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Lietuva pirmauja mėsos 
gamyboje 

SOVIETAI KLASTOJA NET STATISTIKĄ 

VALTERIS BANAITIS, Draugo korespondentas Bonnoje 
r _ ! 

Cinikai sako, statistika tesanti 81.8 kg per metus, i ačiau—jeigu 
kita melo forma.Kur ji laikoma pritaikysime FAO korektyvą, Lie 
"klasių kovos ginklu", ji tam
panti menu apgaudinėti save. 
Gi, planuojant liaudies ūkį to
kiais statistiniais daviniais — me
nas pavirsta į monus. Sovietų 
statistikos daviniai dirbtinai iš
pūsti — "pučia" visi siekiant 
premijų už plano kiekybinį per
pildymą. Vakarų statistiniai da-

tuvos norma sumažėtų iki 53 kg 
ir prilygtų maždaug Lenkijai 
(1968: 52). Prieš karą Lietuvos 
gyventojai irgi suvartodavo dau
giau mėsos kaip lenkai. Šiandien 
vaizdas ne kitoks, nors skirtu
mų esama: didžiuma industrinės 
mėsos gamybos iš Lietuvos išve
žama Rusijon — iš Lenkijos be-

viniai priešingai — veikiau su- veik nieko. Be to, Lenkijos ž.ū 
mažinti, vien jau dėl mokesčių' apsiėjo be priverstinės kolekty 
sistemos.Be to, žinoma, kad sta 
tistikos matai nevienodi. Sovie
tuose tyčia pasirinkta "infliaci-
nė" metodika — jau didesni skai 
čiai, juo didesni "laimėjimai". 
Lyginan sovietų ir vakarų da
vinius, reikia korektyvo, suma
žinant skaičių "infliaciją". 

Tokį korektyvą apskaičiuoti te
gali specialistai ar tarpt, organi
zacijos. JT Maitinimo ir ž.ū. or
ganizacija (FAO) Romoje se
niau išleido visur prigijusi korek
tyvą dėl grūdinių kultūrų der
liaus. Sovietinio "biologinio" ar 
"klojimo" derliaus duomenis 
reikia sumažinti 10-20 proc., kad 
prilygtų vakaruose įprastam ma
tui. T a pati FAO š.m. vasrio 
biuletenyje įvedė tokį pat korek
tyvą ir mėsos gamybai Sovieti
nius davinius tenka sumažinti 
beveik pilnu ketvirtadaliu. 

Mėsos norma nepakankama 

Priežastys: sovietai į "mėsą" 
įskaito ir paukštieną (8-10 proc. 

vizacijos, be masinio ūkininkijos 
naikinimo, be apiplėšimo ir 
kraujo praliejimo... 

Sovietai gamins 
"šveicariškus" 

laikrodžius 
Prancūzų Šveicarijos laikrodi

ninkai ateina į pagalbą Sovietų 
Sąjungai.Genevos spaudos prane
šimu, jie nutarė galutinai pasi
rašyti, 1968 m. bandymui pradė
tą trijų punktų sutartį: moksli-
nis-techninis bendradarbiavimas, 
teisinis susitarimas dėl patentų 
ir prekybos praplėtimas. Šveica
rai žino, kad, sovietai ūkinių sun
kumų akivaizdoje, dabar vargu 
ar pirks šveicariškus laikrodžius. 
Tačiau, tai galėtų pasikeisti kri
zei praėJus.Tiek pirklių nuomo
nės. Politiškai galvojant spauda 
kitokios nuomonės. 

Ji teigia, kad sovietai laikro
džių gamyboje kiekybiškai jau 

Su jaunimu turi rūpesčiu ir sovietai 

Amerikiečiai Kambodijoje vis daugiau randa priešo sukrautų maisto atsargų. 

Kambodija bus Amerikos laimėjimas 
LONDONAS. — London Dai

ly Telegraph rašo, jog debesė
liai, kurie susisuko virš Nixo-
no galvos, gali virsti sidabriniu 
vainiku. Kad Kambodijos ope
racijos bus didelis karinis lai
mėjimas, jau pradedama nea
bejoti. Ho Či Minh kelias per-

kaip buvo. iki šiol, reikės metų 
laiko. Iki to laiko Pietų Vietna
mo armijos bus pilnai pareng
tos tam susitikimui, nors ame
rikiečiai ir bus pasitraukę. 

Nėra tik aiškus Laoso liki
mas ir kyla klausimas dėl pa
čios Kambcdijos armijcs sugebė 

Nauja krize 
del Kubos? 

kirs tas ir sutrumpintas. Sąjun-j jrmo susitvarkyti su priešais, 
gininkų jėgos jau baigė valyti į Tačiau vis vien operacijos vai-

davinių) kurią vakarai veda at- j stovi antroje vietoje pasaulyje. 
Kokia gali būti "abipusė nau
da" iš tokios sutarties? Jų pramo
nė kokybiškai, technologiškai tik 
rai jie siekia įsigyti "know-how" 
iš šveicarų; interesuoti jie ir pa
tentais, dėl apsaugos garanta
vimo galima būti įvairios nuo
monės. Kas liečia prekybą, tai 
vargu ar sovietai pirks daugiau 
šveicariškų laikrodžių net krizei 
praėjus.Veikiau jie sieks užversti 
rinkas savais "šveicariškais" fa 

tinimosi ekspertai nustatė, kad brikatais, ir teiks "brolišką" pa

skirai. Sovietų mėsos gamybon 
įskaitoma ne tik gyvulių gryna 
mėsa, bet ir taukai, galvos, ko
jos, viduriai. Vakaruose gi statis
tika skaičiuojama tik "red meat 
only", taigi be "subproduk
tų". FAO biuletenis nau
jai žperskaičiuoja ir mėsos var
tojimo normą vienam žmogui 
per 1968 m: Čekoslovakija 68, 
Lenkija 52, Sovietų Sąjunga 36 
kg (statistika nurodo 48) 

tokia norma būtų pakankama 
subtropinio klimato kraštams. 
Daug šaltesnio klimato Sovietų 
Sąjungai tokia norma esanti vi
sai nepakankama. Amerika, beje, 
1968 m. pasiekė 80 kg. per me
tus vartojimo normą. 

Lietuvoj 

Lietuvos statistika 1967 m. nu
rodo 71 kg suvartotos mėsos as
meniui, sovietiniam vidurkiui 
esant 46 kg. Vadinasi Lietuvos 
norma 54 proc. aukštesnė, kas 
ne naujiena: Lietuvoje ir prieš 
1940 nu žmonės maitinosi ge
riau negu Sov. Sąjungoje.Įdomu 
ir tai, kad Lietuva mėsos gamy
boje bene pirmauja visoj Sąjun
goj. Bet ir vartojime ji pasiekė 
bene patį aukščiausią rodyklį: 
1969 m. sovietinė "mokslinė mė
sos vartojimo norma" nustatyta 

Pasimokė iš 
Indonezijos 

JAKARTA. _ Grupė Kam
bodijos karininkų praėjusių me
tų lapkričio mėnesi slaptai lan
kėsi Indonezijos sostinėje, pas
kui sausio mėnesi vizitą pakar
tojo ir pastudijavo, kaip Indo
nezijos kariuomenė nuvertė sa
vo diktatorių Sukamo. Tada 
labiau suprantama, kodėl Indo
nezija buvo pirmoji, kuri pa
siuntė ginklus generolui Lon 
Nol. 

galbą neišsivysčiusioms šalims, 
pastatant jiems "sovietinius" lai
krodžių fabrikus (pav. Indijai). 

Vb. 

Mekongo upę ir Phnom Penh 
jau nėra apsuptas miestas. Ne
užilgo sąjungininkai susitiks su 
Kambodijos kariuomene, kuri 
stumia priešą iš vakarų. 

Komunistų nuostoliai dideli, 
no^s iie ir kažin kaio stengiasi 
nestoti j mūši i r manevruoja. 
gi sąjungininku lab^i maži. I? 
visko matyti , kad ik; Betr^Bgjo 
sezono pradžios amerikiečiai, at
si traukdami, bus pasiekę savo 
t i k s ė s . Komunistu daliniai np-
galės gauti papildymu net ir iš 
jūros, bus visiškoj bėdoj. Me
kongo upės de1ta pirmą karta 
nuo karo pradžios bus išvalyta 
ir joje ta ika t ikrai bus atsta
ty ta . 

Kitos išeities nebuvo 

Galimas dalykas, kad rudeni 
komunistai mėgins sugrįžti į sa
vo pirmykščiai stovyklas. Kad 
galėtų pradėti savo tolimesnes 
operacijas tokiu intensyvumu, 

šiai jau matyti . Nixonas tu rė 
tų būti pakaltintas, jei nebūtų 
padaręs to, ką padarė. Priešin
gu atveju būtų-reikėję a tšaukt i 
numatytą kariuomenės a t i t rau
kimą, ją ten laikyti ir laukti vis 
naujų aukų arba negarbingai 
prisitraukti, paprašius ta ikos ir 
besąlyginiai kapituliuoti, — bai
sia laikraštis. 

MIAMI. — Kitos savaitės 
(geg. 25 d.) Newsweek rašo, 
kad Amerikos žvalgybos įstai
gos skelbia, jog bręs ta nauja 
Kubos krizė, šiuo kar tu gali 
būt i bombonešiai. Ta rp Rusijos 
ir Kubos pradėjo skraidyti bom 
bonešiai "Meška". J ie kol k a s 
paruost i tik žvalgybiniams tiks 
lams, aprūpinti foto kameromis 
ir elektroniniais sekimo apara
ta is . Jie gali skristi be kuro pa
pildymo 8.000 mylių ir pakelti 
dvi vandenilio bombas, gali skr i 
sti labai žemai ir išvengti rada
ro tinklo. Kol kas visi bombo
nešiai iš Havanos grįžta atgal . 
bet gali jie ir negrįžti. 

WASHINGTON. — Chicago 
Tribūne Washingtono korespon
dentas Willard Edwards rašo, 
kad ne vien Amerika turi var
go su jaunimu. Vargas ir to
kiems policiniams kraštams 
kaip Rusija. Tik ten gal kitokio 
pobūdžio i r turi didesnį pagrin-
dą. 

Rusijoj disidentai daugiausia 
reiškiasi pogrindine spauda, ku
rioj puolama valdžia ir negero
vės. Tas pats ir kitose už ge
ležinės uždangos šalyse. Skir
tumas toks, kad ten nėra jokių 
viešų demonstracijų prieš val
džios rūmus, nėra nei keiksmų, 
nėra provokacijų prieš policiją. 
Kiekvienas toks mėginimas baig 
tus i sunkiomis bausmėmis. Ne
žiūrint to, patys komunistai pri 
paž^ta , kad jų režimas ant vul
kano, kuris gali sprogti kiek
vieną dieną. Jie gyvena nuola
tinėje baimėje ir nežinojime. 

Rusijos tikslai nepasikeitė 

Du senato pakomitečiai, val
stybės saugumo ir užsieno eko
nominės politikos, paskelbė pro
fesoriaus Leonard Shapiro, Bri
tanijos sovietinių studijų deka
no liudijimus apie Sovietų Są
jungą. Shapiro laikomas didžiau 

Valomas Kambodijos pajūris 
SAIGCNAS. — Pietų Viet

namas pradėjo iš eilės jau dvy
liktą frontą prieš komunistus 
Kambodijoie. 10,000 vyrų .̂ u 
20C amerikiečių patarėjų pra
dėjo kampaniją prieš priešo įsi
tvirtinimus netoli Siamo įlan
kos, pajūry. Per pirmąsias dvi 
dienas jau žuvo 384 komunistų 
kariai. Pietų vietnamiečiai, sa
ko, neteko 16 užmuštais ir 66 
sužeistais. Priešo pasipriešini
mas šiuo kar t y ra dideHs. Pietų 
vietnamiečių dalinys, 3,000 vy
rų,, paėmė Takeo miestą, 40 
mylių i pietus nuo Kambodijos 
sostinės. 

Budos gimtadienio proga Pie
tų Vietnamas buvo paskelbęs 
vienos dienos paliaubas, bet š-
Vietnamas to nesilaikė. 

Debbie Shelton iš Norfolk. Va. 
naujoji "Miss Amerika". 

Popiežiaus 50 metu 
kunigystes jubiliejus 

Operacijos Kambodįjoj lėtėja 
Sąjungininkų operacijos Kam

bodijoje ima mažėti. Tam y ra 
priežasčių. Pirma, priešo pasi
priešinimas stiprėja. Pradžioj 
išbėgioję komunistai, dabar pra
deda grįžti ir pulti amerikiečius 
bei vietnamiečius. Antra, p ra- į Vatikanas. — Sekminių dieną 
deda pūst musonai. Tie vėjai ry - i p r i e § fe p e t r o baziliką Paulius 
ta is kraštą padengia rūkais, gi j v i , minėdamas savo 50 metų ku-
vakarais užeina lietus. Karinės | nįgystės jubiliejų, įšventino 279 

kunigus. Naujieji kunigai buvo 
parinkti iš penkių žemynų: 210 
iš Europos, 26 iš Pietų Amerikos, 

operacijos vyksta kokias šešias 
valandas į parą. Pagaliau ka
riuomenės slinkimo į priekį su
lėtinimas aiškinamas, kad vy
rai užim.ti kitais darbais, kaip 
pvz. valymas ir rinkimas, ieš
kojimas užimtose srityse paslėp j vo iš Italijos — 175. Kiekviena 
tų ginklų ir kitokių atsargų. ; Italijos diecezija buvo prašoma 
Politinis uždavinys užimtose sr i 
tyse sulėtina karinį. 

"Fishhook" iškyšulys, mano
ma, kad jau Z0r> išvalytas. 

Atrodo, kad pati kėdė lekia j langą, o stiklai į ga/.vę. 
scena, kai streikuoja dudentai. 

Tai įprastinė 

Bendra arabų 
ūkine sistema 

TRIPOLI. — Libija. Eg ip ta s 
ir Sudanas sutarė sudaryt i bend j 
rą ūkinę sistemą. Pradžioje su
derins muitų reikalus, vėliau 
tarpusavyje juos visai panai
kins. Dar vM;au tarp trijų šalių 

į nebus sienų -;apitalui ir darbui. 
T a s viskas v-^da į tolimesnę po
litinę uniją. 

Kaip tas praktiškai bus. tuo 
tarpu sunku pasakyti. Stebėto
jai tvirtina, jcg laisvas kapi talo 
ir darbo jėgos judėjimas y p a ^ 
Libijai gali atnešti t am t ik ro 
chaoso ir etninių problemų. Li
bija teturi 1.8 mil. gyventojų, 
ir jai trūks*a darbo jėgos, gi 
Egiptas, su 30 mil. gyventojų, 
tu r i gerai neruoštu specialistų, 
bet neturi ji» ms darbo. Yra pa
vojus, kad tf. ia bus masinė dar
bo jėgos emgracija į Libiją, ir 
ilgainiui Libija liks t ik Eg ip to 
provincija, su libiečių mažuma, ' Ameriką tempia kiekvienas į save 

siu tos srit ies autoritetu. Taip 
pat komitetai paskelbė 16 spe
cialistų pareiškimą apie Rytų 
Europos ūkį. Iš tų pareiškimų 
matyti, kad nereikia turėt i iliu
z i ja j°g Rusija yra pakeitusi 
savo ketinimus ir su ja bus ga
lima sugyventi. Gaila, kad net 
kai kurie senatoriai tąja iliuzi
ja gyvena. Rusijos tikslas buvo 
ir bus užkariauti visą pasaulį, 
vadinas, paversti jį komunisti
niu ir valdyti iš Maskvos. 

Tik laimė, kad Rusijos vadai 
sensta. Vidutinis politbiuro na
rio amžius yra virš 60. kai dau
giau negu pusė visų Rusijos ko
munistų. 14 mil., yra jaunesni 
nei 4O metų. 

Pogrindini., laikraštis 

Shapiro sako, kad paskuti
niuoju pora metų sovietų va
dams kelia rūpesčio, jog regu
liariai, kas du mėnesiai išekia 
pogrindinis laikraštis. Laikraš
tis gerai suredaguotas, puikiai 
atspaustas, gerai suorganizuo
tas paskirstymo tinklas, pasie
kia visą Sovietų Sąjungą ir su
gebama prašmugeliuoti ir į už
sienį. Redaguoja jaunieji intelek 
tualai. gerai informuoti kas de
dasi viduje ir į reikalą žiūri re
aliai. 

Sovietų policija juos vadina 
nesveikais, jei pagautų uždary
tų Į kalėjimus ar siųstų i Sibirą 
tačiau visos jaunos generacijos 
uždaryti vistiek negalėtų. 

Sunkumą valdžiai sudaro dar 
tas faktas, kad tiems disiden
tams jaumioiiams vis tiaugiau 
randas simpatijų ir pritarimų 
aukštuosiuose sluoksniuose. 

Nuslėpti, kas darosi vakaruo
se, jos ekonominio pranašumo 
ir laisvės negalima. Priespauda 
ir melagystė Rusijos jaunimui 
jau per daug įkyrėjo ir t a s di
dina prarają tarp generacijos 
ir Rusijos imperijos valdovų, — 
baigia Edwards. 

Paleido Kubos žvejus 
MIAMI. — Kubos pabėgėliai 

buvo pagrobę Kubos žvejų lai
vą su 11 jūrininkų ir juos netoli 
Bahamų laikė kaip Įkaitus, no
rėdami mainais gauti politinių 
kalinių. Castro tokių mainų ne
sutiko daryti. Tada pabėgėliai 
sulaikytuosius žvejus paleido ir 
paliko juos Bahamų salų val
džiai sugrąžinti į Kubą. 

Anders laidojamas 
Monte Cassino 

LONDONAS. — Lenkų ge
nerolas Anders bus pervežtas iš 

25 S Azijos, 11 Šiaurės Amerikos j Londono į Italiją ir šeštadienį, 
ir 7 Afrikos. Jie reprezentavo 33 
kraštus. Didžiausias skaičius bu-

atsiųsti savo kandidatą. Prasidė
jus iškilmėms, užėjo smarkus lie
tus, bet tas nesutrukdė šventiš
kos nuotaikos. 

gegužės 23 d. iškilmingai palai
dotas tarp savo kritusių karių 
Monte Cassino vienuolyno ka
pinėse. 

HOUSTON. — Neil Arm-
strong. pirmasis žmogus mėnu
ly, astronautų korpusą palieka 
ir vadovaus Erdvių tyrimo į-
staigos aeronautikos programai 
Washingtone. J o žinioje bus 
koordinavimas darbų bei tyrinė
jimų ta rp valdžios ir privačių 
kompanijų. 

KALENDORIUS 

šv. Remardi-
Eidvilas, Vy

kis vokiečiu spaudos). 

Gegužės 20 d-: 
nas. šv. Alfreda, 
gintė. 

Gegužės 21 d.: šv. Andrius, 
šv. Izberga, Vaidevutis, Vyd-
minė. 

Saulė teka 5:26. leidžias 8:08. 

ORAS 

Kiek vėsiau, temperatūra ne
toli 80 laipsnių, galanas lietus 
su perkūnija. 

- t r ' - i 



. v ~ 

*<*:•: e* 
m 

" '" "•' et . :c 
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LSS J. A. V. VIDURIO RAJONO 
VEIKLA 1967-1969 METAIS 

Vidurio rajoną sudaro viene-, kalų. Darbo koordinavimui su 
visuomenės Įvairiom organizaci
jom ryšius palaiko rajono vadas. 

tai Omahoje, Detroite, Clevelan-
de ir Chicagoje. 

Nedidelė lietuvių Omahos vie- Akademikas sk. G. Plačas jau pen-
tovė, kuri laiką buvo apmirusi, ketą metų leidžia draugovės lai-
bet atsiradus entuziastams, at- kraštelį "Skiltį". 
gaivino skautų-skaučių veikimą. Rajone suruošta 50 metų Ju-

! VISI DALYVAUKIM LAUŽE 

Aušros Vartų, Kernavės ir Li-
tuanicos tuntų jaunesnieji skau
tai - skautės ir Nidos laivo udry-
tės gegužės 22 d., 7:30 vai. vaka
ro, Marquette parke prie 71 ir 
Mozart gatvių rengia įdomų skau-

\ tiška laužą. Tėveliai ir visuome
nė maloniai kviečiami dalyvau
ti. Vyresnieji broliai-sesės, skau-
tininkės ir skautininkai nuošir
džiai laukiami. Skautai-tės atsi
neša atsisėdimui antklodes, pa
žymėtas jų vardais. 

GINTARO VADOVIŲ 
MOKYKLA 

THE L1THUANIAN WOHLD-W!DE DAILY 

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Te i. LUdlo\v 5 9500 

Ši vadovių mokykla kas metai 
vyks kitame rajone. Šiais metais, 

Chicagos skautiškųjų vienetų vėliavos šv. Jurgio dienos sueigoje. 
Nuotr. Rimo Dagio 

l v.s. Irenos Lukoševičienės ini-
SS Tarybai ir Chicagos skauti-1 kviesta s. fil. S. Gedgaudienės, ciatyva vadovių-vų mokykla vyks 
ninkų-kių Ramovės valdybai. JASS vicepirm., į ASD centrinės rugpiūčio 1-8 d. Montrealio "Bal-

Dabar JAV Vidurio rajono va- j valdybos posėdį. Diskutavome tijos" stovyklavietėje.Tuo pat lai-

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published dai'y. 
except Sundays, days aft >r Christma< and Eąster by the Li.thuaniaD 

Catho::c Press Society 

Sabscription: $i/.(>G per yr. in Cook Cuunty. Illinois. $15 per 
year outside Cook ^'ounty, SIS foreigr. countries. 

P r e n u m e r a t a : Meta-ns ' į metų 3 men. 1 mėn 
Cook County, Illinois $17.00 9.00 5.00 2.00 
Kitur JAV $15.00 8.00 4.50 1 75 
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50 5.50 2 25 

• Redakcija dirba kasdien 
830 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:3o — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

Jie dalyvavo Jubiliejinėje stovyk- biliejinė stovykla savo dalyvių 
loję, atsiuntė atstovus į Dainavos• skaičiumi pralenkė visus lūkes-
vadovų-vių suvažiavimą ir turėjoi čius. Stovyklaujantieji parodė mū 
savo stovyklą. Vietininkė R. Mi- sų j aun imo didelį norą tokiose 
cutaitė, vietininkas A. Antanė
lis. 

Detroito tunto veikla eina į-

stovyklose dalyvauti. Jubiliejinės 
stovyklos parengiamiems dar
bams vadovavo s. L. Ramanaus-

dovybę sudaro: rajono vadas v.s. Į mums rūpimais reikalais. Priėjo-
Pranas Nedas ir vadeivos — ps. j me nutarimo ateityje pasikeisti 
Irena Kerelienė ir v.s. Aleksas Ka- į informacijomis ir koordinuoti 

prastu keliu. Tuntininkas senas. kas. Rako stovyklos komiteto pir-
skautų vadovas s. C. Anužis gra
žiai pasirodęs Jubiliejinėje stovyk
loje. Skaučių tunt. akademike Ą. 
Tamuiionytė. Abu tuntai kas
met surengia stovyklą naujoje 
vietoje. 

Detroite s. V. Paužos rūpesčiu 
buvo surengta pirmoji Kaziuko 
mugė, taip paplitusi po visą Š. 
Amerikos kontinentą. . 

mininkas. Jis tam reikalui pa
šventė visus tų metų savaitga
lius. Talkininkavo Lituanikos 
tunto vadovai ir dalis tėvų. 

T u n t a m s vadovauja: "Aušros 
Var tų" — tunt. filisterė s. Eidu-
kienė, Kernavės — filisterė s. D. 
Dundzilienė, Nidos laivui — 
valt. B. Putriutė ir Lituanikos — 

raliūnas. Pasikeitusios yra Chica
gos ir kitų šio rajono skautiškų
jų vienetų vadovybės. 

