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PAVERGTŲJŲ TAUTU 
SAVAITE ANGLIJOJ

Prisiminta 94 mii. žmonių, žuvusių nuo komunistų tiro
nijos

Londonas — Anglijoj, tiksliau 
tariant tai šiuo atveju dar tik 
Londone, nuo lapkričio 9 iki 16 
dienos buvo pirmą kartą minima, 
panašiai, kaip ir Amerikoj, Pa
vergtųjų Tautų savaitė. Tik šia
me minėjime nebuvo oficialios 
skraistės: minėjimai buvo rengia
mi ne vyriausybės paskatinimu 
remiantis, o privačios organiza
cijos — British League for Euro- 
pean Freedom. Neskaitant to ini
ciatyvos privatumo, minėjimas 
visais kitais požiūriais buvo pana
šaus pobūdžio, kaip ir Amerikoj 
esti. Savaitės programa buvo pra
dėta bendromis {vairių tikybų pa
maldomis St. Martins-ii-the Field 
bažnyčioje, Trafalgar aikštėje, 
tą dieną Londone (šiek tiek ir 
kituose didesniuose miestuose) 
buvo skleidžiami atsišaukimai — 
tos savaitės minėjimų reikšmės 
paaiškinimai. Kitomis savaitės 
dienomis buvo rengiami paski
rų kaikurių tautų organizacijų 
priėmimai, o lapkričio 12 — par
lamentarų, laikraštininkų bei vi
suomenininkų susirinkimas par
lamento rūmuose (Grand Com- 
mittee Room). Lordas St. Oswal- 
das buvo šio susirinkimo oficia
lus kvietėjas. Susirinkimo tikslas 
kvietime buvo paaiškintas — j- 
vesdinti pirmąja Pavergtų Tau
tų savaitę D. Britanijoj ir pami
nėti 94 milijonus nuo rusų ir ki
nų komunistų tironijos žuvusių 
žmonių. Savaitė buvo užbaigta ei
sena nuo įlydė parko į Wliitc- 
hall, kur prie paminklo padėtas 
vainikas.

slaptųjų protokolų tekstai, net ir 
už pusaštunto milijono dolerių 
“nupirktos” Užnemunės dalies 
žemėlapis), o toliau — išskaičia
vimas, ką Sovietiją padarė ir te
bedaro Lietuvai, ligi šiol tebesi
naudodami to gėdingo sandėrio 
pasekmėmis. Išvadoje yra pareik
šta:

“Todėl mes manome, kad So
vietuos vyriausybė dabar, prisi
dengdama Europos Saugumo su
tarties derybų skraiste, bando iš
gauti nuolatinį pripažinimą da
bartinėms savo sienoms. Mes, ta
čiau, tikimės, kad Jungtinės Kara- 
lijps vyriausybė artėjančiuose pa
sitarimuose dėl Europos saugu
mo seks Atlanto chartos dvasia 
ir aiškiai tars, kad Lietuvos anek
sija prie Sovietų Sąjungos nebus 
sankcionuota. Toliau, mes tiki
me, kad Jungtinės Karalijos vy
riausybė pareikalaus, kaip išank
stinės sąlygos konferencijai, kad 
būtų panaikintas 1939 metų So
vietų - Nacių Nepuolimo paktas 
su visais jo slaptaisiais protoko
lais, ir kad būtų atstatyta Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių ne
priklausomybė. Sveikindami kiek 
vieną iniciatyvą, vedančią Euro
pos saugumo linkme, mes mano
me, kad tas saugumas turi būti 
pagrįstas Europos tautų laisve ir 
nepriklausomybe”. (Elta)

Įteikti memorandumai
Savaitės metu paskirų paverg

tų tautų delegacijos lankėsi pas 
ministrą pirmininką ir įteikė me
morandumus dėl savo kraštų. 
Tokį memorandumą parengė ii 
D. Britanijos Lietuvių sąjunga, 
kurios delegacija irgi lankėsi pas 
D. Britanijos min. pirmininką ir 
memorandumą įteikė.

Memorandume yra išdėstytas 
prieš 30 mefų Maskvoj sudary
tas Molotovo Ribbentropo sandė
ris (priedo ištisi to sandėrio ir

Lordas Avon, geriausia žinomas kaip 
Anthony Eden, buvęs Britanijos mi
nisteris pirmininkas, atvyko į Lealey 
Bostono klinikas sveikatos patikrini
mui.
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Apklausinėjimai 
dėl įvykio Vietname

SAIGONAS, Pietų Vietna
mas. — Amerikoje iškilo skan
dalas, kad amerikiečiai yra iš- 
žudę per šimtą, Vietnamo, vadi
namo Pinkville kaimelio, gyven
tojų. Vietnamo gynybos minis
teris pareiškė, kad tai yra ne
tiesa, ir tie gyventojai nebuvo 
išžudyti. Kaimelis Troug An 
yra netoli Da Nang bazės. Nu
žudymai buvę 1968 m. kovo 16 
d. Ministeris remiasi to rajono 
komendanto gen. Hoang Lam 
liudijimu, kuris sako neradęs 
nė vieno asmens, kuris tą įvy
kį būtų matęs, tačiau kiti tei
gia, kad esą liudininkų. Vieni 
apklausinėti amerikiečiai kariai 
teigia, kad, užėmus kaimą, buvo 
žudoma, tačiau kiti teigia, kad 
kaimas buvo imtas pora kartų, 
nebuvo galima paimti ir tik tre
čią kartą puolant, po artilerijos 
ir lėktuvų ugnies, buvo paim
tas. Puolime žuvo ir kaimelio 
gyventojų.

Karas yra žiaurus
Britanijos darbo partijos va

do pavaduotojas George Brown 
paskelbė, kad Amerika turinti 
nustoti verkti dėl žiaurumų, o 
sustiprinti ir baigti karą. Po to
kio pareiškimo dalis partijos 
narių pareikalavo Browr»ą atsi
statydinti. Europos laikraščiai 
vieni smerkia šį įvykį ir sako, 
kad reikia ištirti, kaip buvo, ki
ti teigia, kad partizaninis karas 
yra žiaurus ir primena Tet 
ofenzyvą, kada Šiaurės Vietna
mo kariai žudė, ką pagavo. Kal
tinamas amerikieč’ų leitenantas 
W. L. Calley, kuris užėmęs kai- 
me’į. JAV karo va-’ovvbė ivvkį 
tiria, apklausinėti 24 kariai ir 
atsarginiai.

Amerikoj perdaug 
kviečių

NEW YORKAS. — Pasauly
je yra nemažas kviečių pertek
lius. Iš viso pasauly esą 2 bil. 
bušelių kviečių, gi Amerikoje 
iš to pertekliaus yra 811 mil. 
bušelių, daugiau 425 mil. buše
lių, negu buvo prieš porą me
tų. Komunistiniai kraštai go
džiai žiūri į tuos kvieičius, bet 
neturi dolerių, kuriuos sunau
doja riaušėms kelti.
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Hanoi pažadėjo priimti 
siuntinius belaisviams

WASHINGTONAS. — Hanoi 
radijas paskelbė, kad amerikie
čiai karo belaisviai galės gau
ti kalėdinius siuntinukus, sve
riančius ne daugiau 6.6 svaro 
ir juos galės pasiųsti giminės. 
Svarbiausia šių dovanų prasmė 
yra ta, kad taip daugelis gimi
nių galės sužinoti, kad jų vy
rai tebėra gyvi, nes šiaip jo
kių žinių komunistai neduoda
vo. Iš viso 1,339 JAV kariai 
yra komunistų rankose, iš jų 
400 žinoma, kad yra nelaisvėje, 
gi kiti 350 manoma, kad yra 
Šiaurės Vietname, likusieji ma
noma laikomi kur nors Pietų 
Vietname džiunglėse. Siuntiniai 
eisią per Maskvą ir jų bus pa
siųsta apie 700.

KALENDORIUS

Lapkričio 24 d.: šv. Jonas 
nuo Kryžiaus, šv. Pirmina, Mat- 
vinas, Valdė.

Lapkričio 25.: šv. Aluotas, 
šv. Kotryna Alch., Santautas, 
Germė.

Saulė teka 6:49 v., leidžiasi 
4:25 v.

ORAS

Chicągoj ir apylinkėse apsi
niaukę, temperatūra apie 50 1.

Ko Amerika nepadare
Amerikietis žurnalistas apie pavergtuosius

Huntsville. — Huntsville (A- metai po Teherano konferenci-
labama) leidžiamam laikrašty 
“Huntsville News”, buvo iš
spausdinta kolumnisto Russel 
Kirk straipsnis vardu “Prieš 30 
metų sudaryta sutartis tebekan- 
kina Europą”. Suprantama, kad 
turima galvoj Molotovo Ribben
tropo sutartis. Apie tos sutarties 
slaptuosius priedus straipsnyje ir 
sako: “Tie priedai tebekankina 
Europą: nors naciai jau išnyko, 
komunistai tebelaiko, ką pelnė 
1939 metais. Pagal tuos protoko
lus buvo pasidalinta Lenkija 
tarp Rusijos ir Vokietijos: rusai te
belaiko savo pusę. Baltijos respu
blikos buvo paskirtos Rusijai: 
Kremliaus valdovai tebetriuški- 
na Baltijos tautas po savo kul
nais”.

Karčių priekaištų straipsnio 
autorius pareiškia ir Jungtinėms 
Valstybėms: “Ką Jungtinės Val
stybės būtų galėjusios padaryti 
toms niūrioms .neteisybėms - 
atitaisyti, to Amerikos vy
riausybė nepadarė”, sako Russel 
Kirk ir ten pat gana smulkmeniš
kai papasakoja kas Baltijos vals
tybių reikalu kalbėta Teherane 
ir Jaltoj... Ir tęsia:

“Bet šiandien, 30 metų po 
nacių-komunistų sandėrio, 26

jos, — ar yra geresnės dienos vil
čių lenkams estams, latviams, lie
tuviams, rumunams?

“Gali ateiti metas, gal ir ne
trukus, kai Rusijos nesusiprati
mai su Kinija ir auganti paverg
tų tautų rūstybė, gal būt kaip tik, 
nuves mus į kokią naują didžią 
didžiųjų valstybių konferenciją 
dėl padėties Rytų Europoj. Ir jei 
tokia derybų diena ateis, tikėki
mės kad Jungtinių Valstybių pre
zidentas kalbės iš tvirtumu pa
grįstos pozicijos, kokia galėjo 
būti ir Roosevelto”...

Tokiam straipsniui pasirodyti 
paskatinimas buvo, be abejo, šią 
vasarą Eltos plačiai paskleistos' 
informacijos, primenančios Mo
lotovo -Ribbentropo sutartį ir jos 
pasekmes. (Elta)

Menulio uoliena 
Maskvoje

MASKVA. — Mėnulio uolie
na, pargabenta Apollo 11 ast
ronautų, yra išstatyta Maskvo
je ir susilaukė dide'io gyvento
jų susidomėjimo. Ji bus gabe
nama ir į kitus S Rusijos mies
tus.

Tautinė kalakutų auginimo draugija apdovanojo Padėkos dienos proga 
prez. Nixoną pora kalakutų, kurie sveria po 40 svarų.

AMERIKOS
ŠNIPINĖJIMO SATELITAI
Siunčia tikslius pranešimus kas vyksta Sovietų Rusijoj ar 

Kinijoj

Amerikiečiai remia
prez. Nixonę

PRINCETON, N. J. — Gailu 
po institutas, apklausinėjęs ame 
rikiečius, rado, kad 68% visų 
gyventojų remia prez. Nixono 
politiką. Su jo politika nesutin
ka 16%, o neturi savo nuomo
nės 22%. Pritarimas visą laiką 
kilo nuo liepos mėnesio, kada 
prezidentui palankių buvo tik 
58%.

Kiniečiai neturį 
vandenilio bombos
V. Vokietija— Ekspertai abejo

ja, kad kiniečiai jau turėtų van
denilinę bombą, nors apie jos 
sprogimą dviem atvejais {1967, 
1968 m.) pasirodė žinių. Spėja
ma, kad jie neturi vandenilio su
stiprintą atominę bombą. Bet to 
prietaisas per didelis, kad tilptų 
raketiniam užtaise. Žinių apie 
vandenilinę bombą kinai anks
čiau nepaneigė, nes norėjo atro
dyti “stipresniais” negu yra. Ru
sams pradėjus koncentruoti ka
riuomenę prie Kinijos, Pekinas 
supasavo, kaip kadaise sovietai 
ties Kuba.

