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Įvairios žinios
Maskva nepasigailėjo

“laisvės kovotojos”
Bausmę atliks kalėjime

MASKVA. — Sovietų apelia
cinis teismas balandžio 15 d. 
svarstė Irinos Bielogorodskojos 
prašymą ją atleisti nuo baus
mės. Ji, atstovaujanti Maskvos 
opozicijos grupę, kovojančią už 
žodžio laisvę, vasario 19 d. bu
vo nubausta vienerių metų pri
verčiamo darbo stovyklos baus
me. Ji buvo kaltinama “valsty
bės šmeižimu”, nes pas ją buvo 
rasti raštai, kuriuose buvo pa
sisakyta prieš kito “valstybės 
priešo”, A. Marčenkos suėmi
mą.

Jai buvus suimtai prieš by
lą, 7 mėn. įskaityti į bausmę ir 
dabar, teismui atmetus prašy
mą, tektų keliems mėnesiams 
keliauti į stovyklą. Jos draugų 
nuomore, greičiausia., likus:ą 
bausmės dalį ji atsėdėsianti ka
lėjime.

Bielogorodskaja yra kalina
mo rašytojo Danielio žmonos, 
Larisos, pusseserė.

TRUMPAI
• Ar Lenkija įsileis popiežių? 

Kardinolas Stp. Višinskis šio- i 
mis dienomis kreipėsi į min. 
pirmin. J. Cyrankiewiczių, pra
šydamas išaiškinti. ar popie
žius Paulius VI galėtų aplan
kyti Lenkiją. Popiežius buvo 
pareiškęs norą apsilankyti Jas- 
na Gora vienuolyne Čenstacha- 
voje.
' • Vienoje vyksta JAV - so
vietų pasitarimai atomo ener
gijos taikos tikslams panaudo
jimo reikalu.

• Kairo miestas pamnėjo 
jo įkūrimo 1000-ją sukaktį.

• Kanclerį K. G. Kiesingerį, 
jam atvykus kalbėti į Ludwigs- 
rafeno miestą, kairieji “pager
bė”, pasiveikinę nacių laikų ran
kos pakėlimu ir šūkiais “Sieg 
heil”.

• Kanados eskimų moteris
mažiausia paliečia krūtinės vė
žys, paskelbė Kanados gydyto
jai. Anksčiau mažiausia, sergan 
čių krūtinės vėžiu buvo rasta 
Japonijoje.

Taika pasauly? Ne, jai vis dar ten
ka būti uždarytai narve.

"EC-121" įvykis jaudina VVashingtoną
Š. Korėjos lėktuvams numušus žvalgybinį “EC-121", įvykis ir atkirčio priemonės 

gyva svarstoma VVashingtone - Ryškus santūrumas ir reikalas vengti karinių priemonių 
- R. Nixono sprendimo laukiama netrukus - Numušto lėktuvo įgulos nariai - žuvę.

ryt, penktadienį, numatytame vo liekanas, tačiau nei vieno į- 
gulos nario.

Mirė kun. B. Vitkus
Tėvų marijonų namuose Cla- 

rendon Hills, III., š. m. balandžio 
15-16 naktį staiga mirė kun. Bro
nius Vitkus, MIC. Velionis bu
vo gimęs 1891 m. kovo 29 d. Lie
tuvoj. Jaunas atvykęs į JAV dirbo 
ir mokėsi. Baigęs aukštesniąją 
mokyklą 1923 m. įstojo į Marijo
nų vienuoliją. Studijavo Ameri
koje, Romoje ir Lietuvoje. Kuni
gu buvo įšventintas 1928 m. lie
pos 17 d. Yra dirbęs misijose Ar
gentinoje, įvairiose lietuvių para
pijose, daugiausia vadovavo sta
tyboms.

Laidojamas šeštadienį, balan
džio 19 d., 10 vai. iš Marijonų 
seminarijos koplyčios.

Kun. Br. Vitkus

VVashingtone
“Atstatyti pagarbą JAV-bėms”

VVASHINGTON. — Lėktuvo 
įvykis, nors ir sukėlęs susijau
dinimą, tačiau, kaip nurodoma 
sostinėje, šį kartą įspūdis ne 
tiek stiprus, kaip “Pueblo” lai
vo pagrobimo atveju. Esą, lėk
tuvų numušimai — įprastas šal
tojo karo reiškinys...

Vis dėlto R. Nixonui lėktu
vo byla teikia rūpesčio, nors 
pripažįstama B. Rūmų šeiminin
ko “šalta, santūri laikysena”. 
Spauda, radijas ir televizija už
vakar priminė šiuos R. Nixo- 
no žodžius, pasakytus pernai 
Miami Beach, jį išrinkus pre
zidentiniu kandidatu: “Jei pa
garba JAV-bėms taip žemai 
puola, Š. Korėjai pagrobus lai
vą atviroje jūroje, tai atsiran
da reikalas turėti tokią valdžią, 
kuri atstatytų pagarbą kraš
tui”.

“Pueblo” laivą pagrobus, b. 
prez. Johnsonas anuomet buvo 
įsakęs žvalgybiniams laivams 
vengti Š. Korėjos pakraščių. 
Dabar laukama, kad R. Nixo- 
nas galt pavesti ištirti naujas 
galimybes, ar. vietoje lėktuvų, 
nepanaudoti ervės satelitus
— “šnipus” bei panašias prie
mones.

Du sukaktuvininkai
Buvęs diktatorius ir buvęs 

juokdarys
MASKVA. — N. Chruščio

vas, žmogus lėmęs taikos ir ka
ro klausimus, šiandien sulau
kė 75 m. amžiaus. Sukaktis mi
nima tyliai ir sukaktuvininkas 
ją atšvęs su artimaisiais pra
bangioje viloje netoli Maskvos. 
Sovietų spauda vargiai iškels 
sukaktį.

Jam iš politinės arenos 1964 
m. spalio m. dingus, apie Niki
tą vengiama rašyti, jis virto 
privačiu asmeniu, iš bibliotekų 
pašalinti jo kalbų rinkiniai, gi 
neseniai išleistas istorijos va
dovėlis nė žodžiu neužsimena 
apie žmogų, 11 metų buvusį 
Kremliaus valdovu. —

“Kas gi išleis 
Mano atsiminimus?

Neseniai N. Chruščiovą už
klausus, ar jis numatąs rašy
ti savo atsiminimus, jis atkir
to: “O kas gi juos išleis?”

• Charlie Chaplin, savo metu 
vienas žymiausių, filmo aktorių
- komikų, balandžio 16 d. sulau
kė 80 m. amžiaus. Jis daugiau 
20 metų gyvena Šveicarijoje, 
drauge su 43 m. amžiaus žmo
na Ona .rašytojo O’Neill duk
terimi ir jų penkiais vaikais.

Lėktuvą numušė komunistų 
MIG naikintuvai

WASH3NGTON. — Š. Korė
jos lėktuvams Japonų jūros 
erdvėje numušus JAV žvalgy
binį lėktuvą EC-121, naujas į- 
vykis šiuo metu gyvai svars
tomas Washingtono politiniuo
se sluoksniuose. R. Nixono vy
riausybė įvykį aptaria visu rim
tumu, tačiau šaltai ir santūriai. 
Prezidentas vakar tarėsi su kra 
što Saugumo taryba, be to, su 
savo patarėjais bei Kongreso 
nariais aptarė priemones, ku
rių reiktų griebtis šiaurės Ko
rėjos režimo atžvilgiu. Galimas 
dalykas, jau paruoštas atitin- 
kamas protestas. Savo ruožtu, 
pastebėtas JAV karinių laivų 
judėjimas.

Vyriausybė, Pentagonas va
kar paskelbė: pagal turimus 
duomenis, dabar aišku, kad JA 
Valstybių žvalgybinis, negink
luotas lėktuvas buvo numuštas 
Š. Korėjos lėktuvų - naikintuvų. 
Be to, pabrėžta, kad numuštasis 
lėktuvas skridęs žymiai toliau 
nustatytos 50 mylių ribos, taigi, 
nepažeidęs Š. Korėjos erdvės.

Neturima žinių apie įgulos 31 
vyro Ūkimą — greičiausia, jie 
bus žuvę.
Protestą įteiks Panmunjome?

Sostinėje manoma, kad JAV 
vyriausybė gali įteikti protestą

ir komunistų kviečiamame posė
dyje buvusioj paliaubų vietoje 
Korėjoje — Panmunjom mies
telyje. Š. Korėjos režimas nu
mato pateikti savo pažiūrą, esą, 
JAV lėktuvas “provokaciniais 
tikslais’’ pažeidęs krašto erd
vę. Kitomis žiniomis, amerikie
čiai pasitarime visai nedalyvau
sią.

Savo ruožtu, paskelbta aliar
mo padėtis JAV ir P. Korėjos 
aviacijai bei laivynui Tol. Ry
tuose ir ypatingai Š. Korėjos ir 
Vietnamo vandenyse.

Vakar buvo žinių, kad JAV 
lėktuvnešis, “Kitty Haw*k”, bu
vęs Uong Konge, gavęs įsaky
mą plaukti “nežinoma krypti
mi”.

Vis dėlto, šiuo metu neturi
ma žinių, kad JAV vyriausybė 
būtų, bent artimoje ateity, lin
kusi imtis karinio atkirčio prie
monių.
Du rusų laivai — naikintuvai

Jau buvo skelbiama, kad JA 
Valstybių vyriausybė kreipėsi 
į Maskvą, prašydama paramos 
ieškant lėktuvo liekanų. Dabar 
paaiškėjo, kad numatomoje lėk 
tuvo numušimo erdvėje buvę 
du sovietų laivai - naikintuvai. 
JAV aviacijai jų prašius pagal
bos, rusai m M ai sutikę ir, kai 
kuriomis žiniomis, radę lėktu-

Keturios laivų, lėktuvų krizės
— “U - 2” žvalgybinį lėktų-

vą rusai buvo numušę 1960 m. 
gegužės 1 d. Lėktuvo lakūnas, 
Powers, prisipažino “buvęs kal
tas” ir 1962 m. paleistas, jį iš
keltus į JAV nuteistąjį sovietų 
šnipą R. Abelį.

— “Liberty” laivą, 1967 m. 
birželio 8 d. puolė Izraelio lėk
tuvai ir torpediniai laivai. Tai 
įvyko arabų - Izraelio karo me
tu ir įvykis laikytas “nesusipra
timu”. Buvo užmušti 34 laivo 
įgulos nariai, 160 sužeista. Vė
liau Izraelis žuvusių šeimoms 
sumokėjo 3.3 mil. dolerių.

Pueblo” laivas Š. Korė
jos buvo pagrobtas 1968 m. sau 
šio 23 d. Įgulos nariai buvo pa
leisti gruodžio 22 d., tačiau lai
vas ligšiol negrąžintas.

• Lenkijoje balandžio 11 d. 
pradėtos pardavinėti piliulės 
gimdymo kontrolei, paskelbė 
PAP žinių agentūra. Jos vadina 
mos “Femigen Forte” ir įsigi- 
jamos pagal receptus. Numaty
ta jų masinė gamyba.

• Italijoje, Turine kaliniai kė 
lė maištą. Policija turėjo pa
naudoti ašarines dujas juos ap
raminti.

• 4 didžiųjų valstybių atsto
vai pirmadienį net 4 valandas 
tarėsi Art. Rytų klausimais. Jie 
atskirai kalbėjosi su JAV-se vie 
šinčiu Jordano karalium Hus- 
seinu.

— “EC -121” lėktuvas su 31 
įgulos nariu balandžio 13 d. nu
muštas Š. Korėjos lėktuvų.

Komunistai JAV lėktu
vus puolė daug kartų 

Komunistai yra puolę JAI'
lėktuvus 39 kartus

VVASHINGTON. — Rytų blo
ko komunistai nuo 1950 m. yra 
puolę JAV lėktuvus 39 atve
jais, gi virš Japonų jūros — tris 
kartus. 1953 m. liepos 29 d. ko
munistai buvo numušę B - 50 
bombonešį, žuvo 16 įgulos na
rių ir vos vienam pavyko iš
sigelbėti. Čia neįskaitomi puoli
mai, turėję ar turį ryšio su Ko
rėjos ir Vietnamo karais.

1955 m. net 12 -15 MIG nai
kintuvų buvo puolę aštuonis a- 
merikiečių F - 86 naikintuvus. 
Šio susidūrimo metu JAV lėk
tuvai nenukentėjo, gi buvo nu
mušti du MIGai. 1959 m. vie
nas MIG naikintuvas buvo ap- 
šaudęs JAV laivyno sargybos 

, lėktuvą P - 4M, buvo sužeistas 
vienas įgulos narys, tačiau lėk-

Kalba apie ultimatumą 
komunistams

Tebesant neaiškumams dėl į- 
gulos narių likimo, užvakar pa
skelbta : septyni įgulos vyrai pa
tekę į Š. Korėjos nelaisvę. Ži
nią paskelbė “Atminkite Pueb
lo” komitetas, su kun. P. Lind- 
strom priešaky, esą, ją gavęs 
iš “komitetui draugingo kraš
to”.

Komitetas atstovauja griež
tos laikysenos komunistų at
žvilgiu kryptį.

Jis pasiūlė š. Korėjai pateik
ti ultimatumą, reikalaujant iš
laisvinti belaisvius (jei jų bū
tu). gi je’ komunistai nepa
klustų, tai reikėtų, teigiama, 
pasiųsti “karines jėgas”, kurios 

priešą paklupdytų. Nurodoma, 
kad buvusi, b. prez. Johnsono 
laikmečiu, “negriežta laikyse
na” pagrobto “Pueblo” laivo 
atžvilgiu, greičiausia, paskati
nusi komunistus vėl “veikti”, 
lėktuvą numušant.

Rūsčios, bet ir santūrios 
politikų nuomonės

VVASHINGTON. — JAV Kon 
greso narių tarpe šiuo metu 
pastebimos nepasitenkinimo, 
pykčio, bet ir santūrumo nuo
taikos ir kalbama apie naująjį 
“Skraidančio Pueblo” atvejį. 
Vis dėlto, politikai įspėja vy
riausybę nesigrietoti per skubių 
karinio atkirčio priemonųi.

Pripažįstama, kad R. Nixo- 
nui vos 3 mėnesius valdant, lėk
tuvo atvejis sudarąs “rimtą 
tarptautinio masto iššūkį”. 
Klausimas keblus ir dėl to, kad 
R. Nixonas savo rinkiminės 
kampanijos metu buvo kritika
vęs buv. Johnsono vyriausybę 
“Pueblo’’ klausimu, kai, esą, 
buvę gėdingai leista “ketvirtos 
klasės karinei jėgai” grobti lai
vą. Tuo metu Johnsonas buvo 
atsisakęs panaudoti karines at
kirčio priemones.

Kai kurie senatoriai, kaip 
Dirksen, spaudai pareiškė, kad 
prezidentui renkantis priemones 
atsakyti Š. Korėjai, pirmenybę 
tenka teikti ne kariniam atkir
čiui, bet — diplomatinėms pa
stangoms.

Be to, kyla vis daugiau bal
sų JAV lėktuvų ar laivų geres
nės apsaugos parūpinimo kryp
timi. —

W. Rogers, valst. sekretorius, 
vakar kalbėjęs VVashingtone, 
skatino: kraštas turįs būti kanit 
rus lėktuvo numušimo atveju.

• Buv. prezidento brolis Sam 
Johnson pasirašė su Cowles lei
dykla sutartį. Jis rašys atsimi
nimus apie brolio gyvenimą. 
Honoraras sieksiąs kelis šimtus 
tūkstančių dol.

KALES DŪRIUS
Balandžio 17 d.: šv. Anice

tas, šv. Klara, Dravenis, Sigi
ta.

Balandžio 18 d.: šv. Apoloni
jus, šv. Agija, Sudvinas, Toti- 
lė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, žymiai vėsiau, temp. 
sieks 40 ir daugiau 1. F., gali
mi’ krituliai, ryt — atvėsusio 
oro tąsa, galimas lietus.

Saulė teka 5:08, leidžias 6:33.

tuvui, nors ir sužalotam, pavy
ko sugrįžti į bazę Japonijoje.

Prel. A. Deksnys, popiežiaus Pauliaus VI paskirtas Europos lietuvių 
vyskupu

Prel. A. Deksnys - naujas Europos 
lietuvių vyskupas

Roma. — Kun. A. Miciūnas 
praneša iš Romos, kad prel. An
tanas Deksnys yra pop. Pauliaus 
VI paskirtas Europos lietuvių vys 
kupu.

Naujasis vyskupas prel. A. Dek
snys yra gimęs 1906 m. gegužės 
9 d. Butenišky, Juodupės vals., 
Rokiškio apskr. 1926 m. baigė 
Rokiškio gimnaziją. Baigęs Kau
no kunigų seminariją, 1931 m. 
gegužės 30 d. įšventintas kunigu. 
Vikaravo Panevėžio katedroje ir 
Biržų parapijoje. 1936-40 m. 
studijavo Šveicarijos Friburgo u- 
niversitete, įsigydamas filosofijos 
daktaro laipsnį.

Paulius VI - 
Šveicarijon

Vyks birželio mėn.
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI vakar pareiškė, bir
želio m. vyksiąs į Ženevą, Švei
carijoje, dalyvauti Tarptautinės 
darbo sąjungos 50 m. minėjimo 
iškilmėse. Pasaulinė Bažnyčių 
taryba tikisi, kad popiežius sa
vo viešnagės metu aplankys Ta
rybos būstinę Ženevoje.

Popiežiaus kelionė į Šveicari
ją būtų pati pirmoji. Po 6 sa
vaičių, liepos 31 d. popiežius 
skris į Afriką, Ugandos res
publiką.

• Kard. G. Urbani paskelbė: 
popiežius rengiąs raštą — do
kumentą apie dvasininkus — 
“maištininkus”.

• Pakistane siautus viesului, 
žuvo apie 500 žmonių, 3.000 
buvo sužeista.

Nuo 1941 m. — JAV-se
1941 m., negalėdamas grįžti 

bolševikų okupuoton Lietuvon, 
atvyko į JAV pas savo dėdę 
kun. Ant. Deksnį. Čia vienerius 
metus vikaravo Mt. Carinei, Pa., 
liet. par., o nuo 1943 m. buvo 
East St. Louis, III,, Nek. Prasi
dėjimo lietuvių parapijos klebo
nu. Už nuopelnus katalikiškai 
ir Amerikos lietuvių veiklai prieš 
ketverius metus buvo pakeltas 
prelatu.

Šiuo metu yra Amerikos Liet. 
Kunigų vienybės c.v. vicepirmi
ninkas. Vysk. A. Deksnys yra 
bendradarbiavęs ir spaudoje, Lie
tuvoje — “XX amžiuje” ir “Pa
nevėžio balse”, JAV-se - įvairioje 
katalikų spaudoje.

Trumpai iš visur
• Haiti saloje, vyriausybei 

užklupus komunistų būstinę, nu 
šauta 30 komunistų.

• Sovietai paskelbė apie sa
vo naują išradimą: inžinieriai 
išradę “vežiojamą atominę įmo
nę”. Ji gali būti gabenama lėk
tuvais ir pastatyta kiekvieno
je vietoje. Įmonės reaktoriai 
galį naudoti 1.500 kilovatų tur
biną. —

• 16 karių — amerikiečių, 
vengiančių karinės prievolės, 
atvykę į Švediją, Stockholme 
gavo prieglobsčio teisę. Švedi
ja per 2 metus suteikė globą, 
“žmoniškumo sumetimais”, 204 
JAV kariams. JAV-se paskelb
ta, kad tų bėglių dauguma pa
sitraukė ne dėl Vietnamo, bet 
vengdami bausmių ir kt. sume
timais.

Britų sprausminis .keleivinis lėktuvas ‘‘Concorde CO2”, šiomis 
dienomis sėkmingai išbandytas. Jo greitis — didesnis už garsą. Pa
našus britų - prancūzų gamybos lėktuvas pagamintas Prancūzijoje.
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STIPENDIJŲ
Vyčių stipendijos komitetas, 

susidedąs iš pirm. dr. Jokūbo Stu- 
ko, ižd. Juozo Paulukonio, sekr. 
Joanos Šaputienės, kun. Viktoro 
Krišeiūnevičiaus, prel. Jono Bal 
kūno ir Valterio Sveklos, kovo 
mėnesį išsiuntinėjo aplinkraštį 
kuopų vadovybėms, primenantį, 
kad kiekvieneriais metais šiuo 
laiku vyčių stipendijos komitetas 
skelbia metinę stipendiją ir iš
siuntinėja anketas, kurias turi 
užpildyti stipendijų prašą vyčiai. 
Anketos bus siunčiamos tiesiai 
stipendijos prašytojams.

