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RINKIMAI
LIETUVOJE

Ką jie išryškino?

Administracinis padalinimas
Kovo 16 dieną, drauge su vi

sais kitais Maskvos valdomais 
kraštais, Lietuvos žmonės turėjo 
balsuoti už komunistų partijos 
numatytus kandidatus į vietines 
tarybas —sovietus.

Dabartinė Lietuvai Maskvos 
pripažintoji teritorija yra pada
linta rajonais, kurie mažesni už 
buvusius apskričius: vietoj buvu
sių 26 apskričių — 44 rajonai, 
kurie savo keliu padalinti apylin 
kėmis. Šių yra 656. Jų dydis — 
maždaug pusė buvusio valsčiaus. 
Seniūnijų nebėra. Jas atstoja kol 
chozai-sovchozai, kurių apylin
kėj yra po 2-3. Šalia apylinkių 
rajonuose yra mažų miestelių 
(vadinamų miesto tipo gyvenvie
temis). Tokių yra iš viso 22.♦ '

Toliau —yra 83 rajoninio pa
valdumo miestai (anksčiau — 
II eilės miestai) ir 9 respubliki
nio pavaldumo miestai (I eilės). 
Tiksliau, tai 5 didieji miestai ir 
4 kurortai: Palanga, Neringa 
(Nerija), Druskininkai, Biršto
nas. Šie miestai nepriklauso ra
jonams ir turi savo atskiras tary
bas.

Vilnius, be to, dar padalintas 
į 4 rajonus, o Kaunas j tris, to
dėl Vilniuj 5 tarybos, o Kaune 4. 
Iš viso tų tarybų susidaro 821, o 
deputatų jose — 29,558. Kiek 
deputatų, tiek ir rinkiminių apy
gardų, tiksliau apygardėlių ar a- 
pylinkių, nes vidutiniškai vienai 
tokiai “apygardai” tenka vos a- 
pie 70 balsuotojų (todėl lengva 
sukontroliuoti, kad visi ar beveik 
visi balsuotų).

Balsuok, bet be pasirinkimo

Kiekvienas gyventojas, jei yra 
bent 18 ar daugiau metų am
žiaus, turi teisę balsuoti, — tei
sę, kuri praktikoje yra paversta 
sunkiai išvengiama prievole. Vi
si balsuotojai turi balsuoti už 2 
asmenis: už vieną į apylinkę ar 
savo miestelį, kitą į rajoną. Vil
niuj ir Kaune —į miesto dalies 
ir į viso miesto tarybas. Tik Klai 
pėdoj, Šiauliuose, Panevėžy ir ku 
rortuose balsuojama už vieną.

Pasirinkimo nėra: koks kandi
datas kieno apylinkėj yra balsa
vimo kortelėn įrašytas, tai tik už 
tą ir galima balsuot. Arba gali
ma kaip nors perbraukti kandi
dato pavardę ir tuo parodyti, 
kad balsuoji prieš.

Tik 2234 priešingi balsai buvę 
paduoti praėjusią kovo 16 dieną 
visoj Lietuvoj. Kadangi tai galė
jo daugiausia būti toki balsuo
tojai, kurie turėjo balsuoti už du 
kandidatus, tai yra pagrindo ma 
nyti, kad tokių nemandagių bal
suotojų buvo apie 1,100 iš beveik 
dviejų milijonų. Žinoma, jeigu 
tie duomenys nėra pateikti “iš 
akies”, faktiškai paduotųjų balsų 
gal nei netikrinus...

5 procentai — partijos nariai
Vienintelė reikšminga informa 

cija iš pranešimo apie tą balsavi
mą yra balsuotojų sąrašuose įra-

Pernai buvęs vaizdas: sovietų okupantas persekioja čekus, šiandien 
gyventojai puola okupantą.

Gen. Abrams, JAV karinių dalinių 
vadas P. Vietname

P. Vietname pagerbtas 
“Ike”

“Amerikietiškojo būdo 
simbolis”

SAIGONAS. — JAV karinė
je būstinėje pagerbta mirusiojo 
gen. ir buv. prezidento D. D. Ei- 
senhowerio atmintis. Dalyvavo 
JAV, sąjungininkų kariai ir už
sienio diplomatai. Pagrindinę 
atsisveikinimo kalbą pasakė JA 
Valstybių karinių dalinių vadas, 
gen. C. Abrams. Jis antrojo pa
saulinio karo metu buvo tankų 
dalinio Europoje vadu. Abrams 
nurodė, kad milijonams pasau
lio gyventojų velionis buvęs 
aiškus amerikinio būdo simbo
lis”.

Monterrey. — Įvykus spro
gimui Meksikos anglies kasyk
loje, Coahuiia valstijoje, prisi- 
bijoma, kad požemyje galėjo 
žūti iki 300 angliakasių.

šytų skaičius: 1,996,794. Tai 
reiškia, kad šiuo metu Lietuvoj 
yra toks skaičius sprendžiamąjį 
balsą pripažintų gyventojų. Iš jų 
komunistų partijoj — tik kas dvi 
dešimtas, apie 5 nuošimčiai. Mi
lijonas ir 23 tūkstančiai balsuo
jančių gyvena kaimuose, 972 
tūkstančiai miestuose ir mieste
liuose. Iš jų 418 tūkstančių Vil
niuj ir Kaune, 202 tūkstančiai 
Klaipėdoj, Šiauliuos, Panevėžy ir 
kurortuose, 352 tūkstančiai rajo
niniuose miestuose ir miesteliuo
se.

Miestuose — daugiau 
nebalsavusių

Iš pranešimo apie tuos baisa 
vimus išeitų, kad tik šeši tūkstan
čiai iš beveik dviejų milijonų (3 
iš 10,000) neatėjo balsuoti. Toks 
nebalsuojančių nuošimtis esti 
skelbiamas visuose sovietiniuose 
balsavimuose ištisus dešimtme
čius. Kur nors kitur tai būtų fi
ziškai neįmanoma: visada atsi
randa daugiau ligos ar kokios 
kitos rimtos priežastie sukliudy
tų.

Todėl ir sovietinių komisijų 
pranešimai, kad balsavo 99.7 ar 
net 99.99 procentai, nesukelia 
pasitikėjimo. Bet, jeigu pastara
sis pranešimas apie balsavimą 
Lietuvoj bent proporcingai laikė 
si faktinių skaičių, tai tas rody
tų, kad ir neatėjusių balsuoti, ir 
balsavusių “prieš” miestuose bu
vo keleriopai daugiau, negu kai
muose.

(ELTA)

Rūpestis Maskvai—vėl įtūžis 
prieš okupantą Čekoslovakijoj
Maskva vėl iškėlė ne tik nacionalizmo, bet "kontrrevoliucijos" atgijimą Čekoslovaki
joje - Gyventojų pasipriešinimas okupacijai neatlyžęs: išdaužyti okupanto pastatų lan
gai, degintos karių mašinos, užpulti kariai- Maskva kaltina Prahos politikus drąsinus 
gyventojų veiksmus - Pasaulis klausia: ar Maskva pasiryš naujam smūgiui bausti če
kus - "neklaužadas"?

Daužė sovietų įgulų langas, 
padegė okupanto mašinas
PRAHA. — Vakar “Drauge” 

paminėtas, kovo 31 d. Maskvos 
“Pravdoje” pasirodęs straipsnis 
apie “nacionalizmo” nuotaikas 
okupuotoje Čekoslovakijoje, 
kaip papildomai skelbiama, iš
kėlė ir visą eilę kitų kaltinimų. 
Jie ryškiai primenap raėj. vasa
ros kaltinimus. Dabar partinis 
laikraštis ir vėl prapliupo, kal
tindamas “kontrrevoliucijos” jė
gų veiklą.

Vakarus pasiekė žinios, kad 
čekų - slovakų sportininkams ko 
vo 28 d. Stockholme anti’ą kar
tą sumušus sovietus ledo ri
tulio pasaulio pirmenybėse, 
prieš okupantą įsižiebusios de
monstracijos kilo ne tik Praho
je, bet ir visame krašte.
Vidaus reikalų ministerija Pra 

hoje paskelbė, kad čekams džiū
gaujant ir įsiliepsnojus pykčio 
okupantui nuotaikoms, gyven
tojai puolė visą eilę sovietų ka
riuomenės būstinių bei karei
vinių krašte. Prahoje, miniai

12 kraštų atstovai Balt. Rūmuose
WASHINGTON. — Pirma

dienį pasibaigus b. prez. Eisen- 
howerio laidotuvių didingoms 
iškilmėms sostinėje, prez. Nixo- ! 
nas vakar priėmė, per kelias 
valandas, 12 kraštų atstovų — 
prezidentus, min. pirmininkus 
ir kt. B. Rūmuose nurodyta, 
kad pasikalbėjimai nebuvę tik 
proginiai, bet galėję būti pa
liesti ir politiniai klausimai. Pre 
zidentas šį kartą nepakvietė sa
vo patarėjų, bet pasitenkino į- 
vairių kalbų vertėjais.

Pvz. Filipinų prezidentas Mar- 
cos norėjęs aptarti “kai kuriuos 
skubius” klausimus, gi P. Viet
namo maršalas ir vicepreziden
tas Ky, prieš išskrisdamas į Pa
ryžių, galėjęs kelti neeilinius 
pasiūlymus.įvairios žinios ’
Komunistai susirinko 

Pekine
Lin - Piao — Mao įpėdinis
PEKINAS. — Valkar čia pra

sidėjo jau nuo seniau laukia
mas Kinijos kom. partijos 9-sis 
suvažiavimas. Jį seka ne tik ko
munistinio režimo kraštai pa
sauly, bet ir Vakarai. Pagrindi
nę kalbą pasakė Mao Tse-tun- 
gas. Skelbiama, kad jo įpėdi
niu numatytas gynybos minis- 

. teris Lin - Piao.
Suvažiavime lalyvauja 1572 

atstovai. Laukiama, kad kalbė
tojų bus pasisakyta dėl, nuo 
kovo 3 d. vykusių susidūrimų 
su rusais ir Maskva, jos politi- 

’ nė kryptis bei imperializmas 
bus pasmerkti.

Suvažiavimas pirmasis po 
13 metų. Paskelbta, kad delega
tai suvažiavimo pirmininku iš
rinko Mao, Lin Piao — pava
duotoju ir min. pirmininką Tsu 
en-lai — gen. sekretorium.

naikinus “Aeroflot” atstovybės 
įrengimus, buvęs sužeistas 51 
milicininkas. Vienoje vietovėje 
apverstas ir padegtas sovietų 
karinis automobilis.

Gyvento jai puolė okupanto 
karius

Žiniomis iš Prahos, Mlada 
Boleslav vietovėje, 30 m. atstu 
nuo Prahos, kur įsikūrusi stam
bi rusų karių įgula, išdaužytas

A. Dubčekas - jo režimas smarkiai 
puolamas Maskvos

I Pirmasis priimtas — italų
M. Riunor

Užvakar R. Nixonas pirmuo
ju svečiu B. Rūmuose turėjo 
gen. de Gaulle, gi vakar pir
muoju pokalbininku buvo Itali
jos min. pirmininkas M. Rumor. 
Jam išvykus, sekė šie 11 kraštų 
vadai ar atstovai: Olandijos už
sienio reikalų ministeris J. 
Luns, Australijos min. pirm. 
John G. Gorton, Fed. Vokietijos 
kancleris K. G. Kiesinger, P. 
Korėjos min. pirm. Chung II - 
kvon, Portugalijos min. pirm.
M. Caetano, P. Vietnamo vice
prezidentas Ky, Irano šachas 
Pahlavi, Tunisijos prezidentas 
H. Bourguiba, Filipinų preziden 
tas Marcos, Turkijos min. pirm. 
S. Demirel ir Japonijos buvęs 
min. pirm. Nobusuke Kiši.

Anksčiau buvę numatyti pasi
tarimai su Australijos Gortonu, 
Eiscnhoweriui mirus, atidėti vė
lesniam laikui.

Vietname
Persekioja dvi priešo divizijas

SAIGONAS. — Tūkstančiai 
JAV karių, atskraidintų helikop 
teriais, vakar persekiojo dvi 
priešo divizijas, iš viso 7.500 

I vyrų. Priešo karių dauguma bu- 
I vo pasitraukusi į džiungles, 
Kambodijos pasieny. Smarkiai 
veikė V-52b ombonešiai. Priešas 
naktį puolė 20 bazių ir vietovių.

Nuostoliai didesni kaip Korėjos 
karo metu

Vakar paskelbta, kad nuosto
liai ilgiausiame JAV kare, ana
pus JAV ribų, šiuo metu jau 
didesni negu Korėjos karo me
tu, kai krito 33.629 amerikie-

81 įstaigų bei kareivinių langas. 
Šioje vietovėje buvę įtempti san 
tykiai tarp okupanto ir vietos 
gyventojų.

Kitur, Usti nad Labem, smar 
kiai sužalota okupanto būstinė. 
Būdinga, kad čekų milicijai norė 
jus suimti užpuolikus, vietos gy 
ventojai juos apgynė ir sudarė 
sąlygas jiems dingti.
Kitose Čekijos vietovėse taip 
pat buvo išdaužyti okupanto pa
statų langai. Jaromice mieste 
panašiai įvyko su sovietų kari
ne ligonine.

Nepasitenkinta langais. Ke
liose vietovėse, pagal Prahos 
ministerijos žinias, įtūžę gyven
tojai “puolė” ir įžeidė sovietų 
“atstovus”. Tie “atstovai”, tai, 
neabejojama, okupanto kariai 
— rusai.

Pagaliau, nurodoma, kad gy
ventojų įtūžis prieš okupantą 
reiškėsi ne tik Čekijoje, bet ir 
Slovakijoje, antrame federaci
jos krašte. Panašūs įvykiai šia
me krašte įvykę Bratislavos ir 
Košice miestuose.

Maskvai aišku: veikla 
“kontrrevoliucionieriai...”

MASKVA. — “Pravdos” puo
limai, aišku, paskelbti ne be 
Kremliaus žinios. Laikraštis, be 
“nacionalizmo”, vėl iškėlė įpras
tinį kaltinimą — visi tie veiks
mai Prahoje ir visame krašte,

Susideginęs J. Palach, Maskvos 
nuomone, sukurstęs čekų “provo
kacijas”

tai — “kontr-revoliucijos jėgų 
išpuoliai”. Tos jėgos vėl vei
kiančios. Taigi, atgijo tai, dėl ko 
įvykusi ir pati krašto okupaci
ja...

Pasak “Pravdos”, tie patys 
“gaivalai, privertę viešai susi
deginti studentą Jan Palachą. 
vėl be atodairos siekia tų pa
čių politinių tikslų”. Partinis 
garsiakalbis teigia, kad tos “pro 
vokacijos” neturėjusios nieko 
bendro su sporto varžybomis. 
Tai, esą, buvęs “dešiniojo spar
no kontrrevoliucijos gaivalų žy
gis, kurio tikslas — skatinti bei 
kelti, atsilikusioje krašto gy
ventojų daly, nacionalistinę psi
chozę ir politinį sąmyšį”. Esą, 
minios, sunaikinusios “Aero
flot” atstovybę Prahoje, tai į- 
vykdžiusios, veikus “tamsiąjai 
dešiniojo sparno propagandai”.

Valdžia nesudraudusi 
“pavojingų reiškinių’”...

Partijos dienraštis kaltina ne

Abilene, Kansas v., vos 8.000 gyv. vietovė, kur šiandien laidojamas gen. 
ir buvęs prezidentas D. D Eisenhoweris. Kairėje — jo vardo biblioteka

"Ike" šiandien laidojamas
Abilene

Jaunystės dienų vietoje
. . WASHINGTON. — Kovo 31 
d. pasibaigus buv. prezidento
D. D. Eisenhovverio pagerbimo
— laidojimo iškilmėms ir jo pa
laikus traukiniu nuvežus į ge
nerolo jaunystės dienų vietovę
— Abilene, kur jau seniau į- 
kurta Eisenhovverio biblioteka, 
muziejus, šiandien ten vyksta 
pačios laidotuvės. Jose dalyvau
ja, be šeimos ir artimųjų, prez. 
Nixonas su žmona. Pranešama, 
kad į Abilene, vos 8.000 gyv. vie 
tovę, suplaukė dešimtys tūks
tančių aplinkinių vietų gyven
tojų. Tvarką dabojo ne tik poli
cija, bet ir kariuomenė.

tik Prahos vyriausybę, kuri, 
girdi, nesiėmusi žygių sutram
dyti tuos “nesveikus ir pavojin
gus reiškinius”. Kaltinimo strė
lės nukreipiamos ir vėl į senuo
sius, priešokupacinio ir pirmo
jo okupacijos tarpsnio taikinius 
— čekų spaudą, radiją ir televi
ziją. Visi jie kelią “šovinistinę 
psichozę”, ryšium su čekų (spor 
tininkų) laimėjimais.

Rusai nė žodžiu neužsimena, 
kad Prahos politikaib uvo įspė
ję prieš demonstrantų žygius, 
kurie galėtų būti laikomi pro
vokacijomis. Priešingai, “Prav
da” teigia, kad čekų valdžios 
įstaigos ne tik nesutrukdži usios 
“išpuolių”, bet... dar juos pa
drąsinusios.

Pripažįsta: kilusios 
priešsovietinės nuotaikos

Maskva veikia panašiai kaip 
ir laikotarpyje okupaciją įvyk
džius. Ji dabar skelbia, kad jos 
atstovybė Prahoje gaunanti laiš 
kus iš paprastų krašto piliečių, 
kurie, esą, “rūsčiai, pasipiktinę 
smerkia veiksmus provokatorių, 
siekiančių sukelti naują isterijos 
nuotaikų, prieš sovietus nukreip 
tų, bangą”.

Čekų parlamentas gina 
J. Smrkovskį

PRAHA. — Čekoslovakijos 
parlamentas paneigė Maskvos 
paskleistą žinią, esą J. Smrkovs-

Čekoslovakija, kur vis tebeliepsnoja pasipriešinimas okupacijai

Gyventojai gerbė pakeliui
Krašto gyventojų tarpe bu

vusį generolo populiarumą liu
dijo tūkstančiai žmonių pakeliui, 
stotyse ir kitur, laukiusių pra
važiuojančio traukinio su Eisen- 
howerio palaikais. Pegerbimas 
stotyse nebuvo numatytas naš
lei pageidavus. Vis dėlto, gy
ventojai, jų tarpe nemaža jau
nimo, buvo iškėlę tautines vė
liavas ar traukė patriotines dai
nas, giedojo giesmes.

Traukinys Abilene pasiekė 
tik ankstyvą trečiadienio ry
tą. Tai buvo bene vienintelio 
tautos herojaus paskutinė ke
lionė. Dabar gyvenimas Wash- 
ingtone jau grįš į normalias 
vėžes, gi politikams teks pasi
nerti į kraštą viduje bei svetur 
kamuojančius rūpesčius.

KALENDORIUS
Balandžio 2 d.; šv. Pranciš

kus, šv. Teodozija, Ankodas, 
Varda.

Balandžio 3 d.: Didysis Ket
virtadienis. šv. Ričardas, šv. Fa- 
ra, Vytenis, Rimtautė.

ORAS
Oro biuras praneša: Cricagoje 

ir jos apylinkėse šiandien debe
suota,, galimas lietus, temp. 
sieks 40 ir daugiau 1. F., ryt — 
debesuota, kiek vėsiau.

Saulė teka 5:32, leidžias 6:17.

kis, vienas liberalų vadų, daly
vavęs minioje, naikinus “Aero
floto” atstovybę Prahoje. Nu
rodyta, kad jis važinėjęs auto
mobiliu ir vengęs susidurti su 
gatves užplūdusiomis miniomis. 