Dejjuoja, kad tiki 
jaunimas

Washingtonas. — “Sovietskaja 
Rusija” laikraštis paskelbė, kad 
krašte religija auga tarp jaunų 
ir senų žmonių. Laikraštis skel
bia rezultatus iš Pskovo, kur esą 
ištirta, jog ir po 50 m. komunis
tinės sistemos dar 12 proc. gyven 
tojų tiki Dievą ir iš to skaičiaus 
penktadalis turi mažiau negu 
trisdešimt metų. Laikraštis skun
džiasi, kad ateizmas blogai pro
paguojamas todėl religija ir plin
ta. Kadangi žinoma, jog tikintie
ji diskriminuojami, tai manoma, 
kad tikinčiųjų skaičius yra daug 
didesnis negu rodo apklausinėji
mas.

Varšuvos pakto 
šalių pasitarimas

MASKVA. — Varšuvos pak
to dalyvių, kuriam priklauso 7 
komunistinės Rytų Europos 
valstybės, posėdis įvyksta šį 
pirmadienį ir bus svarstoma 
santykiai su dabartine Vakarų 
Vokietija, kurios kancleris yra 
Willy Brandt. Posėdyje daly
vaus Sovietų Rusijos, Lenkijos, 
Rytų Vokietijos, Rumunijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos ir 
Bulgarijos ministeriai pirminin
kai ir užsienių reikalų ministe
riai.

Suėmė už kūjį 
ir plautuvę

JAKARTA. — Indonezijoj a- 
reštuota keletas asmenų, kai jie 
bandė pergabenti keletą šimtų 
Kinijoj gamintų puodų su komu 
nistiniais ženklais kūju ir pjau
tuvu.

Šiandien Pacifike 
nusileidžia astronautai

HOUSTON, Tex. — Sį pir
madienį astronautai baigia ke
lionę iš mėnulio, baigdami skris
ti 240,000 mylių kelią. Pradžio
je jie lėkė 2,300 mylių per va
landą, tačiau kai pateko į žemės

Washingtonas. — Prasidėjus 
Helsinkyje strateginių ginklų ap
ribojimo pasitarimams, kyla ir 
klausimas kaip galima bus su
kontroliuoti ar tokių apribojimo 
sutarčių laikomasi. Tačiau šiuo 
metu jau amerikiečiai yra pajė
gūs susekti satelitais, bet kokį 
priešo judėjimą. Bežmogis sate
litas, vadinamas 949, yra vienas 
tokių žvalgybinių akių, kuris pir
mą kartą išmestas rugpiūčio mė
nesį. Seniau nusiginklavimo kon 
ferencijoj Sovietų Rusija atmes
davo bet kokias inspekcines ke
liones, gi dabar tokių inspekci
jų nebereikės, nes galima viską men- 
susekti iš oro.

juos numesti specialiame įpaka
vime žemėn. Sovietai turi irgi 
panašių satelitų, kurie erdvėje le
kia apytikriai 18 dienų ir po to 
nuleidžiami, nes nėra pajėgūs 
numesti filmus žemėn. Manoma, 
kad neseniai išmesti septyni So
vietų Rusijos vyrai į erdves, kaip 
tik rūpinosi tų šnipinėjimo sate
litų patobulinimo reikalais, y- 
pač išmetant žinių persiuntimo 
stotį. Iš tokios stoties būtų gali
ma šnipinėti kiekvieną vietą. Ir 
tokie gauti vaizdai būtų galima 
persiųsti labai greitai, nelaukiant 
kol bus satelitas nuleistas že-

1960 m. Amerikiečiai išmetė
traukos jėgą, jie lėkė jau 3,425 sekimo-satelitą ir Sov. Rusija la- 
mylias per valandą. Pirmadieni, bai pasipiktino ir pareiškė pro
beveik pasiekiant žemę, greitis 
bus 35,000 mylių per valandą.

Praėjusį sekmadienį buvo 
spaudos konferencija su astro
nautais, tuo metu jie nuo žemės

testus, kol vėliau nutilo, nes pa
ti pradėjo tokį satelitą gamintis. 
Šiuo metu tokiuos sekimo sate
litus leidžia amerikiečiai ir sovie
tai, tačiau amerikiečiams tokie

buvo 115,000 mylių. Yankee sovietų satelitai ne tiek svarbūs,
Clipper Pacifike nusileis pirma
dienį 3 v. p. p.

Mažiau naujokų

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekret. Melvin Laird skel
bia, kad sausio mėnesį šaukimų 
į kariuomenę naujokų skaičius 
bus sumažintas dviem trečda-

nes rusams ir taip nesunku A' 
merikoje Šnipinėti, bet amerikie
čiams tokie satelitai labai reikš
mingi, nes rusai viską slepia.

Skirtingos funkcijos

Šiandien Amerika leidžia pen
ketą skirtingų šnipinėjimo sate
litų, kurių kiekvienas turi skir
tingas funkcijas. Vienas naujau-

liais. Paprastai šaukiama 35,000 šių yra minėtas 949 satelitas, ku 
vyrų, o dabar bus šaukiama tik ris yra pajėgus ne tik elektroniš- 
12,500. | kai persiųsti duomenis, bet

TRUMPAI IŠ VISUR
• Švedija planuoja paremti 

Vietnamo komunistus 45 mil. 
dolerių.

• Netv Yorke areštuoti 4 as
menys, kaltinami bombų sprog
dinimu dangoraižiuose.

• Nauj. Zelandijoj vietos fil
mų sukėjas ir amerikietis moks
lininkas žuvo ir šeši sužeisti nu
kritus helikopteriui netoli JAV 
bazės McMurdo.

Ne visa galima tačiau ir sate
litais susekti. Povandeniniai lai
vai yra gana sunkiai susekami, y- 
pač tokie kaip JAV Polaris, atomi
niai laivai. Be abejo, militariniai 
įrengimai irgi nėra lengva šnipi
nėjimo satelitais susekti, tačiau 
įmanoma, nors priešas bando 
slėptis. Amerika aviacija yra pa
dariusi įvairių dirbtinų įrengimų, 
kad suklaidintų Sovietų Rusijos 
satelitus. Dar sunkiau susekti ra
ketas, kurios iš karto neša kele
tą atominių galvučių. Norima 
tokių ginklų gamyba apriboti 
dar prieš tai, kol viena ar kita 
pusė jų daug neprigamino.

Penkių rūšių satelitai
Amerikiečiai sekti Sovietų Ru

sijos ar kom. Kinijos radarui ar 
radijo signalams naudoja Ferret 
satelitą. Tai yra mažas, 125 sva-

ir rų satelitas, uėrašąs signalus ir 
juos persiunčiąs atitinkamai sto-

uždraudė 
filmą “I

• Bostone teismas 
rodyti pornografinį 
Am Curious”.

• Azerbeidžane gyvenąs Ali 
Bairamly atšventė 133 gimta
dienį.

• Vengrijoj didėjąs abortų 
skaičius ir kelia susirūpinimą 
gimimų skaičius, kuris yra ma
žiausias pasauly, 11 tūkstančiui 
žmonių, gi Vakaruoju yra 18-22 
tūkstančiui.

čiai Havajuose, Californijoj ir 
New Hampshire, žiūrint, kur sa
telitas lekia. Vos trijų pėdų sker
smens satelitas Ferret jau leidžia
mas nuo 1962 m.

Hornet lėktuvnešis skuba j Pacifiką, kur jis paims grįžusius iš mė
nulio astronautus j lėktuvnešį bus iškelta Apollo 12. Lėktuvnešis yra 
894 pėdų ilgio ir 15 aukštų aukščio.

Satelitas 770, skrendąs virš Ru
sijos ir kom. Kinijos, yra su rada
ro antena ir gali šnipinėti net ir 
tada, kai yra apsiniaukę. Jis tu
ri platų forografavimo aparatą. 
Jis eina apie žemę tris ar ketver
tą savaičių, kol jo filmai išmeta
mi ir ore pagaunami pacifike, 
specialių C 130 karo aviacijos 
sprausminių lėktuvų.

Satelitas šnipas 920 seka spe
cialiai komunistinių kraštų įren
gimus. Jis specialiu foto aparatu 
daro labai iš arti nuotraukas. 
Toks satelitas erdvėmis lekia ne 
daugiau penketos dienų ir kapsu
lės su filmais pagaunamos ore.

Satelitas 823 yra specialus sa
telitas išaiškinti bet kokiems a- 
tominiems sprogdinimams Sovie
tų Rusijoje ar kom. Kinijoje. Šis 
satelitas yra sekti ar Sovietų Ru
sija laikosi 1963 m. padarytos su
tarties nesprogdinti atominių 
bombų ore, jis taip pat seka ir ko
munistinės Kinijos bei Prancūzi
jos panašius sprogdinimus, kurios 
minėtos sutarties nėra pasirašiu
sios.

Satelitas Midas gali nustatyti 
raketų paleidimo vietas, nes jis 
užregistruoja šilimą, kurią tokie 
sprogdinimai pagamina. Satelitas 
taip pat gali nustatyti kur yra 
sunkvežimis ar tankai dėl jų iš
leistos šilimos, net ir tada, kai jų 
motorai jau išjungti.

Šiuos duomenis apie satelitus 
paskelbė U.S News and World 
Report” žurnalas lapkričio 24 d. 
laidoje. Teigiama, kad tokie sate
litai, pasirašius strateginių ginklų 
suvaržymo sutartį, gal padės ti
krinti ar tų sutarčių laikomasi.
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DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. lapkričio m. 24 d.

Trys lietuviai radiologai, susitikę Minnesotos universitete. Iš k.: dr. 
K. Ambrozaitis, radiologijos dept. direktorius, Methodist Hospital; Gary, 
Ind., prof. dr. E. Gedgaudas, Minnesotos universiteto ligoninių radio
logijos dept. direktorius ir prof. dr. A. J. Palubinskas, ilgametis Kali
fornijos u-to profesorius San Francisco pagarsėjęs inkstų ligų diagno- 
zipinkas.

DR. E. GEDGAUDAS - 
IŠKILUSIS RADIOLOGAS

Minnesotos universiteto senatas 
vienbalsiai nutarė pakviesti ra- 
jdiologą dr. Eugenijų Gedgaudą 
perimti universiteto klinikų kom
plekso radiologijos skyrių. Radio
logijos departmento direktoriaus 
postui senatas turėjo apie 35 kan- 
.didatus, labiausiai Amerikoje pa
sižymėjusius mokslininkus, ir ši
ta vieta teko lietuviui. Pilno pro
fesoriaus titulas ir direktoriaus 
užimamoji vieta yra iki gyvos 
galvos.

Dr. Gedgaudas studijas pradė
jo Lietuvoje, mediciną baigė Vo
kietijoj. Atvyko į Kanadą ir ilges
nį laiką gyveno Winnipege, Ma- 
nitoboj. Specializavosi Winnipe- 
ge ir Minneapoly. 1963 metais 
persikėlė į Minnesotos u-tetą 
asist. profesorium, o 1965 metais 
jau buvo paskirtas diagnostinės 
rentgenologijos direktorium. Spa
lio 1 d. perėmė universiteto ligo
ninių radiologijos direktoriaus 
vietą. Be universiteto ligoninių 
dr. Gedgaudui dar tenka tvarky
ti kitų trijų, tampriai su Minne
sotos universitetu surištų ligoni
nių, radiologijos departamentus. 
Tos ligoninės turi arti 3000 lo
vų, yra artimam ryšyje su Mayo 

• Klinikom. Savo žinioje turi 40 ra
diologų ir yra tiesioginiai atsa
kingas už 70 radiologijos reziden
tų mokymą; jo žinioje yra 40C 
tarnautojų. Tai aukščiausias pos
tas, ką Amerikoje gydytojas ra
diologijos specialybėje gali pa
siekti.

Tik perėmus pareigas, JAV spe 
ciali valdžios komisija, patikri 
nusi 80 geriausių ligoninių, d'r. 
Gedgaudo departamentą pasikel 
jbė geriausiu radiologijos depar
tamentu Amerikoje.

Dr. Gedgaudas yra paskelbęs 
visą eilę mokslinių darbų iš an
giografijos ir vėžio diagnozės sri
čių. Be vietinių paskaitų, jis daž
nai kviečiamas ir skaito paskai

LIETUVIS AUKŠTOSE PAREIGOSE
Inžinierius Kazimieras Kriau 

čiūnąs dirba didelėje amerikie
čių. kompanijoje Hoyer-Schle- 
singer-Tumer. Jis čia užima at 
sakingą vietą, yra statybos sky
riaus vedėjas. Viena prancūzų 
chemijos bendrovė, kuri išrado 
naują medžiagą, pramato jos 
gamybai statyti fabriką prie 
New Yorko. Ši ‘bendrovė sudarė 
sutartį su Hoyer-Schilesinger- 
Turner kompanija. Pastaroji 
būsimo fabriko statybą turės 
prižiūrėti, pritaikydama ją prie 
amerikietiškų sąlygų. Ji savo at 
stovu pasirinlko lietuvį inž. K. 
Kriaučiūną. Jis yra pasiųstas į 
Paryžių. Jo uždavinys yra per
žiūrėti prancūzų inžinierių su
daromus būsimo fabriko pla
nus. Jam tad buvo didelė staig
mena, o mums lietuviams yra 
malonu girdėti, kad mūsų tau-, 
tietis tokiai - atsakingai vietai i 
yra parinktas. Jis savos vado
vybės dėmesį tegalėjo atkreip
ti tik profesiniais sugebėjimais, 
darbštumu, sąžiningumu.

