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SVEIKINAME MOKSLO IR KŪRYBOS
SUVAŽIAVIMĄ

CHICAGO. — šiandien Chi
cagoje pradedamas pirmasis Lie 
tuvių mokslo ir kūrybos žmo
nių suvažiavimas ir jis vyks vi
są ilgąjį savaitgalį. Iš viso yra 
54 paskaitininkai, kurie su la
bai mažomis išimtimis yra su 
daktaro laipsniais, pasiekę sa
vo srityse nemažų aukštumų. 
Iš toliau atvyksta dalyvauti siųi 
poziume ne kaip paskaitininkai, 
bet kaip dalyviai, apie 60 moks
lininkų, bent tiek buvo pažadė
ję atvykti ir tikimasi, kad 
daug atvyks ir Chicagoje ir a- 
pylinkėse dirbą mokslo darbą 
asmenys. Tikimasi ir šiaip gau
saus Chicagos lietuvių atsilan
kymo.

Pirmasis viešas posėdis įvyks 
rytoj, ketvirtadienį, 2 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Prof. dr. A. A- 
vižienius tars atidaromąjį žodį. 
Toliau vyks visa eilė paskaitų 
apie mokslą Lietuvoje Sovietų 
okupacijos metu. Vakare 7:30 
vai. v. dr. J. Girnius skaitys 
paskaitą “Istorinis žvilgsnis į 
lietuviškąją filosofiją”, taip pat 
prof. Gimbutienė kalbės apie 
senuosius Europos meno pa
minklus.

kis, K. Keblys, A. Butkus, R. 
Vaišnys, R. Ošlapas. 3:30 vai. 
ten pat bus svarstoma apie mok 
slininko padėtį savoje visuome
nėje. Kalbės A. Barzdukas, J. 
Šmulkštys, Z. Rekašius, V. Vy
gantas, E. Lenkauskas, B. Nai
nys. Sekmadienį 11 vai. pamal
dos tėvų jėzuitų koplyčioje, jas 
laikys kun. B. Markaitis; po to, 
mirusių mokslininkų prisimini
mas Jaunimo centre, ka’bės Lie 
tuvos gen. kons. dr. P. Dauž
vardis. 1 vai. p. p. tema Ryto
jaus moksl kryptis kalbės 
mokslininkai A. Kliorė, I. Užgi
rienė, J. Valaitis, A. Avižiienius. 
3 vai. p. p. uždarymas, kalbės 
mokslininkų simpoziumo pirm. 
dr. A. Avižienius ir JAV LB 
pirm. inž. B. Nainys. Smulkes
nė programa buvo išspausdinta 
“Drauge”, lapkričio 22 d. lai
doj.

Šis mokslininkų suvažiavimas

yra istorinis ir LB centro val
dyba pasiėmusi šio uždavinio 
atliks vieną iš didžiausių dar
bų. Mūsų mokslininkai iš pla
taus ir gerai apmokamo ame
rikiečių pasaulio sugrįžta į savo 
lietuviškąjį mažąjį kiemą, pa
sidalinti savo laimėjimais. Su
trauks daugiausia jaunų, tačiau 
ir vyresnių moksbninkų, nes gi 
pats mokslas savo kūrybingu
mu yra amžinai jaunas. Svei
kiname į Chicagą suvažiavu
sius lietuvius mokslininkus ir 
linkime sėkmės.

Padėkos dienos pietūs
WASHINGTONAS. — Prez. 

Nixon ir ponia priėmė 235 se
nus piliečius, tarp jų ir Mamie 
Eisenhower, 73 m., suruoštuose 
Padėkos dienos pietuose Bal
tuose rūmuose.

Pralaimėjo ateiste 
kovojanti prieš laisvę

melstis

AUSTIN, Tex. — Madalyn 
Murray O’Hair, žinoma ateistė, 
kuri kelia pasipriešinimą prieš 
astronautų kalbamą maldą 
skriejant jiems erdvėmis aplink 
žemę ar mėnulį, susilaukt nepa
sisekimo federaliniame tdsme, 
kur svarstoma jos iŠKcl-oji by
la prieš-J Av Astronautikos ir 
erdvių administ”cciją (NASA). 
Murray buvo pareikalavusi, kad 
trys teisėjai, kuriems pavesta 
nagrinėti jos iškeltą bylą, sa
ve diskvalifikuotų, kadangi į jų 
sąstatą neįeina ateistų. Federa
linio apylinkės teismo teisėjas 
Homer Thornberry rado tą Ma
dalyn Murray reikalavimą be 
pagrindo ir jį atmetė.

Panaikino mokesčius

Mirė prof. P. Snarskis
OKUP. LIETUVA. — Šių me

tų lapkričio 17 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Lietuvos TSR 
botanikas, ilgametis Vilniaus u- 
niversiteto gamtos fakulteto 
profesorius, biologijos mokslų 
daktaras Povilas Snarskis.

Velionis buvo gimęs 1889 m. 
rugpiūčio 25 d. Panevėžio aps
krityje, Linkuvos valsčiuje.

Savaitė “Aš myliu 
Ameriką”

Mok&’lo ir kūrybos simpoziumo iniciatoriai ir pareigūnai šios idėjos 
vykdytojai. Kairėj prof. dr. Algis Avižienis UCLA Computer Science 
Dept., ir inž. Bronius Nainys, JAV LB centro valdybos pirmininkas.

Turizmas ir laisvė
Mūsų spec. korespondentas Bonnoje

Mūsų “turizmo amžiuje”, kai visi tuos, nepaisant judėjimo “libera- 
per trumpesnį laiką nugalimi di- 1 lizacijos”, lieka kai kurie pagrin- 

ventojai nešioja raudonus, mė-1 dėsni nuotoliai, daugelis džiau- diniai suvaržymai. Bendra vi- 
lynus ir baltus dryžių raiščius giamės laisvo judėjimo teise. Visi siems begaline biurokratija, veto. « • • w w . 1 1 _ - t _  - _ y _ ! ~ — _ - J JL S t „ I a I« ir n -VI 4" nrilO T7O O T

JOPLIN, Mo. — Vietos gy-

teisė išduodant pasus, varžymai 
pinigus iškeičiant ir būtinumas 
gauti kvietimą bei išlaikymo ga-

Penktadienį Midway House 
viešbučio patalpose 10 vai. bus 
simpoziumas “Ar reikia pasau
lio lietuvių mokslo draugijos”, 
gi 1 vai. p. p. apie lietuvių li
teratūrą kalbės prof. I. Gražy
tė, prof. R. Šilbajoris, prof. B. 
Vaškelis, taip pat ten pat bus 
eilė paskaitų. Apie erdvių tech
nologiją kalbės profesoriai V. 
Klemas, V. Mikėnas, Z. Reka
šius, K. Kirvaitis, H. Bankaitis, 
Š. Lazdinis. Tą pačią dieną ten 
pat 3:30 vai. apie pasaulio li
teratūrą kalbės profesoriai B. 
Ciplijauskaitė, I. Gražytė, R. 
šliažas, E. Tumienė, B. Vaške
lis, K. Ostrauskas; gi apie me
džiagų ir energijos technologi
ją kalbės profesoriai St. Matas, 
R. Kašuba, š. Užgiris, A. Nas- 
vytis, R. Gaška, R. Viskanta. 
Vakare 7:30 vai. Jaunimo cent
re apie lietuvių spaudos užda
vinius kalbės K. Trimakas, K. 
Bradūnas, B. Brazdžionis, J. 
Girnius, V. Kavolis, A. Klimas.

Šeštadienį 9 vai. r. Midway 
House patalpose apie lietuvių 
kalbotyrą kalbės profesoriai A. 
Klimas, W. Schmalstieg, A. Sa
lys. 1 vai. p. p. ten pat pas
kaitas skaitys prof. V. Kavolis, 
prof. V. Vardys, prof. V. Donie- 
la. Matematikos, fizikos ir che
mijos simpoziume dalyvaus mok 
slininkai A. Damušis, B. Jasels-

Amerikiečių Padėkos dienos malda už duoną ir išminti, už palaimą 
namuose ir erdvės*

WASHINGTCNAS. — Alba
nija panaikino asmeniškus pa
jamų mokesčius. Tai pirmas ko
munistinis kraštas, kuris panai
kino mokesčius, nors daug kar
tų buvo kalbama, kad tokių mo
kesčių nebus, nes komunistinėj 
sistemoj jie nereikalingi. 1960 
m. Chruščiovas p<^,kelbė, kad 
1665 m. nebebūsią mokesčių, 
tačiau pašalintas ir pats Chruš
čiovas, o mokesčiai paliko.

Pabėgo nuo komunistę

BERLYNAS. — Trys suaugę 
ir du va’kai perbėgo per gėdos 
sieną į Vakarų Berlyną, pasi
naudodami dideliu rūku. t

Atgaivino režimui 
naudingą organizaciją

PRAHA. — Naujoji Čekoslo
vakijos valdžia, pagal Maskvos 
direktyvas, vėl atnaujino buvu
sios “Taikos kunigų” organiza
cijos veikimą. 1968 m. ši, reži
mui atsidavusio, buvusio svei
katos ministerio kun. Juozapo 
Plojhar vadovaujama organiza
cija, buvo panaikinta. Jos vie
toje, Prahos arkivyskupijos a- 
paštaliniam administratoriui 
vyskupui Tomašek vadovaujant, 
buvo įkurtas “Religinio atsi
naujinimo sąjūdis”, kuris, po 
ilgesnio veikimo, dabar patyrė, 
kad jo statutai nėra valdžios 
patvirtinti.

Kautynės Vietname

SAIGONAS. — Netoli Sor~ 
Be vietovės amerik:eč:ai nuko
vė 40 komunistų karių, kurie 
bandė apšaudyti amerikiečių 
helikopterius ir taip buvo su
rasti. Bu Prang bazė prie Kam
bodijos sienos vis nuolat prie
šo puo’ama, nukauta 20 priešo 
karių.

Maskva paskelbė ap p 
astronautę nusileidimą

MASKVA. — Sovietų Rusi
jos agentūra Tassas paskelbė, 
kad amerikiečiai astronautai sėk 
mingai nusileido. Pavergtos Lie 
tuvos “Tiesa’* taip pat plačiai 
rašė apie astronautus ir vieną 
kartą buvo įsidėjusi visų trijų 
astronautų nuotrauką.

• Philadelphia, Pa., mieste 
du banditai iš banko pagrobė 
100,000 dolerių.

Amerikos Olhio universiteto. Columbus, Amerikos moterų- mokslininkes Arktikoj atvyko į McMuido stotį. 
Jos čia tirs laisvas nuo ledo uolas. Iš k. i d.: Lindsay, dr. Jonės; McSuveney, Ticckbiil,

Komunistai domisi 
religine filosofija

PRAHA. — Šv. Raštas i; 
krikščioniškoji tradicija vis di
desniam skaičiui marksistų tu
ri pozityvią, o ne mitologinę 
reikšmę — pareiškė Prahos u- 
niversiteto filosofijos profeso
rius Mi’an Machovec, kalbėda
mas Wuerzburgo universitete 
Vakarų Vokietijoje. Prof. Ma
chovec, pakviestas Wuerzburgo 
katalikų teologijos fakulteto 
ka’bėio tema; “Istorine dialo
go reikšmė tarp marksistų ir 
krikščionių”. Savo tvirtinimą a- 
pie daugelio komunistų didėjan
tį atvirumą krikščioniškajam 
pasauliui profesorius parėmė jų 
pačių patirtimi Stalino kalėji
muose bei dažnais susitikimais 
su Vakarų pasauliu. Patiem ko
munistam jau nebepakanka ma
terialistinės filosofijos ir jiem 
daro didelį įspūdį krikščionių 
Teilhard de Chardin, Kari Bar
to, popiežiaus Jono XXIII, dr. 
Schweitzer idėjos. Pati mark
sistinė filosofija — pareiškė 
Prahos universiteto profesorius 
— priėjo išvados, jog reikia ieš
koti kitokių atsakymų į svar
biausias žmogaus problemas a- 
pie pomirtinį gyvenimą, skaus
mą ir kančią bei kaltę ir atly
ginimą.

KALENDORIUS

Lapkričio 26 d.: šv Eugenija, 
šv. Anastazija, Gražvydas, Aiš- 
kutė. .

Lapkričio 27 d.: Padėkos die
ną, šv. Valerijus, šv. Bilhilda, 
Skomantas, Girdutė.

Lapkričio 28 d.: šv. Sostcnas, 
šv. Maura, Rimgaudas, Vaka
rė.

Saulė teka 6:51. leidžias 4:23.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien šalčiau. Temperatūra apie 
40 laipsnių.

ant rankovių, išreikšdami pat- laisvės priešai varžo judėjimo lais 
riotinius jausmus “Mes mylime vę, todėl n,ėra ko stebėtis, kad 
Ameriką” savaitės proga. Iš vi- rusų okupuotoje Čekoslovakijoje _ 
so tokių raiščių pagaminta 30, tuoj panaikinta Dubčeko laikais ranti ją iš vakaruose gyvenančių 
000 ir dar užsakyta 20,000. Ta įvesti potvarkiai laisviau apsilan- | giminių.^ Vykimo į komunisti- 
idėja kilo pas dr. B. Simon. kyti užsienio šalyse. Iš viso, juo nius kraštus atveju, teisybė, įves- 

‘ žiauresnis režimas, juo suvaržy- ta tam tikri palengvinimai. Kai
kur net paso nereikia, leidimą iš
vykti duoda vietos policija. Bet 
Sovietai bei Rytų Vokietija be vi-

mai didesni. Beveik niekas neiš
važiuoja iš Kinijos ir Albanijos.

- Komunistų par- Europoje suvaržymai sunkiausi 
tijos galva Brežnevas pasidžiau- ^sijoje ir Rytų Vokietijoj, ta- zos neįsileidžia nei broliškų tau- 
gė, kad Sov. Rusija ratifikavo čiau» ^ug lengviau Lenkijoje, tų turistų. O jeigu leidžia, tai

Brežnevas pasigyrė

MASKVA.

i atominių ginklų plėtimo suvar- Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengri- 
žymo sutartį, tačiau nieko ne- l°ie» nekalbant apie komunistinę 
paskelbė, kad tokią sutartį ra- Jugoslaviją.
tifikavo ir Amerika ir ją pasi
rašė prez. Nixon.

Biurokratija 
Maskvai priklausančiuos kraš-

Gyventojai Vietname žiūri į Hue mieste nužudytųjų kaulus

ŽIAURUMAI VIETNAMO 
KARE

Komunistai išžudė tūkstančius

SAIGONAS. — Vis daugiau 
abipusių kaltinimų iškyla dėl 
karo žiaurumo Vietname. Saigo
ne Associated Press agentūra 
paskelbė, kad komunistai nu
žudė 2,900 civilių Hue miest?, 
kai vyko 1968 m. Tet ofenzyva. 
Komunistai gi kaltina, kad tuo 
metu amerikiečiai nužudę 1,200 
civilių septyniuose kaimuose. 
Tarp jų ir Tung Co kaimelyje, 
kurį amerikiečiai vadina Pink- 
ville. Manoma, kad Hue mieste 
nužudyta daugiau 3,000 asme
nų, nes rasta 2,737 lavonai._

Amerikiečiai pagavo komunis 
tų dokumentą, kuris atskleidžia, 
kad komunistai giriasi, kad e- 
liminavę 1,892 administracijos 
asmenis, 38 policininkus, 6 ka
pitonus, 2 leitenantus, 20 jau
nesniųjų leitenantų ir daug ki
tokių asmenų. Iš antros pusės 
komunistai skelbia, kad žudė 
amerikiečiai ir P.. Korėjos da
liniai Dien An, Dien Ha ar ki
tose vietovėse. Komunistai apie 
Hue žudynes ciniškai giriasi ta

me amerikiečių surastame raš
te, kad Hue miestas buvo nusi
statęs prieš komunistus, labai 
reakcionieriškas ir todėl tą 10 
metų egzistavusią dvasią reikė
jo sunaikinti. .

Siūlo remti Lotynę 
Ameriką

NBW YORKAS. — Gub. Nel
son Rackefeller, lankęsis Loty
nų Amerikoje, skelbia, kad A- 
merika turi ir toliau remti eko
nomiškai ir ginklais antikomu
nistinius režimus Lotynų Ame
rikoje. Tokia parama reikalinga, 
jeigu norima išvengti didesnės 
netvarkos ,kuri privestų vieną 
ar kitą kraštą prie režimo, pa
našaus į Castro režimą Kubo
je. Taip pat jis pažymėjo, kad 
reikia teikti lengvom sąlygom 
paskolas ir vesti su tais kraš
tais prekybą. Priminė ,kad turi 
daugiau tuos reikalus svarsty
ti ir Amerikos valstybių organi
zacija OAS.

pageidauja kelionės grupėmis, 
nes lengviau kontroliuoti.

Kas kur lankėsi

Štai, gana “stalinistinė” Bulga
rija 1967 m. leido 250,000 bulga
rų lankytis užsienio šalyse. Ru
munai tais pačiais metais išleido 
300,000 (iš jų tik 9000 į Vaka
rus), nors pernai ir šiais metais 
tas skaičius daugiau negu padvi
gubėjo. Pernai - “turizmo me
tais” - užsieniuose apsilankė 728, 
000 lenkų, iš jų 92,000 laisvaja
me pasaulyje. Rekordą turi ven
grai: pernai 929,000 svečiavosi 
užsieny, iš jų 151,000 Vakaruo
se. Vengrijon pasisvečiuoti vien 
iš komunistinių kraštų pernai at
vyko daugiau kaip du milijonai 
žmonių.

Kaip Lietuvoje?
Kokioje padėtyje pavergta Lie

tuva? Skaičiai nežinomi. Kokie 
jie galėtų būti “socialistiniu” 
kaimynų metu? 1967 m. lankė
si užsieny 3,1 proc. Bulgarijos gy
ventojų, rumunų, 6 proc. Pernai 
užsienio turizmu naudojosi 2,4 
proc. Lenkijos ir beveik 10 proc. 
Vengrijos gyventojų. Jeigu Lietu
voje būtų leista nors vienam pro
centui lankytis užsieny, skaičius 
turėtų viršyti 30,000 žmonių ri
bą. O kaip iš tikrųjų? Net jaeigu 
sudėsim krūvon visus chorus, an
samblius, grupes, komandiruotes 
ir t.t. turbūt nesusidarys nei tri
jų tūkstančių žmonių. Laisvė ma
tuojama laisvo judėjimo teise. 
Lietuvoje laisvė bene dešimts kar
tų labiau suvaržyta, negu bet ku
riam Rytų Europos krašte, (v.b.)

— Prez. Nixon vakar pareiš
kė, kad Apierika niekada neves 
dujų ar bakteriologinio karo 
ir Amerika nebus pirma, kuri 
tą ginklą pavartos. Tokhj gink
lų atsargos bus sunaikintos.

