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JAV karines prievoles 
loterinė sistema

Pirmieji bus pašaukti gimę rugsėjo 14 d.

Washingtonas. — Pirmadienio šaukti galėjo tikėtis visi vyrai
vakare Washingtone įvyko trau
kimas numerių, pagal kuriuos 
bus šaukiami naujokai į kariuo
menę. Tai pirmas toks atvejis po 
27 m. t. yra nuo 1940 -2 metų. 
Pirmąjį numerį ištraukė kongr. 
narys Aleksander Pimie (R. -N. 
Y.) Pirmieji vyrai, kurie bus ima
mi į kariuomenę yra gimę rugsė
jo 14 d. Po to antroj eilėj bus 
šaukiami tie, kurie gimė balan
džio 24 d. Toliau gruodžio 30 d., 
po to vasario 14 d. ir spalio 18 d.

Iš viso tai liečia visus vyrus 
nuo 19 m. ligi 26 m. Šaukiami 
bus 1970 m. Kiekvienais metais 
bus pravedama tokia loterija. 
Jaunuoliai, kurių gimimo datos 
atitinka pirmuosius numerius, 
maždaug apimančius metų treč
dalį, gali tikėtis, kad bus pašauk
ti. Tolimesni šaukimai gali kitų 
nebeliesti. Pavz. gimę balandžio 
25 d., galės nebesitikėti būti pa
šaukti, kadangi šįmetinis jų šau
kimo numeris yra 351, tai yra la
bai didelis numeris ir tikrai tą 
dieną gimę vyrai nebus pašauk
ti.

Nebebus abejonių 

Seniau, kad į armiją bus pa-

Mokslinuikais
pasikeitimo
klausimas

CHICAGO, IU. — Jau dešim
tį metų vyksta tarp Sov. Rusi
jos ir JAV moks’o žmonėmis 
pasikeitimas. Per visą tą laiko
tarpį, kaip skelbia Indianos u- 
niversiteto prof. Robert Bymes, 
devynetą metų vadovavęs pasi
keitimo komitetui, buvo daug 
nusivylimo, įdomumo ir patyri
mo. Savo pranešime senato pa
komitečiui prof. Bymes rašo, 
kad Amerikos mokslininkams 
Sov. Rusijoj labai sunku. Jų 
laisvė varžoma, jie įtarinėjanti 
šnipais, neleidžiama niekur ke
liauti, sekami, gi Sov. Rusijos 
moks .'Kai važiuoja ir eina 
kur nori ir ką nori daro.

Sovietų Rusijos mokslinin
kams visi- as Amerikoje leidžia
ma. Tokie mokslininkų pasikei
timai, dėl abiejų pusių nelygaus 
traktav.mo, tarp abiejų kraštų 
norint pastatyti draugiškumo 
tiltus, gal šiek tiek ir padėję. 
Jis te.g;a, kad tokia programa 
reikia tęsti ir toliau. Esą tokie 
pasikeitimai būtų toivuotini ir 
su kom. Kinija, nes su rusais 
keičianti., įgauta parvrimo .Iš 
viso, pasikeitimai gelbsti taikos 
reikalai.

Prezidento spaudos
konferencija

WASHINGTONAS. - Prez. 
Nixono spaudos konferencija 
numatica ateinanų pirmadienį 
Baltuosiuose Rūmuose. Pasku
tinė tokia konferenciia buvo 
rugpiūčio 26. Tikslus laikas bus 
paskelbtas šios sava.riū pabai
goje.

KALENDORIUS

Gruodžio 3 d.: šv. Pranciš
kus, šv. Aurelia, A ūmautas, 
Vingiva.

Gruodžio 4 d.: šv. Osmundas, 
šv. Barbora, Vaidotas, L’ngailė.

Saulė teka 6:59, leidžias 4:21.
ORAS

Chicagoj ir apylinkėse šal
čiau. Temperatūra apie 40 1.

nuo 19 m. ligi 26 m. Pirmadienio 
naktį traukimas lietė visus vyrus 
19- 26. amžiaus Dabar visi jau
nuoliai žinos ar jie bus pašauk
ti į armiją ar ne. Seniau nega
lėjo žinoti ir tai sudarydavo tam 
tikrų sunkumų. Senato karo pa
jėgų komitetas priešinosi tokiam 
įstatymui, kadangi tai esą gali 
sumažinti kandidatų į kario mo
kyklas skaičių, nes jaunuolis ži
nodamas, kad jis nebus pašauk
tas gali atsižadėti karinės karje
ros, gi kai nežinodavo, tada ge
riau stodavo į karo mokyklas, 
kad taptų karininku, vietoje tar
navęs eiliniu.

Kadangi gali pasitaikyti, kad 
tą dieną yra perdidelis naujokų 
skaičius, tai jie bus šaukiami pa-
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Kongr. narys A: Pimie, kongreso 
karinės tarnybos komiteto narys 
ištraukia pirmąjį numerį.

Japonai reikalaus iš
rusų savo salų

SENDAI, Japonija. — Japo
nijos užs. reik, min. Kiichi Ai
chi pareiškė, kad Japonija pra
dės didžiulę kampaniją, siek
dama iš Sov. Rusijos susigrą
žinti Kurilų salas. Tai bus pra
dėta po rinkimų. Tai liečia ket
vertą salų, kurių grąžinimas, po 
to, kai Amerika sugrąžino O- 
kinavos salą, turė3 būti kuo 
greičiau įvykdytas.

Senatorių ištiko 
strokas

IVASHINGTONAS. — Šen. 
Kari E. Mundt (R., S. D.) yra 
ištiktas stroko. Senatoriui, 69 
metų amžiaus, paralyžuota kai
rė ranka, turi sunkumų kalbėti 
ir vaikščioti.

Kanados min. pirm. Pierre Trudeau Montrealyje, Que., pradeda fut- 
I boki žaidynes, gerai išspirdamas kamuolį.

gal kitą, pavardinę loteriją, ku
rioj šįmet pirmieji yra J., antroj 
vietoj eis tie, kurių pavardės pra
sideda G, trečioj A, ketvirtoj X. 
Dvidešimt penktoj vietoj yra tie, 
kurių pavardės prasideda B. ir 
dvidešimt šeštoj, kurių pavardės 
prasideda V. raide. Iš viso į ka
riuomenę pašaukiama kasmet 
ketvirtis milijono vyrų. Dabar 
jau iš paskelbtų lentelių šaukia
mojo amžiaus vyras galės žinoti 
ar jis šaukiamas į armiją ar ne 
ir tai bus labai svarbu jaunuolio 
tolimesnei ar artimesnei ateičiai.

Paties atsilikusiems 
kraštams

PARYŽIUS. — Tarptautinė 
bendradarbiavimo ir ūkinės pa
žangos organizacija Paryžiuje 
nutarė visais galimais būdais 
padėti ūkiškai atsilikusiem kra 
štams. Organizacijai priklausan
tys JAV, Japonijos, D. Brita
nijos ir Europos Bendrosios 
rinkos kraštai per dešimtį 
metų teiks didžiausius paleng
vinimus eksportui į atsitikusius 
kraštus, siekiant sustiprinti tų 
kraštų' ūkį ir kelti jų prekybą 
ir vietinę pramonę. Šis nutari
mas padarytas pagal popiežiaus 
Pauliaus VI iniciatyvą, iškeltą 
socialinėje enciklikoje ‘ Popu’o- 
rum Progressio”, siekiant nu
galėti skurdą ūkiškai atsiliku
siuose kraštuose.

Apšaudo bazes
SAIGONAS. — Amerikai ati

traukiant 60,000 karių iš Viet
namo, JAV karių Vietname liks 
mažiausias skaičius nuo 1967 m 
gruodžio mėnesio. Dnbar karių 
skaičius sieks 479 500 vyrų

Vietkongo partizanai apšau
dė amerikiečių Cam Ranb baze 
kuri esanti viena saugiausių ba
zių, ir taip pat puota Pu Prane- 
bazę, į kurią numetė 150 svie
dinių. Apšaudyme žuvo 7 ame
rikiečiai.

• Vokietijoj iš apklausinėtų 
merginų, kokio pageidautų vy
ro, 50% atsakė, kad gero cha
rakterio, 30% nori turtingo ir 
tik 23% pasisakė, kad ištekės 
iš meilės.

GRAIKIJA IEŠKO UŽTARIMO
Nato šalių pasitarimuos Europoj

ATĖNAI. — Graikijos kari
nis režimas, jau egzistuojąs 32 
mėnesius, tikisi, kad Amerika 
jį parems Nato suvažiavime, ku
ris prasideda šiandien Briusely 
ir taip pat to paties tikisi Siau
rės Atlanto pakto valstybių ta
rybos posėdyje, kuris prasidės 
12 d. Paryžiuje.

Siaurės Atlanto pakto vals
tybių parlamentarai reikalauja 
Graikijai padaryti spaudimą, 
kad į kraštą būtų grąžinta de
mokratija. Švedija, Danija, Nor
vegija ir Olandija skelbia, kad 
Graikijoj paneigtos žmogaus

JAV karys Ba Prang bazėje P. Vietname truputį 
skaito iš namų laišką.

užsimiršo aplinką,

KARAS BŪTŲ 
VIETNAME BAIGTAS

Jeigu Amerika nebūtų sustabdžiusi bombardavimų

WASHINGTONAS. — Buvęs l kar. Liudijimas buvo pateiktas
Vietname vyriausias vadas gen. 
William Westmoreland, pareiš
kė senato pakomitečiui, kad ka
ras Vietname jau būtų baigtas, 
arba jau beveik baiytas, jei pre 
ridentas Johnson neolitų sustab 
dęs S. Vietnamo bombardavimo. 
Gen. Westmoreland, dabar JAV 
kariuomenės štabo viršininkas, 
pasiūlė prez. Niutonui projektą 
pavesti Pietų Vietname armijai 
daugiau postų ir pareigų, tačiau 
jis taip pat priešinasi skelbti 
datas, ligi kada būtų atšaukiami 
kariai amerikiečiai iš Vietnamo.

Nebėra kaip bombardavimų 
atnaujinti

Toks slaptas gen. Westmore- 
lando liudijimas atidengtas va-

teisės ir, kad Graikija turinti 
būti išmesta iš Europos organi
zacijų. Vakarų Vokietijos kanc
leris Brandt, manoma, įsijungs 
į puolimus, ir taip pat Britani
jos užsienio reik. min. Stewart 
laukiąs ženklų ,kad būtų Grai
kijoj atstatyta demokratija. 
Graikijos užs. reik. min. Pipi- 
nellis vadovaus graikų delegaci
jai abiejuose posėdžiuose ir gins 
savo krašto reikalus. Jis tiki
si Amerikos parėmimo, nes JA 
Valstytbės žino, kad Graikija 
Europos gynime yra labai svar
bus postas, ypač prieš Sov. Ru
siją, kada ši savo laivais jau 
įsiveržė į Viduržemio jūrą.

Niekas Graikijos nesustabdys
Graikijos min. pirm. George 

Papadopoulos pareiškė, kad nie
kas krašto nesustabdys nuo ga
lutinio tikslo siekti Graikijos 
gėrio ir atgimimo. Revoliucija, 
siekianti Graikijos atnaujinimo, 
bus tęsiama iki galo. Gi Nato 
posėdžiuose Graikijos užsienio 
reikalų min. Pipine .is galės gin 
tis, teigdamas, kad krašte pa
naikinta cenzūra, kad gali ka
linius lankyti Tarpt. Raudonojo 
Kryžiaus pareigūnai. Kaip žino
ma, beveik metai Graikijoj nė
ra JAV ambasadoriaus ir pa
galba kraštui dalinai yra sustab 
dyta.

komisijai spalio 8 d. Savo liu
dijime gen. YVestmoreland pa
žymi, kad jei Amerika būtų S. 
Vietnamą tol au bombardavusi, 
Š. Vietnamas būtų supratęs, 
kad toliau kariauti yra nebe
galima. Gere olai pabrėžė, kad 
jis nekritikuoją ariuometii.'o 
prez. Johnson sprendimo, nes 
sprendimas buvo padarytas re
miantis nuMone. kad priešas, 
kuris buvo beveik nugalėtas, su
pras savo p idėtį ir sės prie kon
ferencijų stato. Buvo tikima, 
kad bombardavimų sustabdy
mas bus efektyv' priemonė ka
rui baigti. Ka.p žinoma, prez 
Johnson sumažino bombardavi
mus ir 1968 m. spalio mėnesį, 
tuoj prieš rinkimus, įsakė juos^ 
visai sustabdyti. Dabar, pasak 
gen. Westmor: and, nebėra ga
lima bombardavimų pradėti 
prieš Hanoi ir didžiausią jų uos 
temiestį Haiphong. Iš naujo pra 
dėti tai, kas buvo sustabdyta, 
yra nebegalima, nes tuo taikos 
keliu jau nuein pertoli. Vietna
miečiam karinių postų pervedi
mo programa yra vienas iš stra 
teginių planų, tačiau ar kiti pla
nai, kaip bombardavimo atnau
jinimas ir karo plėtimas, kad 
padarytų Hanoi vyriausybei į- 
spūdžio, yra svirs! y tinas, jis 
nesąs kvalifikuotas spręsti, nes 
tuo atveju iškyla visa eilė po
litinių klausimų.

Štabo viršininkas taip pat 
matąs šiek tiek galimumu pa
sitarimuose Paryžiuje, tačiau 
generolas yra priešingas bet ko
kiam terminuotam karių atitrau 
kimui iš Vietnamo, nes tada 
priešui bus atskleisti visi pla
nai.

Pagalba moterims
CHICAGO. — 1964 m. JAV 

įsteigtas specialus katalikų są
jūdis “Stella Maria — Jūrų 
žvaigždė“ padėti išsiskyrusioms 
šeimoms ir ypatingai apleistoms 
moterims. Naujasis sąjūdis yra 
pasiekęs gerų rezultatų padė
damas išsiskyrusioms moterims 
nugalėti nepriteklius ir morali
nius sunkumus, ypatingai vaikų 
auklėjime ir išlaikyme.

• Amerikoj negrų medicinos 
daktarų yra tik 6,000.

Siekia sustabdyti 
spaudos kišimąsi į

kaltinimų Vietname 
aiškinimą

Remiasi aukščiausiu teismu

IVASHINGTONAS. — Adv. 
maj. Kenneth Raiby, kuris gina 
kaltinamąjį Įeit. Calley už taria
mas žudynes Vietname, reika
lauja, kad būtų dar prieš teis
mą sustabdytas spaudos apra
šinėjimas įvykių, kurie gali tu
rėti vienokios ar kitokios reikš
mės bylos vedime ir sprendime. 
Advokatas pabrėžė, kad visai 
neteismiškai laikraštininkai ap
klausinėja tariamus liudininkus, 
kurie vienaip ar kitaip liudija 
ir pristato iš komunistinių jėgų 
P. Vietnamo kaimelio atėmimą 
ir kautynes. Remiasi tuo, kad 
jau 1967 m. aukščiausio teismo 
buvo priimtas sprendimas, jog 
spauda negali aiškinti krimina
linių nusikaltimų ir daryti spren 
dimus. Advokatas Raby reika
lauja, kad aukščiausias kariuo
menės teismas uždraustų radi
jui, televizijai ir spaudai įvairių 
ir tariamų žudynių liudininkų 
apklausinėjimus ir teigimus. 
Leit. Calley teismas galės būti 
tik kovo mėnesį, nes iš viso dar 
reikia apklausinėti mažiausia 
80 asmenų.

Įvairios žinios
• David Eisenhotvcr, prezi

dento Nixono žentas, gimę3 ko
vo 31 d., todėl jo numeris yra 
30 ir jis bus pašauktas pagal 
loteriją į armiją vienas iš pirmų 
M
• Amerikos milijonierius Ea

ton, 85 m., nuvyko iš Hanoi į 
Maskvą, ieškoti galimumų kaip 
baigti karą Vietname.

• Italijoj karo metu 2,100 gy 
ventojų nužudyta Gaeta kalėji
me, mieste tarp Neapolio ir Ro
mos. Kaltinamas pik. Kapples, 
62 m., ir maj. Reder, 54 m., ku
rie ,esą, vykdę Hitlerio įsaky
mą.

• Buv. prez. Eisenliowerio 
pieštą paveikslą už 6,720 dol 
nupirko JAV ambasadorius Lon 
eone Waltej Annenberg.

• Amerikos telefono ir tele
grafo įstaigos pradėjo eksperi
mentus, norint pagerinti telefo
ninio susisiekimo sukaktį tarp 
JAV ir Sov. Rusijos.

Prez. Nixon paskelbė, kad visi cheminiai ir bakteriologiniai ginklai 
Amerikoje bus sutaikinti. Čia matyti cheminių gnklų sandėls Rocky 
Mountana.

Ilgas kelias j atominių 
ginklų suvaržymą

HELSINKIS, Suomija. — So
vietų Rusija strateginių ginklų 
suvaržymo konferencijoje pa
reiškė, kad Sov. Rusija yra pa
sirengusi svarstyti raketų, ne
šančių keletą galvučių draudi
mo klausimą. Kaip žinoma to
kios raketos labai sunku sušni- 
pinėti satelitais iš oro. Abi pu
sės nori suvaržyti raketų ga
mybas, nes tai kainuoja labai 
daug lėšų. Iš viso su Sovietais 
kelias į atominių ginklų suvar
žymą buvo gana ilgas. 1963 m. 
rugpiūčio 5 d. JAV, Britanija 
ir Sov. Rusija pasirašė sutartį, 
draudžiančią atominių bombų 
bandymus ore ir no vandeniu.

1966 m. gruodžio 8 d. JAV ir 
Sovietų Rusija pasirašė sutartį 
draudžiančią atominius bandy
mus erdvėje. 1967 m. rugpiūčio 
24 d. pasirašė sutartį, draudžian 
čią duoti atominius ginklus ki
toms šalims, 1968 m. liepos 1 d. 
JAV, Britanija ir Sov. Rusija 
ir 60 kitų tautų pasirašė ato
minių ginklų neplėtimo sutartį. 
1969 m. spalio 30 d. JAV ir Sov. 
Rusija pasiūlė įnešti į nusigink
lavimo konferenciją draudimą 
atom. bandymų jūrų dugne, o 
1969 m. lapkričio 17 d. pradėjo 
strateginių ginklų apribojimo 
sutarties svarstymą Helsinky.

• Š. Korėja palekianti tris 
amerikiečius, kurių helikopteris 
buvo numuštas virš Š. Korėjos 
rugpiūčio 17 d. šiaurės Korė
ja reikalavo, kad JAV atsipra
šytų.

• Jungt. Tautose Vid. Rytų 
reikalu susitinka keturi didie
ji. Dalyvauja Sov. Rusijos at
stovas Malik, Prancūzijos — 
Berard, Britanijos — Caradon 
ir JAV ambasadorius Charles 
Yost.