Kazimieras Kriaučiūnas gy
vena. Cicero. Jis yra. pavyzdin
gas lietuvis, geras ir susipra-
tge katalikas.. Ja anaoua.yra

tas įvairiuose gydytojų suva
žiavimuose ir pasitobulinimo 
kursuose, kviečiamas ir į užsie 
nius.

Eugenijus Gedgaudas sukūrė 
gražią lietuvišką šeimą, vedė Vi-» 
liją Radzevičiūtę -— buvusią Kau
no Valstybės teatro baleriną, au
gina tris dukteris, kurių Kristina 
studijuoja Barat kolegijoj Lake 
Forest, 111„ o Nora ir Sandra 
mokosi St. Paul, Minn.

Dr. Gedgaudas nors ir būda
mas labai užimtas, naudojasi pui-

Prof. dr. Eugenijus Gedgaudas

kiomis sąlygomis moksliniam 
darbui dirbti, plėsdamas tyrimų 
laboratorijas ir vadovaudamas 
širdies ir vėžio ligų tyrimams. La
biausiai domisi kardio-vaskuliari- 
ne sritimi. Ypatingai malonu pa
žymėti, kad dr. Gedgaudas tiek 
paskaitose studentams ir gydyto
jams, tiek privačiuose -suėjimuo
se visuomet primena, kad yra 
lietuvis. Ne kartą yra informa
vęs apie Lietuvą ir gynęs jos var
dą įvairiuose Amerikos ir kitų 
valstybių sluoksniuose. Šį postą 
pasiekė dėka didelio darbštumo, 
taktiško būdo ir atsidavimo mok
sliniam darbui. KA

dantų gydytoja Eugenija Igna- 
tavičiūtė-Kriaučiūnienė. Jie tu
ri dukrą Liną, kuri studijuoja 
universitete odontologiją sek
dama motinos pėdomis ir yra 
veikli ateitininkė. Prieš kelerius 
metus jų šeimą ištiko sikaudi 
nelaimė — jaunas sūnus, tesu
laukęs vienuolikos metų, stai
ga mirė. Tėvai ir sesutė Algiu
ką vis su ašaromis prisimena. 
Šią nelaimę visai Kriaučiūnų 
šeimai padėjo pernešti vien gi
lus jų visų tikėjimas. Juos prieš

' 'Jč-S i j

laž. E. Sriaučiūnasj

Taurumu ir mokslu švytėjusi 
asmenybė

Inž. Jono Rugio mirties metines minint

JUOZAS PRUNSKIS

“Žmogus yra šioje žemėje tik 
pakeleivis ir turi taip gyventi, kad 
visuomet būtų pasiruošęs nutrauk 
ti tą kelionę ir duoti iš jos atas
kaitą. Tokie žmonės palieka ra
mūs ir mirties akivaizdoje, - tai 
rašė a.a. inž. Jonas Rugis savo 
straipsnyje knygai“Mano pasau
lėžiūra”. Prisimename jį ryšium 
su jo mirties metinėmis. Mirė 
1968 m. lapkričio 24 d. Pati jo 
mirtis buvo patvirtinimas jo 
aukščiau išdėstytos gyvenimo pro 
gramos. Mirė ramus, iki paskuti
nio atodūsio tarnaudamas visuo
menei: mirė “Gajos” korporaci
jos susirinkime paskaitos metu, 
bepasakodamas apie įspūdžius ke
lionės į Suvalkų trikampį. Minint 
okupantų kojų mindžiojamus lie
tuviškų žemių plotus, ji ištiko 
širdies smūgis. Čia velionio pana
šumas su jo garbinguoju tėvu - 
aušrininku, varpininku, V. Ku
dirkos klasės draugu, knygne
šių organizatoriumi dr. Juozapu 
Rugiu, kuris, pats sirgdamas, va
žiavo j kaimą gelbėti sunkiai su
sirgusio ligonio, kuriam padaręs 
operaciją gavo pakartotiną šir
dies ataką ir mirė.

Taurus mokslininkas

Kalbant apie a.a. inž. Jono tė
vus, prisimintina, kad jų giminė, 
kaip skelbia Liet. enciklopedija, 
buvo atkilusi iš Prūsijos, kur tu
rėjo Ruhig pavardę. Ilgus metus 
gyvendami Lietuvoje, susiliejo su 
lietuviais, bet inž. Jono motina 
buvo lenkų kilmės aristokratė. 
Inž. Rugis iš visų trijų tautų bu
vo paveldėjęs, įkūnijijęs daug ge
riausių būdo savybių: gabus, dar
bštus, nuoširdus, humaniškas, 
džentelmenas, plačių pažiūrų, 
bet giliai ištikimas savo princi
pams ir kartu ryškiai toleran
tiškas.

Tai visų pirma buvo giliai mok 
slą pamėgęs žmogus ir kruopš
tus savo specialybėje. Belgijoje 
gavęs chemijos inžinieriaus laip
snį magna cura laude, grįžęs tė
vynėn buvo Prekybos depar
tamento chemiku ekspertu, Mari
jampolės cukraus fabriko vyr. 
chemiku, Geležinkelių valdybos 
techn. skyriaus viršininku ir re
ferentu, Kauno Aukšt. technikoj 
mokyklos vicedirektorium, Ener-1 
gijos komiteto tyrinėtoju chemi
nei pramonei plėsti, cemento fa
briko statybos planuotoju. JAV- 
se pramonės laboratorijų tyrimų 
techniku, Rosary kolegijos profe
sorium.

Ir jis buvo ne kabinetinis žmo
gus, o visuomeninkas, spaudos 
bendradarbis. Jo rūpestingoji se
suo Alicija Rūgytė suregistravusi 
17 jo straipsnių “Aiduose”, 21 
“Technikos Žody”, 7 “Sejoje”, 
6 “Tautos Praeity”. Ir tai vis ne 
kokie eiliniai straipsniai, o pati
riamųjų mokslų, istorinės, kultū
rinės, filosofinės, visuomeninės 
studijos, Jis autorius ir Švėkšnos 
monografijos.

Inž. J. Rugis ypač sielojosi lie
tuvybės reikalais ir siekė lietuvių 
tarpusavio sugyvenimo ir ben
dros veikios. Jis skelbė: “Ne da- 
_____________________________

kelerius metus aplankė ir 
džiaugsmas — dr. E. Kriaučiū
nienė susilaukė mamytės iš Lie 
tuvos. Jos JauJkė ir kita dukra 
Remeikiene gyv. Cicero, ir du 
sūnūs Kanadoje. Ignatavičiai 
iš Lietuvos kilę nuo Raseinių.

Dr. Kriaučiūnienė, padedama 
mamytės ir dukros Linos, savo 
vyrui inž. Kazimierui iškėlė šau 
nias išleistuves į Paryžių, pa- 
kviesdamį gimines ir artimus 
draugus. Ji su dukra gruodžio 
pirmomis dienomis taip pat iš
skrenda į Europą. Jos numato 
lankytas Italijoje, Ispanijoje, 
Prancūzijoje. Joms džiaugsmas 
bus Paryžiuje susitikti su vyru 
ir tėvu. Visa šeima Kalėdas 
atšvęs Švedijoje, kur gyvena 
Kazimiero brolis Jonas.

vinėkime ar atiminėkime vieni 
kitiems lietuviškumo diplomus, 
bet 'eikime dėl pasireiškiančių 
nuomonių skirtumų į platesnius 
dialogus... Niekas niekam iš mū
sų nedavė teisės pasmerkti kitą 
lietuvį vien todėl, kad anas kiek 
kitaip galvoja”.

Gili asmenybė
Jo turtingos asmenybės neapė

mė ir neišsėmė siauri techniškų
jų studijų rėmai. Jis jau “Mano 
pasaulėžiūros” leidiniui rašė: 
“Žmogus turi taip gyventi, kad 
jo žemiška kelionė tikrai atitiktų

A. a. inž. Jonas Rugis

žmogaus kilnumą ir būtų verta 
jo aukšto pašaukimo. Šiais laikais 
viskas tai jam nurodo ir tam pa
deda - ir tikėjimas, ir filosofija, 
ir mokslas”.

Visose šiose srityse velionis ir 
reiškėsi, drauge vis ieškodamas 
gilesnės prasmės. Rankraštyje y- 
ra likęs jo anglų kalba rašytas 
straipsnis: “Ar mokslas visaga
lis”. Čižt jis atkreipia dėmesį, kad 
XIX šimtmečio mokslininkai 
buvo linkę galvoti, kad mokslas 
yra visagalis vjsose gyvenimo sri
tyse. Jis atstosiąs ir religiją, ir do
rovę, net ir patį tikėjimą į Dievą. 
Tas scientizmas buvo grynai ma
terialistiškas, kas socialiniame gy 
venime sudarė pagrindus komu
nizmui. Tačiau, rašo t ?_-.u inž, 
Rugis, XX šimt. mokslas atsklei
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET TdeL — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

.................

Kas tik turi gerą škotų.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
ar. ueponis

Pirmadieniais lr ketvirtadlenlala nuo 9 Iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 lkl 8 vaL vak. Sekmadieniais nuo 11 iki B v. v.

dė, kad pati medžiaga, kuri atro
dė tokia paprasta ir aiški, pasiro
dė esanti labai sudėtinga ir mįs
linga, — atskleidė, kad žmogaus 
protas yra ribotas, ne absoliutus, 
kad jis sutvertas Absoliuto.

Mintys mirties metinėse
Dėl to rašiny knygai “Mano 

pasaulėžiūra” inž. J. Rugis tvirti
no: “Mokslo keliai vis labiau kry
žiuojasi su filosofijos ir religijos 
keliais... Mokslas vis daugiau vei
kia filosofiją ir rišasi su religija, 
savo pažangoje surasdamas Die
vą... Tikėjimas į Dievą, parem
tas ir proto, ir jausmų, duoda 
prasmę ir gyvenimo moralei, ir 
pačiam gyvenimui”.

Šiandien, kai mes minime ne
užmirštamojo inž. Jono Rugio 
mirties metines, mums ryškiai 
prisimena įrašas didžiojo gamtos 
tyrinėtojo, mokslininko Newto- 
no antkapyje: “Kilniojo Dievo 
didybę jis įrodė išmintimi, o E- 
vangelijos paprastumą dienos 
švieson atskleidė savo gyveni
mu”.

— Kas pyksta, tam ragai 
dygsta. (Rokiškėnų 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. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

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

Rezld. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi 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
Inkšti} ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63 rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 7 Ist Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

TBF LFrHV’A.’HAN WORU»WII)E DAII.V 
i 4545 VVEST fiSrd ST.. CHICAGO, II.l. 60629 Tel LUd)ow 5-9500
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S except Sundays. days after Christmas and Easter bv the Lithuanian H 
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Prenumerata.
Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj lr kitur užsieny

— • Redakcija stiaipsnlus tal-
X so savo nuožiūra. Nesuaau 
S dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita
rs rus. Redakcija už skelbimų 
s turinj neatsako. Skelbimu 
~ kainos prisiunčiamos gavus 
£ prašymus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą parSmS
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

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

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

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų ligos 
GinakologinS Chirurgija

61S2 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valnndos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezid. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tel. ofiso ir bnto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 Soutb VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 8 vaL p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv. 5—8 

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

vai..

Platinkite “Draugę”.

Mėmių* v-, melų » UitJli i męn
$17.00 9.00 5.00 2.00
$15.00 8.00 4.50 1.75
$18.00 9.50 5.50 2.25

* Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais
a:30 — 12:00

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- 

_ 12:00.niais — 8:30 .