Nelson Rockefeller
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LITUANICA KYLA Į TRECIĄ 
DEŠIMTMETĮ

Kai aną kartą baigėsi iškilmin
goji Lituanicos tunto sueiga, o 
išžygiuojančių brolių daina te
beaidėjo didžiaisiais Jaunimo cen
tro skliautais, kažkoks džiugus vir 
pesys sudrebino širdį ir, sustin
gęs salės pasienyje, išrymojau,kol 
paskutinio vilkiuko raudono kak
laryšio trikampis dingo korido
riaus užsisukime... Liko tik dai
na, kurios atskambis nežinoma
me smegenų kampe skardėjo taip 
nerimastingai, jog mintimis nuk
lydau bent dvidešimtmečiu į 
praeitį, kaį dar nebuvo Jaunimo 
centro, o Lituanicos gretas skai
čiavome vos dešimtimis.

Mano draugovės judrieji bro
liai, susirinkę tuokart Don Var
no poste pirmon sueigon, sulaur 
žė kėdę ir aš baisiai nusiminiau. 
Vėliau šie padaužos buvo pui
kūs draugininkai, siekė magistrų 
laipsnių, o šiandien ne vięną jų 
linksniuoja mūsų ir amerikiečių 
spauda. Arba antai vėl: pirmon 
Chicagos brolių stovyklėlėn, į- 
vykusion 1949 m. rugsėjo mėn. 
Zion, III., parke, šešiolika bro
lių ant savo pečių nusigabeno vi
są mantą. Tuo kart tėvas J. Vaiš— 
nys, SJ, atnašavo pirmąsias skau
tiškos stęvyklos Mišias, po atvi
ru dangumi.

Tai buvo prieš 20 m., o aną 
sekmadienį, lapkričio 16 d., kai 
centre skambėjo brolių stovykli
nė propelerių daina, kai tunt. 
Paronis raportavo brolijos vyr. 
skautininkui, jog tunto gretose 
yra 370 brolių, Lituanica šventė 
savo dvidešimtmetį. •

Šimtai brolių perėjo dvidešimt
mečio eiles, užaugo naujų vado
vų būrys, o Jaunimo centras ta
po Lituanicos pastoge.

Keliems šimtams svečių tėve
lių stebint, Lituanicos oreiviai, 
vyčiai, jūreiviai ir “sausumie- 
čiai” užpildė didžiąją salę, o sce 
ną užtvindė vienetų vėliavos. 
Smagi nuotaika žengiant į tre
čią dešimtmetį, nes visas gretas 
persveria raudonšlipsių jauni vei 
dai. Jie - lietuviškos skautybės 
ateitis.

Pagrindinį žodį broliams tarė 
v.s. K. Palčiauskas, palinkėjęs y- 
pač jauniesiems vilkams išaugti 
į puikius skiltininkus, drauginin
kus, kokiais yra ir dabartiniai tun 
to vadovai, atėję iš ankstyvesnių 
vilkiukų eilių. Sveikina ir vyr. 
skaut. V. Vijeikis, kuris pats yra 
vedęs tunto vilkų draugovę ir ku
rio pastogėje esame įruošę Litu

S. v. ps. kun. Algimantas Kezys, S. J: filmuoja Lituanica XX stovyk
los kūrimąsi. Nuotr. G. Plačo

anicos muginių dirbinių “fabri
ką”. Rajono vado v.s. Tallat - 
Kelpšos (tunto vadi jos garbės 
nario) šiltas žodis - stiprėti, aug
ti, išeiti į lietuvišką visuomenę. | 
Sveikina brolius taip pat Jauni-, 
mo namų direktorius, tėv. J. Bo-> 
revičius, SJ, vyr. skaut-tės atsto
vė s. B. Kožicienė ir Aušros Var
tų bei Kernavės sesės.

Kadangi dvidešimtmečio iškil- 
mėn įjungta ir tuntininku pasi
keitimo ceremonija, baigiąs ka
denciją s. Jonas Paronis irgi į- 
traukiamas į bendrąjį šventės 
džiaugsmą: padėka jam už įdėtą 
dvimečio triūsą, o už tą triūsą - 
kraitis simbolinių dovanėlių, ku
rias įteikia Algimanto-Nemuno 
laivai, Krėvės d-vės tėvai ir tun
to vadija. Brolis Jonas nelieka 
skolingas ir atsisveikindamas iš
kelia tėvų našią pagalbą bei va
dovų sumanų darbą. Sutelkto
mis jėgomis atsiekta gražių skau
tybės ir lietuvybės rezultatų. Di
di padėka visiems, įsijungusiems 
į Lituanicos talkąl

Vyr. skautininkas atlieka pa
reigų perdavimo ceremoniją, ku
rioje Lituanicos vėliava ateinan
tiems dviem metam perduoda
ma s. Zigmui Jauniui, ilgame
čiu!' tunto vilkiukų vadovui.' Vė
liavai grįžus rikiuotėn, koman
duoja jau jaunasis adjutantas, s. 
V;v. si. Vytautas Balzaras. Jis per
skaito ir pirmąjį naūjojo- tunti- 
ninko įsakymą, kviečiantį vado
vus likti savo pareigose; broliš
ka nuotaika telydi visus į trečią 
dešimtmetįl

Sueigos pabaigoje paskaityta 
humoristinė tunto istorija, o Su 
skardžia propelerių daina užbaig 
ta iškilmingoji Lituanicos dvi
dešimtmečio sueiga.

brolis Zū

LIETUVOS KARO MOKYKLOS 
II LAIDOS SUKAKTIS

Artėja gruodžio 16-ji. Tą die- į lemta susilaukti to auksinio ju- 
ną sukanka auksinis jubiliejus, biliejaus. Ne vienas jų žuvo 
Lietuvos karo mokyklos Uos i kovos lauke, ne vienas tapo kan 
laidos. 1919 m. gruodžio 16 d., i kiniu ir auka už savo tėvų že- 
Il-ją mokyklos laidą baigė 224' mės laisvę.
jaunieji 'kariūnai ir buvo pakel- Keletas Chicagoje gyvenan
ti į leitenanto laipsnį. Tada vy-' čių tos laidos karininkų ėmėsi 
ko Nepriklausomybės kovos su iniciatyvos suruošti U-os laidos 
rusais — bolševikais ir bermon-: 50 metų sukakties paminėjimą 
tininkais. Iš karo mokyklos šuo- ’ š. m. gruodžio 14 d. Tą dieną 12 
lo U-os laidos nauji vadai —! vai. ryto Jėzuitų koplyčioje bus 
leitenantai buvo pasiųsti tiesiog pamaldos už žuvusius ir miru- 
į kovojančios mūsų kariuomenės sius U-os laidus karininkus. Po 
dalinius bei štabus. Ne visiems i pamaldų — žuvusių ir mirusių 
mūsų laidos karininkams buvo pagerbimas, padedant vainiką

DARBINGAS SUVAŽIAVIMAS 
ATLANTO RAJONE

New Yorke lapkričio 8-9 d. į- 
vyko rudeninis Atlanto rajono 
vyr. skaučių, skautų vyčių ir vado
vių ir vadovų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo arti 100 asmenų. 
Suvažiavimas vyko tėvų pranciš
konų namuose Highland Parke. 
Suvažiavimo šeimininkės - New 
Yorko Neringos tunto vyresnės 
skautės - buvo kruopščiai pasi
ruošusios svečius priimti, todėl 
viskas vyko sklandžiai ir daly
viai jautėsi lyg namuose. Vyres
niųjų skaučių Židinys, tėvų ko
mitetas ir talkon atskubėjusios 
skautų-čių mamytės rūpinosi su
važiavimo dalyvių maitinimu ir 
kitais šio įvykio ūkiškais reikalais.

Suvažiavimas buvo atidarytas 
vėliavų įnešimu ir raportais, At
lanto rajono vadas s. Antanas Bo
belis pasveikino suvažiavimo da
lyvius ir perskaitė Liet. skautų s- 
gos pirmūno v.s. Petro Jurgėlos 
sveikinimą. Progai pritaikytą mal 
dą sukalbėjo s. kun. J. Pakalniš
kis.

Po atidarymo vyko atskiros 
vyr. skaučių ir skautų vyčių su
eigos. Vyr. skaučių sueigoje At
lanto rajono vadeivė s. Lilė Mi
lukienė pasveikino susirinkusias, 
o rajono vyr. skaučių skyriaus ve
dėja ps. G. Matonienė pravedė 
sueigą. Buvo diskutuoti vyr. skau
tėms rūpimi reikalai ir proble
mos. Referavo viešnia iš Washing 
tono ps. A. Kindurienė.

Ps. G. Surdėnas iš Philadei
phijos vedė sk. vyčių sueigą. Šio
je sueigoje buvo išrinktas naujas 
sk. vyčių skyriaus vedėjas Atlan
to rajonui. Skyriaus vedėju iš
rinktas s.v. vyr. si. Kazys Mato
nis, jo pagelbininku — s.v. vyr. 
si. Algis Valančiūnas.

Bendroje sueigoje dr. Vytautas 
Černius skaitė paskaitą tema - 
“Tu, aš ir mes”. Po paskaitos p. 
Audėnas iš New Jersey parodė 
filmų, vienas jų - apie Maironį, 
kitas - kelionė Lietuvon.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
ŽINIAI

Akademikų skautų sąjūdžio 
centro valdyba, žinodama, kad 
Mokslo ir kūrybos sipipoziumo 
dalyvių tarpe yra suvažiavę ir 
narių, pasinaudodama šia proga, 
kviečia visus dalyvius, o taip ir 
čikagiškius akademikus skautus,- 
es, susirinkti šį šeštadienį, lap
kričio 29 d. Midvvay House. Suei
gos programa: 9 v. registracija, 
9:30 vai. I posėdis, 12 vai. pietūs, 
1 vai. po p. paskutinis posėdis.

Po vakarienės įvyko atskiri se
serijai ir brolijai vadovų-vių po
sėdžiai, kuriuose vienetų vadovai 
-vės pateikė veiklos apžvalgas. 
Buvo diskutojama visa eilė klau
simų ir ateities planų.

Pirmoji suvažiavimo diena- 
buvo baigta šauniais šokiais, ku
rie įvyko Viešpaties Atsimainy
mo parapijos salėje, Maspeth,
N.Y.

Antroji suvažiavimo diena - 
sekmadienis buvo pradėtas šv. 
Mišiomis Viešpaties Atsimainy
mo bažnyčioje. Po pamaldų visi 
skubėjo į Tėvų Pranciškonų kal
nelį tęsti tolimesnį suvažiavimą. 
Po užkandžių atskiroms sueigoms 
rinkosi vyr. skautės, sk. vyčiai, o 
rajono vadovai-vės bendram po
sėdžiui.

Posėdyje buvo tartasi rajono 
skautų-čių pavasario šventės, 
sporto šventės ir stovyklos reika
lais. Nors Sv. Antano gimnazija, 
kurioje vykdavo pavasarinis rajo
no suvažiavimas, dabar uždaryta, 
tačiau tradicinė pavasario šven
tė įvyks ten pat, gimanazijos pa
talpose,' ateinančių metų balan
džio mėn. pabaigoje. Rajo
no sporto • šventė - 15-toji 
iš eilės — Worcesterio vado
vams sutikus ją suruošti, 
įvyks vėl Maironio Parke Shrevvs- 
bury, Mass, ateinančių metų bir
želio mėn. Kitų metų vasaros sto
vykla vėl pramatyta surengti 
Spencer, Mass., 1970 m. rugpiūčio 
mėn. rudeninis rajono suvažiavi
mas numatytas Šaukti 1971 m.

prie paminklo Jaunimo centro 
sodelyje, o po to — bendri pie
tūs. Smulkesnė minėjimo pro
grama bus paskelbta vėliau. Jei 
atsirastų Chicagoje ar kitur 
gyveinančių U-os laidos karinin
kų, norinčių prisidėti prie to 
minėjimo, įprašome ne vėliau 
Iš. m. gruodžio 8 d. pranešti mi
nėjimo komisijai, 7131 (Slo. Rich
mond St., Chicago, III. 60629. 
Daug mūsų laidos karininkų jau 
nebėra gyvųjų tarpe, tad pra
šome visų ikurie ką nors žino 
apie jų likimą, pranešti minėji
mo komisijai kaip galima grei
čiau. Pageidautina, kad ir kito
se didesniose lietuvių kolonijo
se tos laidos karininkai tą su
kaktį taip pat kuriuo nors būdu 
paminėtų.

Tos suikaikties proga Chicago
je gyvenančių karininkų grupė 
nutarė paskirti Lietuvių Fondui 
j Nežinomojo Lietuvos Kario 
įnašą — savo individualią auką. 
Pageidautina, kad ir kitur gy
venantieji tos laidos karininkai 
ta proga taip pat skirtų Lietu
vių Fondui šarvo auką, pasiun- 
čiant ją betarpiai: Litthuanian 
Foundation, 6643 S. Maplevvood 
Avė., Chicago, III. 60629.

Minėjimo Komisija

lapkričio mėn., Hartford, Conn.
Šiame posėdyje buvo pristatyti 

kandidatai į LSS-gos valdžios or
ganus naujai kadencijai. Vado
vams buvo gera proga susipažinti 
su kandidatais.

Vadovų posėdžiui ir atskiroms 
sk. vyčių ir vyr. skaučių sueigoms 
pasibaigus, išsirikiavus, po rapor
tų ir vėliavų įnešimo, s.A- Bobe
lis perskaitė LSB vyr. skautininko 
v.s. V. Vijeikio sveikinimus. Žo
dį tarė ps. G. Matonienė, rajono 
vadeivė s, L. Milukienė ir Ne
ringos, tunto tuntininkė ps. I. Jan 
kauskienė Ordinu už nuopelnus 
buvo apdovanotas rajono LSB iž
dininkas ps. A. Pranckevičius. 
Išnešus vėliavas, sugiedota 
skautų vakarinė malda, sukurta 
v.s. kun. S. Ylos, ir tradicinė 
“Ateina naktis”. Skautai vyčiai 
dar sugiedojo vyčių tradicinę.

Po uždarymo įvyko bendri pie
tūs, į kuriuoš atsilankė ir N. Yor
ko pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Juvenalis Liauba, OFM. 
Jis pasveikino susirinkusius, kurie 
griausmingu skautišku “Ačiūl” 
padėkojo pranciškonams už ma
lonų prieglobstį suvažiavimui.

— Žinia greita, mislis (min
tis) dar greitesnė.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

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

Rezid. y, Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Atlanto rajono skautų būrelio da
lis užsiėmimų metu žiemos iškylo
je. Nuotr. č. Kiliulio

0R. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios ir Califomia 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

( Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. tr šešt. tik 
susitarus.

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORES

1) 5515 SO. DAMEN AVĖ.
2) 5996 SO. ARCHER AVĖ-

AU Phones WA 5-8202

Telef. — 735-2345
ū WHITE CR0WN ALCOHOL Fifth $5-19

H V.S.O.P. COGNAC
Bottled in France

Fifth $ZĮ.98

□ GIN & VODKA Quart $3.39

3 for $1 O-Ū0

ū STRAIGHT BOURBON 90 Proof Quart $4-^9

H FULL LINE Of Prepared COCKTAILS each $2-98

H CALIFORNIA BRANDY $3.79

3 for $1 O-50

R BE AM COLLECTOR BOTTLES, now only — $Q.95

Q CALIFORNIA CHAMP. Fifth $1.69
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Ofiso te). HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-24OO

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0373
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai, vak. Seštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso teL PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 AVest 63rd Street
Valandos: plrmad., ketv. 6—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

Platinkite “Draugę”.

mfin
2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
o:30 — 12:00

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad. antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS

15542 'So. Cicero, Oak Forest, Bl.
Kabineto tel. 687-2020 

Namų tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vok.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p.
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktlkn ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 Ist Street

TELEFONAS 925-8200 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 

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

Trečlad. ir šeštad uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 Sųuth Pulaski Road
VaL: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vat popiet.



Lietuvių mokslininkų

SUVAŽIAVIMĄ PASITINKANT
Derybos apsiginklavimui varžyti

Amerikiečių nuosaikumas ir rusų tyla
Kultūra yra dvasinė žmo

gaus kūryba. Ją kuria pavie
niai asmenys savo aplinkoje ir 
savo laike. Tauta išaugina kū
rėjus, ji priima ir jų kūrybą. 
Aplinka ir laikas sudaro dir
vą, kurioje kūrėjas gali reikš
tis. Dėlto reikia tarpusavio ry
šio tarp kūrėjo ir tautos, tarp 
kultūrinių apraiškų ir laiko bei 
aplinkos. Vieną iš šių sudėtinių 
dalių pašalinus, nelieka dirvos 
kultūrinei kūrybai pasireikšti 
ir nešti geresnį derlių, kuris 
padėtų plėtotis visai aplinkai 
kultūrinės pažangos kryptimi.

Skirtingos sąlygos yra išei
vijoje. Mūsų jaunieji intelek
tualai, kūrėjai ir mokslininkai 
jau reiškiasi svetimoje aplin
koje. Jų mokslinės ar meninės 
kūrybos pagrindą sudaro sve
timas podirvis. Jų laimėjimais 
džiaugiasi svetimi kraštai ar 
žmonija. Jie savo sugebėjimus 
atiduoda savo laikui, bet ne 
savo tautai, iš kurios tuos su
gebėjimus yra atsinešę. Ar tuo 
reiktų džiaugtis ar dėl to liū
dėti, — tai klausimai, kurie 
šiandien neretai išsprūsta vy
resniesiems, nes mūsų tauti
niai užmojai dideli, o darbinin
kai išeina piūčiai į svetimus 
laukus.

Tačiau tautinė kultūra, jei 
taip galima ją pavadinti, užsi
sklendusi nuo žmonijos, pra
rastų savo prasmę. Svetur 
mes kuriame jau naują gyve
nimą ir naują ateitį. Nors iš 
savo rūpesčių negalime paša
linti pavergtos tautos laisvės 
siekimų, bet negalime sustab
dyti ir laiko. Dabartis verčia 
mus įvairiai įsijungti į naują 
kūrybą ir naujus laimėjimus, 
kad ir moksliniais bei kultū
riniais rezultatais, nors atiduo
tais svetimiesiems, garsintume 
savo tautos vardą.

Dėlto lietuvių mokslininkų 
suvažiavimas sveikntinas, kaip 
viena naujesnių priemonių 
susijungti bendram džiaugs
mui laimėjimais ir bendram 
ryžtui tikslų siekimams. Šis 
suvažiavimas kaip tik turi pa
rodyti mūsų intelektualinį pa
jėgumą, išaugusį svetimoje že
mėje, bet laisvės atokaitoje.

*
Lietuvių mokslininkų, dir

bančių universitetuose ir spe
cialiose profesijose, suvažiavi
mas yra naujas užmojis. Rei
kia pagerbti lietuvių bendruo
menę, pasiėmusią iniciatyvą 
tokiam suvažiavimui sukviesti 
ir jam techniškai paruošti. 
Taip pat gerbtini tie jaunosios 
ir viduriniosios lietuvių kartos 
mokslininkai, kurie ryžosi nu
galėti nuotolius, specialybių ir 
amžiaus skirtybes tokiam su
važiavimui įgalinti.