Čekai - s lova kai 
vos nelaimėjo varžybų

Čekų - slovakų ledo ritulio ko 
maudai kovo 28 d. Stoekholme 
antrą kartą laimėjus prieš ru
siu, Čekoslovakija vos nelai
mėjo varžybų laimėtojo vardo. 
Tačiau čekams prakišus švedų 
komandai, pirmoje vietoje atsi
dūrė ir varžybas laimėjo Sovie
tų Sąjunga.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

SKAUTIŠKŲ DAINŲ PLOKŠTELE
Sueigose, stovyklose ir kituose 

skautiškuose susibūrimuose daina 
sujungia, suartina. Daina grei
čiausiai pagaunama, lengviau
siai išmokstama ir, tur būt, il
giausiai pasiliekanti atmintyje ir 
Įiirdyse. Didžiuojamės esą dai
nuojanti tauta savo lobyne turin
ti šimtus dainų, todėl liūdna da
rosi, kad mūsų išeivijoje bręstus 
atžalynas, šį brangų turtą pra
deda primiršti, ar net jo visai ne
žino.

Tokiomis mintimis vadovau
damasi LS brolija ryžosi išleisti 
dainų plokštelę mūsų jauniau
siems “pipirams”. O jei pipi
rams, tai ir dainų išpildytojai 
tos pačios kartos - Chicagos Li- 
tuanicos tunto skardžiabalsiai 
vilkiukai.

Tarp kitų pastaruoju trime
čiu LS brolijos paruoštų ir iš
leistų dalykų (knygos, ženklai, 
apranga ir kt.), ši plokštelė bus, 
tur būt, viena reikšmingiausių 
skautiško, o taip pat ir lietuviš
ko lavinimo priemonių.

Paruošti ir išleisti plokštelę y- 
ra daug darbo ir pastangų reika
laująs darbas. Eilės pasišventu
sių asmenų darniu, kantriu 
bendradarbiavimu atsiektas ir 
šios plokštelės “gimimas”, Bal
singų vilkiukų chorelis — tuzi- 
zinas dainininkų — buvo tik šio 
didžiojo užsimojimo pradžia.

Darbštusis “menedžeris” ps. 
Alf. Alčiauskas, surinkęs chorą, 
visą plokštelės ruošos laiką pri
žiūrėjo juos budria akimi — ve
žiojo į repeticijas, primindavo ir 
paskatindavo užsimiršusius jau
nuosius brolius ir t.t. Muzikas 
Faustas Strolia, Chicagos jauni
mo ansamblių kūnas ir dvasia,
talkinamas mokytojo Vytauto

Gutausko, ištisus metus “kanki
no” vilkų chorelį dirigento lazde
le, kol buvo atsiektas tinkamas 
dainos lygis. J. Ralys, Custom 
Records įmonės savininkas, atli
ko puikų technikinį darbą, įrekor 
duodamas dainas juoston, su
jungdamas dainų intarpus, pri
taikydamas įdomius paukščių čy
ravimus ir kt.

Sunkoką ir neišvengiamai bū
tiną finansų naštą tempia skau
tininkai Aleksas Karaliūnas ir 
Zigmas Jaunius, brolijos Jambo- 
res fondo “bosai”, kurių Jambo- 
jau prasidėjęs pirmaisiais {mokė
jimais, o netrukus visu karščiu 
užvirs plokštelių platinimo apa
ratas.

Tai tik mažytės didžio triūso 
pabiros, o jų pasėkoje gimsta ir 
naujoji “TRA -LIA-LIA” plokš
telė.

Viso įdainuota penkiolika jau
nimo mėgiamų dainų, keletas re
tų ir visai naujų, o kad jas bū
tų lengviau išmokti, plokštelės 
aplanke bus atspausdinti, o kad 
jas būtų lengviau galima išmok- 
aplanke bus atspausdinti ir visų 
dainų žodžiai. Tad belieka tik 
kartu dainuoti ir džiaugtis.

Brolijos Jamboree fondas, šios 
plokštelės leidėjas, “TRA-LIA- 
LIA” ir jos išpildytojus pristatys 
visuomenei balandžio 11 d.,
penktadieni, 7:30 vai. v., Jauni
mo centro parodų salėje.

Sesės ir broliai, o taip pat visa 
lietuviškoji visuomenė, ypač jau
nimas, kviečiami gausiai pristaty
me dalyvauti, pasiklausyti links
mųjų dainininkų, o taip pat bro
lijos pastangas paremti praturti
nant mūsų jaunimo lavybos len
tyną. Įėjimas visiems laisvas.

SUVAŽIAVIMO REIKALU
LSS brolijos ir seserijos vadovų 

suvažiavimas įvyksta 1969 m. ba
landžio 19-20 d.d., Dainavos sto
vyklavietėje, Mich. Kviečiami da
lyvauti visi LS seserijos ir brolijos 
vadovės ir vadovai.

Darbotvarkėje numatyta . at
skiri LS brolijos, seserijos ir ben
dri posėdžiai ir pašnekesiai. S. 
Vytautas Černius turės įdomų 
pašnekesį, liečiantį pedagoginius 
bandymus ir pasiekimus. S. K. 
Batūra su Kanados raj. vadovais 
praves pašnekesį ir diskusijas te
ma: “Skautiškų programų per- 
žvelgimas ir jų sumoderninimo 
galimybės”.

Jaunieji vadovai turės pasikal
bėjimus ir diskusijas temomis: a. 
Tarpgeneračinis tarpas, b. Ben
dravimas su amerikiečiais skau
tais ir c. Bendradarbiavimas su 
seserija, d. 15-17 metų amžiaus 
skautų problema.-

Bus LAISVA TRIBŪNA, ku
rioje turės progos pasisakyti rū
pimais klausimais visi vadovai. 
Sąskrydžio dalyviai suformuluos 
ir savo norus ateities veiklai vai
ruoti. Tam tikslui prašoma, kad 
vietovės jaunieji vadovai raštu su
formuluotų savo pageidavimus ir 
juos atsivežtų į sąskrydį. Čia vie
tovių atstovai savo posėdyje ga
lutinai suderins savo pareiški
mus ir jie bus paskelbti spaudoje, 
kaip Lietuvių skautų brolijos ir 
seserijos Jaunųjų vadovų pareiš
kimas. Prašoma iš anksto pasi
rengti šių temų gvildenimui, kad 
sąskrydyje visi galėtų aktyviai į- 
sijungti į diskusijas.

Numatyta ir Linksma vakaro
nė, kurioje bus progos nuotaikin
gai visiems pabendrauti. Pasi
stenkime, kad iš kiekvienos vieto
vės dalyvautų kuo daugiau vado
vų. Tai proga susitikti, susipa
žinti, atnaujinti pažinti*, pasida

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio m. 2 d.

Chicagos Lituanicos tunto jūrų budžių Prezidento Smetonos įgulos na
riai Klaipėdos minėjimo sueigoje. Sėdi: v.v. R. Burba, j.ps. R. Kunstma- 
nas, įgulos vadas ps. A. Alčiauskas, v.v. J, Jovarauskas ir L. Kupcike- 
vičius. Stovi kandidatai: V. Petrauskas, R. Vidžiūnas, G. Čepėnas, A. 
Regis ir j.b. V. Rupinskas. Nuotr. B. Juodelio

dru vadovų ir tėvų darbu bus ga
lima atsiekti vilkiukų aukštes
nio skautinio pasiruošimo lygio.
SENIAUSIAS SKAUTŲ ŽUR

NALAS
“THE SCOUT”, oficialus sa

vaitinis žurnalas Didž. Britanijos 
skautams, yra seniausias skautų 
žurnalas pasaulyje. Balandžio 18 
d. jam suėjo 60 metų.

“The Scout” pradėtas leis
ti lordo B.P. po to, kai jo pasiro
džiusi knyga “Skautybė berniu
kams” susilaukė didelio pasiseki
mo ir žmonės laiškais ėmė pra
šyti, kad jos autorius papasakotų 
dar daugiau apie savo skautus. 
Taip ir pasirodė žurnalas “The 
Scout”, kurio tiražas 1918 m. sie
kė net 100,000 egzempliorių.

Pirmasis žurnalo numeris išė
jo 1908 m. balandžio 18 d. C. Ar- 
thur Pearson leidykloje, kuri te
betvarko jo ekspediciją. Pats žur
nalas 1940 m. perėjo į Britanijos 
skautų sąjungos rankas. “THE 
SCOUT” per visą laiką teturėjo 
penkis redaktorius, kurių vienas 
— Haydn Dimmock -dirbo 36 
metus (1918-54).

linti mintimis ir išgirsti naujų i- 
dėjų mūsų skautiškai veiklai pa
gyvinti.

Sąskrydžio rengėjai deda visas 
pastangas, kad sąskrydis būtų gy
vas, įdomus, linksmas ir naudin
gas visiems.

(Informacijos gautos iš LS 
brolijos).

SKAUTIŠKŲ ŽAIDIMŲ 
KNYGA

LS seserija ruošiasi greitu lai-, 
ku išleisti skautiškų žaidimų 
knygą, kuri skautiško jaunimo 
gretoms nuolatos augant darosi 
vis aktualesnė. Leidinį spaudai 
ruošia ps. Birutė Kidolienė, surin 
kusi per 150 įvairių žaidimų. 
Pastaruoju laiku šį rinkinį pa
pildė s. Antanas Saulaitis, S. J., į 
prisiųsdamas arti 200 savo surin
ktų žaidimų. Žaidimai peržiūri
mi ir ruošiami spaudai. Seseri
jos vadija rūpinasi lėšų telkimu 
leidinio spausdinimo išlaidoms. 
Galintieji savo aukomis šio lei
dinio išleidimo darbą paremti, 
kviečiami kreiptis į seserijos va- 
dijos reikalų vedėją v.s. Reginą 
Kučienę, 8626 So. Mozart Street, 
Chicago, III. telef. PR 8-0358.

VILKIUKAI RUOŠIASI
Lituanicos tunto dr. J. Basa

navičiaus vilkiukai visą žiemą 
labai sistemingai mokėsi patyri
mo laipsnių programas, dabar 
ruošiasi egzaminams. Vilkiukų 
tėvai vertina draugininko s. Zig
mo Jauniaus ir jo pavaduotojo 
ps. Juozo Liubinsko ištvermingą 
darbą su judriaisiais vilkiukais, 
kurių šioje draugovėje, priskai- 
toma per 30 Didelė pagalba vil
kiukams ruoštis į aukštesnius pa
tyrimo laipsnius buvo vadovų 
tėvams išdalyti lapai su sistemin
gai paruošta programa, nuoro- 
dant kas ir kada išmoktina. Ben-

V. s. V. Vijeikis Lituanicos tunto 
sueigoje apdovanoja p. Rupinskienę 
ordinu “Už nuopelnus“, su kaspinu.

Nuotr. G. Plačo

Pirmasis žurnalo straipsnis bu
vo “Kaip pradėjau skautavimą”, 
Jo autorius B. P. Po to jo savai
tinis originalus straipsnis buvo 
labai populiarus ir ėjo beveik iki 
B. P. mirties 1941 m.

(“Skautų Aidas”)

SVEIKINAME
“Darbininko” puslapiuose už

uovėją radusį Atlanto rajono 
skautų skyrių “Skautų Pastogė
je”, vienerių metų sukaktį mi
nintį, sveikiname ir linkime iš
tverti iki lietuviškoji skautybė 
glausis svetingoje šio krašto pas
togėje.

Ištvermės linkime šio skyriaus 
redaktorei ps. Birutei Kidolienei 
ir jos bendradarbiams.

Sveikiname “Darbininką” už 
savo puslapių praturtinimą šiuo 
įdomiu skyriumi ir visuomenės 
informavimą apie gyvastingą lie
tuviško skautiško jaunimo veik
lą Atlanto rajone.

Chicagos skautininikų-kių 
Ramovė ir “Skautybės kelias”

KRAUJO SIUNTOS 
BIAFRIECIAMlS

Popiežiui Pauliui VI-jam pri
tariant ir laiminant, žymioji 
Romos ligoninė “Fatebenefra- 
telli”, esanti Tiberio saloje, or
ganizuoja specialią transfuzi- 
joms reikalingą kraujo plazmos 
akciją, skirtą sergantiems ir 
kenčiantiems Biafros vaikams 
.Afrikoje gelbėti.

/ —t”' • n r

ŠV. TĖVAS VYKIS, I AFRIKĄ
Popiežius Paulius VI-sis šv. 

Juozapo Bažnyčios Globėjo šven 
tės proga, aukodamas šv. Mišias 
šv. - Petro bazilikoje, asmeniškai 
paskelbė savo nutarimą šių me

tų liepos mėnesio antroje pusė
je vykti į Af riką maldingai 'ke
lionei į Ugandos sostinėje Kam- 
paloje naujai statomą Afrikos 
kankinių šventovę. Ši maldingo
ji kelionė yra septintoji Popie
žiaus Pauliaus VI-jo kelionė už 
Italijos ribų. Kaip žinoma Popie 
žius Paulius VI-sis 1964 metais 
sausio mėnesį apsilankė Jeruza
lėje ir šventoje Žemėje, gi tų 
pačių metų lapkričio mėnesį 
Eucharistiniame Kongrese Bom 
biejuje Indijoje. 1965 metais 
spalio mėnesį šventasis Tėvas 
vyko į New Yorką JAV-se, kur 
pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
posėdyje. 1967 metais gegužės 
mėnesį Šv. Tėvas lankėsi Fati- 
moję, Portugalijoje ir kiek vė
liau Konstantinopolyje ir Efeze 
Turkijoje. Paskutinė Popiežiaus 
kelionė įvyko pernai į Eucharis
tinį Kongresą Bogotoje Pietų 
Amerikoje, šių metų numatytos 
kelionės į Afriką metu Popie
žius Paulius VI-sis naujoje Kam 
palos šventovėje pašventins alto 
rių 22 Ugandos kankinių garbei, 
kuriuos jis 1965 metais paskelbė 
šventaisiais, ir dalyvaus visos 
Afrikos katalikų vyskupų kon
ferencijoje, kur bus svarstomi 
įvairūs Afrikos katalikų Bažny
čią liečiantys klausimai.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
VaL: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai pritinami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

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

TeL 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 8148 VJPest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 88tli Place 
Tel.: REpubUc 7-7868
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tee 
čladienials uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl S vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos Ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Rezid. Telef. 230-1083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma; 
1*1 neatsiliepia, skambinti HT1 S-12SY

ea

TRUSTŲ SĄSKAITOMIS.
Mes esame trustų specialistai ir žinome, 

kaip jums patikėtus fondus apdrausti kelis 
kartus, kad turįs juos gauti asmuo vėliau 
juos tvarkingai gautų. Tuo tarpu pagrindinė 
jūsų suma uždirbs gerus dividendus.

Mes galime padėti jums parinkti tokį 
trustą, kuris geriausiai atitiks jūsų reikala
vimus.

UMONjFEOERAL SAV/NGS
3430 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO PHONE 523-2800

A. J. AUKERS, President
Valandos: Pirm., Antr. — 9-4. Treč. uždaryta, Ketv. 948, Penkt. 9-6, Sėšt. 9-12

- THE LITHUANIAN VVORLD-VVTDE HAILV -
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year outside Cook County, $18.00 foreign countnes. _

P r e n u m era ta : Metams
Cook County. Illinois $17.00
Kitur JAV $15.00
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00
♦ Redakcija straipsnius tai

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

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKt&dte- 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

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

Vai. pagal susltarlma: Plrmad. Ir 
ketv. l—4 ir 7—9; antrad. Ir penk- 

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal ausltarlma

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija tr moterį) ligos 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K fl A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo 5 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVeet 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-S vai. p.p., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

w... iiihnH nunMj
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MED.JAL BUILDING
7166 South Westem Avenue 

Plrmad., antrad., ketvirt. Ir pei 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir 
6 — 8 vai vakare. Trečiad.
11 vaL ryto lkl 1 vai. p.p., Seš' 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 230-2910

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

lOflso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 

PrllminCJa tik susitarus

»/2 metų
‘9.00
8.00
9.50

mėn.
5.00
4.50
5.50

mėn.
2.00
1.75
2.25

* Redakcija dirba kasdien
8-30 _ 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0.9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8434 W. 63rd St., GR 6-7444

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal sualtarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAI S LIGOS 
TeL Ofiso PR 6.7800: Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų- 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. ir 

enktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. ir 
eštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso Ir rezidencijos’
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

■ ■■
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, m

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimų

dr. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel, REliance 5-4410 
Rez. GlIovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p, ir nuo 7 Iki 8 v. vak • 
£.Dtr v,r p.enkt- nuo !2 lkl 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimų. * V

DR. P. STRIMAITIS
Gydytojas ir chirurgas

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst StreSt 

Telefonas — 025-8296 
Valandos: 2—8 v. v., peaktad 10—12 
v. r., --8 v. vak. šeštad. 1-4 v va
’“r‘. i&v

DR. VYT. TAURAS
„,?ZPYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ)

Ofisas Ir rez, 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 
vai.: Pirm., antr. Treč ir

rnv Vsud2 2k‘? va?- lr nti •
■alk" ^af sUtlr^lų.POptet *

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-

DR> v. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 lst Street

Priiminėja ligonius tik susltar
Vai.: 2—4 p. p. i*. ...o _ _o----- TrečUd. ir Sefitad*

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIŲ

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG

vai • 66^8 S°* A,ba“y Avenne
vai., pirm., antrd., ketv c_ s
vak- ir šeštad 2__ 4 n<

Ir kitu laiku pagal susitarti

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-

DR. F. C. WINSKUNA!
GYDYTOJAS IR CHIRURG

Vai • 2 S 4WMt 7l8t Street 
Treč. šeštad, p^al
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Lietuvių fondas ir

GYVIEJI NUOŠIMČIAI
Tuo metu, kai senųjų lietu

viu išeivių su dideliu vargu 
sudėti vadinamieji fraterral’- 
niai milijoniniai kapitalai yra 
lietuviškiems reikalams užša
lę, labai buvo malonu pereita 
savaitgalį Cricagoje įvykusia
me Lietuviu fondo (LF) su
važiavime išgirsti pasVTb+ą ži
nią, kad šio fondo lėšos kovo 
16 d. buvo pasiekusios 567 697 
dolerių sumą ir, kad 1962 — 
1968 m. bėgyje lietuvybės jg. 
laikymo ir lietuviškos kultū
ros ugdymo reikalams ši in
stitucija galėjo paskirti jau 
68,000 dolerių. Tiesa, turint 
galvo je didesnius reikalavimus, 
tai dar nedidelė suma ir tik 
dalis prašymų patenkinta, bet 
ji labai reikšminga ir efektin
ga, juo labiau, kad, be Liet. 
bendruomenės, kitos mūsų in
stitucijos liet. kultūrinių apraiš 
kų kaip ir neremia.

Maloniai sutikta žinia apie 
LF kapitalų padidėjimą ir jo 
duodamo pelno paskirstymą. 
Šias geras naujienas maloniai 
priėmė 114 suvažiavimo atsto
vų, kurie čia atstovavo 2043 
tikruosius narius iš bendro jų 
2295 skaičiaus.

Suvažiavimo dalyviams buvo 
r»afeikta ir gerai paruošta pa
jamų — išlaidų apyska’ta, ku
rios skaičiai aiškiausiai įrodė, 
kad nelengvai surenkamas pi
nigas nėra tuščiai svaidomas 
abejotinos vertės sąskaitoms 
apmokėti. Anvskaitoie nėra 
nei kelionių išlaidu, nei bran
gių ar pigių viešbučiu ir priė
mimų sąskaitų. Nereiškia, kad 
LF veikloje tokių dalyku ne
pasitaikė. tačiau visi vadovai 
dirbo pasišventę, aukodami ne 
tik laiką, bet ir asmeniškas 
lėšas.

Išdavoje vien^jiik pereitais 
metais mūsų kultūrinės insti
tucijos ir atskiri kultūrininkai 
paremti 28,500 dol. suma o 
iš viso LF per trumpą veiklos 
laikotarpį (1962 — 1968) yra 
paskyręs jau 68,000 dolerių. 
Turint galvoje, kaip praktiška1 
labai nelengva bent keletą šim 
tu kultūriniams reikalams su
rinkti, šie skaičiai, nors mūsų 
ir nepatenkina, bet jau džiu
gina.