SĖKMINGA ASS PAVASARIO 
SAVAITĖS RUOŠA 

s. J. Paronis, kuris su skautais 
Clevelandas turi nemažą skai- dirba, be pertraukos, dar nuo 

čių vyresniųjų skautų-čių, vado- I Vokietijos laikų 
vų, kurie prisideda prie skautiš-1 

Birželio 13-21 d. Dainavos sto
vyklavietėje, Mich. ruošiama a-
kademinė stovykla — Pavasario 
savaitė. Jos parengiamuosius dar
bus atlieka speciali komisija, s. 
fil. Liudos Rugienienės vadovau-
jama.Jos adresas: 30717 Lund Dr. I rijošienė pravedė sueigą ir pra 
Warren, Mich. 48093. Į vertė praeities veiklos lapus. Ei 

Jau nustatyta programa ir pa-1 lė vadovių — v.s. I. Ruseckienė, 
kviesti paskaitininkai bei prane-: P- Jucėnienė, ps. M. Banevičiūtė, 

vyr. skaučių ir akademikių veik 
lą. 

Hartfordo "Šatrijos" vietinin-
kija, š.m. kovo 5 d., šventė sa
vo veiklos 20 metų sukaktį. Iškil
mingoje sueigoje dalyvavo v.s. A. 
Saulaitis, v.s. O. Saulaitienė, At
lanto raj. vadeivė s. D. Siemaš-
kienė. Kadangi Hartforde buvau 
pirmoji jaun. skaučių drauginin
ke, ši šventė man buvo lyg mie
las grįžimas namo. V. s. K Ma-

Tel. ofiso HE 4-5849 rea. 388-2233 Ofiso HE 4-181S REZ. P B .6-980! 

ML L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

DR. PETER T. BRAZIS 

sėjai. Jų tarpe yra kun. dr. J. Ku-: ps. B. Kirkutytė- Bernotienė, s. D . 
bilius, prof. kun. s. St. Yla, fil. Banevičienė, ps. B. Zdanienė, ps. 

Vadovu-viu suvažiavimas Dai- !s- B r - Jameikienė, dr. Juozas Gir- G. Aleksandravičienė ps. A. Sei
ko darbo. 1 i kiekvienais me- j navoje praėjo gražioj nuotaikoje įnius> f i l- L Grinius, arch. dr. fil. | mminkiene ir kt. dirbo ir tebe-

sutraukęs pajėgiausias jėgas. F i - 1 A -KulPa> Y * ^ ū n a s . V. s. Br. į dirba su -sesėmis. Jų veikla pasi-
stovyklas. Vadeivės s. B. Kožicie- i i j s t s dr V Černiaus pašnekę- K v i k l y s i stovyklą atveš didžiu- j žymi darbštumu ir pareigmgu-
nės iniciatyva buvo surengtas s y s"visiems patiko ir dalyviai pa- N <aP i e 4 5 ° V ! ' e n e t u ) Didžiosios mu. Hartfordo Šatrijietėms linki-
vadovių suvažiavimas. Visus pa- Į geidavo jų daugiau. Jaunimas Lietuvos kunigaikštijos monetų ir me ilgiausių metų. 
rengimo darbus ^ atliko vietos j norėjo daugiau diskusijų pareikš- me^[i^i rinkinį, senosios Lietu 
skautininkės, talkininkaujant a 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71«t Street 

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-». 
antr., penkt 1-5, treč. ir šešt. t l i 
nusitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmS 

DR. EDMUNO E, CIARA 
OPTOMETRISTA£ 

2709 West 51st Stre*t 
TEL. GR 6-24O0 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
Ketv. 
tad. 10 

ir 7—9; antrad. ir penk 
seštad. 10—2 vai. 

ti savo nuomonių. Dalyviai pa-
kademikėms. Tuntams vadovau- į geidavo rengti tokius suvažiavi-
ja: s. X. Kersnauskaitė ir inž. j m u s kasmet. Tą patį pareiškė ir 
Meilus, j Clevelando vadovių suvažiavi-

Chicagos tuntai yra didžiausi Į m a s . " 
Sąjungoje Daug dabartinių va-i Chicagoje leidžiami dienraš-
dovų-vių pradėjo tuntuose skau- į čiai "Draugas" ir"Naujienos? ' tū
tai, vyresnieji vadovai atvedė sa- \ „ skautiškus skyrius. Jiems su-
vo vaikus, taip kad visi sudarė; maniai rdaguoja s. J. Regienė ir s. 
vieną, mielą skautišką šeimą, i B. Vosvlius. Redaktoriai palankūs 
Kidn 

vos spaudos pavyzdžius, nepri
klausomos Lietuvos monetas, po-
perinius pinigus, kai kuriuos į-
domius ir retus dokumentus. Bus 
ir jo paskaita. J stovyklą atvyks
ta du žymūs mūsų dailininkai 
bei tautodailininkai — Tamo
šaičiai. Mūsų studijuojantis jau
nimas iš jų visų galės pasisemti 
daug lietuviškos stiprybės. 

PRADĖTI LEISTI 
SESERIJOS AIDAI 

LS Seserijos Vyriausioji Skau
tininke s. Lilė Milukienė pradė
jo leisti informacini biuletenį 
"Seserijos Aidai"': Seserijos vadi— 
jos narių informacijai. Biuletenis 
— dviejų puslapių, multiplikuo
tas fotostatiniu būdu. Pateikia 

m e n a s tuntas turi savitą vei- , skautiškiems reikalams ypač 
dą. Aušros Vartų ir Lituanikos, " D r a u g o " redaktorius ps. kun. 
skautų tuntai šįmet mini savo Į p r . Garšva. 
20 metų veiklos sukaktis. T u n - ! Skautininko Vyskupo A. Deks-
tai daro save vienetų sueigas kas ' n | 0 pagerbime skautai-tės akty-
sekmadienį Tėvų jėzuitų Jauni- v j a į dalyvavo. S. Vysk. A. Dek-
mo namuose. Kasmet rengiamos s n y s savo pasikalbėjime per A. 
turtingos Kaziuko mugės, kuriosI Rudžio radijo Forumą, pabrėžė, 
sutraukia apie 5-8 tūkstančius j k a d skautybė jam yra daug davu-
lankytofq ir sudaro pagrindinį s ; ; 0 y p a č "gerojo darbelio" pa-
paiamų šaltinį. i reiga pasilikusi visam gyvenimui, 

Stovvklai lėšos telkiamos ir do- svarbiausias Seserijos žinias ir 
vanų paskirstymo keliu. Šiam rei
kalui platinimo knygelės iš
siuntinėtos ASS nariams ir viene
tams. Prašome atsiskaitymą pa
skubinti. Dovanas paskyrė: dr. 
Zotovas — dail. A. Tamošaičio 
paveikslą, Br. Kviklys "Mūsų Lie
tuvos" 4 tomus, dail. A. Petriko-
nis —savo pieštą paveikslą. 

Iš viso stovykla žada būti įdo-

VS pranešimus. Visa medžiaga 
aiški ir kondensuota. Balandžio 
mėnesį išėjo du pirmieji nume
riai. 

ku vyks ir skautų Ąžuolo Vado
vų Mokykla.Stovyklos mokestis 
apie 3 doleriai dienai. Į Gintaro 
vadovių mokyklą vyks tuntinin-
kių ir vietininkių pasiūlytos va
dovės nuo 15 m. amžiaus (at
darais atvejais ir jaunesnės). 

VISŲ VADOVIŲ DĖMESIUI 

LS Seserijos vyriausioji skauti
ninke s. L. Milukienė prašo visas 
vadoves atkreipti dėmesį į mūsų 
organizacijos pavadinimą anglų 
kalboje. Rašant čekius ar kitais 
atvejais svetimtaučių tarpe pra
šoma naudoti išimtinai tik Lithu-
anian Scouts Assoc., Inc. Įsi
dėmėkime 

DEDIKACIJA MIRUSIAM 
VADOVUI 

T o r o n t o "Šatrijos" t u n t o k a n 
k l i n i n k ė s d a l y v a v o M a i r o n i o l i
t u a n i s t i n ė s m o k y k l o s m o k s l o m e 
tų p a b a i g o s ir M o t i n o s d i e n o s Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

. . . . v- l r i j r, . ., . , . atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001. 
minėjime gegužes 10 d., Pnsikeh-1 
mo parapijos salėje. Jos skambi
no "Sadutę", šokant mokyklos 
mokinėms. Šis momentas buvo 
pristatytas kaip ypatinga dedika
cija buvusiam vadovui a. a. v.s. 
Stp. Kairiui. 

RUOŠIASI VYČIŲ 
ĮŽODŽIUI 

Toronte skautų vyčių ' įžodį 
ruošiasi duoti šie Mindaugo drau 
govės skautai: L. Baltakys, D. 
Marijošius, G. Kalinauskas, A. Si-
monavičius, R. Marijošius, L. Sa-
plys ir A. Valiūnas. 

(Nukelta į 6 pusi.) 

Ofs. 735-4477. Rez. P R 8-6960 

DR, E. DECKYS 
GYDYTOJA fR CHIRURGE 
S P E C I A L Y B E — S E R V T ? I R 

EM<K>E%E£ U G O S 
: R A W F O R D M E D I C A L BCUJAMB 

6449 So. Piilaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

m. W. M. EISIN-EIS!*** 
AknšerfJa Ir mot«rtj Ilgos 

Ginekologine Chirorvija 

6132 S. Kedzie Ave.. W A 5-?670 

Specialybe v i d a u s l igos 
2454 W e s t 7 1 s t S tree t 

(71-os Ir Campbell' a t e . kampas) 
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4—S p. p. Še*tad. 9 v. r. iki 12 d. 

OB. FROK PLEŠKĄS 
O P T O M E T R T S T A S 

K a ' b a l ie tuviškai 
2618 W. 7 1 s t St . Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akmlos ir 
"coiitact lenses". 

Vai. paga! susitarimą. Uždaryta treC. 

DR. A. PUSTELMKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso P R 6-7800; Xamu 925-7697 

5159 S o u t h D a m e n A v e a u e 
Valandos tik pagal susitariruą 

TrečiadieEia'ls už'jar>-ta 

MIRĖ V.S. ANTANAS 
KRAUSAS 

- _ . . . . dėl ils ir «ravo herha i r W s I m i i r turininga. Pats laikas jai 
Chicagcs skautams vaistinm- ^ £ ^ 1 ^ ' ruoštis ir paskubėti užsiregistruo-

kas Rakąs padovanojo savo uki, i SKa"«-ISK5 iei.]eię. Iti K 
esanti 240 mylių nuo Chicagos I Kiekvienai organizacijai rūpi 
— Michigano valstijoje. Prie turėti kuo daugiausiai savo išsi-
tos dovanos gavimo daug prisi-. mokslinusio jaunimo (akademi-
dėjo ir tarpininkavo dr. St. ir M. ; n io ) . Skaitlingiausias jis buvo pir-
Budriai. ! m a m čia mūsų gyvenimo dešimt-

Stovykloje tuntai pastatė 3 vir- j mėtyje. Čia gimęs jaunimas ma-
tuves su valgyklomis, kuriose, į žiau vadovavimu domisi, todėl 
lietui lyjant, vyksta užsiėmimai, j reikalinga vyresniųjų talka. Daug 
Visi pastatai su šuliniais kaš tą- 'akademinio jaunimo dirba vado
vo daugiau kaip 30,000 dol., nes
kaitant savanoriško darbo. T a m e 
ūkvje įvyko ir Jubiliejinė stovyk
la. 

Visi tuntai kartų stovyklauja 
Rakė. Kasmet visi tuntai kartu 
daro Šv.Jurgio sueigą vienoje val
diškoje mokykloje, kur susirenka 
500-600 jaunimo. Kelis kartus per 
metus yra daromi tunrihinkų ir 
vadeivų posėdžiai, aptarimui j -
vairių svarbiu bendru vietos rei-

vais-vemis. Žinau jiems daro
mus užmetimus, bet gi žmogus 
studijuoja tik kartą, todėl jų iš
daigas nereikėtų taip imti prie 
širdies, v.s. V. Tallat-Kelpša 

Red. Pastaba. V. s. Vaclovas 
Tallat-Kelpša kelias kadencijas 
nuoširdžiai ir sėkmingai ėjo ne
lengvas ir atsakingas JAV Vidu
rio rajūno vado pareigas. Su pra
eita kadencija iš šių pareigų pa
sitraukęs. Šiuo metu priklauso L 

Iš Australijos mus pasiekė liūd
na žinia — gegužės 3 d. Mel-
bourne mirė lietuvių skautijos ne
nuilstamas ilgametis darbuotojas 
v. s. Antanas Krausas. Apgailė
dami jo netekimą, velioni prisi
minsime kita proga. 

s 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Xamų-rezid. — PRospect 8-9081 

DR, JANINA JAKšEVIČiUS 
J O K t A 

V A I K U L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir n-ao 5 iki 8 
vai vak. šeštai!, nuo 1 iki 4 vai. 

cP ¥ •s 
f 

VYRIAUSIOJI SKAUTININKE 
RAŠO 

LS Seserijos Vyriausioji Skau
tininke s, Lilė Milukienė savo 
laiške rašo: 

"Kovo 14-15 d. lankiausi Ka
ziuko mugėje Clevelande. Ši mu
gė savo menišku stiliumi labai 
skyrėsi nuo mano kitur matytų 
mugių. Tspūdis labai geras. S. fil. 
Nijolė Kersnauskaitė paruošė ce
remonialą ir visą programą, ku
ri praėjo su dideliu sklandumu 
ir pasisekimu. Labai Įdomi min
tis, tai lėlių teatras, turėjęs du 

Po skautininkų įžodžio Šv. Jurgio dienos sueigoje. Chicagoje. žaliai
siais kaklaraiščiai? pasipuošę jaunieji vadovai su Lituanicos tunto tun-
tininku iš k.: Kęstutis Mačiulaitis — Vydūno dr-všs draugininkas. 
s. Zigmas Jaunius — Lituanicos tunto tuntininkas ir ps. Gintaras Pla
čas — Lituanicos tunto skautų lavinimo skyriaus vadovas. 

Nuotr. Rimo Dagio 

LS SESERIJOS VADOVIŲ 
ŽINIAI 

Kun. Povilas Dilys, Evangeli
kų dvasios vadovas, kreipiasi į ra
jonų vadeivės ir ryšininkes, pra
šydamas prisiųsti evangelikių 
skaičių sąrašus, nurodant pavar
dę, vardą, adresą.Sąrašai siunčia
mi: Rev. P. Dilys. 1942 S. Spaul-
ding Ave.. Chicago, 111. 60632. 
Paskubėkime atsiliepti. 

VILKIUKU TĖVIJ DĖMESIUI 
Gegužės 31 d. — sueigų nėra. 
Birželio 7 d. — sueigos vyksta 

DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
FIUTAEKO AKINTOS 

2868 West 63rd Street 
Vai.: kaadten 10—12 vaL fa- 7—9 T. 
vak. Šeštadieniais 19—1 vai. TreSlad 
uždaryta Ligoniai priimami susitariu 

Ofiso telefonas: PR 8-S22* 
telef. WAlrjroofc H W l 

seansus, kiekvienas po du vaizde-į 10:00 -11:15 vai. ryto Jaunimo 
centre. Visi kviečiami aplankyti 
jaunesniųjų skautų parodėlę. Ši 
sueiga bus paskutinė prieš vasa-

Akade.minio skautu KVisteriti skauti; s-%nn f valdybn 
Sėdi: kun. A: Si . tžiaa Ifeatetkyte. Stovį: I iš k.>: Algris 
Zaparackas, pirm. iitouuūas Dirvenis ir dr. A. HįpMlfla 

liūs. Labai gražiai paruoštos de 
koraeijos ir veiksmas domino jau
nuosius ir vyresnius. Tai vyres
niųjų skaučių Židinio ir jo vado-: ros atostogas 
vės vyr. si. R. Tatarūnienės nuo-j Birželio 27-28 d. — Naktinė 
pelnas. Puiki forma mokyti jau-! vilkiukų iškyla į Rockforda. 
nuosius lietuvių kalbos. Turėjau; Smulkesnes žinio^ bus suteiktos 
progos susipažinti su visu Cleve-I artimiausiu laiku, 
lando ".Neringos" tunto vadija Liepos 11-25 d. Stovykla Rako 
ir pasitarti mums rūpimais klau-j.stovyklavietėje, I -lukiama visų 
simais. Tuntininkei s. fil. N. Ker-j vilkiukų dalyvau ant. Vilkiukų 
snauskaitei jaučiuosi dėkinga už j pastovyklei vadovus liepos 1 1 -
labai vaišingą ir skautiškai veik-; 18 d. ps. Romas Libijonas ir Iie-
lią vifšnage. pos 19-25 d. ps. Jjozas Liubins-

DR. K. G. BALUKAS 
AKTJSEKIJA IR MOTERTj IJGOfl 

GINEKOIiOGTJrfi CmRTTBOUA 
6449 So. Puhski Road (Crawford 
Medical Buildiag) TeL LU 5-6446 

1 Priima ligoniu* oa«al susitarimą. 
m neatsiliepia, skambinti 174-8011 

DR. YL BLAŽYS 
PLAU(SŲ IR VTD1IJS LIGOS 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKIH3 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir S 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždan'ta j 

Į 
Ofiso Ir boto tel. OLympic 2-1381 i 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So 4»th Coort. Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir Se&tad. tik susltaran 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5340 S. Polssk] Rd. 

VTDACS LIGC IK RRACJO 
SPECIALVBC 

Valandos Dasral susitartais 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai. 

TeL — KEllaac* 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAI 

(Uetoris nrdvtolas) 
S925 W. 59 S tree t 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., seštad. 1 2 - 2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta. 

Telef . — 4 2 3 - 2 6 6 0 

D R. L R i f c S U S 
R E N T G E N O L O G A S 

9760 S o u t b Kedzi*. A v e n o e 

Vai., pirmad antrad.. ketvirtad Ii 
penktad. S v r. 'ki 9 r v. Treč. ii 
iečtad. S v. r iki 3 v popiet. 

DR. llūtUS RUDAITIS 
SPEC. O B T H O P E D U O S U G O S 

2 7 4 5 W e s t S 9 t h Stree t 

; Tel. 737-2290: o f i so ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai snsitaros — 

(By appointment) 

| m LiONAS i U B Į H i 
Inkstu. P ū s l ė s ir P r o s t s t o 

Cbirurę i ja 
, Ofisas 2454 W . 7 1 s t S tree t 

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

Ofiso te l . 7 7 6 - 2 8 8 0 ; Rez. 448-5545 

DR. j . I, SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
%dresas: 4 2 5 5 W . 63rd Street 

Ofiso tel. REIUttm 5-4410 
Rez. GRoveUiUi «-06i7 

j *'alančos: oirn-, ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 

, %utr. ir penkt nuo 12 Iki t vai. 
vakarais paeal susitarimą 

P.P 

i t , P, STRIMAITIS 
3YDYTOJA? TR CHIRITIGAS 

Bendra p-^ktlka ir chirnrell* 
Otisnf 2750 W 71st Street 

Telefonas 92.">-S2»r. 
Valandom: 2 — 8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-H v. va's. Šeštad. 1-4 v. va-
!<a.ro Sekmad ir tr«><*!ad uždarvta 

Rezid tel. \V<\ 5-S099 

Dt. *17, TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i BENDRA PRAKTIKA IR MOTEROJ 
IJCiOS 

Ofisas ir Trr.. 2*i52 W. 59tū St. 
Tel. PRospf>ct S-1223 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KtflHKTC IR VAIKU UGŲ 

SPEClALISTft 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
Pirmad., antrad.. ketvirt ir penkt. 
ntjo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki S vai. p.p. , 

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

9991 W< 
Kampa* Sl-čio* Ir Caiifornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vaL vak. 
Šeštadieniais 2—4 vaL 

Traaad. * kita laiku pasai sutarti 
Ofiso telef. 479-4041 

teL WAlfcFOQk 9-9949 

DR. C K. BOBELIS 
Ir 

'nisPeC- mhs^S buvau pa-'ka" 

TeL 695-053S — E lgh 
42S Na liberty Street 

Bovte 25, Elgto, Illinota 

TeL ofiso tr bato OT.ympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W 15tb Street, Cicero 
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 

iSskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA IMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOR 

2817 West 71 st Street 
Telef. HBmlocfc 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos parai misltaruna 

Ofteo teL PR 9-777S. Re*. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 6Srd Street 
Priima tik susitarus 

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

HJaTTNEITE! " D H 4 U G 4 " . 

Of. Tel. H E 4-2123. Suimt GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja Iisreniua tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak, 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta 

Tel. PRospoct 6-9400 

DR, ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOtJA IR CHIRUROfc 
6648 vSouth AJbany Avenoe 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt- Ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. ofiso P R 6-6446, rez. H E 4-3150 

DB. F. S, W1NSXUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. T. 

Treč. ir šeštad. pa«al susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141 Xamp 636-4859 

98, PETRAS ZLI0BA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R i r R G A P 

6449 * o o t h Pa lask i R*:ad 
Vai.: pirmad.. antrad. penktad. 1-4 
Ir «-8 v v . ketvtrt 6-8 v vakaro 

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti. 



Vasaros stovyklos ir 

LITUANISTINIS MOKYMAS 
Ateinančios vasaros stovyk

los jau beveik ant kulnu lipa. 
Susipažinę su jų ka'endorium 
ir tvarkaraščiu, matome, kad 
jos bus ruošiamos beveik vi
sose kolonijose, kur t ik gyve
na kiek dausri?u lietuviu. Bet 
ir tų vietovių, kur mažiau lie
tuviu gyvena, jaunimas galės 
naudotis visais s toyrklmiais 
malonumais, nes lietuviškos 
stovyklos bus .Atlanto ir Paci-
fiko rakrsščiuose, Ame^kos 
vidurio raione ir Kanadoje. 

Dabar ruošti stovyk1 as ir 
jose stovyklauti y ra žymiai 
leneviau, kaip prieš 20 metų. 
Turime gal netoM dešimties ne
blogai irengtu nuosavų stovyk 
laviečių, daue gero ir net mo
dernaus inventoriaus, o svar
biausia — neblogu vadovų ir 
daUicr stovyklinio patyrimo. 

Nors skautu organizaciją 
reikia laikyti mūsų stovyklavi
mo pradininke, bet jau kuris 
laikas lietuviškos stovvklos 
nėra vienos tos organizacijos 
monopolis. Geras stovyklas su
geba suruošti ir pravesti ir ki
tos organizaciios. lituanistinės 
m o k y t o s , vienuoiiios. 

Nekliudo stowk!a« ruošti ir 
didesni atstumai a r lėšų stoka. 
Asmeniškos ar samdytos mo
torizuotos priemonės priar t ina 
didesnius atstumus, finansiniai 
sunkumai, daugumai mūsų tau 
tiečių turint neblogus darbus 
ir gražiai rūpinantis mūsų pri
augančio^ kartom rafatais. ne
bėra esminiai. Jeigu koloniiose 
ir pasitaiko mažiau išsigalin-
čiu ir neturtingesnių šeimų, jų 
vaikų stovyklavimo išlaidas 
gah" nesunkiai padengti Lietu
vių bendruomenės apylinkės, 
organizacijos ir klubai, atskiri 
ga^estingos širdies asmenys. 
Bet i r patys stovyklų ruošėjai 
gali nesunkiai tokias išlaidas 
perkelti labiau pasiturintiems 
stovyklautojams, nes neturt in
gumo atvejai nėra dažni. 

Mūsų jaunimas stovyklas 
mėgsta daug labiau, kaip sa
kysime lituanistines mokyklas 
aT eilinius lietuviškų organiza-
cju susirinkimus. Vykti į sto
vyklas mūsų jaunimo daug ra
ginti nere-'kia. Kas nuvvksta į 
stovyklą, t a s joie ir išbūna nu
s ta ty tą laiką. Iškritimai ir iš
varymai tokie reti, kad anie 
juos praktiškai netenka kalbė
ti . Reikia tik džiaugtis, kad 
mūsų jaunimas daugeliu at
žvilgiu tebėra geras, sveikas, 
bent jau žymiai geresnis už 
šio t r a š t o -"'audimo didžiuma. 

Užta t ruošiant stovyklas 
tenka giliau pažvelgti į stovyk
lų vadovus ir programas. 