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

gydytojas ir chirurgas
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 787-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal .susitarimą. Uždaryta ti’ač.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofi9O PR 6-7800; Nainy 925-7697 

5159 South Damen Avenue
Valandos tilk pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 8 V r. iki 9 v. v. Treč. įr 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2296: 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, III. 
Kabinėto tel. 687-2020 

Namų tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

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

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

Valandos: pirm. ir 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 pągal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71 st Street

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 V. v., ponktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namų 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. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą

TeL ofiso PR 0-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

OR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road 
pirmad., ajitrad..^ penktad. 1-4

Ya kotyJrt. 6-a. v.-,i 
fa Ii»l uai Mtrotafa



Užsienio lietuvių

AKTYVUS BENDRAVIMAS
REALYBĖ IR SIEKIAI

Mūsų kalbos ir šeimų klausimai

LIUBLINO UNIJOS REIKŠMĖ 
VOKIEČIAMS

Lietuvių išsiblaškymas vi
suose kraštuose, didžiausiuose 
pasaulio plotuose, iš esmės 
tautai nebūtų labai nuostolin
gas, jei visi tie lietuviai įsteng
tų apsijungti, vieningai kovo
tų už Lietuvos laisvę ir palai
kytų vieni su kitais glaudžius 
broliškus ryšius.

Normaliais laikais, turint 
savo valstybę, toks pasaulio 
lietuvių centras turėtų būt se
noji tėvynė. Tačiau dabartinė
mis sąlygomis, negalint nor
maliai ir 'be pavojaus bendrau
ti su savo krašto žmonėmis, 
pasaulio lietuvių jungties cent
ras liko ne bet kuri valstybė 
Europoje, bet Šiaurės Ameri
ka, kur po Lietuvos daugiau
sia lietuvių gyvena.

Taigi Amerikos lietuviams 
tenka rūpintis ne tik vietiniais 
lietuvybės reikalais, bet stebė
ti visus pasaulio lietuvius, pa
stebėti, ko jiems trūksta, ir 
tinkamu būdu padėti.

*
Šiuo metu didžiausi mūsų 

tautiečių susitelkimo punktai 
yra Š. Amerikoje (JAV, Kana
da), Pietų Amerikoje (Argen
tina, Brazilija, Urugvajus, Ve- 
necuela), Europoje (Anglija, 
Vokietija, Prancūzija, Italija, 
Belgija ir kt.), Australijoje. 
Dideli lietuvių skaičiai dar yra 
•Lenkijoje, išblaškyti Rusijos 
plotuose ir Sibire. Lenkijoje 
gyvenančius mūsų tautiečius 
galima bent materialiai šiaip 
taip paremti, bet kuriuo nors 
organizuotu būdu ar šalpos 
keliu paremti Rusijoje ir Azi
joje išblaškytus lietuvius trem
tinius, kuriem pagalba be galo 
reikalinga, praktiškai visiškai 
neįmanoma, nors individuali 
ekonominė globa galėtų ir juos 
pasiekti.

Tačiau laisvuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių globa gali 
ir turi būti labai efektinga. Ją 
organizuojant ir telkiant rei
kia turėti galvoje tiek mate
rialinius, tiek dvasinius mūsų 
tautiečių reikalus. Pirmaisiais 
jau ketvirtį šimtmečio rūpinasi 
mūsų bendrinė centrinė šalpos 
organizacija BALFas, kurio 
darbai visiems gerai žinomi, 
nors ir nesakome, kad jie būtų 
labai dideli.

Dvasinė šalpa, jei taip būtų 
galima pavadinti kitą sritį, nė
ra centralizuota, nei gerai or
ganizuota. Prie jos tenka su
stoti, nes tai yra labai plati ir 
šakota veiklos sritis.

*
Religinėje srityje ji galėtų 

daug efektyviau reikštis, sa
kysime, tikintiesiems palaikant 
glaudžius ryšius su savo kon
fesijos nariais, keičiantis pa
mokslininkais, dvasininkais, or 
ganizuojant bendrai tokias ap
raiškas, kaip sakysime jauni
mo žygį už tikėjimo laisvę, ap
rūpinant religinėmis knygo
mis, spauda. Nuo šių metų va
saros mes džiaugiamės vysku
po lietuviams išeiviams pasky
rimu, nuoširdžiai jį į Europą 
palydėjome, padėti pažadėjo
me. Tačiau vienas pats vysku
pas ne daug ką padarys, jeigu 
jų mes dvasiniu ir materialiniu 
būdu tinkamai neparemsime. 
Gal būt, šiuo reikalu daugiau 
ką atliks kuriama Pasaulio lie
tuvių katalikų sąjunga.

Labai svarbi ir tautinio bei 
kultūrinio darbo sritis. Beveik 
visose didesnėse lietuvių kolo
nijose turime lietuvių ansamb
lius, tautinių šokių, teatro 
•grupes, chorus, muzikų, solis
tų, dailiojo žodžio menininkų. 
Nekartą esame praktiškai pa
tyrę, kaip gerai, kai mūsų ko-

KATALEKŲ IR ORTODOKSŲ 
BENDRAVIMAS

Jugoslavijos ortodoksų Mon
tenegro ankavyskupas Danilo, 
pasikalbėjime su Jugoslavijos 
katalikų laikraščio “Glas Kon- 
cila” atstovu, pareiškė, kad vi-

loniją tolimesni ansambliai ar 
menininkai aplanko, kiek gy
vumo jų laukimas ir pats at
vykimas atneša, kaip mūsų 
jaunimą į lietuvišką darbą į- 
traukia. Toks keitimasis meni
nėmis pajėgomis, dabar esant 
geram ir ne perdaug brangiam 
susisiekimui, gali būti dažniau 
praktikuojamas ir tarpvalsty
biniu mastu.

Pagirtinas kultūrinių savai
čių, organizacijų ir bendruo
meninių suvažiavimų, ilgesnį 
laiką trunkančių, organizavi
mas. Jų metu daug ko išmoks
tama, pasidalijama nuomonė
mis, atnaujinami ryšiai, užmez 
gamos naujos pažintys ir at
naujinamos senosios.

*
Visokeriopai sveikintinas ir 

labiausiai remtinas lietuvių 
jaunimo bendravimas. Šiuo rei
kalu daug padarė 1966 m. Chi
cagoje įvykęs Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas su įvairio
mis lietuviškos veiklos atša
komis, tačiau toli gražu ir jis 
ne viską įvykdė. Ir tie patys 
kongreso nutarimai tik iš da
lies buvo įgyveendinti. Dauge
lis jų buvo užmiršti ir, gal 
būt, kur bylose tebetrunija. 
Pasaulio lietuvių studentų ar 
šiaip jau centrinė jaunimo or
ganizacija ligi šiol nesukurta, 
apie Pasaulio lietuvių bendruo 
menės jaunimo sekcijos, jeigu 
ji iš viso yra, veiklą kaip ir 
nieko negirdime. Taigi ir pats 
jaunimo bendravimas yra dau
giau atsitiktinis, asmeniškas, 
neplaningas.

Nereiktų šio darbo palikti 
II Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošėjams, nes toks 
kongresas įvyks tik 1971 ar 
net 1972 metais. Pasaulio lie
tuvių jaunimo bendravimą rei
kia dar prieš kongresą sustip
rinti, nes kiekvienas veltui pra 
leistas neveikios mėnuo neša 
didelius nuostolius. Jokiu būdu 
du neturi būti apleistas ryšio 
tarp atskirų kraštų lietuvių 
išeivių jaunimo stiprinimas su- 
sirašinėjant, vieni kitus lan
kant, keičiantis stovyklauto- 
jaisš tautinių šokių grupėmis, 
organizuojant sporto komandų 
žaidynes. Pakankamai stiprių 
lietuvių sporto, komandų turi
me ne tik JAV ir Kanadoje, 
bet ir P. Amerikoje, Anglijo
je, Australijoje ir kitur. Juk 
sportas yra sritis, kuri visų 
kraštų jaunimą traukia ir jun
gia. Kodėl mums juo nepasi
naudoti lietuviškų tikslų sie- 
kiarit?

Nesutvarkytas ir pasaulio 
lietuvių spauda bei išleidžia
momis knygomis aprūpinimo 
klausimas. Daugiausia lietu
viškų leidinių išleidžiama JAV- 
bėse, Kanadoje, Anglijoje. Ta
čiau kituose kraštuose gyve
nantiems lietuviams šių kraš
tų leidiniai dėl nepalankaus va
liutos santykio ir uždarbių 
skirtumo, o taip pat dėl įvai
rių tarpvalstybinių varžtų prak 
tiškai įsigyti neįmanoma, taigi 
nepasiekiami. Gera dalis to
kių leidinių pūva leidyklų san
dėliuose, o knyga juk mėgsta 
būti skaitoma. Ligi šiol iš nie
kui- nebuvo parodyta bendruo- 
tnėhinės ar kitokios iniciaty
vos šiuo reikalu ,kad knygų 
kainos būtų išlygintos ir tai ne 
vien tik jas leidžiančių leidė
jų sąskaita.

Užsienio lietuvių bendravi
mas, ryšiai ir jungtis yra mū
sų tautos gyvybės klausimas. 
Taigi jis neturi būti pamiršta
mas, atvirkščiai, nuolat pri
menamas, keliamas ir gerina
mas. b. kv.

šame Montenegro krašte katali
kų ir ortodoksų Bažnyčios arti
mai bendradarbiauja ypač so
cialinio aprūpinimo ir šalpos 
srityse. Ortodoksų tikintieji pa
gal išgales remia naujos katali
kų katedros (Tiitograde — Mon
tenegro krašte statybą.

Tradicijos
Žodis prieš tradicijas kelia er- 

zinimąsi, ir dažnokai arba ven
giama apie jas kalbėti, arba sten
giamasi neišgirsti, kas sakoma. 
Bet kartais tradicijos ima dusin
ti, smaugti, ir tyla darosi negali
ma. Dar kitais atvejais dirbtina, 
išviršinė ramybė stumia į revo
liuciją,

Žinoma, tradicijos vertė nėra 
jos metuose, bet esmėje. Aklas 
neigimas visko, kas turi ilgesnį 
amžių, veda absurdam Tačiau 
ten kreipia ir kietas įpročio laiky
masis. Jei pasikeičia tiek sąlygos, 
jog pamėgtos darbo priemonės ar 
požiūriai tampa beverčiais, nerei
kia jų įsispyrusiai laikytis.

Protokolinė lietuvybė
Viename LB apylinkės susirin

kime kilo biuletenio anglų kal
ba mintis. Toks biuletenis būtų 
apėmęs vietinio lietuvių gyveni
mo įvykius grynai informaci-, 
niais tikslais. Turėjo būti vengta 
nereikalingo pamokslavimo, pa
triotizmo demonstravimo, aukų 
prašinėjimo, pareigų priminėji- 
mo. Biuletenį siūlyta paruošti 
gal įdu ar tris kartus i metus ir 
išsiuntinėti mūsų kilmės žmo
nėms, vien angliškai skaitau 
tiems, gal net pridėjus iš telefo
no knygos išrinktus lietuviškai 
skambančių pavardžių adresus. 
Pagrindinis siekis — ryšys ir in
formavimas.

Mintis buvo atmesta: Lietuvių 
bendruomenėje reikia išsiversti 
be svetimos kalbos.

Tada siūlyta kartą mėnesyje 
angliškai prabilti keletą minu
čių į lietuvių kilmės žmones LB 
išlaikomos ir tvarkomos radijo 
valandėlės metu. Sumanymas ne
praėjo dėl tos pačios priežasties.

Žinant, kad įkalba yra svar
biausioji tautinė žymė ir kartu 
stipriausias ryšys su sava visuo
mene, minėtų poelgių priežastis 
galima išsiaiškinti. Tačiau kyla 
klausimas — ar viskas, kas labai 
svarbu, yra absoliutu?

Daiktų, įvykių, žmonių never
tiname dvielementine sistema- 
arba labai daug, atba nieko. Ne
siliaujame sūnaus mylėję tik to
dėl, kad jis negabus, nesibodim 
dukterimi, kad ji negraži, neima- 
me nekęsti kaimyno, kad jis ku
protas. O gabūs, gražūs, tiesūs, 
turtingi sūnūs, dukterys, kaimy
nai būtų daug maloniau už trū
kumus turinčius.

Ne, dvielementine vertinimo 
sistema netinka. Tad ir protoko
linė lietuvybė nėra vienintelis 
tautinio nusiteikimo matas ar 
bendruomeninės naudos svarstis. 
Specifinėse sąlygose ji net gali at
nešti žalos. Ar todėl nedera pa
sižvalgyti, kokios sąlygos mus 
šiandien supa?

MIGRANTU SIELOVADINIS 
APTARNAVIMAS

1) Ten, kur vienos kalbos imigrantų įsikuria ar 
nors ir nuolat keisdamiesi yra pakankamas skaičius, 
gali būti pravartu įsteigti personalinę parapiją ir vietos 
ordinaras turėtų tokią parapiją deramai suorganizuo
ti 52).