Šio meto mokslas yra toks 
platus ir taip specializuotas, 
kad niekas negali visų sričų 
aprėpti. Bet šis suvažiavimas 
yra daugiau negu tik pasidali
nimas mokslinėmis žiniomis, — 
jis yra kartu ir noras pabend
rauti lietuviškoje aplinkoje, su
sipažinti su skirtingose srity
se dirbančiais specialistais ir 
pasidžiaugti pasiektais laimėji

Spaudoj ii gyvenime
APIE VASARIO 16, LUKŠĄ ir J. BŪTĖNĄ
Nepriklausomybės idėja ir par

tizanų kovų ir aukos įvertini
mas tebėra gyvas Lietuvoje, dėl 
to okupantai savo propaganda 
stengiasi prieš tuos du dalyku 
kovoti. Tuo tikslu Vilniuje įvy
ko dvi dienas trukusi Pabaltijo 
istorikų sesija, kuri “nagrinėjo, 
kaip šiuolaikinė buržuazinė isto
riografija falsifikuoja tarybinio 
Pabaltijo istoriją”, — taip prane
šė “Tiesa” nr. 267 (lapkr. 16d.). 
Tame laikraštyje duotame pasi
kalbėjime Lietuvos Mokslų aka
demijos Istorijos instituto direk
torius J. Žiugžda visokiais suktais 
išvedžiojimais stengiasi suniekin
ti Vasario 16 d. prasmę, įrodinė

ti, kad Lietuvos valdžia ieškojo

mais. Visuomenine prasme y- 
ra kartu ir tautinis žygis, ku- 
rin turėtų įsijungti ne tik skir
tingų kartų mokslininkai ir 
profesionalai, bet taip pat ir 
mūsų politinės bei visuomeni
nės veiklos vadovai. Nereiktų 
laukti, kad kiekviena šio suva
žiavimo dalyvio pateikta moks 
line žinia ar sugestija atitiktų 
dabarties visuomeninę tikrovę 
ir mūsų tikslus, bet tie, kurie 
dirba tautinį darbą, lengvai 
ras pritaikytinų idėjų, panau
dotinų priemonių mūsų veiklai 
pagyvinti ir tikrovei tiksliau 
pažinti.

Nors šiame suvažiavime ne 
visi pranešimai bus taikomi pla 
tesnei visuomenei, bet paskiro 
se sekcijose naujų žinių galės 
rasti bent panašių sričių spe
cialistai. Be to, bus bendrų 
mokslinių paskaitų ir praneši
mų, kurie praturtins mūsų vi
sų žiniją, praplės mokslinį aki
ratį ir visuomenę suartins su 
mokslininkais, savo srityje jau 
pasiekusiais atžymėtinų rezul
tatų. Tas viskas turėtų prisi
dėti ir prie mūsų visuomeninės 
kokybės pakėlimo.

*
Siaurų sričių specialistai ne

gali visuomenei perteikti viso 
savo žinojimo. Mokslininkai iš 
viso retai tebūna tikra pras
me visuomenės vadai. Jie per 
daug yra užsiėmę savo sriti
mi ir apsiriboję mokslinių gel
mių ieškojmu. Dėlto ir nereik
tų laukti iš šio suvažiavimo 
išstudijuotų veiklos planų ar 
nurodymo paveikesnių priemo
nių tikslui siekti. Į šį suva
žiavimą reikia žvelgti, kaip į 
naują užsimojimą ir naują ryž
tą apjungti plačiai išsisklai
džiusius lietuvius mokslinin
kus, kad ir jie galėtų atiduoti 
duoklę savo tautai. Gal ta duo 
klė bus skirtingo pobūdžio, bet 
ji suteiks didesnį autoritetą 
prasiskinti naujiems keliams į 
kultūrines, mokslines ir politi
nes viršūnes.

Ypač teigiamai reikia vertin 
ti norą ne tik apsijungti, bet 
ir sukurti pasaulinio masto lie
tuvių mokslininkų draugiją, 
kuri pagelbėtų jiems bent ret
karčiais pasijausti savųjų tar
pe. Aukšto lygio mokslinės 
asmenybės lengviau galėtų ras 
ti būdų, kaip jaunimas, kurį 
sąlygos verčia atsiskirti nuo 
savo visuomeninio kamieno, tu 
retų išlaikyti tautinę tapaty
bę, ją geriau suprasti ir ja 
didžiuotis. Tokia visuotinė mok 
slininkų draugija, kuri galėtų 
veikti specialybių sekcijomis, 
apjungtų buvusius ir esamus 
mokslo žmones, priklausančius 
ir nepriklausančius kokioms 
lietuviškoms draugijoms. Tai 
sustiprintų jų balsą, stengian
tis išlaikyti sveiką lietuvišką 
dvasią net ir išsisklaidžiusių 
mokslninkų eilėse.

Su džiaugsmu pasitikdami šį 
kūrėjų ir mokslininkų suvažia
vimą, laukiame naujos talkos 
ir didesnių pastangų siekiant 
bendrų tikslų laisvės neteku
siai tautai ir svetimų vėjų gai
rinamai išeivijai. Pr. Gr.

hitlerininkams atiduoti Lietuvą. 
Jau iš to vieno matyti, kad

kaip Žiugždai, taip ir kitiems to
kiems “istorikams” rūpi ne tiesa, 
o pasitarnavimas okupantui. Ko
dėl jie tyli apie tuos dokumen
tais patvirtintus bolševikų susi
tarimus su Hitlerio pareigūnais, 
kada buvo dalinamasi Pabaltiju?

Per eilę “Tiesos” numerių bu
vo paleistas rašinys “Vanagai 
negrįžta” į lizdą, kur smulkme
niškai pasakojama apie pastan
gas sugauti vadovaujantį parti
zaną Lukšą, taip pat prisimena
mas Julijonas Butėnas. Tuos žmo
nes pravardžiuojama svetimos 
valstybės agentais.

Mes juos gerai pažinome. Su

Po apsiniaukusiu Helsinkio 
dangumi lapkričio 17 d. prasidė
jo mažą sėkmę žadančios JAV 
ir Sovietų derybos strateginiams 
ginklams varžyti. Amerikiečiai 
jas: vadina SALT. Sutrumpini
mas sugalvotas JAV atstovo 
Harlan Clevelando Šiaurinio At 
lanto santarvėje. Clevelando bū 
ta taupaus žmogaus. Telegra
mose vieton keturių žodžių: 
Strategic Arms Limitation 
Talka jis naudojo tik keturias 
raides SALT, atseit druska, 
nors šie pasitarimai žymiai sū
resni už druską. Mūsojoje spau 
doje Helsinkio pasitarimai klai
dingai pavadinti nusiginklavimo 
derybomis, nes apsiginklavimo 
varžymas ar jo išlaikymas da
bartinėje padėtyje nežada nu
siginklavimo.
Nesėkmingų derybų tarpsnis

JAV įstrigo derybose Pary
žiuje dėl Vietnamo. Sovietai ir 
Kinija tebetyli apie praėjusį mė 
nesį prasidėjusius pasitarimus 
Pekine, šiuo metu Maskva da
ro didelį spaudimą sukviesti Eu
ropos valstybių pasitarimus že
myno saugumui aptarti ir suras 
ti būdus gaudžiau bendrauti ū- 
kio ir kultūros srityje. Europos 
valstybių pasitarime Sovietai 
siekia apkarpyti JAV įtaką už 
At’anto.

Helsinkio derybomis Sovietai 
siekia paruošti dirvą Europos 
valstybių pasitarimams. Praė
jusiais metais Sovietai ginklu 
paklupdę j vakarus palinkusią 
Cekoslovakiią, po penkiolikos 
mėnesių įbaimintus europiečius 
bando užliūliuoti strateginių gin 
kių varžymo kalbomis. Jos, ži
noma, nesibaigs ateinančiais me 
tais, nes būtų stebuklas, jei jos 
baigtųsi per trejus metus. So
vietams nemažiau rūpi kitas — 
Europos valstybių nusiginklavi
mas ir jų nešališkumas.

Apsiginklavimo pusiausvyra
JAV ir Sovietų apsiginklavi

mo pusiausvyra sudarė sąlygas 
pradėti derybas Helsinkyje. JA 
Valstybėms sustabdžius SS-9 ir 
SS-11 stambiųjų raketų gamy
bą Sovietai tariasi turį ginklų 
atsvarą. Jie turi apie 1,350 to
limojo skrydžio raketų, kai JAV

J. Butėnu šias eilutes rašančiam 
teko eilę metų dirbti spaudoje ir 
būti liudininku jo ypatingų ga
bumų, didelio darbštumo gilaus 
patriotizmo ir nuostabaus pasi
aukojimo, kuris palenkė jį nebi
joti rizikuoti savo gyvybe atlie
kant Lietuvos laisvinimo žygius, 
kur jis ir žuvo. Tik okupantų a- 
gentai gali šiuos taurius patrio
tus idealistus niekinti ir šmeižti.

J. Žvilb.

MIGRANTU SIELOVADINIS 
APTARNAVIMAS

43. 1) Vietų ordinarai ir klebonai traktuos imi
grantų kapelionus ar misijonierius su didžiausia meile 
ir jiems mielai padės jų sunkioje tarnyboje, kad ta 
tarnyba būtų vaisinga jiems patikėtų žmonių sieloms. 
Jie stengsis ir sieks sudaryti panašias sąlygas, kokias 
turi kiti diecezijos kunigai, suteikti tokias pat ekono
mines teises ir garantijas.

2) Yra teisinga, kad kuris nors emigrantų kape
lionas ar misijonierius būtų pakviestas kunigų tary
bom

3) Dera, jeigu aplinkybės tai patartų, kad vietos 
ordinarai suteiktų imigrantų kapelionams ar misijonie- 
riams tas privilegijas ir galias, kokios gali būti suteik
tos diecezijos kunigams pagal apaštališką laišką “Pas
torale Munus” 73).

4) Imigrantų kapelionams ir misijonieriams yra 
leidžiama išvykti iš savo misijos vieną mėnesį metuo
se su sąlyga, kad žmonių dvasiniams reikalams būtų 
paskirtas vietos ordinaro aprobuotas kitas kunigas.

B. Delegatai imigrantų kapelionų ir misijonierių
reikalams

44. 1) Kuriame krašte tos pat kalbos imigrantų 
kapelionų ar misijonierių yra daugiau, dera, kad kas 
nors būtų paskirtas jų delegatu.

2) Tokį kapelionų ar misijonierių delegatą išren

GEDIMINAS GALVA

Lietuvos kariuomenes Vilniuje 
1939 m. sulaukus

Lietuvos sostinė karo meto audroje 

K. BARONAS

tik 1,054 ICBM raketas. JAV 
turi 600 bombonešių branduoli
niams ginklams panaudoti, kai 
Sovietai 150 tos pačios paskir
ties bombonešių. JAV 41 Pola- 
ris povandeninis laivas apgink
luotas povandeninėmis raketo
mis, kai Sovietai teturi 16 pa
našių povandeninių laivų.

Keliais palyginamaisiais duo
menimis, skelbiamais spaudoje, 
neaptariamas galybių apsigink
lavimo varžybos. Jie tarnauja 
tik bendram įspūdžiui sudaryti.

Apsiginklavimo prieštarybės
Mokslo ir technikos pažanga 

nuvedė į užburtą ratą. Nauji 
išradimai palengvino žmonių 
buitį, bet sukėlė naujus, sunkiai 
sprendžiamus klausimus, pvz. 
oro ir vandens užteršimą mies
tuose. Didžiausia prieštarybė 
glūdi apsiginklavimo varžybose. 
Milžiniškos sumos išleidžiamos 
didžiųjų valstybių apginklavi
mo pusiausvyrai išlaikyti. Ga
lybės spaudžia mažąsias vals
tybes didesnes sumas skirti ap
siginklavimo reikalams. Apsigin 
klavimui skirtos sumos žymiai 
sparčiau didėja už skirtas švie
timui ar socialiniams reikalams.

Išradimai ir technika panau
dojama ne tik statyti, bet ir 
griauti. Helsinkyje pradėti pa
sitarimai siekia varžyti ginklų 
griaunamąją jėgą. Jie gali siek

Padėkos dieną geru žodžiu minime pirmuosius europiečius - emigran
tus šiame kraite, kurie daug vargo patyrė, kol geresnį gyvenimą sau 
ir kitiems ateiviams sukūrė.

ka vyskupų konferencija to krašto, kuriame toks dele
gatas darbuojasi, susitarusi su užinteresuoto krašto vys
kupų konferencija.

45. Kapelionų ar misijonierių delegatas savo titu
lu neįgauna jokios nei teritorinės, nei asmeninės ga
lios.

46. Tokio delegato pareigos, susitarus su vietos 
ordinarais, yra:

1) Užmegsti ryšį su visais to krašto vyskupais, 
kurių teritorijoje gyvena imigrantų kapelionai ar misi- 
jonieriai, ir su kitais, su kuriais gali būti kokių nors 
reikalų sąryšy su tos tautos ar kalbos imigrantų dvasi
niu aptarnavimu.

2) Vadovauti kapelionams ir misijonieriams, 74) 
respektuojant vietos ordinarų ar atitinkamų vienuoly
nų vyresniųjų teises.

47. 1) Delegatas turi budėti:
a) kad kapelionai ar misijonieriai elgtųsi pagal 

Kanonų reikalavimus ir uoliai atliktų savo pareigas;
b) kad būtų rūpestingai prižiūrimos bažnyčios, 

koplyčios, liturginiai reikmenys, ypatingai kas liečia 
Švenčiausią Sakramentą ir šv. Mišių laikymą;

c) kad kapelionai ar misijonieriai vykintų vysku
pų konferencijos ar vietos ordinarų potvarkius;

d) kad liturginėse apeigose būtų saugojamos li
turginės taisyklės ir Apeigų kongregacijos potvarkiai, 
kad būtų uoliai tvarkomas bažnytinis turtas, kad būtų 
laiku atliekami visi, o ypatingai šv. Mišių įsipareigo
jimai, kad būtų tvarkingai vedamos ir saugojamos pa
rapinės knygos, apie kurias kalbama No. 39.

2) delegatas turi dažnai lankyti misijas, kad ži
notų, kaip visa tai pildoma;

3) delegato pareiga lankyti sergančius kapelionus 
ar misijonierius ir pasirūpinti, kad jiems būtų suteik

ti aukščiausio apsiginklavimo 
pajėgumo išlaikymo, šiuose pa
sitarimuose vargu bus kalbama 
apie g'inklų pajėgos mažinimą, 
t. y. nusiginklavimą. Apsigink
lavimo prieštarybė glaudžiai su
sieta su kraštų saugumu.

Maža viltis
Sovietuose apie Helsinkio pa

sitarimus tik prabėgomis teuž- 
simenama. Jų spauda tedaro 
priekaištus, kad amerikiečiai 
nuosaikiai Helsinkio pasitari
mus vertina. Iš Helsinkio dery
bų negalima laukti staigmenų, 
kai praeityje dėl branduolinių 
ginklų varžymo kalbėta net še
šerius metus.

Helsinkyje turės būti kalba
ma apie eilę strateginių ginklų, 
kurių sutrumpinimai skamba: 
ABM, AMSA, ASW, FOBS, GA 
LOSH, MTNUTEMAN, MIRV, 
NEPT, Penaids, Safeguard, SL 
MB, SS-9, WS-120 ir t .t. Ame
rikietiški strateginių ginklų su
trumpinimai jau nugąsdino So
vietų delegacijos pirmininką 
Vladimirą Semionovą.

Abiejų delegacijos didelės. A- 
merikiečių delegacijai vadovau
ja Gerard C. Smith.

Jos tesutarė pakaitomis posė
džiauti JAV ir Sovietų amba
sadose. Amerikiečių spauda ten 
kinosi derybinių dekoracijų ap
rašymu. Derybininkų laukia sun 
kus darbas aiškinti kraštų sau
gumo ir ginklų naštos prieštary- 
bes.

Lietuvos kariuomenės lauk’- 
mas pasidaro ilgas. Pamažu bė
ga dienos, nors turim Vilniuje 
suorganizavę lietuvišką miesto 
miliciją, siuvame trispalves, sta 
tome sutikimo vartus. Atrodo, 
kad bolševikai visiškai negalvo
ja iš Vilniaus pasitraukti, išsi
gabendami į Rusiją dieną ir nak 
tį įvairų turtą. Lenkai vėl pik
tai kalba, kad Lietuvos kariuo
menė iš Kauno miesto į gele
žinkelio stotį turi važiuoti kai- 
mįetiškais vežimais, klimpti per 
balas su sunkiom klumpėm... 
Į tokius užgauliojančius žodžius 
paprastai randu atsakymą, pri
mindamas poetės Konopnickos 
posmus, iškilmingai ir didingai 
giedotus nepriklausomybės die
nomis ar maršalo Rydz - Smig- 
ly nedavimą net sagties nuplėš 
ti nuo lenkiško “munduro”.

Auotmobilis su Lietuvos 

kariuomenės ženklais

Kaip tikrumoj yra su Vil
niaus grįžimu. Įvairių gandų 
gandelių (“viena ponia pasa
kė” — tai kasdieninės “nau
jienos” Vilniuj karo metu) kur
suoja sostinėj nuo pat karo pra 
džios. Ir šį kartą, plačiai kalba
ma apie matytus Lietuvos ka
rius Vilniuje. Taip, tai gali būti 
tik Lietuvos kariai, nes jie bu
vo apsirengę gražia žalia unifor 
ma, turėjo antpečius, buvo aukš 
to ūgio. Ir svarbiausia, kad ei
dami prie Aušros Vartų nusiė
mė kepures, žegnojosi ir atsi
klaupę meldėsi. Lenkai sako, 
kad lietuviai apsistoję George 
viešbutyje, Gedimino gatvėje. 

Jie esą į Vilnių atvykę miesto 
perdavimo reikalais ir sienos 
peržengimo formalumams su
tvarkyti.

Gandas buvo teisingas. Vaka
re prie viešbučio pamatau ma
šiną su K.A.M. raidėm ir net
rukus į gatvę be diržų išėjusius 
kelis Lietuvos karius. Norisi 
bėgti prie jų, paspausti ranką, 
išbučiuoti veidus. Šaltesnis drau 
gas G. A. (nežinau jo likimo) 
sulaiko mane nuo to žingsnio, 
sakydamas, kad Lietuvos kariai 
yra rusų sekami ir aš tokiu sa
vo išsišokimu galiu užtraukti 
tik bolševikų nemalonę ir gal 
net pamatyti apipintus mažu
čius langėlius...

Ruošiamės sutikti karius
Vilnius pasiruošęs sutikti Lie 

tuvos kariuomenę: iškilmingi 
vartai papuošti vainikais, tri
spalvės plevėsuoja prie namų. 
Jos tokios mielos, savos po ne
seniai kur ne kur kabėjusių rau

ta dvasinė ir medžiaginė pagalba, ir mirties atveju, 
kad būtų tinkamai palaidoti; budėti, kad ligos ar mir
ties atveju knygos, dokumentai ir visa, kas priklauso 
misijai, nežūtų ar nebūtų išnešiota;

4) pareigos išvardintos 1 ir 3 paragrafe atlieka
mos kartu su kompetentingu vietos bažnytiniu autori
tetu.