Komitetas kreipėsi į kuopų va
dovybės, kad jos paragintų tin
kamus kandidatus prašyti tos sti
pendijos. Anketas galima gauti 
iš komiteto pirm. dr. Jokūbo Stu- 
ko, 1016 Schleifer Rd., Hillsidep 
N.J. 07205, ir jas užpildžius rei
kia grąžinti iki birželio 30-tos. 
Dvyliktoji metinė vyčių stipendi
ja, vėl 1000-ties dolerių šiais me
tais, bus paskelbta rugpiūčio 22- 
24 dienomis, per 56 -tąjį vyčių 
seimą Newarke (New Jersey).

Stipendijos yra skiriamos tam, 
kad padėti} tęsti mokslą univer-

REIKALU
sitete arba siekti mokslo laipsnio. 
Parenkant stipendijos gavėją, y- 
ra atsižvelgiama į jo pažangumą 
moksle, į veiklumą vyčių orga
nizacijoje, į rekomendacijas ir į 
medžiaginį prašytojo stovį.

Stipendijų komitetas prašo vi
sas vyčių kuopas pinigais parem
ti šį vyčių stipendijos planą. 
Daug kuopų paragina savo na
rius pridėti po vieną dolerį sti
pendijų fondui, kai jie moka me
tinį nario mokestį. Kitos ruošia 
tam tikslui parengimą arba lai
mėjimus arba skiria stipendijų 
fondui tam tikrą procentą iš 
parengimų pelno. Kai kurios 
kuopos kreipiasi į geradarius, 
prekybininkus ir organizacijas, 
prašydamos aukoti mūsų fondui.

Visas aukas vyčių stipendijų 
fondui reikia siųsti komiteto iž
dininkui Juozui Paulukoniui, 
1338 West Farvvell, Chicago, 
IUnois 60626. Jis pakvituos kiek
vieną auką.

Stipendijų komitetas vėl tikisi 
vyčių pagalbos šiame svarbiame 
Lietuvos vyčių užsimojime.

Dr. J. Stukas

Scena iš Danos operos pastatymo. Priekyje balerina Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas.
Nuotr. Z. Degučio
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LB TARYBOS SUVAŽIAVIMO 
BELAUKIANT
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5 • Redakcija straipsnius tai
g so savo nuožiūra. Nesunau- 
g dotų straipsnių nesaugo, juos 
g grąžina tik iš anksto susita 
2 rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinį neatsako. Skalbimų 
g kainos prisiunčiamos gavus 
g prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 3 
8;30 _ 4:30. šeštadieniais 2
8:30 — 12:00 ~

• Administracija dirba kas ' 
dieti 8:30 — 5:00, šeštadie t 

___  niais — 8:30 — 12:00.
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PINTUVĖS CHICAGOJE

Chicagos 112 -tos kuopos na
rė Milda Pakalniškytė buvo Illi- 
nois-Indiana apygardos sekreto
rė 1967-1968 metais, pirminin
kaujant Jonui Evans. Ji buvo vy
čių choro sekretorė 1967-tais me
tais, pirmininkaujant Vladui 
Paliulioniui. Prieš keletą metų 
Chicagoje įvykusiame vyčių sei
me ji pasirodė vyčių choro pro
gramoje kaip pranešėja. Per eilę 
metų, kur tik choras atlikdavo 
programas, Milda būdavo jų 
pranešėja. Ji yra vyčių išaugin
ta, vyčių dvasioje išauklėta, my
li vyčius.

Šių metų gegužės 3-čią Milda 
išteka už Šarūno Lišausko iš 
Detroito. Pajutę tai, Chicagos 
vyčiai suruošė jai pintuves. Į jas 
pakvietė ne tik vyčius, bet ir Mil
dos bei Šarūno gimines, kūmas 
ir draugus. Visi atėjo brangiomis 
dovanomis nešini. Tai buvo ko
vo 29 dieną vyčių Alberto ir Ju
lijos Zakarkų gražiame parengi
mų kambaryje. Kavutę ir užkan
džius buvo paruošusios vytės La- 
tonienė, Aukščiūnienė ir Paulau
skienė.

Baigus dovanų apžiūrėjimą, 
kuriame tik moterys tedalyvavo, 
subildėjo, suūžė, ir kaip viesulas 
įlėkė dainuodami ir akordeonu 
grodami choristai vyrai. Dainos 
žodžiais aiškinosi jie paklydę, ne
žiną kelio, vedančio į tėvelio dva
rą. Šeimininkė Adelė Latonienė, 
taip pat dainuodama, kvietė pa
silikti, pailsėti, pasišnekėti. Ir jie 
pasiliko.

Tą dainuojančių vyrų grupę 
buvo suorganizavęs Vladas Pa
liulionis. Ketverius metus yra 
pirmininkavęs vyčių chorui, ir 
yra vienas iš daugiausiai dirban
čių organizacijos gerovei Chica
gos vyčių tarpe. Jo suruošti vaka
rai visuomet yra labai pasisekę ir 
linksmi, salės pilnos svečių. Jis y- 
ra inciatorius Vyčių namo sko
loms išmokėti komiteto, pats bū
damas jo pirmininku. Spaudoje 
buvo skelbta, kiek tūkstančių vy
čių namui yra jau suaukota. Tai 
vis Vlado nuopelnas. Todėl ir 
tą vakarą pasodiną jį vyčiai “Il
giausių metų” jam dainavo, e.p.

PARENGIMAS CLEVELAN
DE

Clevelando Igno ir Antosės Vi
sockų namuose kovo 16 d. vyčiai 
senjorai bei jų parengimų komi
sija buvo suruošę kortų pobūvį, 
kuris tkrai buvo sėkmingas ir pel
ningas. Atsilankė ne tik didokas 
skaičius narių, bet ir svečių. Visi

svečiai buvo parengimų komisi
jos ir namų savininkų draugiš
kai sutikti ir lietuvišku žodžiu 
pasveikinti. Pasibaigus kortavi- 
mui, laimėjusieji buvo apdova
noti dovanomis ir dovanėlėmis, 
kurias patys nariai buvo sunešę.

Vėliau visi buvo pavaišinti ska
niais užkandžiais, kuriuos suma
niai paruošė mūsų senjorės šei
mininkės. Rožė Sankalienė, Julė 
Salaševičienė, K. Petkūnienė, M. 
Trainauskaitė ir Stasė Sankalai
tė. Sankalaitė, kaipo senjorų vy
čių iždininkė, stengėsi svečių tar
pe paskleisti kiek galint daugiau 
bilietų, o tas padidino šio pobū
vio pajamas. Kaip svečiai, taip ir 
rengėjos, išsinešė gerus įspū
džius.

Senelis
LIETUVIŠKOS GIESMĖS

Tokiu vardu lietuviškų gies
mių patefono plokštelę išleido 
vyčiai. Gieda baritonas Algirdas 
Brazis ir Newarko moterų sekste
tas “Žibuoklės”. Diriguoja Liu
das Stukas, vargonais groja Al
girdas Kačanauskas. Tai religinės 
liaudies giesmės, kurias galima 
giedoti ne tik bažnyčioje, bet ir 
namie.

Kreiptis į J.J. Stukas, 1016 
Schliefer Rd. Hillside, N.J. 07205

— Benjamin Harrison buvo 
'vienintėlis JAV-ių prezidentas 
buvęs vaikaičiu kito prezidento 
William Henry Harrison. Jų iš
rinkimus skyrė 48 metų laiko
tarpis.

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė- 
i Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
jremija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa- 
mta iš mūsų tautos didvyriškos 
iraeities. Lengvu stiliumi, aiš- 
iu žodžiu, trumpais sakiniais 
.nyga suteiks malonumo kiek- 
ienam, jaunam ir vyresniam, 
kaitytojui. Pasididžiavimas sa- 
o tautos praeitimi, jaučiamas 
iekvienoje pasakoje ar legendo- 
e, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
itnaujina jame pajutimą, kad jis 
ra neatskiriama savo tautos da- 
is.

Knygos kaina 2.00 dol., gau- 
Į ama DRAUGE.
Į Illinois gyventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes- 
iams.

Mums lietuviams labai rūpi lie
tuviški bendruomeniški reikalai. 
Ypač, kai mūsų grupių tarpe dar 
vis pasitaiko nesklandumų, nesu
tarimų dėl smulkmenų, o ne dėl 
principų.

Gaila, kad LB tarybos suvažia
vimas jau čia pat, o apie jį ran
dama tik tarp kitko. Turėjo bū
ti jau seniai paskelbta darbų tvar
ka, tuo atveju galėjo pasisakyti 
ir pašaliniai asmenys. Ta proga 
noriu pasisakyti kai kuriais klau
simais, liečiančiais bendruomenės 
organizaciją ir veiklą.

Būdamas arti bendruomenės 
veiklos ir matydamas kai kurias 
spragas susitvarkyme, bei veiklo
je, norėčiau pasidalyti mintimis ir 
atkreipti LB tarybos dėmesį.

Įstatai ir valdybų kadencija
Tai liečia LĘ apylinkės valdy

bos rinkimą ir jos kadencijos lai
ką. Iš patirties priėjau išvadą, Į 
kad LB apy-kės valdyba turėtų 
būti renkama netrumpesniam lai
kui, kaip 2 metams. Dar geriau, 
jei ji būtų renkama 3 metams ir 
kasmet po to būtų renkamas tik 
vienas trečdalis. Tai yra, kas met 
pasitrauktų vienas trečdalis val
dybos narių ir jis būtų prirenka
mas. Tuo būdu LB apy-lės veik
la visai nesustotų, kaip dabar y- 
ra. Renkant v-bą tik yieneriems 
metams, daug laiko praeina be jo
kios naudos. Išeinančioji valdyba 
nustoja planavusi jau prieš naujus 
metus ir iki naujų rinkimų nega
li ką nors didesnio užsimoti, nes 
nežino, kas bus v-boje išrinkta, o 
naujoji valdyba gali nevykdyti iš
einančius v-bos numatytus uždavi
nius. Tuščias laikas — apie 3-5 
mėnesius nueina niekais. Prie 
dabartinio greito vyksmo, mes 
daug laiko nesunaudojam mūsų 
svarbiems reikalams.

Gal būt, kai kas sakys, kad bus 
sunku surasti asmenis, kurie įei
tų v-bon ilgesniam laikui! Nerei
kėtų to bijoti. Kas norės dirbti 
lietuviškoje veikloje, tas neatsisa
kys ilgiau bendruomenėje padir
bėti.

Antras klausimas — principinis
Ar paskiros L. bendruomenės a- 

pylinkės turi darvti visa tai, ką

daro centrinės įstaigos? Paskiros 
apylinkės — didesnės ar mažes
nės — finansiškai, kultūrinėj ir 
politinėj veikloj, nepajėgia atlik
ti didesnių darbų, nes trūksta lė
šų, trūksta žmonių specialistų.
Ir čia iškyla klausimas, ar nege
riau būtų koncentruoti mūsų veik 
los darbus keliose didelėse kolo
nijose ir čia šaudyti “iš patran
kų“, o ne pykšėti iš pistolietų 
mažose vietovėse.

Žinoma, niekas neuždraus šau
dyti iš patrankų, bet kur ir bet 
kuriuo atveju, jei yra priemonių 
ar sugebėjimų.

Kadangi iki šiol LB c. v-ba ne
turėjo išdirbusi konkretaus veik
los plano ir jo vykdymo būdo, tai 
apylinkės ir šaudė iš pistoletų tiek, 
kiek jos pajėgė.

Imkime tokį pavyzdį. Mums rei
kia vienos ar dviejų pusvalandžių 
kultūrinio filmo televizijai. Turė
dami filmą galėtume pademonst
ruoti amerikiečiams ar kitiems 
mūsų kultūrinį lobį. Su tokiu fil
mu praskintumėm kelią į sveti
mųjų spaudą ir į auditoriją. To
kius filmus pagaminti galėtų tik 
didesnių vietovių jungtinėmis jė
gomis. Jei centro v-ba išeitų su 
konkrečiu planup prasidėtų tam 
planui vykdyti sąjūdis, ir pasiek
tume gražių vaisių.

Apylinkės veikla
Trečias klausimas liestų vietos 

LB apylinkės veiklą. Būtų labai 
naudinga, kad kiekvienoje LB a- 
pylinkėje būtų sudaryta kultūros 
taryba prie apylinkės v-bos. Šią 
tarybą turėtų sudaryti visų or
ganizacijų atstovai ir įvairūs kul
tūrininkai. Šiose tarybose būtų ap
tarti klausimai, ką ir kaip reikė
tų daryti, kad mūsų kultūriniai 
ir politiniai reikalai eitų naudin
ga vaga. Tai liestų bendruomenės 
tiesioginius klausimus — lituanis
tini} švietimą, mišrių šeimų įtrau
kimą į lietuvišką veiklą ir skver
bimasis į svetimųjų spaudą.

Tokias kultūros tarybas suda
lius, apylinkės valdybai paleng
vėtų darbas, visos organizacijos 
būtų atsakingos už veiklą, pla
čiau apimtų visus sluoksnius. Da
bar kai kur pasitaiko, kad į apy

linkės valdybą skverbiasi kuri 
nors grupė ir tuo būdu bent iš 
dalies atstumia kitus iš lietuviškos į 
veiklos. Turėdami tokią kultūros Į 
tarybą, tartum seimą, mes apsi- ■ 
jungtume, išjungtume bet kokias 
nereikalingas kalbas ar pagaikš
čių smaigstymą į lietuviškos veik
los ratus.

Ketvirtas klausimas — 
darbininkų suradimas

Mes turime nepaprastų gabu
mų asmenų, kurie tiktų tauti
niais misionieriais būti. Praėjusie
ji metai parodė, kad tokie darbi
ninkai gali įžiebti tautinę lietuviš
ką ugnelę jau prigesusiose lietu
viškose širdyse ir mintyse. Čia 
turiu "galvoje PLB v-bos siųstus 
kultūrininkus — sol. Al. Stempu- 
žienę, muz. D. Lapinską ir akt. 
L. Barauską. Jie atliko milžiniš
ką darbą. Tokių ambasadorių tu
rime daugiau, tik mes nesudaro
me jiems sąlygų atlikti dideliam 
darbui, štai, neseniai pasirodė De 
troite akt. Zita Visockienė, kuri 
su nepaprastu išgyvenimu, jautru
mu deklamavo “Eglę žalčių kara
lienę”. Jei tokiai deklamatorei ga
lėtume sudaryti sąlygas pavažinė
ti po JAV lietuvių kolonijas, po 
jaunimo sambūrius — didelį dar
bą atliktume. Suburdami po du ar 
tris asmenis, turinčius tokius ga
bumus, suteikdami jiems sąlygas, 
lietuvybei plisti paruoštume ge
resnę dirvą. Tokie būreliai ap
lankytų jaunimą, mažuosius ir 
net senuosius.

Kaip matome, yrą daug klausi
mų, jie nėra lengvai sprendžia
mi, bet prie tinkamo planavimo, 
visų grupių įtraukimo į darbą ga
lima būtų daug daugiau padaryti 
tiek mūsų kultūrinėje srityje, tiek 
politinėje. Jei kai kur nesutaria 
LB vadovybės su ALT-u, tai tik 
dėl koordinavimo stokos. Jei ko
lonijose būtų sudarytos kultūros 
tarybos, tada nesklandumai leng
viau pranyktų.

Linkėdamas LB tarybos suva
žiavimo atstovams sėkmės, kvies
čiau atkreipti dėmesį į čia iškel
tus klausimus, nes jie padiktuoti 
veiklos ir patirties.

A. Musteikis

— Neatlikau nieko vertingo atsi
tiktinai; mano išradimai nebuvo at
sitiktiniai, tai buvo darbo vaisius.

— Thomas Edison

O

PAS H. SEIGAN JAU PAVASARIS!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenis ir kitų.

Čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky)..

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-S22B 
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

Tel. ofiso HE 4-5848. m. 388-2233 Ofiso HE 4-1818 Rez. PR O.BSOt
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoa 
2454 VVest 7lst Street 

(71-oa b Campbell Avo kampas) 
Vai. kasdien »—11 ryto tr 4—« v. v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-B
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šeši. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51at Street
Valandos: antradieniai*, pemetadie- 

nals 2—9 v., šeštadieniai* 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-0B00.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
Crawford Medical Building 

044B So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą.

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

Akušerija lr moterų ligos

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tlkrliu. ūkis. Pritaiko akinius lr
“oontact leuses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 0.7800; Namų B25-7OB7

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69 th Street
6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 (TeJ. 7s7.2280 ofl8O ir
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- Priima ligonius tiktai susitarus — 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. appt.).

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-80S1

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tol. 087-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. Gltovebill 6-0017 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai.

I |W^'

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, lllinoia

ATVYKITE TUOJAU PAT, KAD GALĖ
TUMĖTE IŠ KO DAUGIAU PASIRINKT.

Ofisas 8148 West OSrd Street
TeL: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Plaoe 
Tel.: REpubUo 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

SEIGAN'S
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
TEL. YArds 7-1272

Atidarą vakarais: pirtmadir ketvirtad., o kitomis dienomis iki 
6-tos vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čioa lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Bud din g) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimu; 
lel neatsiliepta, Skambinti HU 8-8223

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VV. 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 8

Ofiso lr bato tel. OLymplo 2-1881
DB. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vii. d’.d 
ir vakarais pagral susitarimą,.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra prfctlka lr chirurgu* 
Ofisas 2750 W. 7lst StJ^/ 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—18 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va-Tel. — REllanoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.

DB. VYT. TAUBAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA YR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
TeL PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. It 
2 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8

/'„Y" 2—4 vai. popiet lr kitu
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso ir buto OLymplo 2-416B

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-01B8

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. I 2-——4 p, p fv* g__J2 v imlr 

Trečiad. ir fieStad. uždaryta

DB. IBENA KUBAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTĖ

MED.JAL BUILDING
7150 South Westem Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 23B-2B1B

Tel. PRospect 0-B4OO
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenue
VaL: pirm., antrd., ketv. «__ s vaivak., penkt ir šeštad. 2—4 noĮut 

ir kitu laiku pagal susitarimu.
DR. MARIJA LINAS

AKUSERLTA MOTERŲ LIGOS 
2817 VVest 71st Street

Telef. HEmlock 6-3545 
f Ofiso ir rezidencijos)

Valandos pagal susitarimą

lel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai • 2 tel 4WMt 7lSt Street
VTr-č P- 7 lkl 8 v. v.

treč. - šeštad. pagal ausitarimn
Ofiso tol. KR 8-7773. Rez. PR 0.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv.. 6—8 vai
antrad. Ir penkt. 1—4 vai ”
Prlimlncja tik susitarus

Ofiso tel. 707-2141. Namų 036-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
įnori /

lral6: 8Dvn,vd''ba,nlrad- Penktad., 1-4
Mtoateaiato ’!^^. vakaro



Mūsų. ištikimiausi

DRAUGAI VIENATVĖJE

Šiais laikais, atrodo, sunku 
būtų kalbėti apie vienatvę, o 
tačiau ne vienas tūkstantinia
me ar milijoniniame mieste 
jaučiasi vienišas. Todėl nenuo
stabu. kad dažnai kalbama a- 
pie vienišumą ir būdns tam 
vienišumui sumažinti. Žmogus 
dažnai ieško pramogos ne su 
kitais bendraudamas bet nuo 
jų pabėgdamas todėl Ameri
koje dažnai kalbama apie tai, 
ką veikti atliekamomis nuo 
darbo valandomis Ne išskirti
ne dalj užima ir skaitvmo mė
gėjai, kuriais laikosi daugu
ma knymi leidėių ir kurių ple
čiamos bibliotekos. Knygų iš
leidžiama tūkstančiai, todėl 
Chicagos Daily News dienraš
čio kultūrinis priedas Panora
ma paskelbė anketą, ka žmo
gus pasiimtų su savimi, jei 
jis būtų ligi gyvenimo galo 
ištremtas j negyvenamą salą.