• Amerikoj pirmas sekma
dieninis laikraštis išleistas 1796 
m. gruodžio 18 d. “The Sunday 
Monitor”.
< Švedijos katalikai nutarė atev 
ty liturginėse apeigose ir sakra
mentų teikime vartoti lotynų 
kalbą. Švedijos katalikų daugu
mą, kaip žinoma, sudaro įvai
rių tautų, lietuvių, lenkų, ispanų, 
vokiečių ateiviai, kuriems švedų 
kalba daugeliu atvejų sudaro sun
kumų suprasti.
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MŪSŲ SKAUTYBĖS 
ATGIMIMAS

Akademikų skautų žurnalo 
“Mūsų Vytis” antrame numery
je telpa pora įdomių straipsnių, 
nagrinėjančių aktyvesnį akade
mikų skautų-čių įsijungimą į se
serijos ir brolijos vienetų vado
vus. Straipsnyje “Akademinė 
skautija ir skautiškumas” t. n. 
D. Tuminaitė iškelia įžodžių 
ir pasižadėjimų metu priimamus 
įsipareigojimus “būti pavyzdžiu 
jaunesniom skautėm”... ir “palai 
kyti ryšius su skaučių organiza
cija”. Šie įsipareigojimai autorei 
atrodo akademikų-kių įpareigoji
mu vadovauti mūsų Sąjungos 
skaučių bei skautų vienetams; 
pakeisti, pavaduoti pavargusius, 
pasenusius vyresnio amžiaus va- 
dovus-ves. “Tiesa — sako auto
rė —vyresnio amžiaus vadovų 
dar yra, bet jie jau pavargę, jų 
pastangos nebeduoda reikiamų 
vaisių. Ir kas atsitiks, kai tie darb 
štieji broliai ir sesės, aukodami 
paskutines savo jėgas, nebegalės 
jaunesnėms padėti?”

Klausimas labai geras. Pačiu 
laiku. Iš pačios tikriausios pusės 
— akademikų skautų. Kas gi, jei 
ne geriausi seserijos ir brolijos 
auklėtiniai metai iš metų papil
do ASS eiles? Kas labiau gali kva
lifikuoti mūsų skautiško jauni
mo vadovavimui, kaip kad ener
gijos pilnas, idealizmo dar ne
praradęs, akademinio išsilavini

ASS metinėje šventėje garbės svečių stalas. Iš k.: ASS dvasios v;> 
das kun. J. Kubilius,SJ, LSS brolijos vyr. skaut. V. Vijeikis. fil. D. 
Dirvonienė, FSS pirm. R. Dirvonis. buvęs Korp! Vytis pirm. A. 
Rauchas. Nuotr. J. Tamulaičio

mą, jaunatviškumą ir savo pras
mę.

“Visi drauge, ranka rankon 
susikibę junkimės į vadovavimo 
darbą. Tada skautybė atgims, kai 
jaunųjų vadovių susilauks”, — 
tęsia toliau sesė Danutė Tumi
naitė. “Tada ir sueigos bus pa
trauklesnės, savesnės, įdomesnės, 
tada jaunieji skautai - skautės 
nuo jų nesišalins, nemėgins iš
sisukinėti — mielai į skautišką
jį darbą jungsis. Atgims skautiš
koji mokykla, o su ja ir lietuviš
ka dvasia.”

Gražesnės ir prasmingesnės iš
vados vargiai ir būti begali. Ar 
ji vykdoma praktikoje? Ar ji, pa
galiau, pačių akademikų skautų 
suprantama? Atrodo, kad ne visi, 
nes autorė savo straipsnį taip už
baigia: “Ar ne laikas tai suprasti 
mums, kurie turėsime perimti, 
ne tik mūsų organizacijų vadova 
vimą, bet ir atsakomybę už lie
tuvybės išeivijoje išlikimą?”

Reikia turėti vilties, kad šie se 
sės D. Tuminaitės žodžiai pasieks 
daugelio akademikų skautų ir 
skaučių ausis ir protus, bei šir
dis; kad minimas mūsų skauty
bės atgimimas ateis nepervėlai.

j.v.s. Br. Juodelis 

NAUJI JACHTŲ VADAI

LSB Jūrų skautų skyrius, ku
rio buriavimo egzaminų komisi
ją sudaro j.v.s. Ignas Petniūnas, 
j.v.s. Bronius Juodelis ir v.v. dr. 
jungia Anysas, šių metų iapkri-

mo besiekiąs ir platesnį akiratį gio 5 d„ išlaikius atitinkamus ©g 
beturįs studentas skautas-tė? Kas,2aminus> suteikė m eilės jachtos 
gali būti skilčiai, valčiai ar drau-1 yado teises Jr ž ėjimą ps. 
govei, jos nariams, geresųis pa-jAlgirdui Empakeriui, Toronte ir 
vyzdys, kaip kad jaunas, suma- Alfonsui Aičiauskui> chicago 
nymų ir sugebėjimų pilnas, nuo- >

lat pirmyn einąs akademikas (,e Abu naujieji jachtų vfldai dar 
skfiutas-te? t vasarą išlaikė praktiškus vidaus

Autorė toliau klaušia: “Skau- vandenų buriavimo egzaminus, 
tybė juk jungia jaunimą, nes ji o rudenį teoretinę dalį. Per eilę 
yra jaunimo organizacija, tačiau metų abu ėjo įvairias jūrų skau- 
mums reikia ir jaunų vadovų. O tų vadovų pareigas. Šiuo metu
kas gi galės jais būti, jeigu ne 
mokslus einantieji, jeigu ne stu
dentija?” Analizė labai reali. 
Skautiško vieneto vadovas - vė 
neina ir neturi eiti tėvo ar moti
nos pareigų, net ir vilkiukų ar 
paukštyčių draugovėse. Jis ar ji 
yra vyresnis brolis arba vyresnė 
sesė. Tą gerai žino ir amerikie
čių skautų vadovybė, tačiau, ne-

ps. A. Empakeris vadovauja bud 
žiu kandidatų paruošimui Ram- 
byno tunte Toronte, o ps. A. Al
čiauskas eina jūrų budžių Prezi
dento Smetonos įgulos vado pa
reigas Lituanicos tunte Chicago
je.

Tenka tik palinkėti naujiems 
jūrų skautų kapitonams, sezonui 
atėjus, dar plačiau išskleisti bu-

turėdama akademikų skautų ar res didžiuosiuose Michigano ir 
skautų vyčių, vienetų vadovaVi- Ontario ežeruose, treniruojant ir

mokinant mūsų jaunesniuosius.
/. S. Skyrius

AKADEMIKŲ ŠVENTE 
CHICAGOJE

Skautai akademikai turi būti

mui, yra aplinkybių priversta im 
ti “den mothers” ir “scoutmast- 
ers” iš mamų ir tėvų kartos. To 
pasėkoje skautavimas pavirsta į 
“baby sitting”, nes tėvas savo 
vaikui vargiai gali būti vyres
niuoju broliu. To išdavoje skau
tavimas praranda savąjį įdomu-! pagrindinė lietuviškosios skauty

E. Aglinskaitė, davusi Akademikių skaučių dr-vės pasižadėjimą, bu
čiuoja draugovės vėliavą. Prie vėliavos Kernavės tunto tuntininkė 
fil. D. Dundzilienė. Toliau — davusios pa&lžadėjimą D. Valčeliūnaitė 
N. Stakauskienė. Nuotr. J. Tamulaičio

bės šaknisl — pabrėžė kun. J. i 
Kubilius savo kalboje Akademi
nio skautų sąjūdžio šventės me
tu. Atrodo, kad tas jau beveik 
atsiekta, nes žvilgterėjus į skau
tų eiles, didelę dalį vadovų ir 
skautų matome pasipuošusių a- 
kademikų sjjalvomis. Kai maža
sis brolis ar sesė prieina prie ta
vęs ir taria: “ir aš noriu turėti 
tokias spalvas”, — tikrai pajun
ti savo- veiklos prasmę, tikslą ir 
atsakomybę.

Chicagos akademikų skautų 
skyriui šie metai buvo dviguba 
šventė. Spalio šešioliktoji žymė
jo 45 metų akademinio skautų 
sąjūdžio gyvavimo sukaktį, o tuo 
pačiu, Chicagos akademikai at
šventė savo veiklos dvidešimtme 
tį. Šių metų šventė praisdėjo su
eiga pas Vidurio rajono vadeivę 
fil. B. Kožicienę. Lapkričio 8 d., 
vakare, mašinų virtinė pajudėjo 
iš Jaunimo centro Libertyville 
link, kur jau mūsų laukė į kiti 
anksčiau atvykę broliai ir sesės. 
Dešimčiai mūsų šis vakaras bu
vo ypatingai svarbus — sueigos 
metu pasipuošime akademikių 
spalvomis. Prisiminė mus ir Cle
velando bei Detroito akademi
kai: atsiuntė savo sveikinimus, o 
naujosioms narėms gėlių. Tą va
karą prie laužo dar ilgai skam
bėjo daina. Po iškilmingo spalvų 
įteikimo ir laužo, sugrįžome į 
mielųjų sesės ir dr. Kožicų rezi
denciją, kur mūsų laukė užkan
džiais apkrautas stalas, o sušalu
siems — karštas vynas. Pasistip
rinus ir prisiminus vasaros sto
vyklą bežiūrint joje darytus fil
mus, vėl suėję ratelin pradėjome 
dainas. Tą vakarą tikrai pasiju
tome vienos skautiškos šeimos 
nariais. ,

Iškilmingoji šventė įvyko se
kantį sekmadienį, lapkričio 16 d. 
Sekmadienio rytą susirinkę Jau
nimo centre, visi kartu išklausė
me šv. Mišių, po kurių jau visų 
laukė Akademikių skaučių dr-vės 
Jaunimo centre paruošti užkan
džiai. Po pusryčių nariai vyko į 
Šv. Kazimiero kapines, kur pa
laidota eilė mūsų narių: S. Ko
lupaila, K. Kasponis, P. Gudas, 
A. Rimas. Prie jų kapų pasimels
ta ir padėta gėlių. Vakare visi su
sirinkome Golden Age restorane 
vakarienei. FSS pirmininkas R. 
Dirvonis pakvietė fil. R. Griške- 
lį pobūvio šeimininku. R. Griške 
lis pagrindiniu kalbėtoju prista
tė ASS dvasios vadą kun. J. Ku
bilių, kuris paryškino, kas yra 
skautas akademikas ir kokios jo 
pareigos. Akademikus skautus 
raštu sveikino gen. kons. dr. P. ( 
Daužvardis, o žodžiu LSS broli
jos vyr. skautininkas V. Vijeikis. 
Buvo pristatytos visos naujosios 
narės. Taip pat 'pristatytos 1969- 
70 metų Korp! Vytis ir .Akade
mikių skaučių dr-vės valdybos.

Meninę programą išpildė mo
terų trio: J. Bobinienė, G. Ma
žeikienė, M. Momkienė. Akade
mikų šventės programoje jos da
lyvavo pirmą kartą. Jų dainos 
buvo tikrai malonus vakaro paį
vairinimas. Akompanavo visuo
menei gerai žinomas Korp! Vytis 
senjoras pianistas A. Vasaitis. Po 
vakarienės vyko šokiai ir dainos.

Vitalija Ruibytė

AKADEMIKŲ DĖMESIUI

ASD ir Korp! Vytis kandida
čių ir juniorų priėmimo sueiga 
— susipažinimas įvyks pienkta- 
dienį, gruodžio 5 d., 7:30 vai. 
vak., senjoro L. von Brauno na
muose. Sueigoje kviečiamos daly 
vauti visos tikrosios narės, senjo
rai ir filišteriai-rės.

NAUJA BENDRADARBĖ

Akademike Vitalija Ruibytė į- 
sijungė į “Skautybės Kelio” bend 
radarbių eiles. Sesė Vitalija pasi
žadėjo teikti žinių iš Chicagos 
akademikų veiklos. Džiugu, kad 
veiklioji sesė Vitalija šalia studi
jų randa laiko ir galimybės ak
tingai reikštis lietuvių visuome
niniame ir kultūriniame gyveni
me bei bendradarbiauti spaudo
je. Šioje “Skautybės Kelio” laido
je talpiname pirmąsias sesės Vita 
Ii jos korespondencijas.

ĮDOMŪS KURSAI BOSTONE
•
Gausokas būrys Atlanto rajo

no sesių suvažiavo į Bostone spa
lio 18-19 d. vykusius rankdarbių 
kursus. Juos organizavo ir pra
vedė talentinga šios srities me
nininkė s. Ina Nenortienė. Jos 
pramatyta kursų programa buvo 
įdomi, įvairi, sukurti rankdarbių 
pavyzdžiai ryškūs meniškumu.

Kursantės buvo labai sudo
mintos medžio dekoravimu de
ginimo, piaustymo ir dažymo bū 
dais. Daugelis pabandė ir įsitiki
no, kad su trupučiu kantrybės 
bei darbo ir pačioms galima pa
sidaryti gražių medinių papuo
šalų ir puošmenų namaams. Pui
kios idėjos planuojant darbelius 
Kaziuko mugei!

Labai įdomi buvo batiko tapy
bos demonstracija, į kurią sesės 
kibo su tikru entuziazmu. Nu
stebusios džiaugėsi savo šioje me 
no srityje bandymo išdavomis. 
Medžio dekoravimą ir batiko ta
pybą demonstravo s. I. Nenor
tienė.

Po skanių pietų, kuriuos paruo 
šė s. S. Subatienė, sesės skubėjo 
į kursų salę, kurioje J. Baltrašiū- 
nas supažindino su įvairiomis ke
ramikos gaminimo, dažymo bei 
deginimo paslaptim" .autinin 
kė Ina vėl visas žavėjo gipso lie
jimu smėlyje. Jos paragintos kur
santės bandė savo sugebėjimus 
šioje meno srityje.

Sesė Nenortienė demonstravo 
ir mozaikos dėstymą, klijavimą, 
bei pamokė, kaip pačioms pasi
gaminti mozaikines plyteles. 
Daug pasimokėme iš Bostono ži- 
dinietės sesės T. Leveckienės, ku
ri rodė medžio dažymą ir sutei
kė reikalingų žinių, kokią me
džiagą ir dažus naudoti, kad bū
tų išgauti norimi rezultatai. Ji 
ir kitų demonstracijų metu padė
jo kursantėms susigaudyti pirmą 
kartą matomuose darbuose.

Bedirbant ir besimokant pasi
baigė pirmoji kursų diena. Po 
vakarienės s. V. Kleinienės na
muose, jaunesnės kursantės ps. 
L. Kiliulienės lydimos, išvyko 
pasižvalgyti po Bostoną, o vyres
niosios susirinko s. Nenortienės 
namuose pasimokyti tautinių lė
lių ir vilnietiškų verbų gamini
mo. Ta pačia proga aplankėme 
namų rūsyje įrengtą sesės Inos 
dirbtuvę, kurioje sukurti papuo
šalai — metaliniai, kerami
kiniai, emaliuoti — žavi savo 
grožiu. Čia matėm ir susipažino
me su jos darbo įrankiais, įvairia 
medžiaga. Pasigėrėjome jau už
baigtomis sagėmis, emaliu deko 
ruotais keramikos dubenėliais, 
peleninėmis ir kt. Daugelis gal 
pirmą kartą turėjo progos pama
tyti lietuviškas stakles.

Sekmadienį po pamaldų vėl 
visos rinkosi būkle, kur latvė p. 
Ilga Vildė parodė, kokių puoš
menų galima pasigaminti iš 
gamtoje randamų medžiagų — 
sėklų, augalų ir pan. S. Nenortie
nė visas vėl sudomino mobilų ga 
minimu. Kursantės viskuo domė 
josi ir klek galėdamos stengėsi 
pramokti gaminimo technikos.

RAGINA PASITIKĖTI 
BAŽNYČIA

Popiežius Paulius VI-sis vie
noje bendroj** audiencijoje vėl 
ragino tikinčiuosius pasitikėti 
Bažnyčia, kuri supranta šių die
nų žmogaus troškimus, ilgesį ir 
neramumus. Neliesdamas pašau 
lio vyskupų sinode nagrinėtų 
klausimų, šventasis Tėvas iškė
lė tikinčiųjų dvasinės laikyse- 1 
noe charakterį, kuris dabar taip 
ryškiai reiškiasi Bažnyčios gy
venime. Magiškas Bažnyčios atsi 
naujinimo šūkis n°reišfcia vien 
tik bažnytinio gyvenimo savikri
tiką ar išorinių Bažnyčios formų 
pakeitimą, bet tą vidinę Bažny
čios meilę, kuri reiškiasi netiku
sių šių dienų gyvenimo papročių 
pakeitimu ir ištikimu paklusnu
mu Bažnyčios vadovybei.

“Bažnyčia _  pareiškė Popie
žius — yra laisvų žmonių ben
druomenė, kurią pagimdė tikė
jimas, (kuriai vadovauja bažny
tinis autontetas ir kurią išlaiko 
šventoji Dvasia. Jos pagrindinis 
uždavinys yra grynai dvasinis 
,— sielovadinis ugdyti žmonijo
je šventumą, nurodyti tikrąjį 
gyvenimo kelią ir vesti į išgany
mą.

Iš šių kursų visos skirstėmės 
dėkingos iniciatorėms, kursų in- 
struktoriams-ėms bei mus globo
jusioms Bostono sesėms. Išsineš
tą iš kursų žinių lobį dalinsi
mės su savo vienetų sesėmis.

Kursų instruktoriai — s. Ina 
Nenortienė, sesė Teresė Leveckie 
nė, Jonas Baltrašiūnas ir Ilga 
Vildė.

Kursuose dalyvavo sesės iš Eli- 
zabetho, Waterburio, Hartfordo, 
New Yorko, Worcesterio ir Bos
tono.

AKADEMIKAI SKAUTAI 
SIMPOZIUME 

Pereitą savaitgalį Chicagoje 
įvykusiame Liet. mokslo ir kūry
bos simpoziume aktyviais daly
viais ir svečiais buvo daugybė a- 
kademikų skautų. Ypatingai gra 
žiai reiškėsi filisteris prof. dr. Alg. 
Avižienis — simpoziumo progra
mos pirmininkas, vice pirm. fil. 
dr. Arvydas Kliorė. Paskaitinin
kų bei pranešėjų tarpe buvo dr. 
T. Remeikis, dr. Br. Vaškelis, dr. 
A. Klemas, prof. B. Ciplijauskai- 
tė, dr. Stp. Matas, dr. R. Vis
kanta, dr. Ina Užgirienė ir kiti.

— Reikia eiti už vedančio, ne 
už žadančio. (Viekšniškių pa
tarlė) .

— Arti pragaro įgyvendamas 
ir velnią į kūmus turi vadinti. 
(Plateliškių patarlė).

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0538 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čioe ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-6. treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais S—• v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.
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• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
n:S0 — 12:00

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30__ 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinėta perSmS
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarime: Pirmad. ir 

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

Ofiso HE 4-1818 REZ. Iii 6-980!

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

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

EMOCINES UGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susiturima

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija

61S2 S. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atsillepia, 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. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr duo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo I 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 ir 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 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 
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 3 vai. p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv. 6—8 vai., 

antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susltarlma

PIRKITE APSAUGOS BONUS

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7lst Street 

(71-os ir CnmpbeU Ave. 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. 787-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal ausitarlma. 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 susltarlma 

_______ Trečiadieniaia uždaryta_______

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS.
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. lkl 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. lkl 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 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, HI.

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

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GRovelbiU 6-0017 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
Ir vakarais pagal susltarlma-

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street

TELEFONAS 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. VVA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA Ilt MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susltarlma.

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. 

Trečiad. lr šeštad uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

lr kitu laiku pagal susltarlma 

TeL ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. y. 

Treč. ir šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v„ ketvirt. 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai noolet



Jaunimas su tauta

SIMPOZIUMUI PASIBAIGUS
SAUGUMAS BE TAIKOS

Kur nuvairuos Europos ir laisvųjų Vakarų politiką dabartiniai valdovai

Keturias dienas užtrukęs lie
tuvių mokslo ir kūrybos sim
poziumas Clficagoie pereitą 
sekmadienį baigėsi. Taigi šian
dieną galime jį vertinti, tegul 
ir tik iš labai artimos perspek
tyvos.