48. Pritariant kompetentingam autoritetui ir sutar
tomis aplinkybėmis delegatas gali sukviesti kapelionų 
ar misijonierių bendrus pobūvius, ypatingai visiems kar
tu atlikti rekolekcijas, aptarti būdus, kaip geriau at
likti darbus. Tačiau kokie jų nutarimai bebūtų, jie 
turi būti pateikti atitinkamo autoriteto įprastiniam pat
virtinimui.

49. Delegatas turėtų būti išklausytas kiekvienu at
veju, kai svarstomas kapeliono ar misijonieriaus pas
kyrimas, perkėlimas, atleidimas ar naujos misijos įstei
gimas 75).

50. Vietinės vyskupų konferencijos ar vyskupai kiek
vienas savo teritorijoje gali suteikti delegatui plates
nių teisių pagal ypatingas aplinkybes ar reikalus.

51. Delegatas pateiks nors kartą metuose vyskupų 
konferencijoms — dabar gyvenamo krašto ir kilmės
—per nacionalinius direktorius pranešimą apie apaš

talavimą emigrantų tarpe, pažymint pažangą ir esamus 
sunkumus.

73) Kai kurias dvasines migrantams privilegijas žiūrėti A.A.S. 
1964 m. p. 6-12.

74) Exul familia, II. no. 19-23.
75) Ecclesiae Sanctae, I, no. 19, 2.

(Bus daugiau)

donų vėliavų (lenkai tuo atžvil
giu pasirodė gan praktiški, nu
plėšdami nuo lenkiškos spalvos 
tik baltą viršų, palikdami prie 
koto raudoną pusę); gatvės 
švaresnės, apšluotos namų sar
gų ar savininkų, išpirktos gėlės 
krautuvėse, jos nuskintos ir iš 
darželių.

Atėjo istorinis šeštadienis. 
Gatvės užtvindytos minia, ypa
tingai Gedimino gatvė, nes per 
aikštės turi pražygiuoti mūsų 
aikštės tturi pražygiuoti mūsų 
sostinės tikrieji šeimininkai.

Karius sutiko visas miestas
Pasirodo pirmieji daliniai žval 

gai — dviratininkai, vėliau pės
tininkai, kavalerija, tanketės. 
Neužmirštamas vaizdas; gėlės, 
rankų spaudimas, ašaros, gar
sūs “Valio Lietuvos kariuome
nė!” — Skamba tarp Vilniaus 
mūrų. Koks skirtingas vaizdas 
nuo matyto tik daugiau kaip 
prieš mėnesį laiko raudonosios 
armijos sutikimo taip pat netoli 
Katedros aikštės (Barboros 
Radvilaitės ir Pilies g-vių kam
pe), kur buvo susirinkusi gal 
tik šimtinė su raudonom vė
liavom ir tai daugiausiai “išrink 
tosios” tautos atstovų. Spalio 
mėn. 28 d. Lietuvos karius su
tiko visas miestas. Tiesa, ir čia 
atsiranda šovinistų — išsišo
kėlių, kurie mūsų kariuomenę 
įvairiai šmeižia, nematydami 
klumpių, kaimiškų vežimų. Pa
sigirsta balsai, kad tai vokie
čių dovanos, vokiški ginklai, ap
ranga, skirta dar Lietuvai prieš 
karo pradžią, bendram Lenki
jos puolimui. Nieko nepadary
si — toks lenko būdas!

Sekmadienis, spalio mėn. 29 
diena. Po iškilmingų šv. Mišių 
Aušros Vartuose, ant Gedimino 
kalno vėl po 19 metų pakelia
ma Lietuvos vėliava, praneš
dama seneliui Vilniui kad jo a- 
nūkai vėl grįžo prie jo kelių.

Lenkų provokacijos
Nežiūrint, kad Lietuvos ka

riuomenė atnešė taiką ir ramy
bę, tačiau sulenkėję miesto gy
ventojai pakelia galvas aukš
tyn: po kelių dienų jie suke
lia demonstracijas prie miesto 
savivaldybės, reikalaudami dar
bo ir duonos (nors septynias 
savaites prie bolševikų sėdėjo 
kaip pelės po šluota). Vėlinių 
vakarą nuo marš. Pilsudskio 
kapo žygiavo į miestą šaukda
mi: “Šalin Lietuva — tegyvuo
ja Lenkija”. Jie nedėkoja už

(Nukelta į 4 pust)
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
AUKSINIS BALČIŪNO 

JUBILIEJUS

Jau daugiau 10 metų, kai San
ta Monica, Cal„ gyvena visų ger
biamas ir mylimas mūsų žino
mas rašytojas ir kelių premijų 
laureatas Juozas Balčiūnas-Švais- 
tas su savo miela žmona Alek
sandra. Lapk. 1 jie laimingai su
silaukė auksinio, 50 metų, vedy
binio jubiliejaus. Lapk. 9, 30 as
menų būrys Balčiūnų draugų,1 
sužinoję šią jų šeimos “paslaptį”, 
sugužėjo į p. Balčiūnų neseniai 
pirktą gražią rezidenciją, nešda- 
mieji su savimi pilnas rankas į- 
vairių žemiškų gėrybių, nuo ku
rių greitai apsikrovė stalai ir pra
sidėjo staigmenos balius, kuris ju 
bilijatus sujaudino iki ašarų, Vi
sų susirinkusiųjų vardu žodį ta
rė p. Elena Devenienė, o J. Bal
čiūnas linksmai nupasakojo kaip 
jisai susipažino su savo miela 
žmonele. Auksinių vedybų puota 
užsitęsė ilgai ir buvo pilna gra
žiausios nuotaikos. Visi linkėjo 
jubilijatams dar daug laimingų 
dienų, o jų pavyzdys gražaus ir 
taikingo gyvenimo tebūnie kel
rodžiu visoms lietuvių jaunoms 
šeimoms šiame skirybų amžiuje. 
Prie to viso ir mes jungiame sa
vo nuoširdžiausius linkėjimus. 

AUTORIAUS PAMINĖJIMAS
Prano Lemberto knygos “Tau, 

sesute”, pristatymas ir autoriaus 
dviejų metų mirties sukakties mi
nėjimas įvyksta gruodžio 6 d. 7 
vai. vak. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Programoje dalyvauja ge
riausios kolonijos meninės pajė
gos. Minėjimą ruošia LB Santa 
Monica apylinkė, Dailiųjų menų 
klubui talkininkaujant. įėjimas 
visiems laisvas ir nemokamas.

Ateinantį penktadienį, lapkr. 28 d. 7:30 vai. St. Balzeko liet. kultūros 
muziejuje pradedami lietuviškų Kalėdų eglutės papuošalų gamybos 
kursai, kuriuos gali visi besidomintieji lankyti. Papuošalų gamyba 
rūpinasi šios srities žinovas Frank Zapolis. Atvaizde matome vieną 
besidominčią grupę, vedamą Helen Pius. Nuotr. J. Kasakaičio

PROF. G. PROCUTA APIE 
AUKLĖJIMĄ

Mokslo ir kūrybos simpoziume 
į dabartinės okupuotos Lietuvos 
pedagogiką (pažvelgs Ghicagos 
kolegijos lektorius, dėstąs Vaka
rų civilizacijos švietimo istorijos 
kursą. Genutis Procuta.

Genutis Procuta gimęs Vilka
viškyje 1933 m., Lietuvoje.

Karo audrų nublokštas į Nau
jąją Zelandiją, 1963 m. Auck- 
lando universitete gavo bakalau
ro laipsnį, ir 1965 m. Chicagos 
universitete įsigijo magistro dip
lomą. Šiuo metu ruošia daktara
tą Chicagos universitete, Paly
ginamosios pedagogikos centre 
pasirinkęs tezę: “Švietimo išsi-
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telel. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

KADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS <\ PA RATAI

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
ar. lieponis

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo * lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
9 lkl S vai. vak. Sekmadieniai* nuo 12 lkl B v. v.

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
VILNIUJE 1939 M.

SULAUKUS 
(Atkelta iš 3 pusi.)

nemokamai dalintą iš kariškų 
virtuvių skanų maistą, jie už
miršta, kad tik dėka Lietuvos 
kariuomenės krautuvės užpil
domos įvairiu maistu ir bever
čiai lenkiški zlotai keičiami į 
stiprią lietuvišką valiutą. Jie 
užmiršta, kad internuoti kariai 
gyvena ne už spygliuotų vielų, 
bet kurortiniuose miestuose. 
Jiems atrodė ,kad ant konservų 
dėžučių užrašai “Made in Lithu
ania’’ yra anglų Raudonojo Kry 
žiaus dovana ir tai turi būti 
duodama nemokamai, kad inter 
nuoti kariai privalo įgyventi vi
lose, nes už tai Anglija mo
ka, o beverčiais zlotais Lietuva 
daro spekuliaciją, keisdama 
Anglijos bankuose į angliškus 
svarus. Lenkas ir toliau paliko 
knistis po Lietuvos valstybės 
pamatais, svajodamas apie Žeč
pospolitą nuo jūros iki jūros...

Esame kariams dėkingi už 
laisvę

Ir lietuviškoj išeivijoj taip 
pat dažnai tenka išgirsti neigia
mų balsų ‘Lietuvos kariuome
nės atžvilgiu. Tačiau jiems vi
siems reikėtų duoti tik vieną 
trumpą atsakymą: tautieti, tik 
dėka Lietuvos kariuomenei tu 
gavai Lietuvos pasą, kuris tave 
Vokietijos stovyklose apsaugo
jo nuo panašaus likimo, kokį 
susilaukė ukrainiečiai, gudai ir 
kitos sovietų pavergtos tautos.

Ypatingai mes, Vilniaus kraš 
to lietuvai, esame dėkingi mū
sų kariams savanoriams už iš
kovotą laisvę. Nors buvome pa
vergti 19 metų, tačiau visą lai
ką jautėm stiprų kariuomenės 
užnugarį, kurio dėka išlikome 
lietuviais, beveik nemokamai 
gavome išsimokslinimą gimnazi
joj ar lenkiškuose universite
tuose (stipendijos iš laisvos Lie 
tuvos), pajėgėm išlaikyti savas 
organizacijas, kovoti už lietu
višką žodį bažnyčioj.

Tad — valio mūsų šaunieji 
kariai!

SVEČIAS IŠ ROMOS
Prel. Ladas Tulaba, Lietuvių 

Šv. Kazimiero Romoje kolegijos 
rektorius, kelioms dienoms buvo 
atvykęs į Los Angeles ir čia, lapk, 
16 dieną, atlaikė lietuviams pa
maldas ir pasakė aktualų pamok
slą, kurį žmonės išklausė su di
dele atyda. Taip pat tą pačią die
ną parapijos salėje padarė visuo
menei viešą pranešimą apie da
bartinę religinę padėtį Lietuvo
je. Tolimasis svečias lapk. 17 iš
vyko į San Francisco, Cal.

PARENGIMAI PARAPIJOS 
SALĖJE

— Gruodžio 14 d. Birutiečių 
madų vakaras.

— Gruodžio 20 d. Palangos
' tunto skaučių rengiamos kūčios.

— Gruodžio 21 d. šv. Kazi
miero lituanistinių mokyklų mo
kinių Kalėdų Eglutė ir Kalėdų 
senelis.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lietuvių veteranų s-gos “Ra
movės” Los Angeles skyrius ir 
šaulių Daumanto kuopa lapkri
čio 23 d. (sekmad.) surengė ka 
riuomenės šventę — 51 metų at
kūrimo nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės ir 50 metų sukaktį 
įsteigimo Lietuvos karo mokyk
los.

Šventė prasidėjo Šv. Kazimie
ro baž. 10:30 vai. pamaldo
mis už žuvusius dėl Lietuvos lais 
vės ir nepriklausomybės. Po pa
maldų parapijos salėj įvytko aka 
dėmi ja. Sveikinimo žodį tarė LV 
Sąjungos garbės narys, Gen. kon 
sulas dr, J. Bielskis, paskaitą skai 
tė ramovėnas |S. Paltus, meni
nę dalį atliko įmotejrų choras “Va 
karų Aidai” vadovaujamas muz. 
Metrikienei, konferuojant Indai 
Tumietnei. Solo dainavo sol. Dab 
šiene ir tenoras Vincas Saras.

Organizaci joa dalyvavo su vė
liavomis.

“TAU, SESUTE...“

Autorius mirė prieš dvejus me
tus, o “Tau, sesute, gražios gė
lės” bus dar Ilgai dainuojama. 
Bus deklamuojami ir mirusio po
eto eilėraščiai. Toks yra kūrėjo ir 
kūrinio santykis. Tačiau ir pats 
miręs poetas Pranas Lembertas 
Santa Monica-Los Angeles lietu
vių bendruomenėje vis dar gyvai 
prisimenamas. Jis visad buvo ju
drus, visuose lietuviškuose įvy
kiuose aktyviai savo asmeniniu 
įnašu dalyvaudavo. Lietuviškie
ji įvykiai dar ir dabar, rodos, te
belaukia, kad juose pasirodytų 
poetas Pranas Lembertas. Bet jis 
jau nebepasirodys.

Poeto Prano Lemberto antrų
jų mirties metinių minėjimas ir 
neseniai pasirodžiusio jo eilėraš
čių rinkinio “Tau, sesute” prista
tymas įvyksta Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje gruodžio 6 d. (šeš
tadienį) 7 vai. v. Minėjimą ruo
šia Lietuvių Bendruomenės San
ta Monicos apylinkės valdyba 
(pirm. Alg. Trasikis), talkinant 
Lqs Angeles apylinkei ir Dail. 
Menų klubui.

Programa susideda iš žodinės 
ir koncertinės dalies.

Įėjimas į minėjimą laisvas ir 
nemokamas. Dalyviai galės įsi
gyti naująjį Pr. Lemberto eilė
raščių rinkinį. Po minėjimo visi 
dalyviai bus pavaišinti kavute.

GERAS SPORTININKAS

Saulius - Tomas Gudauskas 
“Los Angeles Times” sporto sky
riaus lapkr. 20 d. buvo paskelb
tas iškiliuoju savaitės sportinin
ku. Ilgokame straipsnelyje buvo 
iškeltos šešiolikmečio aukštes
niosios mokyklos mokinio gero
sios kaip futbolininko kvalifikaci
jos. Tilpo ir nuotrauka.

Saulius dr. Juozo ir komp. Gie
dros Gudauskų jaunesnysis sū
nus.

Kj.

NAUJAS KLUBO NARYS

Dail. J. Leškienė - naujas Dai- 
iiyjų Menų Klubo narys 1969 m.

Šešių redaktorių pokalbis
Mokslo ir kūrybos simpoziume 

JURGIS JANUŠAITIS

Koikį didelį ir svarbų vaidme
nį vaidina spauda žmonijos gy
venime, sunku ir įsivaizduoti. 
Spauda yra tautos ir valstybės 
veidrodis. Joje atsispindi visas 
gyvenimas. ig|pauda yra žmonių 
gyvoji jungtis ir ji tarnauja 
žmonijos pažangai.

Kai sklaidome lietuvišką spau-

Poetas Bem. Brazdžionis
dą, vargu pagalvojame, kokį 
didelį vaidmenį ji atlieka išeivi 
jai visose mūsų gyvenimo sri
tyse. Išeivijos sąlygose klestėti 
hetuviškam spausdintam žodžiui 
nėra ir niekada nebus lengva. 
Visa tai atlieka žmonės iš idė
jos sielodamiesi mūsų tautinio 
gyvastingumo išlikimu.

Gyvenimo tėkmė bėga savo 
ketliu ir vis atsiras žmonių, be
sisielojančių lietuvišku spaus
dintu žodžiu. Tie žmonės budės, 
kad spauda į mūsų pilką gyve
nimą neštų naujos atgaivos ir 
išliktų didžiąja tautinės minties 
jungtimi ir ugdytoja.

Džiugu konstatuoti, kad moks 
lo žmonės, planuodami mokslo 
ir kūrybos simpoziumą, prisimi
nė lietuviškosios spaudos reikš
mę mokslinėje ir kultūrinėje 
srityse. Išeivijos lietuvių spau-

da tarnauja įr minėtiems užda
viniams.

Šį tikrai reikšmingą klausimą 
aptars mokslo ir kūrybos sim
poziume šeši mūsų spaudos iš
kilūs redaktoriai ir spaudos bei 
literatūros atstovai. Jų reikš
mingo pokalbio pasiklausyti 
renksimės penktadienį vakare, 
7:30 vai. į Jaunimo centrą.

Išeivijos lietuvių periodinės 
spaudos uždavinius mokslinėje 
ir kultūrinėje srityse aptars 
poetas Kazys Bradūnas, “Drau
go” kultūrinio priedo redakto
rius, poetas Bernardas Brazdžio 
nis, “Lietuvių dįenų” redakto
rius, dr. Juozas Girnius, “Aidų” 
redaktorius, dr. Vytautas Kavo
lis, “Metmenų” redaktorius, ir 
dr. Antanas Klimas “Lituanus” 
redaktorius, šiam reikšmingam 
poka'Jbiui vadovaus kun. K. Tri
makas, “Laiškų lietuviams” 
buvęs redaktorius.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas prasideda lapkričio 26 d. 
Pasitinkame šį įvykį su viltimi, 
kad mūsų mokslo ir įvairių pro
fesijų žmonės šiame sąskrydy
je atliks didesnės apimties dar
bą ir į lietuviškosios išeivijos 
gyvenimą įneš naujo kraujo 
mokslinėje, visuomeninėje, kul
tūrinėje ir kitose srityse.

lapkričio 16 d. dailiųjų menų 
klubo susirinkimui pirmininka
vęs Br. Budriūnas, po eilinių rei
kalų pristatė naują narį - dail. Ji- 
ną Leškienę.

įstojamojoj kalboj dailininkė 
palietė modernųjį meną ir jo su
pratimo klausimą, pailiustruoda
ma. DMK vardu atsakymą para
šė Juozas Tininis, kuris buvo per
skaitytas Dal. Mackialienės.

Plačiose diskusijose dalyvavo 
Alė Rūta, arch. Edmundas Ar- 
bas, Lembertienė, Bernardas Braz 
džionis, Juozas Švaistas ir kt.

GRAŽIOS VESTUVĖS

Lapkr. 15 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje Moterystės sakramen
tą priėmė Karolė Dambrauskaitė 
au Jurgiu Bichnevičiumi. Palaimi 
no prel. J. Kučingis ir pasakė pa
mokslėlį. Bažnyčioje ir priėmi
me salėje dalyvavo pora šimtų 
svečių. Karolė yra antros kartos 
lietuvaitė, tačiau siela ir kūnu 
atsidavusi savai bendruomenei, 
o Jurgis yra tremtinio šeimos sū
nus, atsikėlęs į Los Angeles iš 
Boston, Mass.

_ Ko puodas prigėręs, tuo ir
šukės atsiduoda. (Uteniškių pa
tarlė) .