Ilgokai užsitęsusios diskusi
jos buvo labai kultūringos, 
aukšto lygio, kūrybingos ir 
naudingos. Ieškota būdu kaip 
daugiau pinigų lietuviškiems 
reikalams sukaupti ir kuriuos 
mūsų gyvenimo aspektus pir
miausiai paremti.

Pagirtin u; LF vykd' mas li
tuanistinių mokyklų * ėmimas, 
nes šios mokyklėlės yra viena 
iš svarbiausių Ji#tuvybr,& šia 
me krašte išlaikomų priemo
nių. Iškeltinas LF susitarimas 
su iškiliausiu mūsų šių la’kų 
istoriku prof. dr. Z. Ivinskiu, 
įpareigojant jį paruošti trito
mę Lietuvos istoriją lietuvių 
kalba. Jau vien tik šio suma
nymo, jeigu jis bus įvykdytas, 
rėmimas pateisina LF darbus 
ir liks amžiams gyvas ateinan
čiose kartose.

Sveikintinos pastangos LF 
lėšomis finansuoti aukšto mok 
slinio ar meninio lygio lietu
viškųjų knygų leidimą, pačiam 
fondui netampant knygų lei

Spaudoj ir gyvenime

STATYBA LIETUVOS KAIME
Lietuviai energingai piečia staty

bas. Mes matome, kiek gausiai turi
me sumanių statybininkų išeivijo
je. Deja, okupuotoje Lietuvoje sta
tyboms kliudo sovietinis biurokra
tizmas. Štai, Vilniuje leidžiama “Tie 
sa” Nr. 51 kovo 1 d. net pirmame 
puslapy rašo:

“Kaimo statybos ministerijos tres
tų ir kilnojamųjų mechanizuotų 
kolonų vadovai nepakankamai dė
mesio skiria statybos eigai kaime. 
Ypač lėtai statomi Žemės ūkio mi
nisterijos objektai, jų tarpe tokie 
svarbūs* kaip Gųjbūnų tarybini* «-

dykla ir tuo būdu neužmušant 
privačios iniciatyvos knygų lei
dimo srityje, atvirkščiai — vis 
lamiau remiant tebeveikian
čias, tiksliau gal, merdinčias 
mūsų leidyklas. Iškeltinas v’e- 
no atstovo pasiūlymas, kad. 
skirstant fondo lėšas. į spe
cialios komisijos posėdžius bū
tų kviečiami ir kultūrinių sri
čių soecialistai kaip ekspertai, 
kad LF būtų lankstus, greitas 
ir veikiai padėtų ten, kur tik
rai reikalinga.

Girtini ir kiti fondo darbai: 
premijų skyrimas, jaunųjų pa
stangų rėmimas, aptartas rei
kalas išnaudoti dar gwus te
besančius mūsų mokslininkus, 
kultūrininkus, kad jie, fondo 
remiami, paliktų tautai savo 
žinias, patyrimą, mokslą ir tuo 
įprasmintų save ir kitus lietu
vius išeivius.

¥
Visi šie ir dauge’is kitų dar

bų buvo ir ateityje bus gali
ma atlikti tik aukštai tautiš
kai. lietuviškai susipratusiu 
LF nariu bei rėmėlų dėka. 
Ta’gi gerbtini asmenys, kloi^ 
tūkstantines, bet nemažiau 
gerbtini ir tie. kurie kukliau, 
pagal savo pajamas bei išga
les davė. Minėtinos 145 įvai
rios liet. organizacijos, sudė- 
jusios 33.000 doleriu ir ynač 
Liet. bendruomenės 19 opali
niai, sutelkę 20.500 doleriu. 
Pravers paminėti mūsų išmok
slintas jėgas, savarankišku 
profesijų žmones. Bet už ta1 
tekalba kai kurie skaičiai: 139 
gydytojai sudėio 100 000 dol., 
34 profesoriai bei mokslų dak
tarai davė 24.500 dol. 61 dva
sininkas — 18.000 dol. 70 in
žinierių — 19.000 do1. Kain ma 
tome, pirmauja gydytoiai. Ir 
ne tik todėl, kad jų profesijos 
žmonės nemažai uždirba, bet 
kad jie ir daug sveikos lietu
viškos nuovokos turi. Tarp ki
ta ko, jie praktiškai fondą įkū
rė ir jam dabar vadovauja, o 
vadovauja neblogai. Kažkaip 
aiškiau nematyti mūsų preky
bininkų, pramonininkų, banki
ninkų, lyg jų nebūtų, lyg jie 
šimtų tūkstančių ar net mili
jonų savų ar svetimų kapita
lų neturėtų ir nevaldytų. Bet 
nemanome, kad jie blogos va
lios žmonės būtų — iie tik 
branginasi ir kaip bematant 
sudės antrąjį pusmilijonį.

Tačiau atrodo, kad didžiau
sius kapitalus sutelkė eiliniai 
lietuviai. Visi kiti fondo na
riai. kaip rašoma apyskaitoje, 
sudėjo 233,000 dolerių. Pridė
kime prie jų 327 atmintinius 
(po mirties įrašytus) LF na
rius su 65,000 įnašų, kurį irgi 
eiliniai sudėjo. Gausis jau 300, 
000 dol. suma, kuriai iš dalies 
gal pritiktų ir “našlės skatiko” 
vardas.

Kas liečia patį LF kapitala, 
reikia iškelti dar vieną, beveik 
niekur nelinksniuotą jo savy
bę: lietuviams išeiviams labai 
naudinga turėti tvirtesnį ka
pitalą kad ir šio fondo ribose, 
kad, atėjus reikalui, labai rim
tam momentui, būtų galima 
jį nukreipti tėvynės tarnybai.

Taigi visi susipratę lietuviai 
stiprina LF, nes jo lėšos stipri
na lietuvybę, t. y. mus pačius.

b. kv.

kio šiltnamių kompleksas, Elminin 
kų bandymų stoties ir Kuršėnų 
tarybinio ūkio kiaulių fermos, A- 
luntos ir Tytuvėnų žemės ūkio tech 
nikumų ir Gyvulininkystės moks
linio tyrimo instituto pastatai.

Nepatenkinamai statomi taip pat 
Melioracijos ir vandens ūkio minis
terijos “Lietuvos žemės ūkio tech
nikos” susivienijimo ir Žuvininkys
tės valdybos objektai...

Jau eilę metų žlugdomi Valstybi
nio grūdo produktų ir kombinuo
tųjų pašarų pramonės komiteto 
objektij statybos planai. Negerėja 
padėtis it -šiemet- Nors Statybas sni-

Technologiškai atsilikusi Europa
Sunkiai sprendžiamas Europos technologijnis

(

Į

Nūdien retai kas ginčija, kad 
Europa yra atsilikusi ūkiniu ir 
technologiniu požiūriais ir, kad 
amerikiečių pasisekimas Euro
poje pralenkė pačių europiečių 
pastangas. Kad taip yra, kad 
Europai sunku rungtyniauti su 
Amerikos iššūkiu, tuo kalta Eu
ropos tautinė karinė politika. 
Nepavykusios pastangos bend
radarbiauti karinėje srityje pa
darė negalimu bendradarbiavi
mą tokiose raktinėse technologi
jos šakose, kaip atominiai ir 
erdvių tyrimai bei komputerių 
■'švystymas.

Technologiškai pažengusios 
Europos suorganizavimas yra 
artimai susietas su atominių gin 
klų išvystymu. Be galingų ra
ketų ir pažangios elektroninės 
kontrolės bei vairavimo siste
mos negalima leisti satelitų, ku-

nisterijos organizacijos sausio mė- 
nesj šio komiteto gamybinės pas
kirties objektų statybos-montavi- 
mo darbų planą ir įvykdė 96 pro
centais, tačiau jos ir toliau neski
ria reikiamo dėmesio tam, kad bū
tų kuo greičiau užbaigti statyti per
nai neatiduoti naudoti objektai, jų 
tarpe Vievio malimo kombinatas, 
Joniškio kombinuotųjų pašarų ga 
mykla. Blogai statomas ir Šiaulių 
malimo kombinatas, kuriame sau
sio mėnesį buvo atlikta tik 37 pro
centai užplanuotų darbų. Nerimą 
kelia tai, kad nepaprastai lėtai sta
tomi Rokiškio grūdų sandėlių si
losai, Joniškio elevatorius.

Statybos ministerija privalo dau
giau susirūpinti ir šiltnamių staty
ba, nuo kurių daug priklauso gy
ventojų aprūpinimas šviežiomis da 
ržovėmis per ištisus metus. Tuo 
tarpu jau trejus metus statomas 
Kauno šiltnamių kombinatas. Nė 
mažiau svarbu pagreitinti paukš
tynų statybą. Nepatenkinamai sta
tomas Vilniaus paukštynas.

Dėl vilkinimo, statant šiltnamių 
kombinatus ir paukščių fabrikus.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Po pusvalandžio ar mažiau du amerikiečių karinin

kai įėjo į palatą. Juos lydėjo vokiečių daktaras ir gailes
tingoji sesuo.

— Mes esame amerikiečiai gydytojai — pasakė vie
nas pusamžis vyras, pasisveikindamas su Vytautu ir 
Charlotte, —mes esame iš miesto karinės ligoninės. 
Leitenantas Wood informavo mus apie padėtį. Jūs turi
te kokių specialių pageidavimų? —- kalbėjo oficialiai 
karininkas.

Charlottė informavo apie Boleslavą ir tarpininka
vo tarp vokiečių ir amerikiečių gydytojų. Boleslavą pa
budino ir amerikietis jį patikrino. Tada jis kreipėsi į 
Charlottę:

— Mes sutinkame paimti pacientą savo priežiūron, 
bet mes negalime jo pergabenti į karo ligoninę. Iš ant
ros pusės, tai nėra nė būtina, nes mes būsime ryšy su vo
kiečių ligonine.

Tada karininkas kreipėsi į vokietį gydytoją, sakyda
mas:

— Kaip galima greičiau mes atsiųsime jums rei
kalingus vaistus. Jeigu bus kokių pasikeitimų, prašau 
kreiptis į mane, -čia yra mano adresas,---- karininkas
padavė vokiečiui gydytojui kortelę.

P. LAUČYS

rie, kaip specialistai tvirtina, 
vieną dieną revoliucionizuos erd 
vių susisiekimą. Be didelių ato
minių reaktorių negalima ne tik 
pagaminti atominių bombų, bet 
taip pat ir pigios elektros ener
gijos. Neturint greitesnių už 
garsą lėktuvų negalima rungty
niauti su amerikiečių aviacijos 
pramone, nes pažangių karinių 

‘lėktuvų gamyba vėliau pereina 
į civilinę aviaciją. Visa tai vi
siem žinoma. Bet to nepaisyda
mos, Prancūzija. Anglija, Vo
kieti ia ir kitos Europos ša’ys, 
neišskiriant ir neutraliosios 
Švedijos, labai nenori atsisaky
ti pavydulingai saugomų suve
reninės valstybės privilegijų, 
nori būti savo gamybos šeimi- 
’nkėmis ir pačios kontroliuoti

daug kaltės tenka projektuotojams. 
Antai Kaišiadorių paukštynas bu
vo pradėtas projektuoti dar 1964 
metais, tačiau net šiemet jo nega
lima pradėti statyti, nes nebuvo pa
ruošti darbo brėžiniai. Vievio pauk
štyno rekonstravimo ir išplėtimo 
projektinę užduotį Žemės ūkio sta
tybos projektavimo institutas numa 
to užbaigti tik šių metų pabaigo
je. Dėl to gresia pavojus, kad 1970 
metais ši statyba bus užkonservuo
ta. O Vilniaus ir Tauralaukio šilt
namių kombinatų projektinę do
kumentaciją institutas žada paruoš
ti tokiu laiku, kuris geriausiu at
veju leis pradėti šiuos objektus sta
tyti tik 1971 metais.”

Toliau straipsny pažymima, kad 
kaimo statyboms neparūpinamas 
reikiamas medžiagų kiekis. Iš strai
psnio matyti, kad šiemet net 4000 
Lietuvos šeimų iš vienkiemių bus 
perkelta į raudonųjų dvarų-kol- 
chozų-centrus, tuo suardant žmo
nių viltis sau ramiai, savarankiai 
gyventi savoj sodyboj, j kurią lais
vės metais buvo atsikelta iš kaimo.

J. Žvilb.

susivienijimas

savo ginklų pramonę.
Itin artimą ryšį tarp karinių 

išlaidų ir pažangios pramonės 
neseniai parodė JAV. Ligi jų 
ginkluotų jėgų trys šakos: ka
riuomenė, laivynas ir aviacija 
veikė atskirai, amerikiečiai bu
vo atsilikę nuo rusų erdvių rung 
tynėse, tačiau kai McNamara 
suliedino tas tris šakas į vieną 
kūną, JAV ne tik sėkmingai nu
galėjo Sputnikų iššūkį, bet taip 
pat pradėjo plėsti technologinę 
pramonę, kuri ilgainiui sukėlė 
paniką Europoje, kur amerikie
čiai lengvai įsigalėjo jos rinkose 
savo metodiškai išvystyta ga
myba ir patentais, išriedėjusiais 
iš didelio masto karinių projek
tų.

Sužlugdytas Euratomas
Specialistai išvardina daugelį 

pavyzdžių, iš kurių matyt kaip 
skirtinga Europos valstybių ka
rinė politika pagrindinai su
žlugdė Euratomą, Europos Erd
vių Organizaciją, mėginusią su
organizuoti Europos aviacijos 
pramonę, o taip pat pastangas 
išvystyti komputerių pramonę. 
Pagal Bertrand Goldschmidtą. 
vieną žymiausių Europos ato
mo fizikų ir Prancūzijos atomi
nės energijos komisijos pirmi
ninką, nesėkmė Euratomo, kuris 
šešeriom Bendrosios Rinkos val
stybėm kainavo virš 800 mil. do
lerių, įvyko todėl, kad jis buvo 
vykdomas siaurose karinės pa
žangos ribose. Laukiama, kad 
Europos pramonė sutiks pasta
tyti atominį reaktorių, kuris ga
mins labai pigią elektrą, tačiau 
ir tai lemiamai pareina nuo į- 
vairių valstybių politinių susita
rimų sėkmės.

Prancūzų aviacijos specialis
tas Pierre Galinis tvirtina, kad 
norint raktines pramones pastū
mėti pirmyn, karinė technologi
ja turinti gerokai pažengti į prie 
kį nuo dabartinių laikų. Jo tvir

Abu amerikiečiai, vokietis gydytojas ir seselė'išėjo, 
ir tada Boleslavas silpnu balsu ištarė:

— Panele von Gropp ir tu, Vytautai, aš esu toks 
laimingas, kad jūs atėjote, jūs esate mano gelbėtojai, — 
jis stabtelėjo.

— Ponas Fernandežai, nekalbėk tiek daug, — pa
sakė Charlottė, — tau reikia ilsėtis. Ir nebijok, dabar 
jau viskas yra gerai, tuoj atsigausi. Ponas Wood padarė 
viską, kas reikia. Mes tikimės, kad šį vakarą ar rytoj ir 
jis pats atvyks.

— Ačiū, panele, aš nesijaučiu blogai, tik skauda 
krūtinę. Dėkoju Vytautui taip pat Donaldas yra pui
kus vyras. Jūs visi trys esate mano angelai sargai, — 
jo balsas susilpnėjo ir jis sustojo kalbėti.

— Tu privalai'kiekvienu atveju ilsėtis. Mes tavęs 
šiandien nebetrukdysime. Dabar Vytautas ir aš linkime 
kuo greičiau pasveikti, — Charlottė paspaudė ligoniui 
ranką.

Boleslavo akys buvo pilnos ašąrų.
— Būk ramus, vieną dieną pasveiksi, ir mes visi 

vėl pasikalbėsime apie politiką, — juokavo Vytautas, 
spausdamas ligonio ranką.

Pora išėjo iš .ligoninės, palikusi Boleslavą besišyp
santį.

Žiemos diena greitai keitėsi į vakarą.
— Klausyk, Vytautai, Fcrnandez labai silpnas. Aš 

abejoju ar viskas baigsis gerai, — kalbėjo mergina, kai 
jie išėjo į gatvę.

— Aš taip pat esu susirūpinęs.
— Bet žinai, aš pakeičiau apie amerikiečius savo 

nuomonę.

tinimu, atominė revoliucija su
griovė klasinės strategijos kri
terijus. Demografiniai fakto
riai, teikę pranašumą gyvento
jų atžvilgiu didžiausiom valsty
bėm, nes jos galėjo turėti galin
giausias kariuomenes, nūdien 
-neteko savo prasmės. Anksčiau 
gynybai buvo reikalinga sun
kioji pramonė, šiandieną gi pa>- 
kanka geros mokslinės ir tech
nologinės pramonės. Anksčiau 
valstybė su didžiausia teritorija 
turėjo strateginį pranašumą. 
Nūdien, su tolimo skridimo ra
ketom, galinčiom per kelias mi 
nutes nulėkti tūkstančius mylių, 
to pranašumo jau nebėra.

Europa atsilikusi aviacijoje 
Jeigu Europos valstybės pri

imtų suderintą gynimosi politi
ką, jos galėtų turėti raketas, 
atominės energijos stotis ir mo
dernius lėktuvus, kurie paska
tintų technologinę raidą, reika
lingą užpildyti amerikiečių su
darytam plyšiui. Anot P. Gal- 
lois, niekada nebus technologi
nės Europos, nebent europiečiai 
suorganizuos bendrą karinę gy
nybą ir išsižadės savo atskirų 
karinių programų, pagal kurias 
jie perka pasenusius tankus ir 
lėktuvus, “vakardienos gink
lus”, iš JAV.

Ypatingai europiečiai atsilikę 
aviacijos srityje. Kiekvienas mė 
ginimas sukurti konkuruojančią 
Europos pramonę nepavykdavo 
dėl Euiopos valstybių nenoro 
bendradarbiauti lėktuvų gamy
boje. 1960 m. Prancūzija pasiū
lė bendrom jėgom gaminti aukš
tos kokybės lėktuvus. Vokiečiai, 
italai, belgai ir olandai pasiryžo 
verčiau pirkti amerikiečių, kurie 
vėliau pasirodė labai ydingi. 
1961 m. NATO strateginiais su 
metiniais, atmetė italų karo lėk
tuvo Fiat G. 91 modeli Nebuvo 
sėkmingos ir kitų Europos vals
tybių pastangos. Anglai nepa
noro pirkti pra 'cūzų modernių 
jų lėkiuvų. Ir taip, dabartiniu 
metu visos Europos valstybės 
aviacijos srityje eina skirtingais 
keliais. Tuo būdu, išvadoje, gali
ma pasakyti, kad tik politiškai 
apsijungusi Europa gali sukurti 
koordinuotą aviacijos pramonę. 
Jokia privatinė Europos pramo
nė negali rizikuoti šimtus mili
jonų dolerių naujų modelių ga
mybai, neturėdama užtikrinimo, 
kad jie bus vartojami va’stybės 
kontroliuojamų aviarv j bendro 
vių.

Panašus politinis nesutarimas 
sužlugdė ir bendrą Europos ei d- 
vių tyrinėjimą. Dabartiniu me
tu didžiausią kliūtį bendrai gy
nybos programai sudaro gen. 
de Gaulle. šiaip ar taip, Pran
cūzija negali primesti Europai 
savo karinio vyravime, lygiai 
kaip to negali padaryti nė An
glija. r,ė Vokietija. Tuo gi tar
pu nesant tokios politinės vie
nybės, Europa ir tolau pirks 
ginklus iš amerikiečių. Europos 
avi a ei os sunl enybė3 tėra tik 
vienas pavyzdis jos nesugebėji
mo atsisakyti senų tautinės g-i-

— Taip?
— Žinoma, — kalbėjo Charlottė, — noriu pasaky

ti, kad šie amerikiečiai daktarai padarė man labai gerą 
įspūdį. Jie yra tikrai džentelmeniški vyrai. Iš pirmo 
žvilgsnio aš jiems pajutau pagarbą.