Simpoziumo tikslas buvo iš
aiškinti jaunąsias lietuvių mok 
slo jėgas, suregistruoti mūsų 
mokslininkus, suteikti jiems 
galimybę į vieną vietą bend
ram reikalui suvažiuoti, aptar
ti nuolatinės Lietuvių mokslo 
draugijos įkūrimo reikalą, to
limesnį tarpusavio ryšių palai
kymą.

Tuo pačiu metu simpoziumo 
rengėjai pasistengė suruošti iš
kilesnių lietuvių jaunųjų moks 
lininkų paskaitų ciklą bei dis
kusijas iš įvairiausių mokslo 
sričių. Simpoziumo ne tik da
lyviai, bet ir svečiai galėjo lais 
vai pasiklausyti mokslinių pra
nešimų ir iš mūsų mokslinin
kų lūpų bei pateiktų vaizdų 
išgirsti paskutinį mokslo žodį. 
Simpoziumo rengėjai įstengė 
sudaryti puikų mokslinių pas
kaitų planą ir į jį įtraukti net 
54 lietuvius mokslininkus bei 
profesionalus. Gal tūkstantis 
ar daugiau mūsų tautiečių tu
rėjo galimybę ne tik paskai
tas sekti, bet ir dalyvauti dis
kusijose. Klausytojai susida
rė įspūdį, kad prelegentai bu
vo gerai pasiruošę. Gėrėjomės 
jų puikia lietuvių kalba, tarse
na ir tuo, kad jie, svetur gy
vendami ir svetimo krašto uni
versitetuose mokydamiesi, su
rado galimybę išreikšti lietu
vių kalba nelengvas mokslines 
sąvokas.

*
Žinoma, buvo ir kai kurių 

trūkumų. Vienas kitas prane
šimas buvo silpniau paruoštas, 
kai kurių diskusijų dalyviai ne
buvo tinkamai pasiruošę, ret
karčiais mokslą pakeisdavo 
publicistika ir “išeidavo į lan
kas”. Bet visa tai nenuverti
na paties simpoziumo.

Bent iš dalies išryškėjo ir 
mūsų mokslinės jėgos. JAV 
Lietuviij bendruomenės centro 
valdybos surinktais duomeni
mis, 1650 — 1969 m. vien tik
tai filosofijos mokslo (Ameri
koje vartojama prasme) dak
taro laipsnius gavo 131 lietu
vis. Į šį nepilną, paskubomis 
sudarytą sąrašą neįeina kai 
kurių kitų sričių mokslo dak
tarai, o taip pat daktaratus 
gavusieji Meksikoje, Anglijo
je, Europoje. Reikia manyti, 
kad su jais daktaratų skaičius 
prašoks porą šimtų. O kur gi 
dar kiti įvairiausių sričių spe
cialistai ? Kiek turime įvairiau
sių mokslo šakų magistrų ir 
bakalaurų? Visa tai rodo ne
paprastą mūsų jaunuomenės 
veržlumą ir laimėjimus moks
le.

*
Mokslo ir kūrybos simpoziu

mas buvo suruoštas pačiu lai
ku. Nepaslaptis, kad nemaža 
dalis mūsų jaunesnio amžiaus 
lietuvių, siekiančių aukštojo 
mokslo ar jį pasiekę, gyvenda
mi ir dirbdami prie įvairių u- 
niversitetų, būdami toli nuo 
lietuviškų kolonijų ir jausda
mi nuolatinę laiko stoką, daž
nai nebeturi galimybės arti

Spaudoj ir gyvenime

SUNKU INVALIDAMS KOLCHOZE
Visiems sunku okupuotos Lietu

vos raudonuosiuose dvaruose - 
kolchozuose, o ypač - netekusiem 
sveikatos. Apie tai galime spręsti 
iš laiško ir atsakymo, tilpusio 
“Tiesos” nr. 268 (lapkr. 18 d.).

Invalidas kolchozninkas J. Mac 
kevičius “Tiesos” redakcijai pa
siuntė tokį laišką:

“Beveik dvejus metus buvom 
dėkingi kolūkiui ir jo valdybai, 
kurios rūpestingumas pasiekdavo 
ir mūsų šeimą. Mat, yra toks nu
tarimas: šeimos, kurios nelaiko 
karvės, kasdien iš kolūkio gauna

miau bendrauti su savo tau
tiečiais, ima prarasti ryš’us su 
lietuviškąja visuomene ir tuo 
išslysta iš mūsų tautos tarpo.

Tarp senesniųjų ir jaunes
niųjų intelektualų yra nema
žas amžiaus tarpas .Nors tarp 
vienų ir kitų nebuvo principi
nių skirtumų, jaunieji intelek
tualai nepareiškė didesnio su
sidomėjimo ligi šiol veikusio
mis mūsų mokslinėmis bei pro
fesinėmis organizacijomis, ne
įsijungė į jų tarpą. Tačiau, ne
paisant to, mūsų jaunų žmo
nių krūtinėse plaka ta pati lie
tuviška širdis ir jos plakimą 
mes patyrėme simpoziumo me
tu. I

Jaunieji mokslininkai priėjo 
vieningos nuomonės, kad rei
kia palaikyti lietuvių moksli- 
inkų tarpe nuolatinius ryšius. 
Jie paprašė organizacinį komi
tetą, kad jis ir toliau tęstų sa
vo darbą, sukurtų nuolatinės 
Lietuvių mokslo draugijos pro 
jektą. Pasilikdami teisę dėl 
naujos mokslinės organizacijos 
pobūdžio išsitarti vėlau, mes 
šį sumanymą galime tik svei
kinti.

*
Lietuvių mokslo simpoziu

mas buvo ne eilinis lietuvių 
suvažiavimas. Savo svarbumu, 
apimtimi, paruošos būdu ir su
sidomėjimo atžvilgiu jį reiktų 
priskirti prie pačių didžiųjų 
mūsų visuomeninio gyvenimo 
apraiškų, kaip didžiosios dai
nų ar tautinių šokių šventės, 
teatro festivalis, kultūros ar 
jaunimo kongresai.

Reikėjo daug išminties ir 
didelio darbo tokį suvažiavimą 
paruošti, jo dalyvius suregist
ruoti, išaiškinti labai išblaš
kytas mūsų mokslines pajė
gas, sudaryti programas, gau
ti vaizdines priemones, paga
liau šį neeilinį parengimą fi
nansuoti.

Mums labai džiugu, kad vi
sas šias kliūtis nugalėjo pa
tys jaunieji mokslininkai, su
tartinai dirbdami su JAV Lie
tuvių bendruomenės centro vai 
dyba. LB vadovai čia ypač gra 
žiai parodė savo sveiką inicia
tyvą ir lietuviško reikalo su
pratimą. LB pasirinko teisin
gą, kitų centrinių organizaci
jų nemėgintą veiklos kelią. 
Nereikia nė sakyti, kad šios 
ir kitos LB vadovų pastangos 
turi būti beatodairiškai mūsų 
visų morališkai, finansiškai ir 
darbo pastangomis remiamos 
LB nelengą egzaminą — suar
tėti su mūsų pačių jaunimu — 
išlaikė visiškai gerai, ir tai la
bai svarbu ateičiai.

Galime pasidžiaugti, kad ir 
mūsų dienraštis, kaip nekartą 
simpoziumo metu išsireiškė 
jaunieji mokslininkai ir LB va
dovai, daug prisidėjo prie tei
singos ir teigiamos suvažiavi
mo paruošimo informacijos 
srity.

Simpoziumui pasibaigus pa
aiškėjo, kąd mūsų jaunimo ge
riausioji dalis — mokslo žmo
nės ne tik gražiai lietuviškai 
kalba, bet yra ir nuoširdūs bti 
sąmoningi lietuvių tautos na
riai, eina išvien su lietuviška 
visuomene ir bendruomene.

b. kv.

nemokamai po 4 litrus pieno. 
Gaudavom ir mes. Bet šiemet 
vadovai užsirūstino ir neduoda. 
Priežastis tokia: dėl sveikatos at
sisakėme kaupti cukrinius run
kelius. Gamybinės žemės ūkio 
valdybos viršininko pavaduotojas 
A. Griška pranešė, kad su mumis 
pasielgta teisingai. Girdi, visuo
tinio kolūkiečių susirinkimo nu
tarta, kad runkelius privalo ravė
ti visi kolūkiečiai, taip pat ir pen
sininkai.O jeigu žmogus jau ne
bepajėgiai juk. aš ir žmona — 
seni pensininkai, bebaigiu po sep-

1945 liepos 17 — rugpiūčio 
2 d. Potsdame vykusi Britani
jos, JAV, Sov. Sąjungos konfe
rencija numatė procedūrą tai
kos sutartims su Bulgarija, Ita
lija, Rumunija, Suomija Veng
rija, bet paliko atvirą taikos 
sutarties klausimą su Vokietija. 
Tuo pagrindiniu Furopos taikai 
ir saugumui klausimu Potsda
mo konferencijos partneriai, ma 
tyt, nerado bendro sprendimo, 
o savo nevieningumą tuo metu 
dar taip pat nenorėjo demons
truoti, tad Vokietijos taikos su
tarties klausimas liko atviras.

Maskva nekalba apie taiką 
su Vokieti ja

Tas atvirumas sykiu .reiškė 
atvirumą Lenkijoj - Vokietijos 
sienų, Karaliaučiaus srities liki
mo, okup. Lietuvon bylos ir ki
tų Vokietijos ir jos kaimynų pro 
blemų. Bet jei 1945 Maskvai 
tas atvirumas buvo parankus, 
tai 1969 m. Sov. Sąjungos-Ki
nijos santykių akivaizdoje tas 
atvirumas Maskvai jau ne tik 
nebepatogus, bet ir pavojingas 
Sov. Sąjungos saugumui. Tačiau 
Vokietijos taikos sutarties kon
ferencija neišvengiamai siejasi 
su klausimais, kurių Maskva jo
kiu būdu nenori matyti tarp
tautinėje darbotvarkėje. Todėl 
Maskva visą laiką kalba apie 
saugumą, bet ne apie Vokie
tijos taikos sutartį. Šiuo atžvil
giu ypatingo dėmesio vertas 
Maskvos manevras su vadina-

tintą dešimtį. Be to, žmona tre
čios grupės invalidė.

Juozas Mackevičius 
Vilkaviškio rajono

“Paryžiaus Komunos” 
kolūkio pensininkas

Savo atsakyme redakcija pažy
mėjo:
“Ši nuoskauda ne vienintelė ko

lūkyje. Vadovaujantys draugai 
lengva ranka kartais ima ir, kaip 
sakoma prispaudžia senelius. Vi
siškai dėl tos priežasties šiemet 
buvo uždrausta duoti pieną Kos- 
tancijai ir Petrui Kemežams. Se
neliai labai pergyveno. Neradę 
teisybės vietoj, kreipėsi į gamy
binę žemės ūkio valdybą. Jos vir- 
šinnkas S. Krikštanas atsiuntė 
raštą: “Jūsų pareiškime iškelti 
faktai pasitvirtino. Tikrai esate 
senyvo amžiaus pensininkai -in
validai, laisvanoriškai atsisakę 
laikyti karvę. Todėl kolūkio val
dyba už runkelių normos neap- 
kaupimą be pagrindo buvo sulai
kiusi nemokamai skirtą pieną”.

J. Žvilb.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Himnas ir žodis apskritai šioje kultūroje yra di
desnė vertybė, negu mes įstengiame suprasti. Dainos 
žodis jiems buvo tolygus maistui, kuris yra būtinas gy
venimui. Upanišadose yra išlikusi šitokių diskusijų lie 
kana: “Kai kas sako, kad išlaikymas glūdi maiste”. “Ta 
čiau išlaikymas iš tikrųjų glūdi tik kalboje”. Tai pas
tebėjus suprantama yra ir šitokia išvada: “iš tikrųjų, 
koks maistas bebūtų, tu giedojimu ji sau įsigijai. Dabar 
suteik man dalį tame maiste.”

Atkreipkime dėmesį į šių dviejų dalykų sąryšį, ku
ris mūsų galvosenoje stovi visai toli vienas nuo kito, 
būtent dainos ir maisto. Indijos išminčiams šis sąry
šis buvo labai artimas. Ir šis sąryšis yra susidaręs ant 
religinio pagrindo. Maistas čia yra religinė vertybė, nuo 
kurios priklauso ne tik žmonių, bet ir dievų gyveni
mas. Žmogaus dainai arba giesmei suteikiamas toks 
pat aukštas pripažinimas, kaip maistui.

Praktiškas šio mokslo pritaikymas pasireiškia tuo, 
kad iš aukojančio dvasininko buvo reikalaujama, kad 
jis būtų gero balso. “Dėlto pageidaujama, kad kuni
gas — aukotojas turi turėti gerą toną. Tegul jis auko
jimą atlieka gero tono balsu.” Dėlto Utgarti dievo ku
nigas, kuris tai žino, giedojimu išgauna tai, ko nori jis 
arba tas, kuris aukoja.

Dainininkų laimėtos prieš Asūrus kovos pasėkos bu
vo labai didelės subjektyvinėje ir objektyvinėje tikro
vėje. šios kovos dėka patys giedotojai buvo išgelbėti iš 
mirties. “Kai Kalba buvo išgelbėta iš mirties, ji pasi
darė Agni (kuo ji buvo ir anksčiau), t.y. ugnis. Ag
ni, išžengusi iš anapus mirties, šviečia.”

Šis paaiškinimas padeda mums suprasti, kokią di
delę metafizinę prasmę šioje kultūroje turi kalba. Iš 
dainos nugalėjimo atsirado daug ir fizinių vertybių. Iš

mirties išgelbėtas kvapas pasidarė vėju. Iš mirties išgel
bėta akis pasidarė saule. Iš mirties išgelbėta ausis pa
sidarė erdve. Iš mirties išlaisvintas protas pasidarė mė
nuliu. O “kvėpavimas giedojimo dėka gavo valgomo 
maisto, nes vien tik kvėpavimu maistas yra valgomas 
ir jame kvėpavimas sustoja.”

Matome, kad ši dainos pergalė išvirsta į pasaulio 
sukūrimo epopėją, į naują kosmogoniją. Iš dainos per
galės yra atsiradę saulė, mėnulis ir vėjas.

Kiekvienam iš mūsų tai atrodo keistas sumaišy
mas to, ką mes vadiname objektyvinėmis realybėmis, 
su tuo, ką mes vadiname žmogaus dvasios apraiškomis. 
Norėdami tai suprasti, mes turime atkreipti dėmesį į tai, 
kad Indijos kultūra turi nepaprastą dvasinės žmogaus 
realybės sąmonę. Ką jie mąstė, ką jie matė, ką jie gir
dėjo, tai buvo jiems labai realu. Ši galvosena yra prie
šinga tai Europos žmogaus galvosenai, kuri išryškėjo ten 
nuo nominalizmo laikų 14 šimtmetyje. Nuo tada mes 
pradėjome abejoti, ar mūsų žodžiai reiškia realybę to
kią, kokia ji yra, ar yra tik mūsų garso padaras. Ne
svarstykime čia klausimo, kiek mūsų kritiškumas yra 
pagrįstas, bet atkreipkime dėmesį į tai, kiek indiškasis 
optimizmas yra naivus.

Tačiau jis yra kilęs iš gilaus savęs optimizmo. 
Jiems atrodo, kad tai, ką žmogus mano, tai yra ir 
besąlygiškai realu. Dėlto visa eilė mokslininkų, kaip 
R.C. Zaenner ir dr. Kraemer laikosi nuomonės, kad 
indiška filosofija yra faktiškai pirmojo žmogaus rojuje 
nuodėmės pakartojimas. Jis dar mano, kad jis yra vi
sagalis. Kad šitaip galima indišką žmogaus dvasios op
timizmą suprasti, tai liudija žymaus liuteronų teologo 
K. Barto pareiškimas apie rojaus žmogų. “Žmogus tu
rėjo nežinoti, kad jis yra tik žmogus. Dievas tai žino
jo, bet dėl savo gailestingumo tai buvo nuo jo pas
lėpęs.”

BIJANTIS DIEVAS

Paties sąvoka upanišadininkų galvosenoje yra la
bai reikšminga. Tačiau, kokia yra jos prigimtis, galima

susidartyti vaizdą iš pirmosios upanišados, (kuri vadi
nasi Brihadarayaka) ketvirtosios bramanos (taip vadi
nasi šio veikalo skyreliai).

“Pradžioje buvo tik vienas Pats asmens formoje. 
Jis apsidairė aplinkui ir nematė nieko, išskyrus save. 
Jis pirmiausiai tarė: tai aš. Dėlto jo vardas pasidarė 
Aš. Dėlto net ir dabar, kai žmogus yra klausiamas, 
jis atsako: tai aš, o tik paskui prideda kitą vardą, ku
rį jis gali turėti.”

šitas Aš stovi didelėje vienumoje, nes šalia jo nėra 
nieko kito. Jis yra vienas dar ir dėl to, kad jis su
naikino blogį. “Nes prieš tai jis (Pats) sudegino viso
kį blogį, dėlto jis buvo asmuo.” Asmeniškumas, atro
do, šioje galvosenoje pačia savo prigimtimi yra vieni
šas. Tai galima išvesti iš sekančio sakinio: “Iš tikrųjų, 
kas tai žino, sudegina viską, kas bando būti prieš jį.”

Iš šio upanišadų vaizdo mums aiškėja daug daly
kų, liečiančių ne tik jų asmens sampratą, bet ypač 
Dievo sampratą. Nepaisant, kaip tvirtai Paties sąvoka 
yra įsišaknijusi upanišadininkų raštijoje, šis asmuo bijo 
šalia savęs kito asmens. Jis ne tik jo nepripažįsta, su 
juo nesantykiauja, bet jį naikina. Iš šitokio asmens, su
prasto kaip pirmoji būtis, mes negalime tikėtis, kad ji 
kurtų kitą asmenį. Tai yra neįmanoma jo baugščiai 
ir vienišai galvosenai Dėlto mums gali atsidengti dar 
viena priežastis, dėl ko upanišadininkai neturi kurian
čio Dievo.

Negana to, kad šis absoliutinis Aš yra nusistatęs 
prieš kitą aš, jis yra nepalankiai nusiteikęs bet kurios 
kitos būtybės šalia savęs atžvilgiu. Bramanizme asmens 
sąvoka yra tokia absoliuti, kad ji kitos būties ar kitos 
realybės šalia savęs pripažinti negali. Kas tai žino, pa
sak bramanos, tas sudegina visą, kas bando būti prieš 
ji-

(Bus daugiau)

ma Europos saugumo konferen
cija.