AUKOS

Lietuviu Kankinių 

Koplyčiai Romoje

Prof. Br. Vitkus............ .. $100—
Stefanija ir Benediktas

Mažučiai !.  ................. $100—
(atminčiai mirusio brolio
Juozo, mirusio Sibire)

Lesevičių šeima .... .. $75—
(seniau davė $30)

(tėvų Juozo ir Onos ir dukrų 
atminimui)
Marija Peteraitienė . . .. $50—

(savo tėvelių atminimui: mamy
tės Marijos Sinkevičienės, pergy

venusios sunkias okupantų bolše
vikų dienas, mirusios 1942 m. 
gegužės 26 d. Lietuvoje ir tėve
lio Andriaus Sinkevičiaus — Si
biro kankinio, mirusio 1952 m. 
rugsėjo 21 d. Krasnojarske —
Sibire.

Ada Karvelyte .  .............. $50—
atminimui kankinių: Antano Ša
palo, kun. Alfonso Lipniūno, 
Prano Germanto - Meškausko, 
Jono Klevečkos; Antano Jankevi
čiaus, prof. Prano Dovydaičio.

Marijona Barsčius.............. $100—
(atminčiai Antano ir Marijos 
Barsčių).

Petrė Jozaitienė............... $100—
.atminčiai vyro Andriaus ir 
Petrės Jozaičių).

Adelė Neimanienė ............ $25—
Eva Paskevičienė .. .. .. $20—

(atminčiai Antrajam Pasaul. 
kare žuvusio Lietuvos kariuo
menės karininko Petro 
Rusteikos).

Petronėlė Dundzilienė .... $10—
(atminčiai mirusio kun. Ra
polo Pūkio, Lapių klebono)

Klemensas ir Julija Liutkai $10— 
Kun. Aloyzas Klimas . . . . $10—

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL COMMITTEE 

2701 W. 68th Street

Chleago HL 06629

G. Procuta

vystymas sovietiniame periode 
Lietuvoje”.

1965 -1967 ir 1969 m. Chica
gos universitetas jam paskyrė 
Lamson vardo ir Fordo fondų sti
pendijas tarptautiniams moks 
lams studijuoti. Yra paskelbęs 
keletą mokslinių straipsnių.

Visuomeninėje veikloje reiškė
si Naujosios Zelandijos Lietuvių 
bendruomenėje ir N,Z. Baltic 
Club veikloje, bendradarbiavo 
lietuvių spaudoje. Surengė lietu
vių tautodailės ir spaudos paro
das Aucklando miesto bibliote
koje ir Australijos lietuvių grafi
kų parodą to paties miesto meno 
galerijoje.

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE
4640 South Ashland Avė. — Tel. YArds 7-1272

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

HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo- 
nuui, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “500”, Phoenix ir 
kt. naujausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ, MARŠKINIŲ 
APRANGOS.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primleruos ir pritaikins ir 
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky). 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

■t rrr+cra

Šventųjų Mišių ir maldų
NOVENA

ŠVC. MARUOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVENTĖS PROGA
BUS

Tėvų Marijonų vienuolyno koplyčioje, Chicago, Illinois, 

nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 7 d., 1969

Savo globėjos Švč. Marijos Nekaltai Pradėtosios šventės pro
ga, marijonai atnašauja šv. Mišių ir maldų noveną, kurios me,tu 
ypatingu būdu prisimena savo bendradarbius ir geradarius.

Tačiau šioje šv. Maldų ir maldų novenoje dalyvauti kviečiami 
ir mūsų rėmėjai ir visuomenė.

Norinčius dalyvauti šiose maldose, prašome pažymėti šiame 
lape pageidaujamas intencijas ir, su maža auka ar be jos, pasiųsti 
šiuo atrašu: Marian Fathers, 6336 S. Kilbourn Avė., Chicago, UI. 
60629.
□ Už nusidėjėlių atsivertimą.
□ Už netikinčiųjų atsivertimą.
□ Už kenčiančią Lietuvą ir jos 

laisvės atgavimą.
□ Kad gaučiau darbą.
□ Padėka Dievui už gautas 

malones.
□ Padėka Marijai ui globą.
□ Už misijas.
□ Už mūsų parapijas.
□ Už kunigų šventumą.
□ Už sielas skaistykloje.
□ Už mirštančius.
□ Ypatinga intencija.
□ Už ypatingą mirusį ar 

mirusią.
□ Už pasveikimą man brangių 

asmenų.
□ Už tėvą ir motiną.
□ Už vaikus.
□ Už laimingas vaikų vedybas.
□ Už tylos Bažnyčią.
□ Už Šv. Tėvą.

O Už pašaukimus į dvasinį 
luomą.

□ Už mūsų jaunimą.
□ Už šeimos laimę.
□ Už pasaulio taiką.
□ Už Rusijos atsivertimą.
□ Už ark. Jurgio beatifikaciją.
□ Už karo pabaigą.

Kun. Antanas Miciūnas, MIC 
Namo vyresnysis

Vardas, pavardė

Miestas ir Valstybė...................................................Auka



GABIJOS SKAUČIŲ ŠEIMOJE Stasė Pranėnienė, karštai mylė-
t , -v f j t~. • i. i dama skautes, viešnioms sve-Lapkočio 6 d. Detroito liet. {iams B ,o|jau vjetos vaJ,._

skaučių gyvenime bus visada at
mintina diena:

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 26 d.

vams paruošė skanius pietus ir 
jokiu būdu nenorėjo priimti atly
ginimų, sakydama: Ir mano du
kra Virgutė skautė, gėda būtų 
jei imčiau užmokesnį, ne, ne!..”

.V.T.

IŠ LB APYLINKĖS VEIKLOS

L. bendruomenės apylinkės 
valdybos posėdis įvyko lapkr. 19 
d. L. namuose. L. Fondo Detroi
to vajaus komiteto pirm. Vyt. 
Kutkus padarė LF reikalu prane
šimą ir pasiūlė LB seniūnus ir 
fondo vajaus rinkėjus sujungti 
taip, kad jie galėtų patarnauti 
apylinkės valdybai ir vajaus ko
mitetui. Apylinkės valdyba tuo 
klausimu nutarė duoti pasisakyti 
patiems seniūnams sausio 11 d. 
per seniūnų susirinkimą - po
pietę.

Pirm. Jonas Gaižutis pranešė, 
kad vicepirm. kun. A. Babonas 
atstovavo apylinkę Krikščionių 
demokratų suvažiavimo metu ir 
VI. Selenis paskirtas atstovauti 
apylinkę L.F. vajaus komitete. 
Su keturiais abiturientais buvo 
nuvykęs ir dalyvavo Clevelando 
abiturientų bankete. Dabar vėl 
clevelandiečiai kviečia Detroito 
jaunimą dalyvauti jaunimo šo
kiuose pirmą Kalėdų dieną.

Kultūros skyriaus vedėjas dr. 
K. Keblys padarė pranešimą apic 
įvykusius apylinkės kultūrinius 
parengimus: pianistės A. Kepalai- 
tės rečitalį, poeto VI. Šlaito 
poezijos vakarą, dail. A. Tamo
šaičio vienos dienos parodą ir 
paskaitą apie lietuvių tautinius 
kostiumus. Tokių kultūrinių pa
rengimų turėsime ir ateityje.

Švietimo skyriaus pirm. prane
šė, kad tautinio ir visuomeninio 
kursus jaunimui lanko apie 15 
-18 jaunuolių, sekantis paskaitų 

Tikrai mūsų skautės yra dide- c'klas bus gruodžio 6 d. 9 vai. 
lis lietuvybės ramstis, Detroito’Be nuolatinių paskaitininkų dr. 
lietuvių gyvenime. Be gerųjų dar- K. Keblio ir Jadvygos Damušie- 
belių, kuriuos • atlieka siųsdamos n*ės> apie Europos jaunimą kalbės 
siuntinius Punsko lietuviams, jos ir parodys skaidres Algis Zaparac- 
ir meninėje, sporto srityje labai kas.
gyvos. Skautų taurinių šokių gru-'• Jaunimo reikalų vedėjas Jur- 
pei “Pašvaistė” vadovavo Rim- Jurgutis pranešė, kad organi- 
gailė Zotovienė. Grupė gražiai jojamas jaunimo komitetas ir 
pasirodė lietuvių parengimuose, tuo bus padėti pagrindai pasi-

Sv. Antano bažnyčioje kun. Si
maitis pašventino net dvi vėlia
vas. Gabijos tunto vėliavos me
cenatai ir krikšto tėvai: Marija 
Milerienė, Dr. Vytautas Mileris, 
Rimigailė Zotovienė įr dr. Gusta
vas Petersonas. Tuntui vadovau
ja pask. Audronė Tamulionytė.

Vyresniųjų skaučių vėliava bu
vo skirta garbei a.a. skautininkei 
dr. D. Kesiūnaiitei pagerfbti Me
cenatė skn. I. Radzevičiūtė; ji bu
vo vėliavos krikšto motina, drau
ge su kitais krikšto tėvais: Stase 
Hotriene, Antanu Petrausku ir 
Vincu Tamošiūnu.

Kun. Simaitis savo pamoksle la 
bai šiltai ir jautriai įvertino skau
tes.

Po pamaldų Lietuvių namuo
se įvyko sueiga, gausiai dalyvau
jant uniformuotoms skautėms, 
jų tėveliams ir svečiams.

Pask. Vilija Baukytė, skautiška 
drausme, gražiai vadovavo suei
gai. Jai vyr. skt. M. Jonikienė 
užrišo žalią kaklaraištį.

Teko gėrėtis ir grožėtis turinin 
gomis skaučių viešnių kalbomis - 
iš Chicagos v.s. M. Jonikienės, 
iš Clevelando skt. Irenos Radze
vičiūtės ir skt. A. Balašaitienės. 
Šventei pritaikytą eilėraštį pri
siuntė iš Floridos skaučių - šau
lių veikėja K. Kodatienė, kurį 
jausmingai paskaitė skautė Rūta 
Kaunelytė.

Už nuopelnus skautijai ir Lie
tuvai buvo apdovanotos skautės : 
Danutė Petersonienė — Tėvynės 
'dukros žymeniu, Stasė Hotra - 
Už nuopelnus su rėmėjų kaspinu, 
Petronėlė Pajaujienė ordenu - 
Už nuopelnus, Valentina Hotrai
tė, Tėvynės dukros žymeniu. Pa
žymėtina, kad Valentina yra 3- 
ios kartos lietuvaitė.

Dabar tautinius šokius ves 
Danutė Petronienė. Jaunutė šo
kėja, skautė- šaulė Silvija Leona
vičiūtė pirmauja šaudybos spor
to rungtynėse moterų ekipoje ir 
šiais metais yra iškovojusi Jono 
Butkaus pereinamąją taurę V.T.

SAULIAI REMIA JAUNIMĄ

Detroitas Stasio Butkaus Šau
liai visada remia jaunimą, štai ir 
šios skaučių šventės proga, kuo
pos vicepirmininkas Leonardas 
Šulcas, sveikindamas šaulių var
du, pask. Audronei Tamuliony- 
tei įteikė 100 dol. - čekį. Šaulys 
Šulcas nufilmavo iškilmes, o Ka
zys Sragauskas ir Justas Preibys 
padarė labai gražių iškilmių nuo
traukų. Matas Baukys nepavarg
stantis skautų rėmėjas, šiuo kart., 
naujoms vėliavoms padarė kom
binuotą dėžę, menišką iš plasti
kos rūtos šakelę vėliavos koto 
viršūnei. Jis buvo vaišių šeimi
ninkas. Baukys labai taiklus šau
lys ir šiais metais vyresniųjų eki
poje laimėjo pereinamąją tau
rę šaulio Vlado Selenio. Šaulė

Detroito skelbimai
rETFTs^TuTRTus

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda “Plaster Board”. Visų rūšių

grindų lr sienų plytelSs.
12787 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patricia Bandža 
Algis Zaparackaa

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

VedSjaa—RALPH J. VALATKA
17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

TEL. 537-5550
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jos bei Dariaus - Girėno klubo | 
pastangas, padaryti L. namų a- 
pylinkę saugesnę.

Lapkričio 15 d. renkasi Lietu
vių namų draugijos svečiai ir at-

‘sistebėti negali. Draugijos paža
dai išpildyti: automobilių aikštė
je paskutinis namas nugriau
tas, vieta išlyginta, pasamdyti 
sargai gražiai rikiuoja automobi
lius. Aikštė, paskutiniam namui 
nugriovus, baigta lyginti tik prieš 
pat svečiams renkantis, dulkės 
dar nenusėdusios. Ir čia būta tal
kos ir pasiaukojimo.

Kur neseniai stovėjo namai, 
laužai ir neaiškūs juodukų lizdai, 
dabar saugiai rinkosi svečiai. Tie 
kurie rečiau lanko L. namus bu
vo nustebę ir su tam tikru pasi
tenkinimu. Tiek daug padaryta - 
palyginti trumpu laiku.

Vakaro programai vadovavo 
akt. Justas Pusdešris. Pirm. dr. 
Vytautas Mileris padėkojęs tiems 
kurie parėmė L. namų pastan
gas paskaitė keletą pavardžių, ku
rie įteikė šimtines šio parengimo 
proga. Vėliau dr. V. Mileris bene 
kas pusvalandis ėjo prie mikrofo
no ir vis skelbė naujus šimtinių 
aukotojus.

Pirmas ir pats stambiausios 
namų rėmėjas buvo nekilnojamo 
turto brokeris Juozas Briedis, ku
ris įteikė net dvi šimtines, tai jau 
šio dosnaus lietuvio ketvirta ir 
penkta šimtinė.

Bronė Selenienė įteikė ketvir
tą šimtinę; po trečią šimtinę da
vė: Stasė ir Vacys Urbonai, Kazys 
Ivoškus, Povilas Vaitekūnas. Po 
antrą — Jadvyga ir Juozas Čer
niauskai, Liudas Griunovas, Jo
nas Butkus, Lionginas Pečiūra, 
Antanina Jonynienė, Jonas Mar- 
šalkovičius.

Naujais L. namų šimtininkais 
io pobūvio metu tapo ir po šim

tinę įteikė dr. Vyt. Mileriui - Vla
das Mumgaudas (Toledo, Ohio), 
Sofija Pakniėnė (Toledo), dr. 
D. Naikauskienė (Windsoras), 
gilutė ir Petras Januškai (Wind- 
soras), p. Šalkauskienė (Toron
tas), Kostas čiuželiSj Vytas Alke- 
vičius, Regina Hillenbrand ir 
Povilas Banelkevičius. Viso va
karo metu dr. V. Mileriui buvo į- 
teikta daugiau 2,000 dol.

Dovanų laimėjimų vajui vado
vauti valdyba pakvietė Viktorą 
Perminą, kuris šį darbą sėkmin
gai atliko. Išplatinta už 1,624 dol. 
ir gryno pelno gauta 1500 dol. 
Ir čia pasižymėjo dr. V. Mileris 
išplatindamas gydytojų ir sve
timtaučių tarpe už 800 dolerių.

Laimėtojams buvo paskirtos 
keturios dovanos. Jonas Stasys 
buvo dvigubas laimėtojas - lai
mėjo dvi dovanas iš eilės: dail 
V. Petravičiaus ir dail. A. Petri
konio paveikslus. Dr. Kallman 
(svetimtautis gydytojas pirkęs 
knygutes per dr. Milerį) laimėjo 
dail. Vyt. Ogilvio paveikslą, ir 
brpliai Bacevičiai “Aidas” įmonės 
savininkai televizijos aparatą.

Iš viso pobūvis davė 5000 dol.
Vakaro metu meninę progra

mą atliko Galinos Gobienės va
dovaujama tautinių šokių grupė 
Šilainė ir Stasys Garliauskas. Ši
lainės šokėjai, akordeonu paly
dint windsoriečiui Andriui Čerš- i 
kui, gražiai pranešinėjant ir šo
kius apibudinant Reginai Mar- 
čiukaitytei, šoko darniai, grakš
čiai, vikriai, drausmingai; šokė
jai gerai paruošti, vienetas gerai 
susįšokęs, šoka lengvai, su pasi
tikėjimu. Šilainėje keičiasi vei-

ruošimui 1972 metų jaunimo kon 
gresui.

Finansų sekr. L. Šulcas pasiūlė 
sušaukti specialų posėdį ir vieną 
kartą užbaigti seniūnų paskyri 
mą. Iždininkui vėl nedalyvau
jant, to darbo šiame posėdyje ne
buvo įmanoma tęsti. Čia reikia 
pastebėti jog apylinkės valdybos 
darbas ne visada vyksta taip sklan 
džiai, kaip buvo tikėtasi.

Sekantis valdybos posėdis įvyks 
gruodžio 17 d. 7:30 vai. Diėvo 
Apvaizdos parapijos salėje, (sln)

ŠIMTINIU BANKETAS 
LIETUVIU NAMUOSE

Šimtinių baliaus, atrodo, dar 
bent Detroite nebuvo. Rengėjai, 
Lietuvių namų dr-ja tokio ba
liaus neplanavo ir neskelbė, bet 
taip atsitiko beveik atsitiktinai, o 
gal ir įvertinant L. namų draugi

Gabijos tunto skautės turėjo ypatingas iškilmes, paiiventino 2 vėliavas 
ir -buvo apdovanotos skautės. Nuotraukoje iš kairės: Danutė Sventic
kaitė ir Danutė Petronienė po apdovanojimo Tėvynės dukros žymeniu.

- -- • „.... Nuotr, K. Sragausko

Detroito skaučių Gabijos tunto lapkr. 16 d. vėliavų krikšto tėvai su 
viešniom. Iš kairės: Eugenija Bogutaitė, Antanas Petrauskas, Irena 
Radzevičiūtė, Malvina Jonikienė, Aurelija Balašaitienė. Stovi: Dan
guolė Jurgutienė, dr. Vytautas Mileris, Marija Milerienė, dr. Gustavas 
Petersonas, Ritngailė Zotovienė ir Vincas Tamošiūnas. Trūksta krikšto 
motinos Stasės Hotrienės. Nuotr. K. Sragausko

BOSTONO ŽINIOS
Koncertas dalyvaujant sol. Barui

Šv. Petro parapijos choro kon
certas ruošiamas šį sekmadienį, 
lapkričio 30 d. Nedidelis pasi
šventėlių choristų būrys nepasi
duoda bendram sustingimui, ku
ris vis daugiau reiškiasi mūsų iš
eivijoje. Niekeno neremiami, nes 
karinami ir moraliai silpnai teat
lyginami, metų metais nepagerb
ti ir neįvertinti, jie purena lietu
vių dainos barą, įdėdami didžiu
les pastangas šioje nedėkingoje 
dirvoje. To darbo pasėka šiam 
koncertui paruošta beveik visai
nauja programa, didžiam mūsų gram°Je
dainininkui Stasiui Barui daly 
vaujant. Jis į savo dainuojamą 
repertuarą įpynė Bostono lietu
viams dar ne kartą negirdėtų dai
nų ir arijų.