— Man taip pat padarė labai gerą įspūdį.
— Jie veikė taip greit ir efektingai, kad aš labai nu

stebinta.
Abu įsėdo į autobusą ir privažiavo priemiesčius. 

Kai jie pasiekė Gruenbergo kalvą, naktis jau buvo už
dengusi miestą.

— Taip, Charlotte, pasimatysim ligoninėje rytoj ry 
tą devintą valandą.

— Gerai, aš būsiu.
Vytautas grįžo į stovyklą kaip tik laiku prieš 

vartų uždarymą. Milda dar kažką tebesiuvo.
— Kaip Boleslavas? — paklausė ji.
— Nelabai kaip, bet mes tikimės, kad išgclbėsime. 

Charlottė ant kojų Sukėlė visą amerikiečių ligoninę, ir 
dabar ligonis amerikiečių daktarų globoje.

— Ar jis nemirs? — pakėlė galvą lovoje motina.
— Aš nemanau, mama, — atsakė Vytautas.
— Dieve laimink jį, aš meldžiausi už jį visą die

ną, — pasakė pralinksmėjusi motina, — jis toks geras 
ir išmintingas. Gal jis vėl susitiks su savo motina.

Buvo beveik vidurnaktis. Šeimą rengėsi miegui, kai 
sunkūs žingsniai nuaidėjo cemento koridoriuje, kažkas 
sustojo prie durų ir nestipriai pabeldė.

— Prašau, — pasakė Vytautas.
Durys atsidarė.
—— Donaldas, — sušuko Vytautas, — iš kokio'dan

gaus tu dabar nukritai taip vėlai į mūsų stovyklą?
(Bus daugiau)

įlį
lybės iliuzijų.

Kliudo Prancūz i ja
Prancūzija būdama viena la

biausia pažengusių šakų atomų 
ir erdvės tyrimų srityse, visvien 
negaii be kitų Europos , kraštų 
pagalbos įvykdyti savo t. 'ui h ės 
programos. Ji dabar mtgh.k, mo
bilizuoti Europą dvišaliais Tisi- 
tarimais. Tačiau ir tokie dviša
liai susitarimai pasirono nrak- 
tikoje nesėkmingi, nes visi ma
to prancūzų egoistinius tikslus, 
noru prancūzai ir stengiasi įti
kint'. belgus, italus ir olandus, 
kad Prancūzijos technologinis 
pranašumas jiems nesud • o jc 
kio pavojaus.

Tačiau toji Prancūzijoj poli
tika priešintis Amerika, ir ne
prileisti Anglijos į Europos rei
kalų tvarkymą, yra labai sun
kiai jvvkdoma. Norint užpildyti 
technologinį plyšį tarp Europos 
ir JAV, reikia rasti praktiškų 
Europos kraštų bendradarbia
vimo būdą. Tačiau tai jokiu at
veju nesiderina su de Gaulle po
litika. Prancūzija nori Europos 
šalių pagalbos, bet nenori išsi
žadėti nė trupučio savo suve
renumo.

Tuo būdu, nūdien technologi
ja gali Europą paskatinti vie
nytis. Bet technologinė Europa 
negali 'būti pastatyta ant prįeš- 
amerikinio nacionalizmo. Toks 
kelias ne ti*k sužlugdyti) apjung
tos Europos idėją, bet taip pat 
ir jos pastangas susilyginti su 
Amerika.

VYSKUPŲ SUVAŽIAVIMAS
Prancūzijos katalikų vyskupų 

konferencijos informacijos cen
tras paskelbė išsamų pranešimą 
apie visuotiną Prancūzijos vys
kupų susirinkimą, šaukiamą šių 
metų Sekminėse Paryžiuje. Pir
mą kartą mišri 15 vyskupų ir 
90 kunigų komisija rengia spe
cialią pasitarimų programą, ku
rios centre bus svarstomi pa 
sauliečių santykiai su kunigais 
ir vyskupais. Prancūzijos Vys
kupų konferencijoje pirmą kar
tą taip pat dalyvaus ir rinkti
niai kunigų atstovai.

PH1LADELPHIA. — Čia mi
rė komunitsinės Kinijos trem
tinys Chumaitien vyskupas Yu- 
en Ching Ping. 1944

Naujasis Jordano min. pirmi Abdel 
Moneim Rifai, 52 m.



TAUTINIO AUKLĖJIMO 

VARGAI IR DŽIAUGSMAI

Rytinio pakraščio mokytojų suvažiavimas

Paskelbtieji Lietuvių Švieti
mo ir šeimos metai pradėti Ry
tinio pakraščio lituanistinių mo
kyklų mokytojų suvažiavimu ko 
vo 15-16 dienomis New Yor
ke. Suvažiavimą, sukvietė daug 
iniciatyvos ir veiklos rodąs li
tuanistinių mokyklų vizitatorius 
Antanas Masionis. Jam gelbėjo 
Brooklyno šeštadieninės Mairo
nio vardo mokyklos vedėjas A. 
Samusis ir visi mokytojai. Su
važiavimas vyko Maironio var
do šeštadieninėje mokykloje.

Suvažiavimą atidarė pats ren 
gėjas A. Masionis. Maldą sukal
bėjo Apreiškimo parapijos kle
bonas Juozas Aleksiūnas. Susi
kaupimo valandėle pagerbti mi
rę pedagogai B. Babrauskas, J. 
Ignatonis.

Į prezidiumą pakviesti Rūta 
Penkiūnienė, Pranas Pauliuko- 
nis, Aleksandras Rudžius ir Al
dona Rigelytė. Pirmajam posė
džiui iki pietų pertraukos vado
vavo Pr. Pau'liukonis.

Kun. J. Aleksiūnas, kurio va
dovaujamos parapijos salėje vy 
ko mokytojų suvažiavimas, pa
sveikino susirinkusius mokyto
jus. Pirmiausia jis pabrėžė, nors 
silpnai lietuviškai kalbąs (iš tik
rųjų gerai laisvai kalba. Pr. P.), 
bet jo dvasia esanti lietuviška 
ir liksianti tokia iki mirties. Kai 
jis augęs, dar nebuvę tinkamų 
lietuviškų mokyklų, lietuviškai 
juos mokę vargonininkai ir įkvė 
pę lietuviškų nuotaikų. Lietuvių 
kalbą branginę, nes jų tėvai Lie 
tuvcje dėl jos nuo caro valdžios 
daug buvo kentėję. Prel. J. Bal
konas, jaunas būdamas, išsi
vedęs kur j mišką ir mokęs lie
tuviškai. Suvažiavusiems moky
tojams linkėjo sėkmės lietuviš
kame darbe.

Beskyrinis mokymas
Visų dalyvių dėmeli ypatingai 

patraukė PLB Švietimo Tary
bos pirmininko Antano Rinkūno 
paskaita apie beskyrinę sistemą 
lituanistinėse mokyklose.

Beskyrinė sistema pamažu į- 
vedama Kanados ir JAV mo
kyklose, kur beskynnių mokyk
lų procentas svyruoja atskiruo
se ateituose nuo 5% iki 30%. 
Naujoji mokymo sistema remia 
ma šiais vaiko psichologi jos dės
niais: Vaikas nėra neišsivystęs 
ar nesubrendęs suaugęs. Savo 
amžiaus ribose jis yra išbaig
tas individas, kuris toliau plė
toja savo fizines, protines, so
cialines, estetines bei jausmi
nes jėgas jam individ. keliais. 
Ta plėtotė vyksta nenutrūksta
mai ir kiekvienam vaikui skirtin 
gu tempu. Vaikas, kaip ir ku
rio kito amžiaus žmogus, turi 
teisę pergyventi nt tik nepa
sisekimus, bet ir laimėjimus. 
Vaikai turi tam tikrų bendrų 
interesų, ypač savo amžiaus gru 
pėje. todėl reikia duoti moki
niams laiko tuos interesus ko
lektyviai išgyventi.

Atsižvelgiant į minėtus dės
nius, reikia remtis šiais pagrin
dais: a. Mokymo centras yra ne 
mokytojas, ne programa, bet 
pats mokinys. Perteikiama mok 
slo medžiaga mokiniui turi būti 
įdomi, suprantama, kad ją pa
jėgių sąmoningai .r noriai pasi
savinti. Tačiau negalima eiti iki 
kraštutinumo ir leisti mokiniui 
ia.svai pasrinkti mokomuosius 
calykus. b. Kadangi vaiko in
teresai ir pajėgumas atskirose 
srityse yra nevienodi, tai leidžia 
ma mokiniui kiekvieną dalyką 
mokytis pagal savo individualini 
sugebėjimą. Pvz. vaikas gali bū
ti gabesnis istorijai, ar mate
matikai, negu ka’bai, tai jis gali 
mokytis istorijos ar matemati
kos aukštesnį Kursą, negu kal
bos. Arba gabesnis vaikas per 
trumpesnį laiką išeis tą patį kur 
są. negu netaip gabus. Tačiau 
baigusius anksčiau lituanistinės 
mokyklos kursą mokinius nere
komenduotina išleisti iš mokyk
los, vertėtų palikti tobulintis to

liau savo mėgstamame dalyke 
ar vaikų bendruomenės veiklo
je.

Anglosaksų mokyklose besky
rinis mokymas arba aštuonenų 
metų moksio programa paskirs
tyta į tris Ciklur: pradinis (pri- 
mary), vidurinis (junior) ir vy
resnysis (in'.ermediate). Mokslo 
programa paskirstoma pačių 
mokytojų, prisitaikant prie vie
tos sąlygų ir mokinių. Mokyto
jai turi daug laisvės praplėsti 
ar sumažinti programą.

Beskyrinėje mokykloje moky
tojas nebėra visų žinių šaltinis, 
o tik mokinio patarėjas, vado
vas, nurodą.-; vaikams na iems 
susirasti žinių šaltinius o nepa
jėgiamoms padeda. Čia moky
tojo darbas žymiai sunkesnis.

Naujoje manymo sistemoje 
svarbiausią vaidmenį turi tin
kamos moksio priemonės, kurių 
pagalba vidutinio gabumo mo
kinys pats atlieka darbą, be mo
kytojo tiesioginės pagalbos. Pir 
miausios mokslo priemonės yra 
gevų metodininkų pagamintos 
uždavinių kortelės, kuriose su
rašyti po 3 - 4 klausimai ir prak 
tiški nurodymai kaip atsakyti 
į tuos klausimu. Mokinys iš ry
to atėjęs į klasę pasiima vakar 
pradėtąją ar naują kortelę ir ei
na į “šaltinių centrą” (Referen- 
ce room) — bibl’oteką ieškoti 
atsakymų. Kortelės yra sugru
puotos dalykais, ciklais, grupė
mis. Mokinys, atsakydamas į 
kortelių klausimus, išeina ati
tinkamo ciklo kursą ir yra ke
liamas į aukštesnį ciklą Šaltinių 
centre yra ne tik knygos, bet 
žurnalai ir kitokia spausdinta 
medžiaga, skaidrės, mokomieji 
filmai, paveikiai, modeliai, mag
netofoninės juostos, mokomieji 
filmai, patefono plokštelės ir 
t. t. Taip pat yra ir visi apara
tai toms priemonėms panaudoti. 
Tuo būdu šaltinių centras yra 
pagrindinė mokymosi patalpa. 
Dėl to, naujos mokyklos stato
mos centrinės sistemos: vieno 
aukšto, vidury šaltinių centras, 
aplinkui klasės. Klasėje yra tik 
tie mokiniai, kurie pavieniui ar 
grupėie reikalingi mokytojo pa
aiškinimo ir tie, kurie bibliote
koje surinktą medžiagą turi su
sumuoti, apipavidaiiuti, kad pa
teiktų mokytojui patikrint’ To
dėl šalia klasės mokytoju rei
kalingas atskiras mokytojas bib 
liotekoje. Mokytojas seka vai
kų mokymosi procesą ir nemato 
ma ranka vadovauja ten, kur 
mokinys pajėgia, kad eitų grei
čiau, o kur nepajėgia, lėčiau. 
Tas daug reikalauja laiko ir di
desnio pasirengimo iš mokyto
jų. Be to, mokinių socialiniams 
interesams auklėti mokytojas 
tam tikrą laiką praleidžia su vi
sa klase.

Prelegentas kaip tik siūlo li
tuanistinėms mokykloms pereiti 
prie beskyrinio mokymo, kas 
labiau sudomintų mokinius ir 
būtų išvengta “Prokrusto” lo
vos, kaip prelegentas yra lin
kęs vadinti skyriais suskirsty
tą mokyklą. Žinoma, tektų pa
sirūpinti pagaminti žymiai dau
giau mokslo priemonių. Bet prie 
gerų norų būtų įmanoma. Viso
kiems kongresams, šventėms iš
leidžiama po kelias dešimtis tūk 
stančių. O čia eina klausimas 
anie mūsų jaunimo lietuvybės 
išlaikymą, kuriam jokia auka 
nebūtų perdidėlė. “Argi kas no
rėtų sakvti. A. Rinkūnas kal
bėjo. kad išeiviioie lietuviai ne
turi pinigu ? Argi dideliems tiks 
lams nesurenkama tūkstančiais. 
Neapgaudinėkime savęs — pi
nigų turime ir duokime, jei no
rime”.

Prelegentas skubėjo išvykti į 
Clevelaudą, kur 3 vai. įvyko PL 
B valdybos posėdis, todėl dis
kusijos buvo trumpos.

Po paskaitos suvažiavimą svei 
kino JAV LB New Yorko apy
gardos pirm. Aleksandras Vak- 
selis. Jis prašė mokytojus dau
giau dėmesio kreipti į lietuviš-

t

Velykų ženkliukų vajus vykdomas paralyžuotiems vaikams padėti. Su jų 
vienu čia matyti globėja. Vajus bagiasi balandžio 6 d.

priemonės, kaip jas pasiimti, 
kur žaisti, po žaidimo vėl atgal 
padėti į vietą, atėjus pačiam 
nusirengti, padėti į vietą savo 
rūbus, tvarkingai sėdėti ir t. t. 
Po to pradedamas darbas. Nau
ja mokslo priemonė demonstruo 
jama kiekvienam individualiai 
be žodinių pristatymų, paskui 
paaiškinama žodžiu trumpai. 
Kuo mažiausia kalbėti. Kad vai
kai atkreiptų dėmesį į mokytojo 
kalbą, geriausia kalbėti pusiau 
pašnabždomis. Turėti daug kan
trybės, būti vaikų draugu, o ne 
viršininku.

Vokiečių šeštadieninės 
mokyklos

Vokiečių šeštadieninės mokyk 
los vedėjas J. Veblaitis supažin
dino su darbu vokiečių mokyk
lose. Pirmiausia, kad viena iš 
svarbiausių mūsų uždavinių y- 
ra — Kokiu būdu tėvai ir mo
kytojai turi vaikus įtikinti, kad 
savo3 kalbos mokėjimas, savo 
tautos krašto, istorijos pažini
mas yra būtini dalykai tautiš
kumui išlaikyti. Lietuviams rei
kia nusikratyti indiferentišku
mu ir kuklumu. Tik neišmanė
liai gali teigti, kad mažos tau
tos kalbos mokėjimas tėra men 
kos vertės dalykas.

New Jersey yra gana gausi 
vokiečių kolonija, ji ten turi net 
6 mokyklas. J. Veblaitis jau dir
ba šeštus metus vokiečių šeš
tadieninėje mokykloje. Ją lan
ko 160 mokinių. Pusė jų namuo
se kalba dar vokiškai, 25% miš
rių šeimų ir 25% lanko mokyk
las iš sentimento savo kilmei. 
Jo klasėje yra net trys prancū
zai. Mokykloje dirba 10 moky
tojų. vidutiniškai vienam mo- į 
kytojui 16 mokinių. Lengviau | 
mokyti tuos vaikus, kurie jau 
yra bent kiek susipažinę su gra
matika anglų kalboje. Bet val
džios mokyklose mokiniai gau
na labai paviršutinišką suprati
mą apie gramatiką, tad moki
niai, kurie mokosi bent vieną 
kitą kalbą, yra geriau išprusę 

i ir anglų kalboje už tuos, kurie

Į

kos literatūros, ypač vaikų laik
raštėlio "Eglutė”, skaitymą.

įburbus vaikų darželyje

Popietiniame posėdyje, ku
riam vadovavo Rūta Penkiūnie
nė, Janina Juknevičienė supažin 
dino su darbu vaikų darželyje. 
Pastaruoju metu vis daugiau ir 
daugiau aktualus tampa vaikų 
darželio steigimas prie lituanis
tinės mokyklos. Jau veikią keli 
vaikų darželiai, tad suvažiavu
sieji su dideliu susidomėjimu iš
klausė Chicagos Montessori vai 
kų darželio vedėjos Janinos Juk 
nevičienės paskaitos, iliustruo
tos skaidrėmis ir susipažino su 
atsivežta mokslo priemonių pa
roda.

Vaikų darželio klasė M. Mon
tessori apibūdinium “yra pa
ruošta aplinka, kurioje vaikas 
be reikalingo suaugusiojo įsiki- 

' Šimo gali laisvai reikštis, sek
damas savo vystymosi ar plėt
ros dėsnius”. Konkrečiai kal
bant, tai turi būti erdvus kam
barys su keletą staliukų ir kili
mėlių. Grindys yra vaiko kara- 
Ij’stė, tad jis ant patiesto kili
mėlio patogiausiai jaučiasi. Mok 
slo priemonėms reikalingos len
tynos. Vaikas geriausiai jau
čiasi, kai jis gali atsinešti kokią 
mokslo priemonę, pasidėti ją 
ant kilimėlio ir niekieno netruk
domas žaisti.

Mokslo priemonės privalo tu
rėti aiškų uždavinį: jei ji skirta 
lavinti akiai, tai ji turi išryš
kinti akies koordinaciją, jei kal
bai, tai pabrėžti patį žodį, jei 
spalvai, tai — spalvą. Priemo
nės turi turėti estetinį patrauk
lumą ir paprastumą. Jei priemo
nė per daug sudėtinga, vaikas 
praranda norą su ja dirbti. Prie 
monė turi turėti savęs kontrolę 
— raktą, kuriuo vaikas galėtų 
patikrinti savo klaidas. Su to
kia priemone vaikas gali sava
rankiškai dirbti.

Piadžioje mokslo metų ten
ka. bent tris dienas paskirti su
pažindinti vaikus su darželio 
darbo tvarka: kur yra mokslo i

That’s the way it should be. 
Every child Is entitled to a 
healthy start in life, būt there 
are an estimated 250,000 
American babies each year 
who are deprived of that 
precious birthrighb

JVever been siek 
a day in his ii fe

They are the babies 
born with defeets. 
They ere the 
babies you help by 
helping the Mareli 
of Dimes ffght 
blrth defeets 
through natlonwide 
programa of 
research, medlcal 
care and educatlon.

Mon., Thurs. 9 a.m.-8 p.m. 
Tues., Fri. 9 a.m.-4 p.m.
Sat. 9 a.m.-12 noon
Wed.—no business transacted

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

One of Chicagoland’s largest savings and home flnancing institutions

pažįsta, tik vieną anglų kalbą.
Mokyklos išlaikymu rūpinasi 

tėvai. Nuo pirmo vaiko moka 
metams $35, už antrą — 15, tre
čią — 10, ketvirtą — 5. Moky
tojai pirmus metus už valandos 
darbą gauna $6, antraisiais me
tais doleriu pakeliama. Dirba
ma 2,5 vai.