¥
Suklasifikavus minėtos an

ketos atsakymus, paaiškėjo, 
kad pirmoje ivetoje ištremia
masis pasiimtu Šv. Raštą, ki
ti pasirinko Šekspvro raštu 
rinkinį, treti Websterio žndv- 
ną, dar kiti Tolstojaus “Karą 
ir taiką”. Kiti pasirinko Dos
tojevskio “Nusikaltimą ir baus 
mę”, Mitcbell “Gone with the 
Wind”, Mark Tveno ar Di- 
ckenso raštus, amerikiečiu kla 
siko Melvi'lle romaną “Mobv 
Diek”, Šerloko Holmso nuo
tykius ar keletą kitų knvgų, 
daugiausia visiems gerai žino
mų, kurių ne viena yra dau
giausia parduotų knygų sąra
še. Šiaip dauguma atsakiusiu 
pastebėjo, kad tikrai nelengva 
pasirinkti.

Iš viso šią anketą prisime
name todėl, kad nuo balandžio 
dvidešimtos ligi to mėnesio 
dvidešimt šeštosios yra Ame
rikoje bibliotekų savaitė. Ame
rikiečiai šią savaitę skelbia pa
brėždami, kad į bibliotekas 
sukrauti turtai yra reikšmingi 
gyventojams, nes jiems suda
roma proga skaityti ar gauti 
norimų informacijų. Amerikie
čiai rašo, kad biblioteka yra 
mūsų civilizacijos kertinis ak
muo, bibliotekos yra pati pa
togiausia vieta siekti išsilavi
nimo, jos yra pagrindinė to
bulėjimo priemonė. Iš kitos 
pusės, bibliotekose sukrautos 
plokštelės, filmai ir įrašytos 
juostos taip pat kaip ir kny
ga tarnauja žmogaus išsila
vinimui ir kultūros kėlimui. 
Bibliotekos nėra tik vienų a- 
merikiečių, bet taip pat ir viso 
pasaulio žmonių turtas. Tačiau 
lietuviams lituanistinė biblio
teka yra taip pat labai bran
gi, kaip ir bendri pasaulio kul

Spaudoj ir gyvenime

tūros lobynai.
*

Šiandien apie lietuviškos
"'gos platinimą vis kas kar

tą sunkiau tenka kalbėti, nes 
tuoj atkertama, kad esą per 
daug knygų ir. jei tos knygos 
geros, jų nereikia siūlvti, jos 
yra greit išperkamos. Manytu
me, kad tai netiksli nuomonė 
nes mūsų poezija yra tikrai iš
kili, tačiau negalima pasigirti 
dideliu tiražu. Knygos pasi
sekimas ne visada ; riklauso 
nuo jos gerumo. Yra atvejų, 
kad ne taip jau vertinga kny
ga turi didesnį pasisekimą už 
vertingą, ypač tas dažnai pa
sitaiko pas amerikiečius. Todė1 
kalbėti ap e lietuviškosios kny 
gos reikšmę, apie jos telkinius, 
apie jos rėmimą ir laiką ra
šantiems vienokia ar kitokia 
forma, yra visada reikalinga, 
juo labiau, kad ir turtingieji 
amerikiečiai nuolat stato vis 
naujas bibliotekas, skelbia tai 
knygai padėti bibliotekų sava;- 
tes, akcentuodami, kad visi 
privalo stiprinti skaitvmo i- 
protį.

¥
Tiek lietuvių, tiek amerikie

čių tarpe yra tikrų knygos mė 
gėjų. Pavyzdžiui tik mirus a- 
merikiečių rašyt. Steinbeckui 
jo vienos knygos pirmosios lai 
dos egzemplioriaus privačioj 
rinkoj kaina pakilo ligi 65 dol., 
nepaisant, kad tos knygos nau 
jųjų laidų išėjo bent keletas. 
Ir lietuvių tarpe yra asmenų, 
kurie superka į savo asmeni
nes bibliotekas visas knygas, 
ir jos yra ir bus tikrai ver
tingi lituanistikos aruodai. Ta 
čiau tie, kuriems nėra kaip lie
tuviškos knygos įsigyti, tegu 
jos ieško bibliotekose, kad ten 
ją įsigytų. Tegu iš viso pačia 
knyga domisi, nes skaitymo 
įprotis yra tikrai vertingas, 
knyga yri išmintingas pokal
bininkas, ji suteikia ne tik 
poilsi ir pramogą, bet turti
na dvasią ir protą. Mūsų ra
šytojų mažėja ir mažės, litu
anistinės mokyklos nepapildo 
ne tik rašytojų, bet ir skaity
tojų eilių. Ir, žinoma, tai yra 
toks bendras visų išeivių liki
mas. Tačiau prieš tą likimą 
mes galime kovoti įvairiais bū
dais, o kad tai reikia daryt, pri 
mena mums net ir pačių ame
rikiečių skelbiamos bibliotekų 
savaitės arba net anketos, ku
riose iškeliama knygos drau
gystė. Pasilaikykime knygą 
geriausia drauge vdenatvėie, 
knygą, kuri neapkalba, neiš
duoda ir neturi jokių neigiamų 
bruožų, kaip koks mirtingasis 
draugas, išskyrus tik tarnavi
mą tau, net ir slogion vienat- 
vėn patekus. Al. B.

Amerikos ir Europos Bendrija
Amerika atsvėrė Rusijos jėgą

Niekas neginčys Amerikos ir 
Europos reikalingumą viena ki
tai. Tai juo labiau aišku nūdien 
tiek šioje, tek anoje Atlanto 
pusėje. Ta tema rašydamas, š. 
m. kovo mėn. 8 d. “Saturday 
Revievv” savaitrašty G. McGhee, 
buvęs JAV ambasadorius Va
karų Vokietijoje, pažymi, kad 
dabartiniu metu Amerikos ir 
Europos draugystė išgyvena 
permainos ir pertvarkymo lai
kotarpį. Kaip iš patyrimo ži
nome, permaina dažniausia bū
na nemaloni ir kelia nerimą. 
Tokiais atvejais lengviau maty
ti ko netenkama, nei tą, kas 
bus laimėta. Tačiau permaina 
yra ir neišvengiama gyvenimo 
savybė. Buvo laikas, kai Euro
pa jautė esanti labiau reikalin
ga amerikiečių pagalbos nei a- 
merikiečiai jos. Iš tikrųjų, po
kario metu Europa visiškai pri
klausė nuo amerikiečių savo 
saugumo, tiek atstatymo prie
monių atžvilgiu. Priklausomy
bė sudaro specialų artimumą, 
kuris dažniausia esti ne visai 
natūralus ir neilgai trunkantis. 
Tačiau kai tik tos aplinkybės 
pasikeičia, neišvengiamai ir A- 
merika turi peržiūrėti savo san 
tykius su Europa.

•JAV daug padėjo Europai
Ka’p teisingai G. McGhee pa

stebi, amerikiečiai gali didžiuo
tis tuo, ką yra padarę gera 
Europai per tą laikotarpį. Jie 
ne tik paskubėjo su ūkine pa
galba, bet ir savo santykius su

dvasingu bei turiningu, bet jo dva-1 
sinė gelmė, jo širdis Dvasinis žmo
gus yra tas, kuris pajėgia aukotis ir 
išeiti iš savosios naudos sferos. To
kiais žmonėmis laikosi mūsų kultū
rinis ir visuomeninis gyvenimas. Jei 
turėtume tikta naudos žmones, tai 
visas mūsų išeivijos religinis, kultu 
rinis ir visuomeninis gyvenimas jau 
būtų sugriuvęs. Laimei, dar nevisi 
tapo mechaniniais naudos rateliais 
— išliko didokas rezervas dvasios 
žmonių, kurie ne tik nepasidavė 
triuškinančiai niveliacijai, bet ir ta
po pajėgūs pakelti smūgius. Tai 
žmonės, kurie ryžtasi gyventi ne tik
tai sau. Jais gėrimės, bet kartu ir 
liūdime, kad jų skaičius mažėja. To 
ji aukos dvasia, kuri įkvėpia mūsų 
veikėjus, menkėja lietuvių išeivijos 
masėse. Galimas dalykas, kad tai 
vyksta ryšium su religinio prado 
silpnėjimu mūsų tautiečiuose. Juk 
aplamai aukos dvasia turi savo šak 
nis ręliginėje žmogaus gelmėje. Tai 
gelmė, kuri įkvėpia misijonierius, 
kovotojus ir visus tuos, kurie ryžta
si gyventi kitiems. Kai išsenka šal
tinis, sumenkėja ir ta aukos dvasia, 
gaivinanti visokią nesavanaudę veik 
lą. Tad puoselėdami lietuviškąją 
veiklą, atremkime ją į aukos dvasią 
ir ją įkvėpianti šaltinį.”

J. Daugi.

P. UAUCYS

Europa rėmė ilgiau išliekančiais 
darbais. Dar 1946 m. valstybės 
sekr. J. F. Byrnes Stuttgarte 
ištiesė draugišką ranką Vokieti
jai, o 1947 m. gen. G. Marshal- 
las tą patį padarė visai Euro
pai. 1962 m. prez. Kennedy pa
skelbė bendradarbiavimo prin
cipą tarp JAV ir Europos. Šis 
dėsnis patapo vadovaujančia A- 
merikos užsienio politikos min
tim Europos atžvilgiu.

Štai kodėl amerikiečiai visad 
dėmė pastangas susiprinti Eu
ropą ir ją skatino į didesnę vie
nybę. Suorganizuodami koope- 
ratyvinę karinę NATO organi
zaciją, amerikiečiai su europie
čiais atsvėrė Rusijos jėgą ir tuo 
išlaikė taiką. Amerikiečiai taip 
pat rėmė ir Monnet bei Schu- 
mano planus, Europos bendro 
gynimo siūlymus. Jie skatino 
Europos Bendruomenę ir siūlė 
į ją priimti Angliją ir kitas 
šalis. Jie ragino praplėsti tos 
Bendruomenės akiratį, galiau
siai apimant ir politikos lau
kus.

Kai kas gali pasakyti, kad 
amerikiečiai veikė taip perdė
tai stropiai ir suteikė tokį stip
rų amerikietinį prieskonį visam 
tam, kas turėjo būti vienos Eu
ropos pastangos. Bet, jeigu ir 
buvo perdaug uolumo, jis buvo 
panaudotas geram reikalui. A- 
merikieČiai tikėjo, kad tų prie
monių pagalba Europa gali su
silyginti su jais. Tai būtų ne tik 
pagelbėję Europai vaidinti di
desnį va’dmeni pasaulyje, bet 
taip pat būtų išganingai pavei
kę apsaugant nuo nesveikų da
bartinės nelygybės pasėkų.

Nors ne visi Europos atsta
tymo pianai pilnumoje buvo į- 
vykdyti, vis dėlto buvo pasiek
ta didelės pažangos. Tradicinės 
varžybos tarp Vakarų Europos 
kraštų buvo pašalintos. Bend
rosios Rinkos ūkis, — o kiek 
mažesnru mastu ir kitų septy
nių Europos kraštų — su
klestėjo, patapdamas nepanai
kinamai bendru. To pasėkoje, 
Vakarų Europos tautos pajuto 
naują “Europiečių bendrumo” 
jausmą. Dabar mes matome Eu 
ropos nacionalizmo pradžią. 
Taipgi ir augantį įsitikinimą, jog 
pati Europa ir vėl turi prisiim
ti vadovaujantį va'dmenį pašau 
lio tvarkyme. Tad, nors mes 
vis dar neturime Europos, kal
bančios “vienu balsu”, visgi mes 
matome laibiau nepriklausomą 
ir savimi pasitikinčią Europą, l 
besididžiuojančią savo laimėji
mais ir su pasitikėjimu bežiū
rinčią į ateitį.
Santykiai atvėsę, bet nenutriikę

Jausmas, kad JAV santykiai 
su Europa nūdien nėra tokie 
artimi, kokie buvo prieš dešimt

metį, rašo G. McGhee, kyla la
biau iš fakto, kad jie pakito, o 
ne kodėl ar kaip jie pakito. Tai 
neturi reikšti, kad amerikiečiai 
dėl Vietnamo karo užmiršo Eu
ropą, ar kad europiečiai nusi
teikimu, nebūtinai reiškia jų 
norą nutolti nuo amerikiečių, 
bet greičiau jų persiorientavi
mą amerikiečių atžvilgiu. Dau
gelis europiečių nori atsikra
tyti to, ką jie laiko nepageidau
jama Amerikos įtaka, ar nori 
būti nuošaliai nuo tos įtakos. 
Bet tai nereiškia, kad jie iš viso 
nori amerikiečių atsižadėt. Paty 
rimas jiems parodė, lygiai kaip 
ir amerikiečiams, kad vieni su 
kitais turi bendradarbiauti.

Jeigu taip, kokie tad turi iš
sivystyti nauji JAV santykiai su 
Europa, klausia G. McGhee. 
Pirmiausia, jis atsako, neturi 
būti jokio dominavimo, nors a- 
merikiečiai to ir norėtų. Reikia 
leisti, kad abi Vakarų pasaulio 
dalys laisvai vieną kitą įtako
tų. Kai kas galvoja, kad su vi
som jų nelygybėm, jos atstovau 
ja vieną didelę laimingą šeimą, 
kurios galva yra Amerika. Tai 
gali būti malonų amerikiečiams, 
bet jokiu būdu ne europiečiams.

Lygūs su lygiu
Iš kitos pusės, sako McGhee, 

JAV vyriausybė ilgą laiką tikė
josi, kad Europai apsijungus, 
tarp abiejų dalininkių išsivystys 
santykiai, kuriuos bus galima 
pavadinti “sąjunginiškais”, ar
ba tiksliau tokie, kai bendrai 
dalomas! atsakomybe ir rizika, 
lygiai kaip ir laimėjimais, se
kančiais iš abiejų pusių pas
tangų. Savaime aišku, kiekvie
na pusė turi laikytis visiškos 
lygybės.

B it, kaip su pagrindine prie
laida, Iriausia G. McGhee, sly
pinčia bendrystės mintyje, kad 
Europa žengs didesnės politinės 
vienybės keliu? Ši pažiūra, rei
kia sutikti, nėra įtikinanti. Nors 
amerikiečių platesnei Europai 
pritarimas visiem žinomas, vis 
tik jie maža ką tegali čia pa
daryti. Daugelio europiečių vil
tis, kad didesnis ūkinis glau
dumas automatiškai atves į di
desnę politinę vienybę, kol kas 
nepasiteisino, nes tam skersai 
kelio atsistojo gen. de Gaulle. 
Iš kitos pusės,stiprios vienijan
čios jėgos išliko ir tai teikia pa
grįstų vilčių ateičiai. Stiprios 
grupės. įskaitant ne tik valdžios 
šulus, bet ir intelektualus, jau
nuomenę ir darbininkų unijas, 
tvirtai remia suvienytą Euro
pą.

Tačiau amerikiečiai turi atsi
kratyti minties, kad Europa pri 
valo tapti visiškai suvienyta pir
ma nei galutinai išryškins JAV 
ir Europos santykių pobūdį ta

Vietnamo fronte

prasme, kad jos yra ne du stul
pai, stovį priešingose Atlanto 
pusėse, bet du traukiniai, bėgą 
ta pačia kryptimi, lygiagrečiai 
nutiestais bėgiais. Amerikiečių 
traukinys, išoriniu požiūriu, at
rodo vienlytis, tuo tarpu kai Eu
ropos traukinys susideda iš į- 
vairių vagonų su galimybe prie 
jo prijungti daugiau.

Suprantama, amerikiečiai be
velytų matyti Europą sujung
tą federaliniu būdu, kuris jiems 
savas. Tačiau gali būti ir kitų 
kelių į vienybę, kurie būtų la
biau suderinami su pačios Eu
ropos tradicijomis. Taip pat ga
li atsitikti, kad toji Europos vie 
nybė ateis ne iš viršaus paskelb
tu iškilmingu aktu, o iš apačios, 
kain atskirų tautų įvairių sluok 
snių ta krypt:mi veiklos išda
va, suderinta su Bendrąją Rin
ka ir kitomis tarptautinėmis in
stitucijomis.
Stiprus ūkinis bendravimas
Neskaitant bendro pobūdžio 

organizac'jų, kaip, pvz., NATO, 
Ūkinės Raidos ir Bendradarbia
vimo, Bendrojo Tarifo ir Preky
bos Susitarimo, Tarpt. Monetų 
Fondo, Jungt. Tautų ir jų šalu
tinių organizacijų, abi puses ri
šančių, Europa dar glaudžiau 
siejasi privačiam veiklos sekto
riuje, Taip, pvz., amerikiečių 
korporacijos savo kapitalų in
vestavimais pinuos pripažino 
Bendrąją Rinką, sudarydamos 
integruotą Europos pramonę. 
Tam pradžią padarė patys eu
ropiečiai savo investavimais į 
šešių valstybių pramonę. Eu
ropos mastu bendradarbiavimas 
televizijoj? , kelių tinkle, oro 
susisiekime ir vis didėjąs asme
ninis kontaktas nėr sportą ir 
kultūrinį bendravimą. — vis tai 
atlieka savo vienijimo darbą.

Tą patį galima pasakyti ir a- 
pie Atlanto Bendruomenės rai
dą, kuri įvairiais būdais vysto 
bendradarbiavimą tarp JAV ir 
Europos. Atlantinis glaudėji- 
mas sparčiais žingsniais vyksta 
privačiose srityse. Atomo moks 
lininkai iš Vokietijos nuvykę į 
Los Ala mos, Berkeley ai’ Ox- 
fordą, jaučiasi kaip namie. Pre
kyba ir investavimai tarp Eu
ropos ii Amerikos pasiekė ne
girdėto aukščio — 18 bil. dole

rių sumą Didžiųjų tarpt, kor
poracijų vadovybės, nepaisant 
kur jų būstinės būtų. Ameriko
je ar Europoje, sudarytos iš 
abiejų pusių dalyvių. Jom va
dovauja tarptautinio bendradar 
biavimo šalininkai. Jų siekiai 
ir politika nežino tautinių sienų 
suvaržymų.
JAV nori proporcijos gynybos 

išlaidų srityje
Šiuo metu amerikiečiai labiau 

šia pageidauja europiečių dides
nės paramos išlaikyt Laisvojo 
Pasaulio gynybai. Tačiau ir šio
je srityje, McGhee manymu, jie 
neturi jaudintis ir spausti eu
ropiečius galimai greičiau susi
tvarkyti. Anot jo, būtų geriau
sia juos įtikinti, kad amerikie
čiai negali amžinai mokėti dis- 
proporeines išlaidas laisvojo pa
saulio gynybai, kad jie tikisi 
Europą pradėsiant vaidinti žy
mesnį vaidmenį ne tik Europo
je, bet ir pasaulyje ir, kad jiems 
pasiryžus tai daryti, amerikie
čiai juos sveikins kaip pilnatei
sius dalyvius. Nori t, kad tai 
galimai greičiau ivykių, ameri
kiečiai turi ne tik juos įtakoti, 
bet ir prisitaikinti prie jų pa
žiūru.

Euroj.iečiai turi pamatyti ir 
įsitikinti, k .1 jų nacių interesas 
yra jungus su amerikiečiais a- 
biejų pus.ų pastangų vertam 
tikslui, padaryti is Laisvojo pa
saulio pastatą kulia ne tik bū
tų atsparus išorės pavojams, 
bet ir toks, kurio viduje gyve
ną žmonės, galėtų išugdyti vi
suomenę, vertą laisvų žmonių.

DIDŽIAUSIAS DEIMANTAS 
PASAULYJE

Kolumbijoje, netoli Bogotos, 
rastas didžiulis deimantas, ku
ris sveria 7025 kilatus. Jo vertė 
skaičiuojama apie 9000 milijo
nų pezų. Ši brangenybė yra sau 
gojama Pan American Banke 
Jos verčiai ir tikrumui nustaty 
ti prezidentas paskyrė specialią 
komisiją, kuri šią brangenybę 
oficialiai įvertins. Jos suradi
mas Kolumbijos žemėje sukėlė 
sensaciją. Jau dabar nemaža 
nuotykių ieškotojų išėjo į džiun 
gles ieškoti naujti brangenybių

GAUSĖJA CIVILIZUOTOS MASĖS, 
NYKSTA ASMENYBES

Gavėnios laikotarpyje svarstyda
mas gyvenimo prasmės klausimus, 
red. Pr. Gaida “Tėviškės Žiburiuo
se” Nr. 11 kovo 13 d. rašo:

“Dabartinės civilizacijos aplinka, 
masinis tempas, miesto triukšmas 
taip užgožia, kad žmogus praranda 
savo “aš”, savo individualumą ir 
tampa mažyčiu milžiniško -mecha
nizmo rateliu. Dėlto šiandien gausė 
ja civilizuotos masės, bet nyksta as
menybės. Moderniomis priemonė
mis šlifuojami mechanizmo rateliai 

__žmonės, bet neugdomi pilnuti
niai žmonės. Tą bruožą jau galime 
pastebėti ir lietuvių visuomenėje, 
kuri anaiptol nėra izoliuota nuo 
bendrosios tėkmės. Ir čia ryškėja as 
mens nykimas, stiprėja žmogaus-ra 
telio tipas. Jau vien dėlto svarbu 
bent atskirais laikotarpiais atsiplėš
ti nuo užgožiančios aplinkos ir atras
ti save kaip dvasinį žmogų.