Stovyklos nėra nieko nevei
kimo, dykinėjimo a r vien tik 
ma'oniu pramogų vieta. At
virkščiai, jog yra gera darbo, 
drausmės, gero elgesio mokyk
la. Mūsų sąlygomis — pridė
kime dar — lituanistinio auk
lėjimo priemonė. Jei tokios pro 
gramos stovykloie nebūtų gali
m a pravesti, kažin a r būtų iš 
viso prasminga lietuviškas sto
vyklas ruošti. 

Mums džiugu, kad lituanis
tinių paruošimu imama dome-

STREIKU BANGA VAK. EUROPOS KRAŠTUOSE 
Juos kelia ne unijos, bet eiliniai darbininkai 

tis ne vien iš viršaus, bet ir iš 
apačios. Taip šio mėnesio 2 - 3 
dienomis Chicagoje sušaukta
me aktyviųjų lietuvių studen
tų sąskrydyje daug laiko skir
ta ir lituanistinio paruošimo 
prob'emoms svarstyti, šie klau 
simai buvo aptarti ir pačių 
s^ud^n-t" rHrfru*"«Ttį specialiuo-
se c-+udiiii būreliuose. 

Studentai, kalbėdami apie 
lietuviu kultūrinių ir moks1inių 
atsitikimu iškiu'mą ir prista
tymą kitataučiams, pastebėjo, 
kad juo daugiau žinoma a;oie 
Lietuvą, juo lengviau pristaty
ti kitataučiams Lietuvos rei
kalus. Geras mūsų lietuvių s tu 
de^tų oasiruošimas šioje rr i -
tyie sukelia svetimtaučiu pa
garba Lietuvai bei lietuviams 
ir paskatina domėtis Lietuvos 
problemomis. 

Studentai ta ip pat pastebė
jo, kad mūsų lituanistiniu mo
kyklų sistema kai kuriose sri
tyse yra atsil 'kus nuo šiu die
nu mokslo reikalavimų ir ne
įstengia pilnai sudominti jau
nimo, šiems trūkumams suma
žinti iie pasiūlė dažniau ruoš
ti mokytoiu paruošimo ir jų 
žinių nagi'inimo kursus, steig
ti lituanistiniams reikalams 
fondus, mokyklose pravesti 
konkursų, skatinti tėvus ii- ki
tus asmenis, kad jie daugiau 
ir aktyviau įsijungtų j mokyk
linius reikalus. 

Labai gerai, kad studentai 
kritiškai vertino ir savo ne
gausias lituanistines žinias, pr i 
sipažindami ne daug jų tetu
ri. Jausdamiesi, kad daugumos 
lietuvių studentų lituanistinės 
f'.rios labai menkos, jie pasiii-
lė Lietuvių bendruomenės va
dovybei jau ateinančią vasa
rą suruošti jaunimui akademi
nio pobūdžio vasaros stovyk
lą, kurios metu studentai klau
sytų lituanistinių paskaitų, at
liktų studijinę praktiką, dar
bus ir laikytų egzaminus. To
kioje stovykloie — lituanisti
niuose kursuose turėtų dėstyti 
patyrė dėstytojai, įvairių litu
anistikos sričių specialistai. 
Kaip jau esame skelbė. L B 
va7dvba šiai minčiai pritarė ir 
jav pranešė, kad tokie lituanis
tiniai kursai studentams vyks 
šių metu rudenį Dainavoje ir 
bus suderinti su lietuvių moky
tojų pedagogine savaite. 

* 
Tokia mūsų studentų svei

ka iniciatyva reikia tik džiaug
tis ir visomis išealėmis steng
tis, kad lituanistiniai kursai 
būtų pravesti ne tik Dainavo
je, bet ir atskirose lietuvių 
koloniiose, 

Grįžtant prie mūsų stovyk
lų, reiktų d a r pridurti, kad 
šios vasaros stovyklose ypač 
turėtų būti sustiprintas litu
anistikos dalykų dėstymas. 
Š ;am reikalui jau dabar stovyk 
lų vadovai ir jų ruošėjai tu
rėtu tar t is su atitinkamais spe 
cialistais, kurių savo tarpe 
mes dar turime. Plačioji, vi
suomenė, LB padaliniai, orga
nizacijos ir privatūs asmenys 
turėtų šias gražias pastangas 
bent jau finansiškai paremti. 

b. kv. 

Šiuo metu vis daugiau žinių 
Skelbiama apie Va k. Europos 
kraštus palietusią streikų ban
gą. Vadinami "laukinai" strei
kai vyksta net Švedijos geležies 
rūdos kasyklose, jie skelbiami 
kitur, aišku, ir Italijoje Fiat 
automobiliu :monėse. Būdingiau 
šias tu stre'ku bruožas — dar
bininkai Eurcpo'e nestreikuoįa 
urijų, prcf. sąjungų sukurstyta 
bet. priešingai, reiškia nepasi
tenkinimą tonais unijomis Pa
našiai kaip ir JAV-se. Europoje 
pastebime infliacii^s padarinhrv 
Dartini"k9i reikalauja didesniu 
atlyginimu, geresnių darbo sa-

VYT. ALSEIKA, 
mūsa spec koit-sp. New Yorke 

Žiniomis iš Paryžiaus teigia
ma, kad dabartiniai ' lauki iai" 
streikai vak. Europos kraštuo
se sietini su maištu, prieš porą 
metų įvykusiu Prancūzijoje 
T u o metu Paryžiuje ir kituose 
miestuose gaivališkai streikavo 
darbininkai ir studentai ir buvo 
pas ;ekta laimėjimų atlyginimų 
pakėlimo srity. 

Unijoms, prof. są-iurgoms pri 
kišama, kad jos per daug kon
servatyvaus pobūdžio organiza
cijos, joms sunku imtis inicia-

Ngn ir streikams vadovauia ne į tyvos, res per daug jos pasi-
unijos. bet eiliniai darbininkai. 

Į Manoma, ka^ tie streikai gali 
'Tvėti ir svarbių politinių pada
rinių. 

Prancūzijos streikai buvo 
pavyzdys 

Streikai vyksta Anglijoje, I ta
lijoje, Belgijoje, net ir Vakarų 
Vokietijoje, kuri lig šiol pasižy
mėdavo pavyzdinga discip'ina 
darbininkų ir prof. sąjungų tar
pe. 

D. Britaniioje darbininkai, p^ 
skelbi streiką, teigia, kad iie 
priešinei uniių vadams, "dir
bantiems" 8 valandas ir gau
nantiems riebias atlyginimus. 
"]Ve. — taria, darbmmkai — a-
teitv tie pareigūnai teealės bū
ti administratoriai, bet ne pa
reigūnai, kurie darbininkams ta 

kliaujančios 
priemonėmis. 

biurokratinėmis 

Neįtikėtinai daug s t eiku 
Vak. Vokietijoje 

Federalinėje Vokietijoje dar 
neseniai buvo neįmanomas daly
kas , kad pramonėje kiltų strei
kai . Tačiau 1969 metai buvo y-
patingi: vad. "laukiniai" strei
k a i įvyko vak. vokiečių laivų 
statyklose, anglių kasy tose , 
tekstilės bei plieno įmonėse ir 
kitur. Darbininkai visais atve
ja is nusiskųsdavo, kad jie nori 
daugiau pinige, ypač ;monėms 
nratur tėuis vad. gerojo laikme
čio tarpsniu. 

Vokiečiai ypatingai nepaten
kinti unijų pareigūnų galia. Pa
gal vad. "Mittbestimmung" 

Unijos nepaprastai įsigali 
finansiškai 

Vak. Vokietijos darbininkai 
nepatenkinti, net nusivylę savo 
prof. sąjungomis dar ir dėl to. 
kad unijos per daug sigalėju- Į 
šios. Štai. tų unijų federacija, j 
pasinaudodama fe-dais. skiria- j 
mai= darbininkų streikų atve'ui, Į 
isivėlė į finansinius, jai nau- Į 
dingus sandėrius. Tų u^ijų są
junga dabar valdo bent šešis 
stambiausius Vokietijos bankus, 
mažmenii krautuves, restora- j 
nus„ net ir namų statybos bend 
rovės. 

Darbininkų nuomone, uniioms Į 
įsigalint pramonėje, tai nesu- j 
derinama su tikrąia tokių uni- | 
jų paskirtimi. 1969 m- d a u e 
streiku i w k o ir D. Britanijoje 
— net 3.021 ir ju apie 90 proc. 
buvo neoficialaus pobūdžio. 

Mažieji kraš ta i — prieš unijas 

Ne tik Vak. Vokietijoje, bet 
ir Anglijoje darbininkų ta rpe 
jsigau' Nepasitenkinimo unijo
mis banga. Jie šaukia, kad tos 
unijos atitolusios nuo darbinin
kų ir jų reikalavimų, negina jų 
reikalų, per daug įsigali ir sie
kia praturtėjimo. 

Čia tik toks skirtumas, kad 
Anglijoje labiau karingai nusi
teikę senesnieji darbininkai, nes 
jie prisimena depresijos laik
metį. Tuo tarpu pačiame Euro-

I pos kontinente dažnu atveju 

DABARTINIAI ANGLIJOS VADA! 
ftr Harold Wilson būsimas vadas? 

A. J . STANIUS 

Besiruošiant Anglijoje parla- t amžiaus. Baigės politinius ir 

namai įpkc^oia 
bo n iTf JiMlT. BeViioie unii-n va- Į 
dai k a u n a m i esą "per daug a-
rogantiški". 

"Ar nebūtų pats laikas nusibo
dusius kalbėtojus pašalinti, o pa
kviesti žmones, kurie yra įdo
mūs ir įtakingi? O kas yra tie į-
demūs žmonės? Manding, būtų 
mums, o ypatingai jaunimui 
daug geriau ir naudingiau, jei 
pasikviestume kokį nors kultūri
ninką. Kodėl nepasikvietus gar
sių mokslininkų, rašytojų, poetų? 
Kodėl nepasiklausyti filosofo ar 
psichologo, kuris nusimano apie 
žmogaus problemas? Ir kuriem 
galam naudoti dovanai laiką be
siklausant kalbų apie dešras ir 
kopūstus. 

Mums trūksta savigarbos jaus
mo. Nusižeminti prieš pigius po-
litikieriaus svaičiojimus nėra rei
kalo, naudos ir tai nesuteikia 
mums jokios garbės. Žinau, kad 
ne vienas jaunesnis lietuvis, su-j 
žinojęs, jog Šventėje dalyvaus 
tikra asmenybė, o ne miestelio 
aštininkas, šventėje mielai daly
vaus"', (bk) 

geresnes dar - ! ( d r a u ? e dalyvaujant sprendi- i darbininkų reikalus gina studen 

mento r ink imams, kuri par t i ja 
belaimėtų, vada is bus arba da-
bartinis ministeris pirmininkas : 
Harold VVilson, a rba konservą- ; 
torių par t i jos vadas Edward 
Heath. K a s j uodu? 

Bu ašigaliai — viename 

Wi!sonas y r a labiausiai pa
šiepiamas ir ne t nekenčiamas 
asmuo, bet sykiu ir labiausiai 
populiarus. Nekenčiamas dėl to, 
kad jis sulaužė visus savo rin
kiminius pažadus, duotus tau
tai, kad prislėgė žmones dide
liais mokesčiais, kad nepajėgė 
sutvarkyt i darbininkų unijų, 
kurios y r a priežast is pragyve
nimo b rangumo, kad pateisina 
perdėtą jaunųjų laisvę. 

Tačiau Wilsono nepakentimas 
yra populiarus dalykas. Eeveik 
nėra dienos, k a d kuris dienraš
tis nepašieptų jo skaudžia ka
r ika tūra a r jkandžiu anekdotu. 
Net kelies šaržų ir škicų kny
gos y ra išspausdintos apie j ; , 
ir publika j a s mėgsta. Mėgsta 
jas ir pa t s VVilsonas. 

Nepaisant VVilsono nepasise
kimų politinėj, ekonominei plot
mėj, t iek viduje, tiek užsienyje 
jis n e p r a r a n d a pusiausvyros, 
sreros nuota ikos ir veržlumo pir
myn. 

K a s .jis? 
Harold VVu'sonas y ra 54 metų 

muose) dėsnį, tie unijų vadai 
gali dalyvauti daugelio Vakarų 
Vokietijos Įmonių, ypač plieno 
ir kasyklų srity, direktorių ta
rybų posėdžiuose ir turėt i spren 
džiarrą balsą. 

tija. 
Net ir mažoie Belgijoje dar

bininkai skelbia, kad uni j "s — 
diktatūros šalininkės, jiems stin 
ga ryšiu su eiliniais darbinin
kais. Tai ypač išryškėjo š. m. 

Prez. \TT\'OTK> žmona apdovanoja tris akląsias gerai besimokiusias studentes. 
Kiekviena jų apdovanota 500 dol. premija. Iš k. į d.: Mary Pasauale. 21. Short 
Hills. \'.J.; Nixon; Mary Jane Cummings, 22, Austin, Tex., and Linda 
Echvarcis. 23, Boise. Idaho. 

sausio mėn. Limburgo anglių 
kasyklose vykusiuose streikuo
se. 

Streikai kyla net Šveicarijoje 

Ramioje, tu r t ingoje Šveica
rijoje s t re ikai laikomi neteisėta 
priemone, streikininkai gali bū
ti skaudžiai nubaust i . Tačiau 
streikų banga jau skalauja ir ši 
tur t ingą kraš tą . Neseniai Gene-
voje sus t re ikavo s ta tybos dar
bininkai ir reikalavo didesnių 
atlyginimų. Kadangi dauguma 
streikavusių, buvo iš užsienio 
kraš tų importuot i darbininkai. 
juos nubaus t i nesunku, — jie 
sali būt i grąžinti į jų kilmės 
kraš tus . 

Pagal iau k ra š t e , kur is ilgą 
laiką buvo la ikomas darbininkų 
roiaus šalimi, Švedijoje ta ip pat 
kilo gaivališki s treikai , č ia maiš 
tą darbo sr i tyje sukėlė geležies 
rūdos kasyklų darbininkai Ki-
runa vietovėje ir automobiliu į-
monių Volvo ir Saab darbinin
kai Goteborge. Tai nepasitenki
nimo bangai , a t rodo, dar nema-
tvti galo. 

konominius mokslus ir parašęs 
ta is klausimais 7 knygas. 1939 
metais pašauktas į karinę tar
nybą, atsisakė stoti sąžinės su
metimais. Nuo 1943 metų val-
dvmo administracijos tarnauto-
jas , ėjęs įvairias pareigas. Gol
fo žaidėjas. Geras kalbėtojas. 
Visuomet linksmas. 

Energingas vadas 

VVilsono valdymo metai buvo 
ir yra gana sunkūs. Vidaus e-
konominė krizė. Pinigų, nuver
tinimas. Nepavykusios derybos 
su Rodezijos Ian Smith. Sankci
jų neveiklumas. Šalti santykiai 
su de Gaulle. Darbo unijų nuo
latiniai streikai. Vi^a tai — 
skaudžiai spaudė VVilsono pe
čius. 

Be to, reikia prisiniinti. kad 
jo Darbo part i ja y ra suaižėjęs 
puodas — kairiųjų, nuosaikiųjų 
ir dešiniųjų socialistų šukės. 
Norėdamas, kad t a s jo puodas 
visai nesubyrėtų, Wilsonas turi 
t a ip elgtis ir vairuoti, kad nė 
vienos šukės stipriai nepaliestų. 
I r t a s jam sekasi. 

Savo ministerių kabinete jis 
t u r i tik du ištikimus partnerius: 
Roy Jenkins, finansų ministerį. 
ir Barbara Castle, produkcijos 
ministerę. Pirmasis yra ištiki
mas Wilsonui. nes vieną dieną 
tikisi atsisėsti į jo kėdę, antroji 
y r a tik Wilsono šluota. Ji savo 
pareigas atlieka labai energin
gai, bet žmonių nemėgiama. 

Visi kiti kabineto nariai, nors 
paviršutiniškai laikosi vienin
gumo, bet yra t ik atskiri indivi
dai su skirtingomis pažiūromis 
i įvairius klausimus. 

Gabus vadas 

Nepaisant tų visų sunkenybių. 
WDsonas visuomet laimi ir yra 
darbiečiame neginčijamas auto
ri tetas. Kaip gabus kalbėtojas. 
jis moka kitus lengvai įtikinti 
ir patraukti, k a d j jo reikalus 
vis žiūrėtų ne savo, bet jo aki
mis. 

VVilsonas niekuomet neprime
na to. kas buvo, nebent norė
damas ką pakaltinti. J i s visuo
met kalba anie ateitį: šviesią, 
laimingą, turtingą ateitį. 

Jis savo kalbose atakuoja ir 
kritikuoja, diskredituodamas sa 
vo priešą. Moka prisitaikyti prie 
esamų sąlygų. 

Jis nevengia savo asmeninio 
kulto, mielai laukdamas ploji
mų, pozuodamas fotografams. 

(Nukelta \ 4 pusi.) 

Spaudoj ir gyvenime 

DAUGIAU SAVIGARBOS 
Tokiu pavadinimu rašinį "Mū

sų Pastogės" (Australijoje) Nr. 
12 paskelbė mūsų dienraščio 
bendradarbis Jonas Šoliūnas. Au
torius pažymi, kad mūsų bereika
lingas lankstymasis svetimiesiems 
parodo mūsų savigarbos stoką. 
Su šia yda reikią kovoti. Mūsų 
savigarbos netekimą gražiai paro
dą ruošiami įvairūs minėjimai, 
apie kuriuos jis rašo: 

"Nežinia kodėl, bet šiuose mi
nėjimuose dažnai sugeba daly
vauti pigūs politikieriai, kurie 
mūsų brangią šventę išnaudoja 
savai politinei propagandai. Kok
tu , kada šventės metu gausiai 

susirinkusiems paminėti kenčian
čios tautos ir kritusių kovotojų 
kažkoks miesto raštininkas ar pa
prastas politikierius pradeda aiš
kinti, kokie yra skanūs lietuviš
ki kopūstai ir dešros. Tai jau 
perdaug. Iš tikro tokius prekybi
ninkus bažnyčioje turėtume bo
tagu išvyti, o ne lankstytis prieš 
juos ir dėkoti už "pagerbimą" 
atvykstant į tautos šventės minė
jimus. Mums nereikia pataikau
tojų, kurie negali jokiu būdu 
mums padėti". 

Kalbėdamas apie taip vadina
mus trafaretinius kalbėtojus, J. 
Šoliūnas siūlo: 

Viena pasaulyje 
ROMANAS 
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— Rūta! Rūtele! Palauk! — sušuko mergina, į 
mergina, bet telefono ragelis kliktelėjo ir vielomis a t - ( 
skrido tik tuščias ūžimas. ! 

Būtų norėjusi mergaitės daugiau paklausinėti, o 
dabar vėl reikės laukti nežinioje. Vita atsisėdo ir su
siėmė galvą. Nuo ko pradėti? Žinoma, reikia gauti 
vietą lėktuve ir sužinoti, kada j i s išskris. Tada pa
skambinti Tomui. Tačiau ji nepajėgė nė krustelėti. 

— Kas gi man darosi? — nustebusi suvapėjo. — 
Jaučiuosi lyg suparaližuota! 

Tėvams jau seniai nebuvo vietos skubioje jos kas
dienybėje. Neturėjo laiko užsūminėti laiškų rašymu, 
telefoniniais pasikalbėjimais. Būtų reikėję aiškintis, 
duoti atskaitomybę už visus kelių posūkius arba atvi
rai į akis meluoti. Vita nei vieno, nei kito daryti ne
norėjo. Kada nors jai pačiai patogiu laiku ruošėsi atsi
prašyti ir vėl tapti gera savo tėvų dukra. Tačiau j i 
buvo visiškai užmiršusi, kad ta diena gali ateiti per 
vėlai. Kai ji nutars vėl atverti tėvams duris į savo gy
venimą, tarpduryje gali a t ras t i tik klaikią tuštumą. 

Ne. Vita apie tai nepagalvojo. 
Mintis įgėlė lyg supykinta širšė ir sujudino 

merginą veikti. Telefonas vėl ats idūrė jos rankoje. 
Tomo nebuvo nei kabinete, nei namuose. Matyt, 

jis kur nors vakarieniavo arba su draugais užsišne
kėjo. Pacientų nelankė, nors galėjo būti bet kur. Mies
tas milžiniškas. Mergina nežinojo, kur sužadėtinio ieš
koti ir pagaliau visai tos minties atsisakė. Jo niekuo
met nėra, kai labiausiai reikia! Tiek to. apseis ir be 
Tomo. Pripratusi savarankiškai tvarkytis . 

vietą lėktuve užsisakė. Tačiau artimiausias išskridi-1 — Tėvai savo paskirtį atlieka pagimdydami ir 
mo laikas buvo tik paryčiais. Naktis išsitiesė prieš akis augindami vaikus. Tada jie nebereikalingi. Žinoma, 
tuščia ir kupina skaudaus laukimo. Vita jautė, kad pap ra s t a s žmoniškumas reikalauja, kad vaikai jais 
tuoj pradės balsu šaukti arba uždus iš susijaudinimo, senatvėje pasirūpintų, bet viskam tu r i būti saikas. 
Staiga ji vėl buvo tapusi persigandusią mergyte, be- į p ro to diktuojamas. — Vita beveik girdėjo ramius, lo-
kukčiojančia ant subombarduoto, teberūkstančio pa- j g iškus dr. Luko žodžius. Dar vakar jie išreiškė jos 
stato laiptų bevardyje Vokietijos mieste. Naktinio | pačios mintis, bet dabar viskas pasikeitė. 
bombardavimo siaubas tebeskraidė aplinkui mojuoda- : Tomui ji pa rašys atvirlaiškį, pas tėvus nuvažia-
mas savo juodais sparnais, o Vita t rynė nešvariomis vus. J a m tu rės užtekti . 
kumštimis akis ir garsiai šaukė mamą. Griuvėsiais už- j — Vargiai Tonius atvažiuos po ano pasikalbęji-
versta gatve be atodairos traukė pilka pabėgėlių vo- mo. — suabejojo atsistodama. — Kas galėtų jį kal-
ra. Pelenų spalvos veidai buvo nukreipti į nežinomą t in t i? 
tolį, o rankos tempė skurdaus tur to likučius. Nė vie-j 
nas žvilgsnis nenukrypo į raudančią mažiulę 

Nuėjusi į miegamąjį, iškratė iš lagamino atosto
ginius drabužius ir ilgai žiūrėjo į netvarkingą daiktų 

— Mama. mama! — spiegė Vita. iki gerklė užki- krūvą ant lovos. 
mo ir ašaros išsekė. Jai atrodė, kad visą savo neilgą 
gyvenimą sėdi tarp sudažytų plytgalių ir apsvilusių 
sienojų. 

Tačiau ten ją surado tėvas ir brolis. Veltui jie-

— Aš neturiu nė vienos rimtos juodos suknelės 
— sta iga pagalvojo ir nutirpo. — Dieve, neleisk jai 
mi r t i ! 

Čemodanas paliko tuščias. Vita kiūtino po kamba-
du aiškino ir įtikinėjo, kad mergaitė viena tebuvo t ik ; r ius. ašarų sudrėkintu veidu, išsitaršiusiais plaukais. 
gerą pusvalandį, o mamą netrukus galėsianti pamaty
t i Ši buvo nuvežta į ligoninę, bet nesunkiai sužeista. 

Ne. ji viena neiškęs. Gali iš proto išsikraustyti! 
— Velniop visa savigarba! — sušuko ieškodama 

Vita nepajėgė tikėti. Net tėvo glėbyje, net brolio Toniaus numerio. — Reikia, kad jis būtų čia su ma-
glamonėjama, ji jautėsi visiškai apleista, vieniša ir nimi. 
tvirtai įsitikinusi, kad gyvos motinos niekuomet ne
regės. 

Nors to skaudaus įvykio užbaiga buvo laiminga, 
bet jis ne kartą sugrįždavo ir persekiodavo Vitos sap-

Tonius mokėjo gerbt i ir mylėti motiną. Dėl jos 
ramybės pametė mylėtą mergaitę. J i s nepašieps Vi
tos ir t ikrai sugebės paguosti 

Telefoną a tsakė j is pats ir už tai Vita mintimis 
nus. Ir dabar, sėdėdama savo pagtogiame bute. pajuto pasiuntė karštą padėkos maldą. 
anų dienų siaubą dar sutvirtintą sąžinės išmetineų-, 
mais. 