Choro repertuaras grynai lie
tuviškas. J. Gaidelio lyriškas cho
ras “Žaliojoj pievoj” iš operos 
“Dana”, kuriame atsispindi lie
tuviškos gamtos ilgesys. J. Ka
činsko “Beržas” bus pirmą kartą 
išpildytas Amerikoje. Ši daina ke
letą kartų kitų chorų buvo ban
dyta išmokti, bet ųęsėkmingai, 
dėl savo impresionistinio stiliaus 
ir neįprastos harmonijos.

Kaip visada, Stasio Šimkaus 
choriniai kūriniai pasižymi skam

dai, kojos, šokėjai, bet grupė ir 
jos šokis lieka vis tas pats per iš
tisą dvidešimtmetį.

St. Garliauskas paskaitė du sa
vo sukurtus linksmus dalykėlius, 
Detroito lietuvių ir L. namų ak
tualijomis, linksmai nuteikdamas, 
svečius.

Banketo metu pagerbtas 70 
netų proga, vienas iš veikliųjų
L. namų ir D.-G. klubo veikėjų, 
Jonas Atkočaitis. Dovaną drau
gijos vardu įteikė Genovaitė Vis
kantienė ir Vincas Šarka, o visi 
pobūvio dalyviai niekuomet ne
pailstančiam J. Atkočaičiui sugie
dojo ilgiausių metų: Ilgiausių 
Metų, Jonai. VI. Selenis

TRUMPAI
—Dr. Jono Sims minėjimas. 

Amerikos lietuvių tautinės sąjun
gos skyrius lapkričio 30 d. 12 vai. 
L. namuose rengia savo garbės 
nario ir visuomenės veikėjo dr. 
Jono Sims penkių metų mirties 
sukakties paminėjimą. Šv. Mišios 
už jo sielą bus atnašaujamos tą 
pačią dieną 10 vai. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime.

— SLA 352 kuopa rinks nau
ją 1970 metų valdybą gruodžio 
7 d. 12 vai. L. namuose. Taip 
pat bus nuominuojami kandida
tai į Pildomąją tarybą. Po susirin 
kimo kuopos veikėjos pavaišins 
visus kava ir pyragaičiais.

—Naujų Metų sutikimą ruo
šia Lietuvių Namų draugija sa
vo namuose ir L.B. apylinkės 
valdyba Mercy Kolegijos salėje.

— Vilija Baukytė, aktyvi lietu
vaitė ir skautė, pakelta į paskau- 
tininkės laipsnį.

Gruodžio 7 d., sekmadienį - 
'dail. Rimo Laniausko dailės paro
da atidaroma 11:30 vai. L. na
muose. Rengia Dainavos jauni
mo stovyklos valdyba.

— Dainavos .. stovyklavietės 
tradicinis rudens balius įvyks, lap
kričio 29 d. 7 vai. St. Clemens 
salėje, (sln)

bumu ir gražiu balsų vedimu. 
Pokylio choras iš operos “Pagi- 
rėnai” pilnas šviesios ekspresi
jos, yra meistriškas tokios rūšies 
kūrinys. Nors visai neturi lietu
viškų motyvų, neišaiškinamu 
būdu pasiekta lietuviškos muzi
kos nuotaika. .

Broniaus Budriūno kantata 
“Lietuvos šviesos keliu”, įtrauk
ta į būsimos dainų šventės reper
tuarą. Choras išpildys keletą į- 
domių kūrinių. Poetų Bernardo 
Braždžionio ir Stasio Santvaro 
tekstai vyrauja šio. koncerto pro-

Akompanuoja prof. Vytenis Va 
syliūnas, kantatos solistas Be
nediktas Povilavičius.

Esame dainininkų tauta, bet 
mūsų chorai nyksta. Šv. Petro pa
rapijos choras, vedamas muziko 
Jeronimo Kačinsko, dar laikosi. 
Todėl nepraleiskime progos šį 
sekmadienį pasidžiaugti choru ir 
solistais.

' Solistas Benediktai) Povilavičius, 
kurio rečitalis įvyksta Bostone 
gruodžio 7 d.

POVILAVIČIAUS REČITALIS

Solisto Benedikto Povilavi 
čiaus dainų ir arijų rečitalis įvyks
ta gruodžio 7 d. 3:30 vai. po pie
tų Lietuvių Piliečių D-jos didžio
joj auditorijoje, 3-čiame aukšte, 
So. Bostone. Programoje bus iš
pildoma: visa eilė rinktinių tau
tinės muzikos kūrinių. Solistui a- 
kompanuoja muzikas Jeroni
mas Kačinskas. Dalis pelno 
skiriama Balfui.

(Nukelta į 6 psl.)

...before she was bom
The March of Dimes wants every 
nother-to-be to know that prenatal 
:are can reduce birth defects — 
hat the rubella (German measles) 
>accine and the Rh vaccine can 
educe birth defects.
-preventbirth defects
ffii e to t h oJI AII'flt H /« »!/>Ld
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DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveiksiu, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.
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Apsimoka skelbtis DRAUGE 
ties jis plačiausiai skaitomas Ir 

uvių dienraštis Gi skelbimų kai
i «s visiems prieinamos
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VISI Į BALFO CLEVELANDO 
SKYRIAUS

Banketą-Koncertą
š. m. lapkričio 29 d. 6 vai. 30 min. 

gražioje N. Parapijos viršutjnėje saleje
TRUMPJĮ PROGRAMA IŠPILDYS:

Solistė DALIA KUČENIENĖ, muz. DARIUS LAPINSKAS

ir jaunas pianistas VYT. PUŠKORIUS 

Šokiams gros J, PAŽEMIO orkestras.

Skyriaus Valdybą ir 
direktoriaį |

HIGH RATES
CURRENT RATE

' 4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR
SAVINGS

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

1970 PLYMOUTH-
BARRACUDA

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8” 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT-BAKRACUDA, ROAD RUNNER 

G T X, FŲRY — DUSTEK

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

-JŠ

5
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $10.000,00, 
and tharaafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

INSURED

per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computcd and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

a I
llederol

avisigs
PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai, 

SOUTHYVEST FURNITURE CO.
6200 S. Western
llllllilIUIIIIIIIIIIIlMIlIlItlIlIlIllJ

TeL GR 6-4421
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JEIGU JUMS KEIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 Mest 68r«l Streel 

CHK’AIU) 29 n,LINOlP

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

i5
F

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year — in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings ara paid at 
maturity.

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. UI. 60608 

VIrginia 7-7747



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 26 d.

BOSTONO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 pusi.)

MUZIKAI VASYLIŪNAI

6

Bent tremties lietuviams, jei
gu ir ne visiems, tai daugumai 
yra pažįstamas ar nors girdėtas 
smuikininko Izidoriaus Vasyliū- 
nd vardas. Muzikos mokslus Va
syliūnas pradėjo Kaune konser
vatorijoje pas prof. Grevesmuehl. 
Laisvoj Lietuvoj Vasyliūnas bu
vo valstybės operos ir baleto kon
certmeisteris, Kauno ir Vilniaus 
konservatorijų mokytojas-profe- 
sorius. Pasitraukęs į vakarus gro
jo Vienos simfoniniam orkestre. 
Iš Vokietijos emigravo į Kolum
bija. La Universidad dėl Cauca, 
Papayan, Kolumbijoj, buvo smui 
ko klasės profesorius. Iš Kolum
bijos atvykęs į Ameriką, buvo var 
goninku lietuvių parapijoj Law- 
rence, Mass., o vėliau Cambridge. 
Grojo Cambridge ir Bostono ci- 
vic orkestruose, buvo Massa- 
ėhusetts Civic Symphony koncert
meisteriu. Yra South End Music 
Center ir Brookline School of 
Music mokytojas.

Izidoriaus Vasyliūno buvo ir 
yra plati koncertinė veikla kaip 
Lietuvoje, taip ir kituose kraštuo-( 
se. Amerikoje jis pats organizuo-, 
ja koncertus ir pats juose išpildo 
programą.

Yra išleidęs paties įgrotus smui
ko sonatų plokšteles.* Lietuvių 
švietimo metais surengė net še
ši us koncertus.

Izidorius Vasyliūnas yra lyri
kas, jo smuikavimo tonas išieš
kotas, šiltas ir dailus. Jo koncer
tuose jo smuiko piano palydovu 
yra jo sūnus Vytenis.

Papayan konservatorijoj Vyte
nis mokėsi muzikos. Atvykęs į 
Ameriką ir dar lankydamas aukš
tesniąją mokyk. Lawrence, Mass,1 
dažnai pavaduodavo vargoninką 
tėvą. Baigęs aukštesniąją mokyk
lą, Harvardo universitete studija
vo fiziką, bet nemetė ir muzikos. 
Muziką studijavo N. Anglijos kon 
servatorijoj. Visada pianu palydi 
tėvo smuiką koncertuose, akom
panuoja solistams ir net pats at
lieka vargonų koncertų partijas. 
Vytenis Vasyliūnas yra pianistas

What makes a man leave 
the people he knows, the home 
be made, even the ląnguage 
he speaks, to come here?

A hetter way to live.
Where an ordinary man can 

do the things he thought were 
just for oth; .

Where a man can own his 
own home. Maybe with a back 
yard and a fence.

Where a man can give his 
children an education. A good 
one at that. 5

This is American living.
And there are waiting lists, 

ten feet tall, of immigrant 
families waiting to come here.

Most of us know about the 
good things around here.

Although sometimes we 
forget.

So what are we supposed 
to do?

Well, for one thing, we can ’ 
invest in our country. Not 
everyone can hoast that.

Invest in U.S. Savings Bonds.
They help make America > 

economically strong.
And there’s nothing wrong

■ not pay far odvarftMrmM*.
terviee ln coop*rati«n wilh Thn 

? Vdvctliking CmiMU.

Hali, Bostone, vyksta Vasyliūnų 
smuiko-piano koncertas -rečita
lis, į kurį tikime atsilankys daug 
lietuvių.

P. Žičkus

PARDAVIMUI

X Parduodama pilna lietuviš
ka enciklopedija. Skambinti po 
6 v. v. ted. 922-5507.
Pardavimui: valgomojo komplek
tas, berniuko miegamojo komplek
tas, šaldytuvas. “Turąuoise” (mė
lyna) spalvos: 3 kėdės, lempa ir 
paveikslas. Skambint 434-8441 ar
ba 323-1198

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agenev. 2925 W. <13 PR 8-6032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dSl pa
tarnavimo nemokamai.

PADĖKA
MOSU MYLIMAM VYRUI IR TĖVELIUI

A. + A. VYTAUTUI PAGIRIUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė velioniui pasku
tinį patarnavimą ir taip nuoširdžiai užjautė mus mūsų gyvenimo 
skaudžiausiose valandose.

Nuoširdžiai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, už atnašautas Šv. Mišias ir suraminantį pamokslą 
bažnyčioje, už velionio palydėjimą į amžinojo poilsio vietą — 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, už atlaikytas pamaldas kapinių 
koplyčioje ir prie velionio kapo.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už gausias Šv. Mišioms aukas, prisiųstas gėles ir pareišku- 
siems mums šioje skaudžiausioje likiminėje valandoje užuojautą 
žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Ypatingą padėką reiškiame dr. Jadvygai Dubinskienei, gimi
nėms; Filomenai ir Narbutui Taruliams, Halinai ir Vaclovui Bag
donams: mūsų artimiesiems — Eugenijai ir Broniui Blinstrubams, 
Veronikai ir Jurgiui Janušaičiams už nuoširdžią pagalbą tvarkant 
laidotuvių reikalus ir visokeriopą mūsų globą šiose sunkiose gy
venimo valandose.

Dėkojame velionio karstą į amžinojo poilsio vietą nešusiems: 
Br. Blinstrubui, V. Bagdonui, A Galinaičiui, R. Drukteiniui, E. 
Rupkui ir J. Janušaičiui ir visiems velionį lankiusiems koplyčioje, 
dalyvavusiems gedulingose pamaldose bei palydėjusiems į amžinojo 
poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū laidotuvių direktoriui John Evans už rūpestin
gą ir nuoširdų patarnavimą.

ŽMONA ELENA IR DUKTĖ GAILUTĖ

ir vargonų virtuozas. Yra suren
gęs keliasdešimt smuiko ir forte
piono koncertų, o taip pat var
gonų bažnytinius koncertus. Tai 
muzikos sritis.

1962 m. Vasyliūnas gavo Har
vardo u-te b.s. laipsnį iš fizikos. 
Toliau tęsė fizikos studijas MasSa- 
chusetts Tech. Institute (M.I.T.), 
kurias baigęs ir apgynęs diserta
ciją gavo daktaro laipsnį. Tame 
pačiame M.I.T.' pasiliko dirbti, 
yra asist. profesorius, o taip pat 
dirba fizikos tyrimų darbus. Tai 
taip ir neaišku, ar Vytenis Vasy
liūnas yra daugiau muzikas ar fi
zikas? Greičiausia yra taip, fizi
ka yra pragyvenimui, o muzika 
širdžiai.

Vasyliūnų rengiami koncertai 
Jordan Hali Bostone reikalauja 
daug išlaidų ir, nemanytume, 
kad jų lankytojai padengia tas 
išlaidas. Tačiau Vasyliūnai ne
pavargsta ir neapleidžia dailiosios 
muzikos populiarinimo. Gruo
džio 6 d. 8:30 vai. vakare Jordan

with a little old American 
pride.

• For another thing, Bonds 
help you.

They grow at a guaranteed 
rate, so you’ll have a nice bundle 
for some rainy day.

What’s more, Savings Bonds 
are easy to buy.

You can pick them up vvhere 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does the 
paper work.)

Or you can buy Bonds tvhere 
3 >ank.

vvhen a family leaves hehind 
an old familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons.

Reasons you 
might likę to 
invest in. .

►

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO!

J. S A li E 
>455 So. Kedzie

AGENTŪRA 
Namų. gyvybės, 

automobiliu,
sveikatos. biz
nio.
Patogios lšsl
mokėjimo s»-
lygos.

V I C I U S
Avė.. PR 8-2283

Apsimoka Bkelbtis DRAUGE 
ieš jis plačiausiai skaitomas lie- 
cuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
tos visiems prieinamo."

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radi ja ■ 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2346 VV. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

/metasi^., j

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame vigų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku
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BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421
Vakarais skambinti VVA 5-3607 

P. Rudėnas K. šimulis 
i«miBHtHi»iRffliiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHfiiiiiiiniitiHiiiiiimiiuinniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiinimi«B

šiuinrN?ATrunuvį~
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 69 St. Tel. WA 5-2737
2608 W. 09 St. Tel. VVA 5-2787
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
... i- —   —w^w-—-

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027*4 S. Anna Avė., Lyons. 
Illinois. Telef. 447-8806.

_____ REA L ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO

-ienaben, of M L.B
A L E X ŠATAS - R EALTOR

Malu offiee 5727 W. Cermak Rd.. Cicero, III Tel. OL 6-2ZS8

Tvoros, Sto
geliai, Durys

„ Langai, Ryn-
lurtane šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park . «p .
r kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigų os ir turėklai 

*r išsirinkti iš katalogo.
’iimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiimimimiimiiiiiiimiiiii HELP VVANTED — MOTERYS

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

COMPTOMETER OPER., SVVITCHBOARD OPER.,
C A S H I E R

SOME EXPERIENCE DESIRABLE
Free life and Hospitalization insurance. Pension plan — paid holi- 
days.Liberal vacation plan.

Phone for intervlew Appointment — Mr. Heraty 829-3000
LLOYD J. HRRISS PIE COMPANY
1751 VVest Hubbard Street, Chicago, Illinois

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar-; 
kotni pilietybės dokumentai. Pildo- | 
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 moderniu butu
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuve - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. m.ed. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Roekwell. 
$18,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai

, APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga 1
2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 

mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,600.

Trys geri butai ir švarus ofisas, 
gražus dviejų aukštų mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 69 — Califor
nia. Imokčti 6,000.

2 butu mūras, 2 auto garažas, Ge
ležinS tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

8 kamb. gražus mūras, 1% vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. ImokSkit $6,000.

5*A kamb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, (mokėti $4,000.

3*^ butu mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. įmokėti $12,000.

6 kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
1% vonios. Arti 71 ir California. 
įmokėti $5,000.

štai 4 butu puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. $40,400. ,

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb, ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai. 
geros pajamos, 13,900.

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43.000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

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

5*^ kamb. 9 metų mūr. split-level, 
prie 111-tos ir Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 ir Tal
man. $27,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

6 kamb. (4 mieg.), 18 'metų mūr. 
bungalow. prie 72 ir California 
$24,700.

1*4 aukšto švarus med. prie 66 ir 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $18,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas. 
$19,5*0.

11 butų, 10 metų, X-Jų aukštų mū.r 
uamas prie 71 lr California. $152.*00

XI p. tinkamas statybai sklypą* 
prie 72 lr Maplevvood t *0,600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME IAX — NOi AMATAS 

IMIGRACIJA

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

Remkite “Draugų”.

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP 
General Contractors 

5 8 5 - 5 2 8 F

PROGOS OPPORTUNITIES

Parduodamas RESTORANAS 
Geroj vietoj.

Turi greit parduoti.
1902 VYest 47ih Street

PHONE — 247-9617

MISCELLANEOUS
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RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 VVest 63rd Street 
Užsieninių ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mfechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208*4 VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 0-433#

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
J RUDIS — TeL CL 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumu

A. VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 
Telef FRontier .6-1882

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 VVest 69th Street 
TteL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-conditioning — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. tVestern. Chicago 9. Hl.

HELP VVANTED — VYRAI

TAILOR FULL TIME
Experience in Men's Clothing* pre- 
ferred, but not esaential. We will 

train. Many company benefits. Apply 
in person 9:30 a. m. to 9:30 p. m.
ROBERT HALL GLOTHES
Houtes 45 & 83 Mundelein, Hl. 

PHONE — 500-5369

GENERAL
LABORERS

GRINDERS AN MACHINE 
OPERATORS NEEDED

Some experience helpful. Excel- 
lent working conditions.

JOMAG ROLLER COMPANY 
2250 VVestern Avenue 

Park Forest, Illinois

W fl N T E D 
All around Tailor
Apply-

REUABLE TAILORS 
210 W. Van Buren — WE 9-3627 

EXPERIENCED

WAREHOUSE
MAN

For large company. Excellent ben
efits and working conditions.

^^Jkpply —
MR. COPA

FORT DEARBORN PAPER 
COMPANY 

PHONE — 376-0355

EXPERIENCED PORTER
Wanted for restaurant — Free 
įmeals, good conditions. Apply:

McDONALDS 
6900 VVest Ogdea Avenue, 

Bervvyn, Illinois

WAREHOUSE MEN 
& GLASS CUTTER

ExceH't vvorking conditions. 
Experienced or will train

CADILLAC GLASS 

COMPANY 
M0 6-9800 Mr. Scott

JANITORS
We have jobs open 

N O W .

Good pay, many bene

fits. For appointment,

Call 561-4197

Career Opportunities 
SKILLED WELDERS AND 

TRUCK BODY

MECHANICS
Top pay plūs overtime. Health and 
accident insurance. Company fully 
paid pension fund.