Jei sustojame ties savimi, tai ne 
tam, kad paskęstume izoliacijoj, bet 
tam, kad save praturtintume ir grjž 
tume visuomenėn, kuri ypač reika
linga turiningų žmonių. Ratelių y- 
ra ištisos masės, bet dvasingų žmo 
uių maža. Mechaniniai rateliai ži

no tik savo taką. Nors jie socialinių 
rėmų įrikiuoti j didžiulį mechaniz
mą, tačiau pastarojo gerovė jiems 
nerūpi. Rateliui svarbiausia savoji 
egzistencija. Nei gyvenimo prasmė, 
nei kitos problemos jo nedomina. 
Kas kita dvasingas žmogus. Jis jau
čia atsakomybę ne tik už save, bet 
ir kitus. Jam rūpi ne tiktai savoji 
egzistencija, bet ir kitų. Gyvenimo 
prasmės, žmogiškosios paskirties 
problemos yra kartu ir jo proble
mos. Artimo nelaimė yra jo nelai
mė, artimo džiaugsmas yra ir jo 
džiaugsmas. Tautos pralaimėjimas 
yra ir jo pralaimėjimas, tautos 
džiaugsmas yra ir jo džiaugsmas.”

Skurdesnės dvasios žmogus ne
daug tesveria ir visuomeniniame 
gyvenime.

“Iš sumechaninto žmogaus nėra 
ko laukti svaraus įnašo j visuo
menės ar tautos gyvenimą, nes tas 
įnašas yra dvasino pobūdžio. Tiek 
religinis, tiek kultūrinis, tiek visuo
meninis gyvenimas reikalauja dvasi 
nio turinio, kurio žmogus-ratelis ne
turi. Dvasinis žmogus nebūtinai tu
ri būti didelio mokslo žmogus. A- 
naiptol. Ne mokslas žmogų daro

Rūtas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Blogos žinios, — pakartojo Boleslavas, — vie
nas lenkas nusižudė. Jis pasikorė stovyklos virtuvėje, rū
syje.

— O, Jėzau, — nustebo Milda, — kas gi jam atsi
tiko?

— Jis prarado nervus, jis turėjo būti išmestas iš sto
vyklos. Prieš pietus jis buvo labai kietai apklausinėtas.

Visas kambarys paskendo gilioj liūdesio tyloj.

31

Po poros savaičių visi lietuviai, latviai ir estai ėjo 
per tikrinimo komisijas.

Milda buvo pilna baimės, Vytautas taip pat buvo 
nusiminęs. Tik senoji motina buvo šalta ir rami.

— Aš pasakiau viską, ką aš žinojau, — pasakė ji, 
grįžusi iš tikrinimo komisijos kambario, — maloni mer
gaitė viską užrašė, ir aš po tuo pasirašiau. Aš nieko ne
melavau, mano vaikai, ir aš viliuosi, kad Viešpats Die
vas mums padės, — kalbėjo patenkinta senoji moteriš
kė.

Vytautas ir Milda klausėsi ir tylėjo.
Visa stovykla taip pat tylomis laukė rezultatų. Vi

sų akys ir ausys sukėsi lenkų stovyklos link, nes ten 
tikrinimas buvo prieš mėnesį, ir visi nekantriai laukė 
pranešimų.

Žmonės atrodė neįprastai. Niekas nenorėjo dirbti. 
Ir jie nenorėjo sėdėti tose sukimštose patalpose. Visi ėjo 
iš vietos į vietą ir klausėsi įvairių gandų.

Vytautas išėjo iš kambario taip pat ir perėjo didžią
ją stovyklos aikštę. Jis stabtelėjo ir įsimaišė į pirmą su
tiktų žmonių grupę.

— Liečią lenkų tikrinimą rezultatai bus netrukus 
paskelbti, — pasakė kažkas.

Tada Vytautas pasuko prie kitos grupės. Tuo metu 
garsiai ūžiąs automobilis perkirto Vytauto kelią, suspiegė 
ir sustojo.

— Ei, Vytautai, ateik, — skambėjo garsus balsas.
Vytautas nustebęs pakėlė galvą.
— Donaldas, — ir pradėjo bėgti mašinos link.
Šalia Donaldo ryšinti skarele, sėdėjo jauna mergai

tė. Ji buvo apie dvidešimties metų, tačiau buvo sunku 
tikrai atspėti metus, nes ji buvo labai stipriai išsidažiusi

— Donaldai, aš tavęs amžius nemačiau, kas tau at
sitiko? — klausė Vytautas.

— Su manimi viskas puikiausioj tvarkoj, — links
mai ir greit atsakė Donaldas. — Žiūrėk, čia mano mer
gaitė. Būk pažįstamas, — jis parodė į mergaitę.

Vytautas paspaudė ranką, akimirksniu merginą ap 
žvelgdamas. Ji buvo plonutė ir plačiai šypsojosi. Jos bur
na buvo plačiai pravira ir ant jos dantų buvo maty
ti keletą auksinių plombų. Ji buvo linksma, kramtė gu
mą ir kažką bandė pasakyti Vytautui.

— Donaldai, kokia kalba ta mergaitė kalba? — 
paklausė truputį sumišęs Vytautas.

— Vytautai, tu gali su ja kalbėti kokia kalba* tik

nori — rusiškai, lenkiškai, kaip tik moki. Aš pats su 
ja kalbuosi vokiškai. Ji yra jugoslave. Jos vardas Zelin- 
ka.

— Malonu jus matyti, panele, — pasakė Vytautas 
angliškai ir po to vokiškai, — Donaldas yra mano drau
gas. Jis yra puikus vyras, — nebežinojo toliau Vytautas 
ką besakyti.

Mergina vėl šypsojosi ir atsakė jam, maišydama 
vokiškus ir slaviškus žodžius, tačiau Vytautas nesuprato, 
ką mergina norėjo pasakyti.

— Zelinka yra pabėgėlė taip pat, — paaiškino Do
naldas, — ji gyvena jugoslavų stovykloje netoli Frank
furto am Main.

Mergina visai nekreipė dėmesio į Vytautą ir Do
naldą. Ji kramtė gumą ir tuo pačiu metu kažką niūnia
vo, retkarčiais žvilgterėdama j Vytautą savo juodomis, 
kaip anglis, akimis.

— Donaldai, ar negalėtum užšokti valandėlei pas 
mus? Milda, mama ir vaikai būtų labai laimingi po tokio 
ilgo laiko tave išvydę. Mes esame visi susijaudinę. .Šiuo 
metu stovykloje vyksta apklausinėjimas. Užeik pas mus 
minutę, Donaldai.

— Ne, ne, aš labai skubu, —pertraukė jį Do
naldas, — aš turiu tuoj grįžti... Bet vieną minutę , Vy
tautai, — Donaldas iššoko iš džipo, — aš noriu tau 
asmeniškai pasakyti keletą žodžių. Eime.

Jie pažengė keletą žingsnių į šalį. Donaldas be jo
kio įvado paklausė:

— Vytautai, kaip tau patinka mano mergina?
— Ar ji tikrai yra tavo mergina, Donaldai, ar tu 

juokauji? — paklausė susirūpinęs Vytautas.

iBus daiudaul
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EUROPOS KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS ŠVEICARIJOJE

Pasaulinė Katalikių moterų or
ganizacijų unija (WUCWO) sa 
vo tikslams ir uždaviniams įgy
vendinti bei gyvenamojo meto 
problemas išstudijuoti organi
zuoja ne vien tarptautinius kon
gresus, bet taip pat suvažiavimus 
bei studijų sesijas įvairiuose pa
saulio kontinentuose.

Vien tik kelių paskutinių mė
nesių bėgyje WUCWO suorgani
zavo studijų sesijas Bogotoje (Ko
lumbijoje) ir Afrika. Dar es Sala- 
am (Tanzanija).

Šių metų pirmasis WUCWO 
tarptautinis suvažiavimas, įvykęs 
sausio 22 -26 d. Genevoje (Švei
carija), buvo skirtas Europos ka
talikėms moterims. Suvažiavime 
dalyvavo 17-kos Europos kraštų 
katalikių moterų organizacijų at
stovės, daugiausia vadovės. Lietu
vių Katalikių moterų organizaci
jų pasaulinę sąjungą (LKMOPS) 
atstovavo B. Slepetytė — Vensku- 
vienė, LKMOPS centro valdybos 
įgaliotinė tarptautiniams ryšiams 
ir WUCWU tarpt, biuro narė. 
Organizacijų veiklos pranešimai

Atidaromąjį Europos katalikių 
moterų suvažiavimo žodį tarė 
Šveicarijos Katalikių moterų lygos 
pirmininkė Y. Derbrė (kuri taip 
pat yra WUCWO tarpt, biuro na 
rė), pasveikindama atstoves ir pa 
linkėdama sėkmės suvažiavimo 
darbams. Taip pat kalbėjo WUC 
20 europinės komisijos pirmi
ninkė S. dės Gachons (Prancū
zija), suminėdama svarbesnes 
šių dienų Europos problemas ir 
suvažiavimo tikslą — organiza
cijoms daugiau vienai kitą pažin
ti ir tampriau sueiti į tarpusavio 
ryšius.

Lietuvių Katalikių moterų or
ganizacijų pasaulinės Sąjungos 
(LKMOPS) atstovė B. Vensku- 
vienė padarė pranešimą apie LK 
MOPS veiklą, organizacinę struk
tūrą bei uždavinius, iš kurių vie
nas svarbiausių yra Lietuvos lais
vinimo darbas. Išklausius orga
nizacijų pranešimus, ieškota 
bendros akcijos europinėje ir tarp 
tautinėje plotmėje. Tai darbas, ku 
riam reikalingi dažnesni susitiki
mai. Todėl iškeltas pageidavi
mas, kad WIJCWO organizuotų 
europos katalikių moterų organi-! 
zavijų suvažiavimus bent kartą į 
metus.

Suvažiavimo temos

Ruošiant šį suvažiavimą vi
soms WUCWO priklausan
čioms Europos katalikių moterų 
organizacijoms buvo išsiuntinė
tos anketos, atsiklausiant, kurias 
temas būtų svarbu suvažiavime 
svarstyti. Pagal daugumą anke
tos atsakymų pageidauta, kad bū
tų nagrinėjamos temos: Bažny
čia Europoje, Moterų įnašas Eu
ropos vieningumo ugdyme ir e- 
migracija Europoje. Šiomis temo
mis paskaitas suvažiavime skaitė 
S. dės Gachons (Prancūzija), 
dr. Enderle (.Šveicarija), dr. Koe- 
nen (Vokietija), mgr. Rochau 
(Prancūzija), E. Winkler (Austr 
lija), H. Rideau (Šveicarija).

Darbo komisijos

Temų gilesniam išstudijavi
mui nagrinėjimui suvažiavime 
buvo sudarytos darbo komisijos: 
Svarstant Bažnyčios problemas 
Europoje po II -jo Vatikano suva
žiavimo, iškelta pasauliečių atsa
komybė šių dienų Bažnyčios gy
venime, tai savaime liečia ir tno- 
teris. Pabrėžta būtinybė sąmo- 
nigą pasaulietį-tę tai atsakomy
bei ir rolei. Iškeltas dialogo trūku 
mas tarp dvasiškijos ir pasaulie
čių. Nors ir labai laukiamas, ne
mažai kur jis dar net nepradėtas 
dėl per mažai rodomo dėmesio 
pasauliečių vaidmeniui ir misi
jai Bažnyčios gyvenime.

Diskutuojant šias problemas 
eilė atstovių informavo apie pas
kiras situacijas įvairuose Europos 
kraštuose.

Pavergtų tautų atstovas padarė 
pranešimus apie padėtų Tylos 
Bažnyčioje Vidurio ir Rytų Euro

pos kraštuose. Iš lietuvių pusės a- 
pie Bažnyčios padėtį Sovietų pa
vergtoje Lietuvoje ir ten esamas 
religinio gyvenimo sąlygas infor
mavo B. Slepetytė -Venskuvienė. 
pranešime ypatingai iškelta lietu 
vės katalikės moters rolė ir misi
ja jaunimo religiniame bei krikš
čioniškos asmenybės ugdyme 
krašte, kur jau ilgas laikas vyks
ta religinis persekiojimas.

LKMOPS atstovė taip pat pla
čiai išdalino dokumentacijos ir 
literatūros pavergtos Lietuvos 
klausimais.

Svarstant katalikės moters įna
šą Europos ugdyme, pirmiausia 
konstatuota, kad šio vieningu
mo yra būtina siekti einant prie 
galutino Europos apsijungimo. 
Iškelta būtinybė katalikės moters 
pasiruošimui ir aktyvesniam už
siangažavimui Europos kultūri
niame, socialiniame, visuomeni
niame ir politiniame gyvenime.' 
Taip pat yra labai svarbus ir rei
kalingas veiksmingesnis atviru
mas gyvenamoje meto proble-l 
moms, vystymas Europos tautų 
dialogas geresniam ir pilnesniam 
jų pažinimui. Konstatuota, kad 
Europos vieningumas yra pagrin- į 
clinė sąlyga jos savarankišku 
mui, pažangai ir taikai. Katali
kės moterys turi dėti visas pas-, 
tangas Europos vieningumo idea-! 
lo konkrečiam įgyvendinimui.

Emigracijos klausimas
Emigracijos Europoje klausi

mai buvo daugiausia susiję su 
portugalų, ispanų, italų, graikų 
emigracijos problemomis paskuti 
niame penkmety. Buvo svarsto
mi darbo, apsigyvenimo, naujos 
aplinkos ir ryšių, šeimų išskyri
mo, švietimo bei religiniai emi
grantų rūpesčiai.

Be materialinių, socialoginių 
ir psichologinių emigracijos as
pektų, konstatuotos kaip labai 
reikšmingos gimtosios kalbos bei 
religinės praktikos problemos, 
dėl kurių darbo komisijos buvo I 
išsamiai diskutuojama. IškeltaĮ 
svarba imigracijos kraštuose ša-1 
lia vietinės kalbos skatinti gim
tosios kalbos visur, kur tai įmano
ma. Nuspręsta taip pat, kad bū
tų dedamos visos pastangos pa
maldoms išlaikyti emigrantams 
gimtąja kalba ir kad emigrantų 
katalikų misijoms būtų skiriami 
jų tautybės dvasiškiai.

Šveicarių globoje

Suvažiavimo metu Europos į 
katalikių moterų organizacijų at- ( 
stovės visą laiką buvo maloniai 
globojamos Šveicarijos katalikių 
moterų. Suvažiavimo delegačių 
garbei Šveicarijos Katalikių mote
rų lyga suorganizavo gražų priė
mimą, į kurį atsilankė Genevos 
svarbiausių tarptautinių institu
cijų, organizacijų bei dvasiškijos 
atstovai. Delegatės taip pat buvo 
apdovanotos dovanėlėmis šio su
važiavimo prisiminimui.

Bendros Šv. Mišios
Suvažiavimo metu kasdien bu

vo laikomos šv. Mišios, kurios 
jungė europietes atstoves dvasi
niame susikaupime ir bendroje 
maldoje. Kasdieną nuskambėda
vo maldos 17 Europos kalbų, jų 
tarpe ir lietuvių kalba, kurias kal
bėdavo B. Venskuvienė.

Kasdieną šv. Mišios buvo ski-1 
riamos kuriai nors intencijai. Ke
lis kartus buvo prisiminta Tylos 
Bažnyčia ir už ją giliam susikau-1 
pime melstasi, kad išliktų stipri į 
ir ištverminga visuose bandy- 
dymuose.

LKMOPS INF.

_  Kentėjimas yra didysis
žmonijos auklėtojas. Jis įkvėpė 
meną, poeziją ir moralę. Jis iš
ugdė heroizmą ir atsižadėjimą. 
Jis davė vertę gyvenimui, palenk 
damas aukotis. Skausmas įnešė 
didingumą ir į meilę. A. France

Jaukioj, šviesoj, švarioj aplinkoj ir vaišintis skaniau. Am. Liet. Mon
tessori d-jos auklėtiniai prie užkandžio. Nuotr. VI. Juknevičiaus

PRIEŠMOKYKLINIS SKAITYMAS
Elementorius Ė palengvina mokymą 

IRENA PEMKIEN®
Prieš keletą metų (1965, spa

lio 24 d.) “Darbininke” tilpo ži
nutė, kad prof. Glen J. Doman 
išmokė net 2000 jaunamečių 
vaikučių skaityti. Jų amžius bu
vęs nuo 18 mėn. iki 3 metų. 
Spaudoje tilpo keletas Igno Ma- 
lėno straipsnių, kaip jam sekė
si išmokyti trimečius ir ketur
mečius vaikučius skaityti. Moti
nai, neturinčiai pedagoginių pa
grindų ir patirties, atrodo, tai 
būtų neperiipamas kalnas, į ku
rį neapsimokėtų nei pradėti 
kopti. Daug lengviau save'pa
teisinti ir nusiraminti: “Per 
mažas. Kai užaugs — mokyto
jai išmokys. Jie iš to duoną val
go.” Gal tai per lakoniškas pa
sakymas, bet taip yra, nes ne
žinoma, nuo ko pradėti, o save 
kaltinti lyg ir nepatogu.

Galvon įstrigo Ig. Malėno 
straipsnis “Pats naujausias me
todas mokant vaikus skaityti” 
(“Aidai”, Nr. 8, 1957) ir “Mo
demiško elementoriaus savu
mai” (“Aidai”, Nr. 9, 1961). 
Gavusi šiek tiek vilties iš anų 
straipsnių, nutariau nusipirkti 
Igno Malėno “Elementorių £” 
(išleistą “Ateities” 1961 m. dr. 
Kazicko ir dr. Valiūno lėšomis) . 
Taigi pasinėriau į darbą su sa
vo mažuliais. Neapseita ir be 
neigiamų atsiliepimų minėto 
“Elementoriaus Ė” pasirodymo 
proga.

Štai, A. Giedraitis (“Aidai”, 
Nr. 6, 1962) rašo: “Taip teikia
mi vaikui beprasmiai skieme
nys, lyg be tokios žabarainės 
negalima būtų išmokyti skaity
ti”. Nebūtų galima užginčyti, 
kad negalima. Mūsų tėvai iš
moko vienu metodu, Lietuvos 
mokyklos mus mokė kitu. Ne-

i matau klaidos, jei ieškoma dar 
geresnių metodų, prieinamų net 
motinai. Mokytojai gali to net 
nejusti, nes jų išdirbtas ar pa
sisavintas metodas gal ir yra 
labai sėkmingas jų rankose. 
Bet gal būtų klaida smerkti ieš
kančiuosius pasiekti to paties 
tikslo trumpesniu ar lengvesniu 
keliu.

Motina be lietuviškos mokyklos
Nebūdama pedagogė, nesiimu 

analizuoti “Elementoriaus E” 
paraidžiui. Šiuo noriu pasidalin
ti įspūdžiais su kitomis moti
nomis, susiduriančiomis su tais 
pačiais sunkumais išmokyti 
priešmokyklinius mažuosius 
skaityti lietuviškai.