Netikėtai iš viso minčių chaoso iškilo tik vienas 
vienintelis vardas — Tonius. Reikėjo j am paskambin
ti. Tegul atskuba ir išplėšia ją iš tos beviltiškos kan-

— Toniau? Vėl a š ! Atleisk, kad t rukdau ir ma
lonėk išklausyti. — mergina mėgino ieškoti tinka
mesnių žodžių, bet pagaliau pasidavė jausmo stipru
mui ir pravirko. — Atvažiuok, Toniau. prašau. Ma
ma beveik miršta, aš tur iu išskristi namo... — buvo 
labai svarbu viską pasakyti vienu atsikvėpimu, kad 

kynės. Tegul tik pasėdi drauge iki išskridimo laiko neatsisakytų, priežasties s v a r b u a o nežinoda-
ir palydi j aerodromą. Tomas nesuprastų jos kal tes 
pajautimo ir baimės. Tomo išvadžiojimus ji labai ge mas . 

Paskambinusi atsiprašė, kad j darbą nenuei.- i r j rai prisimena: l (Bos l—^—) 
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RINKIMUOSE DALYVAUTI REIKIA 
LB tarybos rinkimų proga 

Bronius Nainys 

Bendruomenės rinkimai yra tyti ir j šipulius sudaužyti tos di-
vienintelis kelias kiekvienam lie-; džiosios jungties namus. Kad taip 
tuviui demokratišku būdu pareik- neįvyktu mums reikia daugiau ra
sti savo nuomone, tuo pačiu pasi- mumo, nuosaikumo ir išminties, 
sakyti ir dėl bendruomenės atei- o mažiau erzelio, pykčio ir keršto. 
ties. Tik nuo balsuotojų priklau- Šūkavimai, oponentų niekinimai 
su tarybos sudėtis. Tarybos nariai ir šmeižimas, kuris dabar yra taip 
negali patys nei tapti kandida- populiarus i veiklos saulėlydį be-
tais, nei patys save išsirinkti arba I slenkančiuose išeivijos sluoks-
pasiskirti. Juos išstato ir išrenka 
balsuojantieji Lietuvių bendruo
menės nariai. Todėl taryba yra 
tokia, kokios lietuvių visuomenė 
nori. 

JAV LB tarybos vaidmuo yra 
svarbus, nes ji daro pagrindinius 
nutarimus ir nustato visai JAV 
LB veiklos gaires. Nuo tarvbos 
priklauso centro valdvbos pirmi-1 R y š y j e nepasimestumem ir su-
ninko išrinkimas ir jo sudarytos gebetumem padaryti ramiai ir ge-
valdybes patvirtinimas. Centro' " • S * * * ? sprendimus. Jeigu 

niuose, didelę žalą daro mums vi
siems kaltintojams ir kaltinamie
siems. Tuo mes griauname savo 
pačių darbo pamatus. 

Todėl labai svarbūs yra mūsų 
vyriausios reprezentantės, mūsų 
veiklos planuotojos JAV LB tary
bos rinkimai. Svarbu, kad šiame 

* Į dar įsigijo daktara tą iš mate- | ševikų iš tremtas. Kiti mokyto-
matikos. Tai buvo nepaprastų ja i : P e t r a s Navardaitis — litu-
gabumų, darbštumo vyras. Ka- anistas, Bronius Palekas — bu-
riuomenėje pasiekė pu'kininko vusios Vilkaviškio gimnazijos 
laipsnj. Buvo Ginklavimo valdy- vicedirektorius, ištremtas, V'a-

valdyba yra vykdomoji instituci
ja - Lietuvių bendruomenės už
davinių vykdytoja, visos bendruo
menės darbų koordinatorė. Cent
ro valdyba dažnu atveju yra ir 
pačių uždavinių planuotoja. Ji 
yra tas esminis krumpliaratis, ku
ris suka visą Lietuvių bendruome
nės mašiną. Taigi centro valdy
bos sudarymas yra atsakingas JA 
V LB tarybos uždavinys. 

Pastaruoju metu lietuvių išei
vijos gyvenimas yra neramus, kar 
tais net gerokai audringas. Praū
žęs karas ir 25 pokario išeivijos 
metai yra padarę savo įtaką į mū
sų vyresnės kartos gyvenimą. Sve
timas kraštas, svetima aplinka ir 
svetimos kultūrinės bei politinės 
įtakos mus sumaišė ir suklaidino. 
Atrodo, kad esame gerokai pasi
metę, viskuo nusivylę. Dideli už
daviniai ir nenugalimos kliūtys 
jiems įvykdyti mus nervuoja, iš
meta iš balanso ir sukelia maiša
tį. 

dar tikime į lietuvių išeivijos ben
drą darbą, į jėgų apjungimą ir į 
mūsų didžiuosius tikslus, tai viso
mis priemonėmis turime to siek
ti. T o įrodymas būtų visuotinis 
mūsų dalyvavimas tarybos rinki
muose. 

Kokią išrinksime tarybą, tokie 
bus mūsų veiklos planai, tokia 
nauja centro valdyba ir tokie bus 
ateinančių trejų metų darbai. 
Kandidatais yra išstatyti įvairaus 
amžiaus, profesijų, pasaulėžiūrų 

Rietavo R. katalikų bažnyčia, statyta pereitame amžiuje, išlikusi iki šių 
dienu 

RIETAVO PROGIMNAZIJA 
Jos 50 metų įsteigimo sukakčiai prisiminti 

ANTANAS RAZUTIS 

Gimnazija pradėjo veikti 191S | kiek nervingas, bet tvarkingiem 

bos viršininkas. Pirmosios bol
ševikų okupacijos metu išvežt s 
į kursus •"pasitobu'inti", žuvo 
Rvsroie . 
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1 ' :s. 1 9 i " m stoir karo mokvk-
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lniuką nepamiršo gimnazijos, 
atvykdavo j jos parengimus. 

Mykolas Gecevičius, gusaras. 
į Buvo kavalerijos viršininko ge

nerolo K. Tallat Kelpšos, ka
riuomenės vado S. Raštikio ad
jutantu bei karo a t tache Est i-
ioje, pasiekė majoro laipsni. 

dis'ava G' r v1 aite - K;?ie'ienė, 
F'ena Įfr4Ufffivtg - Venclovienė. 
N d" Rst iukai tė ir Irt. 
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maėe direktorius, N. Zsk^a". 
Juozas Gudauskas (dabar gy
vena Kalifornijoje), Petras Ra-
zutis (gyvena Chicagoje). 

Veterinarijos gydytojai: Ste
ponas Stirbys, Antanas Stemb-
ra ; farmacininkas Gaudesius ir 
kiti. 

Teisininkai. Iš rietaviškių tei-

2uvus Auto Workers darbo uni
jos vadui Reuther. jo pareigas per
ėmė iždininkas-sekretorius Emil Ma-
zey. Reuther išbuvo unijos vadu 24 
metus. 

m. lapkričio mėn. Ji nieko ne-
paveldėjo iš praeities. Viską rei
kėjo naujai suorganizuoti. Tai 
buvo pasišventėlių darbas. Dau
giausia rūpinosi dr. Cirtauto 
šeima, ypač jo žmona, iš anks
čiau pasireiškusi kooperacijos 
ir labdarybės veikloje. Svarbiau 
šias akst inas — jų pačių penki 
mokyklinio amžiaus vaikai. 

Taigi 1968 m. suėjo 50 metų 
ir politinių įsitikinimų žmonių. į nuo progimnazijos įsteigimo. 
Balsuokime tik už sau patinka
mus, mūsų idėjas, pažiūras 
ir mintis atstovaujančius kandi
datus ir juos išrinkime. Jų nau
dai padirbėkime, pristatykime jų 
mintis visuomenei ir paprašyki
me už juos pasisakyti. Nedalyva
vimu rinkimuose mes nieko ne-
laimėsim, o padėsim išrinkti tik 
tuos asmenis, kurie mums nepa
tinka ir mūsų neatstovauja. Ne 
taryba kalta, kad ji yra tokia, bet 
tie, kurie ją išrinko. Jei taryba 

Išeivijoje išaugusi, subrendusi negera, tai n e jos, bet tarybos 
ir išsimokslinusi karta turi savitą' rinkėjų bėda. Nesmerkime asme-
ir skirtingą galvojimą tų pačių tik Į nų ar grupės už tai, kad jie į tą
sių atžvilgiu ir nesiduoda įsprau- rybą praveda daugiau bendra-
džiama į vyresnių projektuotus 
rėmus. O tai dar labiau erzina 

Nors ir dabar Rietave veikia vie 
nuolikmetė vidurinioji mokykla, 
neteko užtikti žinios, kad būtų 
prisiminta jos 50 metų sukak
tis. O prisiminti reikėtų, nes gim 
nazija y r a davusi mokslo pra
džią nemažam skaičiui plačios 
apylinkės jaunuolių. 

Kad nesuklaidinčiau skaity
tojų, tur iu priminti, kad progim 
nazijai nepavyko išsiplėsti ligi 

mokiniams — geras bičiulis. Pa 
skolindavo net pinigų už moks
lą sumokėti. 

Kiti mokytojai: A. Vokietaitis 
dėstė lietuvių kalbą, dabar te
begyvena Kalifornijoje, Juoza
patas Balsevičius (muziką); jį 
pakeitė Zofija Jonykaitė. Mate
matiką dėstė Jonas Venckevi-
čius, chemiją dr. A. ŠHogeris, 
vokiečių kalbą dr. Buschias. dai 
navimą — aus t ras J. Žešauš-
kas. Be jų trumpiau mokytoja
vo: Izabelė Ruškytė, Jonas Kar-
vauskas, teisin. Pe t ras Kerpė 
ir kiit. 

Moksleivių organizacijos 
Skautai pradėjo veikti 1919 

metais. Žinau, kad jie organi
zuodavo ir mėgiamas futbolo 
žaidynes. 

Mokinys Antanas Bernotas, 
pradžioje veikęs skautų tarpe 

8 klasių. 1925 m. veikė šešios į vėliau įsteigė Ateitininkų kuo-
klasės, vėliau buvo tik keturios Į pą. j 0 j e buvo eucharistininkų, 

minčių, bet daugiau ir aktyviau 
padirbėkime ir išrinkime dau-

vyresniuosius. Esame pritrūkę ra-igiau mums atstovaujančių pažiū
rų žmonių. O tai padaryti galė
sim, jeigu gausiai dalyvausim rin
kimuose. 

maus nuosaikumo ir dalykiško 
reikalų svarstymo. Dvidešimtį su 
viršum metų vairavę išeivijos gy
venimą, staiga pajutome, kad tas 
vairas mums pamažu išslysta ir 
pereina į gerokai skirtingai galvo- SOVIETAI PERKA NIKELĮ 
jančios jaunesnės kartos rankas. 
Dėlto mus sukrečia nepasitikėji 
mas ir ima baimė, kad jaunesnie
ji nenužudytų mūsų puoselėtų į-
dėjų ir nesutryptų mūsų siektų 
tikslų. 

Praėjusia is metais Sovietų 
Sąjunga iš Kubos išsivežė 37 
tūkstančius tonų nikelio. Kai 
amerikiečiai kasė Kuboje nike
lį, j ie išsiveždavo t iktai 15 tūks -

Šitame neramumo ir pasikeiti- tančių tonų. Kaip žinome, nike-
mo laikotarpyje savaime atsiran- '^s y r a svarbus strateginę reikš 
da pavojus išsiblaškyti ir išsibars- mę tur įs metalas . KL 

DABARTINIAI ANGLIJOS VADAI 
(Atkelta iš 3 pusi.) kimų reikalams. 

pirmas sveikindamas minias,' 
kad paskui jį sveikintų. 

Partija — ne tau ta 

Wilsonas yra įsitikinęs socia
listas — darbietis. Partijos rei
kalai jam pirmoje eilėje. Bet 
jis moka taip gudriai elgtis ir 
kalbėti, kad, atrodo, jis siekia 
tik tautos gerovės. 

Tačiau Wilsonas nėra aklas 
socialistas, socialistų doktrinos 
laižytojas. Jis turi savo wilso-
n.iško socializmo liniją — lanks
čią ir praktišką. Viską daro la
bai apgalvotai ir vos pastebimai. 
Jei yra reikalas patenkinti dar
biecių raudonąjį sparną, Wilso-
:ias su mielu noru duoda jiems 
kąsnį, kad užkimštų jų gerkles, 
bet, pirmai proga pasitaikius. 
iš jų tą kąsnį atima ir atiduoda 
dešiniajam sparnui, kad ir tas 
tylėtų. 

VVilsono programoje įrašyta, 
ką reikia suvalstybinti (viską, 
kas duoda pelną) ,bet jis tai da-' 
ro pamažu. 

Santykiai su unijomis 

Anglijos darbininkų unijos 
dabar yra tokia jėga, su kuria 
turi skaitytis bet kokia valdžia. 
Juo labiau Wilsonas, nes unijos 
iš'a i ko darbiecių partijos apa
ratą ir skiria dideles sumas rin-

Nenuostabu, kad VVilsonas da 
bar pro p i r š tus žiūri j nepapras
tai aukš t a s algas. Pvz. Liver-
poolio dokų darbininkai parei
kalavo minimum algą 100 sva
rų sterl. už 20 vai. savaitę. Wil-
sonas visai r imtai norėjo įvesti 
kainų ir pajamų kontrolės įsta
tymą, bet turė jo nusileisti uni
jų spaudimui, nes šiuo metu jis 
nenori nustot i darbininkų pa
ramos. 

Visuomenė dėl to nerimsta, nes 
brangs ta pragyvenimas. Pakilus 
už viską kainoms, bus nauja 
banga streikų su naujais reika
lavimais padidinti algas. Tr tairj 
be galo. Rezul ta tas — infliaci- ] 
ja, kurios visi bijo. 

Tad reikia manyti, kad VVilso
nas, jei laimės rinkimus, tu rės 
unijom pasakyt i savo: ne! Ir 
jam pasiseks. 

Veiklumo pavyzdys 

Reikia pripažinti, kad VVilso
nas yra veikliausas valstybinin
kas visoje Europoje. 

Švedijos ir Va. Vokietijos so
cialistai laiko jj pavyzdžiu, kaip 
reikia vairuoti valdžios mašiną, 
neturint ištikimų bendradarbių 
ir nuolat kovojant su kliūtimis 
ir vis tik išvengiant ka t a s t ro 
fos. 

klasės. 
Patalpos. Pradžioje buvo gau

tos Gediminskių name, Endrie- j 
javo g-vėj. buv. degtinės mono- i 
polyje. Aukštos ir visai netiko 
mokyklos paskirčiai. Tik prave-
dus Žemės reformą, nusavinus 
kunigaikščio Oginskio dvarus su 
visais jo palociais. gauta ge
resnės patalpos. 

Buv. dvaro rūmuose buvo į-
steigta ruošos mokykla mergai
tėms. Gimnazija liko tos mo
kyklos kampininku. Tačiau gra
žiuoju parku, jo alėjomis, be
veik lygiomis teisėmis naudojo
si ir gimnazistai-ės. 

Mokiniai. Iš pradžių veikė t r y s 
pirmosios ir paruošiamoji kla
sė, su beveik 200 mokinių, be 
rietaviškių, dar iš Endriejavo. 
Gargždų, Kulių. Kvėdarnos, Lau 
kuvos. Šilalės. Tverų, Varnių, 
Veviržėnų ir pačioj pradžioj i š | 
Švėkšnos valsčių. 

Mokinių amžius svyravo t a r p 
12 ir 35 metų. Atsimenu Joną 
Kungį, kvėdarniškį, kuris į ant 
rą klasę įstojo būdamas 32 me
tų. J is jau buvo savarankiškai 
ūkininkavęs, buvęs kaimo mu
zikantu, nes gerai grojo smui
ku. Sklandžiai pasakodavo įvai
rius nuotykius, už tai mokytojų 
ir draugų buvo mėgiamas. Be t 
kai kurios merginos savo am
žiumi ir jį pranešė. 

Mokytojai. Direktoriumi buvo 
kunigas Stasys Žadeikis. apie 
40 metų. stambokas. D5stė t i -

abstinentų literatų ir k t . sek 

II-jo pas. karo metu. • būdamas ' sininkų žinomi: Edvardas Vai-
vokiečiu kar. karininku, pate-1 vydas a r Vaivada - Vo^evodskis. | visą laiką gulėjo lovoje. Motina 
ko i belaisve Eeleiioje. Rūpes
tingai g'oboio karo belaisvius 
lietuvius. Pa'eistas iš belaisvių 
stovyk'os atsisakė iš jos išeiti 
kol nebus paleisti visi lietuviai 
karo belaisviai. Taip man pasa
kojo buvę belaisviai. 

Vladas Lunia baigė Tauragės 
mokytojų seminariją ir Karo 
mokyklą. Pasiekė kapitono laips 
nį. Okupacijos metu pervestas 
į rusų armiją, pasižymėjo kau
tynėse, pakeltas pulkininku. 
Nors jis yra rusų kilmės, bet 
mokyklose įsisąmonino ir atsi
dėjo lietuvių siekimams. 1946 
metais pasiųstas į Vakarus ra
ginti tremtinius Voįj grįžtų į 
okupuotą Lietuvą. Bet t a jo mi
sija neturėjo pasisekimo. 

Iš vėliau išėjusių karininkais 
paminėtini: kap. Ignas Jonikas, 
St. Šiliauskas, P ranas Šmaukš-
ta, Daukša, Rusteika ir kt. 

Pe t ras Stankovįčius — advoka- Į ligota, užimta vyro siaugimu. 
tas, teisės mokslų daktaras Sta- j Gyveno iš tėvo, buv. dvaro dar-
sys Daukša (dirbo Užsienio rei- j bininko, mažos emerito pensi-
kalų ministerijoie. dabar gyve- jos. kuri neprašoko 50 litų mėn. 
na Kanadoje) . Aleksandras Ju- j Galima būtų suminėti ir dau-
cius - Jucevičius (dabar gyve- \ giau panašių pasiryžėlių, bet 
na Hot Springs) . Kazys Kupė- j manau, kad susidarymui vaizdo 
tis. j užteks ir paminėtų. 

Inžinieriai ir k i t i Inžinieriai i _ . , .„. . . -; - , ^ - . Sio rasimo mintimis noriu at-neatviskiai : Viktoras Cirtautas,! . - __ . , . , T -r i. i TT >_a i kreipti dėmesį kai kurių tėvų 
Juozas Letukas , Urbikas. . T , _,. " . , . 

ir dabarties jaunimo, k u n s tu-
1918 1925 m. laikotarpyje ; r ėdamas nepalyginamai geres-

mokyklą lankė apie 1000 jau- ; n e g ? ą!ygas, nesiekia aukštesnio 
nuolių. Dalis jų mokyklos ne- į m o k s i 0 , n e lanko savaitgalio mo-
baigė i r kiek pasimokę grįžo j k v k l ų k a d v ė l i a u j i e m s n e t e k . 
p a s tėvus, nes ir mokytis buvo į t ų g a į iė t is praleisto laiko ir ne-
nelengva • t ruko kambarių, mais ! į š n a u d 0 t u progų. 
to, nebuvo vadovėlių. Mokiniai '• 
turėjo vesti užrašus, šalti. į •*£ Tačiau dauguma didžiausiom j DAUGYBE LIETUVOS MIESTE-
pastangom siekė mckslo. Įsidė- LIŲ aprašoma dr. i. Vaišnoros 
mėtini tokie pasiryžėliai. Broliai WC. knygoje: 
Pe t ras ir Povilas Liutkai, rie
taviškiai, i§ Purvelių kaimo kas 

Kunigai. Vaclovas Gerasima- dien eidavo j gimnaziją po še-

A. a. kun. Vaclovas Gerasimavičius, 
rietaviškis, Sibiro kankinys. 

cijos. Veikė šaulių būrys. Jų 
turto ir ginklų saugotoju buvo 
Kazys Motušis, švėkšniškis, vė
liau gimnazijos mokytojas, tei
sininkas, prekybininkas. 

Į Klaipėdos sukilimą 1923 m. 
išvyko ir keliolika mokinių, pri
sijungę prie miesto šaulių bū
rio, vadovauto J. Elijošiaus. 

Iš Rietavo gimnazijos išėjo 
nemaža žymių žmonių. Kai ku
riuos jų čia paminėsime. 

Karininkai. P r a n a s Lesaus-
kas, kvėdarniškis. Stojo Karo 
mokyklon. Būdamas karininku 
baigė gimnaziją ir gamtos ma
tematikos fakultetą. Pasiųstas 
Į artilerijos akademiją Italijon, 

kybą ir lotynų kalbą. Griežtas. Į ne tik baigė šią mokyklą, bet 

Iškilmes Rietave 1934 metais, vieną miesto gatvę pavadinant transatlan
tiniu lakūnu Dariaus ir Girėno vardu. 

vičius, vargonininko sūnus, ne 
mažų muzikinių gabumų. Gerai 
grojo pianinu, vargonais, su
gebėjo vesti chorus. Buvo Tel
šių kunigų seminarijos ekono
mu. Pirmos okupacijos metu 
ištremtas į Sibirą ir ten nepa
lūžo. Savo dvasiniu nusiteikimu 
ir muzikiniais sugebėjimais ki
t iems tremtiniams buvo t ikra 
paguoda .Grąžintas iš t remties 
Klaipėdoje buvo vikaru, prisi
dėjo prie impozantiškos bažny
čios pastatymo, kuri, deja, o-
kupantų buvo panaudota kitiem 
tikslams, kalintas ir be laiko 
pasimiręs. 

Alfonsas Lapė, endriejaviš-
kis, buvo ateitininkų laikraštė
lio redaktorius. Nepaprastai ga
bus, greito sąmojaus ir plačių 
polėkių vyras. Okupacijos me
tu buvo vienintelės kunigų se
minarijos rektorium. Jo dvi se
sutės, taip pat lankiusios gim
naziją, prelato J. Maciejausko 
tarpininkavimu, įstojo į vienuo
lyną Prancūzijoje. 

Balys Chomskis. rietaviškis, ' 
muziko sūnus. Baigė seminari
ją ir konservatoriją. Buvo Kau
no Kunigų seminarijos giedoji
mo profesoriumi. Muzikos kr i 
tikas, eruditas. 

Jurgis Razutis, endriejaviš-
kis. Baigęs Telšių Kunigų se
minariją, buvo vikaru. Akty
viai veikė pavasarininkų ir atei
tininkų organizacijose, Telšių 
kurijos notaras - sekretorius. 
Romoj studijavo. Įsigijo istori
jos mokslų daktaratą . Kunigų 
seminarijos profesorius. 

Petras Lygnugaris, endrieja-
viškis, baigęs Telšių seminari
ją buvo vikaru ir klebonu Že
maitijoje. Vėliau jėzuitas socio
logas. Rusų ir vokiečių okupa
cijų metu vėl klebonas Žemai
tijoje. Daug padėjo nacių nai
kinamiems žydams. Už tai su-
iimtas ir nukankintas. Tai re
to pasišventimo ir nuoširdumo 
vyras. 

Kazys Puleikis, k v ė d a r r r k i s , 
buvęs mokytojas. Vė^i u ba i s į 
Kunisru seminania. S1,mf»TV"s 
angelaičių organizatorius K^u-
ne. Baicė ir teisių fakn't^tą. 
Buvo gusari] p u ^ o kapelionu. 
Pirmos msu oWipaciio<= metu 
perėjo dirbti i teismo sritį. Na
ciu suimtas ir žuvęs. 

Mokytojai. Iš buv. progimna-
ziios mokinių tarno išėjo visa 
eilė mokytojų. Minėtini: And-

j rius Ašmantas — lituanistas, 
i Jonas Penkauskas — pf dago-
Į gas, ateitininkų vadovas, bol-

šius kilometrus. Grįždami vė! 
tiek kelio nueidavo. Taip septy-

''Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologine, ji dėl 
nias dienas savaitėje, nes sek- j įdomių vietovių aprašymo ir del jos 
madieniais ateidavo ir j mokiniu J gausios istorines medžiagos tinka 
pamaldas. Ir ta ip tęsėsi penkius ! P^siskait; kiekvienam lietuviui, 
a r šešerius metus, bet vaikinai 

besidominčiam Lietuvos istorija ar 

~-ęį^^*^:~-~^^^ 

įcs vietovėmis. Knvga didelio for-
nepalūžo. Vyresnysis Petras bai m a t o 446 psi. — Kaina tik $3 00. 
gė Kunigų seminariją Kaune. -alim;. ?*ievti "DRAUGE". 
Buvo klebonu kažin kur Dmki-
joie. Jaunesnysis Povilas, bai
gęs 4 a r 5 klases, liko ūky«e. 