2) Tokių žmonių reikalams ordinaras galėtų įs
teigti ir misiją, ypatingai ten, kur emigrantai dar ne
pastovūs, apibrėždamas misijos teritoriją. Tokia misija 
būtų skirta nepastoviems žmonėms, nepaisant, kokiais 
reikalais ir kaip ilgai jie ten užtruktų.

3) Tokia misija, nors ji apimtų ir kelių parapijų 
teritoriją, jeigu sąlygos to reikalautų, gali būti prijung
ta prie kurios nors vienos teritorinės parapijos, ypatin
gai tokios, kurią aptarnauja tos pat vienuolijos kuni
gai, kurie aptarnauja ir imigrantus.

4) Jeigu kur neparanku turėti nei parapijos nei mi
sijos, tuo atveju reiktų turėti nors vietinį kapelioną ar 
misijonierių, mokantį imigrantų kalbas, kuriam būtų 
pavesta apribota teritorija.

5) Toks kapelionas ar misijonierius galėtų būti ir 
vikaru vienoje ar net keliose parapijose, kur yra imi
grantų.

6) Galutinai, kad įvairių kalbų žmonės, priskirti 
mūsų laikais prie įvairių tarptautinių organizmų, ne
liktų be dvasinio patarnavimo, ir šiuo tikslu reikia pa
skirti kunigus mokančius kalbas ir galinčius patarnau
ti tokiems žmonėms.

VYTAUTAS VOLERTAS

Klaidos ir patirtis

Gerai lietuviškai kalbančiųjų 
skaičius mažėja ir mažės. Dar 
sparčiau tirpsta pakenčiamai 
moką rašyti. Lituanistinės mo
kyklos, jei LB joms rodys tiek 
daug dėmesio ateityje, kiek da
bar rodo, ribotose jaunimo grupė
se šias žymes pajėgs išlaikyti. 
Bet tai bus tik pats kietasis bran
duolys. Apie jj didžiulėje erdvėje, 
kurioje dar jausis tautinių senti
mentų, kalbos padėtis bus ap
gailėtina.

Didėja mišrių šeimų skaičius. 
Tėvai grąžo rankas, net varo vai
kus iš namų. Dukterys ir sūnūs, 
įsivėlę į šiuos romanus, neranda 
ramybės, kad paniekino tėvų no
rus. Bet svetimųjų tinklai iš mū
sų traukia ir trauks gražias, mo
kytas, gabias jaunuoles, dailius, 
išmaningus berniukus. O ką da
ryti su mergaičių perteklium, ku
ris yra realiai ryškus?

Ką iš tikrųjų daryti? Atsisaky
ti lietuviškai nemokančių para
šyti protokolo? Neleisti mūsų 
suėjimuose kalbėti žmonėms, no
rintiems dalyvauti veikloje, bet 
stokojantiems žodžių mūsų kalba 
mintis pareikšti? Atstumti miš
rias šeimas?

Atrodo, atsakymus šiems klau
simams paruošė klaidos ir patir
tis.

Prieš dvidešimtį metų stebėjo

Amerikos specialių dalinių kariai, išmušus priešą iš Bu Brang, P. 
Vietname, tikrina ar nėra palikta minų ar kitokios rūšies sprogsta
mųjų ar cheminių medžiagų.

34. 1) Kiekvienam imigrantų kapelionui ar misijo- 
nieriui turėtų būti paskirta bažnyčia ar koplyčia, kur 
jis galėtų teikti savo patarnavimus.

2) Kitokiu atveju ordinaras galėtų paskirti kurią 
nors parapijos bažnyčią, kurioje savo patarnavimus ga
lėtų teikti kad ir kelių skirtingų kalbų tokie kapelio
nai ar misijonieriai.

3) Būtų naudinga pastatyti ar pritaikyti namus, 
kur imigrantai galėtų susirinkti kaip savo įstaigoje, kur 
jie galėtų kultivuoti savas kultūrines ir intelektualines 
vertybes, laisvu laiku atsigauti, rasti sau pozityvios pa
galbos.

V SKYRIUS. EMIGRANTU KAPELIONAI, 
MISIJONIERIAI IR JIEMS DELEGATAI

35. Iš atitinkančio bažnytinio autoriteto gavę įga
liojimą dvasiniai aptarnauti kurios nors kalbos emigran
tus kunigai yra vadinami emigrantų kapelionais ar mi- 
sijonieriais.

36. 1) Norintieji pasišvęsti emigrantų dvasiniam 
aptarnavimui kunigai turi pirmiausia gauti savo ordi
naro leidimą ir tada pasivesti vyskupų konferencijai ar 
migracijos reikalams įstaigai.

2) Išskyrus atvejus, kur ypatingos aplinkybės rei
kalauja, kad kunigui paskyrimą duotų Š. kongregaci
ja vyskupų veikalams, priklauso emigracijos krašto vys
kupų konferencijai išduoti tokiems kunigams atitin
kamus dokumentus, kuriuos kunigas pristatytų to kraš
to vyskupų konferencijai, į kurį kunigas nuvyksta. Ši 
konferencija kunigą rekomenduoja kuriam nors vietos 
ordinarui, o tas jį paskiria imigrantų dvasinei tarny
bai.

mės čia gimusio jaunimo pasitai
kančiais nesklandumais lietuvių 
kalboje. Bet tų žmonių ir šian
dien užtinkame parengimuose, 

i koncertuose. O daugelis mūsų 
pačių vaikų ne tik nosies nerodo, 
ne tik cento neatkiša, bet net 
poros žodžių nemoka pasakyti. 
Ir turime prisipažinti, kad prieš 
dvidešimt metų pasirodėme ne
protingai šiurkštūs.

Tai mūsų klaidos, O kaip su 
patirtimi?

įsitikinome, - ir ne vieną kar
tą, - kad daug grynakraujų nau 
jųjų ateivių, vos išmokusių an
gliškai dienraštį paskaityti, atsi
sakė ryšių su LB, su visuomene. 
Tuo tarpu atėjo jaunų žmonių 
iš ankstesnių ir vėlyvesnių imi 
grantų šeimų, jau vargstančių 
lietuvių kalba, bet noriai įsipa- 
reigojančių ir daug atliekančių 
Patyrėme, kad ne tik pradingsta 
kai kurios jaunos lietuviškas šei
mos, bet jos dažnai ir tėvus neži- 
nion nusitraukia: pasodina juos 
savaitgaliams prie vaikų, o patys 
blaškosi po amerikietiškąją ap
linką. Bet yra mišrių šeimų, la
bai gražiai mūsų tarpan įsijungu
sių. Štai lietuvaitė dėsto šeštadie
ninėje mokykloje, o jos vyras, a 
kademikas amerikietis, atvyksta 
į visus tuos mūsų suėjimus, ku
riuose jis bent šiek tiek orien
tuojasi. Antroji jauna moteris 
dirba su skautėmis, o jos vyras, 
taip pat akademikas amerikietis, 
net Vasario 16 minėjimo komite
tam įeina. Jaunimo stovyklos va
dovo žmona, gerai lietuviškai iš-

Lenkų kultūros fondas Lon
done išleido 28 psl. buv. minis
terio St. Sopickio brošiūrą apie 
Liublino unijos reikšmę Lenki
jai, Lietuvai, Europai. Jos ap
tarimą pateikia vokiečių pabė
gėlių leidžiamas biuletenis “Do
kumente und Kommentare” 
(Bona, š. m. 15-16 numeris).

Unija buvusi dviejų kraštų 
bei tautų “laisvanoriška sąjun
ga’’. Be smurto lenkai Lietu
voje įvedę “krikščionybę ir va
karų kultūrą”. Įrodyta, kad 
“dviejų skirtingų rasių (!) tau
tos gali sėkmingai sugyventi 
vienoje federacijoje”, nors len-

mokusi, pirmininkauja lituanis
tinės mokyklos tėvų komitetui.

Turime gerokai panašių pavyz
džių. Jau tik dėl jų negalima miš
rių šeimų paniekinti. Be to, ir 
žmoniškumą reikėtų atsiminti. 

Viena ir kita

Nėra jokių abejonių, — mūsų 
organizuotos visuomenės svar
biausias uždavinys yra lituanisti
nė mokykla ir kitoks tautinis auk
lėjimas, ateinąs per stovyklas, 
per šventes, kongresus, konkur
sus, per dalyvavimą moksleivių 
ir studentų junginiuose. Ir tai 
ne vien LB uždavinys. Visos gru
pės turėtų jį atsiminti ir net į sa
vo tikslus įsirašyti.

Nėra jokių abejonių, — be šei
mos pastangų, be jos glaudumo, 
be tėvų bendravimo su vaikais, 
be nuolatinio dėmesio jaunimui, 
be išaiškinimo jam mišriose 
šeimose iškylančių specifinių 
problemų, be įtikinimų, ką jos 
duoda ir ką paima iš tautinės vi
suomenės, ir svarbiausia be mei
lės, be šilumos namuose lietuviš
kiems nusiteikimams LB pastan
gos duos menkus vaisius.

Lituanistinio švietimo ir šei
mos metai turi mumyse palikti 
visai ateičiai. Kiekviena diena te
būna jų diena. Kiekviena akimir
ka tebyloja ne įstatinį, ne parei
ginį tautiškumą, bet meile, šili
ma atsiduodantį rūpestį jaunais 
žmonėmis ir jų nusiteikimais.

Tačiau, jei stengiamės ką nors 
kaupti, atidžiai žiūrėkime, kad 
tų pačių gėrybių ku nors ki
tur nebarstytume. Atrodo, šią 
taisyklę vertėtų taikyti ir tautinio 
potencialo atveju. Ją pripažįs
tant, reikėtų kitaip žvelgti į 
silpnai mokančius ar visai lietu
viškai nekalbančius mūsų žmo
nes ir šilčiau atsinešti prie miš
rių šeimų. Tai netradiciška, bet 
logiška. Nors kalba ir gryna šei
ma yra mūsų pagrindiniai šulai, 
nors jiems išlaikyti turime ati-

(Nukelta į 5 pusi.)

3) Kas liečia imigrantų tarnybai pasišvenčiančius 
vienuolius, reikia laikytis sekančiame Vl-me skyriuje tel
pančių taisyklių.

4) Kur tai įmanoma, dvasiniai patarnauti imigran
tams reikia skirti tinkamai pasiruošusį kunigą, kuris 
tai pareigai būtų tinkamas ir savo kunigiškomis dory
bėmis, mokslu, kalbos žinojimu, kitomis moralinėmis 
kokybėmis 56).

37. 1) Imigrantų kapelionas ar misijonierius lie
ka inkorporuotas savo diecezijoje, į kurią atatinkan- 
čių instancijų sprendimu ir sutikimu jis gali vasada 
grįžti. Gavus leidimą grįžti tokiam kunigui priklauso 
visos privilegijos, kurios jam priklausytų, jeigu tą lai
ką jis būtų tarnavęs savo diecezijoje 57).

2) Imigrantų kapelionai ar misijonieriai, kol jie yra 
tose pareigose, dvasinės tarnybos ir disciplinos srityje 
yra darbo vietos ordinaro jurisdikcijoje.

3) Kas liečia medžiaginių gėrybių tvarkymą, imi
grantų kapelionai ar misijonieriai turi gauti naciona
linio direktoriaus sutikimą ir vietos ordinaro patvir
tinimą visiems ekonominiams planams. Metų pabaigo
je jie turi pateikti tikslią apyskaitą.

52) Christus Dominus, no. 32, Ecclesiae sanctae, no. 21.
53) Konsistorialinės š. kongregacijos “deklaracija” 1966 m. 

lapkričio 21 d.
54) Exul familia, II. no. 37.
55) Christus Dominus, no. 23, 3.
56) Exul familia, II, no. 54.
57) Ecclesiae sanctae, I, no. 3, 4.

I Bus daugiau i

kai, kaip ir vokiečiai, 19 šimt. 
turėję “problemų su kylančiu 
nacionalizmu”, bet unija iširusi 
tik Lenkiją padalinus.

Žinoma, yra “lietuvių šian
dien lietuviškai galvojančių” bei 
atmetančių unijos su lenkais i- 
dėją. Bet, kaip Habsburgų mo
narchijos tautos, jie negali už
ginčyti unijos “pozityvių pasė
kų”. Pagaliau daugelis lietuvių 
“sulenkėjo savanoriškai”. Jų 
tarpe Radvilai, MackeviČiai, bet, 
anot Mickevičiaus, lietuviai ir 
mozūrai — “tai broliai, kurių 
bendra pavardė: Lenkija...”