Be Cvų mokesčių gaunama 
iš kunigų, bažnytinių organi
zacijų ir prekybininkų. Moky
tojo pareiga, mokyti ir parengti 
savo klasę Kalėdų eglutės pro
gramai. Vadovėlis vartojamas 
išleistas JAV. J. Veblaitis, bū
damas Vokietijoje dairėsi ten iš 
leistų vadovėlių, bet jie nė vie
nas neatitiko šio krašto sąly
goms. Kada: gi vadovėlis greit 
nusibosią, tai su klase pasiga
mina postcrius — plakatus į- 
vairių švenčių, metų laikų pro
ga. Be ‘o, leidžiami trys laik
raštėliai. kuriuos vaikai įdomiai 
skaitė Laikraštėliuose yra 
trumpų skaitymų, mįslių, kry- 
žiažodž:ų ir t. t. Vokiečių šešta

lt ma 
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dieninės mokyklos padėtis yra 
tuo lengvesnė, kad iš jos išėję 
vaikai high scroolėje irgi ran
da vokiečiu kalbą, kurią gali 
toliau gilinti, o mūsų vaikai sa
vo tėvų kalbos ten neberanda. 

Miegančioji gražuolė
Po įtempto dienos posėdžrų 

darbo vakare suvažiavimo daly
viai ir svečiai buvo maloniai 
nuteikti Maironio lituanistinės 
mokyklos puikiu pastatymu 
“Miegančioji gražuolė”, šešių 
paveikslų vaidinimas sueiliuo
tas rašytojo Pauliaus Jurkaus. 
Vaidinimas parengtas aktoriaus 
Tado AlinSko ir mokytojos Jad 
vygos Matulaitienės. Dekoraci
jos P. Jurkaus, scenos apšvie
timas inž. A. Bobelio, garsų 
technika inž. Alg. Prekerio, sce
nos įrengimas Vyt. Kidolio. Me- 
niški kostiumai parengti vaidin
tojų tėvų pagalba. Veikėjų apie 
50. Toks didelis pastatymas tik 
rai pareikalavo iš rengėjų daug 
darbo. Visus žiūrovus stebino

, gražus vaikų tarimas ir puikiai 
I parengtas laumių baletas.

Po vaidinimo kun. Račkausko 
suorganizuotos Kat. Moterų są
jungos narės dalyviams paren
gė vaišes. Jos taip pat davė ir 
pietų užkandį. Per vakarienę in- 
jo visiems “Miegančios gražuo- 
spektorius A. Masionis padėko
jęs” pastatymo rengėjams, ku
rie čia pat prie stalo sėdėjo, ir 
vaišintojoms.

Pamaldos
Sekmadienį 11 vai. Apreiški

mo bažnyčioje suvažiavimo da
lyviams kun. Budreekas atlaikė 
Šv. Mišias m pritaikytą turi
ningą pamokslą pasakė. Ypatin
gai pabdėžė garbingą mokytojo 
misiją tautiškam jaunimo auk
lėjimui. Muz. A. Kačanausko 
vadamas choras atgiedojo mi
šias.

Simpoziumas
Po pamaldų prasidėjo trečias 

ir baigiamasis posėdis, kuriam
(Nukelta į 6 psl.)

U



bostono žinios
SAMPROTAVIMAI PO 28 

METU prekyba mugėje, žmonės pietavo, 
pirko ir šnekučiavosi. Skautiškas

r» __t • , jaunimas nuo pat mažiausių iki
v lt“* er>druome- jų vadovų ir jų svečiai pagyveno

nes kultūros klubo kovo mėn keletą valandų, lietuviškoj skau- 
Pre. e8eritu buvo dr. j tiškoj dvasioj ir pasigėrėjo Pauli- 

° n ėmusis. J° paskaitos te- nos Kalvaitienės paruoštu vaidi
nta. 1941 metų sukilimas ir nimėliu.
samprotavimai po jo”.

Pradėdamas paskaitą, prele- 
gentaę pasakė, kad tai nebus pa
skaita, o tik prisiminimų žiups
nis iš 1941 m. sukilimo ir vėles
nių samprotavimų. Kai kas saką, 
kad sukilimas įvykęs spontaniš
kai. Tikrumoje esą ne taip. Suki
limui buvo ruošiamasi. Gyveni
mas nuvedęs į rezistenciją. Rėžis
tencija prieš komunistus ir na- ?Ome’ Ftrami»gham radijo sto

čiai atsakius laiką Laisvės Var
pui” toj stoty, “Laisvės Var
pas” buvo sustabdytas. Paskuti
nėmis dienomis “Laisvės Varpo” 
sprendėjai perdavė buvusį to Var 
po turtą P. Viščinui, kuris abi 
stotis sujungė į vieną ir pavadi
no nauju vardu.

cius nedaloma, o ta pati. Komu
nistai ir naciai ėję panašiais ke
liais. Lietuviai norėjo savo lais
vės ir nepriklausomybės. Jie ne
norėjo nusilenkti ar tarnauti nei 
rusiškam komunizmui, nei vokiš
kam nacizmui. Lietuvių rezisten 
cija buvo konkreti ir ryžtinga. 
Lietuvių rezistencija turi dides
nės reikšmės negu vengrų, čekų 
ar ukrainiečių. Lietuviai labai 
apgalvotai, labai ryžtingai ir 
taupydami savo gyvybes išėjo į 
sukilimą ir vedė rezistencinę ko
vą. Buvo veikta pagal sąžinę. Ko 
vojant su bolševikais buvo au
kų, bet jų negalima buvo išveng
ti, o ta kova buvo prasminga. Re 
zistencija prieš nacius irgi buvo 
vedama apsaugojimui lietuvių 
turto ir žmonių. Iš nacių panašiai
okupuotų kraštų Lietuva buvo sveiksta, 
vienintelė, kuri neturėjo savo SS _ Bost„no Liet„vi iljefi k|u
InrCriir nonociflovo xrr\L» i zaoi 11 . .legiono ir nepasidavė vokiečių 
mobilizacijai, nors jie už tai už
darė Lietuvos aukštąsias mokyk
las. Sukilėlių paskelbta Laikinoji 
Lietuvos vyriausybę net ir Ame
rikos lietuvių spaudos buvo skep
tiškai sutikta, kad tai galįs būti 
vokiečių inspiracijos darbas, o ta 
vyriausybė jiems tarnausianti. 
Net Lietuvos pasiuntinybės pir
momis dienomis nesusigaudė tik
roj padėty. Toje lietuvių sukili
mo kovoje buvę ir tarp pačių lie
tuvių nesusipratilmų, nes kai kas 
bandęs įrodinėti, kad tik jie, o ne 
kiti, gali su vokiečiais bendradar
biauti. A. Damušis primygtinai 
pabrėžė, kad tai nebuvo voldema 
rininkų darbas, o tik paskirų as
menų išsišokimas. Jeigu kam ten 
ka susidurti su pavergtos Lietu
vos lietuviais ir su jais nuošir
džiai ir su pasitikėjimu išsikalbė
ti, tai jie saką, kad partizanų ko
vos dvasia juos Ir šiandien palai
kanti. Kaip Vatikanas nepasmer
kęs čekų studento susideginimo, 
taip ir lietuvių partizanų susi- 
sprogdinimai traktuotini. Jie tai 
darę, kai nebebuvo vilties išlikti 
gyviems, o nenorėjo būti atpa
žinti, kad kiti nenukentėtų.

J klausimą, ar nereikėtų atgai
vinti laikinosios Lietuvos vyriau 
sybės, prelegentas sakė, kad turi
me Vliką, Altą, V. Sidzikausko 
komitetą, to pakanka. Reikalui 
ištikus, Lietuvos vyriausybė susi
darys Lietuvoje ir iš ten esančių 
lietuvių.

Po paskaitos aktorė-režisorė A- 
leksandra Gustaitienė labai gy
vai ir nuotaikingai paskaitė Ma
riaus Katiliškio novelę “Kaitra”.

BAŽNYTINIS KONCERTAS

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone, kovo 23 
d. įvyko bažnytinis koncertas. Vy 
tenis Vasyliūnas vargonais pagro 
jo George Muff'at “Toccata” ir 
Cesar Franck “Cantabile”. Solis
tė Dorothy McNeil Schultes pa
giedojo Theodore Dubois O 
vos omnes O all ye”, o V. Vasy
liūnas vargonais dar pagrojo Je
ronimo Kačinsko “Trumpą fanta
ziją”. Šv. Petro parapijos choras, 
solistai Dorothy McNeil Schultes 
ir Rafael Ramirez, vargonais pri 
tariant V. Vasyliunui, ir diriguo
jant Jeronimui Kačinskui, atliko 
Gabriel Faure "Reųuiem”. Buvo 
tikrai gražus bažnytinis koncer
tas.

SKAUTU KAZIUKO MUGĖ

Skautų ir skaučių surengta Ka
ziuko mugė sutraukė į Lietuvių 
piliečių d-jos auditoriją daug 
žmonių ir praėjo gražiai. Vyko

SUSIJUNGĖ RADIJO 
VALANDOS

Lietuvių radijo valanda, kuriai 
vadovauja Petras Viščinis ir 
“Laisvės Varpas”, kurio prane
šėju ir vedėju irgi buvo P. Višči
nis, susijungė. Dabar ta progra
ma vadinsis Lietuvių radijo va
landa “Laisvės Varpas”. Kaip ži-

A. A. POVILAS BLAKUTIS 
LIETUVIU FONDE

Š. m. kovo 8 d. mirusio Povi
lo Blakučio šermenų metu vieto
je gėlių, giminės ir pažįstami su
dėjo Lietuvių Fondui 200 dol.

Povilas Blakutis yra Irenos Ma 
nomaitienės tėvelis. Blakutis mi
rė kovo 8 d., o jo žmonai Onai 
Blakutienei šiomis dienomis pa
daryta operacija Mass. General 
ligoninėje, kur ji po operacijos

bo banketas įvyks gegužės 18 d., 
368 W. Broadway. Bus dedikuo
tas naujas namų liftas. Draugija 
turi 1,500 narių, švenčia 70 m. su 
kaktj. D-jos pirm. yra S. L. Dre- 
vinsky. Banketo ruošimo komite
tas: Larry Svelnis, Edmund L. 
Ketvirtis, Adam W. Druzdis, An 
thony Matjoska, Joseph P. Mar- 
kelionis. Direktoriai yra: John 
J. Grigalus, Antanas Andriulio
nis, Ona Ivaskiene, Gintaras Ka
rosas, Robert Lescinskas, Joseph
C. Lubinas, John A. Shilalis, dr. 
Anthony L. Kapochy. Kontrolės 
komitetas: Henrikas Čepas, An
drius Keturakis, Frank Muchins- 
kas, Stanley Griganavičius, Fe- 
lix Zaletskas.

Dr. C. Barnard žmona paneigia gan
dus, kad pora skiriasi. Dr. Barnard 
yra pagarsėjęs širdies perkėlimo spe
cialistas.

uLIETUVIAI TELEVIZIJOJE
švenčia1 TRIJŲ METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ I

“ 1 
LIETUVIAI TELEVIZIJOJE, sėkmingai veikianti ir vienintelė lie- A

* tuviška televizijos programa JAV-se, savo veiklos trečiosioms metinėms H 
p atžymėti ir rėmėjus pagerbti, š. m. gegužės m. 24 d. Chicagoje, Jaunimo hS 
B Centro patalpose, rengia didžiulį, sukaktuvinį j|

j BANKETĄ-BALIŲ, į
I.. . a M « a ,1 r. — 1 <1 Ij. ra ♦ /X a-v 1 A At II t* * l* a rk 1.1-./' a aa r I a — I a. a a a 1 : k . - — - t it.t_ - - -kuriame, jau dabar iš anksto, plačioji Chicagos ir apylinkių lietuviškoji 
visuomenė bei programos rėmėjai kviečiami dalyvauti.

Baliaus meninę programą atliks iškiliausos mūsų meninės jėgos. Šo
kiams gros žinomas p. BiCHNEVlČIAUS orkestras. Svečiai bus vaišinami 
saitais, šiltais užkandžiais ir šampanu. Veiks turtingas bufetas ir įvyks 
lovanų paskirstymas.

Kadangi Jaunimo Centro didžioji salė talpina tik iki 500 asmenų, 
kad vietos nepritrūktų, raginama iš anksto užsisakyti staliukus (10 
asm.), paskambinus į LIETUVIAI TELEVIZIJOJE studiją, telefonu 
254-2233.

Lietuvišką Čikagos visuomenę, televizijos programų rėmėjus ir 
prietelius prašome gegužės mėn. 24 d. vakarą rezervuoti LIETUVIAI 
TELEVIZIJOJE sukaktuviniam baliui — banketui.

“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE“ VALDYBA

I

Pajamų mokesčių atsiskaitymas tiek svarbus, kad New Yorke kursuoja mokesčių užpildymo sunkvežimėlis, pa
tarnaująs gyventojams.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
SKAUTŲ MUGĖ LOS 

ANGELES MIESTE

Kovo 16 d., Šv. Kazimieros para 
pijos kieme ir salėje įvykusi skau
tų -skaučių Kaziuko mugė praė
jo iki šiol dar nebuvusiu pasise
kimu.

Vaikštant po Kaziuko mugę 
širdį džiugina nepaprastai gra
žiais dirbiniais apkrauti stalai: 
berniukų- medžio drožiniais, lėk
štėmis, dėžutėmis; mergaičių - 
juostom, tautiniais raštais išsiu
vinėtom pagalvėlėm, meniškai 
išsiuvinėtom staltiesėlėm, vyti
mis, įvairiais kepsniais. Taip dva
siai lengva pasidaro, kai pasižiū
ri į mūsų jaunimo gražų darbą; 
kiek įdėta darbo, kiek idėjų, 
kiek galvosiukio, kad tik mugė 
geriau pasisektų, kad tik dau
giau pinigo stovyklai ir kitiems 
skautiškiems reikalams sutelkti. 
Gaila, kad daug gražių meniškų 
kūrinių teko atgal supakuoti, ir 
vežtis namo, todėl, kad daugelis 
kelia jaunimo nuodėmes, bet ty
lomis praeina pro mūsų skautiš
ką jaunimą, mūsų tautos tikrąjį 
fondą, į kurį sudėta mūs ateitis, 
mūsų kalbos, papročių ir istori
jos tęsinys? Kodėl nepadrąsinti 
mūsų lietuviško jaunimo ir jų 
darbų, bei idėjų?.

Galų gale kas vaikų ir neturi, 
tam vis vien turėtų būti įdomu 
lietuviškos dovanos, kurių nega
li gauti amerikiečių krautuvėje.

Be įvairiais rankdarbiais ap
krautų stalų veikė ir kavinė, kur 
mamytės prikepė skanumynų, o 
studentės vikriai sukinėjos su ka
vute. Apačioje veikė židiniečių 
karalija - pietūs.

J. Jokubauskas su ponia jau ke
li metai kaip gamina namines 
dešras skautų mugei ir pikni
kams, ir tikrai pagarsėjo dešrų 
skanumu. Nenuostabu, kad žmo
nių spūstis prie virtuvės buvo di
delė. Židiniečiai labai atsipra
šo tų, kurie ilgai išlaukę pietų 
negavo.

Didelį alejinį paveikslą paau
kojo dail. J. Andrašūnas, didelis 
skautų ir visų kitų lietuviškų or
ganizacijų rėmėjas; nėra organi
zacijos, kuri būtų prašiusi ir ne
gavusi.

Skautų mugės pasisekimo dali
mi yra ir prel. J. Kučingis, kuris 
leidžia nemokamai naudotis vi

somis parapijos patalpomis, mo
raliai padeda bažnyčioje pasaky
damas pritariantį ir padrąsinan
tį žodį ir materialiai skautų nepa
miršta.

V. Iri.
KRIKŠTAS

Vasario 22 d. buvo pakrikšty
ta Ronaldo ir Angelės (Barkaus- 
kaitės) Nelsų dukra Ingos Ange
lės vardais. Krikšto tėvais buvo 
Julius Radas ir p. Angelės Nelsie- 
nės sesutė Aldona Stropienė iš 
Chicagos. Krikšto apeigas atliko 
prel. Jonas A. Kučingis. Ta pro
ga p. Nelsų gražioje rezidencijo
je, Fullerton, Cl., buvo jaukios 
krikštynų vaišės, kuriose dalyva
vo šeimos artimieji. Dvi Nelsų 
dukros jau lanko parapijos šešta
dieninę mokyklą.

PASISEKĘS JUBILIEJINIS 
BALFO PARENGIMAS

Švęsdamas jubiliejinius Balfo 
įsisteigimo metines, vietinis Bal
fo skyrius, kuris įsteigtas dar 
prelato Maciejąusko laikais, su
organizavo nuotaikingą ir įspū
dingą to reikšmingo įvykio mi
nėjimą.

Kovo 23 d. sekmadienį, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje tą 25

Wouldn’t it be a 
shame if you saved 
a pilė of money for 
retirement and there 
was nothing to 
retire to?

There’s only one way to save money 
that insuies your country’s future 
St the šame time.

That’s U.S. Savings Bonda.
With U.S. Savings Bonda, you’re 

simply helping your country make 
the future a little better than 
the present.

Also, Savings Bonds are easy and 
automatic. All you do is fili out a 
littlecard through aPayroll Savings 
Plan where you work. And then 
you šit back and forget ’em while 
the money pilės up.

And if you sėt just a little aside 
every payday, you’ll never evi 
feel the pinch.

And you don’t have to muster 
up any willpower to save every 
payday, because your boas 
does it for you. It’s some-
thing likę setting up extra yon pw no or loert

If your Bonds are lošt, destroyed, 
or stolen, we simply replace them 
without cost.

So there’s no risk.
You can even cash iii the Bonds 

tvhenever you need to, for an 
emergency.

Think about Savings Bonds for 
your retirement.

One $25 Bond amonth would
be a pretty good start.

It’s not only a way to. 
insure money for retirement. 

It’s a way to insure
paydays for the future. income tai on inierest. retirement.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares

•nuneet doės aot pay for du* advetbaąmenC 
d •• • pubiic Service in cooperetioo mth The 
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metų jubiliejų paminėti suėjo 
per 200 ištikimųjų mūsų labda
ros rėmėjų.

Oficialioje minėjimo dalyje 
prel. J. Kučingis tarė turiningą 
invokaciją. Visa eilė kalbėtojų 
išsamiai pristatė Balfo veiklos pa 
veikslą. Kalbėjo, programą ve
dant nuolatiniam skyriaus pirmi
ninkui Vladui Pažiūrai, teis. S. 
Paltus, Alena Devenienė, A. Šiu
rius, M. Aftukienė, teis. A. Dab- 
šys, J. Gliaudą. Gausius sveikini
mus, prie kurių buvo prijungtos 
aukos perskaitė J. Motiejūnas.

A. Devenienė pasiūlė praplėsti 
Balfo tikslus, siekiant Jungt. 
Tautose ieškoti satisfakcijos pa
vergtoms tautoms, vykdyti Žmo
gaus teisių deklaracijos ne tik ki
tų kontinentų atgimstančiose 
tautose, bet ir pavergtuose Eu
ropos rytuose.

Teis. S. Paltus nušvietė vieti
nio Balfo skyriaus organizavimo
si periodą. Visad mažos Los An
geles kolonijos balfininkai nu
veikdavo daugiau už didelių ko
lonijų skyrius. Ir šį kartą tik per 
tą parengimą buvo suaukota a- 
pie 900 dol. Didžiausia auka pri
klauso Alfai ir Vladui Pažiūroms 
-50 dol. Taip pat buvo visa eilė 
organizacijų atstovų sveikintojų, 
prie savo žodžio dėjusių aukas.

Meninę parengimo dalį prave
dė su įprasta elegancija rež. Da

ilia MacKTalIenS, pati Įstodama
į programą. Ji perskaitė poetės E. 
Mitkienės eilėraštį: Ačiū Balfui, 
ir J. Gliaudos dvi humoreskas: a- 
pie Balfą ir Melchiora Putelę, ir 
balfiniai papildymai.

Sopranas Birutė Dabšienė pa
sirodė su dviem dalykais: Dva
riono “Žvaigždutė” ir arija iš o- 
peretės Šikšnosparniai. Solistė 
nustebino savo gerai išvystyta ko
loratūra operetės arijoje, pasieku
si gražiaus subtilumo Dvariono 
kūrinyje. Per pastaruosius metus 
solistė pastebimai žengia pir
myn ir jos pasirodymuose maty
ti graži pažanga. Ji gerai valdo 
savo lyrinį sopraną, jos kvėpavi
mas apvaldytas ir jos sceninė iš
vaizda patraukli. Jos pasirodymą 
lydėjo karšti plojimai.