Broliai Narbutai, rietaviškiai. 
taip pa t sunkiose sąlyeose m o 
kėši: tėvas b'tvo na ra ivž^ t^ s . tmmmm* bmmm 

GAUKAM! D^UGE 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

ROMANAS 

O. NENDRĖ 

Tremtinių, tik atvykusių \ A 
meriką, gyvenimo aprašymas, b 
ris atitiks daugumos prisimini 
mus. 

Pirmieji įspūdžiai svetimam* 
krašte, sutiktos čia problemos, į-
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlėc lūpomis, k u r 
atvykusi su trimis vaikais sten 
giasi čia sukurti jiems ir sau atei 
ti-

Realūs vaizdai, kasdieniška, 
. „ . ' m . Į Šiomis dienomis gavome is LILDO 
kalba, lengvas stilius neturi jokių! MONTRIMO naujų medžio drožinių. 

šventėms ir sukaktuvėms nėra gražes
nių dovanų už juos. Ypatingai gražios 
VARPOS. Atvykite pasižiūrėti. Būtų 
sunku tokius drožinius siųsti per paš
tą. Kainos visai prieinamos. 

varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija. 

Gaunama 
$5.00. 

'Drauge". Kairu 

rJUnolf) State gyventojai prie kalno* 
tart pridėti 5% mokesčio. 

D R A U G A S 
4545 W, S3rd Street 
Gh eago, \\\. 63329 

BIRUTE 
PŪKELEVlGlUTĖ 

, RUGSĖJO 
ŠEŠTADIENIS 

premijuotas miifianas 
Brandi, plačios apimties rašytoja su psichologiniu 

gilumu ir šviežiu artumu aprašo 
M A R Q U E T T E P A R K O 

lietuvių gyvenimą dar niekeno nepažvelgtu požiūriu. 
Knyga gaunama „Drauge" ir pas platintojus 

Kaina — $5.00 



BOSTONO ŽINIOS 
MALDA UŽ LAISVE 
IR TEISINGĄ TAIKĄ 

Gegužės 10 d. Sv. Petro lietimu 
parapijos bažnyči< įe So i e»i 
buvo laikomos š. Miiios iž Lie
t ines laisvę ir teisingą taiką pa
saulyje. Gegužės mėnuo yra Ma
rijos mėnuo, gegužės mėnesį Lie
tuvos vyskupai paaukojo Lietuvą 
Marijos Nekalčiausiai Širdžiai. 
Gegužės mėnesį ir Fatimoje Ma
rija pasirodė vaikučiams. Visas 
gegužės mėnuo Lietuvoje buvo 
Marijos mėnuo. Sugrįžę po sun
kaus darbo iš laukų vakarais lie-

nirog, j ; : ma •«• me, i<a-! tai yra 
riaušinj ika ' iose studentų de-' . 
Btoastrat < , • dem-.nstraclju 
\ a a: ; kįtus net 

o me g: 'i-!;. 
fie tuii u/^iauginę kasas. O jei- i 
gu tie plaukai yra labai suvelti i 

; ir nešukuojami, tai reikią žino- j 
i ti, kad tai yra nauji politiniai va- i 

dai, kurie veda į gatves ir riau- i 
šes Amerikos jaunimą. Eilė darb-

| davių nenori priimti į darbą 
kudlotų žmonių. O kiekvieną va- \ 

i sąrą studentai eina dirbti, nors ! 

' ne visi, bet dauguma. Patys di-j 
, dieji kudliai nutarė, kad jų vie-tuviai ūkininkai rinkosi i sekly-!UICJ ' K U v^ l d l " "j K d U >ų 

»-_ - . , . - ... x . i nų riaušes nieko daug padarvn cias prie gėlėmis papuošto Ma-j ,. . .. , • --, i . . , . . . . : negales ir iie negales nuversti rijos paveikslo ir giedojo jai gies- . . . . , - T. u . i .. . i ,. . . . Amerikos vvnausvbes. Jie nutarė kitaip meldėsi i visos 

j Skaut. E. Vilkas užriša Tėvynės mazgelį skaut'-s !/odį šiai D. K:r onaitei. 
j Los Angeles. Calif.. skautų Šv. Jurgio iškyloje. \uotr. L. Kanto 

mes bei kitaip meldėsi 
žmonijos motiną Mariją. 

Tikintiesiems malda yra sti
prybė ir paguoda. Jeigu visa 
žmonija nuoširdžiai tikėtų ir 
melstųsi, nebūtų pasauly karų su 
visais baisiais žudymais. Ir mū
sų tėvynė Lietuva būtų laisva. 
Bet kada žmogus, atmeta tikėji
mą Gėriu ir Grožiu, jis mažai 
skiriasi nuo gyvulio. 

Lietuvoje tur būt nebėra ge
gužinių pamaldų vakarais, nes 
okupantas jų neleidžia o ir lais
vam pasauly lietuviškose parapi
jose tas gražus paprotys jau tur 
būt išnyko. Gražu, kad nors tas 
vienas sekmadienis buvo paskir
tas motinai Marijai. 

DAIL. A. PETRIKONIO 
PARODA 

eiti į darbą ir agituoti darbinin- j 
kus.Tik čia bėda, nes darbdaviai \ 
jų nepriima, o darbininkai ne j 
tik su kudlotais nesišneka, bet 
juos dar muša. Todėl studentai į 
pradėjo kirpti plaukus. Prie Har
vardo universiteto kirpėjai vėl: 
pasijuto turi darbą, nes nebespė
ja nukirpti tų politikuojančių 
plaukų. 

LIETUVIAI CAMFORHUOJE 
LIETUVIU F O N D O NARIU 

SUSIRINKIMAS 

Gegužės 24 (sekmadienį) po 
sumos Šv. Kazimiero parapijos 
salėje įvyksta visuotinas Lietuvių 
fondo narių susirinkimas. Susi
rinkimą kviečia Lietuvių Fondo 

[vajaus Californijoje valdyba 
'riai vadovauja poetas Bernardas 

VAKARAS N E R I N - i B r a z d ž i o n i s . J DOVANI 
GOS STOVYKLAI PAREMT Lietuvių fondo išugdymas iki 

3 j milijoninio fondo yra didysis A-
merikos lietuvių tikslas ir rūpes
tis. Tas rūpestis lydi ne tik fon-

iniciatorius ir 

Gegužės 23 d., šeštadienį, 
vai. p.p. Tautinės sąjungas na
muose, 484 East 4th str., So, 
Boston, Mass., rengiamas v a k a - ; d o iniciatorius ir organizatorius, 
ras Putnamo Nekalto Prasidėįi- b e t i r v i s us narius. Milijono do-
mo seselių jaunimo stovyklai Ne- l e r i l* t i k s l a s k a i P įmanoma grei-
ringai paremti. Bus rodomos č i a u t u r i t a P l i realybe. Tad ir 
skaidrės iš Neringos stovyklos fondo nariai Californijoje pano-

Bostono skaučių židinys suren- gyvenimo. Įėjimas laisvas.Prašo-1 r o pasitarti, kaip tą tikslą grei-
gė dailininko Antano Petrikonio >ma a u k o t i : p a g a I v i u ( d y d i s : 1 8 x čiau pasiekti. 
darbų parodą, kuri buvo tik dvi 24), pagalvių užvalkalų (38x42),! 
dienas.Tačiau ir per tas dvi die
nas eilė bostoniečių įsigijo d a i l i 
ninko darbų. Eilė Bostono lietu- t u > Akučių, peilių). 
vių turi sienas nukabinėję lietu- \ 
vių dailininkų darbais. Reiškia, Kam patogiau, prašome auko 

LF jau šiuo metu pajėgus kas-
paklodžių (72 x 108), r ankš luos - j m e t investuoti keliasdešimt tūks-
čių, indų ir stalo įrankių (šauks- Įtančių dolerių lietuvių kultūros 

i kūrybos darbams paremti. Finan-
| suojami reikšmingi projektai, at-
į nešią išliekančių laimėjimų, a-

Vakarų apygardos komisija jau 
'sudarė pilną kandidatų sąrašą ir 
atspausdino balsavimo korteles. 

į Jos siunčiamos apylinkių rinki-
'mų komisijoms. Visais rinkimų 
i reikalais apylinkės kreipiasi į 
Vakarų apygardos rinkimų komi-

į sijos pirmininką Alf. Tumą (19-
'534 Haynes St., Reseda. Calif. 
91335). 

Vakarų apygardoje pastatyta 
11 kandidatų, kurių tarpe randa
me ištikimų ir darbščių bendruo-
menininkų. Tą vienuolika suda
ro: Alė Arbk-nė (Alė Rūta) , 
Bernardas Brazdžionis, Trasikis 
Algis, Prišmar.tas Kazys, Mažei
ka Antanas, d r. Pamataitis Pe
tras, Stančikas Bronius, Telyčė-
nas Alfonsas, Budriūnas Bronius, 
Skirius Antanas ir Andrius Juo
zas. Du iš jų bus išrinkti į LB 
tarybą. Jkj 

prisidėjo saTps įs^plcoravTrnfl1? 'A 
Ž3,;'~ f.iektu.'tas. 

Iš viso re:kia stebėtis, kad skau
tiškas jaunimas, padedamas tė-
,ų, per tokj trumpą !;'.iių sa\ ai
rių laiką spėjo viską paruošti: 
dekoracijas, programą, bilietus 
išplatinti, pasirūpinti visom ki
tom smulkmenom. Nebuvo pa
miršta ir sena lietuviška tradi
cija — žirniukai prie alaus ąsočio. 

Programą išpildė jauni daini
ninkai: J. Čekanauskienė, kuri tu
ri .gana gražaus tembro balsą, 
tinkantį lengvos muzikos išpil-
piidymui ir V. Dūda, padaręs la
bai didelę pažangą per keletą 
metų. Akompanavo muz. G. Gu
dauskienė ir S. Gudauskas. 

V. Iri. 

Long Beach. Calif. 

PRATTOAS. trečiadienis. 1970 m ge-gužė* mh\ 20 d 5 

Šeštadienį, b ;rželio 6 d.. Cul- rinkti: Leonardas Valiukas 
ver City, Gal.. Veteranų salėje, (pirm.) , dr. Zigmas Kungys ir Al

gis Raulinaitis (vicepirminin
kai) , Rita Bureikienė (sekrt.) ir 
Aleksas Kulnys (ižd.). Išrinktie-

metinė jaunimo švente. Pradžia 
6 vai. vak. Visi kviečiami daly
vauti. 

Šv. Kazimiero parapijos mokyk
los iškilmingas diplomų įteikimas 
bus birželio 7 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. šv. Kazimiero bažnyčio
je. Diplomus gaus 41 mokinys. 

Šeštadieninė parapijos mokyk
la mokslo metus baigia šešta
dienį, birželio 13 d., 6 vai. vak. 
Užbaigimo iškilmės bus parapijos 
salėje. 

LAIVAS ATEITININKAMS 

Švenčiant ateitininkų šeimos 
šventę Šv. Kazimiero parapijoje 

PAVYKĘS MOTINOS DIENOS šventę Šv. Kazimiero par. geg. 3 d. 

Long 
MINĖJIMAS 

Beach Lietuvių U n h a ubas 
motinos dienos minėjimą rengė 
gegužės 2 d. gražioje Morgan-
Hall salėje. Publikos buvo daug. 
Klubo pirm. V. Tamošaitis ati
daręs minėjimą pasveikino mo-

dr. Zigm. Kungys padarė malonią 
staigmeną: pažadėjo apmokėti 
autobuso išlaidas ateitininkų jau
nimui, jei jis panorėtų kur nors 
daryti ekskursiją. Kadangi dakta-

[ ras distancijos neapribojo, tad 
buvo pasigirdę balsų, kad reikėtų 

tinas ir svečius ir buvo pagerbtos i pavažiuoti iki Dainavos. Vėliau 
dvi seniausios amžiumi motinos ! vyresniesiems ir jaunesniesiems ; vakarą (žiūr. "Draugas", gegu-

ji pareigomis pasiskirstė patys. 
Ne veržimasis į postus, bet or

ganizacinis pareigingumas duo
da tiek kandidatų į valdybą. Dėl 
to paties pareigingumo, nariai į 
susirinkimus, kaip taisyklė, su
važiuoja ir visi, ir laiku (bičiu
liai Prakapai visad atvyksta iš 
Bakersfieldo — 120 mylių). 

Susirinkimas vyko jaukiuose ir 
vaišinguose dr. Zigmo ir Žibutės 
Brinkių namuose. Išsamiose dis
kusijose vad. "bendradarbiavimo" 
klausimu pradžioje buvo pareikš
ta plačios skalės nuomonių, o 

I diskusijų pabaigoje skalė susiau-
! rėjo ir nuomonės susiderino. Dis-
i kusijose buvo paliesti ir aktua

lieji LFB organizacijos reikalai. 
Dvi kadencijas sambūrio val-

| dybai vadovavo inž. chemikas 
Aleksas Kulnys. Jkj. 

PATAISYMAI 
Aprašant "Pavasario garsų" 

d . ) , per 
parašyta, 

Magdalena Margis 86 m. ir Bag-1 pasitarus, vietoje autobuso buvo žės I 
donienė Ona 82 m. amž. Moti 
noms pritaikintą gražią kalbą į ti [&yh i vandenyną. 
pasakė medicinos d r. Jonas Kregž Į NAUJA LFB VALDYBA 
dė. Mokinės: Vidutė Basiulytė ir 
Rūtelė Seliokytė padeklamavo! Daugelis organizacijų turi sun- vadovauja Inga Tumienė 
mamytėms eilėraščius. Laimutė | kūmų su valdybų sudarymu. Meti 
Prasauskaitė pagrojo smuiku ir , niuose susirinkimuose, kai tik a-

neapsiziurejimą 
nutarta pasamdyti laivą suruoš-1 buvo parašyta, kad "Audros" 

j tautiniu šokių grupei vadovauja 
• I. Zaikienė. Iš tikro šią grupę 
: moko ir jau kelerius metus jai 

Ta ip pat tame pačiame nume
ryje, skelbiant LB Tarybos rinki-

Danutė Prasauskaitė paskambino ' teina naujos valdybos rinkimai, mų komisijos SantaMonicoje sa 
pianinu, jai pritarė smuiku sesu- tuoj prasideda graudus verks-
lė Laimutė Prasauskaitė. Meninę ! mai: visi serga, visi užsiėmę, išsi-
programą pritaikintą motinoms j sėmę, persikrovę darbais... To-
labai gražiai padainavo daini- kios problemos dešimties metų 
ninkai: Ona Deveikienė, Dalila \ veikloje nėra turėjęs Lietuvių 

statą, per klaidą buvo praleista 
Vitos Kevalaitienė* va varde. 

.,,:, • • • ;,„«« 

RŪTA, INC 

PAVASARIO BALIUS 

Mackelienė, Antanas Polikaitis! Fronto bičiulių Los Angeles sam-
ir Bronius Seliukas. Akordeonu! buris. Kandidatų į valdybą čia 

kad lietuviai remia savo menin- ti pinigais. Informacijų gauti ar-; pie ką prieš keletą metų nė sap-
ninkus. ba negalint į vakarą atvykti, do-įnuot nebūtų buvę galima. Kiek-

PLAUKAI IR POLITIKA 
vanas įteikti V. Kulbokienei 5 1 ' vienas fondo narys yra visų tų 

1 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Rodos, ką bendrą su politika 02127, tel. 269-2273: Vakarą ren-

gali turėti plaukai. O vis dėlto gia Nekaltai Pradėtosios Marijos ; kavute. 
turi. Kada matome kudiotą jau- Seserų rėmėjų Bostono skyrius. 

darbų dalininkas. 
Po pasitarimo bus pasivaišinta 

KUN. V. VALKAVIČIAUS IR 
VASYLICNŲ KONCERTAS 

BENDRUOMENĖS PINIGAI 
BENDRUOMENEI 

Gerai nusisekęs LB Santa Mo-

INVKSTAVTMO BKM>KOVft 
Samni> ir po I n indras investavimas. 
Garantija: nuosavybes Lakštas 

juos palydėjo Algis Kazakevičius, j niekad netrūksta. Netrūko ir ge- • « £ * > ° ^ K a i K ^ s ^ 
Los Angeles skautų-čių stovvk-' Programa baigta Lietuvos Him- gūžes 15 d. įvykusiame metirua- savybės • I M . I _ . _ I 'J _ 

me sambūrio susirinkime. I vai-; ^ f S n S ^ o L ^ V 
Santa Monica, Califoraia 90404 

TEL.: (213) 3S3-0615 

los įrengimo komitetas kartu su nu. Po to buvo šokiai grojant 
tėvų komitetų suruošė gegužės 9 orkestrui, vadovaujant muzi-j dybą kandidatavo net 26 asme-
d. šv. Kazimiero parapijos salėje kui Stasiui Kalvaičiui. D.M. į nys. Balsavimo keliu buvo iš-1 
tradicinį pavasario balių-subat pavasario 
vakarį. Šio parengimo tikslas — 
sutelkti lėšų stovyklavietei įreng
ti. Paprastai šis pavasario ba
lius buvo rengiamas amerikoniš
kame restorane, kur daugiau ne
gu pusė bilieto kainos teko palik
ti restoranui. Šį kartą bandyta sa
vomis jėgomis paruošti vaišes ir 

Kamerinis vienetas, kuris susi-1 toks kūrybingas, 
kūrė 1961 metais Cambridge,! 
Mass. ir dabar tęsia savo darbą, 
ruošdamas naujas programas. 
Tai kun. V. Vakkavieius, smui
kininkas, Iz. Vasyliūnas, smui
kas, ir V. Vasyliūnas. Lengviau 
šiai būtų juos pavadinti V W ka
merinis trio. . i 

nicos apylinkės organizuotas "Pa- į tuo būdu sutelkti 
; vasario garsų" vakaras davė šio-į skautiškai kasai. 

lėšų 

Arcangelo Corelli mus nukė
lė į tuos laikus, kada žmogus gi
liai tikėjo Dievą ir jam meldėsi. 

kio tokio ir piniginio pelno. 
Apylinkės valdyba savo posėdyje 
apsisprendė iš bendruomenės 
gautus pinigus paskirti Lietuvių 

LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO [VYKIŲ 
MINĖJIMAS 

Rengiamas Pabaltijos Tautų 
Jungtinio komiteto, kuriam šiais 
metais vadovauja lietuviai, įvyks 
birželio 14 d., sekmadienį, 12:15 
vai. p.p. parapijos salėje. Pro
gramoje dalyvauja vašų trijų tau
tų talentai. Visi kviečiami daly
vauti, įėjimas visiems laisvas ir 
nemokamas. Tą pačią dieną šv. i 

Šį kartą buvo išpildyta nauja' 
programa Hudson, Mass., miesto 
bibliotekoje, kurioje vyksta nuo
latiniai koncertai kas mėnesį. Tai 
nebe pirmas toks "Eksperimen
tas", kad valstybinėje biblioteko
je, kuri turi gražią salę, rimti 
koncertai vyktų ir kas svarbiausia, 
sutrauktų klausytojus. Balan
džio 19 d. 4 vai. p. p. salėje 
buvo beveik pilna žmonių. Šalia 
lietuvių, kurie atvyko iš Brockto-
no, Woreesterio, La\vrence, Cam
bridge ir kitų miestų matėsi dau
guma svetimtaučių, ypač vie
nuolių seselių. 

Programoje girdėjome Arcan
gelo Corelli (1653-1713) - Sona
ta Da Chiesa, Julius Gaidelis — 
Sonata dviem smuikam ir pia
nui — parašyta 1970 m. kovo 
mėnesį specialiai muzikams pra
šant, ir Christian Sinding (1856 
.1941) _ Serenada Op. 92. Klau
sytojai galėjo palyginti kuriomis 
nuotaikomis žmonės gyveno ke
turių šimtmečių laikotarpyje. Rei
kia pabrėžti komp. Juliaus Gai
delio kūrybini gyvybingumą, 
nuolatinę pažangą ir nuolatinę 
muzikinę kūrybą.Tai bene vie
nintelis mūsų kompozitorių (ku
rių turime labai nedaug emigra
cijoje), kuris pasižymi tokiu gau
siu kūrybingumu. Šalia privačių 
fortepijono pamokų kompozito-

Jo bažnytinė sonata yra pilna Chartoje aptartiems bendruome-
maldingų melodijų ir pasažų, ku- Į n ės uždaviniams vykdyti. Tų už-
rių charakterį taip tiksliai per-, davinių viršūnėje- Lietuvos ne
davė interpretatoriai. | priklausomybės atstatymas ir lie-

Julius Gaidelis prakalbėjo š i u ' tuyiškos kultūros kūrimas. Šiomis 
dienų kalba - pradžioje lyrinė" * a i r e m i s vadovaudamosi apyhn-
melodija, o paskui šių dienų pa
mišusio žmogaus garsų kryžiavi-
musi, mašinos ratų urzgimu, 
maištingos sielos riksmu, ir visu 
tuo, ką mes vadiname "moder
nizmu". Nors nėra labiau neaiš
kaus žodžio kaip modernizmas, 
bet jį šiandieną vfsi supranta. 
Sonata buvo gyvas kontrastas 
bažnytinei sonatai, kaip mūsų 
dvidešimtas šimtmetis yra prie
šingybe praeičiai. Šių dienų nuo
taikas puikiai perdavė du smui
kai ir ypač fortepionas, kuris yra 
pagrindinis vienetas šiame an
samblyje. 

Po pertraukos išgirdome Nor-

Dar niekad tokios linksmos ir Kazimiero bažnyčioje už -visus 
jaukiai draugiškos nuotaikos ba- nukankintus ir išvežtuosius bus 
liuje nebuvo. Salė prisirinko atlaikytos šv. Mišios, 
pilnutėlė svečių ir viešnių, kurie KADA, KUR IR KAS? 
visuomet remia ir supranta mū- Šv. Kazimiero šeštadieninės į I 
su skautišką jaunimą — mūsų mokyklos tėvų dėmesiui. Šešta- f 
tautiniai susipratusį prieauglį. dieni, gegužės 30 d. Vainikų į | 

Daug prie linksmos nuotaikos dieną, pamokų nebus. 

PAVASARIO SPAUDOS BALIUS 
MARQLi7ro : PARKO LIETUVIU N AM V SAVININKŲ 

ORGANIZACIJA, š. m. gegužes £J-rią dieną 7:00 vai, vakaro. 
lietuviukai spaudai ir r ado paremti, rengia links.-ną "Pavasario 
Spaudos balių. Vakarienei bus patiekta: 3-jų rūiių šilti valgiai, 
veiks tauriųjų gėrimų turtingas baras, burtų keliu dovanų pa
skirstymas, ir šokiams gros žinomas JURGIO JONIKO orkestras. 

Visus kviečiame gausiai atsilankyti, savo atsilankymu pa-
remsite mūsų spaudą ir radio: Bus gera pr°ga kultūringai pra
leisti šeštadienio vakarą ir rasite jaukią, malonią aplinką. Susi
tiksite savo senai matytus gimines, draugus bei gerus pažysta
mus. Nepraleiskite retos progos, atsilankę nesigailėsite. Bilietų 
nedaug tetur'me. bet dar galėsite gauti prie įėjimo, šeštadieni 
vakarą. 

kės valdyba dirbo savo kadenci
joje, šiems tikslams paskyrė ir pi
nigus. Lietuvių fondui teko 100 
dol.. Rezoliucijoms Remti komite
tui - 75 dol., "Lituanus" žurna
lui — 25 dol. ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui organizuoti -
25 dol. 