Mėginau ir kai kuiruos kitus 
elementorius. Garsų - raidžių 
giedojimas sukeldavo mano ma
žajam juoko, o man skaudaus 
nusivylimo: turiu elementorius, 
vaikas (dviejų su puse metu
kų) moka puikiai visas raides, 
turi noro skaityti, bet pati ne
moku, kaip jį išmokyti, kaip 
pralaužti pirmuosius ledus. Pa
dėjau visus kitus elementorius 
į spintą, a teigia), tikėdama, kad 
va4kutfs priaugs ir kaip nors iš 
tų raidžių pradės sudėti žo
džius. Beža’zdami pamėginome 
ir minėtąjį “HJlementorių ffi”. 
Knyga oatogi: kietais virše
liais, nedidelio- formato, nors 
•paveiksliukai nelabai gražūs, 
bet jie sukeldavo tam tikro 
juoko. Tačiau ne išorė mums 
buvo svarbu. Vaikas su malo
numu ją imdavo į rankas ir 
pats ateidavo skaityti, nes pa
matė kad ten jam sekasi, kad 
iš ten jis gali semtis išminties 
apie pasaulį, kuris supa jį: TĖ

TĖ ir DĖDE ĖMĖ, MĖTĖ, RĖ
MĖ ir VĖRĖ, MAMA ir VALĖ 
MATĖ, RĖKĖ ir LĖKĖ”. Juo 
toliau, juo įdomiau, net pasakų 
pasaulyje durys atsidarė. Ir 
koks džiaugsmas, kai pagaliau 
gali papasakoti “naujausius” 
įvykius mamai ar tėtei, kaip 
atsitiko su ožka, gegute, zyle 
ii' t. t.

Vaikai yra jautr ūs, kai nega
li dalyvauti pokalbiuose, kai su
augę ka.ba, kas naujo knygoje 
ar laikraštyje. “Elementorius 
Ė" vaikui — tai naujų temti 
šalrinis ne tik vaizduotei, bet 
ir pokalbiams. Visa tai vaiko 
savijautoj sukelia pasitenkini
mą, įsijungimą į šeimos vienti
sumą, savo buvimo svarbumą 
“sprendžiant problemas” ir pa
galiau dar didesnį pajėgumą 
būti tokiais, kokiais yra suau
gę apie jį.

Su “Elementoriaus Ė" pagal
ba vaikai per keletą mėnesių 
išmoko skaityti (sakau vaikai, 
nes jau ir ketvirtas pradeda 
vartyti kad ir nudėvėtą vadovė
lį). Ačiū Ig. Malėnui už tokią 
puikią dovaną mūsų lietuvių šei
mų mažiesiems (3—5 metų am
žiaus).

Lengva mokyti
Knyga turi 110 puslapių. Pir

mieji 28 puslapiai skirti tik dvi- 
raidžiams ir dviskiemeniams žo
džiams. Tik apie knygos vidurį 
prasideda triraidžiai skiemenys 
ir visai prie pabaigos keturių 
raidžių skiemenys. Tokie dvi
skiemeniai žodžiai kartojasi la
bai dažnai. Tai lyg vedamasis 
pagrindinis motyvas simfonijoj, 
kurios tonus pagauname ir pa
sisaviname.

Tas jaunai būtybei labai pa
deda pagauti greitai ir lengvai 
vadovėlio mintį. Net parašyti 
nėra sunku. Toks skiemeninis 
skaitymas praturtina vaiko ne 
tik žodyną, bet ir taisyklingą 
ištarimą. Knyga nevargina ir 
neatbaido, bet priešingai — pri
riša prie jos.

Žinau, kad kai kurios litua
nistinės mokyklos pirmam sky
riui naudoja “Elementorių Ė” 
(pvz. Dariaus - Girėno mokyk
la Chicagoje). Bet ne apie tai 
kalbėjau, todėl prie to ir nesu
stosiu. Norėjau tik pasidalinti 
įspūdžiais su kitomis motino
mis. kurios turi noro vaiku’ 
duoti daugiau, negu pasiųsti 
žaisti jį vieną Norėjau pabrėž
ti, kad yra galimybių išmokyti 
priešmokyklinį vaiką ne tik 
skaityti, rašyti, suprasti, bet ir 
pamilti knygą. Išmokius tokius 
mažučius skaityti dar prieš mo
kyklą, ne tik patys vaikai jaus-

1 tusi geriau, bet ir mūsų litua- 
I nistinėms mokykloms padėtų 
' žengti pirmyn spartesniu žings- 
j niu, nevarginant nei vaikų, nei 
pačių mokytojų, kurie tikrai 
pasišventusiai dirba ne kam ki
tam, o mūsų vaikų labui.

Kada pradėti mokyti
Kaip ir kada pradėti mažuo

sius mokyti? Pradedame moky
ti vaikučius alfabetą maždaug 
nuo dviejų su puse metų am
žiaus. Taip pat priklauso, nuo 
kada jis pradeda aiškiau kalbė
ti. Galima nusipirkti magneti
nes raides ir mokyti su jomis, 
bežaidžiant dėlioti jas su paga
liukais. Pradėti su tiesių linijų 
raidėmis, nesilaikant alfabeti
nės tvarkos, kaip pavyzdžiui: 
A, O, M, T ir t. t. Raidę N pa
likti vėlesniam laikui, nes ji 
maišosi su raide M. Mokyti 
1X> keletą raidžių į savaitę 
jas dažnai pakartojant. Kol jų 
gerai neišmoksta, nepradėti 
naujų. Pratinti jas atpažinti 
laikraštyje, knygoje, parašyti 
smėlyje ir kt. Visa tai daroma 
drauge su mažuoju žaidimo for
ma, kada jis tam turi nuotai
kos. Kai vaikas išmoks didžių
jų raidžių alfabetą (palikti ma
žąsias ateičiai), tikiu, kad pa
jėgs jas ir parašyti. Gal ir ne 
visas parašys, bet tai nėra svar
bu. Tuomet jau esame paruo- 
šiusios vaiką tarp 3—4 metų 
paimti “Elementorių Ė” į ran
kas.

Kaip greitai išmoks alfabetą? 
Priklausys nuo vaiko ir moti
nos, abiem reikia gerų norų ir 
kantrybės. Mažas vaikutis grei
tai išmoksta raides skaityti, bet 
greitai jas ir užmiršta. Todėl 
reikia kasdieną su juo pakarto
ti, kas išmokta. “Elementorius 
Ė” yra tokiam mažam alfabeti- 
ninkui puikiai pritaikytas. Vai
ką mokyti patarčiau vienam: 
tėvui ar motinai, bet ne abiem 
ar pasikeičiant. Tinkamiausiai 
būtų motinai, nes ji daugau lai
ko praleidžia su vaikais. Moky

dama vaiką, ji gaR pajusti, ar 
vaikas iškala, mintinai žodžius 
ai- atpažįsta sąmoningai jų 
prasmę. Reikia pratinti vaiką 
nuo pat pradžios, kad jis pats 
sudėtų raides į skiemenį. Tai 
pareikalaus dažno kartojimo, 
kol jis pats pajus, kad žodis 
skamba gerai. Aišku, skaityti

(Nukelta j ft psl.l

Vytautas the Great
Prel, J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpi, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

VYSK. BOCIO 
ATSIMINIMAI

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

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

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

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

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jiuns 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4?4%.. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS

,2 YRS. 14 YRS. 16 YRS.
$10.00! $252.13| $524.08| $833.30

20.001 504.26| 1,058.16! 1,666.59
30.00! 756.39|1,587.25! 2,499.89
40.00Į1,008.53 i 2,116.3313,333.18
50.0011,260.66 2,645.41 i 4,166.48
60.001 1,512.79 3,174.4914,999.78
70.00! 1,764.92! 3,703.58 (5,833.07
80.00! 2,017.05! 4,232.6616,666.37

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

8 YRS. 10 YRS. |
$1,167.46
2,334.91
3,502.37
4,669.82
5,837.28
7,004.73
8,172.19

$1,534.511
3,069.02
4,603.53
6,138.04
7,672.55
9,207.06

10,741.57
9,339.65112,276.08

90.0012,269.18! 4,761.7417,499.661 10,507.10! 13,810.591
100.0012,521.3215,290.82'8.332.96| 11,674.56115,345.09

SAEETY DEPOSIT BOXES

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90.000,000.00

r/^/YOUR SAVINGS

INSURED
U P TO 

^.$15,00 C

on $8,000.00 
Certificates

on Pass Book 
Accounts

JOHN Pakel, President

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. VVESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R S . Mon 12 P.M. to 8 P.M., Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30 

2 FREE PARKING LOTS

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimu sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jc. nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

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

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos^pa- 
cenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

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

2.50 
3.00
3.50

|iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii::::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi,i,mmm||||,|
Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi

džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir 
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Algis ir Alytė (spalvavimui) ....... ........ o.5O
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys ......... .... ....1,00
Aukso kirvis, J. švaistas ....................  2.50
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka .... 1.25 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė
I^abas rytas vovere, J. Minelga 
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys ...;
Mėlyni karveliai, A. Baronas
Murklys, A. Giedrius ...................... ___
Trys Sakalai, A. Vambutas ............ . 2*00
Baltasis Stumbras, G, Ivaškienė.................. 3*gų
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį,

D. Bindokienė ..............  1.50
Knykos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie kny

gos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiliiilllilillliiililliilliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii,ii„„l„l,l|„||||fimi|(||||||||||||||||||||||||

2.00 
2.50
2.50
1.50

...1.80



DRAUGAS, ketvirtadienis, 106® m. balandžio 17 d. 6

VYTAUTO OGILVIO 
PARODA

Balandžio 20 -27 d. Lietuvių 
namuose, 3009 Tiliman, rengia
ma dail. Vytauto Ogilvio meno 
kūrinių paroda, kurią globoja De 
troito Stasio Butkaus šaulių kuo
pos spaudos ir kultūros sekcija.

Paroda bus atidaryta sekmadie
nį, balandžio 20 d., 12 vai. ir 
veiks iki 6 vai. Svečiai bus pavai
šinti šeimininkių kavute ir py
ragaičiais.

Vytautas Ogilvis Detroite yra 
visiems gerai pažįstamas tapyto
jas ir visuomenės mėgiamas už 
jo realistinį žanrą: šioji paroda 
bus trečioji iš eilės Detroite.

Rengėjai ir dailininkas kviečia 
visus lietuvius šioje parodoje ap
silankyti ir tuo paremti mūsų me- 
ninką Vytautą Ogilvį.

mg.

a.a. maj. jono simkaus
MIRTIES METINĖS

St. Butkaus kuopos šauliai ruo
šia Mažosios Lietuvos sūnui Jo
nui Šimkui mirties metinių aka
demiją, kuri įvyks Lietuvių na
muose 1 vai. p.p. Paskaitą skaitys 
Vladas Pauža. Momentui pritai
kytas deklamacijas skaitys Danu-
tė Petronienė ir Virga Pranėnai-' Pnėtų' Kai kurie galiukai sun

kiai suprantami arba net visai 
nesuprantami, todėl svečiai kai 
kada nepaplodavo, nes nesijautė 
kad būtų dalykas išbaigtas. Ta
čiau reikia pasidžiaugti gera (ir 
be angliško akcento) lietuvių 
kalba ir noro dirbti lietuviškam 
verietės teatre. Penkto jų spektak
lio lauksime jau sustiprėjusio ir 
su daugiau lietuviškomis aktua
lijomis. Linkėtina, kad sekantį 
kartą programa būtų taip išspau 
sdintas, kad svečiai galėtų oren- 
tuotis kas ir ką vaidina.

te.
Balandžio 20 d. 2 vai. p.p. į- 

vyks Stasio Butkaus šaulių visuo
tinas susirinkimas. Valdybos pra
nešimai, sekcijų narių rinkimąi- 
papildymas naujais nariais. Klau
simai ir sumanymai. Diskusijos. 
1969 m. birželio mėn. 15 -22 
d. Dainavoje įvykstančios šau
lių kultūrinės savaitės aptarimas 
ir pasiruošimas jos sėkmingam 
pravedimui. Ateities darbai.

Po susirinkimo kavutė. Visi čia 
paminėti susirinkimai vyks Lietu
vių namuose. St. Butkaus kuopos 
šauliams dalyvavimas būtinas.

ŠAULIU SUKAKTIS 
Šaulių s-gos 50 metų sukakties
paminėjimas, Šaulių s-gos įkūrė
jo Vlado Pūtvio 40 m. mirties 
proga, paminėjimas, per lietuviš
kų meliodijų radiją gegužės 10 
d., šeštadienį, 3 iki 4 vai. p.p. 
(vedėjas R. Valatka) iš Detroito 
WJLB — 1400 kil. kalbės š. Vla
das Mingėla.

Per Lietuviškas Balsas (pirm. 
inž. Ve. Urbonas) radiją 1960 
m. gegužės 11 d. sekmadienį nuo 
8 vai. iki 9 vai., ryte, iš Detroi
to WQRS — FM stoties, banga 
105.1, kalbės š. Eduardas Milkau 
kas.

“MINDAUGO MIRTIS” 
DETROITEa

1969 m. gegužės 17 d. Hamil
tono teatras, vadovaujamas reži- 
sorės Elenos Dauguvietytės — 
Kudabienės atvyks į Detroitą ir 
Lietuvių namuose vaidins Vinco 
Krėvės istorinį veikalą “Mindau
go Mirtis”. Vaidinimas vyks Lie
tuvių namuose. Rengėjai — De
troito Stasio Butkaus kuopos šau
liai. Detroito ir apylinkės miestų 
lietuviai maloniai kviečiami šią 
dieną pasižymėti. Šauliai kviečia 
ir laukia šilto pritarimo.

KULTŪRINE SAVAITĖ
1969 m. gegužės 15-22 dieno

mis JAV ir Kanadoj šaulių Kul-

Detroito skelbimai
FeTTaTTuTrTus

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda ‘‘Plaster Board '. Visų rūšių

grindų ir sienų plyteles.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064

............................................... ■■•■iii

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

VVJLB stotis — banga 1400
3:00 iki 4:00 p. p. 

tel. 278.S265 
tel. 549-1982

šeštadieniais 
Patrlcia Bandža 
Algis Zaparackas

15750 Lesui-e, 
TEI

VedOJa^-KAimH^. VALATKA, 
, 273-2224

tūrinė savaitė Manchesterio Dai
navoje, prie Detroito; paskaiti
ninkai dr. Algirdas Budreckis, 
Anatolijus Kairys, Stefa Kaune- 
lienė ir kt..

rug.

TRUMPAI

— Bubulio ir Dundulio links 
mus nutikimus ir ginčus girdė
sime (ir matysime) Lietuvių 
namuose balandžio 10 d. 7:30 
vai. šį linksmą Antano Rūko 
parašytą nutikimą stato Chi
cagos scenos darbuotojų artis
tai. Rengėjai — tautinės sąjun
gos skyriaus valdyba praneša, 
kad tą vakarą automobilių ap
sauga rūpinsis “švyturio” jūrų 
šauliai.

— Antras Kaimas, pakviestas 
Detroito Neo-Lithuanų linksmi
no apie 120 svečių L. namuose. 
Vaidino pats režisorius Algirdas 
Antanaitis, Romas Stakauskas, 
Virgis Smilgys, Vytas Marčiukai
tis, Rimas Cinką, Marytė Mažei
kaitė, Lydija Koklytė ir Elvira 
Kavaliūnaitė. Tai ketvirta jų 
viešnagė mūsų kolonijoje ir, de
ja, pati silpniausia savo pastaty
mu. Kaikuriuos “gabaliukus” iš
metus programa nei kiek nesusil-

— Vilkiukų ir paukštyčių vit- 
nos savaitės stovykla įvyks Dai
navoje birželio viduryje. Tėvai 
norintieji, kad ir jų vaikai pri
klausytų vilkiukams ar paukšty
tėms, gali į šią stovyklą vaikus 
jau užregistruoti. Priimami nuo 
7 metų amžiaus. Smulkesnių ži
nių teikia Danutė Petronienė 
ttl. LO 2-2253 ir Česlovas Anu
žis tel. CR. 40002.

— Antano Škėmos akademijo
je gegužės 10 d. 8 vai. L. na
muose bus pristatyta mirusio ra
šytojo drama, romanas ir poezi
ja-

PRIEŠMOKYKLINIS SKAITYMAS
riems susikoncentruoti yra ga
na sunku. Mūsų trečiasis kiek
vieną žodį perskaito ir savaip in 
terpretuoja, pvz. skaito žodį 
“MAMA” ir klausia, o kodėl ne 
“mamytė”, arba “ŠOKO" ir pra
deda rodyti, kaip šoko ir 
panašiai. Bet ir tos “kliūtys” 
nugalimos su didesne kantrybe. 
Ta išmoko skaityti jau vėliau, 
penkių metų. Dabar jau pradė
jau mokyti ketvirtą, dviejų su 
puse metų, tiesiai iš “Elemento
riaus E”.

Įdomiausia, kad “Elemento
rių E” skaitant, įsikala į galvy
tę žodžiai ir kada paprašai juos 
pakartoti raidėmis, jas puikiau
siai paskaito bei parašo. Ir kai 
padiktuoji kitokį žodį, kurio nė
ra sutikęs knygoje, parašo. Tai 
nėra vaikų kokie nors ypatingi 
gabumai, o tik “Elementoriaus 
E” geras metodas, kuris suda
ro puikias sąlygas vaikui iš

paišyti vaiko norą skaityti ‘ mokti, o motinai mokyti.
Kartais užeina noras skaityti Rašau šiuos įspūdžius iš savo 

kelis puslapius iš karto, kartais i patirties su savo vaikais. Ma- 
beža;sdamas tai daro. Man pa- ‘ nau, kad kiekviena lietuvė mo- 
vyko su pora savo vaikų pusę i tina turi norą išmokyti savo

(Atkelta iš 4 osl.)
garsiai, kad jis pats galėtų gir- | 
dėti, ką jis skaito. Nepraleisti 
nė vieno skiemens neišmokius jį 
teisingai paskaityti. Motina ga
li nujausti, kada vaiką pasi
kviesti prie knygos. Jokiu būdu 
ne per prievartą. Tačiau bus ir 
tokių momentų, kada motina . 
plaus indus, o vaikas su knyga 
ateis prie jos. Patarčiau palikti 
indų plovimą ir padėti maža
jam, kuris bus labai patenkin
tas. Pagirti vaiką, kada jis pa
skaito gerai. Pagyrimai veikia 
skatinančiai. Kai vaikas pa
vargsta, nutraukti skaitymą, 
nors jis ir prašytų, nes iš tokio 
skaitymo naudos nefbus. Taip 
kasdieną pradėti vis po naują 
puslapį, pakartojant praeitos 
dienos skaitymą. Tokiu biidu 
“Elementorių E” perskaitys per 
porą mėnesių.

knygos skaityti drauge, o vėliau 
iau jie pasidarė beveik sava
rankiški ir su malonumu antrą 
kartą pervarė visą elementorių. 
Po to puikiai ėjosi jau ir kiti 
elementoriai, pasakų knygos ir 
“Eglutė”. Trejų su puse metu
kų būdami, jau jie gerai skaitė. 
Bet yra ir kitokių vaikų, ku-

Alice Stephens “Aidučių” ansamblis (iš k. į d.) : Danguolė Kaunaitė, Alė Vasaitytė, Gražina Grybaitė, Le- 
onidija Nakutytė, Jūratė Juozevičiūtė, Danna Prūsaitė, Nijolė Preckailaitė, Iiucija Buivydaitė, Vikto
rija Grigalaitytė, Gražina Biėiūnaitė ir Virginija Bobinaitė. Nuotraukoje trūksta: Živilės Numgaudaitės 
ir Vaigalės Kavaliūnaitės.

— Jūrų šaulių kuopa “Švytu
rys” ruošia iškilmingai paminė
ti šaulių sąjungos 50 metų sukak
tį ir prisiminti sąjungos steigėją, 
prieš 30 metų mirusį Vladą Put- 
vį — Putvinską. Minėjimas į- 
vyks gegužės 11 d. ir prasidės pa
maldomis 10:30 vai. Šv. Antano 
bažnyčioje. Po pamaldų kleboni
jos kieme įvyks jūrų šaulių ir lie
tuvių veteranų paradas.

Akademija įvyks L. namuose 
12 vai. Paskaitą apie šaulių są
jungą ir jos steigėją skaitys rašyt. 
Vyt. Alantas. Meninėje dalyje 
dalyvaus R. Zotovienės vad. tu
rinių šokių grupė ir kiti jauni 
meninkai. Po akademijos įvyks 
bendros vaišės — banketas.

— Šv. Antano bažnyčioje prisi
kėlimo pamaldos Velykų rytą į- 
vyko lietuvių kalba ir papročiais 
su procesija. Gražiai giedojo jau
nimo choras vad. muz. St. Sli
žiui. Parapijiečiai, taip pat, jau
čia dėkingumą klebonui kun. VI. 
Stanevičiui, kad šoniniai alto
riai, kurie buvo manyta nugriau
ti, buvo atnaujinti. Neseniai baž 
nyčia pasipuošė naujomis staci
jomis ir ten kur buvo didysis al
torius dabar yra didelis kryžius.