PARAMOUNT TRUCK BODY 
COMPANY

2108 VV. Fulton — Tel. 666-6444 
Ask for MR. PHILLIPS

HELP VVANTED — MOTERYS

Accounts Payable

CLERK
To assist manager in accounts 
payable department — for large 
cosmetic company. Excellent con
ditions and company benefits.

Mr. Sapoznik 

243-1600

Looking For Action!
The Central Condominium Mar- 

ket Place can provide the place to 
svving into high commissions.

Call Mr. Evert — 637-2828

EXECUTIVE SECRETARY 
in sales

WERNER - KENNELLY OO.
PERSHING RD at WABA8H 

Kar Interview Call 
W. P. SALMON. Vice President Salei

943-7711

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds

7** Cwynw»«ūl A** w for fth



Programoj dalyvauja: 
poetė BIRUTE KEMftŽAITE 
aktorius JUOZAS VALENTINAS 
ir akordeonistas, dainininkas

JUOZAS VAKEIRA

KVIEČIAME VISUS BENDRADARBIUS, SKAITYTOJUS IR LAIKRAŠČIO BIČIULIUS Į RENGIAMĄ g. m. LAPKRIČIO MEN. 29 DIEN4 (ŠEŠTADIENĮ) 
RUDENS SPAUDOS BALIŲ, KURIS ĮVYKS BALIO PAKŠTO SALEJE — 2801 ĮVEST 38th STREET.

LAISVOSIOS LI ET U VOS — S P A U DO S BALIUS!
NUOTAIKINGA PROGRAMA. PUIKUS BALIO PAKŠTO ORKESTRAS ŠOKIAMS IR KITI BALIAUS PAĮVAIRINIMAI SUTEIKS PUIKIĄ NUOTAIKĄ. 

Šalta ir šilta vakarienė. KVIEČIAMI VISI — VISI! Pradžia —,8-tą vai. vakaro.

ĮĖJIMAS ...................................  tik $5.00
Studentams ........................................... $3.00

Norintieji iš anksto užsisakyti staliukus 
— skambina LAISVOSIOS LIETUVOS 

Telefonu — 476 - 3371.

JŪSŲ VARDAI SKAMBĖS DAINOSE

Šaunus būrys mūsų mokyk
linio jaunimo ir Vyčių choras 
praėjusį sekmadienį didesniems 
ir mažesniems davė tikrai gra
žų koncertą, kurio pagrindinė 
dalis buvo velionies komp. J. 
Bertulio kantata “ISugrįžimo 
giesmė”. Koncertu prisiminta 
velionis kompozitorius ir mūsų 
žuvusieji už laisvę. Koncertas 
įvyko Gfflige Parko salėje, kuri 
Ibuvo sausakimša didžiųjų ir ma 
žųjų.

Pradžioje Vyčių choras, va
dovaujamas muz. Fausto Stro- 
lios, padainavo Kur lygūs lau
kai, žodžiai Maironio, J. Tallat- 
Kelpšos, arr. E. Kiškio, Neuž
miršk, neužmiršk, sūnaitėli, — 
ž. J. Minelgos, V. Viltenio, Au
go kieme klevelis, — liaudies 
d., J. Karoso, Ramovėmai žen
klą, — ž. J. Motekaitienės, B. 
Jonušo, Laisvės daina, — ž. P. 
Vaičiūno, J. Žilevičius.

Po to J. Minelgos eilėraščių 
padeklamavo L. Mickutė ir R. 
Žukaiuskaitė, B. Brazdžionio 
eilėraštį A. Viktorą.

Braighton Parko mokyklos 
jaunesniųjų grupė, padainavo, 
Dviratuką, žodžiai V. Nemunė
lio, muz. J. Gaubo ir Dzinguliu
kus, žodž. IK. Jakubėno, muz. 
Gaubo. Po to visas mokyklos 
dhoras, vadovaujamas mokyk
los dainų mokytojo J. Kreivėno, 
padainavo: Vėjas, — ž. Aud
ronės, M. Budiriūno, Oi tu, pelė
da, — liet. liaudies daina, Kai 
du stos, — ž. Ad. Jakšto, M. 
Budiriūno, Per laukelį jojau, — 
liet. liaudies daina.

, Cicero lituanistinių mokyklų 
choras, vadovaujamas mokyto
jo J. Kreivėno padainavo: De
besėliui, — ž. Putino, Fausto 
Strolios, Oi tu, ąžuolėli, — liet. 
liaudies daina, Riedėkit, ginta
rėliai — A. Budriūno, Nemunė
li, Nemunėli, —« ž. V. Bložės, A. 
Bražinsko, Pupos, — J. Žilevi
čius. Akompanavo Ramona Kau 
naitė.

Sugrįžimo giesmė
Po trumpos pertraukos Vy

čių, Brighton Parko ir Cicero 
lituanistinių mokyklų chorai at
liko J. Bertulio patriotinę kan
tatą Sugrįžimo giesmę. Prieš 
pradedant mokinė Rita Likan
derytė ir mokytoja S. Jonynie
nė aptarė velionį kompozitorių 
kaip darbo ir pasiaukojimo 
žmogų, pašventusį savo gyveni
mą muzikai ir mokyklai. Cicero

mokinių choras sugiedojo “Am
žiną atilsį”.

“tSlugrįžimo gietsmė”, iš ma
žųjų ir didžiųjų krūtinių skam
bėjo pakiliai ir tiesiog sunku įsi 
vaizduoti kaip buvo sunku diri
guoti muz. F. ISlbroliai, tokiam 
dideliam ir nevienodo 'lygio ir 
pasiruošimo chorui.

Vyčių chorui irgi reikėjo ruoš 
tis, tačiau reikia stebėtis kiek 
darbo ir pasišventimo reikėjo 
J. Kreivėnui tuos mokinių cho
rus paruošiant, kad jie bent 
kiek derintųsi su suaugusiųjų 
Vyčių choru. Su mažais netiks
lumais viskas nuskambėjo gra
žiai, ypač kantatoj dalyvaujant 
solistei Genovaitei Mažeikienei 
ir varpininkui Vyt. Bilitavičiui. 
Prie pianino J. Byianskas.

Graudžiai nuteikė vaikų dek
lamuojami ir mišraus choro pa
ryškinantys posmai mūsų par
tizanams: “Bet jų vardai skam 
bės dainose, kol bus tauta gy
va”. Visi chorai buvo šiltai su
tikti . Koncertas buvo prasmin
gas paminėjimas mūsų ikiairių., 
partizanų, kankinių ir paties 
kompozitoriaus, apie kurį kon
certo programoje, tarp kitko 
rašoma,: “Žymi J. Bertulio kū
rybos dalis skirta vaikams ir 
vaikų mokymui. Labai maža kas 
jo kūrybos yra spausdinta spaus 
tuvėje, nes tai būtų per bran

gu. Lietuvoje jis buvo įsitaisęs 
įrankius, ir gaidas multiplikavo 
pats. Spaustuvėje atspausdino 
viršelį “Tulpių žaros”, o toliau 
taip ir išleido su tuo viršeliu 
apie 180 leidinių. Su sava spaus 
dinimo pramone Chicagoje jis' 

' paliko irgi virš 80 leidinių. Daug 
kas liko rankraščiuose, daug 
kas nebaigta. Į ligoninę važiavo
_  pasiėmė gaidoms rašyti po-
periaus. Liko nepriraišytas po
pierius ir pundai būsimiems lei
diniams viršelių.”

Koncertas buvo mielas ta 
prasme, kad gausus būrys vai- 
kų dainuoja ir kalba lietuviš-I. 
kai, minėdami tėvynę, kurios 
jie nematė. Gaila, ikad salė bu
vo permaža ir netinkama, kai 
vadinamam jaunimui skirtas 
Jaunimo centras toli gražu ne 
jaunimo buvo užimtas, o viskas 
buvo galima lengvai suderinti.

Baigdami norime paminėti iš 
tos pačios programos žodžius: 
“Jaunajai kartai teprimena tė
vynę visa, kas lietuviška gra
žiausia, o jos darbuose teskam
ba “Sugrįžimo giesmių” aidai.”

P. Svilius
—o—

— Greitai įsigyto turto aš 
nelaimimi. — Salemonas.

CHICAGOS ŽINIOS
STIPENDIJOS AKORDEONU 

BESIMOKANTIEMS

Music Foundation of Ameri
ca praneša, kad turi 250 stipen
dijų moksleiviams norintiems 
mokintis kr jau šiqk tiek besi- 
makusiems akordeonu. Mokslei
viai turi būti 7—14 m. amžiaus. 
Jie turi kreiptis į fundaciją raš 
tiškai paduodant pilną vardą, 
adresą, telefoną, metų skaičių, 
lankomą mokyklą ir skyrių, 
gautus pažymius, gražaus elge
sio liudijimą. Prašantysis turi 
tiktai pasižadėti, kad mokinsis 
bent 6 mėnesius, pamokas regu
liariai lankys ir kasdien repe
tuos. Fundacija nurodys muzi
kos mokyklą ir mokytoją. Ne
reikės iš šių pirkti instrumento, 
tiktai reiks nusipirkti reikalin
gas knygas. Reikia tuojau ra
šyti su prašymu: Mr. Thomas

Gordon, Music Foundation of 
America, 4353 Leland Avė., 
Chicago, III., 60630.

KATALIKŲ KOMANDA
GRUMjIS DĖL MIESTO 

ČEMPIONATO
Loyola akademijos futbolo 

komanda laimėjo katalikiškų 
aukšt. mokyklų čempionatą. 
Ateinantį šeštadienį Soldier 
Field stadione susitiks su vie
šųjų aukšt. mokyklų čempionu 
Lame Tech. Katalikų komanda 
bandys likti miesto čempionu.

MOTINA IR 4 VAIKAI 
ŽUVO GAISRE

Olga Camacho ir jos keturi 
mažamečiai vaikai žuvo gaisro 
metu namų antrame aukšte 
3228 Division st. Trys apsilan
kę svečiai buvo sužeisti. Šiaip 
nuostolių padaryta apie $2,000.

Brangiam tėvui
A. -J- A.

VINCUI DOMEIKAI mirus, 
jo dukteris JANINĄ ŠALNIENĘ, GENOVAITĘ ŠUKIENĘ j 

ir sūnų PIJŲ bei jų šeimas skaudžioje liūdesio valan
doje giliai užjaučia

Ben. ir Vita Neverauskai

A. f A. JONUI PAGNIER'
Prancūzijos Karo Aviacijos kapitonui tragiškai žu
vus, jo tėvus, mielą ZOFIJA JAKUBAUSKAITĘ (buvu
si mokytoja Raseinių apskrity), jos vyrą inž. Louis 
PAGNIER, žmoną ONA su šeima, seserį ONUTĘ su 
šeima ir brolį MYKOLĄ giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Ada ir Juozas šil'maj 
Stasė ir Ernestas šmidtai 
Lylė ir Armondas Veneziano

A A.
ONA AMBROSE 

PETROKAlTfl
Gyveno 915 West 20th Place.
Mlr5 lapkr. 25 d., 1969, 4:30 

vai. rytio, sulaukus SO m. amž.
Gimė Lietuvoje Kilo 15 Kau

no apskrities, Viduklės para
pijos, Kasu kaimo.

Amerikoje Išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Juozapas, marti Ro- 
selle, 6 anūkai. 6 proanūkai, 
sesuo Elejomora Žimančlus su 
šeima, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoje Miko brolis.
Kūnas bus pašarvotas treč., 

lapkr. 26. 6 vai. vak. Jurgio
Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvy lįs ponktad., 
lapkr. 28 d. iš koplyčios 8:30 
vai. rytio bus atlydėta i šv. Jur
gio parapijos bažnyčią., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės stela. Po pamaldi) bus 
nulydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose lart'dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, marti, anū
kai, proanūkai, lr kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

at

MARY BARSČIUS
(BARKER)
švenčiškaltė

Gyveno 3414 W. 4 Oth Street.
Mirė lapkr. 24 d., 1969, 6:10 

vai. vak.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me brolis dr. Charles Sven, 
brolienė Adolphine tr šėlimą, 
sesuo NeLlie Hanrahan, švoge
ris Daniel, brolienė Mary Bars
čius ir šeima, ir kiti giminės, 
draugai ir pažjstami.

Velionė buvo amžina narė: 
T. Marijonų, T. Saleziečių ir 
Šv. Kazimiero Sės., rėmėjų dr- 
jų. Priklausė Liet. R. K. Mo
terų s-gai 62 kuopai.

Kūnas bus pašarvotas treč., 
lapkr. 26, 6 vai. vak. Petro 
Bieliūno koplyčioje, 4348 S. 
CalMoirnia Avė.

Laidotuvės jvyks penktad., 
lapkr. 28 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta J švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčia, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio-- 
nės siela. Po pamaldų bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, sesuo, Švo
geris, brolienės lr kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Chicago Savings
and Loan Associatioa

tantinėmia. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

0 Ant visų knygelių 
«s kaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

STAJ NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

TOUI SAVIMI

INSURED

* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loan»
* Christmas Club
* Insnred Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

fanJly bills with onr spec’l
mone> order checks

* Sėli & redeem U .S. Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelere Checks
* Safe Deposit Boxe>

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
HOURS Mon 12 P M to 8 P.M Tues 9 to 4, Thurs. & Fri 9 to 8. Sat 9 to 12:30

Nuoširdi/ užuojautos žodį reiškiame 
mieliems

JONUI IR JUZEI DAUGĖLAMS 
gilaus liūdesio paliestiems dčl sesers a. a. Da
nutės Daugėlaitės - Zubovienės mirties.

T. ir A. Kučiai

Mylimam tėvui

A. + A.
JONUI PUTNAI mirus Lietuvoje, 

ALFONSUI PUTNAI ir jo šeimai reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

S. J. Beliūnai

A. -J- A.
MARY KRAUCHUNAS mirus, 

jos sūnui advokatui VIKTORUI su šeima ir broliui 
KAZIMIERUI BALTRUKONIUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Los Angeles, Calif.
Juozas ir Aldona Ruokiai

A. + A.

ONAI ŠATRA.?TIENEI
Lietuvoje mirus, sūnų ALBINU ŠATRAITĮ su šeima ir 

kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Aniceta ir Antanas Januškos

Sesutei Janinai Lietuvoje mirus, broliui
JONUI PALUBECKUI

................... IR ŠEIMAI,
reiškiame gilią užuojautą ir liūdįme kartu

Worcesterio “Neringos” ir “Nevėžio” tuntai 
ASS Skyrius ir tėveliai

iiiiiiiiiiiimnmiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimini
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-np lr Motorų Remontai)

5759 So VVestern Avenue
Kampas 58tb Street 

Tel. — PRospeet 8-9533 
'MIIIIIHIIIIIlllltiiiiniIHUIIHIIIlilliiilHi

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčia
2443 W. 03rd Street. Chicago. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

RTCMKTTTC “DRAUGĄ”

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SCNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest lįst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIK SS
LAIDOTUVIŲ DIR EKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAORAWIGZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218
2314 VV. 23rd PIaee TeL Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139PETRAS BIELIONAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. TeL YArds 7-3401



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. lapkričio m. 26 d. ■ X žara Glrniutė, Ramūno 
Girniaus ir Margos Pakalnišky- 

_ ,,, .. , . ... tės duktė, gimusi rugsėjo 11 d.
j Pittsburgh, krikštijama šį šešta 
dienį, lankričio mėfn. 29 d., Ne-27 d., Draugas neišeina. Drau- i

kaip sekmadienį. Kitas numeris 
išeis penktadienį, lapkričio 28 
dieną.

X Inž. Edmundas Kulikaus
kas iš Kalifornijos yra atvykęs 
į Chicagą dialyvauti Mokslo ir 
kūrybos simpoziume. Drauge su 
savo 5 m. amžiaus sūnumi An
driumi lankė savo gimines ir 
pažįstamus. Buvo užsukę į 
“Draugą”, ikur susipažino su re
dakcijos darbu ir spaustuvės 
įrengimais. “Draugas” paliko 
gerą įspūdį. Edmundas ir jo 
žmona Rūta yra aktyvūs, alkade 
minės skautijos Kalifornijoje 
darbuotojai.

X Akademikai skautai,-ės, 
atvykę į Chicagą simpoziumo 
proga ir joje gyvenantieji, ASS 
centro valdybos kviečiami susi
rinkti lapkr. 29 d., šeštadienį, 9 
vai. ryto Midway House patal
pose. Bus aptarti svarbūs orga
nizaciniai reikalai.

x Kun. Albinas Bielskus, 
Maizeville, Gilberton, Pa., liet. 
parapijos klebonas, porai dienų 
buvo atvykęs į Chicagą ir apsi
stojęs Pociaus šeimoje, Ta pro
ga svečias aplankė Draugą ir 
apžiūrėjo lietuviškos spaudos 
darbus.

X L.R-K.S.A. Chicagos apskr. 
susiartinimo vakarienė — ban
ketas įvyks š. m. lapkr. 30 d. 
3 vai. po pidtų Vyčių salėje. 
Vyčių choras vedamas F. 
Strolios, dalyvaujant solistui 
Al. Braziui, išpildys naujų, dar 
negirdėtų dainų. Lietuviškoji vi 
suomenė kviečiama skaitlingai 
dalyvauti.

X Mokslo išsivystymas “So-, 
vietų okupuotoje Lietuvoje” 

ninku draugovė ruošia kavutę bus diskutuojama tema dr. T. 
šį penktadienį nuo 5 vai. vak. Remeikio vadovaujamame foru- 
iki 8 vai. valk. Naručių bute, me mokslo ir kūrybos simpoziu- 
6441 S. Washtenaw Avė., vi- me, tuoj po atidarymo ceremo 
siems draugovės nariams ir atei nijų.
tiniukams svečiams, atvytai- x Cicero Antano parap. 
siems iš kitur. gvč. Sakramento adoracija į-

X Vytas A. Vilčiauskas, New vyks gruodžio 5, 6 ir 7 dieno- 
York, N. Y., žinomas mūsų kui- mis. Šv. Mišių pamaldos su pa- 
tūriininkas, sielodamasis mūsų mokslu 'bus 7 v. v. tomis dieno- 
spaudos išlaikymo reikalais, ne- mis. Tai dvasinis pasiruošimas 
pamiršo konkrečiai padėti, at- Kalėdų šventėms. Visi lietuviai 
siųsdamas 25 dolerių auka. Ge- parapiečiai kviečiami dalyvauti, 
i-aš-rdžiam aukotojui esame nuo x Brighton parko namų sa- 
sirdžiai dė.tingi. vininkų or-jos metinis susirin-

X Biržėnų klubo narių meti- tarnas įvyks lapk. mėn. 28 d. 
nis susirinkimas kviečiamas š. 7:30 v. v. parap. mokyklos pa
rų. lapkričio mėn. 29 d. 7 v. v. talpose. Kvieči'aani nariai, nuo- 
Ghicago savings & Loan Assoc. mininlkai ir svečiai gausiai daly 
salėje, 6245 S. Westem Avė. vauti, bus naujos valdybos rin- 
Riinkscme Įdubo valdybą, rev. kimai ir svarstomi nauji planai, 
komisiją ir pasitarsime kitais x Mary Pečiulis, Coldvvater, 
klubo reikalais. |Mich. dėkodama už kalėdines

korteles, prisiuntė 5 dol. auką.

go redakcija ir administracija ka|to p.^jimo bažnyaoje, 
bus uždarytos. Redakcija dirbs,

X Vysk. Juozapas Rancans,
buvęs Rygos agziliaras, 83 metų 
amžiaus, sunkiau serga St. Ma
ry’s ligoninėje, Grand Rapids, 
Mich. Lapkričio 24 d. ligonį ap
lankė vys.t. V. Brizgys, prel. L. 
Tulaba, ikan. V. Zakarauskas ir 
kun. dr. I. Urbonas. Nors ligo
nis silpnas, bet dar .buvo gali
ma su juo pasikalbėti, ir jis pra 
šė perduoti sveikinimus visiems 
lietuviams. Vysk. J. Rancans 
kunigu įšventintas 1911 m. bir
želio 12 d., vyskupu konsekruo
tas 1923 m. spalio 29 d. Tai 
vienas seniausių pasaulyje vys
kupų.