Tenoras Antanas Pavasaris, 
neseniai išleidęs savo sėkmingai 
perkamą įdainavimų plokštelę 
“A. Pavasaris”, sudainavo popu
liarias dainas “Karvelėlis mėlyna
sis” ir “Dul dul dūdelė”. Puikus 
atlikimas žavėjo kiekvieną klau
sytoją. Plojimai ir kvietimai bi- 
sui iškvietė abu solistus B. Dab- 
šienę ir A. Pavasarį pasirodyti 
Verdžio Traviatos duete, kuris 
buvo pelnytai apdovanotas ploji
mais.

Solistams akompanavo pianis
tė Raimonda Apeikytė su savo 
tobulu akompanavimo dėmesiu 
ir įžvalgumu. Jaunoji pianistė so
lo paskambino Brahmso kūrinį, 
kuriame suspindėjo atlikimo ir 
terpretuacijos įžvalgumo de
monstracija.

Dailaus žodžio pristatyme Da
ilia Mackialienė puikiai apval
dė humoreskos žanrą, prisotin
dama skaitomo dalyko turinį ti
kru ir ryškiai apčiuopiamu relje
fu. J. J.

KATALIKAI KONGE
Pusės milijono Luluaburgo 

arkivyskupijos gyventojų tarpe 
Kongo respublikoje, virš 50 pro 
centų yra katalikai. Arkivysku
pija turi 8 dekanatus, ir 24 mi
sijų centrus kur pastoviai dirba 
vienas ar du kunigai. Iš viso 
arkivyskupijoje veikia 86 kuni
gai misionieriai kilę iš Europos 
kraštų bei nemažas skaičius 
afrikiečių kunigų.

- tremtinio vyskupo
SUKAKTIS

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialiu ralštu lotynų kalba pasvei 
kino komunistinės Kinijos trem
tini Kunming arkivyskupą Alek 
sandrą Derouineau savo tėvynė
je Prancūzijoje šventusį 25-ke- 
rių metų vyskupystės jubiliejų. 
Šv. Tėvas laiške iškelia tremti
nio vyskupo nuopelnus Kinijos 
katalikų Bažnyčiai bei skaudžius 
išgyvenimus. ir persekiojimus 
patirtus dėl savo ištikimybės 
katalikų tikėjimui ir Apaštalų 
Sostui.

PIRKITE GAZOLINU 
CHICAGOJE

Nuo pirmadienio gazolinas 
pardavinėjamas Indiana valsti
joje pabrango du centu už galio
ną dėl naujai įvesto mokesčio. 
Už paprastą gazoliną dabar rei
kės mokėti 36.9 cento, gi už ge
resnės kokybės gazoliną 39.9 
cento už galioną.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINI! NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur' 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama
$5.00.

‘Drauge”. Kaint

llllnolH State Rfienuijal prie kainos 
turi pridėti 5% taksu, 

iiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

lllllllllll IIIIHIII lllrllllilliildi llliliiiiiiuii

AUKSINIAI
RAGELIAI
PR. NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir- 
siul..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
iiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiii

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
H ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais., kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

‘Drauge”. KaimGaunama 
$2.50..
Illinois StAte sryventojal prie kalnot 

turi pridėti 5% taksu.
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JAUNIMO AUKLĖJIMO VARGAI CLASSIFIED GUIDE
■Atkelta *š 4 nsl.i

pirmininkavo Aleksandras Ra
džius. Prieš simpoziumą “Tau
tinis ir visuomeninis auklėjimas
lituanistinėje mokykloje” kun. , dalyti meile savai kultūrai, pa- 
J. Pakalniškis ant prezidiumo sireikšti tikra tautos vienybe, 
stalo uždegė tris tautinių spal- “Lietuvybės nebegalim išlaiky- 
vų žvakes. Simpoziumas tesėsi ti, nes ją turime keisti”, 
iki žvakės sudegė. Po to prezi- Jadvyga Matulaitienė palietė 1 
diumo vietas užėmė moderato- j tautinių šokių reikšmę tauti- J 
rius diakonas A. Saulaitis ir niam auklėjimui, kaip vienos 
dalyviai: sesuo M. Viktorija, svarbios kultūros apraiškos. Da

bartinė mokyklų programa kal
ba labai apibendrintai apie tau-

Tautinės kultūros klausimu tinius šokius. Todėl siūlė arti-

J. Matulaitienė, G. Ivaškienė, 
A. Samusis ir A. Riigelytė.

kalbėjo A. Samušis. Tautinė 
kultūra yra mūsų gyvenimo pa
grindinis šaltinis, iš kurio trykš
ta tautinė gyvybė. Tėvai, šal
tai žiūrėdami į savo tautos kul
tūrą. atbaido ir jaunimą nuo 
jos. Tėvai bodisi lietuviškumu, 
vaikai — lituanistinėmis mokyk 
lomis. Todėl reikia telktis pas
kutiniam mūšiui, kad nesulauk
tume liūdnų pasekmių.

1. Lietuvos istorijos ir lietu
vių tautos kultūros programa 
turi būti gyvenimiška. Supažin
dinti ne tik su praeitimi, bet 
daugiau su dabartimi: PLB, lais 
vinimo veiksniai, mūsų parapi
jos, spauda, organizacijos ir t. 
t. Perduoti ne sausai protoko- 
liškai, bet gyvenimiškai. Steng
tis, kad pats mokinys pradėtų 
domėtis ir vertinti savo tautos 
kultūrą.

2. Mokslo metų pradžioje su- yra vaikus leisti į stovyklas, kur 
daryki tautos kultūros smulkią vaikai sukuria savo bendruome- 
programą. daryti išvvką į lietu- nę, savu būdu laisvai išgyvena 
vių knygynus, redakcijas, spaus ' savo įspūdžius.
tuves, kviesti® rašytojus ir t. t. Kiek plačiau palietė, kaip ben

3. Steigti mokykloje įvairius drabutyje praeinama tautinio
kultūros ratelius: šokių, muzi 
kos, dainų, vaidybos.

4. Prašyti LB parengti žymiai 
daugiau įvairių iš tautos kultū
ros mokslo priemonių.

G. Ivaškienė palietė šeimą,, ku
ri yra pirmoji bendruomenė. 
Tik abipusis tėvų ir vaikų mei
lės ryšys padės jaunime atsi
skleisti lietuviškai dvasiai. Kie
ta disciplina nieko nepadės, 
griežti reikalavimai jaunimą stu 
mia nno lietuvybės. Taip pat ir 
blogi pavyzdžiai, tėvų kalbėji
mas nelietuviškai vaiką stumia 
iš lietuvių bendruomenės. Du 
trečdaliai mūsų jaunimo silpnai 
kalba lietuviškai.

Tėvai privalo sugebėti įsijaus
ti į vaiko psichologiją, jam pa
pasakoti iš savo vaikystės at
sitikimų. Lietuvybė vaikams iki 
12 metų yra dar labai abstrak
ti sąvoka. Jiems tenka išaiškin
ti ' skirtumą pilietybės nuo tau
tybės. Dažniausiai vaikai sakosi 
lietuviai, kad taip jų tėveliai 
nori. Tai yra blogai. Šeimoje vai 
kas pats turi susirasti savo tau
tybę, o ne kietu tėvų vertimu. 
Šeimoje lygiomis teisėmis reikia 
diskutuoti lietuvybės klausimą, 
konkrečiomis formomis. Tam 
tikslui reikia žymiai daugiau 
priemonių.

Jaunieji tėvai reikalingi pa- 
gelbos iš šalies, jiems steigti 
kursus. Mokykloje organizuoti 
mokinių. savivaldybes, gerai mo 
kančius lietuviškai rinkti į pa
reigūnus, kartą per mėnesį tė
vynės pažinimo pamokos metu 
daryti susirinkimą. Daugiau 
kreipti dėmesio į mokinio asme
nybę, neversti per prievartą į 
minėjimus. Baigė šūkiu “Atsi
kreipkime į vaikus”.

Aldona Rigelytė, jauniausia 
iš simpoziumo dalyvių, kėlė bū
tiną reikalą pakeisti senus me
todus, daryti revoliuciją. Jei ne
pakeisim metodų, lietuvybė žus. 
Jau dabar daugelio tėvų sva
jonė lietuvybė, vaikams pasida
rė nereikšminga. Tėvai turi pla
čiau nušviesti tikrą padėtį pa
vergtoje Lietuvo je,o ne vengti 
apie tai kalbėti. Toliau nusiskun 
dė dar tarp kai kurių lietuvių 
organizacijų esančia uždara sie
na. Ta siena turi būti nugriau
ta, visi lietuviai turi 'jaustis 
vienodai lygūs. Minėjimų pro
gramos nuobodžia: ilgos ir vis 
tos pačios kalbos, nieko naujo, 
jaunimui yra įgrįsusios iki gy
vo kaulo, todėl jaunimas jų ne-

lanko. Minėjimai turi būti pa
trauklūs jaunimui, nes ant jų 
pečių remsis ateitis. Per minėji
mus turėtume mes patys pasi-

moję ateityje: parengti tinkamą 
programą, išleisti tautinių šokių 
vadovą, išleisti gerai įgrotų tau
tinių šokių plokšteles, rengti 
kursus parengti tautinių šokių 
mokytojus, rengti lituanistinių 
mokyklų rajonines varžybas tau 
tiniams šokiams ir dailiam skai
tymui bei deklaracijai, nustaty
ti vaikų tautiškų rūbų stilių, 
nes šiandien vienos mergaitės 
su ilgais sijonais, o kitos su 
trumpais. Be to, specialistų ko
misija turi nustatyti, kada ir 
kur galima ir reikia nešioti tau
tiškus rūbus, nes dabar yra tik
ra maišatis, tautiški rūbai tapę 
uniforma, reikia jiems daugiau 
pagarbos.

Sesuo M. Viktorija palietė sto 
vykios ir kongregacijos išlaiko
mą bendrabutį. Stovykla yra 
mokyklos tąsa. Tėvų pareiga

auklėjimo ir lietuvių literatūros 
programa. Išsiaiškinti santykius 
su lietuvybe rengiamos įvairios 

'diskusijos, o lietuvių literatūra 
Įeinama kortelių sistema, kaip 
siūlė A. Ririkūnas. Įvestos kny
gų skaitymo rungtynės. Dažnai 
susiduriama su klausimu “Aš ir 
Lietuva”. Bendrabutyje yra vie
na neseniai iš Lietuvos atvyku
si. Jai kartais susidaro įspūdis,
kad čia veikiama panašiai, kaip io% — 20% — so% pigiau mokėsit
pavergtoje Lietuvoje.

Be to, mokines stengiamasi 
įtraukti dalyvauti spaudoje.

A. Saulaitis baigiamajame žo
dyje pabrėžė, kad mažai krei
piama dėmesio į tai, kodėl mes 
čia esame, kokiu būdu ir dėl ko 
atvykome į JAV.

Po simpoziumo subažiavimą 
sveikino Lietuvos generalinis 
konsulas A. Simutis.

Rezoliucijų projektą perskai
tė V. Čižiūnas. Jos bus sureda
guotos ir atskirai paskelbtos.

A. Masionis savo kalboje pri
minė sunkią mokytojo naštą, 
kurią jis dažnai pats vienas ne
šęs be visuomeiės pagalbos. Mo
kytojai turi daugiau bendradar
biauti su tėvais ir jaunimu. Švie 
timo Taryba leidžia “Švietimo 
Gaires” kas antras mėnuo, ten 
yra skelbiami ir aplinkraščiai, 
į kuriuos mokyklų vedėjai turi 
atsakyti. Visus savo pageidavi
mus, sumanymus rašyti švieti
mo Gairėms, kurias norima oa- 
daryti mokytojų žurnalu. Rei
kia susirūpinti mokytojų prie
augliu, Pedagoginis Institutas 
aptarnauja veik vieną Chicagą. 
New Yorkas susirado 8 kandi
datus, baigusius lituanistinę mo 
kyklą, jiems surengė kurselius 
ir dabar jie padeda dirbti mo
kytojams mokykloje. Kvietė su
registruoti visas 'lietuvių šei
mas, kurios leidžia ir neleidžia 
vaikų į lituanistinę mokyklą. 
Tai reikalinga, kad žinotume, ką 
mes turime. Pratinti vaikus škai 
tyti, ypač “Eglutę” ir patikrin
ti ką jie per savaitę lietuviškai 
yra perskaitę.

Suvažiavimas praėjo rimtoje 
darbingoje nuotaikoje. Dažnai 
buvo kalbama apie reikalingas 
reformas, reikalą ieškoti naujų 
kelių, naujų metodų. Taip pat 
pabrėžtas artimesnis mokytoių 
bendradarbiavimas su vaiku tė
vais: rengti diskusi jas, pasikal
bėjimus, aiškintis kilusius neaiš
kumus. Šiuo klausimu daug ga
lėtų padėti vietos LB apylinkės.

Dalyvis

MISCELLANEOUS

MOVI N G
J. NAUJOKAITIS

A pd ra imtas perkrausiy i uae 
Ilgų metę patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se. 
nūs visų rOSių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning J 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są.- 
žinlngal. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
1444 S. AVestem, Chicago 1), III.

Telefonas VI 7.8447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rndėnaa K Šimulis

SJUNTTNIAIĮ LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

M O V I N G
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
diraai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8063

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Narni), (tyvybSs 

automobilių, 
sveikatos, blz 
nlo.
Patogios
mokėjimo
lygos.

išsi

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

ai apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 K West 05th Street 
Chicago, lUlnols 

Tel. GA 4.8854 ir GR 0-4330

imiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit  

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 581h Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

IIHIIHIilIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlHIIIIlilIllfiniHi

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS —■ Tel. BE 7-5168

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra "tuck- 
pointlbg”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų.

A. VILIMAS
828 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

MISCELLANEOUS

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

lllllllllllllllllltlllllllllllllllltllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAHQUETTE GIFT PARCEL SERV 
2808 IlOth St. Tel. WA 5-2787
2501 HOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuviu bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai Į Lietuva.

Didelis pasirinkimas įvairių me 
džlagų, Ital. lietpalčių Ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. tr V. Žukauskai

1111111111111111111111111111111111111111111111111111

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 
lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

REAL ESTATE

MŪR. 5 BUTŲ NAMAS, arti Wes- 
tern Electric Co. $720 pajamų per 
mėn. Mažos mėnesinės išlaidos. 
$43,900. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Court, Bl 2-2^62. Jei neatsako, 
skambinkite LA 1-7038.

Leiskite padėti surasti jums Namą, 
Statybai vietą ar Biznį Ludington 
apyl.

K. R. ANDERSON REALTY 
& INVESTMENT CO.
602 W. Ludington Avė.

Ludington, Michigan 49431

Arti Marąuette pko
Geras investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4% kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3% kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justioe 111. Prašoma kaina 
$85,900.

6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maS. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartaa — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

0455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2235

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

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto njūr. 
garažas.

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

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5% kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71»t St, Tel. 025-6015

REAL ESTATE
X po 8 kamb. mūr. Moderniu* To

nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29.900.

2 no 5% kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
$46,500.

8 butų naujas mūras. Karštu vand 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 hutų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos *18,90*.

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

imiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES » MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEI SAT A S — R EALTOR

Main Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų įstaigų
Ir Išsirinkti iš katalogo.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

P A R D A V I M U „J

Apleidžia Chicagę, turi 
viskg parduoti.

— baldus, namų apyvokos reikme
nis ir t.t. Hide-A-Bed Scfa $100.

Kreiptis antradienį, trečiadienį, 
penktadienį po 2-os vai. popiet, o 
šeštadienį Ir sekmadienį visą die
ną.

6616 S. Whipple St.

s T A T V B I N I N K A 1

REAL ESTATE

1 aukšto mūr. 5 Ir 8 kamb..
Įrengtas rūsys, garažas. 64 Ir Pulas
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas.
Gage pke. $17,500.

8 kamb. mūro “ranch” su 8-jų
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. ! jau išstatytas naujas ALĖS 
sklypo. Oaklawn. $32,000. ptyme

2 po 8 kainb. mūrinis Marąuette p KU1OS romanas

ĮSIGYKITE DABAR!

‘Draugo" knygų lentynose

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

2737 W. 43 St. CL 4-2390

GERI NAMAI
1 % aukšto namas — 6 ir 5 kamb iš dabarties lietuvių Amerikoje

uždari porčiai. Karpetai. KabineLų gyvenimo, kuriame kyla visiem 
virtuvčs. Modern. vonios. Naujas ga- J
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. gerai pažįstamos, artimos ir su-

Dideūs 8 kamb. mūras, i % vo- prantamos problemos. Čia ryš
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26,400.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14.000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

6 kamb., 6 metų švediškas namas.
2 vonios, karpetai, air conditioning,
Inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrine 1 aukšto plati rezidencija,
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butų didelis namas — 2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar- 
ąuette pke. $20,800.

Pajamų mūras — 5 Ir 3 kamb.
Visi nauji (rengimai. Arti 60 —
California. $21,000

įjotas dviem butam. 30 p6dų prie ! 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 88 ir VVestern 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

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

1 % aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Washtenaw. Mūras 
5 kamb. ir butas rūsy 3-ju 
$28,900

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
karrA>° ' naudinga paskaityti knygą, kuri 

! priverčia žmogų pagalvoti, ati- 
R E A L T Y trukti nuo kasdieniškų, materia

liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

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

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knyga gaunama

VAINA
2517 W. 71st St., RE 7-9515

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvat 
komi pilietybės dokumentai pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 

>a tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood A v.. CL 4-7450

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

Perskaitę “Draugą", duo 
kitę ii kitiems pasiskaityti

2 po 8 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmenta nis. TeiraukitSa.

12 butų 1 metu modernus t rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesbo 
daly. TeiraukitCs.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

8 kamb. mūr. "Bullt-lna”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. *20,500.1H aukšto mūr. 5 ir 5 kamb. Z 
IBJlmai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 Ir Oakley gle.eoo

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
iiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiihiiiiiiiik::i|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiv>

VIENIŠI PASAULIAI

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta

kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes
;io puslapiuose kiekvienas ras .... UOM- kamb, vyrui. Atskiras 

. įėjimas, virtuve ir su visais kitais save ar savo aplinką, kunos, patogumais. GB 6.3069
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos j •— ---------------- —-------------------------
yra bendros visiems ateiviams ? _—
svetimame krašte. DĖMESIO!

Užsakydami knygą Illinois Jei kas galite dovanoti varge esan-
PVVPntoiai turi nrie ios kainos čiam asmeniui vartotų gerų šaldytu- gyvcritojai turi pne jos Kainos V(> dvifrubo dydžfo matracų ar viri-
pridėti 5 proc. mokesčiams. mul S»zo pečių, tuojau pranešti adr.:

5310 S, Artesian Avė., 1-mas aukš
tas iš kiemo.

RADIO PROGRAMA

ėti 5 proc. mokesčiams.

uillilllllllllllllllilllillliiiiiiiihlilihliiiii.  

Apsimoka skelbtis D’tAUGE
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
zuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
uos visiems prieinamos, 
illllitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

DĖMESIO!

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVTMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEItEVIZIJOS APARATAI

M«iii[iiiiMiniiiiiiiiMmiiiiimmiĮiiMiiiwiiiiiiĮii[iiim^^
DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kūnas galima gauti DRAUGE.

sug^torss0^savo turini 115 *r

paSS!taLPabaiBOie aUtOriU S’rašas su ™ kny^

.... .............. ............................................—........... ......... ..

Perskaitę Draugu duokite kitiems pasiskaityti.

HELP W4WTEI> VYRAI

SHIP FITTERS & BURNERS
(1ST CLASS ONLY)

MACHINIST, OUTSIDE
1ST CLASS 

YVrite, Call or apply:

Brewer Dry Dock Co. 