Jaunimo mišrus choras, vadovaujamas Stasio Sližio, išpildo meninę programą per Vasario 16-tosios minė
jimą Detroite. Chorui pianinu akomponuoja R. Sližytė, smuiku — L. Michaels-Mikulionytė, akordeonu —
Petrauskaitė.

vaikutį skaityti dar prieš pra
dedant lankyti mokyklą. “Ele
mentorius E” gali ateiti į pa
galbą.

— JAV pirmojo prez. George 
Washington inauguracija įvy
ko 1789 m. balandžio 30 d. 
New Yorke.

— Marija ir Vytas Petruliai 
parėmė L. namus vienu kartu į- 
nešdami penkias šimtines.

— Jūrų šauliai nutarė parem
ti L. namus ir Dainavą. Tam rei
kalui aukojo kuopos pirm. Myk. 
Vitkus 100 dol., Klemensas Urb- 
šaitis 50 dol. ir kiti po mažiau.

— “Aidučių” Ansamblis vad.
Alice Stephens koncertuos Lietu-1 ir šiuo metu ruošiasi magistro
vių namuose gegužės 3 d. An
samblis išpildys labai plačią pro
gramą. Ansamblį kviečia SLA 
200 kuopa ir “Švyturio” jūrų 
šauliai. Po programos veiks bu
fetas ir šokiai.

— Drąjmaturgas Algirdas 
Landsbergis, kviečiamas Detroito 
skautų akademikų, skaitys jauni
mui iš savo kūrybos, daugiausiai 
dar nespausdintų ir naujai rašo
mų dramų balandžio 27 d. 3 vai. 
(vieta bus pranešta vėliau). Pa
siklausyti kviečiami studentai ir 
aukštesniųjų klasių (11 ir 12 sk.). 
moksleiviai. Liuda Ruginienė 
tel. 755 -0736 suteiks platesnių 
informacijų. Pažymėtina, kad Al. 
Landsbergis ta pat savaitgalį 
Dearborno Michigan universite
to skyriuje skaitys antikomunis
tinę paskaitą to universiteto stu
dentams ir mok. personalui.

Nuotr. K. Sragausko

JUMBO KIAUŠINIAI............................... 3 tuz. $1.89
EKSTRA DIDELI KIAUŠINIAI ............ 3 tuz. 1.73
DIDELI KIAUŠINIAI ............................... 3 tuz. 1.59
VIDUTINIO DYDŽIO KIAUŠINIAI ... 3 tuz. I 39
DIDELI RUSVI KIAUŠINIAI......................3 tuz. 1.49

' NEMOKAMAI 1 tuz. didelių kiaušinių, J 

kai pirksite 6 tuz. didelių kiaušinių ■

MICHIGAN McINTOSH ir G OLD E N 
DELICIOUS OBUOLIAI ................................. sv. 15c

WASHINGTON RED & GOLDEN 
DELICIOUS OBUOLIAI ................................. sv. 19c

ANJOU KRIAUŠES ............................................... sv. 15c
CALIFORNIA APELSINAI .................................. tuz. 49c

Į NEMOKAMAI 1 tuz. apelsinų, perkant”* 
• 1 tuzinų apelsinų už 49c

ŽALI PIPIRAI .................................................. 6 už 29c
IKDIAN RIVER GRAPEFRUIT......................6 už 49c
KOPŪSTAI................................................... . .. sv. 10c
NAUJI SVOGŪNAI ............................................. sv. 10c
IDAHO BULVES..............................................10 sv. 89c
2 — </2 gal. PIENO.....................................................87c.
HALF & HALF ............................................................ 29c
VARŠKE........................................................................... 29c
SVIESTAS....................................................................... 79c

Bemokamai T pinT čhocJaū MŪk,”! 
j perkant 1 galionų pieno ,

rnn CTnor1924 West 59th Str-LUU OlUlYt Tel. PRospect 6-5347

sulošė labai gerai ir buvo pa
rinktas į jaunių A klasės rinktinę.
Tinklinio varžybos mergaitės pa
sirodė gana gerai ir po metų kitų 
bus stiprios tos sporto šakos var
žovės (sekantį ketvirtadienį pas
kelbsiu jų sąstatą). Žaidynės Cle
velande praėjo geroje nuotaiko
je ir dalyvavo virš 250 sportinin
kų iš Amerikos ir Kanados.

— Sporto klubas ..“Kovas”
siunčia vyrų B klasės krepšinio tiesos, dėl (kurios Kristus ken- 
komandą į Londoną (Kanado- tėjo ir mirė. Taip pat ir Medel- 
je) ir rungsis su vietos “Tauro”, lino mieste, Karibe klebonas

— Šarūnui Lišauskui vestuvių 
varpai skambės Chicagoje. Iški
lus jaunuolis, pasižymėjęs sporte 
ir veiklus ateitininkuose, Šarūnas 
Lišauskas gegužės 3 d. Chicago
je Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje sukurs lietuvišką šeimą su 
chicagiete Milda Pakalniškyte. 
Milda priklauso Lietuvos vyčiams

laipsniui iš matematikos. Šarū
nas. šiuo metu ruošia doktaratą 
iš inžinierijos.

— Detroito sportininkai Cle
velande. Šiaurės Amerikos spor
to žaidynės Clevelande “kovo” 
vyrų B krepšinio komandą pra
laimėjo prieš Cicero “Ateitį” Čū- 
48 ir prieš Clevelando “Žaibą” 
47-46. Jaunių A. klasės koman
da pralaimėjo prieš Chicagos 
“Nerį” ir Toronto “Aušrą”. Jau
nių B komanda pasirodė labai 
gerai laimėdama trečią vietą iš 
aštuonių. Laimėjo prieš Cleve
lando “Žaibą” ir Chicagos “Li- 
tuanicą”, pralaimėjo prieš Chi
cagos “Nerį”. Šioje komandoje 
žaidė — Edmundas Kasputis, 
Rimas Kasputis, Kąstytis Karve
lis, Tomas Norus, Antanas Pas
kųs, Rimas Skiotys ir Linas Mi- 
kulionis, Algimantas Majauskas

komanda balandžio 26 d. Tuo 
metu Londone vyks tradicinė 
sporto šventė su menine dalimi, 
dalyvaujant “Grandinėlei” ir ki
toms grupėms. Šioje šventėje ga
li dalyvauti visas jaunimas ir vi
suomenė. informacijas teikia Vy
tas Rugienius tel. 476-9031.

— Dr. Adolfas Damušis Bosto-

po jo .
— Dailininkei Bronei Jamei- 

kienė ir Adolfas Veleška Lietu
vių namuose kalbėjo apie bažny
tinį meną. uos pakvietė LB apyl. 
valdybos narys kultūros reika- 
alms dr. Kęstutis Keblys. Abiejų 
šių dailininkų po vieną kūrinį 
pateko Cranbrook muziejuje da- 
kinkų parodą. Paroda bus atida
ryta iki balandžio 27 d.

(sln)

— Viena mašina gali atlikti 50 
paprastų vyrų darbą. Jokia mašina 
negali atlikti vieno nepaprasto vy
ro darbo. E. Hubbard

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos

Prel. J. B. Končius
Šioje knygoje rasite Balfo įsi

kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakūrių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00, 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

no LB kultūros klubo pakviestas Meilino vargingųjų priemiesčių 
skaitė paskaitą tema 1941 me- į gyventojai reiškia protestus dėl 
tų sukilimas ir samprotavimai; kuJl įkėlimo ir atvely-
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRR

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, kuri 
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 “Drauge”. Kaini 
$5.00.
Illinois Stato (Ovent/ijai prie kaino* 

turi pridėti 5% takso.
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1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,89500

IBPSSK!

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

800 varfotiĮ Ir gerame stovyje automobiliii 
pirksite labai pigiai — urmo kaina.

KUNIGAI UŽTARIA VARGŠUS

Velykų švenčių proga Kolum 
bijoję turėjo progos daugiau 
pasireikšti taip vadinami “kai 
rieji kunigai". Taip Lopez prie 
miestyje prie Cali vietos kuni
gas pamokslo metu pakaltino 
turtuolius ir valdžią, kad jie 
plečią skurdą ir nesistengią įgy 
vendinti Kristaus Evangelijos

Vincente Mejia pasakė ne vie
ną pamokslą, ragindamas kovo 
ti prieš turtuolius ir išnaudoto
jus ir stengtis įgyvendinti Kris
taus Evangelijos tiesas ir tikrą 
krikščionišką brolybę. Medelli- 
no arkivyskupas įsakė kunigą 
Mejia iškelti iš Medellino į toli
mą parapijėlę. Tuo tarpu Me

kio dieną Medellino suruošė ma 
nifestaciją, reikalaudami, kad 
kun. Mejia būtų paliktas Mede- 
lline. K. KI.

—Ne tam rašai, kad nori ką 
nors pasakyti; rašai, kadangi turi 
ką pasakyti.

— F. Scott Fitzgerald
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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... Tr nemir
siu!..”

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.
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SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS
Septynioliktąją “Draugo” pre

miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. TryS 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo- 
cesčiams.
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VVichita, Kan., mašinų plovykloje mėgsta būti nusamdomas ir arklys. 
Darbininkai sako, kad arklį geriau maudyti, nes po to jam nereikia 
uždėti vakso.

INDIJOS DRAMBLIAI
Indijos dramblys (Elephas indi- 

cus) yra didžiausias ir stipriausias 
sausumos žinduolis. Stambų, storą, 
iš šonų kiek suspaustą dramblio 
kūną laiko storos lyg kaladės kojos. 
Dramblio kūnas siekia iki 7 metrų 
ilgio, 3 metrų aukščio ir sveria 
4000 kilogramų.

Kojos turi penkis trumpus pirš
tus su nedidelėmis kanopomis. Ko
jų pirštų iš viršaus nematyti, jie 
susiglaudę į krūvą ir paslėpti lete
nos viduje. Oda stora, raukšlėta, 
beveik plika.

Galva didelė, kaklas trumpas, sto 
ras. Ausys didelės, nulepusios. Nosis 
labai ištysusi ir sudaro ilgą, miklų 
ir labai stiprų straublį, kuriuo jis 
gali paimti mažus ir didesnius daik 
tus, juos pakelti ir nešti.

Straubliu dramblys gali išrauti 
stambų medį. Nosies viduje yra ka
nalai, kurie straublio gale atsiveria 
šnervėmis. Straubliu dramblys gali 
ne tik daiktus imti; straublys yra 
labai jautrus ir jutimo organas. A- 
kys mažos, giliai įdubusios kaktoje. 
Dantų sistema nepilna. Apatinia
me žandikauly nėra priešakinių 
dantų. Viršutiniam žandikauly yra 
išaugę labai dideli kapliai, pavirtę 
durklais, kurie sveria iki 50 kilo
gramų. Šitie durklai auga visą 
dramblio gyvenimą. Augalinį mais
tą dramblys sutrina 4 didžiuliais 
krūminiais dantimis. Abejose žandi
kaulio pusėse, viršuj ir apačioje yra 
po vieną tokį dantį. Krūminiai dan
tys iš viršaus padengti emalinėmis 
raukšlėmis. Kai krūminiai dantys 
sudyla, jų vietoje užauga kiti.

Indijos drambliai gyvena dide
liais būriais Indijoje, Seilono, Borneo 
ir Sumatros didžiuliuose miškuose. 
Čia jiems niekas nedrumsčia ramy
bės. Kelius prie vandens ir maisto 
per miškų tankumynus jie prasiski 
na straubliais. Minta augaliniu

maistu: medžių lapais, žolėmis, ja
vais ir vaisiais. Laisvėje gyvena iki 
100 metų.

Kas treti-ketveri metai patelės ve
da po vieną vaiką, rečiau po du.

Dramblio kaulai stambūs, kieti, 
kai kurie jų, ypač durklą, labai 
brangūs. Iš jų gaminami biliardi
niai rutuliai, peiliams kriaunos ir 
įvairūs kiti daiktai ir pagražinimai.

Vidurinėj Afrikoj gyvena dar di
desni afrikiniai drambliai. Iškase
nos rodo, kad senovėje gyventa mil
žiniškų dramblių-mamutų ir kito
kių dramblių veislės gyvulių.

Dramblius iš mažens galima pri
jaukinti ir pripratinti įvairiems dar
bams. Jais jodinėja ir taip pat jie 
nešioja, įvairius sunkumus. Cirkuo
se išmoko ir nesudėtingus darbus 
atlikti bei sportuoti.

J. Mškns

DĖMESIO I

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas 4. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

PARDAVIMUI

CLASSIFIED GUIDE
M1SCELLANEOUS '•I i - C E L I. A N KO F S KKAL E STATE

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LfcOAAS F KAN VK L Si 

Stabdžiai, Sankabos, TrauMuisi.il>; 
Tune-up ir Motorų Ketuoutas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 581 h Street 
Felefftuas — PRospect 8-9533
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
VOSMOS EXPRESS 

MAltęCETTE OIFT PARCEL ŠERT. 
2608 fittth St. Tel. WA 5-2781
2501 6»th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 

Lietuviu bendrove turinti teisę 
siuntinius slysti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai į Lietuva.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ltal. lietpalčių tr kitų prekt 

Priimami doleriniai dovanų 
sakymai K. lr V. žnkanakal

ikių.
už-

TELEVIZIJOS
spalvoto- ir paprastos, radijai 

stereo, oro včslntnval.
Parda vintas lr taisymas

J. MIGLINAS
Krautuve Marųuette Pa rke

2346 W 69th Street 776-1486 
Namų tel — PR 6-1068

BANGA
TA, Radio, Stereo, .Spalvotom rele 
vizijom antenos. Pard h taisymas 
.649 W 63rd St., Tel, 434-0421 
Vakarais skambinti IV A 5-3607

P. Rudėnas K. Šimulis

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place AVA 5-8068VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis.
J. BUBNYS _ Tel. be 7-516S Heating Contractor

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
naa, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrų "tuck- 
polnttag”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 30% pigiau mokesh 
az apdraudė nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

320814 IVeat 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 Ir GR 0-4330

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60682. Tel. VA 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nainį), gyvybės 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsl- 
mokėjimo są
lygos.

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

5 KAMB. MŪR. Georgian stiliaus 
namas. Gazu apšild. Garažas. 
$17,900. Apyl. 73rd ir Talman. 

PHONE — 434-6837

BI’TAl rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency, 2025 W. 63 PU 8-603:! 

i Nelaukit — užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį » me
tus Savininkai kreipkiičs dčl pa. 
tarnavimo nemokamai

Pensininkei nemokamai kam
barys už lengvą namų ruošos 
darbą. Apyl. 68 ir Artesian. 
Skambinti WA 5-4138.

PIETVAKARIUOSE. Arti naujos , IŠNUOM. miegamas kamb. dirban- 
krautuvių plazos. Apyl. Whipple ir i čiai moteriai. jArti 72 ir Rockwell. 
26th. 4 butai po 4 kamb. 2 maš.
garažas. Labai geros pajamos.
$17,500 SVOBODA, 3739 W. 26th 
St., LA 1-7038.

HE 4-3448
IŠNUOM. 6 kamb. butas Brighton 
Park apyl. Teirautis vakarais.

Tel. VI 7-7704

ll.l’ ANTED — MOTERYS

SWITCHBOARD
OPERATOR

EXPERIENCED

Išsikelia į Floridą į
Parduoda mūr. bungalow Marąue- j 
tte pke. 3 miegamieji, iy2 vonios, į 
“knotty pine” viršuj ir rūsy Gazu I 
karštu vand. apšildymas, iškelta j 
kanalizacija, nerūdijančio pieno j 
langai, 2 maš. garažas. Daug prie- ’ 
dų. Įvertinimui turite pamatyti. Į
Skambinkit 434-8247_____________ 40 hour week. Good sarting sala-
„ . , , , ry. Excellent company benefits.Naujas 6 butų namas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki- i 
limai, šaldytuvai, virimui kronys 
Pajamų $11,000 per metus.

8439 WEST 95th STREET 
Susitarimui skambint 423-5549

APPLY — MU 4-6565

I. J. GRASS NOODLE C0.
6009 So. Wentworth Avė. 

CHICAGO, ILLINOIS

SECRETARY
STENOGRAPHER

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

3 butų mūr. 5—4%-—4 kamb.
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai. . „ ,

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po ' to Sales Manager. Good shorthand
4 kamb. lr 7 kamb. 59 ir Kedzie. and typing akills and muture enough 
$75,000. to make doclsions and keep boss In

to būtų mūras prie pat Marųuette formed by phone while lic travels.
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius tr air conditloning j 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo. 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
-1444 S. tVestem, Chicago 0, 111.

Telefonas VI 7.3447.

pko. $89,900.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notaro Public 

US1 W. M St. — CL 4-2390

GERI NAMAI
1% aukšto namas — 6 ir 5 kamb 

Uždari porčiai. Karpetai. Kabinetų Į Typing 
virtuves. Modern. vonios. Naujas gu
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų.
$27,500.

Didelis 6 kamb. mūras. 1% vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26,400.

12 butų, 2-jų aukštu mūras, pri- 
žiūrStas. Apie $14,000 pajamų, gara- 

Skubial parduodamas Marųuette žas, Marųuette pke. $80,000

REAL ESTATE

Arti Marauette pko

MOVI N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

pko apyl. 10 metų senumo namas— 
2 butai po 4% kamb., įrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

lt kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marųuete pko. apyl. ,

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariarias ,8- Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

0455 S. Kedzie Ąve. — PR 8-2233

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

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

1% aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 lr Sacramento. 
įruoštas rūsys. Dvigubas mur. 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 Marųuette Pk. $18,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W HM St Tel. 925-6015

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

Mūrinė 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
ųuette pke. $20.800.

Pajamų mūras — 5 ir S kamb.
Visi nauji įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

Tx»tas dviem butam, 30 p8dų prie 
pat Marųuette parko. Pigus.

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

Kai kurie vairuotojai, apie 10%, bus 
kasmet pašaukti perlaikyti vairuoto
jo egzaminus. Kuriems reikės perlai
kyti, tie vairuotojai bus įspėti iš 
anksto ir nurodyta kur tokius egza
minus gali perlaikyti.

Norį nemokamai gauti saugaus 
vairavimo knygutę gali rašyti:
Paul Powell, Secretary of State, 
Springfield, Illinois 62706.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
iiawniiiiiiii!iiiiiiiiiii!iuiiiiniu!iiiii!:iiiiiiiiiii!iiiiiiiiii:ii!iii!uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiui»

E REZIDENCINIAI. =
E KOMERCINIAI,
E MEDICINOS IR sZL KITOKĮ PASTATAI s

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
imiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiimi
iimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
tiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiii'

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

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

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiii

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

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

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

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
''‘pavadinimais.

minmimin |rpil|IWU»irc[llllMHfflĮ,l|BWH"'PRIImututituuiiimiimiiuilimminiiniimiiniil

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 

Telet. — FRontier 6-1882

HELP WANTED — VYRAI _

OPPORTUNITY —

YOU
Commission with guarantee — 

high income opportunity furnished. 
No traveling. No door to door, 
prospects come to you in your own 
Office. Work for large nationvvide 
company. Management positions 
opening.

CALL — 892-4203

EXFERIENCED 
METAL POLISHERS 

VVANTED
Steady Wonk 

Overtime
2700 W. Vau Buren St.

AUTO DETAILER
Man wantad to polish & detali new 
cars prilor to delivery flo-r new car 
distributor. Near O'Hare Aiport.

• 2 Weeks Paid Vacation
• Paid Hospitalizatlon
• 7 Paid Holidays

Pension and profit sharing 
program

Phone 439-6000

Industrial Metai 
Fabricator 
— needs — 

ARC WELDERS 
HELI - ARC 
WELDERS

TOOL ROOM 
ATTENDANT

Steady vvork. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit sharing and

Senutė ieško pagelbininkės, free hospitalizatlon 
kuri pas ją gyventų.

Kreiptis tel. 586-0090 ALL METAL MFG. COMPANY

Excellent working conditions an< 
company benefits. Salary commensu- 
rates vvith experience and ability. 

For app’t. Call 678-0340 
Mr. J. H. Deonard, Sales MgT.