Unijos 1919 mJ nepavykę at
gaivinti, nes “didelė Lietuvos da 
lis” pasirinko atskirą valstybi
nį kelią, kadangi “tautiniai prie 
štaravimai” — panašiai kaip ry
tų Vokietijoje — buvę “dirbti
nai sukiršyti”. Bet 1944 m. Len 
kija vistik atsikėlė kaip suve
reninė valstybė, Lietuva gi “te
liko viena tarp daugelio Sovie
tų respublikų”. Esą, reikia pri
pažinti, kad “kiti” lietuviai So
vietų okupacijos akivaizdoje “iš
pažino lenkiškumą” ir repatria- 
vo Lenkijon. Tai “neabejotinas 
laimėjimas Lenkijos naudai”, ir 
autorius “teisingai” teigiąs, kad 
unija — tai teigiamas daiktas 
Lenkijai, Europai bei vakarų 
kultūrai. ,

Komentarų, atrodo, nereikia, 
kas liečia Sopickio teigimus. Jų 
atranka bei nušvietimas vertas 
kai kurių paaiškinimų, nušvie
čiant kai kurių vokiečių men
talitetą; palaikykim lenkų as
piracijas Vilniaus kryptimi, nū- 
tylėkim lietuvių (ir ukrainie
čių) egzistenciją — jie numa
tyti kompensacijos objektais, 
kad būtų lengviau nuo Lenki
jos nugnybti gabaliuką Oderio 
- Neissės linijos. Maskva pa
dės, nes greit vokiečiai bus rei
kalingi maskoliams sutramdyti 
maištingus rytų europiečius. Ži
noma, už prieinamą kainą. Dėl 
jos tikimasi susitarti, ypač rug
pjūčio mėnesį...

O gal verta pagalvoti apie 
prūsų-rusų “uniją”? Istorijoje 
ji buvo labai “naudinga”: kry
žiuočiai, lenkų kviečiami, Len
kijos vasalu ir pasibaigė. Frid
richas “Didysis” vienu parašu 
atgabeno rusus nuo Smolensko 
ir Kijevo iki Nemuno ir Vyslos. 
Vokiečiai pasodino į balną savo 
agentą Leniną, o Hitleris pak
tu su Stalinu prieš 30 metų įga
lų gale atidarė Sovietams kelią 
iki Elbės upės. Yra marios vo
kiškai kalbančių slavų, pansla- 
vizmo “sputnikų”. Tik jie įsi
tikinę, kad gina vokiškus inte
resus. Politinėj sąrangoj jie sto
vi ne kairėje, bet dešinėje. Vb
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Liet. dukterų dr-jos narės — Br. Perry, J. Jurienė ir O. Žilionienė tvarko su
aukotus vartotus drabužius Kardinolo Mundeleino salėje.

Nuotr. V. Noreikos

CLASSIFIED GUIDE
D fi M E S I O 1 REAL ESTATE ĮSIGYKITE DABAR

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

MISCELLANEOUS

S. ADOMAITIENE ŠALPOS REIKALAIS
Jau daugiau kaip dešimt me

tų Chicagoje veikia Lietuvos 
dukterų draugija, daug padė
jusi į vargą patekusiems mūsų 
tautiečiams, daug skausmo aša
rų nušluosčiusi. Jos-steigėjas — 
kun. dr. Peliksas Gureckas vi
są laiką draugiją globoja ir rū
pinasi, kad ji atliktų savo už
davinius. Dabar draugijai pri
klauso 350 narių; vadovauja 
daug pasišventimo skirdama 
Sofija Adomaitienė.

Šio mėnesio pradžioje teko 
stebėti, kaip ji ir kitos narės 
organizavo vartotų daiktų iš
pardavimą — Rummage, kardi
nolo Mundeleino salėja, 2303 W. 
69 St. Šia proga teko su drau
gijos pirmininke pasikalbėti kai 
kuriais organizaciniais reika
lais.
v — Iš ko kilo mintis suruošti 
vartotų daiktų išpardavimą?

— Jau keletą metų vartotus 
suaukotus daiktus laikėme mū
sų narės Ant. Vepštienės rūsy
je. Daug ką išdalindavome, bet 
ir sandėlyje buvo nemažai li
kę. Negavę sa’ės ir negalėda
mos suruošti rudėis baliaus, 
kuris būtų galėjęs papildyti mū 
sų dr-jos išsekusią kasą, nuta
rėme suruošti vartotų daiktų 
išpardavimą. Čia daug iniciaty
vos reiškė: Al. Likanderienė ir 
•N. Vengrienė; joms talkininka
vo G. Vamaitienė, J. Jurienė, 
S. Žumfoakienė, O Žiliouieuė, 
Pocienė, O. Pankienė ir nema
žas skaičius kitų. skirdamos lais 
valaikį. Daug dalykų jos pačios 
ir aukojo. Kur prireikė vyriškų 
rankų, padėjo Jonas Ilčiukas, 
Č. Rukuiža, D. ir P. Adomaičiai. 
Visiems priklaus a nuoširdi pa
dėka.

— Kaip vyko rinkliava?
— Daugiausia aukojo pačios 

narės ir kiti geraširdžiai, pir
mųjų prašomi.

— Kaip vyko išpardavimas, 
kas daugiausia p!,,ko?

— Didžiausia spūstis buvo 
pirmąją dieną. Daugiausia pir
ko lenkų kilmes aame-ys — di
desniais kiekiais, matyt, nupirk 
tus dalykus skirdami siųsti į 
Lenkiją savo artimiesiems. Mat, 
lenkai turi nepalyginamai gėrės 
nes sąlygas siųsti pakietus kaip 
mes. Nemažai pirko juodosios 
rasės žmonės, pensininkai.

— O kaip su pajamomis?
— Pirmieji bandymai buvo 

geri ir davė 600 dol. gryno pel
no. Šia proga reikia pažymėti, 
kad gauname ir nei.'ketų paja
mų. Kaip vieną iš tokių faktų 
noriu pranešti, kad Chicagos 
akademikės skautės paaukojo 
mūsų draugijai 70 dolerių, kurie 
rie buvo surinkti gėlių vietoje 
mirusiam a. a. Viktorui Ščiu-

kai atminti. Nuoširdi mūsų pa
dėka.

— Kokie ateities projektai?
— Reiktų uoliau praktikuoti 

vartotų drabužių ir kitų daly
kų rinkliavas. Tokių daiktų 
daug kur yra ir jie ten be nau
dos trūnija. Galima surinkti, pa 
taisyti ir ruošti jų išpardavi
mus. Gautomis įplaukomis rem
ti kitus.

— Kaip galima draugijai pa
dėti?,

— Geriausia padėti įstojant 
į draugiją narėmis. Malonu bu
vo, kai Severiną Deržinskas, 
7029 So. California, čia gimusi 
ir augusi lietuvė, susipažinusi 
su mūsų darbu, pati pasisiūlė 
įstoti į draugijos narių eiles. 
Norinčios tapti mūsų dr-jos na
rėmis gali skambinti telefonais: 
S. Adomaitienei —- HE 6-1722, 
arba A. Likanderįenei — RE 7 - 
9057, N. Vengrienei — WA 2 - 
6684. Jos mielai padės. Pagal
bos reikalingų šeimų ir atskirų 
asmenų turime daug. Mūsų da
bartinė pagalba dažnai tėra ne
didesnė už lašą jūroje, nes iš
tekliai riboti. Dėkojame visiem 
rėmėjam ir laukiame didesnės 
paramos, — baigė pokalbį S. 
Adomaitienė, ryžtingoji pirmi
ninkė. St. J-ras

LAIŠKAS REDAKCIJAI
APIE VAIŽGANTO 

NUOTRAUKĄ
Vaižganto šimtojo gimtadienio 

proga Dirvoje ir kituose laikraš
čiuose tilpusi nuotrauka su kan. 
J. Tumu - Vaižgantu, dr. Vincu 
Kudirka, Joriu Jablonskiu, M. Lo
zoraičiu, G.Landsbergiu ir M. Če
pu priminė mano dėdės Motie
jaus Čepo pasakojimą apie šią 
nuotrauką. Kaip pirmojo pasau
linio karo pabėgėlis, 1915 me
tais atsidūriau Čitoje, Sibire, kur 
mano dėdė Motiejus teisėjavo. 
Rodydamas įrėmintą šią fotogra
fiją man pasakojo: “Fotografija 
daryta Mintaujoje, Latvijoje, kur 
tuo laiku mokytojavo Jonas Jab
lonskis. Susivažiavome ten Jab
lonskio kviečiami pasikalbėti su 
dr. Vincu Kudirka. Iš Varšuvos 
atvažiavęs dr.Kudirka pirmiau
sia mus išbarė, kad nieko nevei
kiame. Bekalbėdamas ir bebar- 
damas dr. Kudirka pravirko, kas 
mus galutinai prislėgė. Norėda
mas prablaivinti šią sunkią nuo
taiką, šeimininkas Jablonskis pa
siūlė nusifotografuoti, kas ir buvo 
padaryta. Ta nuotaika taip ir iš
liko fotografijoje”.

Manydamas, kad fotografija ir 
M. Čepo žodžiai yra lietuviams 
reikšmingi, noriu, kad šis mano 
liudijimas būtų paskelbtas.

Pranas Adomaitis
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Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienom naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ....................... $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ................................ ......... $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 motų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygoj 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės 

automobilių,
sveikatos,
nio.
Patogios
mokėjimo
lygos.

blz
Išsl-a

i n * n c m ■ a i ne• ■ SS SS W ■■ ■ ■ W ■ W W
8455 So, Kedzie Avė., PR 8-2233

Apsimoka Bkelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rllšlų storus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome 18 lauko. Taisome mūra ’*tuck- 
polntlng*’. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 et

Paveikslai tinkami Įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis 
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2501 W. «» St. Tel. VVA 5-2781
2008 W. 60 St. Tel. WA 5-2781
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. Ir V. Žukauskai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

D fi M E S I O I

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro* 
grame 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: Bailio Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E, 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lt 
dienraštis “Draugas”.

s your home SAFB^

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood A v., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 modernių butų
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
69 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 Rookwell. 
$18,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tas 
Notary Public

2737 W. 43rd SL — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIU POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00 
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS

ANTOLOGIJA I dalis $6.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS

ANTOLOGIJA U dai. $10.00
Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 

klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i* 
baigiant Kaziu, Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

iiiiiniini
RICHMOND AUTO SERVICE 

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

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

II

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

3208 te West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4330
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

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

MOVING
ŠERfiNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 8063

HEI.P VVANTED — VYRAI

COLD HEADING SHOP
Need TOP ROLLER MAN for 

nites — 50 hour week minimum.
EXTRU-FOR M

3787 W. Lunt, Lincolnwood, III. 
Tel. 267-3514 — Mr. Gross

TAILOR FULL TIME
Experience In Men’s Ctothlng pre
ferred, būt not essential. We wlll 

train. Many company benefits. Apply
in person 9:30 a. m. to 9:30 p. m.
ROBERT HALL CLOTHES
Houtes 45 & 83 Mundelein, 111. 

PHONE — 566-5360

SHIPPING CLERK
For large mirror plant. New modern 
plant. in Cicero. Exeellent wo.nk.lng 
conditions and company benefits.

Apply In Person 
HOYNE INDUSTRIES 

5820 \V. Ogden, Cicero, Hl.

G E NTRAL
LABORERS

GRINDERS AN MACHINE 
OPERATORS NEEDED

Some experience helpful. Excel- 
lent vvorking conditions.

JOMAC ROLLER COMPANY 
2250 VVestern Avenue 

Park Forest, Illinois

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

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

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

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

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

&te kamb. labai tvarkingas namas 
lr 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, Jmokėti $4,000.

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

0 kamb. mūras, 2-Ju auto garažas, 
1% vonioa. Arti 71 ir California. 
Įmokėti $5.000.

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

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

Marųuette parke, mūrinis,” du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 6%% 21,900.

Brighton Pke du namai. 6 bu-tai, 
geros pajamos. 18,900.

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

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

DABARTINES lietuvių 
KALBOS ŽODYNAS

Sudarė J. Balčikonis, K. Kor
sakas, J. Kabelka, J. Kruopas, A. 
Lyberis, K. Ulvydas. Žodynas 
apima apie 45.000 žodžių ir tūks
tančius aiškinamųjų posakių ir 
tuo būdu jis ne tik vienintelis 
pilnas tokios apimties mūsų gim
tosios kalbos žodynas, bet ir ne
pamainoma priemonė giliau pa
žinti ir tiksliau vartoti mūsų gim
tąją kalbą. Čia antroji čikagiškė 
šio žodyno laida, stambaus for
mato, kietuose apdaruose, apie 
1000 psl., kaina — $12.00

Užsisakykite dabar, nes laida 
baigiasi ir nebus pakartota:

Draugas, 4545 W. 63 Street, 
Chicago. III, 60629.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

CjONTRACTORS

J REZIDENCINIAI, 
IKI H KOMERCINIAI* 
lgj 3 MEDICINOS IR y į KITOKĮ pastatai!