Vos pusmečiui tepraėjus po 
pasaulį sukrėtusios sovietų in
vazijos į Čekoslovakiją, 1969 
kovo mėnesį Vengrijos sostinė
je Budapešte posėdžiavusios va
dinamo Varšuvos pakto, t. y. 
sovietų ir satelitų, viršūnės krei 
pėsi į Vakarų Europos valsty
bes su pasiūlymu organizuoti 
bendrą Europos saugumo kon
ferenciją. Sovietai čia taiko vie
nu šūviu net ne du, o kokius ke 
turis zuikius. Pirma, sovietų in
vazijos į Čekoslovakiją sukeltą 
pasauly, ypač Europoj ir Euro
pos komunistų partijose neri
mą išsklaidyti. Antra, išgauti 
Vakarų pripažinimą status quo 
padėčiai, t. y. visoms sovietų 
inkorporacijoms, aneksijoms ir 
dominavimui Rytų Europoje, 
neišskiriant nė Vokietijos pada
linimo. Trečia, atskiesti iki ne
reikšmingo veiksnio Europos ka 
rinį atsparumą, likviduojant 
NATO ir pamažu išstumiant iš 
Europos Amerikos strateginį 
veiksnį arba nuimant nuo Eu
ropos tą paprastai vadinamą 
Amerikos atominį skėtį ir tuo 
'būdu atveriant naujas galimy
bes sovietų įtakai. Pagaliau, ket 
virta, tuo būdu apeinant Vokie
tijos taikos sutarties klausimą 
ir su juo susijusias problemas. 
Satelitai yra Maskvos siekimuos

Šiems Maskvos siekimams tai 
kon yra įjungti ne tik satelitai, 
bet ir neutralioji Suomija. Sa
telitų ministeriai tuo reikalu lan 
kosi Vakarų Europos sostinėse 
ir aiškina, kad Europa — Rytų

Pamela Dee Tedesco, išrinkta rožių karaliene, 1970 m. aplankys New 
Yorką ,

ir Vakarų — turinti žiūrėti ne 
tik antrojo pasau’ūiio karo pa
likimo, bet ir vėliausiu laiku iš
kilusių abiem Euronom — Rytų 
ir Vakarų — bendrų reikalų. 
Vietoj Rytų - Vakarr konferen
cijos reikią ieškoti Rytų - Va
karų bendrumų. Atseit, kas bu
vo — pamirškim, išeikim iš sta
tus quo, ieškokim bendrumų 
nokslo, industrijos ir naujų e- 
nergijos išteklių panaudojimo ir 
pritaikymo srityse.

Suomija savo ruožtu išsiun
tinėjo 29 Europos valstybėms 
visai konkretų kvietimą tokiai 
konferencijai susirinkti Helsin
kyje. O neseniai Varšuvos pak
to, atseit, Sovietų ir satelitų, 
gremijumas pasiūlė tai Europos 
saugumo konferencijai rinktis 
ateinančių metų pradžioj ir pri
imti paktą, kurio dalyviai atsi
sakytų vartoti jėgą, sprendžiant 
tarptautinius ginčus. Be to, kon 
ferencija tartų ūkinių mainų 
plėtimą. Kaip matom, Maskva 
pc rsa sovietinę atmainą 1928 
Paryžiuje pasirašyto Kellogo - 
Briando pakto. Bet Kellogo- 
Briando paktas, kaip žinoma, 
neapsaugojo pasaulio nuo ant- 
i ujo pasaulinio karo. Tatai ge
ra1 žino ir Maskva. Bet Mask
vai svarbus tokio pakto propa
gandinis - psichologinis poveikis 
pasaulio opinijai ir dar labiau 
anie minėti Maskvai labai nau
dingi ketverioni padariniai: sta
tus quo įtvirtinimas Rytų Eu
ropoje, popieriniu saugumu už
liūliavimas Vakarų Europos, 
JAV veiksnio Europoje minimi-

(Nukelta j 4 pusi.)

ŽEMES ŪKIO RŪPESČIAI
Lietuvoje žemes ūkio laimėjimai ir rūpesčiai 

GEDIMINAS GALVA

Šiais_jjj.ėtais Lietuvos žemės ir 
gyvuliuk ūkis vėl kiek pasistūmė
jo. Praėjusios* vasaros sausra tu
rėjo neigiamos įtakos į pašarų 
gamybą ir pieno ūkį.

Javų derlius iš hektaro, esą, 
siekęs 24,6 centnerius. Derlinges- 
niuose, pvz. Kauno, Marijampo
lės, Pasvalio, Radviliškio rajo
nuose, derlius iš ha prašokęs 30 
centnerių.

Ateinančiais metais numato
ma siekti 25 centnerių grūdų der
liaus iš ha. Oficialūs derliaus 
duomenys nurodo linkmę, tačiau 
neaptaria esmės. Ne visų kultūrų 
derlius yra vienodas, tačiau suve
damas į vidurkį.

Antrajame žemdirbių suvažia
vime, įvykusiame spalio 26 d., te
buvo svajojama pasiekti 160 cen
tnerių iš ha bulvių ir 4 centne
rius iš ha linų pluošto derlių. 
Šie skaičiai rodo, kada nepasistū- 
mėj ominėtų kultūrų derlius.

Nauji laimėjimai

Pokario metais nusausinti žy
mūs žemės plotai, tačiau kai ku
riuose kolektyviniuose ūkiuose ne 
mažai žemės tinkamai nepanau
dojama. Krūmokšniai tebekeroja 
ir akmenys tebestūkso dirbamo
je žemėje.

Žemės ūkio mechanizacija su
stiprinta. Ji palengvina žemdir
bių darbą. Kai kuriems laukinin
kystės gyvulių ūkio darbams dar 
nebelaukiama mašinų pagalbos. 
Mechanizacijoje esama daugelio 
spragų. Pasigendama ir specialis
tų. Mechanizacija daug kur iš
stūmė arklius, nors jais perveža
ma apie 40 proc. visos kolektyvi
nių ūkių važmos. Arkliai mažai 
tepanaudojami net trumpo nuo
tolio susisiekime, nes įmonės pa
gamina blogus pakinktus ir daž
nai visai netinkamus ratus. Ko
lektyviniai ūkiai turi arklius, bet 
nėra kuo ir į ką pakinkyti.

Didžiausias laimėjimas pasiek
tas gyvulinkystės ūkyje. Nema
ža laiamėjimo dalis tenka sklypi
ninkams. Ir naujuose vadina
mos žemės artelės- kolūkių įsta
tuose numatoma leisti didesnį 
skaičių gyvulių skaičių sklypinin
kams laikyti.

Pieno gamybos sumažėjimas

Eilėje rajonų, pvz. Jonavos, 
Mažeikių, Pasvalio, Radviliškio, 
Rokiškio, sumažėjo pieno gamy
ba per šių metų dešimtį mėne
sių. Kolūkiai bando pieno gamy
bos sumažėjimą aiškinti praėju
sios vasaros sausra. Matyti ir kitų 
priežasčių esama. Du kaimyni
niai rajonai, esą tose pat gamti

nėse sąlygose, pvz. Klaipėdos ir 
Kretingos, nevienodai rūpinosi 
pieno ūkio skatinimu. Klaipėdos 
rajone pieno gamyba sumažėjo, 
o Kretingos pieno gamyba net 4 
proc. padidėjo.

Ne mažą rūpestį kelia pieno 
gamybos sezoniškumas. Vasaros 
mėnesiais ji pakyla, o žiemos mė
nesiais sumažėja. Iki šio meto vis 
dar sunkiai sprendžiamas parūpi- 
nimas pašarų, kurie turi didžiau
sią įtaką į pieno gamybos suma
žėjimą žiemos metu.

Pažarų nepriteklius šią žiemą

Dėl vasaros sausros šiai žiemai 
sukaupta mažiau pašarų raguo
čiams. Jau šiuo metu komunistų 
partijos pareigūnai skatina kolek
tyvinius ūkius apdairiai šerti gy
vulius, kad pašaro užtektų mel
žiamoms karvėms. Lengva minė
tiems pareigūnams patarti paša
rą taupyti, tačiau sunku patari
mą įgyvendinti nesumažinus pie
no gamybos.

Žalienų pašarą galima pakeis
ti ar kitu koncentruotu paša
ru, bet jis turės įtakos į pieno 
savikainą.

Komunistų partija skatina ko
lektyvinius ūkius daugiau kar
vių laikyti net ir esančių tinka
mai pašarais neaprūpinus. Atro
do, kad okupuota Lietuva yra ga
vusi Maskvos parėdymą daugiau 
pieno supirkti ir didesnius kiekius 
jo gaminių išvežti.

Keista, kad iki šio meto vis dar 
tinkamai neišspręstas pieno su
pirkinėjimas, trukdąs valstybės 
planų vykdymą.

Gyvulių ūkis

Po ilgo svyravimo ir bandy
mų komunistų partija pasuko į 
gyvulių ūkį, kuriam jau praskin
tas kelias nepriklausomos Lietu
vos metais. Šiuo metu gyvulių ū- 
kio sėkmė pareina nuo žemdirbių 
rūpestingumo savajame ir kolek
tyviniame ūkyje.

Per š. m. praėjusius dešimtį 
mėnesių, lyginant su praėjusių 
metu tuo pačių tarpsniu, 14 
proc. daugiau mėsos pagaminta 
tik kolektyviniuose ūkiuose. Di
džiausias svoris - 59 proc. tenka 
galvijienai. Kiaulienos pagamin
ta 8 proc. daugiau, kaip praėju
siais metais.

Šiais metais ypač spartinamas 
kiaulių ūkis. Daugelis klausimų 
dar tebelaukia sprendimo. Beko
nų gamyba dar nepatenkinama.

Kai kurių žemės ūkio gaminių 
pramoninis perdirbimas dar tin
kamai neišspręstas. Gyventojai 
pasigenda vaisių ir daržovių ką 
tik derlių nuėmus.
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PASKUTINE MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMO DIENA

Kompiuterių, psichologijos, medicinos ateities kryptys 

JUOZAS PRUNSKIS .ųnaibusgt

tas filmas. Ekrane šokinėjo fan-Sekmadienį 11 vai. kun. Br. 
Markaitis, SJ tėvų jėzuitų koply
čioje atnašavo šv. Mišias už mi
rusius lietuvius mokslininkus. 
Pamokslo metu jis iškėlė tiesos 
iėškojimo reikalą, kurį puoselė
ja mokslininkai.

Po pamaldų simpoziumo daly
viai ir svečiai susirinko prie pa
minklo Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Apeigoms vadovavęs Pe 
tras Šeštakauskas priminė Lietu
vos laisvės kainą ir dėl jos sudė
tas aukas. Aukuro ugnį uždegė 
PLB pirm. St. Barzdukas. Kalbė
jo kun. J. Borevičius. Suvažiavi
mo dalyvių vardu gražų vainiką 
prie paminklo padėjo dr. A. Da
rnusis ir B. Nainienė. Sugiedota 
“Marija, Marija”.

Paskutinė mokslo ir kūrybos 
suvažiavimo sesija (lapkr. 30 d.) 
buvo skirta temai “Rytojaus mo
kslo kryptis”. Posėdžiui pirmi
ninkavo dr. Ar. Kliorė.

Kompiuteriui paslaptys

Pirmasis kalbėjo prof. Alg. A- 
vižienis: “Kibernetika, kompiu
teriai ir informacijos technologi
ja”. Pradžioje buvo rodomas 
kompiuterio pagalba pagamin-

SAUGUMAS BE TAIKOS
(Atkelta iš 3 pusi.) 

žavimas, pagaliau uždarymas 
Vokietijos taiki,3 sutarties at
virumo.
Rūpinasi Vakarų moksliniais 

laimėjimais
Svarbu Maskvai ii’ Vakarų in

dustriniai - maksimai patyri
mai, nes tuo atžvilgiu Rytų tech 
nologija nepajėg u konkuruoti 
Vakarų. Mėnulis tatai labai vaiz 
džiai liudija.

Faktiškai tai nėra naujas 
Maskvos sumanymas, o tik se
no naujas bandymas. Jau 1954 
panašiu siūlymu Maskva bandė 
sukliudyti Vakarų Vokietijai į- 
sijungti j NATO. Tą patį kar
tojo 1966, kai ge?,. de Gaulle 
pradėjo Prancūzijos atsipalaida
vimo nuo JAV po įtiką. Skirtu
mas tik tas, kad tada Vakarai 
tuos Maskvos manevrus, neiš
skiriant nė paties de Gaulle, ne
svyruodami atmetė, o dabar 
Maskva pataikė, kaip sakomą, 
į gerą dirvą. J Suomijos kvie
timą 29 valstybėms. 19 atsilie
pė palankiai. Tuo atžvilgiu reikš 
mingi ir Belgijos bei Prancūzi
jos užsienio reikalų ministerių 
apsilankymai Maskvoje. NATO 
dalyviai: Belgija, Danija, Itali
ja, Norvegija, Olandija Vokie-, 
tija, taip pat už konferenciją, 
už Rytų - Vakarų dialogą ir ben
drumų ieškojimą.

• Iš kur tas skirtumas tarp 
1954 ar 1966 Europos nuotai
kų bei nusistatymų ir 1969? Kai

Dantų skausmas niekam nėra ma
lonus. Prezidentas Nixonas išeina 
iš dantų gydymo kabineto
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tastiškiausios spalvotų linijų, 
ratilų formos. Savo nelauktu 
naujumu žiūrovus apstulbino 
nuostaba.

Toliau prof. Avižienis papa
sakojo apie skaičiavimo mašinų 
istoriją. Pirmieji bandymai vyko 
prieš šimtmetį, bet, nesant rei
kiamos elektroninės technologijos 
pažangos, nieko neišėjo. Dabar 
jau pastatytos dalys, kurios vei
kia nuo milijono iki 100 milijonų 
kartų per sekundę.

Skaičiavimo mašinai nurody
mai turi būti nepaprastai tikslūs. 
Tokios mašinos viena dalis yra 
elektroniniai įrengimai, kur dau
gybė punktų, kuriuose gauna
mas atsakas “Taip” ar “ne”, ki
ta dalis - sintetinės kalbos užfik
savimas.

Žmogus pasistatė sau tamą, 
kurio visos galimybės dar nesu
sektos. Elektroninės skaičiavimo 
mašinos suformuotos prieš 25 
m. ir jos jau atlieka didelius pa
tarnavimus.

Kultūristorikas Toynbee kelia 
susirūpinimą, kad tos mašinos i- 
ma dominuoti, ir pats žmogus

■kurie politiniai stebėtojai aiš
kina, kad daugiausia tokį pasi
keitimą lemia JAV vidaus gyve
nimo raida. Esą, valstybės vi
daus padėties dabartinė raida 
Vakarų Europą verčianti rim
tai skaitytis su JAV apsauginio 
skėčio neišvengiamu atitrauki
mu. Europa todėl atsiduria 
prieš alternatyvą: arba pačiai 
imtis organizuoti strategihę at
svarą prieš sovietų bloką, gink
lavimuisi aukojant didelę tautos 
pajamų dalį ir visą laiką baimin 
tis, kad neimtų dominuoti Vo
kietija, be kurios savaiminga 
Vakarų Europos atsvara sovie
tų blokui išvis neįmanoma; ar
ba pačią Rytų-Vakarų konfe
renciją Europjje pakeičiant po
pieriniais paKr.o įsipareigojimais 
nevartoti jėgos tarptautiniams 
ginčams spręsti ir bandyti su 
Rytais taikiai samfoūviauti, ple
čiant ūkinį Rytų - Vakarų bend
radarbiavimą. Atseit, iš esmės 
pasirinkti tokią išeitį, kokia šiuo 
metu kaip tiktai yra ir Maskvai 
paranki.

Kartojasi Vakarų 
nuolat lž"«vimas

Kad faktiška’’ tai nėra inuta- 
tis mutandis kartojimas Vaka
rų demokratijų 1935 — 1938 
metų nuola’džiavimo politikos 
totalizmui — a pie tai galvos ne- 
kvaršinama.

Reikia prileisti, kad Europos 
nuotaikų ir nusistatymų pasi
keitimui nemaža reiškia ir vado 
vaujančių asmenybių pasikeiti
mas. Didieji krikščionys demo
kratai — Adenaueris, De Gas- 
peri, Robert Schumann — pro 
savo valstybių egoistinius inte
resus matė ir bendruosius Eu
ropos krikščioniškuosius idealus 
ir jautė uždavinį ir pareigą dėl 
jų kovoti ir aukotis. Brandto - 
Nenny - Pompidou politikai va
dovauja kitok’s idealai.

Dėmesio vertas faktas. Pra
ėjusiame spai' 3 mėnesį Europos 
patariamajam**, parlamente — jį 
sudaro atskirų valstybių par
lamentarai— prieš sovietų per
šamą Europos saugumo konfe
renciją pasisakė Norvegijos, Da 
nijos, Italijos, Brįjannos, Švei
carijos parlameųtar aj konserva
toriai, liberalai,, krikščionys de
mokratai. Tuo tarpu Britanijos, 
Danijos, Italijos, Švedijos par
lamentarai socišiistai: pasisakė 
už konferenciją. O šfaftdien dau 
gumos Europos valstybių užsie
nio politikos ar pžtČibs vyriau
sybės vairas yra socialistų ran
kose. -.'<2; VI*. Vt.

Gausiai susirinkę Chicagos lietuviai stebi Clevelando “Grandinėlę” Ma rijos aukšt. mokyklos salėje. Nuotr. V. Noreikos

jau lieka šešėlyje. Taip galvoja baime, kad jie nebūtų blogam 
į pritaikyti.ir ne vienas.

Skaičiavimo mašinos daug kur 
pakeitė žmonių gyvenimą. Be ki 
ta ko jos gausiau panaudojamos 
ligoninėse. Kad būtų papigintos 
gydymosi išlaidos, svarstoma skai 
čiavimo mašinoms pavesti dalį 
uždavinių, kuriuos dabar atlieka 
žmonės: temperatūros, pulso, 
kraujo spaudimo sekimas atlieka
mas, jei reikia, kas sekundė ir 
ir automatiškai pranešamas gy
dytojui.

Skaičiavimo mašinomis tiriama 
visatos sudėtis, panaudojant jau 
žinomus duomenis.

Skaičiavimo mašinų dėka su
sekta, kad šio šimtmečio pabai
goje planetos sustos į tokią lini
ją, kad paleistą erdvėlaivį jos sa
vo trauka pagreitintų ir visas tas 
planetas paleista raketa būtų ga
limai ištirti per 10 metų, kada 
normaliai tam reikėtų 40 m. 
Kompiuterių specialistai svarsto, 
kaip pagaminti tokį kompiuterį, 
kuris veiktų 10 metų ir pats save 
pasitaisytų. Pasitaiso, kai įvairios 
jo dalys “nubalsuoja”, kad kuri 
dalis sugedusi ir jos vieton įstato 
atsarginę.

Nauji psichologijos įnašai

Clark. univ. psichologijos 
prof. Ina Užgirienė kalbėjo tema 
“Psihologijos mokslas ir ryto
jaus žmogus”. Tolimesnis psicho-, 
logijos mokslo vystumasis vyks 
gausėjančiu atradimų keliu ir su

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

A hetter way to live.
Where an ordinary man can 

do the things he thought were 
just for others,

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

Where a man can give bis 
children an edueation. A good 
one at that. }

This is American living.
And there are vvaiting lists, 

ten feęt tall, of immigrant 
families vraiting to come bere.

Most of us know about the 
good things around here. t

Although sometimes we 
forget.

So what are we supposed 
to do?

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

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

economically strong.
And there’s notliing wrong

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 huy.

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

Or you can buy Bonds where
3 bank.

when a family leaves behind 
an old familiar vvay of life 
to start a new one, there are 
some reasons.

Reasons you 
might likę to 
invest iu.

.Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds

■« Trti’ ■ and Tbe Adverliting

Psichologijoje vis labiau išryš
kėja aplinkos'įtaka į žmogų. To
dėl ir psichiškai pakrypusių žmo
nių gydymas turės vykti ne vien 
veikiant į juos, bet ir į aplinką. 
Aplinka skatina ir žmogų for
muoja, ypač vystymosi laikotar
py-

Paskutiniu metu padaugėjo 
žmogaus mąstymo vyksmo tyri
mai. Šiandieninis pasaulis vis 
dažniau reikalauja abstraktaus 
mąstymo ir siekiama susekti jo sėk 
mingiausius būdus.

Darant bandymus su žiurkė
mis, nustatyta, kad jos, augda
mos turtingoj aplinkoj, išauga 
gabesnės. Vargingose šeimose, 
prieglaudose augąs žmogus taip 
gi skurdesnis.