AMERICAN LaFRANCE 
CORPORATION 

SCHILLER PARK, ILLINOIS
PART TIME OFFICE GIRLS

essential. Pleasant 
tvorking conditions. Hours can 
be arranged.

CALL MiO 6-2270

VYRAI IR MOTERYS

MEN & VVOMEN 
Needed at Once For 

LIGHT ASSEMBLY WORK 
No Age Limit Steady Work

430 VV. Erie Street 
Phone 664-4950

Prie 68 Ir Westem 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

l’i-le 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu- 
tai ir patalpa rafitinei ar bizniui.
Garažas. Nebrangus. $43,500.

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

70 lr Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. Ir butas rūsy 8-ju kamb. atalier. 
$28,900.

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Ava CL 4-7450

ALE STATE
a po A kamb. mflr. Modernios To

nis. alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marųuette pke. $29,900.

9 no B$4 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
$46,500.

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

14 butų, 2-jų ankštu mūras. Geros 
pajamos Marųuette pke $88,000.

10 butų po 3 kamb. mflr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ži
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų į- 
stalgno I18.AOA.

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

50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Telraukit.es.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Roomlng house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. TelraukltBs.

A kamb. mūr. “Bullt-ins”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marų. pke. $20,500.

1 $4 aukšto mflr. 5 lr 5 kamb. 2 
Ujimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oaklsy (141.500

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Cennafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūsų ištaigą 
ir i&drinkti iė katalogo.
■MIHMIHIUlUlIUIIUiaUlIUIIUIIUUUHUUHHUIIUIIUIHlllUIlUIIIIIIIIUIIliUIIIIIIUMIH

I 2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

HELP WANTED VYRAI

ALUMINUM SIDING 
APPLICATORS

Household door and window in- 
Contact:

P & S INSTALLATION
TEL. — 543-5832

PUNCH PRESS OPERATORS 
and HELPERS 

SIIEAR OPERATORS 
and HELPERS 

Overtime.
Fringe Benefits.

CHICAGO PERFORATING Co. 
2445 W. 24th Place

INDUSTRIAL PAINT SHADER
Well established nailonai mfr. of 
industrial finish coatings in ‘ the 
Chgo., sub. area needs a paint shader 
with previous industrial experience 
for pigmented and dyed coatings. 
Many esc. employeo benefits and 
pay.

Please call John Savino 
343-3100 for an interview

GEN’L FACTORY
MATERIAL HANDLERS

LOADERS LABORERS
Permanent jobs offering promotion 
by merit. ExpeŲent benefits. Ąnply 
in person for tone of these career 
opportunities.

BRODY ISEATING CO. 
5931 W. Dickens, Chicago

MAINTENANCE 
M A N

Excellent salary for good 

man in plastics plant.

Excellelnt benefits and 
working conditions.

Call 562-5140
Remkite “Draugę”.

HELP VVANTED _ VYRAI

Terrific Openings For First Class

MACHINISTS
De VIieg Boring Mills

Surface Grinders — Jig Grinders
Vertical Turning Lathes Die Makers

CHOICE OF SHIFTS — PLENTY OF OVERTIME 
“IF YOU’VE TRIED SOME OF THE RĘST —

COME NOW AND TRY THE BEST’’
Apply, VVrite Or Call:

VICETE DIE & ENGINEERING
45241 Grand River. Novi, Michigan

Dudek & Bock Spring Manufacturing Co.
— N E E D S —

4 SLIDE TOOL & DIE MAKERS and 
AUTOMATIC SPRING COILING 

SET-UP MEN
Days. Overtime. Top pay and many other benefits.

4014 WEST GRANO AVENIU — irom 8:30 to 5

TrauMuisi.il
Telraukit.es


v

•bkokic, III., demonstruojamas toks automobilis, kurio padangos yra tokios minkštos, kad negali nieko už
gauti. Po automašina yra modelė Ann Brown. Kaip tai visa padaryta automašinos kūrėjai dar viešai neatskleidė.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. balandžio 17 d.

Šio krašto keliuose, dėl autu 
nelaimių, per metus žūsta virš 
53,000 žmonių. Nežiūrint, kad 
pagerintų — naujų kelių tink
las kasmet plečiamas. Nežiūrint, 
kad automobilių saugumu rū- 
pinasi speciali valsybinė įstaiga 
kasmet reikalaudama iš auto 
gamintojų, įvesti naujus sau
gesnius įrengimus, nelaimių 
skaičius nemažėja, bet didėja. 
Kasmet gyventojų skaičius pri
auga, automobilių keliuose dau
gėja, gyventojai palaipsniui kas 
kart daugiau naudoja savas su
sisiekimo priemones ir toliau 

* keliauja. Nelaimės dėl mašinos 
kaltės būna retos, daugiausia 
nelaimingi įvykiai įvyksta dėl 
vairuotojo neatsargumo bei
klaidų.

Visos naujos mašinos turi į- 
rengtus saugumo diržus. Tyri
mais nustatyta, kad jei būtų 
naudoti diržai, daug tūkstančių 
gyvybių būtų išsaugota, o šim
tai tūkstančių būtų išvengę sun
kių sužalojimų. Yra asmenų dir 

A bančaų ligoninėse, kurie prisi
žiūrėję sunkių sužalojimų gau
tų auto nelaimėse, neprisitvirti
nę saugumo diržais, nevažiuoja 
nei poros blokų. Saugumo dir
žai apsaugo nuo riboto smūgio, 
prilaikydami kūną nuo atsitren
kimo į mašinos priešakį arba 
net išmetimo pro langą bei du
ris. Tenka girdėti kad mašina 
sudaužoma, keleiviai užmuša
mi, o vairuotojas išlieka mažai 
tesužeistas. Paslaptis tame, kad 
vairuotojas sėdi atsirėmęs vai- 
ro ir kojas laiko ištiesęs, susi
dūrimo atveju kojos atremtos 
į priešakį, apsaugo kūną nuo 
pasidavimo pirmyn arba į šo
nus. Nesaugiausia vieta yra 
priešakyje prie vairuotojo. Su
sidūrimo atveju, kūnas visu 
smarkumu, iš inercijos trenkia
mas į priešakinę dalį mašinos. 
Važiuojant prisitvirtinus dir
žais, susidūrimo atveju kūnas
prilaikomas diržo.

Per eilę metų stebėjau >va- 
’ žiuojaučius. Vyrai paprastai sė

di ištiesę kojas — atsispyrę. 
Blogiau su moterimis, jos jau

----- ---
Merrill Allcn, Indianos universiteto mokslininkas, išrado šviesą, kuri naktį nors ir labai toli meta spin- 
... neakina priešais atvažiuojančio automobilisto. Išradimu pradėsianti naudotis Chrysler automobiliųbet

SAUGESNIAM VAŽIAVIMUI
čiasi kaip salone ant patogios 
kėdės, palietę kojytes arba dar 
pasukę į šoną. Važiuojant nepri 
sitvirtinus diržu ir parietus ko
jas, mašiną staiga sulaikius, kū
nas tuo pačiu greičiu iš inerci
jos metamas į priešakį. Jei su
stojimas nebuvo perstaigus, spė
jama atsiremti rankomis, neiš- 
mušus su galva mašinos stik
lo, bet jei tas įvyko prie didelio 
greičio arba. susidūrus su kokiu 
objektu, kūno sužalojimas bus 
tikras. Net naudojant diržus, 
bet jei laikomos pariestos kojos, 
kūnas neturėdamas kitos atra
mos, prilaikomas vien diržo, 
nuo kurio gaunamas vidurių su 
žalojimas.

Dabartinės mašinos yra ga
ną saugios, nes saugumo įren
gimai padaryti po eilės metų 
kruopščių tyrinėjimų ir bandy
mų, bendrai dirbant specialiai 
valstybinei įstaigai ir auto ga
mintojams, tam tikslui skiriant 
milijonines sumas. Iš didesnių 
saugumo įrengimų yra: Panai
kintos visos atsikišusios meta
linės dalys, o viskas apmušta 
minkštu apmušu. Įrengtos gal
vai atramos, apsaugai sprando 
sąnarių nuo sužalojimo, maši
nai gavus smūgį iš užpakalio. 
Vairuotojo apsaugai įrengtas 
vairas, kuris gavus smūgį, ke
lis colius pasiduoda pirmyn 
(susistumia). Duryse įrengti 
plieniniai sustiprinimai nuo smū

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 3-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEIJEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skoni.
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.

gio iš šonų. Visiems važiuoto- 
' jams įrengti diržai. Taipgi visa 
: eilė smulkesnių apsaugos įren
gimų.

Kaip saugiai mašinas beį- 
rengs, nuo užmušimų bei suža
lojimų nebus visiškai apsaugo
ta, jei patys važiuotojai nepri
silaikys saugumo. Todėl važiuo 
jant įsidėmėtina: .naudojami 
diržai ar nenaudojami, bet 'ko
jas visada laikyti kiek galint iš
tiestas, kad reikalui esant kū
nas turėtų atramą. Beto toli
mesnėje kelionėje, ištiestos ko
jos netaip pavargsta, nes turi 
geresnę kraujo apytaką,.

A. Pupelis

ŽMOGUS IŠAUGO ŽVĖRIMI
Raukos neseniai departa

mente Kolumbijoj buvo suras
tas apie 20 metų amžiaus žmo
gus, kuris vaikšto keturiomis. 
Jis gyveno džiunglėse ir maiti
nosi vaisiais bei šaknimis. Jis 
buvo pagautas, surištas ir at
gabentas į miestą. Dabar val
džios įstaigos ir mokslininkai 
tiria jo kilmę. Gydytojai nusta
tė, kad jo nervinė sistema yra 
neišsivysčiusi ir nenormali. Spė
jama, kad kurių nors neramu
mų metu žmonės besikrausty- 
dami džiunglėse paliko vaiką, 
kuris čia užaugo drauge su 
miško žvėrimis. K. Kl.

PRANCŪZIJOS VYSKUPŲ 

SUVAŽIAVIMAS LIURDE
Leis kunigams dirbti apmokamą darbą 

VLADAS LITAS

Pereitų metų pabaigoje Liur- 
de įvyko senokai lauktas Pran
cūzijos vyskupų suvažiavimas, 
kuriame vyskupai pasisakė ak
tualiais Bažnyčios klausimais. 
Pirmiausia aptarti enciklikos 
"Humanae vitae" iškelti klau
simai. Svarstymas buvo labai 
'atsargus, nes niekas savomis 
rankomis nenorėjo liesai karš
tos gelež:es. Du jėzuitų leidžia
mi laikraščiai “Etudes” ir “Pro 
jet” paskelbė keletą labai atsar
gių klausimų, iš kurių negalimi 
net suprasti, kiek straipsnių au
toriai pritaria ar atmeta pop:e- 
žiaus tezes.

Vyskupų paskelbta nuomonė 
yra ilgų diskusijų išdava. Vys
kupai net siūlo kai kurių pakei
timų. Bet enciklika savo visu
moj turi Prancūzijos katalikų 
vyskupų pritarimą. Vyskupai š 
vengė natūralios teisės klausi
mo. Suvažiavimas nelietė encik
likos pateisinimo reikalo. Kuni
gams palikta veikimo skalė.

Vyskupai pripažino, kad blo
gis nėra būtinai identiškas su 
nuodėme. Individas, stovėdamas 
prieš sunkų pasirinkimą, gali 
būti priverstas rinktis blogį ir 
atsisakyti nuo gėrio ir tuo ne
padaryti nuodėmės. Vyskupam? 
šitaip pasisekė apraminti dva
sininkus ir Bažnyčią apsaugoti 
m tunkių ginčų.

Vyskupai Liurdo suvažiavime 
nutarė leisti kai kuriems kuni
gams pusę dienos fabrike ar 
kur kitur dirbti apmokamą dar 
bą. šitas klausimas jau seniai 

ųbuvo apsvarstytas. Bet kai ku
riose vyskupijose tam buvo kliu 
čių. Dabar ir klebonai galės pu
sę dienos dirbti kur nors ap
mokamą darbą.

Dalyvavimas profesinėse są
jungose taip pat nėra uždraus
tas, nors tam yra reikalingas 
specialus leidimas. Einama ir
rmirmiiBim u h mu rnm.. ■ ■ tf'ė'.'ši

KELIAS Į ALTORIAUS 
GARBĘ

J. VAIŠNORA, MIC

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvų pĮąnipgu žodžiu.„sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 ct., gaunamas 
DRAUGE.

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

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BKVEIUjY įnLLS GĖLINYčIa 

2443 W. 63rd SU Chieago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

— MOKĖKITE VĖLIAUIŠSIRINKITE DABAR
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chieago, 111. 60629

JOHN W PACHANKIS 
(Puteli)

Viee-prezidentas
TeLs 585-0242 ; 585-0243

i prie parapijų hierarchinės sis- 
: temos panaikinimo. Parapijos 
kunigai turės vienodas teises, 

i Nesvarbu ir parapijų didumas.
Manoma, kad Prancūzijos 

katalikų Bažnyčia po šitų nu
tarimų įplauks į ramesnius van
denis. Paskutiniais metais Baž
nyčiai pavyko išvengti keleto 
sunkių kliūčių. Prancūzijos Baž 
nyčia nebus sukrėsta. Tačiau 
horizonte kyla nauji debesys. 
Po trumpų pasirengimų provin
cijos miestuose Paryžiuje susi
rinko didesnis skaičius klebo
nų ir vienuolių išreikšti savo 
nepasitikėjimui Bažnyčios or
ganizacine forma, kuri dabar 
trukdanti religinę Bažnyčios mi 
siją.

Klebonų ir vienuolių suvažia
vimo dalyviai pasiuntė vysku-

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
lę

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS

Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 
kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą.

Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu.

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų, tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų.

Knyga gaunama Drauge. Jos 
kaina 1.00 dol. Illinois gyven
tojai prašomi prie knygos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

Ir šį kartą autorius nustebina 
visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

pamB laišką, kurį pasirašė šim
tas suvažiavimo dalyvių. Laiš
kas vyskupams Kelia sunkių 
rūpesčių. Nepatenkinti dvas nin 
kai reikalauja pagrindinių dis
kusijų apie hierarchijos sutvar
kymą ir apie dvas ninku rolę 
moderniame pasaulyje.

Laiškas pasiekė vyskupų su
važiavimą Liųrde. Vyskupai

Brangiai Motinai ir Močiutei Lietuvoje 
mirus, mūšy mielus

PETRĄ IR' JURGĮ MAŽEIKUS 
ir j ų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame.

Bronius, Apolonija ir Vytautas Radzivanai

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.

Parking Facilities 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

MAŽEIKA &EVAMS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-COND1TIONED CHAPELS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 7lst Street 
1410 So. 50fh Avė., Cicero

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS~
*424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE__________________ Tel. VIrginia 7-8672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS “
8354 S. HALSTED STREET __________ Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO. ILL.______ Tel. OLympic 2-1008

UWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN. ILL. Tel. 636-2320

tam tikrą dalį laiško argumen
tų tuoj sugriovė, bet problema 
liko neišspręsta. Klebonų rei
kalaujamo, diskusijos be abe;o 
vyks vyskupijose. Po to išryš
kės tolimesnis Bažnyčios kelias.

— Rašytojo žmona niekad nesu
pras, kad jis žiūrėdamas pro langą 

tikrai dirba. — Burton Rascoe

<

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



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. balandžio 17 d.

X LB Chicagos apygardos 
švietimo komisija balandžio 20 
d. 2 vai p.p. Jaunimo centre 
šaukia lit. mokyklų direktorių 
ir vedėjų arba jų atstovų pasi
tarimą. Čia. bus galutinai nu
statyta programa Jubiliejinių 
metų užbaigimo šventei, kuri 
bus gegužės 4 d. Jaunimo cen
tre. Taip pat bus tariamasi ir 
Moksleivių pavasario šventės, 
vyksiančios geg. 30 d. Bučo so
dyboje, reikalais. Atskiri kvie
timai j šį pasitarimą nebus siun 
tinė jami.

X LDK Birutės dr. C. Chica
gos sk. valdyba 1969 m. balan
džio 27 r. 2 vai. p.p. kviečia me
tinį narių susirinkimą Jaunimo 
centre Čiurlionio galerijoj. Į 
susirinkimą kviečiamos visos 
birutininlkės išklausyti valdy
bos prąnešimų ir dalyvauti nau
jos valdybos bei revizijos komi
sijos rinkimuose. Po susirinki
mo 5 v. v. ten pat įvyks pa
skaita prof. dr. V. Sruogienės 
tema “Mūsų šeimų problemos 
išeivijoje”. Į paskaitą kviečiami 
atsilankyti jaunieji tėvai ir vi
suomenė, kuri domisi dabarti
nėmis jaunimo problemomis. Į- 
ėjimas laisvas. Po paskaitos su
sirinkusieji bus pavaišinti kavu
te su pyragaičiais. Pakvietimai 
nebus siuntinėjami.

X Aktorė Zita Visocldenė, 
JAV LB Švietimo tarybai pave
dus, nuoširdžiai rūpinasi, kad 
šiais švietimo ir šeimos metais 
susilauktume naujos dailiojo 
žodžio plokštelės mokyklos ir 
namų reikalui.

X V. Bartuška, 2621 W. 64 
St., išdirbęs People Gas b-vėj 
20 m., pasitraukė į pensiją, 
kaip skelbia tos b-vės žiniaraš
tis.

x Lietuvių demokratų 9-to 
wardo klubo valdyba kviečia 
visus narius ir svečius dalyvau
ti susirinkime, kuris įvyks ba
landžio 17 d. 7 v. v. parapijos 
svetainėje, 108 st. ir So. State 
St. Susirinkimas yra labai svar
bus visiems nariams ir būtinas 
dalyvavimas susirinkime, todėl, 
kad galutinai pasiruošti meti
niam baliui. Yra pasižadėję at
vykti _  valdžios pareigūnų ir
kitų garbingų svečių.

x p. Maldeikis, V. čižiūnas 
ir A. Rinkūnas redaguoja mo
kytojų metraštį, leidžiamą JAV 
LB 'švietimo tarybos. Pirmąjį 
numerį tikimasi parengti dar 
šiais švietimo metais.

X Parduodama lietuviškoj 
apylinkėj maisto krautuvė ir 
mėsinė. Dėl sąlygų skambinti 
po 7 v. v. 471-0363. (sk.)

X Ketvirtas — paskutinis 
operos “Dana“ spektaklis įvyks
ta sekmadienyje, bal. 20 d. Pra
džia 2 vai. po pietų. Bilietų dar 
galima gauti “Marginiuose”.

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

x Sv. Kryžiaus moterų d-jos 
madų paroda įvyks parapijos 
salėj, 4551 S. Wood st., balan
džio 23 d., trečiadienį, 7 v. v. 
Draugijos pirmininkė yra F. 
Kaufmanienė, E. Abromaitienė, 
moderatorė.

X Pranė Patlabienė, gyv. 
6409 So. California Avė., Chi
cago Avė., Chicago, III., grįžo 
iš Loretos ligoninės po dviejų 
operacijų, kurias padarė dr. 
Petras Kisielius ir dr. Nioholas 
Choukas. Ji dėkinga daktarams 
už rūpestingą priežiūrą.

X Detroito Lietuvių organi
zacijų centras jau pradėjo ruoš 
tis Amerikos Lietuvių tarybos 
šaukiamam lietuvių kongresui 
rugpiūčio 30 d. rugsėjo 1 d. 
Šis kongresas jau bus septintas, 
tačiau Detroite tik pirmas. 
Prieš tai kongresai buvo šau
kiami Pittsburge, Bostone, New 
Yorke, du kartu Chicagoje ir 
paskutinis, 1964 metais, Wa 
shngtone.

X Paul Jankus, mūsų prenu-

Scenoje po operos Danos spektaklio solistai, kompozitorius, libreto autorius ir choras.
Nuotr. Z. Degučio

/y A R T! //? TOL 1

CHICAGOJ III APYLINKĖSE

__ įsa bei Ežerskis ir sūnus
David buvo atvažiavę į Phoenbc, 
Ariz., atostogų iš Chicagos. 
Jie svečiavosi pas S. Pudinas. 
I. Ežerskis turi dukterį kazimie- 
rietę vienuolę .Virginia Marie.

_  Lenkių šeima iš San Fed
ro, Calif., Velykoms buvo atva-r' 
žiavę į Phoenixą savo tėvelių 
Totilų aplankyti. Buvo sustoję 
Angelą Motei. Pažymėtina, kad 
p. Lejlkionė yra garsėjanti dai
lininkė.