J 2457 West 69th Street 
jĮg TeL HE 4-7432 1

W R N T E D
All around Tailor
Apply —

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

HELP WANT.ED — MOTERYS

Accounts Payable

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

Mr. Sapoznik 
243-1600

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

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

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

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

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

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas 
$19,590.

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mO r 
namas prie 71 lr California. $162,100

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevrood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMTGRACTIA

2735 W. 71st SL TeL 925-6015

Remkite “Draugę”.

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven-

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame Įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractora 

585-5285

REA L ESTATE

MemBers of M.L.B.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Maln Office 5727 W. Oennak Rd.. Cicero, BL Tel. OL 6-2238 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose prlemieeėinoee. Prašome užšokti | mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9. 111.

KOSTAS BUTKŪS 
Tel. PR 8-2781

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

Looking For Action!
The Central Condominium Mar- 

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

Call Mr. Evert — 637-2828

Reikalinga moteris bendram namų 
ruošos darbui, 2 dienas per savai
tę. Reikalinga kalbėti nors kiek 
angliškai. Skambinkite pirmad- po 
4 v. popiet tel. PR 8-2923

PARDAVIMUI

Pardavimui: valgomojo komplek
tas, berniuko miegamojo komplek
tas, šaldytuvas. “Turąuoise” (mė
lyna) spalvos: 3 kėdės, lempa ir 
paveikslas. Skambint 434-8441 ar
ba 323-1198

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

Perskaitę “Draugą", duo
kite ii kitiems oasiskaityti

DĖMESIO !

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.

iiiuHiiiiiiiiiiiniiuiii^HiiiuiiiigiiiiNuiuuiiMiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiffliinniiionffliiiHiiiiniM^^^

Kiekvienam, kuris nori pramokti atiglų 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:

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

V. BARAVYKO
Anglų—Lietuvių kalbų žodynas $6.00

(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)
V. PETERAICIO

Lietuviškai angliškas žodynas $7.00
(Antra laida, kietuose apdaruose)

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

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)
TUlnola State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% mokesčių.



PHILADELPHIA Pa.

Lietuviškų knygų kioskas, tvarkomas Vytauto ir Virgaus Volertų, pri
siglaudęs. šv. Andriejaus bažnyčios prieangyje Philadelphi.įoje, veikia 
sekmadieniais, po lietuviškų pamaldų. Knygas renkasi Sofija ir And
rius Ramanauskai. . Nuotr. K. Cikoto

SUPLANUOTAS VASARIO 16 
į MINĖJIMAS

L. Bendruomenės Philadelphi 
jos apylinkės valdyba, kuri ima 
si minėjimą rengti, įprastoje mi 
nėjimo tvarkoje, įneša eilę pa
keitimų. Atsisakyta minėjimui 
ruošti specialaus komiteto su
darymo. Ieškomas amerikietis 
kalbėtojas, pažįstąs komunizmą 
ir remiąs pavergtų tautų išlais
vinimą. Tokio kalbėtojo ieško
ma žurnalistų - kolumnistų tar
pe. Minėjimo kalba angliška, 
tačiau kalbėtojai pristatomi a- 
biem kalbom. Kalbėtojui lietu
vių kalba skiriama apie 5 mi
nutės laiko. Vengiant minėiimo 
per ilgo užsitęsimo, t meninė da
lis trumpinama. Ją sudarytų
2-3 lietuviškos dainelės, dai
nuojamos solistės.

Aukų rinkimas laisvinimo rei
kalams vyks minėjimo metu. 
Minėjime nedalyvaują asmenys 

-r aukas galės pasiųsti L. Bend
ruomenės iždininkui paštu. Au
kotojas gali nurodyti’ kam jis 
savo auką skiria. Minėjimas, 
kaip ir praėjusiais metais, vyks 
Drexel Institute of Technology 
salėje. Minėjimo laikas — va
sario 15 d., 3 vai. dieną.
Klišė

PAGERBTAS V. ŠALČIŪNAS

Minint Andrew J. Rider Col
lege 105 metų sukaktį, vienuo
lika vakarinės mokyK'os stu
dentų, atžymint jų atsekimus 
studijose, buvo pagerbti kaipo 
Rider Soholars. Jų tarpe yra ir 
tylus, visuomet taktiškas, dide
lis mūsų visuomeninio gyveni
mo darbuotojas Vincas Balčiū
nas, .Delran, N. J., gyventojas 
Kolegijos laikraštis, šalę nuo
traukos, duoda pluoštą žinių iš 
jo gyvenimo.

V. Balčiūnas yra kybartiškis. 
Kai prieš 20 metų jis su žmo
na ir dviem jaunametėm duk
rom pasiekė JAV krantus, jis 
buvo 32 metų ir turėjo 60 cen- 

? tų kišenėje. Dirbdamas šeimos 
išlaikymui, vakarais pradėjo mo 
kytis. Karas, okupacijos ir kiti 
veiksniai Lietuvoje sutrukdė

REALYBE IR SIEKIAI

(Atkelta iš 3 pusi.) 
duoti daugiausia pastangų, bet

V ir šalia jų kai kas turi vertę. Tą 
vertę kaupkime abiem rankom. 
Kaupkime visą konstruktyvią e- 
ilergiją, nors ji ateitų vien iš kil
mės arba vien iš lietuvybės pa
žinimo, atsiradusio dėl šeimos, bi
čiulystės ar net dėl tolimesnių 
pažinčių. Negalima menkiau ver 
tais laikyti kalbos nemokančių 
dėl tėvų ar aplinkos kaltės. Ne
galima naudos matuoti pagal jos

y šaltinį.
LB dirbo atvertomis akimis ir 

protokolinės lietuvybės, kuri ret
karčiais būdavo rėksni ir preten- 
cinga, vieninteliu tikslu nelaikė, 
specialiai pasistengti, kad prisi
jungtume tuos, kuriuos savo klai
domis atšaldėme.

Ir prisijungsime, jei, užuot ryš
kinę skirtumus, juos pridengsime.

jam gimnazijos baigimą. JAV 
jam truko trys metai pilnam' 
aukštesniosios mokyklos kursui 
išeiti. Riders kolegiją jis lan
ko jau penkeri metai ir studi
jas jau įpusėjo. Studijuoja pre
kybos administraciją.

V. Balčiūnas dirba General 
Electric bendrovėje ir yra pa
siekęs Supervisor vietos. Šiuo 
metu jis yra choro Viltis valdy
bos pirmininkas, o taip pat va
dovauja Bendruomenės Balso 
komitetui. Suprantama, kad 
veiklai ir atsiekimams turėjo 
būti ir sąlygos, pirmiausiai dar 
na šeimoje. Vincas ir Ona Bal
čiūnai augina dukrą ir sūnų, gi
musius JAV ir laukia jau trečio 
anūko.

TRUMPAI
— Sutiktuves kun. Kajetonui

Sakalauskui ruošia šv. Andrie
jaus parapija ir lietuvių orga
nizacijos. Jos įvyks gruodžio 
14 d., po lietuviškų pamaldų 
10.30 vai. parapijos salėje.

Vincas šalčiūnas Bendruomenės 
Balso komiteto suruoštoje geguži
nėje. Nuotr. K. čikoto

A. -f- A.
BERNICE HICKEY - MACULIS

Gyveno 6334 South Tripp, Chicago, Illinois.

Mirė Nov. 21 d., 1969, 2:10 vai. p. m-, sulaukusi 46 m. am
žiaus.

Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Harold, dukra Joyce, 

motina Marcella, miręs tėvas Anton, seserys — Catherine Ole- 
nick, Marcella Aluzas, brolienė Bemice Duffy ir dukterėčia Ja- 
nette Mangano, sūnėnas Kėnneth, dukterėčios —• Marilyn Alu
zas, Barbara ir Kathleen Olenick

Kūnas pašarvotas Egans koplyčioje 3700 W. 63rd St. Lai
dotuvės įvyks antradienį <25 d. iš koplyČos1 8:45 vai. ryto bus 
atlydėta į St. Mary Star of the Sea parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Npliūdę: Vyras, duktė, seserys, anūkai ir motina.
Laidotuvių direktorius Egan, Tel. LU 2-2000

Perskaitė lininė a duokite kitiems pasiskaifvti

— Dr. Vytautas Mikėnas, lie
tuvių mokslininkų suvažiavimo 
Čikagoje dalyvis, kalbės apie 
suvažiavimo darbus Ateitinin- 
ktj Šen ,baugių s-gos, Phila. sk. 
metiniame susirinkime, kuris į- 
vyks gruodžio 6 d., 7 vai. vak., 
ponų Juzaičių namuose, 207 
Yellowstone Rd., Plymouth 
Meeting, Pa.

— Teisininkas Antanas Dir
žys ka’bėsunie Tumą - Vaižgan
tą AL Tautinės s-gos Phila. sk. 
susirinkime, kuris įvyks gruo
džio 6 d., 7 vai. vakare Liberty 
Pederal Savings — Lietuvių 
Banke, 2Ū2 N. Broad St.

— Skautų ruošiamos bendros 
kūčios įvyks gruodžio 21 d. šv. 
Andriejaus parapijos salėje.

K. čikotas
— Dail. Juozo Bagdono paro

da buvo suruošta šv. Andrie
jaus parapijos salėje su pasise
kimu. Parodos lankytojai, ku
rių buvo apie 200, stebėjosi ne 
tik didžiuliais paveikslais, bet 
ir salės parodai paruošimu. Ren 
g’ėjai ir pats dailininkas dirbo 
visą dieną statydami naujas 
“sienas” iš medinių rėmų ir bal
to popieriaus. Kai paroda buvo 

( atidaryta, atrodė, kad ji vyksta 
paveikslų galerijoje. Trūko, bet 
gi, vieno dalyko — parodai rei
kiamo apšvietimo. Įsidėmėtina 
pas mus atvažiuojantiems daili
ninkams. Atvežkit ne tik paveik 
sius, bet ir geras apšvietimo 
priemones.

Stebint parodą ir lankytojus, 
susidarė įspūdis, kad paroda 
lankytojams patiko. Iš apie 40 
išstatytų paveikslų, septynioli
ka į New Yorką nebegrįžo.

SUNAIKINTAS PAGALBĄ 
TEIKĘS LĖKTUVAS

Biafros aereouste, bombar
duojant Nigerijos taro lėktu
vams, buvo sunaikintas norve
gų Joint Church Aid organizaci
jos transportinis lėktuvas atve
žęs maisto ir vaistų pagalbą 
Biiafros gyventojams. Lėktuvo 
įgula ir keliavęs katalikų kuni
gas išliko gyvi.

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI
KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio, 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

MŪSĮJ KOLONIJOSE
Hartford, Conn.

PUIKUS GR ANDINEI ES 
PASIRODYMAS

Nors ponia Ona Saulaitienė 
“Draugo” Nr. 283 jau yra iš
reiškusi savo sentimentus Cle
velando “Grandinė’ei” (su ja 
reikia sutikti ir pritarti), bet 
reikia kiek ir plačiau parašyti 
apie tą nepaprastą pasirody
mą.

L. A. Moterų Federacijos 
Hartfordo klubas lapkričio 8 d. 
Pietų Katalikų Aukštesniosios 
Mokyklos puošnioj? ir didžiulė
je auditorijoje surengė gražų 
Clevelando jaunimo ansamblio 
“Grandinėlės” pasirodymą, ku
rio metu “Grandinėlė'' pašoko 
tautinių šokių, viso 17, duoda
ma savos kūrybos, kr,ip Merg
vakarį, piršlio pasirodymą ir 
jo šokius, nuotakos galvos puo
šimą, apie ją šokant, jaunave
džių šokį ir kita. Tačiau pašok
ta ir plačiau žinomų tautinių 
šokių: Mergaičių Gija, Kadri
lius ir Polkutė, Našlinis Jonke
lis, Blezdingėlė, Pakeltkojis, 
Vainikėliai, Šelmis, Jaunimo žai 
dimas, Tryptinis, Sadutė, Pirš
lio šokis, Klumpakojis, Lezginė- 
lė, Rezginėlė, Šakalinis, Len
ciūgėlis, Greitpolkė. Labai įdo
miai pašoko klumpakojį su me
dinėmis žemaitiškomis klumpė

DELLA BURBA
PO TĖVAIS YURUS

Anksčiau gyveno 6328 So. Eggleston, Chicago, UI.
Mirė lapkr. 23 d., 1969 m., 3:20 vai. ryto, sulaukusi 64 m.
Gimė Salvertown, Anglijoje. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph Burba, jo žmo

na Rose, duktė Eileen Danta ir vyras Adolf, 4 anūkai — 
Diane ir Ronald Danta', Darlene ir Joseph Burba, du broliai — 
John, jo žmona Lucille ir Stanley, jo žmona Sophie, sesuo 
Anna Debner ir daug dukterėčių ir sūnėnų. Veliones vyras bu
vo Anthony.