Aplinka, kuri vaikui kelia iš
sprendžiamus uždavinius, skati
na mąstymą, puoselėja sugebėji
mų vystymąsi. Žinant aplinkos 
įtaką į žmogaus vystymąsi, iš
kyla pareiga pagerinti ugdan
čią aplinką atsitikusiems, pvz. 
negrams.

Yra nuomonių, kad žmonės 
jau pertankiai gyvena ir iš to ky
la pagausėjimas nusikaltimų ir 
agresyvumas. Prie šių išvadų ve 
da stebėjimas gyvulių pasaulio. 
Vis dėlto žmogus gali protingiau 
savo elgesį tvarkyti ir įstengs pri
sitaikyti net ir padidėjus gyven
tojų tankumui..

Psichologija netolimoj ateity

turės skilti į pritaikomąją šaką ir 
į akademinę.
Ateities perspektyvos medicinoj

Dr. J. Valaitis kalbėjo tema 
“Medicina ateities perspektyvo
je”. .

Jei pirmoji XX amžiaus pusė 
buvo mikrobų medžiotojų gady
nė, tai antra šio šimtmečio pu
sė - karas prieš virusus, ir šis ka
ras dar nėra baigtas. Svajojama 
surasti vaistus, kurie užblokuotų 
molekulių sieneles virusams.

Dabar žmonės daugiausia krin 
ta nuo širdies - kraujo indų ligų, 
antroj vietoj - nuo vėžio, trečioj 
nuo sužeidimų nelaimėse.

Vargu ar širdies transplantaci
ja labai paplis, bet dirbtinė šir
dis jau numatoma už keliolikos 
metų.

Šiuo metu trečdalis sergančių 
vėžiu pagydomi chirurginėmis, 
cheminėmis ir kt. priemonėmis. 
Vien rūkymą metus, plaučių vė
žį sumažintų 80 proc.

Ligoninės įsigyja aukšto spau
dimo tankus, kur sėkmingai gy
doma gangrena. Pradedami nau
doti analitiniai'kompiuteriai, ku
rie, atrodo, bus greit įvesti į di
desnes ligonines.

Moterys JAV-se išgyvena 7 m. 
ilgiau už vyrus. Sukontroliavus 
arteriosklerozę, žmonių amžius 
imtų prašokt 100 m.

Daugiausia pažangos padarė 
genetika, o ji mažiausiai pritaiko
ma. Čia iškyla visa eilė morali
nių, socialinių klausimų, kurie

genetikos taikymą kasdienybęje 
dažnai daro absurdišką.

Prieš sukuriant šeimą, tektų 
sudaryt genetinį ištyrimą, nes 
dabar kasmet gimsta apie 250,000 
nesveikų kūdikių.

Yra duomenų, kurie rodo, kad 
susirgimai dėl gimimų kontrolės 
piliulių naudojimo gali baigtis 
mirtimi, nors pilno ištyrimo dar 
neturima.

Atominių kritulių problema, 
sukurta mūsų pačių ir pavogta 
raudonųjų barbarų, sukelia nau
ją grėsmę, bet turėkime viltį, 
kad bus rastos priemonės pavojų 
sukontroliuoti.:

Apie Marsą

Califomijos Technologijos inst. 
mokslininkas dr. A. Kliorė papa
sakojo apie Marsą Raketų (Mari- 
ner) tyrimai parodė, kad Marse 
nėra gerų sąlygų gyvybei. Savo 
dėstymus dr. Kliorė .vaizdžiai pa
įvairino skaidrėmis. Pažymėjo, 
kad Marso atmosfera beveik iš
imtinai iš anglies dvideginio. 
Marso temperatūra yra 200-290 
laipsnių karščio, o nakčia - dide
lis šaltis.

Už 2 metų raketa 3 mėnesius 
darys matavimus iš Marso orbi
tos, o vėliau bus matavimai iš 
paties Marso paviršiaus.

Dr. Kliorė yra vienas iš 5 pir
maujančių Marso tyrinėtojų vi
same pasaulyje.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba.

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:

V. BARAVYKO
Anglų—Lietuvių kalbų žodynas $6.00

(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas

(Antra laida, kietuose apdaruose)
$7.00

B. PIESAKSKO — B. SVECEVICIAUS
Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)
Illinois State gyventojai prie kaintn, ‘uri pridėti 5% mokesčių.
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i#
“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 

KALĖDOMS 

Naudokitės šia patogia užsakymo forma.
Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam 

asmeniui:
Vardas, pavardė .. ...................................................................

Numeris ir gatvė .................................. ...  -...........................
Miestas ir valstybė .................................... . . ..........................

Zip Code.............
Siunčiu............. prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code ...................

Parašas

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

Suvažiavimo uždarymas

Prof. Alg. Avižienis džiaugėsi 
čikagiečių nuoširdumu, \susido- 
mėjimu, kas suvažiavusius moks
lininkus gerai nuteikė. Suvažiavi
mas pavykęs. Įsitikinta, kad lie
tuvių kalba puikiai tinka mokslo 
laimėjimams perteikti.

Komitetas, kuris ruošė projek
tą Liet. mokslo draugijai, (Avi
žienis, Damušis, Matas, Klemas) 
parašytas drauge su kitomis lie
tuvių mokslo draugijomis ir L. 
bendruomenės atstovu paruošti 
galutinus planus L. Mokslo dr-jos 
įsteigimui.

Dėkojo visiems prie šio simpo
ziumo prišidėjusiems, ypač L. 
bendruomenei, pasiėmusiai finan
sinę riziką. Tikimasi, kad sekan
tis simpoziumas bus įdomesnis. 
Pro formulių; išvargintą veidą

prasiveržė lietuviška širdis
Inž. B. Nainys perteikė sveiki

nimus JAV latvių mokslo ir kult. 
S-gos pirmininko. Pasidžiaugė, 
kad suvažiaviman yra atvykęs 
PLB pirm. St. Barzdukas.

Šis simpoziumas sutraukė 54 
mūsų mokslininkus. Preciziškai 
paruošti mokslo viršūnes atsto
vaujančių mūsiškių posėdžiai pa
rodė, kad nei mūsų tautos moks
lo viršūnėse, nei eiliniuose lietu
viuose principe skirtumo nėra 
- visi siekiame Lietuvos laisvės. 
Tai buvo mūsų visų atsigaivini
mas. Pro formulių išvargintų vei 
dą prasiveržė lietuviška širdis. 
Šis suvažiavimas istorijoj pasiliks 
kaip vienas šviesiausių išeivijos 
įvykių ir LB laimėjimų.

Dėkojo dr. Avižieniui, dr. Klio- 
rei už suvažiavimo suorganizavi
mą, dėkojo visiems prisidėjusiems. 
Išsiskirstome su nauja draugystės 
šilima ir šviesiomis viltimis.

Linkėjo sėkmės Liet. Mokslo 
draugijai išaugti.

Pastaba: Visa eilė specifinių 
straipsnių apie šį mokslo ir kul
tūros suvažiavimą tilps kultūros 
priede.

— Svetima ugnis kojų nešil
do — reikia turėt savo. (Varė- 
ništkių patarlė).

SS



MŪSŲ KOLONIJOSE

Boston, Mass.
J. ŠVEDO (SONATA IZ. VA- 

SYLICNO KONCERTE
Šeštadieni, gruodžio 6 dieną 

vakare 8:30 vai. Jordon Hali salė
je, Bostone, Mass. įvyks metinis 
smuikininko Izidoriaus Vasyliūno 
koncertas. Jo palydovas prie for
tepijono, kaip ir visuomet bus 
daktaras Vytenis Marija Vasyliū
nas. Programoje Franz Schu- 
berto, Edvardo Griego ir Jono 
Švedo veikalai. Jono Švedo sona

Komp. Jonas švedas

ta bus pirmą kartą išpildoma 
Bostone. Kompozitorius Jonas 
Švedas gyvena Clevelande, Ohio. 
Jis dėsto fortepijono Clevelando 
Muzikos mokykloje. Jo veikalų 
Bosotone išpildė Andrius Kupre
vičius ir Aldona Stempužienė. 
Jo smuiko sonata yra stambes
nis veikalas, trunkąs virš dvide
šimts minučių. Ji parašyta 1961 
metais. Bostono nuoširdūs lietu-
viškosios muzikos mylėtojai ne- bė stengiasi save atstovauti 
praleis progos pasiklausyti nau
jos smuiko sonatos.

New York, N. Y.
VLIKO BANKETAS - 

KONCERTAS

Solistė J. Daugėlienė

Gruodžio mėn. 6-7 dienomis 
New Yorke įvyksta Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
to metinis seimas, kuriame be 
kitų darbų bus taip pat išrinkta 
nauja VLIKo valdyba.

Šeštadienį to paties New Yor- 
ker viešbučio patalpose seimo 
delegatams ir svečiams yra ren
giamas banketas - koncertas. 
Bankete kalbės Generalinis Kon 
sulas A. Simutis, o koncerto pro 
gramą išpildys operos solistė 
Juzė Krištolaitytė - Daugėlienė. 
Dainininkė šiam koncertui yra 
parengusi naują programą, ku
rios pagrindą sudarys origina
lios lietuvių liaudies dainos So
listei akompanuos muzikė Aldo
na Kepalaitė. Šniž.

Kenosha-Racine, Wisc.
KUKLUS PRAŠYMAS

LB Kenoshos - Racino apylin
kei trūksta 250 dolerių, kad ji 
būtų įrikiuota į tūkstantininkų 
eiles Lietuvių Fonde. Suma nė
ra didelė, todėl dar šiais metais 
sumeskime visi po kelius dole
rius ir įrikiuokinie apylinkę į 
tūkstantininkų eiles LF. Tai mū 
sų abiejų ko’onijų kuklus gar
bės reikalas. Tuo pačiu primena 
me, kad LF valdyba kreipėsi į 
įgaliotinius, prašydami suakty
vinti LF-piniginį vajų. Kenoshos 
- Racino lietuviai yra sąmoningi, 
todėl manome, kad savo pareigą 
atliks.

PARĖMĖ ŠOKĖJUS
LB Kenoshos - Rabino apylin

kės valdyba parėmė tautinių io-

kių grupę “Bijūną” 50 do' 
auka. D.L.K. Kęstučio šaulių 
kuopa davė 25 dol. Būtų labai 
išmintinga ir naudinga, kad ir 
kitos mūsų apylinkės liet. or
ganizacijos taip pat paremtų 
tautinių šokių grupę ir šeštad.
liet. mokyklą.
TALENTINGOS PIANISTES

Malonu “Draugo” skaityto
jams pristatyti mūsų apylinkė
je gyvenančias iaunas tai patin
gas ir gražiai užsirekomendavu
sias pianistes. Tai kenosh’.etė 
Indra Baužaitė ir racirnetė Bro
nė Plūraitė. Reiktų sudaryti są
lygas jų pasirodymui kitų ko
lonijų lietuviams. B. J

Milwaukee, Wisc.
LIETUVIAI TAUTŲ 

ŠVENTEJE
Jau dvidešimt šeši metai kaip 

vyksta Milvvaukyje tautų pasiro
dymas. Mieste ir apylinkėse gy- .Šukiui S. Gedgaudui, Vadeišai už 
vena 67 tautų “atstovai”; tautų 
pasirodyme dalyvavo 40 tautų.
Šis tautų pasirodymas vyko lap
kričio mėn. 21, 22 ir 23 dienomis.
Reikia žinoti, kad Milwaukee’, 
arena talpina daugiau kaip 9.000 
asmenų, o auditorija apie 5.000.
Praėjusiais metais per tris dienas 
pradėjo 54.000 žmonių. Pasiro
domą tautiniuose šokiuose, pa
rodose, valgiuose, įvairių daiktų 
išpardavaimuose. Visą šitą organi 
zuoja Milvvaukio tarptautinis in
stitutas su Pabst alaus bravoru.
Už geriausius pasirodymus skiria
mos premijos. Kiekviena tauty-

Lietuviams atstovauti buvo su
sidaręs komitetas: dr. Balčiūnas 
V. - vyriausias vadovas, Stasys 
Milašius - tautinių šokių vado
vas, Grigaliūnienė ir Br. Jamei- 
kienė iš Chicagos - parodos va
dovės, Stasys Gedgaudas - par
davimo skyriaus vadovas, T. Bal
čiūnienė — maisto gaminimo 
skyriaus vadovė, A. Šukys - apsi
ėmė tvarkyti visą technikinį dar
bą. Didelė dalis moterų klubo na-1 
rių sutiko dirbti kur bus* reikalin
ga. Nekreipiant dėmesio į visus 
nenorinčių dirbti “patarimus”, 
komitetas dirbo ir rezultatai išė
jo geresni, kaip buvo tikėtasi.

Parodoje buvo išstatyta kera
mikos išdirbiniai: didelė lėkštė su 
stilizuotomis tulpėmis ir kitais 
pagražinimais, miežio varpa, ku
ri atrodė plovėjas su dalgiu, įvai
raus stiliaus vazos, keletas gerai 
išdirbtų grybų. Čia pat Balčiūnie- 
pademonstravo, kaip gaminti va 
zas ir puodus. Paroda buvo kelio
mis eilėmis apgulta. Susidomėji
mas didžiausias. .Pro kitas paro
das tiktai praeina, pažiūri ir vis
kas, o prie lietuvių daugybė klau
simų, žmonės išstovi po 30 min. 
ir daugiau. Daugelis tvirtina, kad 

, pirmą kartą mato puodus ir va- 
jzas gaminant Daugeliui buvo pa
siūlyta patiems pamėginti, kas 
sukėlė skanaus juoko. P. Balčiū
nienė gavo daug pakvietimų da
lyvauti su keramikos išdirbiniais.

Tautinių šokių grupė buvo su
daryta iš Racine, Kenosha ir

— Deguto šaukštu medaus 
statinę pagadinsi. (Lietuviška 
patarlė).

Waukegan lietuvių šokėjų. Tai i — Eketėn patekęs, kailinių 
nėra lengva surinkti. Šokių gru- nesigailėk. (Antalieptiškių pa
peš vadovas S. Milašius dirba tarlė).

Šiemet suėjo 100 metų, kai gimė žinomas suomių mokslininkas, lie
tuvių kalbos ir tautosakos tyrinėtojas Aukusti Robert Niemi (1869 — 
1931). 1910 — 1912 m. jis lankėsi Lietuvoje, rinko mūsų tautosaką, 
kurią vėliau paskelbė atskiromis studijomis. Dėkinga lietuvių tauta 
ant jo kapo 1933 m. pastatė paminklą, pagal dail. A. Valeškos pro
jektą. Neseniai jo kapą Helsinkyje aplankė dr. St. ir Veronika Dau
gėlai, jų duktė dr. Žibutė. Čia matome Niemi kapą ir prie jo stovin
čią dr. Daugėlaitę. Prie jos senas Suomijos lietuvių veikėjas Aug. J. 
Margaoavičius.

antroje pamainoje. Jaunimas mo
kyklinio amžiaus. Repeticijos te
galimos tik šeštadieniais ar sek
madieniais. Bet pasiruošta gerai, 
šokiai padarė visiems gerą įspūdį. 
Reikėtų, kad tėvai paragintų sa
vo vaikus šitoje grupėje dalyvau
ti.

Pardavimo skyriuje buvo ma
tyti pardavinėjami keramikos dir
biniai, piniginės, papuošalai.

Virtuvėje buvo pardavinėjama 
įvairių lietuvių skanumynų. Pa
sisekimas didelis. Visas maistas, 
paruoštas trims dienoms, buvo 
penktos valandos. Teko skubiai 
gaminti naujo.

Vaikų programai vadovavo B. 
Oberjaitienė. Buvo pakviesta pi. 
Valeišaitė su šokėjų grupe iš Ci
cero. Šoko, “Kepurinę”. Šokis bu
vo labai šiltai sutiktas.

Kad pasirodymas geriau pavy
ko kaip tikėtasi, vyriausias vado
vas prašė padėkoti šiems asme
nims: B. Jameikienei ir Grigaliū
nienei už suruošimą parodos, St. 
Milašiui ir šokėjams už įdėtą všr- 
g ąšokiuose ir jų paruošime, A.

atliktus darbus. Darbutienei, Steg. 
Pelanis, M. Pelanis, Grigaliūnie
nei, Lirgamerienei, Lebeckienei, 
Kaminskaitai, Genienei, Oberjai- 
tienei, Kaųfmanienei, Milašie
nei, Gedgaudienei, Federavičie- 
nei, Desmore, Buše, Blash, Bal
trus dirbant virtuvėje ir atlie
kant kitus darbus, A. Valeišaitei 
su šokėjų grupe už padėtą vargą 
paruošiant šokius ir atvykstant į 
Milwaukee. M.

Miami, Fla.

TURIME MALONIŲ SVEČIŲ
i

Jau pradeda atskristi iš įvai
rių šiaurės Amerikos miestų, o 
taip pat ir iš Kanados lietuviai - 

svečiai į šiltą, saulėtą Miamį.
Dailininkė Vlada Stančikaitė 

Abraitienė iš Clevelando atskri
do žiemos atostogoms į Miamį. 
Sustojusi porai dienų pas J. Pak
štienę, ji pasirinko Miami Beach 
saloje kambarį, prie pat okeano, 
kur ketina poilsiauti iki 15 gruo
džio.

Džiaugiasi saule ir sūriu van
deniu ir jau yra lapkričio saulė
je gerokai nurudavusi. Lietingus 
pusdienius panaudoja meno po
žiūriu įdomesnes vietas belanky
dama.

NESISEKA CA5IIRUI
Kuboje baigiasi cukraus Išvesi 

drių derliaus nuėmimo laikas. 
Castro buvo įsakęs nuimti der
liaus nemažiau 10 milijonų tonų. 
Į tą darbą buvo mobilizuoti ne 
tik vyrai bet ir moterys ir net 
vaikai. Paskutinėmis žiniomis, 
nežiūrint didelio gyventojų pasi 
aukojimo, numatyto cukraus ga 
mybos kiekio nebus pasiekta, 
nes nepatyrę darbininkai suga
dino cukraus švendrių spaudi
mo mašinas ir nesą specialistų, 
kurie galėtų jas pataisyti.

K. Kl.

Irena Vizgirdaitė dainuoja “Per tėviškės žemę”. Šią dainelę pereitą va
sarą atsivežė iš Lietuvos. Jai akompanuoja Ramunė Rūkštelytė.

Nuotr. K. Sragausko

'T LIET. KAT. MOTERŲ 

DVIDEŠIMTMETIS KANADOJE

PRANYS ALsENAS

Norint ats £.T: Lietuvių Ka
talikių moterų draugijos įsistei- 
gimo bendrąją datą. reikėtų grž 
ti net į 1907 m. rugsėjo 23 - 24 
d. d., kada įvyko pirmasis lie
tuvių moterų suvažiavimas Kau
ne. Tada jos susitelkė į Lietu
vių Katalikių moterų draugiją, 
kai kieta caro okupacija slėgė 
lietuvių tautą, norėdama ją pa
versti nelietuv f’jta ir nekatali
kiška. Tuo būdu minėtoji drau
gija yra ne tiK viena seniausių 
ii garbingiausių bet ir labiau
siai nusipelniusi į lietuvių tau
tai ir Lietuvoj valstybei draugi
jų. (Plg. M. Krupavičiaus “Mū
sų keliai”, Roma, 1952 m., psl. 
10).

Bet čia norima prisiminti tos 
moterų dr-ioj atsikūrimą Kana
doje. Tai įvyko prieš dvidešim
tį metų. Sukakti ruošiasi gali
mai iški’ming'a’i paminėti Ka
nados Liet. Katalikių moterų 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
skyrius, nes cas atsikūrimas ir 
prasidėjo tos parapijos salėje 
1949 m. balandžio 10 d.