Valdybos posėdyje taip pat nu
tarta birželio 7 d. kviesti LB San
ta Monicos apylinkės visuotiną 
susirinkimą. Čia veiks rinkimų 
būstinė, ir visi galės pabalsuoti 
LB Tarybos rinkimuose. Kitas 
naujas dalykas, kuris neprakti
kuojamas kituose LB apylinkių 
susirinkimuosė-susirinkimo me
tu bus suorganizuota paroda, do-

This year about 
115,000 people worit 
listen to Smokey 

! 

vegų kompozitorių Christian Sin- | kumentaliai pavaizduojanti pra-
ding, romantiką, kuris nelygin- j ėjusių metų apylinkės veiklą, 
ti jo kaimyno Griego, vartoja tau- I I susirinkimą kviečiami ne tik 
tinius liaudies motyvus savo kū-! Santa Monicos, bet ir Los Ange-
ryboje. Kaip kiekvienas roman- Į les bei apylinkių lietuviai. Po 
tinis veikalas, taip ir tas, kalba ; oficialiosios dalies bus kavutė ir 
į žmogaus širdį ir kelia liūdesio Į jaunimo paruošta meninė progra-
bei džiaugsmo nuotaikas. Jo vei- i mėlė. Susirinkimas kviečiamas 
kale jūs girdite šaltinėlio čiurle-1 Bay VVomen's Club patalpose 

(prie 4-tos gatvės ir \Vilshire bul
varo, ten pat kur buvo "Pavasario 

Bon't be one of them. 

n imą, saulėtekio linksmą nuo
taiką, arba nu.-.:r~.ir.imo motyvą.' 
Visos penkios dalys kalba mums .garsų" vakaras. Pradžia — 5 vai 
suprantama kalba. Ir čia inter
pretatoriai buvo savo aukštu
moje. 

p. p. punktualiai. 

KANDIDATUOS J LB TARYBĄ 

Sis trejetukas — kun. V. Val-
kavičius, Iz. Vasyliūnas ir Vv-

rius J. Gaidelis kuria. Ir tai yraifenis Vasvliūnas dirbs muzikinį 
svarbiausia.Pasiliks pastatyti ar r'arbą iš didelio pamėgimo ir pa-
įgyti namai, pinigai kam nors ki-jsiaukoįimo. Jų darbo vaisius ga-
tam tarnaus, bet sukurtas veika-j K įvertinti tik tas, kas iuos girdi: 

vienintelis tokio sąstato 
kuris bent kada egzis-

las nemirs ir nesurūdys. Juliui tai yra 
Gaideliui nėra "per mažų* 'išpil-(vienetas, 
dytojų, ar per didelių — jam yra t,; 

tik išpildytojai. Ir todėl jis yra Elena Vasyliūnienė 

Susidomėjimas JAV LB tary
bos rinkimais Vakarų apygardoje 
gan didelis. Rinkiminės apylinkės 
jau sudarytos šiose vietose: Phoe-
nix (Ariz.), Long Beach, Los 
Angeles ir Santa Monica. Tiki
masi, kad artimu laiku rinkimų 
komisijos bus sudarytos San 
Francisco (Calif.) , Portland 
(Oreg.) ir Seattle (Wash.) . 

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

ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO 
VALYTOJAI (AIR CLEA.NERS) & DRĖKINTUVAI, WESTTNGHOUSE. 

G. McGrath & Son 
HEATING AND AIR CONDTIONTNG 

3354 VVest 63rd Street. Tel. — 476-S400. 

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

Kas tik turi gerą skoni. 
Viską perką pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E N T E R, I N C . 

4. LIEPOMS 

Manjuette Pk., 6211 So. Wesiern PR 8-5875 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nu< 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai vtk 

Remembcr.only rc^Uircs. Bf 

Nuo arM'jinsrumo nėra kelio į meilę, 
bet nuo neapykantos yra 

rašo 
PETRAS MALDF.IKLS 
savo naujoje knygoje 

Meile Dvidešimta jame Amžiuje 
Kai tėvai ir kiti vyresnieji šiandien jaunimo neišven

giamai y ra Įtraukiami į sekso diskusijas, ši knyga jiems 
labai gera pagalba. Ji peržvelgia visas modernias pažiūras 
apie lytinę meilę ir padeda susiorientuoti {vairiausiuose pa

siūlymuose. 
Knygą išleido Lietuviškos Knygos Klubas 

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

file:///uotr
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DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gegužės mėn. 20 d. RUOŠIASI OLIMPIADAI | 

Pasaulinė olimpiada jvyks 
1972 metais Muencoene, Volde-
tijoje. J a u dabar ruošiamasi, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
gaminam; olimpiniai plakatai, ,-;, „, 

C L A SS I F I t D G U I D E 

Vaizaas iš -renos Veieckytes baleto vakaro, kuris Įvyko gegužės 16 d: Jaunimo centre, ii Spragtuko 
(Nutcracker) priekyje Klara—Vilija Mikutaite, Spragtukas — princas — Rasa Degutyte ir Cukrine Fė
ja — Rū:a Juodvalkyte. . Nuotr. Z. Degučio 

dailininkai piclla pa ši u ženk
lam projektus. Olimo ados rei
kalams suorganizuota 600 sDcr-
to gydytojų. 
^ — — — — — — — _ _ - _ — _ _ _ _ _ _ _ — — — — _ ^ ^ _ _ i 

B K A L E S T Ą T E 

NAUJA VIETA 
\|»i«- SK.OOO pajamu 4 tuty, 3-jv 

.: :»»tu l iuksus mūras Vurauette pke. 
Rinitas pasiūlymas. Kaina $65.000. 

švarus. grražus 8 kamb. mūras 
Marcjuette pke. $20,00i\ 

Prie Ford City naujas "raneh" 
•nūras. P la tus lotas. Garažas. $22.000. 

Blukus nuo i>arko. :• .n-.ioj gatvįj, 
šviesus 11 metų, 514 kamb. (3 mieg.) 
mūras . Garažas. $26,5 

Tvarkingas apar tmeni inis mūras 
prie J aun imo centro. Apie $11.0o0 
pajamų. įmokėti $15,. Visa kai
na $45.000. 

M 1 S C t L L A N E O L' S HELP VVAATED - V V !».••% I 

D A Ž Y M A S 
figiai dažau namus iŠ vidaus ir 
•auko. \aiau kilimus r baidus 

Pilna apdra.:Ju 
J ii LMS Tel. CL 4-ludo mg nrogrsm 

MANAGEMENT 
TRAINEE 

Qu'ck Advancement with grow-
ing Cornpany after intensive train-

HEJLP WANTED — MOTERYS 

• WAITRESSES • 
— Eiperienced — 

Full and Par t Time. Top Salary. 
Tips and Working Conditions. 
Uniforma Furnished. 
Under N'ew Management O'Conaell's 

185 Skokie Bl \d . N'orthbrook 
8:;r>-3802 

i-.jl O V i * '- *Jk 

VELECKYTĖS ŠOKIŲ MOKYKLOS PASIRODYMAS 
Gegužės 16 d., Šeštadienį, Kūniški, D. Sudeikytė, R. Pem- ilgų kruopštaus darbo valandų, 

Jaunimo centro didžiąją salę be kūtė, V. Vizgirdaitė ir R. Va- nuolatinio ir smulkmeniško vi-
veik pilnai užpildė žiūrovai, a t - : deišaitė. ] sų mokinių judesių koregavi-
vykę pamatyti šeštojo Irenos ! Šių metų naujas baleto vaiz- mo. Sunku pasakyti , a r kuris 
Veieckytes baleto ir muzikos das "Spragtukas", kuriame da- tos mckyklos mokinių bandys 
studijos vakaro (mokykla vei- ; lyvavo 21 mokinė, Irenos Velec- ateityje baletą padaryt i savo 
kia nuo 1952 metų, bet pirmas ' kytės sukomponuotas iš Čai- gyve.i'mo tikslu, bet stebint tos 
viešas jos pasirodymas buvo kovskio baleto I-jo veiksmo įva- mokyklos pasirodymus nuo pat 

do ir viso II-jo veiksmo, suda- pradžios, galima pasakyti , kad 
i ant vieno veiksmo vaizdą. Č i ši mokykla, įskiepydama savo 
daugiausia pasireiškė vyresnės mokiniams muzikalumo kultū-
mokinės, nes "•Spragtuko" vaiz- rą, ritmo ir t ak to pajautimą bei 
de šokiai buvo labiau kompli- gracingumą, tu rės didelės tei-
kuoti nei "Pelenėje". Gal ge- giamos reikšmės formuojant 
riausiai šj kartą šoko "Klara" mokinių elgesį. Žiūrovai, kurių 
(Vi-'ija Mikutaitytė) 
kas 
tė) , 
valkytė), 'Arbata - kinietė" mą gerai parengti savo moki-
t.rigutė Mikutaitytė), "Ispanė" nius. J . Dainauskas 
(Živilė Brakauskai tė) , "Saldai-j . 
nis" (Loreta Biliūnai tė) , o taip 

•>i-lii.."VY.- į.erkrau^t»i baidui t. 
Kitus daiktas, ir iš ;«>li miesto lei
diniai ir pilna apdrauda. 
Ui4~i m. (Hth Place — \VA .V8063 

mm ^^fi*- "-rV.^^^įį^V 

1965 m.) . 

Pradžioje 6 mokiniai forteplo-

LIBERAL BENEFITS 
Exper ence in retail tr .de or 

shoe sales, helpful. For appoint-į 
meru, Cal! — 

Mr. Hoover, 734-2203! 
EXCELLENT IMMEDIATE 

OPENING-

MAINTENANCE & 
JANITORIAL 

R/vDIO PROGRAMA FuI1 ti
J
me. good saIary. age no bar. 

Seniausia Lefcivn, i^adio Pro- rier. Congen ai surround'ngs and 
gramą Naujoj Anglijoj, iš stoties working conditions: Steady em-
VVLYN. 1360 bangos, veikia sek- ployment. 
madieniais nuo 1:00 iki 130 vai 
po pietų - perduodama vėliausių SOUTH CENTRAI. BANK 

7051 S. Washtenaw A ve. RE 7-7200 pasaulinių žinių mnfTiirfrl 'r ko- 555 West Roosevelt Road 
mentara;, muzika, dainos ii Mag- PHONE 421-7100 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas i. Minkus. Biznio reika- 1UI C f^ 
lais kreiptis Į: Battic fletfcfti — I W I fc " ^ 

i sįėliu bei 

2-JU butu tvirtas mūras Marque-
t te Parke. Naujas gaz., šildymas. 1 
auto fraražas. $28.000 

5 kamb . sjražus mūra . Naujas ea 
zu šildymas. Garažas. Prie Maria 
Hiffh I>aisvas — užim kitę. 19.400. 

4 butu m ū r a s su br/i.iu. 2 auto 
garažas. Naujas gražu šildymas. Mar-
quette pke. $43.400. 

VAL0IS REAL ESTATE 

r>u paskambino po vieną trarn-
pą muzikinį kūrini. Juos atliko 
L. Biliūnai:ė, Ž. Brakauskaitė, 
Š. Brakauskas, J . Bieiiū-
naitė, Ž. Brakauskaitė , ir V. 
Vizgirdaitė. Tačiau muzika 
toje mokykloje tėra t ik šaluti
nis dalykas, svarbiausi mokyk
loje ir metiniame pasirodyme 
yra šokiai, baleto va izdai I r šie 
met buvo pastatyt i du baleti-
niai vaizdai, kur visą choreo-

Marquet te Pke. mūr 7 kamb. re-
'.idencija su 4 mieg. Gazo šildvmas 
5 26.900. 

I*rie Maria Hish — mūrinis. 2 bu 
tai po 4 kamb. 12 met : senumo 
*37.900. 

Pelningas bi/nis — taverna su i B road 
estoranu. Trumpos valanios ir tik 
• dienas a tdara . Mūr. narnas su bu 

ru. $21.000. 
Prie 63 ir Roekwell 5 kamb bu r 

--»low. Garažas. $15,5<'0 

bei dovan, kraatavė, 502 E T Q d e a n v e n t i l a t i n g s y s t e m s n i g t h s 
way, V>. Boston, Mass. Tel • 

V.N S-04S9 Ten ^at graantmas i 
lit-nraštis Drausjas. 

V A I N A 
2517 W. 71st 

R E 
st. — 

A l 
BE 

? Y 
' 9515 

4 butai . Mūr. 3 po 4 kaino, ir 7 
; amb. Į vakarus nuo Kedzie. 10 

"Smagiu- didelę dalį sudarė mokinių ar- metų. 5o p. sklypas. 
_ J: . . . . . . , . . . . . Mūr. 2 po .> k a m b . su irrrigtu 

Pr incas ' (Rasa Deguty- tirmeji, ypatingai plojo ir mo- skiepu, centrai. 1 » i a s . i auto ga-
Cukrinė Fėja" (Rūta Juod kyklos vedėjai už jos sugebėji- ^ ' i I o d e r n u s i r š — * • R!i^«>n 

Mur. b u n s a l o u . 6 kamb.. įrengtas 
skiepas. 60 ir Francisco. 

1 Vž aukšto . 6 ir 5 kamb., erdvūs 
butai, l lod '-rn. Tfcfttves -r vonios. 
Prie pat Marijos mokyk ' . s . 

Insurance — Inco:m- Tax 
Notary n i M i c 

n o n o m AUTO SERVICE 
2934 Wesf 63rd Street 

tjžsieriir.iu ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patik rinimas. Vilkikas. 

Tel. GR S-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas ( Joe) Juraitis 

GOOD PAY — STEADY 
GOOD HOURS 

!UDl'STM.?L CLEAHINu 
SERYICE 

3&10 N. CLARK. Tel. 935-5121 

MATURE WOMAN 
With Math. Aptitude To Service 

Clients 
Excellent Loop Transportation 

Ideal for Mother Return'g to Work 
Call 332-5310 for appointroent 

NATIONAL HEADQUARTERS 
FOR MAJOR CHICAGO 
CORPORATION NEEDS: 

SECRETARIES 
' T Y P I S T S 

COMPTOMETER 
OPERATORS 

Excellent fringe benefits. 
Easy transportation. 
W r i t e : 

Draugas, AR-281 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629 

VYKSTA Į GVATEMALA 
grafna ir kostiumų esfkyzus pa- į . " ^ m 

ZL*z J
< a ^ t^ |be i ' < KaifDef*gwqMąsofee3as ,oes Grafienė Helene Sabine von 

visų neįmanoma čia išvardinti. ;Spreti, nužudyto vokiečių diplo-
Tačiau ir ' 'Spragtuke" neabejo- : mato žmona, sugrįžta į Gvate-
tinai geriausiai šoko Rūta Juod- : malą sutvarkyti asmeniškų rei-
valkytė. ypač išsiskirdama sa- kalų. Ar ji dalyvaus byloje 
vo sugebėjimu darniai sulieti prieš jos vyro žudikus, tuo ta r -

KL 

rengė Irena Veieckytė, sudary
dama pagal žinomus "Pelenės" 
ir "Spragtuko" baletus savitus 
vaizdus. 

"Pelenė" pavadinimo atžvil
giu būtų praeitų metų pasirody- paskirus šokio "pas" į vientisą į p a dar nežinoma. 
mo programos dalies pakartoji- 'vaizdą. Iš viso " -p rag tuko" so
mas, bet iš tikrųjų tas baleto kėjos kažkaip geriau atliko sa-
vaizdas, palyginus j i su 1969 vo roles nei "Pelenėje". Čia so-
m. pastatymu, yra gerokai iš- lo ir grupinių šokių atlikėjos 
plėstas, Įvesti nauji šokiai, nau- susilaukė žiūrovų karš tų ploji-
jes šokėjų grupės. Užta t šleme- mų. "Spragtuko" pastatymas 
tinė "Pelenė" buvo visai nau- neabejotinai yra didelis mokyk-
jas pastatj-mas, kur mokytoja los laimėjimas. Jis liudija, kad 
turėjo viską parengti iš naujo visas mokyklos darbas ir moky-
ir kur net t a s pačias reles ture- mo technika tobulėja, 
ję šokėk i turėjo išmokti visai j L V e l e c k y t ė _ D r ; t a įkydama 
naujų judesių. Iš 40 šokėjų, da- U f c j , baleto vaizdų choreogra-

"Drauge" įau galima gaut: nau-
ai išleistą informacini leidinį 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė ^]v\ r^H °*-a? n« ^u 
:*--

lyvavuEių tame vaizde, 
turėjo tas pačias roles 
jie turėjo mokytis 

tik 11 
ir : 

ir jų rol'ų apimtis šiemet 

Iną savo mokinių amžiui ir jų 
techniškam pasirengimui, la-

Mbaaaaai rūmnosi, kad kiekvie-

Cia i i u u : 

buvo 

retiškai tai skamba paprastai, 
bet praktikoje tai pareikalavo 

nas ar.samblio dalyvis, išmokęs 
praplėsta. Pagrindines roles g a - | £ a v o r o I e_ j ą g a l f a n a i g e r i a u ^ 
v o gabesni makinaai. Pastsrųių | d e r i n t U j s i n c h r o n i z u o t ų s u k i t ų 
šokia: buvo sudėtingesni, parei- L ^ d ? I . r . i ų ^ ^ T e o _ 
ka avę diiesmo įgud mo, geres
nės technikos. Šią grupę sudarė 
mokiniai, ilgiau iš iuvę mokyk
loje, nors ilgiausiai mokykloje 
išbūtas laikas dar nenusako, 
kad t a s ar ki tas mokinys yra 
j au geriausias šokėjas. 

"Fėjos", pradėjusios mokytis 
1964-68 m., -Petel iškės" 1966T 

68 isto'usios į mokvkla, nraei-
tų metu programoje jos turėjo 
"Paukščiukų" roles, kurias šie
met išpildė tik 1969 m. rudeni 
įstojusios į mokyklą. Jų tarpe 
buvo L. Lidberg. neturinti 
da r 4 metų. 

"Pelenė" — Rūta. Juodvalky
tė ir šiemet pasireiškė gal kaip 
geriausia viso ansamblio šokė
ja, parodydama gerą techniką, 
ypač pereinant iš vienos šokio 
figūros į kitą. Taip pa t čia ge
rai šoko ir Ra^sa Degutytė, Vi
lija Mikutaitytė. Lore ta Biliū-
naitė, Živilė Brakauskaitė, Sigi
t a Mikutaitytė, Marija Bru-

?.;iai d^-^-iamaį tea- j 
amen.ų reikalingumas ir įą ga
lą, bei nurodoma jų forma ir į 
)aduodami pavyinffiai ne tik 
»ea! JAV veikiančius įstatymus 

-•et ir Vokietijojp. Ang'osaksų pa 

uvcle. 

Š I M A I T I S REALTY 
2737 W. 43rdSt. /CL 4-2390 

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Tncome Ta> 
Notariatas Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie A ve. — PR 8-2233 

Tvarkingas, tei^ngas ir greitas 
patarnavimas visa 3 Real Estate 
reikalais Be to, • e kia Notariata? 
Daromi ir liūdijirr.: vertimai. Tvar 
komi pilietybes d -limentai. Pildo 
nii Income Tax ; Tli#>kr>'Ti; kjtok 
patarnavimai 

ŠIMKUS REAL ESTĄ U 
N0TARY PUBLIC 

425» S. MaDle^-oo.l \ v . , Cl «-949t 

A £BALL RJOriNG 00 
,'steigta prifš 49 tnetue. 

Dengiame visu rCšiu stogus. Tai 
»ome arba dedame Laujus kaminus 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointins:". Pilnai t-ysiūraude. VLsa* 
darbas garantuotae 

Te!. — LA 1-6047 
Anskaičiavimai nemokama 

>kambinkite bet knrino laikti. 

S!UNT?N!fi! Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60«32. lel . iA 7-5980 

r £ L £ V I Z i J 0 S 
-ipahotos ir paprastos,, radijai 

stereo, oro .ėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

i. M I G L I N A S 
Krautuvė Marąuette Parkt 

iS46 W. OBth -St. — Tei. 776-! i«6 
Samų tel. — PR 6-1063 

Heating Contractor 
įrengiu naujua ir perstatau •©-

j nua vlau rflSiu namo apšildymo 
į pečius Ir air-oonditlonlng — 

naujua Ir senus namus Stogu 
I r lnas (gut ters) , vandens šildy

mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atl iekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOBIĄS ŽUKAUSKAS 
FTFATTNG A 8HKET METaVL 
4444 8. Western, Chioaso t . EO. 

itieiuifite Iri <-*«-», 

IEŠKO DARBO 

Moteris gali prižiūrėti ligonį arba 
arba mažus vaikus. Kreiptis tel. 
FR 6-U51 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

tlllllllllllllllllllllflllllllllllllfilllllllllll«ll 
Kiekvienam įdomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šama atsakomybę. 

j 720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE. 

t 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 

| mokesčiams. 

D Ė M E S I O ! 

DE PROFUNDIS 
Kantata 

:;;. švarus mūr 
ir Sacramento 

)aug priedu. Ga-
i->i,bo0 arba pa-

RENĖ RASA 

MEILE TRIKAMPY 
Apie ?ią knygą, kuria išleido 

Liet. Knvgos klubas, yra tokie at
siliepimai: 

P r a n s Naujokaitis: 
"Problemos pinte pinasi... in- ' 

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuc oirmo pusla
pio iki paskutinio..." 

P Venclova: 
"... romano stilius paprastas, 

lergvas, skaitytoją iš karto pa
gauna." 

St. Rastonis: 

"Romanas yra įdomus ir tinka 
vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
'enfvesnę grožinę literatūrą." 

Knyga gaunama DRAUGE, 
žaitė, bet ir kiti. "Pelenės" vaiz- I l'os k a i n a 3 - 0 0 do1-
do dalyviai šoko t ikrai gerai. į p r j e knygos kainos Ilinois gy-
Paminėtinos "Peteliškių" šešių- j ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
kėje šokusios mano anūkė Rūta mokesčiams, 
D linauskaitė, G. Pemkutė, D. 

BSUli 

Hê  ^^rriklavsomoie Lie- ' 
Į 7 kamb. 20 m 

bungalow prie 7 
Dvigubas garažas. 

Atskiru skyriumi - "KIau«-- ; l i m a t u o j u ž i m l i 

. " siūlymas. 
inai ir atsakymai'" —,a'škinanr. ^VŽ kamb.. 15 m-ty mūr. bung-a 

. , , 1 iow prie 71 ir Horr.an. Įruoštas rū-
:U t e s t a m e n t ų s r d a r y m u I j lMĮI , sys. Garažas. Galit greit keltis. 
ys neaiškumai, iuo būdu patie . $ EI į0 0

a i l k 5 t O j S v a r u s m ū r . , b u t a l 
<.iant l e n g v a i s u p r a n t a m u s n u r o - — 6 ir 5 t a m b . Prie 67 ir California. 

, , . . . , . . - į ruoštas rūsys. Ga.-užaa. $2S.50u. ar-
Jymus. ką daryti, ka?o kodėl ir ba pasiūlymą*. 
L.- . or,a+: S kamb. 15 metu " r a n c h " stiliaus 
*o v .^ngu. m ū r narr.as. 84 ir Kedzie. $23.000. 

Knygos kaina 3 0 0 dol. Illinois i cnUAC BSA» CCTRTC 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. i " U U f l d K tA^ K d l A l t 
mokesčiams. \ INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 

Muzika Vlado Jaknbeno, sodžiai 
REMONTLOJU: MCRA, (tock- Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš-

! » . .-̂ -- ^^s-

V A L O M E 
KILIMUS IRS&LDJS 

š'iauname ir vaškuojame VISŲ 
rfišiu s;rir.('is 

I Bl BNYS — Tel RE 7-516* 

pointmg), STOGUS ir R1NAS. 
TEUEF. — *568-8733 

P A R D A V I M U I 

« • • • • • • * • • • * • • • " " 27S5 W. 71st S t — TeL 925-6015 

R E A L E S T A T E 

SALES • M0RT8A6ES • MANA6EMENT 

V . 
-.oer of M.UB. 