X Karolis Avižienis, JAV LB 
Ohicagos Apygardos valdybos 
narys, yra pakviestas Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo techniš
kuoju sekretorium. Jo pareigos 
yra,: surinkti visą simpoziume 
patiektą rašytinę įr užrekor- 
duotą medžiagą, kuria ateityje 
visiems suinteresuotiems bus 
galima pasinaudoti.

X Mokslo Ir kūrybos simpo
ziumo atidarymas įvyks ketvir
tadienį, lapkričio 27 d. 2:30 vai. 
p. p. (Ne kaip buvo pranešta 
pirmadienio laidoje 2 vai.). Vi
sus prašome savo vietas užimti 
punktualiai, kad laiku būtų ga
lima pradėti programą.

X Ateitininkų federacijos
centro vaidybos posėdis įvyks 
lapkričio 29 d. 7 v. v. Chicago
je, J. Paškaus bute, 7249 S. 
Saeramento Avė.

x Chicagos studentų ateiti-

X Vyčių centro valdybos po
sėdis įvyks šį sekmadienį, lap
kričio 30 d., Chicagoje, Shera
ton viešbutyje, Miehigan Avė. 
12 vai. Ibius užkandžiai, centro 
valdybos nariai, dėl kurių nors 
priežasčių negalį į posėdį atvyk
ti, yra prašomi savo pranešimus 
pasiųsti Daratai Dutkutei, 133 
Prospect Avenue, Maywood, 
N. J. 07606 Pranešimai neturė
tų būti siunčiami į viešbutį, nes 
daug kairių yra buvę, kad ne
buvo jie perduoti posėdžiui.

X Prof. dr. L. J. šimutis ir 
jo žmona mokytoja Zita sulau
kė dukraitės, nes prieš 'koletą 
dienų jų sūnus Leonardas ir 
marti tapo sveikos dukrelės tė
vais. Naujagimės tėvas yra 
profesoriaus pagelbininkas Mi- 
nnesotos universitete ir dokto
rantas, rašąs mokslo darbą — 
.disertaciją daktaratui įsigyti. 
Naujagime džiaugiasi seneliai 
Leonardas ir Angelą Šimučiai, 
nes juodu jau tapo proseneliais.

X Prof. dr. Eug. Gedgaudas 
ir prof. dr. A. Palubinskas grtuo 
džio 1 d. atvyksta į Chicagą, 
kur Šiaurės Amerikos radiolo
gų konvencijoj skaitys paskai
tas. Konvencijoj dalyvaus apie 
9,000 radiologų.

X Dalia Kelpšaitė, dėl gausy
bės darbo ir kitų asmeniškų 
priežasčių negali dirbti JAV 
LB centro valdyboje. Prašo pra
nešti, kad ji iš tų pareigų nuo 
X. 15 esanti pasitraukusi.

X Lietuvių fondo tarybos po
sėdis įvyks sekmadienį, lapkri
čio 30 dieną, 10 vai. r., Jauni
mo centre, Chicagoje. Visa ta
rybos nariai kviečiami posėdy
je dalyvauti.

x Tėvams darbais padėka — 
vertingiausioji senesniems dova-

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Redeguoja J. Placas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636

X Tik kelios dienos beliko
iki Grandinėlės spektaklio. 
Grandinėlė Šoks ateinantį sek-

Labai ačiū.
x Stasys Barzdukas P.L.

madienį, Marijos aukštesniosios B. Pirmininkas, buv. Alytaus 
mokyklos auditorijoje. Bilietų Gimnazijos Direktorius, š. m.
dar galima gauti Marginuose ir 
Margutyje. Padėkos dieną Mar-

lapkričio m. 29 d. 4 vai. vak. 
Jaunimo centre, Alytaus Gim-

gučio raštinė (9429 w. Mia,r-, nazijos sukaktuvinio suvažiavi- 
ąuette Rd. GR 6-2242 ir GR akademijoje, skaitys paskai- 
6-2271) , bus atidaryta nuo U: “Alytaus Gimnazijos pen
io vai. r. iki 1:30 vai. p. p. ir kiasdašimtmetis.
nuo 5 vai. iki 8 vai. vak. (pr.) x Reikalinga lietuvė

(pr.)
vaikų

X Geriausių šveicarų firmų auklė. Atskiras kambarys ir 
laikrodžiai vyrams ir moterims maistas plius alga. Namų ruo-
paprsti ir aukisniai. Pasirinki
mas didelis, kainos nupigintos,
išsimokėjimo sąlygos geros, iresnio amžiaus moteris. ISkam- 
Taip pat Speidel laikrodžiams t*int — Mrs. Vebeliūnas, tel. 
apyrankės. Terra, 3237 West 455-4300. (sk.)
63rd St., tel. 434-4660. (Sk.)

X NAMAMS pirkti pa
skolos duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

X RAŠOMOS MAŠINĖLES.
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angį. raidynu.
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų;
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr.,
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais: |
tel. 476-7399.

PADĖKOS DIENA
Daugiau negu prieš tris šim

tus metų atgal, “Mayflovver” 
laivu atvyko anglai į šį kraštą. 
Kelionė per Atlantą užtruko 
šešiasdešimt tris dienas. Kad 
Dievas leido jiems atplaukti į 
Ameriką ir gerai įsikurti, jie 
Jam dėkojo ir su indėnais kar
tu surengė didelį balių.

Nuo to laiko Amerika prisi
mena tą įvykį ir kiekvienų me
tų lapkričio mėn. 4-tą ketvir
tadienį švenčia Padėkos Dieną. 
Tą 'dieną dėkojame
mumis suteiktas dovanas. Tą 
dieną daug žmonių praleidžia 
savo šeimose, su giminėmis bei 
draugais.

Aldona Steponaitytė,
Dariaus - Girėno lit. m-los 

VUI sk. mokinė

IR VĖL NAUJA DIENA

Mergaitė grėbia nukritusius lapus 
. . v Piešė Danutė Nykštėnaite

Dievui UŽ' ii m. gy. Kazimiero lit. m-los Cle
velande mokinė.

į žemę. Pakelyje jie susijungė 
su trečiu astronautu Collins ir 
visi trys ketvirtadienį nusileido 
žemėje.

Didelę dalį šios kelionės ste
bėjau televizijoje ir labai džiau
giausi, kad ji laimingai pasise
kė!

Laimutė Švarcaitė,Jau vasara baigėsi. Ilgos šil
tos vasaros dienos šaltėja ir
trumpėja. Lapai krenta nuo Clevelando Vysk. M. Valančiaus
medžių ir visiems prisimena va
saros atostogos. Kartais šaltą, 
lietingą dieną sėdžiu prie lango 
ir mintys klaidžioja po Wiscon- 
sin miškus. Kartais nurieda ke
lios ašaros, kai pagalvoju apie 
atsisveikinimą su naujais drau
gais.

Jau antras mėnuo einu į mo
kyklą, Nėra laiko svajoti apie 
vasaros malonumus. Reikia rim 
tai žiūrėti į mokyklos reikalus. 
Negalime be rūpesčių gulėti amt 
pliažo. Anksti rytą reikia keltis 

ą, grįžus reikiara, 284 Alvudo radio paskaita ir eiti į nr 
Padėkos Dienoj, 10 v. r. .Sophie ruošti pamokas ir kitą dieną vėl
Barčus Radio šeimos valandoj.

x J. Bubnys su žmona, pa
skaitę spaudoje apie Balfo tra-

iš naujo.
ŽivUė Podytė, VUI kl. 

“Pirmieji Žingsniai” K. Done-
dicini vajų, atvyko pas apskr. Haičio m-los laikr. nr. 1, 1969. 
iždininką K. Čepaiti, 6722 So.
Campbell Avė., ir įteikė Balfui 
auką. Tai yra gražus pavyzdys 
visiems.

Marija Gidonė Steponavičienė lap
kričio 8 d. Clevelande laimėjo Ohio 
valstijos erdvės gražuolės titulą. 
Čia ji gavo trofeją ir visą eilę do
vanų. Gruodžio 4, 5 ir 6 d. ji da
lyvaus visų valstijų varžybose Cle
velande, kuriose bus išrinkta Ame
rikos erdvių gražuolė. Marija stu- 
d'iuoja meną, modeliuoja suvažia
vimuose ir televizijoje.

šos nei virimo nereikia. Galiibū- 
ti tik gimnaziją bangus ar vy-

DEDIKACIJOS ŠVENTE 
ARTĖJA

Istoriniai didelis lietuvių skaičius pirmą kartą susirinks 
Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

Netrukus bus 
šioje šventėje.

paskelbta registracija nornčiųjų dalyvaut

Aukotojų ir jų paminėtų asmenų varda lks ateičiai spec a 
liose knygose Vatikane ir lietuvių archyvuose.

Neatidėliokite atsiųsti savo auką. Siųskite adresu:

.(«*•/i lįgsai

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL, 2701 W. 68th St. 
Chicago, III. 60629.

PIRMASIS ŽMOGUS 
MĖNULYJE

Šią vasairą atostogas pralei
dau Cape Code. Kaip tok tą sa
vaitę mūsų trys astronautai: 
Armstrong, Aldrin ir Collins iš
skrido į mėnulį.

Namelyje, kur vasarojome, 
nebuvo televizijos. Iš anksto ją 
išsinuomavome, nes planavom 
žiūrėti šį ypatingą įvyikį kada 
pirmasis žmogus išlips mėnu
lyje-

Sekmadienį beveik visą dieną 
praleidome prie televizijos. 
Apollo 11 laibai punktualiai ir 
gražiai nusileido (mėnulyje. Per 
televiziją rodė mėnulio paveiks- 
lus. Mėnulis neturi jokių augme
nų, vien tik akmenis. Astronau
tai dar būdami kąpsulėje, pra
dėjo daryti tyrimus: matuoti 
šilumą, tirti, koks yra oras ir 
taip toliau.
. Vėlai vakare, kai astronautai 
pailsėjo, Armstrongas išlipo iš 
Apollo 11 ir pirmasis padėjo sa
vo koją ant mėnulio paviršiaus. 
Vėliau išlipo ir Aldrinas. Aran- 
strong įkalė iškilmingai į žemę 
mūsų Amerikos vėliavą ir pa
skelbė mėnulį esantį viso pasau
lio, o ne tiktai Amerikos. Tada 
mūsų prezidentas Nixonas pa
skambino “long distance” į mė
nulį ir gražiai pasveikino Arm
strongą, o Armstrongas susijau
dinęs padėkojo visiems už pa
galbą, kad tokia sunki kelionė 
galėjo būti įvykdyta.

Po visų ceremonijų Arm
strongas pradėjo šokinėti, kad 
žmonės žemėje galėtų matyti 
per televiziją; kokia yra mėnu
lio trauka. Pabaigę tyrimus, pa- 
galiau abudu astronautai suli
po į Apollo 11.

Pailsėję, pirmadienį astronau
tai pakilo nuo mėnulio ir pradė

ki | jo vėl ilgą įr pavojingą kelionę

Lit. Mokyklos 8 sk/ mok.

Rudens vaisiai Piešė Daina
Kasnantaitė, Lemonto lit. .m los III 
sk. mok.

KATĖ, KURI NUSKRIBO Į 
MENULI

Vieną dieną buvo katė, var
du Murkė. Ji buvo astronauto 
katė. Ji buvo 10% metų am
žiaus. Kartą astronautas turėjo 
nuskristi į mėnulį. Jis paklausė, 
ar jo katė galėtų nuskristi į 
mėnulį. Jo viršininkas sakė, 
kad gali katė vykti į mėnulį. 
Kitą dieną astronautas pasiėmė 
katę ir nuvažiavo į raketą. Ka
tei pasiuvo kostiumą. Astro
nautas ir katė nuėjo 'apsirengti. 
Kai apsirengė, nuėjo į raketą. 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jau 
skrendam į mėnulį. Bet dar rei
kės skristi 3 dienas ir naktis. 
Katė pauosto kiekvieną kanalą 
Jai viskas įdomu. Bum-Bum 
Bum-tBumpt, jau ant mėnulio.

Išlipo astronautai ir katė iš 
raketos. Ten buvo kilk akmenys 
ir smėlis. Katė ir astronautai 
bėgo labai pamažu aplinkui mė
nulį. Kai grįžo astronautai ir 
katė kartu visi įlipo į raketą ir 
skrido į žemę.

Jūs tik paskaitėt, kaip katė 
nuskrido į mėnulį.

Gintaras Grušas, 
Parsippany, N. J.

DIENOS TRUMPĖJA

Kai ateina ruduo paukščiai 
išskrenda į šiltus kraštus. Oras 
darosi šaltesaiis. Dienos trumpė
ja, o naktys ilgėja. Žmonės ren
giasi šiltesniais rūbais. Tėve
liams atsiranda daug darbo. 
Reikia įdėti 'žieminius langus, 
kūrenti krosnis . Vaikams yra 
smagu. Kai pasitaiko gražus 
oras, vaikai bėga į laukus žais
ti su gražiais, rudens nuspalvo- 
tais, lapais.

Rita Andrijonaitė,
Marąuette Parko Lit. mok. 

IV #k. mokinė

KALBOS PRATYBOS
j Pasakyk septynis kartus be 
pertraukos: “šešios žąsys su 
šešiais žąsyčiais.”

NETURI DRAUGŲ
Mama: — Jonuk, ar daug tu

ri draugų mokykloje?
Jonukas: — Nė vieno, mama.
Mama: — Kodėl nė su kuo 

nedraugauji?
Jonukas: — Kurie mane mu

ša, aiš prie jų neinu. Kuriuos 
aš nuveikiu, jie su manim ne
draugauja. M.

Žinia greita, mintis dar grei
tesnė.

PLĖŠIKAS
Žinomas plėšikas Tobin Hill 

sulaikė savo žmoną (tamsoje 
nepažinęs) ir ginklu pareikala
vo atiduoti rankinuką. Žmona, 
pažinus savo vyrą, supyko ir 
metė rankinuką tiesiai jam į 
veidą. Tai atsitiko San Antonio, 
Texas.

Iš plunksnų galima numanyti, 
kas per paukštis.

DAGILIS
Lietuvoje, Skapiškio apylinkė

je, taip pamėgdžiodavo paukš
čiuko dagilio giedojimą:

“Vyrai mūrai,
kas čia bus, ikas čia bus,
Kad mus veža į kapus?”

AČIŲ TAU, DIEVULI
Ačiū Tau, Dievuli,
Kad mane sutvėrei,
Ir už žalią rūbą,
Duotą vasarėlei.

Ačiū už rytelį.
Ir už vakarėlį,
Ačiū ir už Sargą
Mano Angelėlį.

Ačiū už paukštelių 
čiulbėjimą mielą,
Ir margais žiedeliais 
Iškaišytą pievą.

Ačiū už bitutę,
Ačiū už drugelį,
Ir už ramunėlės
Kvepiantį žiedelį.

Ačiū už saulutės
Kaitrų spindulėlį,
Ir už žalio medžio,
Šlamančio šešėlį.

Ačiū už dienelę,
Saulėtą ir šiltą,
Ir naktelę ramią,
žvaigždelėms dabintą.

Ačiū už tėvelius,
Kur .mane augino,
Ir už gimtą kalbą,
Kurios išmokino.

Ačiū ir už jausmą,
Tėvynę mylėti,
Jos kalbos ir būdo — 
Neišsižadėti.

M. Merkevičius

GALVOSŪKIAI

I
Kurie retį gyvuliai 

Nerijoje ?
(3 taškai)

H
Yra vienas paukštis,

Galvosūkių atsakymai

1. Neringa siaura žemės juos- 
gyvena ta tarP Kuršių Marių ir Balti

jos jūros. Priklauso Lietuvai.
j Vietovės: Nida, Juodkrantė, 
Smiltynė, Pervalka, Preila.

2. “My Fair Lady”.
3. a) Kipro sala netoli Turki-

kuris
atrodo ir vakiščioja kaip mažas 
žmogus, baltais marškiniais ap- ^os' Sostinė Nicosia. Nepriklau
sivilkęs. Kaip jis vadinasi?

(5 taškai)
IU

a) Kas turi kaklą, bet neturi 
galvos?

(5 taškai)
b) Kas nešiojasi su savim 

namą?
(5 taškai)

c) Kaip reiktų lietuviškai pa
vaidinti apartanent?

(5 taškai)
Atsiuntė Ugnelė Stasaitė

IV
Prieš, maždaug, 120 metų, 

šis vienos valstybės sostinės 
miestas, buvo trečias savo di
dumu JAV miestų tarpe. Dabar 
šis miestas tebėra vienos vals
tybės sostinė, bet užima, maž
daug, dešimtą vietą JAV mies
tų tarpe gyventojų skaičiumi. 
Kaip vadinasi šis miestas ir 
.valstybė?

(5 taškai)
V

Parašykite lietuviškų žodžių, 
kurie skaitant tiesiogiai ir at
bulai yra atskiri žodžiai, varto
jami mūsų rašomojoje ir (šne
kamojoje kalboje. Negalima 
nieko keisti mei pridėti. Pvz. 
alus — sula. Už kiekvienus 2

soma' valstybė.
b) Tikailand.
c) Amazonė.
d) Lietuvoje, Raseinių ap

skrityje.
4) Alexander Hamilton.
5. Žiūrėkite brėžinį.

PIGIAI PIRKO KANDINSKIO 
ORIGINALIĄ TAPYBĄ

Richard Feigen, meno galeri
jos savininkas, 226 E. Ontario, 
Nevv Yorko varžytinėse už 
$3,250 nupirko jo alkį patrau
kusią Gabrielės Muenter pasi
rašytą tapybą. Jis atpažino ta
pybą kaipo originalų Wessily 
Kandinskio 'kūrinį. Tapyba da
bar verta $35,000. Feigen aiški
na, kad Kandinskis nutapė kuri
nį ir leido ant jo pasirašyti 

žodžius gausite po vieną tašką, meilužei Gabrielei Muenter.

£ 1

P

W. a.

Pasiruošimas Padėkos Dienai. Piešė Daina Šidrytė


