Lituanistinės Mokyklo 
neperiodinio laikraštėlio nr. 2 (4)
1969 m.

KODĖL AŠ LANKAU 
LITUANISTINĘ MOKYKLĄ?

Aš esu Marąuette Parko mo, 
kyklos mokinė. Aš lankau litua 
nistinę mokyklą, nes noriu iš 
mokti gerai kalbėti, skaityti ii 
rašyti lietuviškai. O jeigu kads 
mūsų tėvynė Lietuva bus lais 
va, kad galėčiau ten nuvykti ii 
pasikalbėti lietuviškai.

Loreta Zubrytė,
Marąuette Parko lit. 
mok. IV sk mokinė

SARKOFAGŲ KILMĖ

Sarkofagu senovėje buvo va 
dinama ypatingos rūšies klin 
tis, ikiuri sunaikindavo kūną.

Plinijaus liudijimu, klintį var 
todavo karstams gaminti. Toto 
karstas turėjo savybę per 4( 
dienų be pėdsakų sunaikint 
jame esantį lavoną, net ir jc 
kaulius, išskyrus dantis.

Pats žodis sarkofagas reiškiu 
mėsos rijiką.