A L t X I A T 1 S — I C A L T 0 1 
Malu office 5727 W. Cermak Rd^ Cicero, Illinois. Tel. OL 6-ri2S8 
Tarane Šimtas narna Berwyne, Cicero j , Riv«rside, Ta Grange Pari, 

ir kituose vakariniaose priemiesčiaoee. Prašome užsnkti } mosg istai 
»a ir išsirinkti iš katalogo. 

m 

SIUNTIKiA! j LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

(Licensed hv VN'ESHPOSYT.TORO) 
2501 XV. 69th St.. Chicago. Tll. 60fi2t 
333;j S. Halsted. Chioasjo. III. fW«08 

Tel. XX'A 5-273T: 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas, automo
biliai, motociklai, šaldvtuvai, mais
tas, doleriniai CERTTFIKATAI. 

GARBAGE DRUMS 
VVTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 
5622 S. Racirie, 434-1113 

riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams. 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

ERTTFIKATAI. K" 
K. žakanskas i 

APDRAUDŲ AGENTfRA 
N'armj. Gyvybft. 
sveikatos, hiznif. 
autf>mobiliŲ. 

Patocios Išsimo-
k?jimo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Ked/ie A ve., PR 8-'?233 

VYTAUTAS ž l l i A U S K A S 
SIUNTIMAI Į LIETUVĄ 

Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- i 
ler. c—tifikata;. maistas, akordeonai. I ^>|s 
2ROS XV. r.'tfh St.. ChJvatfo. 111. f>Ofl21> 

TKI.I.F. XV A 5-2T87 

POEZUOS RINKINYS SUAUGUSIEMS 

p a r a š y t a s 

A L B I N O B A R A N A U S K O 
Šiame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 

apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumomis. 

Rinkinys gaunamas „Drauge" ir pas platintojos. Kaba 2 doL 

FRAxNTCS TV and RADIO, INC. 
S240 !*0. M U M f e i STREET Telef. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS DAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321 

*~t^* • • • i 
J E I G U J U M S R E I K I A ; 
GRAZIV VIZITINIŲ KORTELIŲ,! 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus- j 
dina tokius dalykėlius gražiai, grei' 
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 Wftst 63rd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 
r » i i i i « « * « « « « i ^Ii# ff 

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS 
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas tik £ užsisako 
paštu ar telefoną — LU 5 9500. 

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

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

HMM 

. • . - ^ . ^ . ^ . ^ A A A * A « « M j 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Gary, Indiana 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

. sielą buvo aukojamos ižkilmin-
| gos šv. Mišics, dalyvaujant pil-

nai bažnyčiai žmonių. 

Pasibaigus šv. Mišioms, se-
-, ~. . .. . . , , . . ! nieji i r naujieii ateiviai lydė ;o 
Gary lituanistine mokykla i s - , - Lendrai tknėa ualaikiis 

kilmingai pagerce mot inas . Mo- .. , . , . . -. _.. z 
,. .,„ , i amžinam poilsiui i sv. Jono ka-

tmos dieną, gegužes 10 d., mo- j kiniai ir mokytojai organizuo
tai dalyvavo lietuviškose Mišio
se Šv. Kazimiero Met. bažnyčioje 
pasimelsti už met ikas . Mckiniai 
buvo tautiniais r ū t a i " pasipuo
šę. Po pamaldų mokyklos sa
lėje vyko motinų pagerb imas . 

M o k y k i s vedėjas mok. St. 
Rudys minėjimą pradėjo savo 
žodžiu apie met i ros nuopelnus I 
mūsų gyvenime Scenoje mcki
niai atliko Motinos dienos vaiz
delį, kur motina buvo vaizduo
jama prie ratelio. Ta i V a r g o 
m o k y k i . 

Mok. V. Lapėnui vadovau jan t 
vyresniųjų mokinių grupė pa
dainavo 3 dainas, o jaunesnių
jų — net 6. 

Mok. K. Pečkaitienei vado
vaujant jaunesniųjų mokinių 
grupė smagiai pašoko 4 t au t i 
nius šakius, o vyresniųių grupe 

pus. Velionė visus mylėjo vie
noda meile, todė1 visi ir paV^ė 
jo ją ji amžino poi'sio vietą J>>i-
do^uvin dalyviams Lietuvi; Pi
liečių klube buvo suruošti už
kandžiai. 

MOTINO? DIENOS 
MINĖJIMAS 

Motinos dienos šventa pradė
jome 10 vai. ry to Mišiomis. ku
riose organizuotai su vėliava da
lyvavo Moterų s-gos 5 kp. Šv. 
Mišių aukai dvasinį didingumą 
teikė įspūdingas choro giedoji
mas lietuvių ka lba šv. Mišias, 
ku r i am vadovauja muzikas, mū 
sų parapi jos vargonininkas, A. 
Mateika. Motinu garbei solo 

i "Šioj dienoj, o motin", pagiedo-
; jo choro narys V. Rcževiehis. 
i 3:30 vai. Šv. Kazimiero parapi

jos svetainėje įvyko Votinos 
— 2. Šokiams grojo mokinys j < f i e n o g d ė j i m a s su programa. 
Leonardas Ruzgą. 

Po minėjimo programos , mo- Minėjimą^ surengė LB, j am 
vadovavo L B apyl. pirm. kvklos tėvu koi\ te to na rė s 

B. Braraitienė, M a r ^ ė Ruzgi"- Stanelis. Pirmiausia L 3 var 
nė ir Danutė Nore 'kienė visus : pasveikino visas motinas gyvas 
atsilankiusius pavaišino k a v a ir I ir priminė mirusias, ypatingai 

vakar palaidotą a. a. J . Le~d-
raitienę, kur i buvo viena iš veik 
liausiu L B narių. Joms p?gerb r i 
pakvietė kun. J. Steponaiti su
kalbėti maldą. 

išvyką teikia ps. D. Kurauskienė DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. gegužės mėn. 20 d. 7 
telef. 585-8604 po 6 vai. Vak?ro. ~ 

Tikimės kad Chicagos gausus ^ g i m y d ramaturgas William 
būrys skaut.mnku-kiu padės vai- J h abakespearc, ta* dienomis iš 
dvbai įos užsibrėžtuose darbuose , K . J . , , ' „ _ ._,.•• . v 
ir atsilankys i iškyla bei sueigas. P l u c i ° V*h*WV 4 H - Camp Totas m&ąm a u u o u s a a i . 

' - / prie VVorcesterio, Mass. VVAO ..00 aną-Ių Kilmės vyru, ir 
PAVYKĘS SUVAŽIAVIMAS Chicagos skautai-tės stovyklaus n u 3 H i l V > 3 3 k v a a r a t : r a ų centi-

. , . . - , . liepos 11-25 d. Rako stovvkiavie-Atlantc raj. vadovų-ių ir skautų- . . * > . . . . , . . ^. . . teie, Luster, Micn. cių pavasarinis suvažiavimas į- ' 
vyko balandžio mėn. 25-26 d. Ken 
nebunk Port, Maine. Suvažiavi
mas buvo įdomus ir darbingas. 
Dalyvavo arti 230 brolių ir sesių. 
Tai ypatingai didelis dalyvių 
skaičius, prisimenant, kad šiemet 
nebėra Šv.Antano gimnazijos su 
savo buvusiu gausiu skautų bū
riu. 

Tautinio lavinimo skyriaus ve
dėja ps. Aldona Katinienė buvo 
paskelbusi konkursą skautėms 
(10-15 m. amžiaus) tema Tau-

[ tinių raštų pritaikymas. Konkur-
j se dalyvavusios sesės suvežė daug 
įdomių ir originalių darbų. Ko
misija paskyrė premijas ir pagy
rimus. 

STOVYKLOS 

Ramiojo vandenyno rajono 
•Faunas baltasis tigras Washingtono zoologijos sode. j kur jis buvo nu- !

 p a u k š t v č i u stovvkla prasideda 
gaoentas is sodo direktoriaus dr. Reed namų. Tigras cia praleido porą ,. „ * , ' A n _ . i „ a - a i l t n 
mėnesių, kol paaugo, nes jis liko vienas iš kelių tigriuku, kuriuos tig- t . e p o b X1 , , ' . . 7? r~"S" 
rė gildydama, nuspaudė C I U stovyklavietėje.Vadove s. N . 

;o3 isterinę nuo
savybę. Iš viso tokią istorinę 

BRANGI ŽEMĖ žemę sudaro 24.300 kv. mtr . 
Mažai luomuose laukuose. Uz vieną kvadr. centimetrą jie 

netoli S t ra t 'o rd on Avoo, kur sumokėjo 10 dolerių. Rl 

srz 

Didžiai mielam 
A. + A 

K A Z ! U I S E L I O K U 1 
po iatai trumpos ligos netikėtai iškeliavus amžiny
bėn, širdingą užuojautą reiškiame žmonai 'ih.ijn.i.iH.1, 
dukrai GRAŽINAI ir sūnui ZENONUI su šeima. 

A. ir K. čampes 
i. ir A. Brazauskai 
J. ir G. Kazlauskai 
A. ir 0. Keniausiai 
M. ir 0 Tonkūnai 

\ \a te rbury . Connecticut 

Grinienė. 

S K A U T Y B S S KELIU 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

pyragaičiais. Dalyvė 

Worcester, Mass. 

RŪPINASI JŪRŲ SKAUČIŲ 
STOVYKLAVIMU 

Nidos laivo jūrų skaučių va-

Toronto ir Detroito broliai ir 
sesės stovyklaus Kanadoje, Romu
vos stovykloje. Stovykla praside-

kusmę sueigą, j i- 10 J r>- • J • 
v t>y cĮa i i eDOS Įg j Pirmosios dvi sa-

kv.esti jaunuosius vadovus pasi- •.- i • • , 
. , . , ' ., , , , . . vaites skinamos skautams-tems, 

sakyti skautų veiklos klausimais: - „ • - . , -. 
J „ . . . . , gi trečioji vilkiukams-pauksty-

gruodzio mėnesio '.įaurvje su " 

tomą suruošti disi 

rengti kultūrinę popietę. Atsira 
dus laisvai savaitei Čiurlionio ga 

NETEKOME 
TAURIOS L I E T U V E S 

•t . . . v . . *• u^ idiDv at :>a v a u t i 
dovyoe stropiai ruošiasi vasaros l e r i j ^ k v i e s t i R 

Sudaromos programos, n a n č i ą d a i l i n i n k ę I r e n ą Mickūnie 

tems. 
Montrealio skautės-tai stovyk

laus liepos 25 - rugpiūčio 8 d. lai-
anadoje gyve- > t a r p y j e 5 « B a l t i j o s » s t o v y k l a v i e -

nę, suruošti savo darbų parodą. 
Henomis kviečia

mus su šeimo
mis, ypatingai jaunuosius, daly— 
vauti išvykoje į sk. Švarienės ūkį 
prie Paw -Paw eže:o netoli Co-j 
loma, Mich. Informacijas apie; 

įsigyjamas inventorius ir tvarko-
:ma stovyklavietė. Praėjusį savait- ^žcUo^i^dier' 

Parapi jos šv. Kaz'mierc mo- ! galį Rako stovyklon nuvykusi m e vįgm s k a u t i n i n ; 
I kyklos vedėja seselė Charlene laivo vadė ps. Aldona Jovaraus-

Savaitė laiko nepraėjo kaip į skai tė paskaitėlę apie motiną kienė ir tėvų komiteto pirminin-
palaidcjome dideM visuomenė? i įr jos meilę, kurią baigė šv. Ka- i kas Kazys Miecevičius darbavosi 
istoriką P . Pauliukcni, š t a i vėl | zimiero žodžiais, kuriuos jis tvarkydami sesių stovyklavietę, 
mirties angelas aplanko mūsų | skirdavo dangiškosios Motinos Jiems talkon mielai atėjo keli 

Marijos garbei kasdien giede- skautininkai ir jūrų budžiai. ~ ~ 
d a m a s : "Mano siela Vardą mie- | - * = * s s » ' * * B » - « f c * * ~ ,-M^^m^mammmmma^mm 

MIRTIS SKAUTIŠKOJE ŠEIMOJ 1 ELENĄ IR PAULIŲ LEC«NUS 

G £ L Ė S 
Vestuvėms, balinėtame, laidotuvėm 

»r kitokioms progom! 
G U 2 A U S K V' 

Beveny Hills Gelinyčia 
:143 W. (S3rd Street. Cbicago. Illinot 

rel. PR 8-0833 — PR 8-0834 

lietuvių koloniją, pakv iesdamas 
i amžinybę taurią, darbščią, 
daug dėl Dievo ir L ie tuvos dir
busią "a^a . J . Lendrai t ienę J i 
mirė po t rumpos liges Šv. Vin
cento ligoninėje gegužės 7 d. 
turėdama 72 metus. 

Velionė maža k a r t u su tėve
liais atvyko i šį kraš tą . Domė
josi lietuvių gyvenimu i r nuo 
jaunų dienu pamilo katal ikiš-
kjas, lietuviškas c^^anizaci^as 
jsiinngdama i ių eiles. Pr ik lau
sė Moterų s-gos 5 kuopai . Lie
tuvių tebdarngai draugi ja i . Mo
terų sociaFniam klubui. Lietu
vių vete-anu moterų, skyr iui . 
Lietuviu bendruomenei ir kt . 

Yp?+ingai mVėjo Moterų sa-
jtrng**, ir dau r dirbo ios gerovei. 
Parketinius kelis m e t u s ėjo ka
sos globėjos pareigas. 

T K U S 
V-

IR JŲ ŠEIMĄ, ' Programė lę išpildė tos pačios j Automobilio nelaimėje tragiš-lf 
mokyklos mokinės. T. Miliaus-; kai žuvo s.v. s l . Audrius Laurinai-11 i • • , * * • T • ^ 
kaitė paskambino piar-i^u "Al-j tis, 21 m. medicinos studentas,. j j < » b r a n g t a i M o t i n a i L i e t U V O J e DMIIIS, H U O S i r -
bum Leaf in A Minor Carl Koel- ; LS Seserijos Australijos rajono va-; | d ž i a i l l Ž t a u Č i a m e . 
ling. Z. Babickaitė padainavo deivės s. E. Laurinaitienės sūnus. Į: 
solo "Mamytei" , akompanavo j Velionis buvo gimęs Australijoje.'1 

seselė Charlene. B. Miliauskaitė I Sąmoningas lietuvis ir pareigin-1 ] 
paskambino pianinu "Sonatina j gas skautas, daug vilčių teikęs sa- j į 
ir D Minor C!emer:ti. Dėl ligos 'vo tėvams, skautams, visai lietu-j f 
seselė Charlene neealėio 'paruoš vių bendruomenei. Su nelaimės! 
ti mokyklos chorą. Minėiimas paliesta šeima ir x\ustralijos bro-
baigtas giesme "Marija, Mari- liais ir sesėmis bendrame liūde-

I. ir P. Petraičiu 
šeima 

— T I V A S IR S Ū N U S -

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T B \ S *Or>FBNT*KO<š KOPIA rif>s 

2533 Wesf 71 st St, Teief. GRovehiii 6-2345-8 
1410 S, 50th Ave., Cicero T0wnhaii 3-2108-09 

AISATt * ITOMOBIIJAMS STATYTI 

ja ' 

ORO ANTZTOJ A MA« 
AUTOBUSAS I "SEBTSOĄT 

syje jungiasi ir J.A.V. skautai ir 
skautės. I 

NARIO MOKESTIS 

Mari ios Nek. Prasidėjimo se-! Dar ne visi vienetai yra susi-
selių naujosios stovyklos "No- į tvarkę su nario mokesčiu. Prašo-
ringa" šventmir-as ir Rėmėju į m e ^paskubėti. LS Seserijos iždi-
•^eim^^ įnrlcs fcr^eCo 3 d jninkė vyr. sl. Giedrė Kulpienė, 

j 84-01 101 str. Richmond Hill, 
. 4

 Š v - Kaziimero parapnos se- | N X , 11418. LS Brolijos ižd. ps. 
mmeiimus papuesdavo s a l - t au - f seiįų Rėmėjų skyrius erganizuc- fįj Algis Glodas 15 Aysbaire 
tiniais motyvais, pa ruošdavo Į -^ taį šventei autobusą. Norin- j y . Worcrster VTass 01610 ' 
svečiams ir visiems t au t in ius Į tieji važiuoti kreipkitės pas 
ženklelius, pagamindavo sve- p . Watkins , skyriaus pirm., tele-
čiams ir užkandžius. N e p a i r a s - f o n a g P L 60356. ar pas auto-

Ptivo uoM if darbš t i i r ki tose 
or^niza/ciiose. Ki"k-[-ienai=; me
tais rengiant Vasar io 16-tos 

tai buvo uoli L B narė . Reikalui DUSU organizatorę, kuri iuos 

SKAUTININKU RAMOVĖS 
ŽINIOS 

Gegužės 5 d. ramovės valdyba, 
esant visur i r visada dr įsdavo o r g a n i z u o j a į v i s u s piknikus,; dalyvaujant visiems nariams -
pasakyti tiesos žodį už Dievą ir 
tevynę. 

Kas tik kreipdavosi i . ją pra
šydami vienokios a r kitokios 
pagalbos ji niekam jos nea t sa 
kydavo, bet su meile ir nuošir
dumu visiems pa ta rnaudavo . P a 
liko t ikrai taur ios l ie tuvės pa
vyzdį, kuriuo mes t u r ė t u m e visi 
sekti ir jos darbus t i nkamai 
įvertinti, kuriuos nenui l s tamai 
dirbo iki mirties, n iekada ne
jausdama nuovargio. 

Nuliūdime liko sūnus S" šei
ma ir dau.<? giminių, kur ie visi in 
labai mylėjo. Su savo marč ia 
sugyveno taip. kaip ger iausia 
motina su dukrele. 

Liūdi ir visa lietuvių koloni
j a netekusi darbščios ir pavyz
dingos lietuvės. 

A. a- J. Lendrai t ienės palai
kai buvo pašarvoti laidotuvių 
direkt. Carrol namuose, kur iuo
se gausiai lankės organizaci jų 
nariai. Moterų sąjungos 5 kp. 
narės bendrai kalbėjo šv. rožan
čių. Gegužės 9 d. pala ikai buvo 
nulydėti j Šv. Kazimiero para- j 
pi jos bežay&i, teurioje už jos I 

p. Mancevičienė, telefonas 754 -
OSoS*. Reikalui esant patarpi-

sk. R. Merkiui, vyr. sk. V. Tallat-
Kelpšai, sk. P. Zailskui, sk. I. Kai-

n inkaus ir skyriaus sekretorė į rytei, ps. D. Kurauskienei, — svar 
ponia J- Miliauskienė. J . M. i stė ateities planus. Rudeni numa 

JONĄ KRUTULĮ ir Seimą, 
Motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čiame ir liūdime. 

Vanda ir Gediminas 
Baiukai 

P A D £ K A 
A. + A. 

MARIJA ČIŽIKIENĖ 
Masu mylima mamyte, sesuo, uošvė ir močiute mirė 1970 m. 

b-iandžio mėn. 13 d. Palaidota balandžio mėn. 16 d. Šv. Kazimiero 
iietuv:ų kapinėse, Čikagoje. 

Didžiojo skausmo — liūdesio dienose buvo mums suteik'a daug 
paguodos, giiios užuojautos ir paslaugos iš giminių, artimųjų ir 
piietelių. Nuoš.rdžiai dėkojame. 

Mūsų nuoširdi padėka didž. gerb. kunigams: kari. P. Juknevi
čiui, kun. J. Plankiui ir kun. F. Kireiliui už maldas ir atkalbėjima 
rožančiaus koplyčioje ir už atlaikytas iškilmingas gedulo Sv. Mėšlas. 
Nuoširdų ačiū tariame kun. F. Kireiliui už turiningą pamokslą, kai . 
P Juknevičiui už palydėjimą i amžino poilsio vietą ir maldas prie 
kapo. 

Labai dėkojame kun. B. Sugintai už atsilankymą koplyčioje ir 
dalyvavimą laidotuvėse. 

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems šv. Mišioms ir prisiuntusiems 
gėles. Ypatingą padėką reiškiame karsto nešėjams už parodytą nuo
širdumą. Kai kurie iš jų apleido ir darbo dieną, norėdami mūsų 
brangiai a. a. mamytei patarnauti paskutinį kartą. 

Nuoširdžias dėkojame visiems už pareikštą mums "gilią užuojau
tą žodžiu, per spaudą ir laiškais. Nuoširdžiai dėkojame lankiusiems 
velionę koplyčioje ir visiems dalyvavusiems velionės paskutinėje že
miškoje kelionė e, palydint ją j kapines. 

Didelę pa o ką reiškiame laidotuvių direktoriams D. Gaidas ir 
G. Daimid už rūpestingą patarnavimą ir laidotuvių tvarkymą. 

Dėkojame visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo pne 
paskutinio pau---.avimo velionei. 

Visiems, visiefp nuoširdus ačiū. 
Nuliūdę: DUKTERYS, SCNCS, SESUO. MARTI, ŽENTAS, 

ANŪKAI IR GIMINES 

PIRKITE DABAR TI£Si0u NUO 
M R . N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SAINT CAS2MIR 
M O N U M E N T CO 
3914 West l l l t h Street 

V"tenxs iiio; •>. nuo k;tu niu 
Didžiausias Paminkhi Planu 

Pasirinkimą-, Visame >f i» st< 

Telef. — DEdaicresJ 3-6335 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South California Avenue 

Taleionai: LA 3-C440 n Lfi 3-9852 
460501 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

. 

Brangiai motinai 
A . t A. ONAI GRIGAiNAVIčIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnus PETRJĮ ir ZIGMJį ir jii seimas 
skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kariu liūdi
me. 