_ Prel. V. Balčiūnas iš
Thompson, Conn., kovo 15 d. 
buvo atvykęs į Phoenixą praves 
ti lietuviams rekolekcijų. Tą pa
čią dieną, Alpine Village Inn įx 
vyko svečio pagerbimo vaka
rienė, kurioje dayvavo apie 50

CICERO KOLONIJOJ
Ramutis ir Nijolė (Leščins

kaitė) Rūbai, gyv. 1839 So. 50 
Avė., Cicero, III., savoj reziden
cijoj, surengė turtingas vaišes 
antro sūnaus krikštynų proga.

meratorius Chicagoje, parėmė Kua. dr. A. Juška naujagimį
mūsų dienraštį 5 dol. auka. Dė
kojame.

X Inž. Kęstutis Kalėda iš Ko
lumbijos sostinės Bogotos at
vykęs į Chicagą, sustojo pas 
J. Stanaitį, 2516 W. 70 St. Pa
viešėjęs čia pora savaičių šian-

pakrikštijo Audriaus Vilimo 
vardais. Krikšto tėvais buvo 
Ramučio brolis arch. inž. Vy
tautas ir sesuo farmacistė Vai
dilutė. Krikštynų vaišėse daly
vavo giminės ir artimieji drau
gai. Seneliai Marija ir Juozas 
Rūbai, džiaugdamiesi savo vai
kų išsimokslinimu ir norėdami, 
kad anūkai eitų jų keliais, ir 
trečiajam įdėjo šimtinę į banką

x Felix Collins, Los Ange
les, California, džiaugdamasis, 
kad “Draugas” jį kasdien ap
lanko. Pratęsdamas prenumera
tos mokestį, pridėjo 5 dol. jam 
paremti. Dėkojame.
KLIŠE

X Marąuette Parko parapi
jos salėje (68 th ir Wasbtenaw 
st.) šį penktadienį, balandžio 
18 d. 8 v.v. Marąuette Parko

mokslo pradžiai. Į krikštynų 
vaišes buvo atvykusi Nijolės 
mamytė su draugais iš Cleve- 
lando. Svečių tarpe buvo ma
tyti kun. Vilkaitis ir artimi šei
mos bičiuliai ITumosai. Kun. St. 
Šantaras, tardamas progai pri
taikintą žodį, visų vardu pareiš
kė džiaugsmą, kad Rūbų šeimos 
gausėja, augina lietuvišką atža
lyną ir remia aukomis lietuviš
ką veikimą. Taip pat buvo pri
simintas ir a. a. inž. Algis Rū
bas, kuris, kaip dėdė, neturi 
progos pasidžiaugti brolių sū
numis ir dukra.S.

KAS NAUJO MARQUETTE 
PK. PUTNAMIŠKIŲ SESELIŲ 

RĖMĖJŲ EILĖSE
Neseniai keletą metų pirmi

ninkavusi N. Pr. Marijos ik-jos 
rėmėjų Marąuette Pk. skyriui 
Danutė Augienė iš eitųjų parei
gų atsistatydino. Pirmininkės

akademiniu pasiruošimu jie va
dovavo Kretingos berniukų gim 
nazijai Lietuvoje, lygiai su to
kiu pat kruopštumu ir akade
miniu pasiruošimu jie tęsia pra
dėtąjį darbą ir čia Amerikoje 
— Kennebunkporte.

Neaprašomas gamtos grožis, 
modernūs gimnazijos rūmai su 
čia pat šalimais šlamančiu At
lantu, reminančiai veikia į čia 
susibūrusių jaunuolių širdutes

j. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių liaudies pasaka 

ispanų k. laikrašty. Didžiausias 
ispanų kalba laikraštis JAV-se 
‘ La Opinion”, kelios dešimtys 
metų leidžiamas Los Angeles,
Calif., šių metų kovo 30 d. sek
madieniniam priede per visą 
puslapį paskelbė lietuvių liau
dies pasaką, su puikia įžanga 
ir specialiai pasakai padaryta 
iliustracija, išspausdintu per dvi 
skiltis.

Įvadą parašė ir visą išspaus
dino jų redaktorius Antonio L.
Mendez. Anksčiau jis per du 
numeriu spausdino apie lietuvių 
religinį persekiojimą rusų oku- 
puotoj Lietuvoj, šį kartą pasi
rašė Gustavo Berlanka, tai vie
nas jo ... t ii i
nion” adresas: 1436 S. Main ValiuSka, tarp jų ir didelį lietu- 
Street, Los Angeles, Calif. vil* muzikos mėgėją ir

pseudonimų. “La Opi- žmonių. Svečius pristatė kun. A.

90015. To numerio kaina 25 et.
— J. Danis, lituanistas, bu

vęs gimnazijos direktorius Lie
tuvoje, o šiame krašte ilgus me 
tus dėstęs lietuvių k. amerikie
čiams. JAV LB švietimo Tary
bos paskirtas lituanistinių vals

tybių inspektoriumi JAV vaka
rinėse valstybėse.

— 'Sol. Daiva Mongirdaitė,
ir vakarais seka pasakas jiems Burlington, Mass., yra pakvies- 
apie paliktąją tėvų šalį, jos ta ir kvietimą priėmė dalyvauti 
grožį ir garbingą prabočių pra- birželio 15 d. parapijos rengia- 
eitį. j moję Lietuvių dienoje, Los An-

Prie gimnazijos veikia ir ben (§'e^es’ Calif.
drabutis, tam tikra prasme, sa-( — Skulptorės Elenos Kepalai-
vos rūšies praktiškojo gyvenimo tės darbų paroda yra rengiama 
mokykla, kur jaunuolis turi iš- Los Angeles, birželio 15 d., Lie-I

lietuvių pamaldose dažnai pasi
reiškiantį solistą Otto Stein. Jis 
lietuvių draugu pasidarė jau 
prieš 25 metus, kai prelatas J. 
Maciejauskas į j užprašė giedou 
solo lietuviškame parengime. 
Jo žmona, kurios jis tada dar 
nepažino, kalbėjo tame paren
gime prieš mažųjų tautų paver 
girną. Per lietuvius jie susipaži
no, užtat jie dabar jų draugai. 
Vakarienėje buvo pristatyti dar 
šie asmenys: Mary Margaret 
Waish, airių kilmės, ibet didelė 
lietuvių draugė, pasišventusi 
vargonininkė, buvusi muzikos 
mokytoja, menininkė, labai kul 
tūringa, didelio takto ir suprą-

mokti paklusti tvarkai ir draus
mei, išmokti savarankiškiau 
tvarkytis, išmokti socialinio 
bendravimo su savo draugais 
nepažeidžiant savosios ambicijos

pareigas perėmė Elena Abelkie- jr nepaneigiant kitaip galvojan- 
nė. Kovo 31 d. naujai persitvar- ( gio draugo.
kiusi valdyba turėjo savo pir
mąjį posėdį. Posėdis buvo pra
dėtas E. A'belkienės, trumpu

Tačiau, kaip kiekviena priva 
ti institucija Amerikoje, taip ir 
Šv. Antano gimnazija negali

dien išskrenda į Nęw Yorką, Namų savininkų organizacija 
kur porą dienų pabuvęs skris šaukia laoai svarbų susirinki- 
atgal į Bogotą. Inž. Kalėda Ko- m4- Susirinkime bus padarytas 
lumbijoje dirba. Crane bendro- pranešimas apie greitkelio pra- 
vėje ir į Chicagą atvyko tarny- vedimą per Marąuette Parko 
bos reikalais. Inž. Kalėda yra rajoną. Kiekvienas namų savi-

Didžiosios savaitės rimčiai pri-. įgaiversti be pagalbos iš “ša- 
taikytu susikaupimu. Aptarta, Ues„ Todėl Ohicag0je susįda. 
skyriaus veikla ir artimiausi pa ręg komitetas ir bendrai visi tė 
rengimai. vai, kurįų vaikai lanko Šv. An-

Šių metų balandžio 27 d. nu
matyta suruošti parapijos sa-

tano gimnaziją Kennebunkpor
te rengia vakarą “Pavasario šoa I d. Idilei-. IvlC A V ItyllCVO X1CVX1XIX OU v j i. • . ■» i »v ”

». j- i *. t ninkas 2-vvenantis šioie aovlin-i eje namie keptų pyragų išpar- ptjUs” gimnazijai paremti, kurievožtuvų fabriko direktorius. In- ninkas gyvenantis šioje apylrnpusryčius. Pa_ ig

PAGERBTI LIETUVOS
KANKINIUS DABARTINĖ
PROGA NEPASIKARTOS
Mums dabar gyvenantiems 

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

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

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

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian Martyrs’ Chapel 

Fund,
2701 W. 68th ISt. 

Chicago, BĮ. 60629.

žinerijos studijas 
Vytauto Didžiojo 
Kaune, Kolumbijoje gyvena nuo 
1950 metų. Yra vedęs Kazimie
rą Venckutę, augina dvi mer
gaites ir sūnų. Vyr. duktė Ra
minta jau baigusi verslo kole
giją, jaunesnė — Jūratė — stu
dijuoja mediciną, o sūnus — 
Kastytis už metų baigs gimna
ziją.

X JAV LB Centro Valdyba
parėmė liet. J. Gaidelio operos 
“Dana” pastatymą, paaukoda
ma 300 dol. (pr.)

X Waukegano Lietuvių Ben
druomenės Apylinkė liet. ope
ros “Dana” pastatymui paau
kojo 50 dol. (pr.)

X Lietuvos Dukterų ruošia
mas bailius įvyks bal. 26 d., 
7:30 v. v., Jaunimo centre. Į- 
ėjimas 6 dol. Vietos rezervuo 
jamos pas A. Likanderienę tel. 
RE 7-9057. Paskubėkite užsi
sakyti vietas, nes stalų skai
čius labai mažėja. (pr.)

X Speciali kaina tikrai iš
skirtiniam Grundig Ihi fi stereo 
aparatui. 10 garsiakalbių. Vie
ta plokštelėms, magnetofonui. 
Gradinskas, 2512 West 47th St., 
FR 6-1998. (sk.)

DAUG SUTAUPYSI pirkdama* 
Radio. Radio-Consoies, spalvotas 
r kt. Televizijas. Tapė Recorderiai. 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai įv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėles visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10 
Barry, Dr., E. Northport, N Y 
11731, kuris “Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

yra baigęs Kėje turėtų dalyvauti šiame su- gigkirst u darbais ir pasitiki-, d ? 
universitete, sinnkime ir pareikšti savo nuo- J u- ‘ v. v.

monę.
X šv. Pranciškaus seserų vie 

nuolyno rėmėjų metinis banke
tas yra rengiamas bal. 27 d. 3 
vai. 30 min. Nekalto Prasidėji
mo par. mokyklos salėje, 44 g- 
vė ir Fairfield.

X Lietuvių Žurnalistų sąjun
gos Chicagos sk., metinis narių 
susirinkimas įvyksta gegužės 2 
d., 7 vai. v. Jz. Kapačinsko na- 
muosse, 6812 So. Maplewood 
Avė., kaip buvo nutarta valdy
bos posėdyje balandžio 11 d. 
Šiame susirinkime bus aptarti 
organizaciniai reikalai ir išrink
ta valdyba. Kviečiami nariai 
gausiai dalyvauti.

X Chicagos Anglijos Lietu
vių klubo narių pusmetinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 20 d., 2 v. p.p. Vyčių 
salėjė, 2455 W. 47th St. Dieno 
tvarkėje numatyta pranešimai, 
diskusijos ir klubo aktualijos. 
Po susirinkimo visiems nariams 
su knygutėmis bus bendros vai
šės. Daugiau informacijų šiuo 
reikalu duoda šios savaitės laik
raštėlis “Anglikonas”.

X Ona Žilinskienė rašo: “Siun 
čiu savo auką prof. Pr. Dovy
daičio monografijai išleisti. 
Džiaugiuos galėdama bent dali
nai grąžinti skolą, nes buvau 
viena iš daugelio jo šelpiamųjų. 
Dėkoju iniciatoriams, pasiryžu- 
siems įamžinti jo prisiminimą, 
iškeliant jo didelius nuopelnus 
ateitininkijai ir Lietuvai”.

X Piniginėmis aukomis mūsų 
dienraštį parėmė: po 3 dol. — 
S. Radzevičius, J. Valiulis, A. 
Laurent; po 2 dol. — J. Pūkele- 
vičius, V. Jankauskas, J. Var
nas; po 1 dol. — Vyt. K. Juodž 
balis, P. Vindašius, J. Eidukas. 
Visiems dėkojame.

Jaunimo centre. Ren- 
ma, kad visuomenė kaip visa- gėjų tikslas yra: supažindinti 

! da, taip ir šiais metais savo at- lietuviškąją Chicagos visuome-
silankymu parems minėtą pa 
rengimą.

Kad būtų glaudesnis ryšys 
tarp skyriaus narių, gegužės 
4 d. bus sukviestas metinis su
sirinkimas. Per 8 vai mišias 
melsimės už savo organizacijos 
gyvus ir mirusius narius, o po 
pamaldų parapijos salėje bus 
bendri pusryčiai ir susirinki
mas su trumpa programa.

Organizacija, kuri neturi prie
auglio, pamažu nyksta. Kad 
mūsų organizacija būtų gaji, 
numatyta gegužės mėnesį ver
buoti naujus narius. B. B. 
LIETUVIŠKOJI GIMNAZIJA

Kennebunikpoirt — tai lietu
vių pranciškonų vadovaujama 
Šv. Antano gimnazija. Apie tė
vus pranciškonus, apie jų pe
dagoginį pasiruošimą, manau, 
nėra reikalo daug kalbėti ir aiš 
kintis, nes pats pranciškonų 
vardas duoda atsakymą. Su ko
kiu kruopštumu ir aukšto lygio

nę su vienintele lietuviška gim
nazija veikiančia Amerikoje ir 
paremti ją finansiškai ir tuo 
pačiu pagerbiant tos gimnazijos 
sielą Leonardą Andriekų ir apie 
jį susibūrusius vienminčius.

Lietuvių švietimo ir šeimos 
metais rengėjai tikisi mūsų či- 
kagiškės lietuviškos visuome
nės gausios paramos. Įėjimas 
— auka $3.00. Prašome rezer
vuoti staliukus iš anksto. Tel. 
737-7343 arba 476-6512.

Raimundas Merkys

LMKF Chicagos klubo narės su 
prel. J. Končium vaišėse, Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. Iš k. į 
d.: Z. Juškevičienė, A. Zunas, M. 
Pėteraitienė. prel. J. Končius, I. 
Kerelienė, R. Gudaitienė ir J. Val- 
dienė.

timo moteris. Jun. Pranas Bal- 
tuvių dienos proga. Pati skulp -! trumas, svečias iš Ray, No. Da- 
torė atvyksta ta proga į Las kotą, praleidęs šiltoje Arizonoje 

žiemą ir padėjęs lietuviams lie
tuviškų pamaldų metu. Betty
Medžius, Phoenixo kolegijos pro 
fesorė ir Arizonos Lietuvio an
gliškojo puslapio redaktorė, nuo 
latinė liet. misijos rėmėja ir 
stipri jos palaikytoja. Marija 
Ročkuvienė, J. Rimavičienės se
suo, labai pasiaukojusi moteris, 
užjaučianti kitus, buvusi jauni
mo auklėtoja, pedagogė, didelė 
patriotė, organizatorė, skauti
ninke, kapitonas Pranas Totilas 
su ponia, Lietuvoje užėmę aukš 
tą tarnystę, dabar gyveną Omą 
ha, Nebr., ir naujas Phoenixo 
lietuvių kolonijos gyventojas Fe 
liksas Gabalis, p. B. Strikaus- 
kienės dėdė, atvykęs pastoviai 
čia apsigyventi.

KOLUMBIJOJ
— Simas Ūsorius, Medellino 

lietuvis, sunkiau susirgo ir bu
vo pirmosios pagalbos mašina 
nuvežtas į ligoninę. Sąmonę jis 
atgavo, bet kadangi ligoninė jo 
ilgiau nelaikė, buvo perduotas 
vienai kolumbiečių senelių prie
glaudai. Jį ištikęs genų paraly
žius. "f

— Stasys Poškus, 66 m. am
žiaus, jau kelios savaitės serga 
ir gydosi. Neturėdamas sutau- 
pų, buvo priverstas apsigyventi 
prieglaudoje.

— Velykų šventes Medellino 
lietuviai šventė Lietuvių centre. 
Kun. M. Tamošiūnas atlaikė pa
maldas, po kurių įvyko mažas 
pobūvis — lietuvių susirinki
mas. Į naująją valdybą išrink
ti: kun. M. Tamošiūnas, Bulvi
nius, Matickas, Žemaitytė ir 
Naranjo. Revizijos komisijom ’ 
išrinkti: kun. N. Saldukas, 
Proscevičius ir Totoraiitienė. Lie 
tuvių tarpe ateina ir mišrių šei 
mų narių, nelietuvių. K. Kl.

Angeles ir išstatys pačius ge
riausius savo darbus.

— Jungtuvės. Balandžio 19 
d. Los Angeles, Calif., tuokiasi 
Rimas Tompauskas su Gražina 
Prušinskaite, balandžio 20 d. 
Mečys Sutkevičius su Violeta 
Maskoliūnaite.

— Gub. John Dempsey kal
bės Marianapolio, Conn., paren
giamosios mokyklos išleistuvė
se birželio 8 d. Apie tai praneša 
mokyklos direktorius kun. J. 
Petrauskas, MIC.

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJI GYVENTOJAI 

IR PAGALBA
Illinois valstijos Atstovų rū

mų vykdomasis komitetas 14 
balsų (nė vieno prieš) patvirti
no įstatymo projektą, kuris už
draus duoti valstijos pašalpą 
tiems asmenims, kurie atvyks
ta valstijon, norėdami gauti 
daugiau viešos pagalbos pinigų.

Įstatymo projektas jau pa
siųstas Atstovų rūmų atsto
vams. Įstatymo projekte numa
tyta, kad nauji rezidentai turės 
pateikti prašymus pašalpai gau
ti. Tie prašymai bus peržiūrėti 
trijų asmenų komisijos.

BINGO ĮSTATYMO 
PROJEKTAS

Bingo rėmėjams pasisekę nu
versti kai kuriuos akmenis nuo 
kelio, norėdami legalizuoti lab
darybės reikalams Illinois vals
tijoje, bet dar tenka sutikti 
vieną didžiausių kliūčių.

Illinois Atstovų rūmai 101 
(prieš 52) balsu jau patvirtino

bingo įstatymo projektą ir jį 
pasiuntė senatui patvirtinti. 
Čia tenka laukti didelės opozici
jos šiam įstatymo projektui. 
Jei ir pavyktų senatui bingo į- 
statymo projektą primt, tai 
vistiek jis kažkaip už konstitu
cinių paragrafų užkliūtų.

John G. Fary (D., Chicago) 
ir W. J. (Bingo Bili) Murphy 
(R., Antiock) vadovavo kovai 
už bingo įstatymo projektą At
stovų rūmuose. Jie jau keletą 
kartų rėmė panašų bingo įsta
tymo projektą, bet tik pirmą 
kartą pasisekę.

SIŪLOMA KOLEGIJOS 
VARDĄ KEISTI

Naujas Crane Chicagos mies 
to kolegijos bendrabučių prezi
dentas pasiūlė bendrabučiams 
naują vardą — Halcolm X ben
druomenės kolegija. Jo bosas 
šiai idėjai pritarė.

Crane Chicago City kolegijos 
bendrabučių prezidentu paskir
tas dr. Charles G. Hurst jr. 
41 metų.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Devyniasdešimt tapybos, 

medžio drožinių, audinių, mez
ginių išstatyta Mažeikių krašto
tyros muziejuje. Lankytojų 
dėmesį patrauklia G. Andriejaus- 
ko, J. Unikos, J. Eglinsko, R. 
Beniuševičiaus, A. Tarvydienės 
ir kitų menininkų darbai.

— Malėtu apylinkės miškuo
se ir ežeruose, ikaip praneša 
“Valstiečių Laikraštis”, pasta
ruoju metu smarkiai sumažėjęs 
laukinių žvėrelių, o taip pat 
vandens paukščių, žuvų ir vėžių 
kiekis. Ežerų krašte esą labai 
sunku gauti žuvies.