2945 Richmond Terrace
Staien Island, N. Y.

\ n euiiHl upporlunitv emDlovei

tool&die
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE
MAN

Electrical, Mėchanical experience, 
etc.

These are permanent jobs wifh 
plenty of overtime. Top vvages.

FOR APPOINTMENT CALL:
847 — 4685

VYRAI IR MOTERYS

DIE CUTTERS
(Malė)

Experienced
& Envelope Operatore

(Female)
Nevv Plant

I>aG range, III. —Tel. 352-8420

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

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

DRAUGE. Illinois gyventojai i
prie knygos kainos prašomi pri------------------ —------------- -------

1 ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlllllliiiiiiiiHH

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
‘ai ir prieinama kaina r

DRAUGAS 
4545 West 6Srd Street

CHICAGO 29, ILL
illlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'



New Yorko Operetės moterų choras su vad. muz. Vytautu Stirolia 1963 
biliejų. m. Operetės choras mini 50 m. ju-

r Atkirtis komunistiniam melui
Informaciniam antikomunistiniam seminarui ruošiantis

Visiems labai aišku, kokiasj Paskaitininkai kviečiami, susi 
milžiniškas pastangas, didžiules I pažinę su kalbamaisiais reika
pimgų sumas, visokias teisėtas 
ir dažniausiai neteisėtas priemo 
nes Maskva meta laisvajin pa 

< saulin savo neteisingai propagan 
dai kelti, plėsti, - įrodinėti so
vietinio “rojaus” gėrybes, nepa 
lyginamą žmogaus ir tautų lais
vę tame “rojuje”.

Ta apgaulinga sovietinė pro
paganda šiame krašte stipriai 
jaučiama. Jaučiama ne tik spau 
doje, gyvenime, radijo ir tele
vizijos bangomis, bet net įsis
kverbia jaunimo auklėjimo įs- 
taigosna: kolegijų ir universite
tų profesūros tarpe tokių neva 
liberalizmo skleidėjų skaičius vis 
auga. Nejučiomis sklindą nuo
dai pasiekia net mūsąjį atžaly
ną, kaikada jame palikdama ne
mažos įtakos.

Prieš kiekvieną ligą ieškoma 
vaistų. Taip ir prieš Maskvos 
diktuojamą skverbimąsi kokie 
nors vaistai būtinai reikalingi. 
Svarbiausia - tenka ieškoti būdų 
ir priemonių, kaip atsakyti į a- 
merikiečių spaudoje pasirodan
čius netikslumus, ^įiečiančius ko 
munistų pavergtus kraštus, 
ypač Lietuvą. Tokie netikslumai 
pasitaiko išgirsti ir iiš įtakingų
jų šio krašto asmenų, įpompuo- 
tų melaginga propaganda.

Maža to, svarbu steigti kokį 
informacijos centrą, tokioms 
netiesoms užrašyti.q Be jokios abejonės, tokiam 
darbui tenka, ieškoti žmonių, to 
kiais reikalais besisielojančių, 
norinčių padėti Lietuvos ir lie
tuvio labui. Kita medalio pusė: 
tie žmonės privalo mokėti ir ži
noti, kaip, kada ir kur reaguoti 
į vienur ar kitur išsiveržiančius 
šmeižtus.

Tokiems klausimams aptarti 
susirinko čikagiškių visuomeni
ninkų ir spaudos žmonių grupė 
(apie 20 asmenų) ir nusprendė 
ruolšti informacinį antikomunis- 

8^ tinį seminarą. Vykdomiems dar 
bams išsirinko iš dalyvių taipo 
prezidiumą, pasiskirsčiusį parei
gomis: J. Jasaitis (pirm.), J. 
Bertašius ir A. Juškevičius (vi- 
cepirm.), Pr. Lukas (sekr.), K. 
Radvila (finansų ved.), V. Sa
dauskas (jaunimo sekc. orga
nizatorius) ir J. Vaičiūnas (in
formacijos ved.).

Pirmas darbas buvo nustaty
ti seminarui gaires. Buvo susi
tarta, kad seminarui būtinos 

g. penkios paskaitų temos, ir prie 
jų apsistota. 1. Reagavimas į 
JAV politikų, valdžios pareigū
nų viešus pai'eiškimus laisvės 
bendrai ir Lietuvos laisvės klau
simais, 2. Amerikiečių spaudai 
laiškų ir straipsnių rašymas ir 
jo galimumai, 3. Radijo ir tele
vizijos tinkle galima informaci
ja ir į jas pakliuvimo viltys. 
Prie tos paskaitos priklausytų 

| ir protestų reiškimas radijo ir 
televizijos stotims už netikslias 
žinias, Lietuvos laisvinimo rei
kalą liečiančias, taip pat, už ži
nias, liečiančias Lietuvą ben
drai, jeigu tos žinios tendencin
gos ir priešingos mūsų kovai ir 
laisvinimo bylai., 4. Kitų galimų 
priemonių panaudojimas (eise
nos, demonstracijos, Pavergtų' 
Tautų savaitės, piketavimai ir 
kt.), 5. Informacijos centro
projektas tr organizacija.

lais. Davę iki šiolei savo sutiki
mus: inž. Antanas Rudis buv. 
Altos pirm., dabar savininkas 
savo Radijo Forumo; Juzė 
Daužvardienė, senesniosios kar
tos visuomenininke, gen. kon
sulo Chicagoje žmona; Stasys 
Pieža, Chicago American dien
raščio redakcijos narys; inž. 
Jonas Jurkūnas, visuomeninin
kas, demonstracijų, Pavergtų 
Tautų savaičių rengimo taikiniu 
kas, demonstracijų, Pavergtų 
Tautų savaičių rengimo talki
ninkas ir vadovas. Mėginama 
atsikviesti paskutinei paskaitai 
kalbėtoją iš kitur.

Kiekviena paskaita turės lyg 
ir vadovą — moderatorių, deri
nantį klausytojų keliamus klau
simus su paskaitininko atsaky
mais. Keturi tokie vadovai jau 
yra davę savo sutikimus.

Visos paskaitos bus balandžio 
19 Jaunimo centre. Paskaitų 
tvarka bus skelbiama vėliau, o 
jų pradžia numatoma 1 vai. po 
pietų, kad, jeigu kas iš klausy
tojų ar kalbėtojų vakare būtų 
užimti kitais reikalais, galėtų 
suspėti.

Po paskaitų ruošiama Viliaus 
Bražėno iš Conn. spaudos paro
da. Tas pat V. Bražėnas ant 
rytojaus Jaunimo centro didžio 
joje salėje skaitys bendrą pa
skaitą. Paskaitai bus parūpinti 
du paskaitos nagrinėtojai.

Tokio seminaro mintis nėra 
visai nauja. Pereitais metais V. 
Bražėnas ir kiti panašų reikalą 
buvo organizavę Conn., tik ne 
taip plačiai.

Visuomenės tarpe kyla min
čių, jog steigiama kokia nauja 
Lietuvos laisvinimo organizaci
ja. Tas netiesa. Seminaras — 
atsiliepimas į laisvinimo veiksnių 
šūkį: laužkime tylą amerkiečių 
tarpe. Seminarą įvykdę, rengė
jai pasitrauks, o paskaitų klau
sytojai galės glaustis, žinoma, 
kurie jaus noro ir reikalo, prie 
centrinių organizacijų.

Jeigu seminarui ruošti vyk
domasis organas ir pasiliktų, tai 
tik ne savarankiškas, bet ieško 
tų prieglobsčio po Altos ar kieno 
nors kito sparnu. Tada, galimas 
daiktas, atsirastų atskira ko
misija vienam reikalui vykdyti, 
bet tik ne savarankiškas orga
nas.

Paskaitosna kviečiami visi. 
Klausytojai nebūtinai turės daly 
vauti visose paskaitose ,bet ga 
lės pasirinkti jiems patinkamas. 
Ypač svarbu pritraukti studi
juojančio ar jau baigusio moks
lus jaunimo. Tam tikslui bus ra
šomi raštai didesnėms jaunimo 
organizacijoms, o ir visi kiti 
sambūriai, jaunimo ar “senimo”, 
maloniai kviečiami.

(Seminarui ruošti susidaro 
apie 500 dol. išlaidų. Aukos vie
šai nebus renkamos, tik kreipi
musi į atskirus asmenis ar orga
nizacijas.

Anksčiau buvo planuota pa
skaitų klausytojų registracija 
iš anksto Alto biure ar kur ki
tur. Tačiau nuo tos minties at
sisakyta. Jeigu atsirastų ypatin 
gų seminaro entuziastų, bijančių 
negauti vietos paskaitose, de 
visuomet galės susirišti su vie*.

nu ar kitu komiteto nariu, o vi 
sas informacijas teikia informa 
cijos vedėjas, tel.: WA 5-6979.

Norį sveikinti seminarą raš
tu, prašomi iš anksto sveikini
mus įteikti adresu: J. Vaičiū
nas, 7221 S. Claremont Avė., 
Chicago, UI.. 60636. žodžiu nu
matyti sveikintojai: generalinis 
konsulas dr. P. Daužvardis, Al
tos pirm. inž. E. Bartkus, V. 
Bražėnas ir kiti

Taigi, laužkime tylą ameri
kiečių tarpe! j. vš.

Grandma Moses

Tokį pašto ženklą Iškis Amerika, 
pagerbti dailininkei Grandma Moses.

iAPIE LAISVI IR DRAUSMĘ
MONTESSORI MOKYKLOJE

Am. Liet. Montessori d-ja, sąlygas savo veiklai. Aplinkos 
siekdama kuo tobulesnio auklė- j pasaulį vaikas sutinka lietimu, 
jimo lietuviukams vaikams, ski Visa, kas jį supa, turėtų būti
ria reikalingą dėmesį ir jų tė
vams, su ruošdama jiems infor
macinius pabuvojimo vakarus 
Dailiai papuoštuose Vaikų na
meliuose 69-toje g-vėje kovo 
20 d. įvyko auklėtinių tėvų d- 
jos susirinkimas, kurį atidarė 
d-jos pirm. I. Kriaučeliūnienė,- 
pasveikindama svečius ir pa- 
kviesdama Vytautą Germaną 
pirmininkauti. Buvo pranešimai 
apie d-jos ruoštą Madų parodą 
— vakarienę, — tai pristatė 
Dalė Dundzilienė, — ir apie ka
lėdinį bazarą, apie kurį painfor
mavo Rita Sadauskienė. Mokyk
los vedėjai mok. J. Juknevičie
nei, dėl asmeniškų priežasčių iš 
pareigų pasitraukiant, d-jos di
rektorių vardu padėkos žodį 
tarė Vytas Germanas.

Pradėdama pagrindinę susi
rinkimo dalį, pirm. I. Kriaušelių 
nienė pristatė vakaro paskaiti- 
ninikę Montessori mokytoją D. 
Petrutytę, išryškindama jos pro 
fesinio gyvenimo eigą, pradėtą 
M. Varnienės globoje Lietuvoje. 
Tiek Vokietijoje, tiek Amerikoje 
ji skleidė Montessori auklėjimo 
svarbą, skaitydama paskaitas, 
rašydama straipsnius, vesdama 
Montessori mokytojų paruošia
muosius kursus ir tuo pačiu me 
tu eidama vedėjos bei konsul
tantės pareigas montessorinėse 
mokyklose. Jos neeiliniai suge
bėjimai apvainikuoti Amerikos 
ir tarptautinės Montessori d-jos 
diplomais, o 1966 m. jai buvo 
skirtas Josephinum Educational

pritaikoma vaikiškiems reikalą 
vimams, o ne vien suaugusiųjų 
patogumui. Suvaržydami vaiko 
kelią į veiklumą ir savarankiš
kumą, susiduriame su jo dva
sine revoliucija, apsireiškiančia 
užsispyrimais ir įnoriais. Pa
ruoštoje aplinkoje vaikas turi 
laisvę rinktis tarp leistinų veiks 
mų ir daiktų. Tai ir ugdo savis 
tovumą, kurio pradai yra savęs 
paties aptarnavime. Nebūdamas 
savistovus niekas negali įgyven 
dinti asmeniškos laisvės. Tinka
ma montessorinė aplinka suda
ro vaikui sąlygas protauti, i 
spręsti, rinktis. Išgyvendamas 
pasirinkimo laisvę, vaikas per 
palyginant nežymų veiksmą 
vaikystėje ruošiasi suaugusio 
esminiams apsisprendimams. 
Montessorinėje klasėje laisvė

Mokyt. D. Petrutytė

yra apribojama tik atsižvelgi
mu į bendruomeninius dėsnius 
(negalima atimti daikto iš ki- 

Award už ypatingą pagalbą t*)) žinojimu, kaip reikia me 
Montessori mokyklų judėjimui džiagą teisingai naudoti.

6c_U.S.Postąge
ir tobuliausią mažamečių vaikų 
auklėjimo puoselėjimą. Nuo 
1969 mokslo metų pradžios 
mok. D. Petrutytė sutiko eiti 
vedėjos pareigas Am. Liet. 
Montessori d-jos Vaikų name
liuose. Yra sveikintina, kad ji 
savo ilgų darbo ir studijų metųIŠBALINS 160,000 KNYGŲ

Chicagos knygynas kasmet iš 
apyvartos ištraukia iki 175,000 
knygų. Apie trečdalyje jų trūks 
ta lapų, kitos supurvintos, nu
garos nuplėštos ar kitaip suga
dintos. Anksčiau knygynas vi
sas šias knygas išmesdavo ir 
net turėjo užmokėti už jų išve
žimą. Dabar nutarta dar nau
dojamas knygas, kiurių būtų 
apie 100,000, išdalinti nepelno 
organizacijoms, k. a. mokyk
loms, ligoninėms, našlaitynams 
ir bažnyčioms. Einąs knygyno 
bibliotekininko pareigas dr. 
Alex Ladenson praneša, kad jau 
gauta 50 prašymų.

Besivystąs savarankiškumas i 
neturėtų vaiko pastūmėti į sa
vivaliavimą. Kiekvienas neleis
tinas veiksmas turėtų būti su-1 
stapdomas nuo pat kūdikystės 
dienų. Vaikas turi ir gali iš-; 
mokti pasirinkti daryti tai, kas i 
dera, o ne tai, ko tuo metu gei-1

žinias skiria jaunųjų lietuviukų džia. Montessori auklėjime lais-
ugdymui montessorinėje — litu 
anistinėje aplinkoje.

Mok. D. Petrutytė savo įvade 
šiltu žodžiu apibūdino ryšį su 
montessorine veikla ir su pa
čiais Vaikų nameliais. Pradėda
ma paskaitą “Laisvė ir draus-

vė ir drausmė yra neišskiriamai 
sulydytos sąvokos.

Paskaita sukėlė ilgas, gyvas 
diskusijas, liečiančias įvairiau
sias vaikų auklėjimo šakas. Jau 
kioj nuotaikoj prie mamyčių 
paruoštos kavutės dalyvės dar

R. Bartuškienė

mė Montessori filosofijos švie-Į ngai dalinosi savo mintimis ir 
soje”, ji pabrėžė, kad mažas įspūdžiais, 
vaikas, kurdamas savo asme
nybę, reikalauja sau dvasinės 
ir fizinės laisvės. Vaikų auklėji
me turėtų būti ypatingai atsi
žvelgiama į 1) vaiko teisę į sa
varankiškumą, 2) į veiklumą,
3) į pasaulio pažinimą per savo 
paties veiklą ir 4) į palankias

If you ignore it,maybe it’ll go away. o And other
famous cancer legends.

In an aH-out effort to avoid the truth, people have 
created some pretty imaginative phrases.

Likę the ever-popular “What I don’t fcnotr ean’t 
hurt me." And “Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot. Especially from people who ate finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse būt to fight fire with fire with 
some more meaningful phrases.

Likę “i in 3 is being saved novr. s m z eould be 
saved if people went for checkups every year.”

And *200,000 wete saved lašt year. Annual checb* j 
ups can help save thousands mote.” 

f What ate you aaiting for? Don’t you want to «> 
joy the peaceofmind that comesfiomknowingyou’ta 
doing the best thing for your health?

If it’s slogans you vrarrt, are can give them to you.' 
We*fl do anything to try to make cancer a legend aa 
its own time. Būt we need your help.

Help youneffwi& a cheekop. And othets wi& a checfc. 
American Cancer Society

ŠV. TĖVAIS APIE 
ŠV. JUOZAPĄ

*
Popiežius Paulius VI-sis, šv. 

Juozapo Bažnyčios globėjo šven
tėje, aukodamas šv. Mišias šv. 
Petro bazilikoje, kalbėjo ti'kin- ’ 
tiesiems apie šv. Juozapo palik-, 
tą pavyzdį ir jo reikšmę šių lai- 

J kų pasaulyje. Šventasis Raštas 
jam suteikia garbingiausią titu
lą “vir justus - teisingasis” ir 
todėl katalikų Bažnyčia nuo se
niausių laikų šalia Švenč. Dievo 
Motinos Marijos garbina jį kaip 
visos Bažnyčios globėją, ir laiko 
jį ypatingu šeimų, jaunavedžių, 
vaikų ir nekaltų mergelių, bei 
darbininkų, tremtinių ir mirš
tančiųjų globėju. “Norint sekti 
Kristų - pareiškė Šv. Tėvas 
kaip moko šv. Juozapo gyveni
mo pavyzdys, neeikalaujama 
kažkokių nepaprastų dorybių ar 
ypatingų darbų, tik bendrų, pa
prastų ir kiekvienam žmogui į- 
gyvendinamų darbų teisingai 
vykdant savo pašaukimo parei
gas...

DAUG PAŠAUKIMŲ
Jau 33 metus veikianti Gwelo 

tarpdiecezinė 'kunigų seminari- 
jo Rodezijoje, Afrikoje, kur ku
nigystei rengiasi penkių vysku
pijų seminaristai, paskutiniu 
metu susilaukė nepaprastai daug 
naujų kandidatų. Į pirmąjį kur
są šiemet įstojo apie 50 naujų 
studentų afrikiečių. Taip pat 
žymiai pagausėjo ir dvasinių 
pašaukimų skaičius į moterų 
vienuolynus. Vien tik vasario 
mėnesį į įvairius moterų vienuo
lynus Rodezijoje įstojo 40 kan- 
dldąčlų afrikiečių.,,,

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio m. 2 d.

— Vienintelis Amerikos pre
zidentas, kurio tėvas jį prisaik
dino toms pareigoms, buvo Cal
vin Coolidge. Būdamas vicepre
zidentu, jis atostogavo Vermon- 
te, kai išgirdo, kad prezidentas 
Harding mirė 1923 m. rugp. 2 d. 
Jo tėvas, notaras, tučtuojau pri
saikdino savo sūnų.

GĖLĖS
Vestuvėms, htinkctuiiis, Inkkilinf-niH 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BmatLT HILUS GftLlNYČJlA 

244S VV. 68rd St., Chicago, Illinois 
PIt 8-0883 — PK 8-0884

REMKTTE DRAUGA

A. -Į- A.
DR. KAZIMIERUI TRUMPIUI 

iškeliavusiam amžinybėn, dukrą IREN/į GALINIENĘ 

ir jos šeimą giliai užjaučiu

Adelė Bričkienė
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-985/
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ
Z424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

IR SONOS
Tel. REpublic 7-1218 

Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M.
8807 S. LITUANICA AVĖ.

PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 686-2820

Perskaitę Draugu duokite kitiems pasiskaityti.



R DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio m. 2 d.

x Solistė Prudencija Binkie
nė ir Dainavos ansamblis, diri
guojamas muz. Petro Annono,
giedos šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje 5 vai. Velykų rytą 
per prisikėlimą Mišias Washing 
tone giedotas J. Naujalio “Vul- 
nerum Christi”. Mišių priegies
mius rečituo6 Vytas Radys. 
Sol. Prudencija Bičkienė per 
aukojimą giedos F. Hummelio 
“Alleliuja” ir solo partiją per 
Tikiu. Prisikėlimo Mišias an
samblis užbaigs iškilmingu nau
jai paruoštu G. F. Handelio 
“Alleliuja” iš “Mesijo” orato
rijos. Vargonais pritars muz. 
Marija Mondeikaitė - Kutz.