MARIJA GR A l ŽINYTE 
SOFIJA IR JUOZAS GRAUŽIMAI 
R f T A IR VYTAUTAS GRAUŽINIAI 

FRANK Z A P 0 L I S 
(0% — »<&—S0% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo jenle* Ir automo
bilio pas 

$208 y, West »5th Street 
Chleairo. niinoto 

Te!. O A 4-8*54 «r OK ft-4SS9 
mm • iK-^fsmmsfussmt 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

A V! ! 'MAS 

\pdran«ta* p^ rkraustymaa 
— |vairig tstama — 

823 \VEST 34tfc PLACE 
Trlef. — FK< atier 6-1882 

^TEP. C LACK TR SONIOS 
2424 W. 69th S t ree t Tel REpuhlic 7-121S 
2314 W. 23rd Place Tel. VIrgiDl» -J-66T2 

PETRAS B I E L I O N A ^ 
4848 S. California Ave. TeL LAfayette S-S.T1; 

A N T A N A S M PHTT T TPC 
SS07 So. Lltnanica Ave. Tel. YArds 7-3401 

POVILAS i. RIDIKAS 
j 

W.M S Halst«1 «trp*1 T#4 TArd« 7-19S 

JURGIS F. RUDMLN 
3319 &. Lituaak» Ave. Tel. Y\ 7-113H-113b 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave., Cicero, II!., Tel. O L 2-1003 

file:////aterbury
file:///VEST


* DRAUGAS, ti 

X Kun. dr. Joną*, iakevi 
iš Londono, Anglijos, rašo 
šaulio Liet. kat. organizat 
komiteto p-rnuninkiu, kad i 
gegužės 2 d. Notmghame j \ 
lietuvių kataiikų pai. vad 
dalyvaujant ir vysk. A. D 
niui, susirinKimas, Kuriame 
t a r i a apjungti į vieną ce 
Anglijos liet. parapijas, org 
zacijas. kunigus ir pasaulie< 
Buvo išrinkti šeši a t s to \ 
Pasaulio Liet. kat. suvažiav 
įvykstantį liepos 9 d. Šv. h 
miero kolegijoje. Romoje. 

x JAV LB Vl-sios tar: 
Chicagos rinkiminės špyga 
linkimų komisija kviečia s; 
dos darbuotojų informacinį 
sitarimą, gegužės 22 d. (p 
tadienii 7:30 vai. vak.. Ja 
n o centre 5620 So. Clareri 
Ave., Chicagoje. Pasita: 
spaudos darbuotojai bus s 
žindanti su rinkimais ir kž 
datuojančiais j tarybą. 

x §v. Kazimiero lietuvių 
pinių naujas steigėjų parr 
las iškilmingai šventinama 
sekmadienį, geg. 24 d., 3 
po p. Visi kviečiami dalyv 

x Liet. Istorijos dr-jos 
dybos posėdis su J. Daina 
paskaita '•-enosios Liet 
valstybės žlug.mas paba: 
1795 m." šaukiamas gegužė 
d. 7 v. v. Rūgytės bute , 
So. Washtenaw Ave. Chica; 
Paskaita 8 v. v., kurioje < 
vauti kviečiami ir nenariai 

x Joniškio gimnazijos 
metų sukakties minėjimą 
joniškiečių suvažiavimas į 
gegužės 30 d. Jaunimo a 
salėje. L^ilmių išvak: 
įvyks dailės parodos ati< 
mas. Norintieji minėjime 
vauti dėl vietų užsakymo 
šome skambinu vak. Teo 
Gaškaitei - Lapinskienei 
VI 7-3680. Kviečiami joni 
čiai, kaimynai ir visuomen 

x "Oro banga" — tai 
naujo romano pavadinimas 
naujas įtaisas Emerson vės 
vuose oru; si.irstyti. Pasii 
kit pas Gradinską, 2512 v 
St.. FR 6-1998. 

x A. a. St. Gaidama 
pas ta ty tas Tautinėse kap 
paminklas bus Iventinama 
gūžės 24 d., sekmadienį, U 
Kviečiami artimieji ir pa 
mi dalyvauti. 

x Už a. a. Veronika Či 
ne, Elenos Leonienės ir / 
so Čičelio motiną, mirusią 
tuvoje. šv. Mišios bus atn 
jamos š. m. gegužės m< 
23 dieną, šeštadienį, 11 va 
to T.T. Jėzuitų koplyčioje, 
remont ir 56-ta. 

x Eariaus Lapinsko 
kos studijos spektaklis ' 
de iune", skirtas Claude 
bussy kūrybai, įvyksta t 

mo centre šį sekmadienį. 
žės 24 d. 5 vai. vak. Vis 
zikos bičiuliai laukiami. 

x žh i lė Biiaišyfė, jai 
tea t ro aktorė, pr is tatys 
tys rašytojo Juozo Tumo 
ganto kūrybą. įvykstan 
dailės meno kūrinių pask 
mo pobūvyje, š. m. geg. I 
iį šeštad., 7 v. v., Balio P 
svetainėje. 

x Lietuvio dailininku \ 
paveikslus turės progos ] 
ty t i ir laimėti atsilankius 
malonių nuotaikų subuvin 
vakarienę įvykstančią 
Pakš to svetainėje, geguži 
d., 7 v. v. Pelnas skir 
Tumo Vaižganto sukakti 
leidinio i R idoms apmokėti 
gia ir visus kviečia 

A.L.T.S. 
Cicero sk; 

r-i.tdi. nK 1970 m. gegužės mėn. 20 < 

fW\ x CSeero Lituanistiniu m 
• I kyklų mokslo metų užbaigim 
^ L bus gegužės 31 d , tuoj po s 
* * į m o s . 
į ^ x Richard J. Daley, Ghic 
^ > I gos miesto meras, yra pasiž 

j dėjęs dalyvauti Lietuvių t au t 
.genocido parodos atidarymo i 

i u s j kilmėse ir atidaryti pa rot 
Pa- Slieraton viešbutyje biržei 
mo 13 d. 
m. x Povilas Kilius yra išr in 

fko tas didžiulės Brunswick Cor 
'vų, kredito unijos direktoriun 
k s - Į Džiugu, kad i n ūsų jaunieji ak 
su- demikai susilaukia gražaus 
t r ą vertinimo ir pripažinimo, 
uii- x Gabrielės Šlapelienės 
Lus. Albino Dzirvono sutuoktuvės 
• i vyks gegužės 30 d. Nekalto Šv 
"̂ ą. F. M. Prasidėjimo bažnyčioj 
izi- į Moterystę palaimins vysk. 1 

į Brizgys 3 vai. po pietų. 
bos 
dos 
au-

x A. a. Vladas Deveikis, 
Argentinos lankęsis prieš kel 

. tą metų Chicagoje, mirė geg 
- i žės 13 d. Valentin Alsino j , Bu 
• į nos Aires priemiesty. Liko žm 
. į na, du sūnūs ir duktė, taip p 

• daug giminių Argentinoje 
_ \ šiame krašte. VI. Deveikis b u pa-

idi- , - r i e n a s * n a u X J ų ateivių, j 
; antrojo karo iš Vokietijos n 

k£_ '. vykęs pas į rolį į Argentiną 
v _ ! įsisteigęs geležies reikmenų di 

, šį t u v ^-
vai. x Kun. Tadas-Jonas Deg 
uti . tis, pranciškonas, iš Kennebun 
vai- P o r t o - ^e-> š i u o m e t u lanke 
sko Chicagoje ir vizituoja lietuvi 
v o s tretininkus. Chicagoje žada p 
r o ^ būti iki šio mėnesio pabaig< 
' 27 Apsistojęs tėvų jėzuitų namu 
547 
oje. 
aly-

se. 

50 
ir 

aly 
pra-
erai 
tel. 

ikie-

x Teklė Norbutienė, se 
draugių Vyčių kuopos uoli r 
rė, susirgo ir paguldyta š 
Kryžiaus ligoninėje, kam:. 3» 

x Juozas Stasiulis, veiki 
ryks Joniškio gimnazijos 50 m. s 
.^PC kakties minėjimo komiteto r 
I^se rys, po sunkios operacijos gr; 
a r v _ iš ligoninės ir vėl įsijungė į < 

! ganizacinį darbą. 
x Kostas Januška taip r: 

dalyvavo LB tarybos rinki; 
posėdyje, kuris aprašytas 'Dr 
ge" gegužės 18 d. laidoje. 

x Da'l. Leonas Urbonas < 
p r j monstruos savo tapybą ska 

rėse ir ailkins savo kūrybos i 
n e simojimus. Skaidrių demonst: 

™ai vimas bus šį ketvirtadienį 8 v 
n ' t u " 30 min. vak. Čiurlionio gale 
u r e ~ J°Je> Jaunimo centre. 
• * ' X Lietuvos Dukterų drau 

' jos susirinkimas šaukiamas 
ičlui sekmad., geg. 24 d., 3 vai. Į 
nėse P ^ Chicago Savings patalpc 

g e . 6245 S. Western Ave. 
vai. 

jsta-
:pr.) 

5elie-
lfon-
Lie-

LŠau-
nesio Praeitą sekmadienį Gliica.j 
. ry- norvegai minėjo savo kra 
Cla- nepriklausomybės 156-tas m< 

(pr.) nes. Geg. 25 d. Ciiicagos gi 
. kai, kurių čia priskaito 

r . 650,000 minės savo kraš to 
n priklausomybės 149-tas metir 

atuni-i PAVERS SEMINARIJĄ 
regu- SENELIŲ PRIEGLAUDi 

Šv. Judo seminarija, b 
klaretijonų vedama Morae 

nimo . . . ». tll Į 
miestelyje, su šiais moKslo i 

CHICA C 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAI 

skai-
V aiž
iame 
rsty-
3 d., 
ikšto 
(pr.) 
pnkis 
ama-
eji į 
4 — 

tais uždaroma. Seminarijos 
statai pavedami Gero Ganyt 
vienuolijos broliams vien 
llams iš Albuąucfrąue, ^ 
Mexico, kurie nuo liepos 1 
ten pradės vesti protiniai a 
likusiems seneliams prieglau< 

PRANCCZIJOS FREGAT, 
LANKYSIS UOSTE 

Prancūzijos karo laivas, i 
Balio gata Commandant Boudais, 
s 23 plaukia geros valios vizit 
amas Chicagos uestą. kur išbus ru 
vinio 14-20 d. Apie tai praneša Pi 
Ren- cūzijos konsulatas. Fregatos 

'gulą sudaro 160 jūreivių. Pr 
;5 metus kitas Prancūzijos ', 

r. TO laivas Bouvęt buvo čia 
(pr.) Įplaukęs. 

o-
H 
U-

Iš ARTI IR TOLI 
J A VALSTYBĖSE 

— A. a. Kazys Seliokas mirė 
gegužės 17 d. Waterburj , Conn. 

a . Laidojamas trečiadienį, gegužės 
a . 120 d. YVaterburio lietuvių kapi-
os! nėse. Liko žmona Tatjana, sū-
į|. nus Zenonas, duktė Gražina, bro 
la ! lis Juozas Australijoj, brolis 
įC I Antanas Lietuvoj ir kt. giminės. 
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— Hartfordo L B kandidatai 
j tarybą. JAV LB Vl-tosios ta
rybos Hartfordo Apygardos rin
kiminė komisija praneša, kad 
Hartfordo apygardoje į LB ta
rybą kandidatuoja: 
Dr. Elona Marijošiūtė-Vaišme-

nė, 34 m., pedagogė — Ph. D., 
New Haven, Conn., 

Dr. Petras Vileišis, 64 m., — 
teisių daktaras, "VVaterbury, **• 
Conn., 

Yalerijonas Balčiūnas, 64 m., 
dipl. ekonomistas, inžinierius, 
Hartford, Conn. 

Kazys Bagdonas, 64 m., preky
bininkas, VVaterbury, Conn., 

at'. Henrikas Dapkus, 65 m., miški- p a 

ir i ninkas, Hartford, Conn. 1h, 

JAV LB tarybos rinkimai 
vyksta birželio 6—7 d. apylin- ią 
kių rinkiminių komisijų nurody- nę 
tose vietose. Rinkimuose daly-! na 

| vau ja visi LB nariai, sulaukę ; i š 
18 m. amžiaus. j a 

va 
žn 
Vi 
H 
t e 
na 
oil 

u- Dr. Sigito S. ir Danutės S. vu 

>s: 
us 
»a-

m 

V-

k" (Griciūtės; iJubušiu sūnus Vy- ] 

to Pauliaus vardu pakrikštytas 
Los Angeles, Calif. Krikšto tė
vais buvo Rimvydas Gricius ir 

^ I Geri Babušienė. Dr. Babušis bai- I 
gęs atlikti savo gydytojo prak- j 
tiką Rochester, N. Y., persike-

B- La gyventi į Los Angeles. Ba- ' 
ia- bušių tėveliai ir Griciai j au nuo la 
^v. seniau čia gyvena ir yra gra- į vi 
12. \ žiai įsikūrę. Į kj 

us 
m-
la
žo 
>r-

' m 
- ! m 

k 
:d 
• 

F 
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Sulaukus pavasario, smagu •meš
kerioti. Nuotr. Iz: Valančiaus . n 

« 

,0S ŽINIOS f 
TOLIAU NEBEPREKIAUS i 

PARŠAIS *K?^lDYKLOSE 

jos Chicagos skerdyklose užsibai- Į 
što gė 105 metų senumo tradicija. 
»ti- Skerdyklos atsisakė toliau pre
sai- kiauti paršais. Per tą laiką dau-
ma giau 500 milijonų paršų perėjo 
ne- skerdyklas. 
l 6 s j PRAŠO MnjJONĄ U2 

SL'DEGL*S| VYRA 

Tillie Shefflin apygardos teds-
;vų me prašo milijono dolerių at-
nce pildo už gaisre mirusį vyrą. 
ne- Gaisras įvyko sausio 24 d. 
pa- apartmentiniuose namuose 3450 
ojo N. hzike chore. 
U °" BAIGŲ MOKYKLAS 
iew 

^ Birželio mėnesį 21,805 moks
l e , leiviaį baigs Chicagos viešąsias 
j a aukšt. mokyklas. Tuo pačiu lai

ku 35.773 moksleiviai ' :aigs pra~ 
• dedamąsias viešas mokyklas. 

-re. KALIA PORNOGRAFTIA 
at-! Amerikos universitetų profe-
i į ceriai išaiškino, kad 34.3 nuo-
gp. šimčiai studenčių turi ar y r a 
~an turėjusios be vedybų seksus.li-

į- nius santykius. Profesorius 
:es Christensen pareiškė, kad t o 
ka- priežastimi yra pornografiniai 
at- leidiniai, nemoraliniai filmai, 

i knygos ir teatrai. KL 

•. 

. 

< 
-AIGLASI MOKSLO METAI 
>avasarį paukšteliai a tga l at-
enda, medžią, pradeda ža-
>ti. Paukšteliai savo Čiulbėji-

džiugina visus. Velykos, 
p pat b ū n a pavasarį. Velykų 
kutis aplanko mažus vaikus 
atneša j iems kiaušinių. Pra-
s keliems mėnesiams po Ve-
:ų, baigiasi mokslo metai , 
igumas vaikų važiuoja į į-
rias s tovyklas Aš dažnai va-
oju į paplūdimį maudyt is , 
air g ražu , žalia, gėlės žydi. 
n pa t inka prisiskinti puokš-
gėlių ir jomis papuošt i savo 
nus . Ta ip pat m a n pa t inka 
i j parką, su savo draugėmis 
haisti, prisisikinti pievos gė-

Jžbaigiant lietuvišką mokyk-
mes kasmet tur ime geguži-
Paskut inę mokslo metų die-
visi mokiniai eina į bažnyčią, j 0 

lausę šventas Mišias, važiuo- ' 
ne į gegužanę. Šią dieną mes Pa , 
i labai mėgstame, nes n ė r a 
mokų. N u o šios dienos galėsi-
: pailsėti. 

Kris t ina Kairelytė, 
to sky r i aus mokinė L'-monto 
la ironio" Lituanistinė mok. 

I 

PILVUKAS SL i K A U D O 

koi 
L o 
drv 
An 
sąr 
žai 
" B 
rai Man Velykes šiemet buvo ne 

•ai geros. Buvo daug sniego ,_ 
ur , a š negalėjau išeiti į lau- ^ o j 

. Aš valgiau ir valgiau. T a d a • 
uno pi lvukas suskaudo. Be t t ik 
ižai. š i a ip viskas buvo gerai . ^» 

Darius Verba, g ^ 
Maironio IV sk. Brooklyne. L . 

STAIGMENA * ? 
I tą 

Kai atsibudau Velykų sekma- tyj 
mj ir pažiūrėjau į lauką, aš 
galėjau tikėta ką mačiau. Na-

sninga ir lyja! Na , kaip čia 
Įėjo būti? Velykų sekmadienį 
inga! Turėtų bū t i saulėta, i 
i, kaip yra taip y r a . Kai ma- | 
ytė ir tėtukas ats ibudo, a š ^ 
:ms pasalčiau k a s lauke daro- . 

Jie irgi negalėjo t ikėti . "Vi- d u ; 
mes norėjom išeiti į lauką ir ^ 

są dieną n: a leisti lauke", sa- i i t 

» mamytė. 'Bet k a s yra, t a i ^ J 
a, ir neįgaiime pakeist i" , — 
rė tėvelis. Tai i r praleidome 
jnuose. Pažaidėm porą žaidi-
ų, da r kai ką ir diena baig-
. Vakare visi meldėmės, kad 
tos Velykos nebū tų tokios 
maiškos. 

Jolita Gudai ty tė , 
.faironio IV sk . Brooklyne 

k a 

"BANGA" 
ne 
m< 
V£ 
mi "Banga" — ger iausia Ameri-

» lietuvių krepšinio koman- i Be 
i. "Banga" y r a Los Angeles 
ieste. "Bangoje" žaidžia apie 
mkiolika žaidėjų. Vienas iš jų 
•a mano brolis L i n a s Baškaus- į ir 
is, "Banga" y r a laimė jus i 1 m? 
rmą vietą tu rnyre . J ie praei- : Jo 
. kar tą žaidė su viena negrų ži( 

at-
va 
ka 

fk 

Y*} 

II 

Banga". 

* 

r> ^ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytoj 
Redaguoja J. Plačas. Med 

asam. Piešė D. Statkutė, V 

Ma: 

K.4 

įanda ir juos visai sumušė, rūban 
Angeles miesto sporto ben- kir h 

Dmenė "Banga" įrašė į Los eitų i 
t;eles miesto sporto žaidėjų 
įšą. Dabar visi "Bar.gos" 
iėjai linksmi ir laimingi. 
ngos" žaidėjai jau ta ip ge-
susižaidę, kad net ir meška 
įesuklaidintų. Geriausias tos 
landos žaidėjas, t u r cūt , 

Linas Baškauskas, nes jis . ^ 
mano brolis. Jis y ra labai,! s a u i jg 

ii aukštas. Jo ūgis y ra virš • t 

ų pėdų aukštumo. Kaip sa-: k ' r a 

i, "Banga" yra labai stipri v a l g ė 

įanda, jei kada į Jūsų mies-, rw e v , 
atvažiuotų, nueikite, pama- n e j į l ( 

i te pa tys! 
Asta Baškauskaitė 

Brocktonas 

UGNL\KALX1AI 

kė. — 
davė 
nuimf 
dieną, 
ranug 

Jgniakalnis yra kalnas, pro dieną 
io virių išbėga karš ta košė, šita Į 
i, ugnis ir dūmai. Aš žinau mana 
ugniakalnius Italijoj: Vežu- patiks 

l ir Etną. Abu yra dideli. Paul 
no mama 1963 m. buvo ant Kr. 
mvijaus. Aš ten nuvažiuosiu, 
būsiu didesnis. 

Šmulkšty* Linas, 
k. mokinys Marąuette Parko į 

lituanistinė mokykla. pasai 
nazij; 

I 
Ne 

VYTUKAS LAUKIA 
PAVASARIO 

Ukra 
buvo 
Lietu 

>angus buvo tamsus, saulės i eiti į 
natyti , paukščių j au nėra, rengt 
ižiai be lapų.. Liūdna visur, egzai 
ikų taip pat nematyti kie-1 ba g 
ose. Visi žino, kad ta i žiema, j ba. 
: j i vis vien praeis ir vėl j kalbe 
is pavasaris. Visi laukia pa- j lietui 
;ario, bet ypač laukia V y t u įkėjo. 
J. J am žiema yra labai ilga Inas 
sunki. Jis gyvena toli nuo Į buvo 
kyklos ir y ra neturt ingas. ; čiutė 
tėveliams reikia daug pinigų \ kia t 
mą, ir šildymui ir šiltiems j lenki 

S žade 
simą 
kape 
nui | 
ti Ii 
ko. * 
dimą 
tą I 
egza 
nazr 
labai 
ba Ii 
kas 
kyto 
gimė 
toli 
Kaui 
žinai 
k raš 

KJ \J sai 

Piešė Asta Baškauskaitė 

: 

1GZDUT1 
ų S-gos Chicagos skyriaus 
žiagą siusti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, HU 

MAMAI 
Ilgą ilgą uogij. simil 
Tau, Mamyte, aš rsn 
Ir laukinių gėlių puo! 
Tau pievelėje skinu. 

Tavo akys, motinėle. 
Kaip žvaigždeles dang 
Tavo rankos ir širde' 
Myli, glosto vis man 

Tu nušluostai ašarėle 
Tu mūs skausmą sup 
Tu džiaugsmus ir rū 
Pamatai ir atjauti. 

Neturiu aš didžių tiu 
Bet ta meile taip gil 
Tai priimki, motinek 
Ir per amžius būk di< 

Alb. Ka-* 

LIETUVIŲ PAS 

Kartą lapė, ieškodž 
Į to, bėgo pakraiščiu g€ 
į Pavargusi atsisėdo p; 
tiesdama savo ilgą u 
gelžkelio. Pravažiuoda 
kinys ėmė ir nupiovė 
degą. Lapė laibai sup^ 

is. Todėl Vytukas taip lau- pykusi s ako : — N e b 
:ad ta žiema greičiau pra-1 tvarkos, kad j a u niek 
r vėl būtų pavasaris. 

t sk. m. Kr. Donelaičio Lit. m. 

Rita Andrijonaitė, 
rąuette Parko lit. mok. 

IV sk. mokinė 

iIP KUPRANUGARIS 
GAVO KUPRA 

>ai, labai seniai, kai pa
buvo naujas, nebuvo žmo-

ik gyvuliai. Visi dirbo, tik 
tnugaris visai nedirbo, o 

ir valgė. Tai vieną dieną 
s paklausė. Kodėl tu 
:i? Kupranugaris tik sa-
- Um, um... Tai Dievas 
įam kuprą ir pasakė, kad 
i ją, kai jis atidirbs už tą 
. Ir iki šios dienos kup-
faris neatidirbo už pirmą 

ir vis turi kuprą. Man 
pasaka labai patiko ir aš 
u, kad kitiems vaikams 
3. 

:ius Bukaveckas, V a sk. 
Dondaičio Lit. mokykla 

* 

MANO MOČIUTĖ 

seniai mano močiutė pa-
tojo, kaip ji įstojo j gim-
į. Mano močiutė gyveno 
inoje. Ukraina tais laikais 
pavergta rusų, taip kaip ir 
va. Atėjo laikas močiutei 

gimnaziją. Močiutė pasi-
i su mokytoja namie, laikė 
ninus j pirmą klasę. Tiky-
imnazijoje buvo lenkų kal-
Močiutė lenkiškai mokėjo 
;ti, poterius namie kalbėjo 
riškai, o lenkiškai neano-

Katalikų bažnyčios klebo-
buvo lietuvis, o kapelionas 

lenkas. Vieną kartą mo-
s tėvelis paklausė, ką rei-
iaryti, nes močiutė nemoka 
škų poterių. Klebonas pri-
jo, kad pamėgins tą klau-

sutvarkyti. J is paprašė 
lioną, kad jis leistų klebo-
>ačiam močiutę egzaminuo-
etuvdškai. Kapelionas suti-
Tada klebonas paprašė lei-
. gimnazijos direktorių. Ir 
aidimą gavo. Kai močiutę 
minavo, susirinko visi gūn
ios mokytojai, jiems buvo 
. įdomu išgirsti, kaip skam-
.etuvių kalba. Kiti nežinojo, 
tai y ra Lietuva. Viena mo
ja paklausė močiutę, kur ji 
',. Močiutė pasakė, kad ne-
nuo didelio Lietuvos miesto 
no. Mokytoja pasakė: "Aš 
i, tai yra Šiaurės Vakarų 
tas." Taip tais laikais ru-
vadino pavergtą Lietuvą. 

Violeta Matukaitė, 
)ariaus-Girėno lit. m-los 

VI sk. mokinė 

dėti nebegalima. 
Ri ta Bartkute 

Cicero Aukštesniosios 
tikos mokyklos VI k] 

I š "Žiburėlio 

G A L V O S t K L 

I 
Kaip vadinasi viea: 

žiausių Lietuvos bažnj 
Nemuno vingyje nete 

(5 taškai) 

n 
Iš kurios medžiage 

romas laikraščių pop 
riame y r a spausdina 
vynės Žvaigždutė? 

(5 taškai) 

m 
(vyresniems 

Kaip vadinasi t rys 
"Mikado"? 

(10 taškų) 

rv 
Įrašykite praleistą 

raidžių lietuviškos p 
dį: "Žodžiais kailinii 

Atsiuntė Viktutė 
(5 taškai) 

Brėžinyje matote J 
kampius. Nubraukite 
liniją nuo dviejų ke 
kad gautumėte keti 
kampius. 

(5 taškai] 
Atsiuntė Vytenis E 

Šie galvosūkiai 
prieš vasaros atosto 
šiltas, sunkiau galv 
čioji galvosūkių šeri 
šių metų spalio mėn< 
mėnesį suvesiu visu 
paskelbsiu laimėtoju 

R e 

Galvosūkiu atss 

1) Nevėžio upė. 
pastatė stiprią pilį. 

2) Saulė aukšču 
Tiesiai kr intantys sp 
karštesni. 

3) Black Fr iday 
4) a ) Nevada 

b ) Dviejų tuzi 
c ) Žirnis 

5) Alau B . Shepa 

iois 60636 
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LKA 

ma mais-
ležinkelio. 
ilsėti, i š -
Klegą a n t 
nas t rau-
lapei uo-
ko ir su-
r a jokios 
> nė pasi-

lituanis-
įsės mok. 

a is gra-
čių, esanti 
i Kauno? 

j yra da-
erius, ku-
na ir Tė-

seserys is 

devynių 
itarlės žo-

9". 
Jogaitė. 

U 
2Šis ke tur -

po vieną 
;urkarnpių, 
ris ke tu r -

chnevičius. 

paskutiniai 
ras. Oras 
»ti. Sekan-
a pras idės 
sj. Birželio 

t a škus i r 
i. 

[aktorius 

kymai 

Kryžiuočiai 

u pakyla, 
nduliai y r a 