Tos parapijas klebonas kun. 
P. Ažubalis paskelbė, kad šau
kiamas moterų susirinkimas. Į 
susirinkimą Sv. Jono parapijos 
salėn atėjo 25 moterys. Atidaro 
mąjį žodį tarė pats kun. Ažu
balis, o susirinkimui pirminin
kauti buvo pakviesta dr. A Už- 
upienė (dabar Lukienė). Tame 
susirinkime, aptarus ir išsiaiš
kinus draugijos tikslus, buvo iš
rinkta pirmoji Katalikių mote
rų dr-jos valdyba, į kurią įėjo 
dr. Užupienė-Lukienė — pirm.,
O. Kalinauskienė — vicepirm., 
S. Arbataitytė — sekr., Margie
nė — ižd., M. Tamulaitienė — 
ždo sekretorė, Monkienė — na

rė santykiams su Kanados Ka
talikių moterų lyga palaikyti, 
dr. E. Jasevičiūtė — korespon
dentė. Revizijos k-jon buvo iš
rinktos : Dervinienė, Apeikienė 
ir Motiejūnienė. Valdybai tuo 
pačiu buvo pavesta paruošti į- 
status. Susirink’mc- buvo apsvar 
stytas ir artimiausias draugijos 
uždavinys — suruošti primąjį 
Kanadoje Motinos dienos minė
jimą lietuv ėms. Šis pirmas vie
šas draugijos pasirodymas pra
ėjo su dideliu pasisekimu: da
lyvavo jame apie 1000 senosios 
ir naujosios kartos lietuvių.

Kanadoje atsikūrusios Liet. 
Katalikių moterų draugijos įsta
tai buvo priimti Lietuvoje vėl
iosios tos pačios draugijos dva 
sioie, priderinant juos prie veik
los sąlygų Kanadoje. Įsisteigęs

Ras tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo * lkl U: 10. Kitom dienom nuo 
# Iki S vai. vak. Sekmad lenlala nuo 12 lkl 5 v. v.

Katalikių moterų dr-jos bran
duolys pradžioje pavadintas To
ronto skyriumi. Šiam skyriui 
buvo pavestos laikinai ir centro 
valdybos pareigos. Organizuo
jantis Lietuvių bendruomenei 
Kanadoje laikinoji centro val
dyba delegavo savo atstovę į 
Lietuvių bendruomenės Kana
doje laikinąjį organizacinį komi
tetą.

...before she was born

O. Jonaitienė - Tugaudienė, Kana
dos Liet. kat: moterų sąjungos il
gametė pirmininkė (pirmininkavusi 
18 metų).

organizuoti moteris kitose lie
tuvių kolonijose, savo veiklą iš
plėtė Toronte. Pirmas skyriaus 
rūpestis buvo suorganizuoti vai
kų darželį, kuriame jaunosios 
motinos galėtų palikti savo ma
žuosius auklėtis lietuviška dva
sia. Toks vaikų darželis ir buvo 
įsteigtas 1951 m. Darželis vei
kia Lietuvių Vaikų namuose, 
Nek. Pr. M. Marijos seselių va
dovaujamas.

1950 m. birželio 12 d. buvo 
išrinkta antroji Toronto sky
riaus valdyba šitokios sudėties: 
O. Jonaitienė-Tugaudienė — 
pirm., K. Juozapavičienė — vice 
pirm., Matjošaitienė — antroji 
vicepirm., P. Stočkutė-Abromai 
tienė — sekretorė, E. Čepienė — 
iždininkė. Pažymėtina, kad O. 
Jonaitienė-Tugaudienė išpirmi- 
ninkavo 18 metų. Dabar ji yra 
skyriaus garbės narė.

šv. Jono Krikštytojo liet. pa
rapijos salėje susiorganizavu
sios katalikės moterys vadinosi 
Toronto skyriumi penkerius me
tus. Po to, atsiradus dviem pa
rapijom, pasivadinta savųjų pa
rapijų vardais. Taigi, dabar vei
kia Toronte du katalikių moterų

Skyriaus va’dyba, eidama cen 
tro valdybos pareigas ir dėda
ma pastangas greitu laiku su-

prevent 'birth defects
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skyriai{«eD»lwj“Kanados L. K. 
motenMlkAj įųri skyrius To
ronte era, ’MdiMealyje, Hamil
tone, Winnipeg€t Sudbury, Lon
done,, Ont., w/jlaade, Delhi ir 
kitur.

Užkalbinus-ilgametę Toronto 
skyriaus pirmintakę Oną Jonaitie 
nę - Tugaudienę, patirta, kad ji 
priklauso Katalikių moterų drau
gijai nuo 1925 m. ir ėjo visokias 
tos draugijos pareigas Lietuvoj ir 
Kanadoj. Jos žodžiais tariant, pra
dėjus pirmininkauti antrajai To
ronto skyriaus valdybai, buvęs 
prieš akis tik vienas tikslas - dirb
ti, kurti ir padėti motinoms su 
vaikučiais išlaikyti lietuvybę, ti
kėjimą.

Katalikių moterų Kanadoje dar 
bas yra platus —ruošiami kon
certai, Naujų metų sutikimai, re
kolekcijos, kulinarijos kursai, jau
nimo talentų pasirodymai, remia
mos suvargusios šeimos, lanko
mi ligoniai, siunčiami siuntiniai 
į Vokietiją ir Suvalkų trikampį, 
remiami lietuviai studentai, kata
likiška spauda, padedama ben
druomenei, parapijai ’r t. t

Dabartinę Kat. moterų d-jos

The March of Dimes wants every 
nother-to-be to know that prenatal 
:are can reduce birth defects — 
hat the rubella (German measles) 
raccine and the Rh vaccine can 
educe birth defects.

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

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

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaką apie du berniukus, su šienpiūviais 

išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

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

GRIMŲ PASAKOS
Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame Ir Pelenė, Ir Sniego 

Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 

maru jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kai via $2.50.

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI
PuikioSr ii”‘įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 

•‘Tūksta utis 1b viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose.
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

bcf’SŽ .80 f
Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 

bibliotekoje* jr jas visas galima gauti DRAUGE.

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

Šv. Jono skyriaus valdybą sudaro 
V. Otienė -pirm., M. Norkienė - 
vicepirmininkė, A. Smailienė - 
ižd., A. Šimkevičienė - sekretorė 
ir M. Žekienė - socialinių reikalų 
vadovė. Pastarajam postui ilgus 
metus vadovavo a.a. V. Steponai
tienė.

Šios valdybos rūpesčiu gruodžio 
14 d. Šv. Jono parapijos salėje 
ruošiamas dvidešimtmečio gyva
vimo sukakties paminėjimas su 
šv. Mišiomis ir oficialia bei me
nine dalimi Šv. Jono Krikštytojo 
lietuvių par. salėje.

LAIMĖ IR NELAIMĖ
Romos gyventoja, Teresa 

Marini, loterijoje laimėjo 760 
svarų. Ji visą gyvenimą nešio
josi troškimą kada, nors pasi
samdyti tarnaitę. O dabar ji 
jau 52 metų amžiaus. Pratur
tėjusi ji ir pasisamdė padėjėją.

Deja, džiaugėsi ji tuo gyve
nimo pasikeitimu tik vie<ną sa
vaitę. Vieną rytą dingo vyras,
tarnaitė ir pinigai...

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informachij leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl Ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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Prof. Prano Dovydaičio monografijos išleidimo vajaus komitetas. Iš 
kaires: Ant. Tauginas, Dalia Domijonaityte ir Jonas Žadeikis.

Nuotrauka P. Maletos

PAMINKLAS A. A. PROF. 

PR. DOVYDAIČIUI
Organizuojant šio okupantų kankinio monografijos išlei' 
dimą

Tarp Sibire žuvusių daugelio 
tūkstančių lietuvių patriotų vie
na garbingiausių asmenybių y- 
ra prof. Pranas Dovydaitis, ne
priklausomybės akto signataras, 
uolus mokslininkas, begalinio 
darbštumo redaktorius, nuosta
baus pasišventimo visuomeninin 
kas, Lietuvos atkūrimo pirmai
siais metais — pasiaukojus vals 
tybininkas.

Dabar mums to okupantų bol
ševikų nukankinto tauraus lie
tuvio net kapas nežinomas. Už
tat labai sveikintinas sumany
mas pastatyti jam kultūrinį pa
minklą, išleidžiant jo monogra
fiją. Jau visu rūpestingumu 
šiam leidiniui telkiamos lėšos.

Besistengiant tuo reikalu gau 
ti daugiau informacijų, buvo 
kreiptasi į lėšų telkimo komite
to vadovą J. Žadeikj, pateikiant 
eilę klausimų, kuriuos čia su jo 
atsakymais ir spausdiname.

— Kas paskatino išleisti prof. 
Pr. Dovydaičio monografiją?

— Pavyzdys patraukė. Prieš 
dabartinę buvusi Ateitininkų 
sendraugių centro valdyba su
darė komitetą, vadovaujamą in
žinieriaus Jurg. Mikailos, prof.
K. Pakšto monografijai išleisti. 
Dabartinė Ateitininkų sendrau
gių centro valdyba manęs pa
prašė sudaryti komitetą, prof. 
Pr. Dovydaičio monografijai iš
leisti.

— Kas sudaro lėšų sutelkimo 
vajaus komitetą, ir kas rašo mo 
nografiją?

— Lėšų sutelkimo vajaus tal
kon pasikviečiau Dalią Dami- 
jonaitytę, buvusią ateitininkių 
Giedros korporacijos pirminin
kę, ir Antaną Tauginą, West- 
chester Šv. Juozapo gimnazijos 
ispanų ir vokiečių kalbų moky
toją, Cicero moksleivių ateiti
ninkų kuopos ilgametį globėją 
ir “Ateities” sporto klubo va
dovą.

Monografiją rašo “Aidų” re
daktorius, daugelio knygų au
torius, lietuvių visuomenei gerai 
pažįstamas dr. Juozas Girnius.

—. Kada pradėjote va jų, kaip 
sekasi ir kada manote jį užbaig-
ti?

— Vajus pradėtas sausio 15

Atėnuose, Graikijos sostinėje, padėta bamba buvo susprogdintas Izra
elio lėktuvas. Čia matome sunkiai sužeistą keleivę Mrs. Sterling McClain, 
Dalias, gydomą vienoje Atėnų ligoninėje '

d., kiekvienam sendraugiui tuo 
reikalu pasiunčia.it laišką ir a- 
pie tai primenant spaudoje. Iki 
šiolei surinkta 40% reikalingos 
sumos monografijai išleisti. Pa
sitikiu ateitininkų sendraugių 
dosnumu, nes vien Chi; agos a- 
teitininkai sendraugiai kiekvie
nais metais per rengiamą Alto 
Vasario 16 dienos minėjimą su
aukoja per 1,000 dolerių. Todėl 
nemanau, kad ir man, kaip a- 
nam Tytuvėnų bažnyčios staty
tojui, išpardavus visus dvarus, 
reikės parduoti paskutinį ark
lį su balnu, siekiant išleisti mo
nografiją. Vajų norėčiau užbalg 
ti kaip galima greičiau

— Kaip vyksta prof. Pr, Do
vydaičio monografijos ruošimas 
ir kada numatoma ją išleisti?

— Įvairiuose leidiniuose ran
dama medžiaga prof. Pr. Dovy
daičio asmens ir darbų nušvieti- 

* mui jau yra sutelkta (ko ne pil
nai) . Taip pat yra pasisekę gau
ti komplektus ii tų žurnalų, ku
riuos jis redagavo ir kuriuose 
rašė. Kas vienaip ar kitaip gali 
patalkinti monografijos paruoši 
mui, prašomi medžiagą siųsti 
adresu: dr. J. Girnius, 27 Ju- 
liette St., Boston, Mass. 02122.

Monografija apie 250 pusla
pių bus išleista 1970 m. rudenį.

— Kas pirmieji atsiliepė į va- 
jū?

— Trumpas ir teisingas at
sakymas būtų: visi tie, kurie 
visuomet pirmi atsiliepia į vi
sus ateitininkiškus, lietuviškus 
bei visuomeniškus reikalus. Dau 
giausia atsiliepė iš Chicagos, 
kelios ateitininkų sendraugių 
valdybos ir viena ponia iš Ka
nados. Gauta aukų ir ne iš atei
tininkų. Daugelis aukotojų sa
vo auką palydi gražiu laišku.

— Koks būtų paskutinis va
jaus komiteto prašymas?

— Didžiausias prašymas bū
tų: siųsti auką tuojau pat, kad 
mažiau reikėtų apie vajų pri
minti spaudoje ir, kad nereikė
tų vaikščioti iš namų į namus 
tam reikalui renkant aukas. Juk 
kiekvienas iš vajaus komiteto 
narių turime kitų darbų bei įsi
pareigojimų.

Dėkojant Jonui Žadeikiui už 
| atsakymus, tenka priminti, kad

jo adresas yra: 4162 So. Fftir-
field Avė., Chicago, III. 60632.

Šiuo adresu aukos monogra
fijai išleisti turi būti siunčia
mos. Šalia prof. St. Šalkauskio, 
prof. Pr. Dovydaitis bus bene 
daugiausia prisidėjęs prie nau
jos intelig'entijos nepriklauso
moj Lietuvoj išauklėjimo. Jis 
žuvo kaip okupantų priespau
dos kultūrinė auka. Dovydaitis 
visą savo talentą ir laiką auko
jo lietuvių tautai. Tai buvo ne
palaužiamas idealistas ir jis nu
sipelno amžino paminklo — mo
nografijos. J. Daugi.
PADEDA ARABŲ VAIKAMS

Palestinos pabėgėliams šelpti 
popiežiškoji komisija Artimuo
se Rytuose Popiežiaus vardu vėl 
įteikė 10.000 dolerių tolimes
niam dešimties arabų berniukų 
ir mergaičių mokslinimui Da
masko ir Ramallaho mokyklo
se. Be to Palestinos pabėgė
liams šelpti popiežiškoji komi
sija kasmet skiria 200.000 dole 
rių švietimo ir sanitarinės glo
bos reikalams.

MISCELLANEOD8

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Badenas K. šimulis

SIUNTINIAI | LIETUVA
CO8MOS EXPRESS 

2301 W. 69 St. Tel. WA 5-2731
2608 W. 69 St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-2781 
Tel. 254-3320

Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. Ir V. Žukauskai
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RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis
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10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % IVest 95tb Street 
Ohlcaffo, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4339
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MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67 th Place — VVA 5-8063

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAI. KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS
J. RUDIS - Tel. CL 4-1050

ĮSIGYKITE DABAR !

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRĖ

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

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kalnoe 

turi pr klėtį 5% mokesčių.

JEIGU JUM S REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIŲ.
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai Ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO!

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų. Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobiliu.

Patogios išslmo- 
_______ kčjliuo sąlygos.

j. Ta c e v i č i u s
6455 So. Kedzie Avė.. PR 8-2233

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke.

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

neilgiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius Da
žome Iš lauko. Taisome mūra “tuek- 
polntlng”. Pilnai apsldrauds. Visas 
darbas garantuotas.
LA f **6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

J dedu naujus pečius Ir vandens 
lldytuvua. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 

Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H 8. Anna Avė., Lyona, 
Illinois. Telef. 447-8806.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

Platinkite “Draugę”. Remkite “Draugę”.

REA L ESTATE
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NORtGAGES ■ MANAGEMENT

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas ji užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

4embere ut M.L.6
ALEX ŠATAS*— REALTOR

Maln uffiee 5727 Vt. Cermak Rd., Cicero, IIL Tel. OL 6-2233 
turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne. Riverside, La Grange Park 
r kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti J mūsų (staiga 
» Išsirinkti iš katalogo
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471 -0321
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 
— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Sv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

k.v. 4.00
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13

apie masonus 0.50
ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 

Sv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50
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KKAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 modernių butų 
maras — 8 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockvvell 
$18.500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tas 
Notary Public

2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY I
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PB 8-2238

Kiekvienam naudinga *
2 po 7 kamb. tvirtas maras, alu- 

mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,500.

Trys geri butai Ir švarus ofisas, 
gražus dvieju aukštu mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 69 — Calltor- 
nla. įmokėti 6,000.

2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge
ležinė tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

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

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

butų mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. įmokėti $12,000.

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

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. lr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 8 auto 
mūro garažas. $40,400.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. j69th St RE 7-7200

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
bu 6 % % 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 
$48,000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17.900.

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

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

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

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

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalovv. prie 72 lr California 
$24,700.

1J4 aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezldenclj t 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
310,690.

11 batų, 10 metų, I-Ju aukštų mū.i 
namas prie 71 lr California. $152,000

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 lr Maplevrood I »0.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX— NOTARIATAS 

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

C O N T R A C T O R S

I REZIDENCINIAI, ttl H KOMERCINIAI,
M 3 MEDICINOS IR y | KITOKĮ pastatai!J 2457 VVest 60tfc fitroet 

gįj TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oonditlonlng — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
k R.-TTlR 1

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447
4444 S. tiesiem. Chicago 9.

................ .--“"•OMIMIOIIIIIIIIIll.HllllllllllltlIltlII
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

HELP VVANTED — MOTERYS

PERSONNEL
CLERK

Interesting varied work. Mušt 
be able to type. High school grad- 
uate. Good starting salary. Many 
fringe benefits. Company cafete- 
ria. Pleasant vvorking conditions.

Call MR. GALLRGHER

762 - 70000

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
aos visiems prieinamos

HELP W A N T E D — MOTERYS

COMPTOMETER OPER., SWITCHBOARD OPER., 
CASHIER

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

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

DĖMESIO!
illliflliilll

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best ARencv. 2925 VV. 63 l’R 8-6032

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

Išnuomojamas 5 kambarių moder
niškas apšildomas butas, suaugu
siems. 2305 So. Leavitt Street —- 
Skambinti :

VI 7-7663 arba RE 7-7591

D e M E S I O 1

RADIO PROGRAMA

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

HELP VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED

DRIVERS
TRACTOR & TRAILER

CITY W O R K 
Mušt be 24 years or older.

APPLY IN PERSON

SMITH’S TRANSFER CORP. 
4300 W. 72nd Street

An eąual opportunity employer

PAPER CONVERTER
Experienced. Air cond. Plant. Profit. 
Sharing. 5 day weeik Pine working 
conditions.

SEE BEG. PROKOF

CUSIHNG & COMPANY 
2737 N. Karlov Avė.

Wm. O’Donell, Ine. 
Elkhom, Wisconsin

Has Openings For The Follotving:

THREE 
MECHAN ICS
TOP DOLLAR FOR TOP MAN 

Excell. opportunity. Full tiime em
ployment.

Apply In Person Or Call 
(414) 723-3200

MANAGER TRAINEES 
SHORT ORDER COOKS 

COUNTERMEN — BAKER9
Top salary,

Wonderful opportunity. Apply
205 LAKE STREET 

PIXLEY & EI ĮLĖKS

pasiun%25c4%258dia.it


sta oiSEkK

Dalis susirinkimo dalyvių Šv. Kazimiero kapinių Chicagoje reikalais.