X Chicagos Lietuvių sporto 
klubo steigiamasis susirinkimas 
lauko ir stalo tenisininkams į- 
vyks šiandien, balandžio 2 d., 7: 
30 v. v. Jaunimo centre. Kvie
čiami visi sportininkai.

X Cicero šv Antano parap. 
Velykų prisikėlimo procesija ir 
šv. Mišios (lietuviškai) bus 5 
vai. rytą.

X Dr. Leonas ir Irena Kriau- 
čeliūnai yra pakviesti ir ruošia
si dalyvauti respublikonų par
tijos laimėjimo pietuose balan
džio 2 d. Washington Hilfcon 
Hotel, International Ballioom, 
Washington D. C. Iškilmingas 
banketas ruošiamas pagerbimui 
Prez. Nixono, viceprez. Agnew, 
naujų senatorių, kongresmanų 
ir gubernatorių. Banketo rengi
mo komitetą sudaro šen. John 
Tower, kongreso narys Robert 
Wilson, pirm. Ray Bliss.

X Valerius Jasaitis, išgulė
jęs savaitę šv. Kryžiaus ligoni
nėje “Intensive Care” skyriuje, 
yra perkeltas j kambarį 505, te
lef. HE 4-6700 Ext. 589, dr. F. 
Randin priežiūroje Dabar jau ga 
Ii būti lankomas nuo 2 v. p. p. 
iki 4 v. p.p. ir nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro. Visą laiką yra prižiūri
mas savo žmonos Elenos.

X Leokadijos Braždienės de
likatesų krautuvė, 2618 W. 7 lst 
St. tel. PR 8-2030, be kasdie
ninių skanių ir sveikų produktų, 
š. m. Velykoms paruošia mar
gučius, raguolį, paseką, babkas 
ir įvairių skonių tortus ir spe
cialiai: beržo šakas ir ežiukus. 
Paskubėkite su užsakymais, kad 
galėtume išpildyti. Po Velykų 
keliamės į nuosavas patalpas, 
kiton pusėn gatvės 2617 W. 
71st St. Tel. PR 8-2030. (sk.)

X MARQUETTE DELICA-
TESSEN savininkės L. Žvynie- 
nė ir S. Urbonienė, 2553 West 
71 St., Tel. PR 6-2717, maloniai 
primena, kad paskubėtumėt už
sakyti Velykų stalui įvairių 
maisto gaminių. (sk.)

X Įvairaus dydžio deiman
tai, aukso apyrankės, sagės ir 
kitokios puošmenos, auksiniai 
ir paprasti laikrodžiai didelia
me pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėju dera,
Viską perka tik pas Tverą.

(ak.)
X Didelė 500 vietų salė ir ke

turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (dk.)

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
tvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

x Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (sk.)

x Vladas Paliulionis, Chica
go, III., dėkodamas už “Draugo” 
kalendorių prisiuntė 5 dol. mū
sų spaudai paremti. Labai ačiū

“Kiekvienam malonu skaity
ti Draugą. Kai dabar esame 
pensijoje, turime daugiau laiko 
ir jį ištisai perskaitome”. - Ra
šo mums Antanas ir Salomėja 
Mikšioniaa iš Chicagos ir siun
čia 5 dol. auką. Dėkojame.

X B. Juška, Kenosha, Wisc., 
žinomas visuomenės veikėjas, 
remia “Draugą” ne tik savo ko
respondencijomis, bet Ir auko
mis. Neseniai jis vėl prisiuntė 5 
dol. auką. Už viską dėkojame.

X Julija ir Aleksas Lapkai,
gyv. Chicagoje, ir Išiais metais 
sutiko paremti Lietuvių Operos 
darbą. Naujos liet. opeos “Da
na” pastatymui jie paaukojo 
100 dol. (pr.)

X Ona lr Balys Mulioliai, 
Rockwell Club savininkai, Chi
cagoje, yra nuoširdūs Lietuvių 
Operos mecenatai nuo pat jos 
įsikūrimo, šiais metais naujos 
liet. J. Gaidelio operos “Dana” 
pastatymui jie paaukojo 150 
dol. (pr.)

x Grundig hl fi stereo apa
ratų nauja siunta ką tik gauta 
Gradinsko krautuvei, 2512 W. I 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Liet. Teisininkų Dr-jos 
Chicagos Skyr. rengia teisiniu- Į 
kų Jono Gudausldo ir Vlado 
Mieželio amžiaus sukakties pro
ga pagerbimo vakarienę (gen. 
Vlado Mieželio išleistuves), kuri 
įvyjks bal. 20 d., 6 vai. Sharko’s
restorane, 6301 W. 63 I3t. Va- . . 1karienė 5 dol. asmeniui. Teisi
ninkai, atsargos karininkai, or
ganizacijų atstovai ir visi lietu
viai kviečiami dalyvauti. Pakvie
timus galima iš anksto įsigyti, 
pasiunčiant čekius, pas F. Gau- 
dušą, 4527 S. Socramento (82), 
tel. VI 7-4871. (pr.)

Chicagos
žinios

GAISRO NUOSTOLIAI

Gaisras sudarė apie $50,000 
nuostolių Advance Guardsman 
Kompanijos trijų aukštų pasta
te 2831 N. Pulaski Rd.

PARDAVĖ DAUG LAIVŲ
Laivų, sporto ir turizmo pa

roda įvykusi International am
fiteatro patalpose sutraukė 407, 
728 lankytojus. Dešimties dienų 
laikotarpyje, eksponatus paruo- 
šiusios kompanijos padavė 3 
mil. dolerių vertės laivų. 
GANDRAS IR ALKOHOLIKAI

Dr. Samueil Andelman, savo 
vedamame Chicago American 
dienraštyje sveikatos skyriuje, 
apraišo niaują “gandro” vardu 
pramintą egzaminą nurodantį 
ar žmogus yra alkoholikas ar 
narkotikų vergas. Anot minimo 
daktaro, reikia akis užmerkti, 
ištiesti rankas ir atsistoti ant 
vienos kojos. Jo teigimu, sėkmin 
gai atlikęs tokį užduotį žmogus 
definityviai negali būti laikomas 
alkoholiku ar narkotikų naudo
toju, ir dr. Andelman dar toliau 
teigia, kad šį egzaminą išlaikęs 
negali būti laikomas net ir nuo
saikiu, vidutiniu (moderate) iš- 
gėrėju. Jo teigimus ir patyri
mus palaiko daktarai Alex Ar- 
ieff ir Nioholas Wetzel.

— Šv. Petro ir Povilo bažnyč. 
Elizabeth, N. J., Velykų prisikė
limo šv. Mišios 6 v. r. lietuviš
kai. 1

■Jr

Rašyt. Vyt. Alantas, "Draugo” ro
mano konkurso jury kom. pirm. kal
ba Detroite literatūros šventėje kovo 
23 d. Nuotr. J. Gaižučio

Chicagoje 
ir apylinkėse

GAUSUS ŠAKIŲ APSKRITIES
KLUBO SUSIRINKIMAS

Sakių Apskrities — Zanavy
kų klubas kovo 23 d. Lietuvių 
Vyčių sąlėje buvo sušaukęs su
sirinkimą, kuriame atsilankė 58 
nariai. Tikrai džiugu, kad mūsų 
nariai taip gausiai lanko susi 
rinkimus, tuo suteikdami klubui 
galimybę dar aktyviau reikštis 
lietuvių veiklos baruose.

Susirinkimą atidaręs klubo 
pirm. A. Didžbalis susirinkusius 
nuoširdžiu žodžiu pasveikino ir 
kondensuotai pravedė susirin
kimą. Šį kartą kluban įstojo dvi 
naujos narės — Adela Šankus 
ir Marija Šimkus. Praeito susi
rinkimo protokolą perskaitė 
sekr. J. Janulaitis ir kontrolės 
komisijos pranešimą patiekė A. 
Poznekas.

Šakių Apskrities klubas yra 
Lietuvių fondo narys ir įvyks
tantį LF atstovų suvažiavimą 
kovo 29 d. klubą atstovauti iš
rinko — P. Sideravičių ir J. Lit
viną.

Atsiliepiant į anlksčiau pri
siųstą Amerikos Lietuvių tary
bos raštą prašant aukos Vasa
rio 16 d. proga, buvo tam tiks
lui paskirta $10. Vadovaujantis 
klubo įstatais eiliniuose narių 
susirinkimuose negalima skirti 
didesnės nei 10 dol. aukos. Di
desnės ir gausesnės aukos įvai
riems tikslams skiriamos tik 
metiniame klubo susirinkime, 
kuris paprastai būna kiekvie
nais metais gruodžio mėnesyje.

Klubo sekantis susibūrimas— 
pasilinksminimas bus gegužės 3 
d 7 v. v. Vyčių salėje. Sūsirin- 
kime išrinktas gausus talkinin
kų būrys susibūrimo tarnybon. 
Visas gautas šio pobūvio pelnas 
bus paskirtas Lietuvių fondui. 
Taigi visi nariai su savo pasi
kviestais bičiuliais prašomi šia 
me susibūrime dalyvauti. Susi
rinkimui užsibaigus visi daly
viai jaukioje nuotaikoje pasivai 
šino ir vėliau linkėdamiesi links 
mų Velykų švenčių išsiskirstė 
į savo namučius. J. J-tis

KANADOJ
— Zigmas Paulionis, 1179 

Lancaster Avė., London, Ont. 
sunkiai susirgo ir yra gydomas 
Victoria ligoninėj dr. Kavecko 
priežiūroj. Z. Paulionis yra LB 
Londono apyl. pirm. ir sėkmin
gai apjungė Londono ir apylin
kės lietuvius gražiam lietuviš
kam veikimui. Savo energingam 
pirmininkui Londono lietuviai 
linki greitai sustiprėti ir grįžti 
namo.

s.L.A. 6 ta APSKRITIS
Ruošia ekskursiją į Europą — Liepos mėn. 14 dieną 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Norintieji vykti prašomi kreiptis į 80-tos kuopos organizato

rių ALEX LAURAITĮ, tel. 523-3775. Visus kelionės reikalus 
tvarko WALTER RASK-RASČIAUSKo vadovaujama kelionių 
agentūra.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So, Western Avenue, Chicago, Illinois 60643 

TEL. 238-9787

Žvaigždutė
* "* A 3 ** iBteifirta* Lietuviu Mukv tiiu S-aros Chicagos ak. ___įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačaa Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, III. 0*500

SĄŽININGAS ŽMOGUS
1861 m. Tennessee valstybę karo ir ištrėmimo, jis su savim 

administravo gubernatorius Is- turėjo 650.000 dol. grynais pi-
ham Green Harris (1818-1897). 
Tuo metu vyko Amerikos civi
linis karas. Kai gubernatorius 
pasisakė už konfederatus, uni- 
jistų karinių pajėgų buvo at
leistas — pašalintas iš pareigų. 
Tada Hairis privačiai prisijun
gė prie konfederatų ir 4 metus 
dalyvavo nedidelio masto ko
vose. Po konfederatų kapitulia
cijos (pasidavimo), Harris bu
vo ištremtas iš krašto. Jis išvy
ko į Meksiką ir Angliją. Laike 
6 metų stovyklinio gyvenimo,

nigais. Tie pinigai priklausė 
Tennessee viešųjų mokyklų fon
dui, už kuriuos jis buvo atsa
kingas. Per tą laiką jis turėjo 
ir finansinių sunkumų, tačiau 
iš saugojamos sumos nepaėmė 
nė vieno cento. Kada pasibaigė 
ištrėmimo laikas, jis grįžo į sa
vo gimtąją valstybę. Ir tada, 
kaip garbingas pilietis, be kal
bų, kukliai ir su pagarba tuos 
pinigus perdavė valstybės ad
ministracijai.

Mes čia vežam margučius, Pas geruosius vaikučius.
Piešė Vytenis Senuta, Brockton, Mass. 10 m.

Lemonto Lit. m-los IV sk. mok.

VELYKŲ MARGUČIAI
Velykos visada būna kovo 

ar balandžio mėnesį. Mano tė
tė yra specialistas vaškuoti 
kiaušinukus, o mamytė yra 
specialistė juos dažyti. Aš esu 
specialistas valgyti margučius. 
Kai aš buvau mažiukas, mamy
tė ir tėtė ėjo į bažnyčią, aš su 
savo broliais buvau namuose. 
O kai tėveliai grįžo namo, mes 
pradėjom valgyti margučius. 
Staiga a§ pamačiau, kad ma
no broliai ieško ko nors ir aš 
paklausiau:

— Ko jūs ieškote? ir jie at
sakė:

— Mes ieškom ką Velykų 
kiškis tau paliko.

Ir staiga Gediminas rado 
daug saldainių ! Aš labai džiau
giausi ir tikėjau, kad Velykų 
kiškutis man juos paliko.

Vytenis A. Senuta,
10 m. Brockton, Mass.

PAVASARIS

Jau pavasaris atvyksta! 
Paukščiai medžiuose dainuo|a; 
Gėlės pradeda žydėti 
Ir žolelė jau žaliuoja.

Jau dangus yra mėlynas; 
Vėjas mums čvelniai papūs. 
Mūsų aitvaras paleistas, 
Skris per pievas ir laukus.

Kas tik gyvas, kas tik gali, 
Nebenor namie sėdėt.
Visi veržiasi j gamtą — 
Vieni žaist, kiti ilsėt.

Julija Tamuli onytė,
11 metų

VELYKOS

Jėzus buvo atvestas su kryžiu
mi ant kalno. Jis krito po kry
žiumi tris kartus. Simonas pa
dėjo Jėzui jį nešti. Kai Kristus 
užlipo ant kalno, tada Jis buvo 
prikaltas prie kryžiaus. Trečią 
dieną prisikėlė iš numirusių.

Kristaus prisikėlimo šventę 
vadiname Velykomis.

Liudas Bukys,
Rochesterio Lit. m-los mokinys

KAIP MES MARGINAM
VELYKAIČIUS

šeštadienio vakarą mes paė
mėm apie trisdešimt šešis kiau
šinius. Turėjom tokių spalvų: 
žalios, geltonos, raudonos, mė
lynos ir rudos. Rudą aš pada
riau taip: paėmiau apie šešis 
svogūnus ir nulupau visus svo
gūno lukštus. Sudėjau į puodą, 
užpyliau truputį vandens ir už
degiau krosnį. Kada vanduo pa
sidarė rudas aš įdėjau kiauši
nius. Tada kiaušiniai pasidarė 
rudos spalvos.

Laimutė Končiūtė,
Detroito Apylinkės Lit. m-la.

VELYKOS
Po žiemos šalčių prasideda 

taip visų lauktas pavasaris. Jis 
prasideda kovo mėnesį ,bet tuo 
laiku nevisada būna šilta. Pa
mažu pradeda sprogti medžiai 
ir krūmai. Vėliau pradeda ža
liuoti žolė, paukščiai sugrįžta 
iš šiltųjų kraštų. Tame gražiau
siame metų laike mes turime 
Velykas. Velykos yra linksma 
šventė, nes mes marginame mar 
gučius ir padedame mamytei 
paruošti Velykų stalą. Penktą 
valandą Velykų rytą keliame ir 
einame į bažnyčią pasveikinti 
Prisikėlusį Kristų.

Vida Baronaitytė,
Marąuette Parko Lit. Mok. 

IV sk. mokinė 
ĄŽUOLAS

Seniai labai seniai, ant aukš
to kalno augo ąžuolas. Jis buvo 
didelis ir senas.

Vieną dieną nukrito didelė gi
lė. Ta gilė nusirito nuo kalno į 
slėnį. Joks gyvulys tos gilės ne
suėdė. Atėjo žiema ir gilė gulė
jo po sniegu ligi pavasario. Ta
da išdygo mažytis ąžuoliukas.

Po dešimt metų tas ąžuoly- 
tis išaugo į gana didelį ąžuolą. 
Gražiai jis augo slėnyje. Praėjo 
daug šimtų metų. Ąžuolas te
beauga tame slėnyje, o jo ša
kose gyvena paukščiai.

Dabar tame slėnyje per va
sarą skamba linksmi paukščių 
balsai.
Donatas Ramanauskas, Va kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio Lit. m-los mokinių laikr.

nr. 3. 1969 n. 22

MŪSŲ PROSENELIAI IR 
LIETUVTŲ KALBA

Dar prieš Kristaus Gimimą 
atvyko mūsų proseneliai lietu
viai. Jie gyveno prie miškų, 
upių, ežerų. Jų namai būdavo 
be langų. Būdavo skylė stoge 
dūmams išeiti. Jie darydavo 
sau drabužius ir papuošalus. 
Valgė tuos gyvulius, kuriuos 
sumedžiojo.

Mūsų proseneliai kalbėjo lie
tuvių kalba, kuri yra viena se
niausių. Lietuvių kalba yra vie
na iš gražiausių kalbų. Tokių 
žodžių neturi kitos kalbos pvz.

motina, motutė, motinėlė, ma
mytė, motulė ir tJt. Mūsų kal
bos žodžių yra ir anglų kalboje 
pvz. dantis — dentist. f

Mes visi galim didžiuotis savo 
kalba ir turim ją žinoti. Kad 
neužmirštume, turime mokytis. 
Taip pat turime mylėti savo 
kraštą — gražią Lietuvą.

Paulius Jashievičius, 
Dariaus - Girėno Lit. m-los mok.

GALVOSŪKIAI
Parašykite anglišką 5 raidžių 

žodį, atimkite iš jo 4 paskutines^ 
raides, kad likusi raidė taip pat 
išsitartų, kaip ir visas žodis.

(5 taškai)
H

Kuris lietuvis poetas parašė 
eilėraštį apie meškiuką, kuris 
vadinosi R... (parašykite var
dą) ?

(5 taškai)
m *

Yra pasaka apie liūtą ir pelę. 
Kodėl liūtas buvo dėkingas pe
lei?

(5 taškai)
Ats. Bra'kauskai

IV
Kodėl gyvenantis lietuvis Ka

nadoje, negali būti laidojamas 
Chicagoje?

(5 taškai)
Ats. V. Matulaitis.

V *
Kuri iš šių trijų valstybių yra^ 
didžiausia: Georgia, Maine, 
ar Ponnsylvania?
Kuri iš trijų Pabaltijo vals
tybių yra didžiausia gyven
tojų skaičiumi?

(5 taškai)
Galvosūkių atsakymai

1. Kiaušinis iš “Mother Goose".
2. Puputis.
3. Lietuvos Taryba. Perskaitė

Dr. Jonas Basanavičius 1918 
m. vasario 16 d.

4. Aureolė, Vaizduojama šviesiu 
ratu virš galvų.

5. Taikė, kiša, taškė ir t. t.

a)

b)

Kiškelių menas. 
IV sk. mok.

Piešė Vytautas Gūdis, Marąuette Parko Lit. m-los

BALIUS MOKYKLOJE

Aš ir keli kiti vaikai penkta
dienį suruošėm visą balių. Mo
kytoja nežinojo apie balius, to
dėl jai buvo staigmena. Moky
tojai davėm dovaną, kurią visa 
klasė nupirko. Kai įteikėm do
bus. žaidėm “Bingo" žaidimą^ 
Aš laimėjau du žaidimus. Baliu
je mes valgėme pyragėlių, ledų, 
bulvių drožlių ir daug kitų ska
numynų. Buvo labai linksma, 
nes nereikėjo mokytis. Aš ga
vau keletą dovanų iš kitų vai
kų.
varną, tada prasidėjo tikras ba- 

Rūta Giedraitytė,
V. M. Valančiaus lit. m-los 

Clevelando VU sk. mok. *

GYVENTI IR DIRBTI 
LIETUVAI

Ilgai Lietuva yra buvusi lais
va. šiandien ji pavergta, bet ji 
ir vėl turi būti laisva. Su tokio
mis mintimis mes turime ne tik 
gyventi, bet ir dirbti.

Linas Lauraitis, 
“Žiburėlis” Cicero Aukšt. lit.

m-los laikr. nr. 10.