JUOZUI KRIKŠČIŪNUI 70 METŲ kur pateko po sunkaus Širdies 
infarkto. Jubiliatą sukaktuvių 
išvakarėse aplankė vysk. Anta-

Vokietijos LB Veikėjų tarpe (sijai. LB Mainzo apylinkės vai- nas L. Deksnys. Vokietijos LB 
Juozas Kriščiūnas yra vienas iš dyboje tebėra ir dabar. Yra taip vardu buvo atvykęs pasveikinti 
tyliausiųjų. Jo JO metų amžiaus pat Lietuvos kariuomenės sava- valdybos vicepirm. kūn. Br. Liu- 
sukaktis yra gera proga bent norių kūrėjų Vokietijos skyriaus binas. Aišku, dažni lankytojai 
glaustai atskleisti neramią asme- j valdybos narys. yra Mainzo, lietuvių klebonas tėv.
nybę, darbus, kovas, laimėjimus; A. Bernatonis ir sukaktuvinin-
ir nesekmes. Gimė 1899.X29 Savo 70 metų sukaktį atšven- ko jaunystės dienų draugas ats.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 3 d.

policija 4r kariuomenė susikovė, _ Prezidentas Woodrow Wil-
su partizanais. Buvo pagauti ke gon 1920 m. gruodžio 9 d., ga
li partizanai ir keletas jų nu- vo Bobelio taikos premiją už 
šauta; casta komunistinės lite-
ratūros,'- K. KL

—

LIETUVIŲ DIENA NEUSTADTE

d. Suvalkijos ūkininko gausioje 
šeimoje (9 sūnūs ir 5 dukros), 
kaip 6-sis vaikas. Tėviškė Kazlų 
valse., Skuciškės kaime. Baigęs 
pradžios mokyklą eksternu įsigi
jo brandos atestatą Klaipėdos Vy
tauto Didž. gimnazijoje, jau bū- 

I damas karininku. Kariuomenėn 
1įstojo kaip savanoris kūrėjas 19- 
j 19 vasario 9 d. Dalyvavo kovo
se prieš bolševikus, bermonti-

. , . . ninikus ir lenkus. 1921 XII 18 d.to pavaduojantis burmistrą;. . . , , . .
tote pats burmistras sirgo. įį*4 ka/° 'r Paltas
. , .... v. , , . v-,, leitenantu. Pradžioje tarnavo XIbet atsiuntė raštu labai šiltą, . . , ,, t, ., m pėstininkų pulke Alytuje, 1923 
lietuviams pasveikinimą) Klaus

tė Mainzo universiteto klinikose, maj. Juozas Černius. Dabar svei- 
kata jau pagerėjusi. Tenka pa- 

" linkėti pilnai sustiprėti ir dar 
daug pasidarbuoti lietuviškojoje 
veikloje.

ELI

Lapkričio 22 d. Lietuvos Ka
riuomenes šventės išvakarėse, 
Schleswig-Holsteino krašte ir 
Hamburge gyvenant: ?ji lietu
viai, kaip retai kada anksčiau, 
suvažiavę j Neustadtą prie Bal
tijos jūros, paminėjo 25 metų 
už tėvynės ribij gyvenimo su
kaktį ir Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo šventę.

Tą dieną garbusis .vyskupas 
dr. Ant. L. Deksnys, lydimas de
kano kun. V. Šarkos, tėvo dr. 
Kl. Žalalio, CFM, ir PLB Neu
stadto apylinkės pirmininko Jo
no Breškio, pašventino va’niką, 
perjuostą tautinių spalvų kas
pinais uždėtą ant garbingi} ka
pinių bendro paminklo Neu- 
stadto mieste ir pagerbė aukas, 
1945 m. nuskandintas su dviem 
laivais vežusiais kacetininkus, 
Neustadto įlankoje. Vėliau Šv. 
Jono koplyčioje vysk. v. L. Dek 
snys, asistuojant tėvui dr. K. 
ŽaJaliui, dekanui V. Šarkai, kun. 
Petrui Girčiui, kun. Stanyslav 
Ren ir kun. Frans Schaefers, 
atnašavo iškilmingas šv. Mišias 
ir pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą. Baz.-yčia bivo pilna 
susirinkusių mai lin inkų abiejų 
konfesijų.

- Kugo Koch, kuris pasidžiaugė, 
kad lietuviai pasirinko Neustadt 
miestą šiam minėjimui, kuris 
stovi prie pat Baltijos jūros, o 
jūros vandenys skalauja ir mū
sų tėvynės krantus. Sveikino 
Neustadto RK parapijos vika
ras Franz Schaefers, evangeli
kų bažnyčios kun. Werner Raa- 
be, latvių centrinio komiteto 
atstovas dipl. agr. Janis Dagis, 
lenkų atstovas kun. Stanyslav 
Ren ir pabaigai tarė žodį PLB 
Vokietijos krašto tarybos na
rys, lietuvių dekanas V. Šarka. 
Raštu pasveikino Schleswig - 
Holstein Žemės ūkio ministeris 
Gerharr Gaul, Schleswig-Hol- 
stein Socialinės ministerijos at
stovas dr. Gramss, estu centri
nio komiteto įgaliotinė Elli Oit- 
ma, lietuvių evang. vyriausios 
Bažnyčios tarybos vardu šen. 
Ad. Keleris ir kiti žymūs val
džios bei organizacijų asmenys.

C obstė Izabelė Šrėderienė pa
dainavo keletą lietuvių liaudies 
dainų. Su savo vyru “Herbertu 
solistė padainavo vokiečių kal
ba keletą duetų. Pianu palydėjo 
Silvia Lemke. Atvykęs iš Due-

18 vai. jvyko vuų cy^tcs-da- eldorfo _ Westfaiįios mūsų 
lyvių bendra vatantae Aga-1 kvintetas “Balti-
pė Hotel Stadt Kiel, labai sko- 3 _ H; Bertulaitis, j Jasulai.
ningoje salėje, papuoštoje Lie- gt Jagulaiti£, E Rodkis ir
tuvos ir Fed \ ckr lijos va s- akordeonigtas v. Lemkis padai- 
tybmėmis vėliavomis, Lietuvos Reletą dainų Leonas Nar.

kus vykusiai pravedė meninėsVyčiu, o atskiri staliukai mažo
mis lietuviškomis vėliavėlėmis 
bei Lietuvos miestų herbais ir 
gėlėmis. Pradedant vakarienę 
vysk. dr. A. L. Deksnys sukal
bėjo maldą.

19 vai., toje pačioje salėje, 
pradėtas iškilmingas akta3. A- 
tidaromąjį žodį tarė PLB Neu
stadto apylinkės pirmininkas J. 
Breškys ir šventės ruošimo -— 
PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos įgaliotinis Schleswig-Hol- 
stein kraštui Pranas Liegus, pa 
kviesdamas pagrindinei kalbai 
pasakyti atvykusį iš Bonnos 
prof. dr. Zenoną Ivinskį. Pre
legentas savo labai turtingose 
lietuvių ir vokiečių kalbose per
vedė šventės dalyvius per pra
eities garbingą Lietuvos istori
ją, aiškiai užakcentuodamas kai 
kurias reikšmingas senosios ir 
buvusios didžios Lietuvos vals
tybingumo istorines datas. Po 
kalbos prelegentas susilaukė il
gai trunkančių plojimų ir pa
dėkos. Po prof. dr. Z. Ivinskio 
kalbos, toliau sekė sveikinimai. 
Žodžiu sveikino Neustadto mies

programos dalį su gera humo- 
ristika ir priedo padeklamavo 
Maironio eilėraštį. “Roma”. Me
nininkai buvo apdovanoti gra
žių gėlių puokštėmis ir ši’tais 
plojimais. Kun. V. Šarka apdo
vanojo knygomis “Palik ašaras 
V ekvoje”, Arm.mienės, vokie
čių kalba vysk. dr. A. L. Deks- 
nį, Silvia Lemke ir Herbertą 
Šrėderį už šių dviejų menininkų 
didelį ir ilgametį prielankumą 
lietuviams su ganytojo ir kitų 
lietuvių veikėjų įrašytais auto
grafais.- Garbusis ganytojas, 
jam padovanotą knygą perdavė 
įgaliotiniui Pr. Liegiui, kad jis 
įteiktų Schleswig-Holstein kraš 
to Socialinei ministerijai už lie
tuviams teikiamą ilgametę flnan 
sinę paramą kultūriniams rei 
kalama.

Po meninės dalies, toliau se
kė jaukus pobūvis. Dekanas V. 
Šarka, pereidamas su mūsų ga
nytoju salę, su kiekvienu daly
viu pasisveikino ir trumpai pa
sikalbėjo. Mūsų vaikučiai ir jau

ni. perkeltas į VII pėst. pulką 
Klaipėdon. 1929 m. buvo prezi
dento rūmų adjutantu (nuo ge
gužės iki rugsėj'o), 1931 Karo 
mokyklos lektorius ir inspekto
riaus padėjėjas. Tais pat metais 
pakeltas kapitonu ir paskirtas į 
V pėst pulką. 1934 m. aktyviai 
dalyvavo Voldemaro puče, bū
damas vienas iš jo rengėjų. Buvo 
suimtas ir degraduotas. Išleistas 
iš kalėjimo, gavo leidimą vykti 
į Kauną studijoms ir taip, būda
mas pusiau laisvas, įsigijo ekono
mijos mokslų diplomą. Tarnavo 
Lietuvos banke Kaune ir Trakuo
se. Atėjus bolševikams, buvo su
imtas ir išbuvo Marijampolės 
kalėjime iki karo pradžios. Šeima 
didžiųjų suėmimų metu birželio 
mėnesį išvežta į Sibirą. Kalėji- 
mii teko sėdėti vienoje kamero
je su tėv. Bružiku SJ ir eile kitų 
žymių asmenybių. 1941 m. rug
piūčio 25 d. įstojo Savisaugos 
dalinius, paskirtas ypatingo ba
taliono vadu, pakeltas majoru. 
Tačiau po neilgos tarnybos susir
go ir užbaigė kario dalią. Į Vokie
tiją 1944 m. pasitraukė kaip ci
vilis. Po karo gyveno Uchtės 
stovykloje. 1948 m. įstojo į ang
lų kariuomenės pagelbinius da
linius, o 1951 m. buvo priimtas 
į JAV kariuomenės pagelbinius 
dalinius, — Labor Service 4204 
sargybų kuopą Bad Kreuznache. 
Toje kuopoje vėliau gavo leite
nanto laipsnį ir išbuvo iki jos lik
vidavimo Uhlerbome 1964 gale. 
Dabar pensininkas.

Lietuvių bendruomenėje veikė 
kaip jos tarybos narys, išrinktas 
į ją 4 kartus, 1953 -1965. 1965-66 
m. buvo Krašto valdyboje, o eilę 
kartų priklausė Kontrolės komi-

nimas buvo ganytojo apdova
noti dovanėlėmis, o garbusis 
ganytojas puikiomis ramunių 
gėlių puokštėmis. J. Pyragas

Indėnų judėjimas Amerikoje taip pat plečiasi. Jų vadai ėmė reikalauti 
daugiau teisių ir privilegijų.

Juozas Kriščiūnas

KOLUMBIJA JUODOSIOS 
RANKOS GRĖSMĖJE

Paskutiniu metu, laike 48 va 
landų, trys Kolumbijos lėktuvai 
buvo nuvežti į Kubą. Žmonės 
jau bijo skristi lėktuvais ne tik 
į užsienį, bet ir krašto viduje.

Baranųuilijoje banditai buvo 
pagrobę du policininku, bet po
licija juos greit išlaisvino. Tai 
buvęs Oastro komunistų agen
tų darbas. Ir toliau kartojasi 
suaugusių, net ir vaikų pagro
bimai.

Partizanų veikla artėja prie 
miestų. Nesenai netoli Bogos

PRANCIŠKA BLUMENTALIENĖ
Gyveno Cleveland, Ohio.

Mirė gruodžio mėn. 1 d.. 1969 metais. 
Pasiliko dideliame nuliūdime:

SŪNUS, MARTI ir ANŪKAI

PADĖKA
Mirus mūsų brangiam broliui ir dėdei

Ą,
POVILUI LAURINAVIČIUI

nuoširdžiai dėkojame T. Kubiliui paruošusiam ligonį amži
najai kelionei iv aprūpinusį jį šv. sakramentas, kun. A. 
Stasiui, atlaikiusiam už velionį šv. Mišias, pamokslą ir paly
dėjusiam į kapus, kun. B. Sugintai, atllkusam paskutines 
apeigas prie duobės bei paguodžiusiąm sielvarto prislėgtas.

Sol. J. Varneliui už giedojimą šv. Mišių meta, dr. Tau
rui gydžiusiam ligonį ir jį lankiusiam, bei raminančiu žodžiu 
stiprinusiam ligonį ir artimuosius.

Visiems prieteliams už šv. Mišių auką ir atsiųstas gėles, 
mus visus užjautus ir guodus didžioj sielvarto valandoj. 
Moraliai stiprinusiems bei atidavus paskutinę pagarbą koply
čioje, bažnyčioje bei kapuose.

Nuoširdžiai patarnavusiems laidotuvėse, p. Lackawicz, 
grabnešiams bei visiems mus vsius užjautusiems.

Liūdinčios: sesuo Bronė Minkevįčienė su dukra,
sesuo Joana Rudokienė su šeima Lietuvoje 
ir giminaitė Alina Bonaseviči©nė

Miela

ONĄ 2 I L I O N I E N Ę
IR ŠEIMĄ,

jos brangiai motinai Lietuvoje mirus, liūde
sio valandbje giliai užjaučiu.

Jadvyga Klovšškienė

A. -Į- A. ANTANUI MASILIŪNUI 
Lietuvoje mirus,

dukterį EMILIJA ir žentą DR. BALĮ PALIOKUS ir anū

kes INDRĘ TIJUNELIENĘ ir DR. AUSTĘ VYGANTIEr 
NĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

' Aldona ir Kazys Griškai

M&ZHBMVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ME
ParJring Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
L

PETKUS

REpubUe 7-8600

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 VVest 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 Se. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

’HU*’ v

RENĖ RASA

MEILĖ TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:
"... romano stilius paprastas, 

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

St. Rastonis:

“Romanas yra įdomus ir tinka 
vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

Prie knygos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

rainmiimiiiiniiiiHiiiiiiiiiiimiiimiilllllim

Yra posakis kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti Jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.
x GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dai. 

autobiografiniai atsiminimai 
KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus

atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 

LIETUVOS Al GIJIMAS, dr. J. Totoraitis 
1863 ir 1£83 m. sukilimų laikotarpis 

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS J PRAEITĮ, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai

3.50

2.00

2.50

iHifiiiiimiiiiiiiniHiiHtmiiiiiiiitiitiiiiiit
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
-Stabdžiai Sankabos. Transmisijos. 

Tnne-up ir Motorų Remontas
5759 So- VVestern Avenue

Kampat 58tb Street 
Tel. — PRospeet 8-9538

MOVING
' nd raustas perkraustymas 

įvairių statumų

A. VILIMAS
S23 WEST 34th PLACE 
Telef FRontier 6-1882

LĖS
Vestuvėms, banketams, laidotu v<5ms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia
2443 VV. 03rd Street, Chicago. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REJMrKTTF “DRAUGO”

į* FB į
i \ | KfiPTEimS i
| S t

-- - -

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 VVest lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

E U D E I K ! S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
. Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - YArds 7-1741-25.00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LAUK IR SONOS
(IACKAVVIOZ)

2424 W. 69th Street Tek REpubUe 7-1218 
2314 W. 23rd Place_______Tek Virginia 7-0B72

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-8872

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. Lituanica Avė. TeL YArds

i POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

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



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 3 d.

X Poeto Balio Augino, "Ro- 
korporanto, poezijos 

Austrą

Chicagos žinios
TRYS ŽUVO ŠIMTAMEČIO 

NAMO GAISRE

X Valdui Adamkui Illinois 
respublikonų vadovybė pasiūlė 
partijos nominaciją kandidatuo
ti į JAV kongresą IU distriikte 
Chicagoje. šiam lietuvių stipriai 
apgyventam rajonui ligi šio lai
ko atstovavo kongresmenas 
William Murphy, kuris po pen
kių terminų kongrese pasitrau
kė ir daugiau nekandidatuos. 
Valdas Adamkus savo sprendi
mą turi pranešti respublikonų 
vadovybei ligi šio penktadienio.

X Rašyt. inž. Vytautas Vo
lertas lankėsi Chicagoje ir da
lyvavo Alytaus gimnazijos 50 
m. sukakties minėjime.

X Povilo Dirkio, 80 m. am
žiaus ir 60 m. spaudos, kultūri
nio ir visuomeninės veiklos su
kaktį onganiz. komitetas rengia 
gruodžio 28 d. 3 vai. Šarkos 
restorane, 7840 'So. Westem 
Avė.

X Cicero šv. Antano parapi
jos 40 valandų adoracija įvyks 
šį penktadienį, šeštadienį ir sek 
madienį. Tomis dienomis šv. Mi 
šios lietuviškai bus aukojamos 
7 v. vakaro. Pamokslus pasakys 
kun. V. MikoTiaitis. Adoracijos

muvos
knygos leidimu iftf
Ii joje atsikūrusi ••Romuvos m - .. .. .. x Trys mažametės mergytes žu-korporacija. Rinkinys numato- ... . . . __ -• x. . - . .. vo, jų tėvai, trys narsus ug-

r n <>rporacijos policininkai bu-
40 metų BllkaittMs minėjimą. | šlmU.

X Praėjusį ŠIMKUI, top- meUs dvįejų £kimitanų

ZVAIG ZD UTĖ
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chic&gos skyriaus
Redeguoja J. Placas. Medgiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636

kričio 29 d. Alytaus gimnazijos 
50 metų jubiliejus Chicagoje 
paminėtas gana įspūdingai. Iš 
visų kraštų Jaunimo centran 
suskridę buvusieji tos gimnazi
jos mokytojai ir auklėtiniai su
sitiko vėl, kai kurie tik po dau
gelio metų, bendroje šeimoje.

namukas Eik Grove priemies
tyje. šiaip nuostolių padaryta 
apie $7,000. šeima už namuką 
mokėjo $60 mėnesinės nuomos.

KATALIKAI LAIMĖJO
LoyoGa akademija laimėjo 

miesto aukšt. mokyklų čempio-
Minėjimo programoje buvo pa- natą, ifutbolo rungtynėse nuga- 
maldos, vainiko padėjimas prie lėdama Lane Tedh komandą 
paminklo žuvusiems, akademinė 26:0 santykiu. Lošimą Soldier 
dalis su Stasio Barzduko pa
skaita, literatūros vakaras, ku
riame savo kūrybą skaitė rašy-

Field stadione stebėjo 67,186.
SOLISTAS PIANISTAS

Chicagos simfonijos orkes
tras gruodžio 4 ir 5 d. duodatojai Vytautas Volertas, Kazys

Bradūnas ir Vacys Kavaliūnas. x. n ,. v, . , v . šią programą: Bacho BrapdenViškias buvo užbaigta šauniu , Tr « « _x. „ . ™ ». • ■ , burg Koncertą nr. 3, Mozartobanketu. Plačiau apie viską bus „ . . . . ’ _Koncertą pianinui nr. 27, Car- 
terio Variacijas orkestrui ir 
Bartoko Šokių siuitą. Solistas 
pianistas Robert Casadesus; 
diriguoja Georg Solti.

ALKOHOLIKAI
Chicagos alkoholizmo 'klausi

niais tarybos direktorius John 
Perkins teigia, jog Chicagoje ir 
apylinkėse gyvena apie 280,000 
alkoholikų. Visoje Amerikoje 
yra daugiau 6.5 mil. alkoholikų.

KALĖDOS IR PAŠTAS
Chicagos pašto viršininkas 

Henry McGee ragina visus iš
siuntinėti kalėdinius sveikini
mus ir ryšulius bei dovanas 
prifeš gruodžio 14 d.

DŽIOVININKAI

parašyta vėliau.
X Prel. Vyt. Balčiūnas,

Thompson, Conn., dėkodamas 
už kalėdines korteles, parėmė 
mūsų spaudos darbą 10 dol. au
ka. Labai ačiū.

X Akademinio skautų sąjū
džio akivaizdinis suvažiavimas 
buvo sušauktas simpoziumo, me
tu. Dalyvavo netoli šimto at
stovų ir šiaip jau sąjūdžio na
rių, iš įvairių JAV ir Kanados
vietovių. Išklausyti orgamizacd- 

pradžia bus penktadienį 8 v. ry niai pranešimai, Br. Kviklio ir 
to su procesija. Adoracijos už- L. Griniaus paskaitos, (buvo ve- 
baiga sekmadienį, 7 v. vakaro damos diskusijos organizacijos 
su (Šv. Mišių auka ir procesija, ateities veikios pagyvinimo klau 
Visi kviečiami gausiai d'afliyvau- simatis.
ti- | x Uršulės Astros, iš Grand

X Amer. liet. Montessori d- Rapids, meniškais darbais, išsta
jos vaikų nameliai ruošia, šiau- tytais Jaunimo centre, gėrėjosi__ _ __ _
dinukų pardavimą gruod. 7 d. daugelis lankytojų. Iš Šiaudinu-1 džiov^totitut^ įnS Chiča- 
Jaummo centre, nuo 10—1 vai. kų sudarytos tautinės juostos gOje 1063 naujus džiovi-

__ .. ,, _ . ’r ornamentai sudarė pa- ninkus. Tame skaičiuje vyrai
Manjampoles Rygiškių trauklius paveikslus po stiklu.

Chicagos ir Cook apskrities

Į SNIEGUOTUS KALNUS

Pailsėję po kelionės į Floridą, 
ruošiamės važiuoti į Colorado. 
Šiai kelionei pasiėmėme ir šil
tesnių drabužių. Pusantros die
nos važia vome lyguma ir nesi
matė jokio kaflnefdo. Nusibodo, 

i Laimei, kad sustodavome mote
liuose su baseinais. Kelionėj 
bent prisdmaudėme. Visi vaikai 

' išmdkome plaukti.
Vos išvažiavus iš Denver’io, 

i tuoj pasirodė didžiuliai kalnai.
! Visi išpūstom akutėm žiūrėjo
me ir sakėme, kad būtų labai 
smagu nuo tų kalnų nuvažiuoti 
rogutėmis. Į Aspen miestelį rei
kėjo važiuoti per daug kalnų, 

j Karštą vasaros dieną smaigu 
' buvo savo rankom ir baltą snie
gą pačiupinėti. Aspen miestely
je pasilikome mes beveik visą 
savaitę. Po to važiavome į Estes 
Parką. (Tenai mes kėlėmės kel
tuvais į kalnus. Išlipę ir užval
gę (nusipirkome riešutų ir mai
tiname iš savo rankyčių kalnų 
voverytes. Aš vieną riešutą lai
kiau iškėlus. Pro šalį skrido 
paukštis ir pagriebė tą riešutą 
įgąsdindamas mane. Likusius 
riešutus suvalgėme patys. Pas
kui nuvažiavome į Royal Gorge. 
Tai aukščūaiueias tiltas visame 
pasaulyje. Jisai yra virš Arkan 
sas upės. Kai nusileidome trau
kinuku tiesiai žemyn ir pažiūrė-

jome į tą tiltą, jis buvo taip 
aukštai ir žmonės ant jo atrodė 
kaip musės. Buvo ir baisu ir 
gražu. Nuvažiavome ir į Kalė
dų senelio darbovietę. Tenai jis 
ruošia geriems vaikučiams kalė
dines dovanėles. Sustojome į 
“Vėjų urvus” (Cave of the 
Winds). Tenaį buvo gera šiltą 
dieną. Buvo įdomu. Pakeliui su
stojome “Stebuklingame name” 

i (Miracle House), 'kur sienos ir 
' grindys buvo kreivos ir labai 
sunku vaikščioti, vis atrodo, 
kad virsti. Gražu buvo ir “Die
vų parke” (G3irden of Gods). 
Čia akmeniniai kalnai taip gra
žiai išsidėstę tarp medžių, atro- 

, do, lyg didžiulės akmeninės sta
tulos parke. Grįžtant link namų, 
mes sustojome Meramec urvuo- 

j se. Tenai mes matėme didelius 
! akmeninius lalšus ir ežeriukus. 
Buvo gana šalta. Tenai buvo tik 

! rai gražu, ypač kai įvairios švie 
sos keitėsi ir graži muzika akam 
bėjo akmeniniame teatre.

Įdomu buvo ir ISpringfield’e, 
apžiūrint Lincoln’o namus. Tik 
mes negalėjome įsivaizduoti 
kaip toks aukštas Lincoln’as 
galėjo tilpti į tokią trumpą lo
vą.

Parvažiavę namo, visį sukri
tome į lavas ir tuoj užmigome. 
Taip ir pasibaigė mūšų gražios 
atostogos. Reikėjo pradėti tvar
kytis vėl į mokyklą ir vėl lauik-

• •' .. '--if

KO KATĖ BIJOJO

Vieną dieną ėjau pasivaikščio
ti su savo kate. Staiga katė nu
bėgo į savo namuką. Aš ėja/u 
mamos paklausti, kodėl katė 
nubėgo. Mama nežinojo. Tada 
ėjau pas tėvelį. Ir tėvelis neži
nojo. Tada ėjau pasivaikščioti 
ir galvojau, ir galvojau. Mama 
pasakė, kad jau laikas gulta.

Miegodama per sapnus gal
vojau apie savo katę. Iš ryto 
vėl pasišaukiau katę, bet ji nė- 

i jo prie įmanęs. Tada aš apsisu
kau pažiūrėti. Žinot kas buvo? 
Už manęs stovėjo didelis šuo. 

Rūta Grumulai tytė, V sk.

Pilgrimas (vyras). Piešė Rimas 
Karklys, St. Joseph, Mich.

p. p. 'kamb
X

Jono sudaro 74 proc. Iši/.vyrų 706
x . . , _ , - x x r ----------- ---------- - —* negrai, 699 baltieji. Iš moterų

ruošą kiek užtruko, nes trūksta i;gįnįaį8 vaizdeliais šiemet la- 326 negrės, 164 baftos. Pernai 
medžiagos iš nepradjausomos bai — rašo mume Mrs. 195 džiovininkai,

e uvos ai otarpio. Kitos trys p Vizgirda, iš Aurora, IK.., siųs
dalys visai paruostos. Monogra-1 dama 10 dol auką Dėkojame. 
fi’ja stengiamasi lietuviškajai i
visuomenei parodyti kaip gali-1 X Šiemetinės kalėdinės kor- 
ma greičiau. Numatytas 'šaukti labai gražios” rašo mums
gimnazijos auklėtinių informacd Antanas Valiiuškis iš Worcester, 
nis susirinkimas. 1 siųsdamas 15 dol. auką

gimnazijos monografijos, x “Kalėdinės kortelės su re-

.Alfos s-’va'iavimo 
darbotvarkė

Suvažiavimas tus 1569 m.
X Pranas ir Benedeta Cicė-' ePaudai paremti. Nuoširdžiai dė gruodžio 13 d. Chicagoje, Bis- 

nai, 4945 So. Halsted Str., savo koj*“™5- | marek viešbuty, (171 W. Ran-
bendro vedybinio gyvenimo 33
metų sukakties proga buvo nuo mūsų spaudą; _  vienas jų —
širdžiai pasveikinti savo artimų- auka už kalėdines 'korteles. Au- 
jų ir gavo daug dovanų. Visi ko jo: po 4 dol. — J. Landsber-
hnkėjo laimingai sulaukti auk-1 gis, Alex Vitkus, K. Juknelis;

X Yra daug kelių paremti I d°lph Street).
' Programoje: 1. Suvažiavimo 
atidarymas. 2. Sveikinimai. 3. 
Suvažiavimo dalyvių patikrini-

Fragmentas- iš didelio paveikslo (15 pėdų ilgio) “Riaušės”. Tempera. 
Piešė Marius Galiūnas, 12 m.ainio jubiliejaus. Bemeta yra 

“Draugo” korespondentė.
X Rašyt. Andrius R. Mironas

po 3 dol. — J. ISIklerys, V. Ne
nortas, Alg. Rudis, J. šdurnia, J. 
Lakis; po 2 dol. — J. Petraus-

iš iSlanta MonicOs, Calif. parėmė j kas, J. šermukšnis, Liuda Pa
mušų spaudos darbą 7 dol. au- plauskas, Miss. P. Bružas, J.
ka. Dėkojame.

X Frank Zapolio ir jo žmo
nos pastangomis veikusios eg
lučių puošimo pamokos vyko 
sėkmingai ir sekmadienį Jau
nimo centre buvo išstatyta F- Milas 
daug dailių ornamentų, paga
mintų tų pamokų lankytojų.

X Naujų Metų balius—Korp! ‘ bintus karins 1919 m. gruodžio 
Giedros Naujųjų metų sutikimo, ® dieną Sibire, gedulingos pa
balius įvyks Pressman’s Hali — ■ maldos bus gruodžio 7 dieną 10 
salėje, 5717 IS. Kedzie Avė. Pra- valandą, Tėvų Jėzuitų koplyčio- 
džia 8 v. v., vakarienė 9 vai. Je- P0 pama ldų bus padėtas vai- 
Taip pat bus gėrimai, šokiai ir.n^ba® prie Laisvės (kovų pa- 
meno programa. Ypatingai kvie- marikio. Organizacijos ir visuo- 
čiami visi studentai ir sendrau- ■ menė bei pavieniai asmenys 
giai ateitininkai ir jų svečiai.! prašomi dalyvauti. Ruošia “Ra- 
Staliukus užsisakyti telefonu movės” Chicagos skyrius. 
434-2090.

Pocius, J. Bernotas, A. Balčiū
nas, V. Rymas, J. Sedlickas, F. 
Gedvilas, J. Mickevičius, J. Da
nilevičius, Aldona Umbrasas, B. 
Plaušinaitis, V. Budrys, 1 dol.

Visiems nuoširdžiai
dėkojame.

Už Sibiro bataliono nukan

(pr.)
X Reikalinga moteris prižiū 

rėti namą ir 2-jų metų vaiką. 
Galėtų gyventi vietoje, Wood- 
ridge, IK. Dėl sąlygų Skambin
kite 686-4033. (sk.)

X šviežios žąsys šventėms 
gyvos po 65 ct. svaras ir pa- j 
ruoštos kepimui po 75 ct. sva
ras. Teirautis tel. 815-338 1260. 
Kalbame (lietuviškai ir angliš
kai. (sk.)

X Dvi Neo-Uthuanų orkes
tro plokštelės, 24 dalykai tik 
8.50 dotl. Daug kitų lietuviškų 
ir nelietuviškų plokštelių. Gra-1 
dinskas, 2512 W. 47 St. FR 
6-1998< (nk.)j

(pr.)

mas. 4. Prezidiumo, sekretoria
to ir komisijų (rezoliucijų) su
darymas. 5. ALT valdybos pra
nešimas. 6. ALT iždininko pra
nešimas. 7. Iždo globėjų prane
šimas. 8. Suvažiavimo dalyvių 
pasisakymai ir pastabos dėl 
pranešimų. 9. Amerikos Lietu
vių kongreso Detroite apžvalga, 
reikšmė ir įvertinimas — Jonas 
Jasaitis. 12. Finansų laisvinimo 
lyvių pasisakymai ir pastabos 
dėl kongreso ir ateities veiklos. 
11. Vasario 16 d. minėjimų or
ganizavimas ir Lietuvos laisvei 
reikalo sustiprinimas — Jonas 
Jasaitis. 12. Finansų lasvinimo 
reikalams telkimas — dr. J. Va
laitis. 13. Rezoliucijų ir sveiki

namų priėmimas. 14. ALT narių, 
valdybos ir iždo globėjų suda
rymas. 15. Kiti einami reikalai, 
sumanymai, klausimai. 16. Su
važiavimo uždarymas.

Pastaba: 1) Suvažiavimas
prasideda 9 vai. 30 min. ryto 
2) Bendri pietūs — 1-2 vai.

PASIKALBĖJIMAS

Gaidys kalakutą klausia,
Liko laiko nedaugiausia,
Greit tau plunksnas visas peš,
Ir į stalą mėsą neš?!
Kalakutas greit atsako,
— Traukis, gaidy, man iš tako. 
Kol man plunksnas kas nors peš. 
Tave vanagas nuneš!
Rausta gaidžio skiauterė,
Medin šoka voverė.
Kalakutui nelaba,
Buvo gaidžio ta kalba.
Vaikšto gaidys žingsnį deda,
Ir vištelių būrį veda...
Bėga kalakutas kiemu,
Jam širdelėj neramu.
Anksti rytą gaidys gieda. 
Vištoms ašarėlės rieda... 
Nesimato kalakuto.
Nė ant snapo skaros kuto. 
Plunksnas vėjas oru neša, 
Kalakutą kepsniui peša.
Snapas, kojos ir nagai,
Liko vargšo palaikai.

Alb. Kašiubienė

KAIP MES APGAVOME ŠUNĮ

Vieną dieną su draugais žai
džiau sviediniu. Draugas įmetė 
sviedinį į kaimyno kiemą. Tam 
kieme buvo didelis juodas šuo. 
Aš mėginau įeiti, bet šuo grei
tai mane išvarė. Kai tik aš no
rėdavau paimti sviedinį, šuo 
man neleisdavo. Bandžiau ko
kius penkis kartus.

Šuo buvo greitas ir aš nieko 
negalėjau padaryti. Paėmiau 
didelį pagalį, (bet šuo ištraukė 
jį iš mano rankų.

Tada mes sugalvojom apgauti 
šunį. Vienas nuėjom į vieną 
kiemo pusę, o kitas iš kitos pu
sės paėmė sviedinį.

Vitas Underys,
“Pirmieji žingsniai” K. Done

laičio (lit. m-los laikr. nr. 1 
1969 m.

ti atostogų. Tėtė pažadėjo, jei 
gerai mo'.<ysimės, vėl nuveš ką 
nors naujo ,pamatyti.

Raminta Pemkutė, 8 m., 
Dariaus - Girėno mok. IV sk. m.

LAIMINGA DIENA
Šalta rudens diena. Mes nuta

rėm važiuoti grybauti. Teko at
sikelti labai anksti, nes važiuo
ti reikėjo gan toli. Taip gražiai 
atrodė rudens miškas pasipuo
šęs įvairiomis spalvomis. Miške 
tuo laiku yra daug grybų. Die
na mums pasisekė labai 1 aiman 
ga. Radome daug grybų ir 
linksmi grįžome namo.

Vytenis Lietuvninkas 
Marąuette P. Lit. m. IV sk. m.

LIETUVIŠKA MOKYKLA
Mano lietuviška mokykla yra 

Netv-Yorke. Mes turime penkias 
pamokas kiekvieną šeštadienį. 
Pamokos, kurias mes turime, 
yra šios: skaitymas, rašymas, 
dainavimas, tikyba, tautiniai 
šokiai ir lietuvių kalba. Kartais 
mes važiuojame automobiliu, bet 
dažniausiai autobusu ir požemi
niu traukiniu.

Pereitais metais buvo mokyk
los kalėdinis vaidinimas. Jame 
aš vaidinau karalių. Vaidinimo 
vardas buvo “Miegančioji Gra
žuolė”.

Mes (kiekvieną savaitę turime 
diktantą. Aš nepadarau nė vie
nos klaidos. Pieitų metų sėdžiu 
su savo klasės arba kitais drau
gaus. Mes 'kalbame apie juokin
gus dalykus. Kartais berniukai 
pakrato su soda skardines, pas
kui atidaro ir soda purkščia į 
orą. Pamokos.baigiasi pirmą va
landą. Tada einame arba į suei
gą, ar važiuojam į miesto cen
trą. Paskui namo.

Rimas Bulota
“Maironio” lit. m-los Brooklyne 

mokinys

MOTORLAIVIS

Sportinis motorinis laivas, 
vaJiruojamas Charles Boyd iš 
Youngstown, Ohio, nuo perdide- 
lio greičio, nuo vandens pavir
šiaus nuskriejo 16 pėdų į sau
sumą, kur susidūrė su keliu 
važiuojančiu automobiliu.

TIRŠTAS RŪKAS

Pirmas keleivis: — Londone 
būna tiršoiausi rūkai visame pa
saulyje.

Antras keleivis: — Oi ne. Aš 
buvau kitoje vietoje, kur rūkai 
daug tirštesni, negu Londone.

Pirmas keleivis:__O kur taip
yra?

Antras keleivis: — Aš neži
nau. Nieko nemačiau pro rūką.

(Iš “Liepsnų” nr. 1) 

Galvosūkių atsakymai

1) Briedžiai.
2) Pingvinas.
3) a) bonka - butelis.

b) sraigė
c) Ugnelė Stasaitė siūlo 

vadinti Butnamiu.
4) Boston, Mass.
5) Aras - Sara ir t. t.

GALVOSŪKIAI

Netrukus bur paskelbta 
šioje šventėje.-n

DEDIKACIJOS ŠVENTE 
ARTĖJA

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

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME.

registracija norinčiųjų dalyvaut

■ 1'
Aukotojų T,;jų paminėtų asmenų vardai liks ateičiai speca- 

liose knygose VSTfk&he ir lietuvių archyvuose.l<JU{o‘ 1 ___
Neatidėliokite - atsiųsti savo auką. Siųskite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL 2701 W. 68th St. 
jTCKjy/o mę ribica go, III, 60629. Alytiškiai, švęsdami savo gimnazijos- 50 m. sukaktį, meldžiasi tėvų jė-

l tų koplyčioje. Nuotr. V. Noreikos

Pabėgęs šuniukas. Piešė Danutė 
Nykštėnaitė, Šv. Kazimiero lit. 
m-la, CIevelande.

LABAI SENA REKLAMA 
Yra rastas Babilonijos kara

liaus Hammurabi bareljefas 
(2200 m. prieš Kristaus gimi
mą). Jis vaizduoja karalių su 
draugais geriantį gėrimą iš in
do su auksiniais šiaudeliais 
(vamzdeliais). Tas karalius gy
veno Abraomo laikais.

Tūkstantis — kaminėlis rūks
tantis.

Kirvaikirkai, feireikirsikirme 
kurį kirmiškirką.
(Vaikai, eisime į mišką).

Į kurias šakas (upes) Nemu
nas išsišakoja žemupyje?

(5 taikai)
n

Kiėk mylių gilumo turi gi
liausioji vandenyno vieta?

(5 talšlkai)
m

Kuriuo netikru vardu buvo 
vadinami Zouaves Unijos armi
joje (1861—1865). Tuo pačiu 
vardu yra vadinami ir visiems 
žinomi “cracker’s”.

x (5 talšlkai)
IV

a) Be akių, be ausų — aklus 
vedžioja..

(5 taškai)
b) šeši triūsinėja (dirba), 

septintas dykinėja (tinginiauja)*
(5 talšlkai)

c) Prieš dangų kėtojas (skės
čioja), prieš žemę fclonio- 
jas (lenkiasi).

(5 taškai)
d) Dešimt vyrų traukia mai

šą per Dranginių dvarą.
(5 talšlkai)

Ats. Rima Janulevičiūtė.
V

Kurią Lietuvos vietovę pri
mena šis kalnelis su kryžiais 
(400 kryžių). Žiūrėk brėžinėlį.

(5 tafikai)