Velione buvo pirmininkė: Piliečių klubo, Brighton Parko 
Moterų klubo ir Suvalkiečių klubo; priklausė Joniškiečių d-jai. 
Eržvilko, Upytės, Utenos, Lietuvių demokratų klubams, Že
maičių klubui, Žagarės, Apšvietos d-joms, Moterų lygai, Kra- 
žiečių, Tauragės Šakių, Zarasiškių klubams, buvo taipgi am
žina, narė šv. Kazimiero akademijos rėmėjų ir kitų.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 3 vai. popiet — Eudeikio 
koplyčioje, 4330 So. California Avenue. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, lapkričio 26 dieną iš koplyčios 9:30 Vai. ryto bus 
atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, anūkai ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid, Tel. LA 3-0440.

A. A.

ELEANOR BEINER
Gyveno Town of Lake kolonijoje, Chicago, Illinois.
Mirė lapkričio 21 d., 1969 m., 9 vai. vakaro, sulaukusi 

71 metų amžiaus.
Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs — Felix ir Robert, 

dukterėčia Lillian ir jos vyras Carrol Riibeck.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermi

tage Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 25 d. iš 
koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į š.v. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterėčia ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Daimid ir Gaidas, Tel. YA 7-1741.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So Vtfesfern Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PRospeet 8-9533

•liiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiituiiiiiimiiiiiiiii

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hilis Gėlinyčia 

I 2448 W. 63rd Street. Chicago, niinols
I Tel. PR 8-0833 — PR 8-0884

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
______________Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS POVILAS J. RIDIKAS
(LiAOBAWIGZ)

2424 W. 69th Street Tel, REpublio 7-1218 
2814 VV. 23rd Place_______ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-3572

8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS VASAITIS - BUTKUS
3307 S. Lituanica Avė. Tel YArds 7-3401 1446 S. SOth Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1003

REMKITE “DRAUGI

mis, kurias suvalkiečiai “žąsiu
kėmis” vadina.

Šoko 46 asmenys: 32 mergai
tės ir 14 berniukų. Tai moks- 
leiviai-ės ar stude itai-tės. šokė
jus lydėjo puikus orkestras, ku
rį sudarė: piano, elektriniai var 
gonai, 3 akordior.ai, gitara ib 
kita. Viskas ouvo puikiai su
derinta.

Šokėjų, ypatinga1 mergaičių, 
tautiniai rūbai buvo įvairūs ir 
spalvingi, o juos dai’ įvairino 
ir darė žavingus pritaikytos sce 
noje spalvingos šviesos. Reikia 
pažymėti, kad tautiniai kostiu
mai ne tik puikūs, bet ir bran 
gūs. Vadinasi, į “Grandinėlės” 
pasiruošimą ne tik begalės dar
bo įdėta, bet ir pinigų nepasi
gailėta.

Salėje šio ansamblio šokių 
žiūrėjo ne tik lietuviai, bet ir 
amerikiečiai, viso apie 800 žmo
nių.

Pelnas paskirtas “Neringai” 
— tai Putnamo N. Pr. Seselių 
statybai. J. Karuotas

Edwardsville, III.

BALETO VAKARAS
Lapkričio 30 d. ir gruodžio 

7 d. Southern Illinois Universi
ty Edwardsville, Commu
nications Building salėje, Ire
nos Gintautienės baleto studi
ja stato P. J. Čaikovskio 4 
veiksmų baletą “Miegančioji

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. lapkričio m. 24 d.

Gražuolė”. Dalyvauja per 80 
mokinių ir vaidintojų. Spektak
lių pradžia 3 vai. p. p.

Įėjimas nemokamas, bet kad 
išvengus spūsties, kaip ta:' at
sitiko praeitais metais “Sprak- 
tuko” premjeros metu, patar

Mūsų mylimo ir brangaus, niekad neužmirštamo gyvenimo 
draugo ir tėvelio,

A. f A
PRANO LEMBERTO

dviejų metų mirties sukaktis 1969 m., lapkričio 29 d. šv. Mi
šios už mūsų brangų vyrą ir tėvelį bus: šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje, Los Angeles, Calif. lapkričio 29 d., 8 vai. ryto 
ir lapkr. 30 d., 12:30 vai. po pietų. Tą pat savaitę šv. MiiPios 
bus atlaikytos ir Santa Monikos bažnyčioje, taip pat ir pas T. 
Pranciškonus, Kennebunkport, Maine.

Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už A. A. Prano 
sielą.

Ir šiandiena gyvai mums skamba jo balsas:
“Tu, sesute, pasodinki ten baltų gelių, 
mūsų meilė kad nemirtų 
su .manim kartu...’
“Žinau atslinks kartybių taurė...”
Man ta kartybių taurė liks visuomet, 
kol būsiu gyva.”

Nuliūdę: Žmona ir sūnus.

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 tftfest 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBIUAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

tina įsigyti kvietimus. Jie gau
nami pas I. Gintautienę ir pas 
jos mokinius. A.

— Giedraitiškių mįslė: Eina 
meška baubdama,, baltą pusnį 
pūsdama. (Girnos).
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X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo oficialus atidarymas įvyks 
ketvirtadienį, lapkričio 27 d. 2 
vai. po pietų, Jaunimo Centre. 
Visi dalyviai ir svečiai kviečiami 
atvykti laiku, -kad atidarymo ce
remonijas būtų galima pradėti 
punktualiai. Atidarymo ceremo
nijos bus labai trumpos, jokių 
sveikinamųjų kalbų nebus, nes 
laiko ribotumas verčia griežtai 
prisilaikyti nustatyto jo minuti- 
nio tikslumo.

X Dr. Bronius Nemickas,
VLIKo vicepirmininkas, atvyks
ta į Mokslo ir kūrybos simpo
ziumą ir jame atstovaus VLIKą.

X žurn. Vytautas Meškaus
kas, nuolatinis “Dirvos”’ bend
radarbis, gyvų politinių straips
nių autorius, pakviestas daly
vauti simpoziume tema “Kur 
mes šiandien stovime?” Simpo
ziumą rengia LFB Chicagos 
apyg. v-ba gruodžio 14 d. B. 
Pakšto sagėje. Simpoziumo mo
deratorius bus kun. dr. F. Gu- 
reckas. Iėiimas nemokamas.

X Saulė Daubarienė iš Winni- 
pego, Kanados, lėktuvu atskri
do į Chicagą ir sustojo savo dė 
dės Petro ir Salomėjos šmaižių 
namuose, 3310 ISio. Lowe Avė. 
Chioagoje dar išbus apie savai
tę laiko. Saulė Daubarienė 
Winnipege turi gėlių krautuvę. 
Atvyko padėti atšvęsti šmaižių 
sidabrinę vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

X Lietuvių prekybos rūmų
susirinkimas įvyko lapkr. 12 d. 
Dariaus - Girėno salėje. Jį pra
vedė pirm. K. Cl'rsas, padaryda
mas pranešimą apie irūmų veik
lą. Filmą apie naujus lėktuvus, 
kuriais greitai skraidysime, pa
rodė VI. Rusk. Įstojo keli nauji 
nariai. Kalbėjo svečias iš Cali- 
foraijos St. Sula., kun. A. Kezys 
— dėkojo už rūmų $100 auką 
archyvo reikalui. Vai. Adamkus 
pristatė Jz. Radhūną. Sociali
niais reikalais kalbėjo J. Fran
ces, vaišėmis rūpinosi P. Vilke
lis.

X Feliksas Rauba, mūsų 
skaitytojas Chicagoje, už kalė
dines korteles prisiuntė 5 dol. 
auką. Ačiū.

X Aukomis kalėdinių korte
lių gavimo proga skaitytojai 
stiprina lietuvišką spaudą. Au
kojo: po 3 dol. — ISitetfa Dauk
ša, iLith. Liberty Hali, M. Pa- 
laikienė, V. Lapas; po 2 dol. —
K. Merkis, Veronika Miciūnas, 
J. Baltrušaitis, S. Vilinskas, R. 
J. Kinderis, dr. J. Jurgilas, V. 
Slusnys, Vyt. Čėsma, Pr. Gai
žutis, J. Baltromaitds, Veronika 
Mašiotas, A. Gudaitis, Mrs. J. 
Malinauskas, Mrs. R. Kontri
mas, kun. J. Mockus, M. Kara- 
ša, Janina Biliūnas. J. Katkus. 
Visiems nuoširdus dėkui.

X Parduodama pilna lietuviš
ka enciklopedija. Skambinti po 
6 v. v. tell. 922-5507. (pr.)

X Tą dovaną Kalėdoms pirk
sit dabar: 90 dol. vertės vokiš
kas radijas tik už $59.95, kol 
siunta bus išparduota. Gradins
kas, 2512 W. 47 St, FR 6-1998.

(sk.)
X Jei gyvenate Chicagoje ir 

turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $20,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 119 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 94 dol., sutau
pydami 25 dol.. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Moterims papuošalai — 
aukso apyrankės, medalionai, 
sagės, kryželiai ir grandinėlės,' 
žiedai su visais brangiaisiais ak
menimis. Taip pat — gintaro, 
kultūrinių perlų, ivory ir kora
lų puošmens. Pasirinkimas vi
sada didelis ir įvairus, kainos
nupigintos. Terra, 3237 Westi Įjet mokytojų s-gos aktyvieji nariai 
63rd Street, tel. 434-4660. (sk).|

X Dail. P. Baltuonio iš Mont
realio, neseniai suruošusic savo 
darbų parodą Chicagoj, dalis 
meno kūrinių buvo palikta Chi
cagoje ir perkelta į Gifts Inter
national, 2501 W. 71 Str

X Akademikų skautų korp. 
Vytis Chicagos skyriaus valdy
bą dabar sudaro: Br. Žukaus
kas, pirm., G. Plačas, Alv. Va
saitis ir V. Sadauskas.

X Amerikos Lietuvių tary
bos metinis suvažiavimas įvyks 
š. m. gruodžio mėn. 13 d. Chica
goje, Bismarck viešbutyje, 171 
W. Randolph st. Visi ALT Ta
rybos nariai — direktoriai yra 
paprašyti ALT vadovybės as
meniškai dalyvauti ir pasiruoš
ti suteikti savo nuomones Lie
tuvos laisvinimo klausimais ir 
organizacijos veiklos sustiprini
mo reikalais.

X Jonas K. Karys, Bridge
port, Conn., gavęs kalėdines 
korteles, parėmė mūsų spaudos 
darbus 6 dol. auka. Ačiū.

X Danutės Kantautaitės ir 
Antano Petkausko sutuoktuvės 
įvyks lapkričio 29 d., 5:30 vai. 
vak. Šv. Mišių metu Šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Vaišės 7 vai. 
vak. šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje.

X Pranas 'Sutkus, Home- 
wood, Rl., dėkodamas už kalėdi 
nes korteles, prisiuntė 5 dol. 
spaudai paremti. Ačiū.

x Uosis Juodvalkis operuos 
filminius aparatus ir prožekto
rius Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu.

x Stasys Stasiūnas, Chicago, 
IU., atnaujindamas prenumera
tą pridėjo 5 dol. spaudai pa
remti. Dėkojame.

X Maria Tomiak, Highland 
Park, III., už kalėdines korte
lės prisiuntė 5 dol. auką — Dė
kojame.

x "Lietuvių Archyvo” T ir II 
tomai, išleisti Lietuvoje ’"bai 
reikalingi Pasau’io l’etirnn ar
chyvui. Juo nori pasineuc’n'-i n°t 
ke’etas asmenų. Kas tu ė’u i” 
galėtų pasko’mt’ na'’rv"’,ofi,

šomi siųsti šiuo adresu- P" 
šaulio lietuvių archyve" 5?2" 
So. Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636.

X Kun. J. Pragulh’cka«, Eli- 
zajbeth, N. J., už kalėdines kor- 
te’es, mus parėmė 6 dol. auka. 
Dėkojame.

X Prel. F. Bartkus, Dalias, 
Tex., už kalėdines korteles at
siuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Ant. Dambrauskas, Chica
go Hights, Rl., dėkodamas už 
kalėdines korteles, prisiuntė 5 
dol. auką. Ačiū.

X A. Dičmonas, Richmond, 
Hill, N. ¥., už kalėdines korte
les prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Frances Ivanauskas, 6643 
S. Fairfield, po operacijos šv. 
Kryžiaus ligoninėj dabar yra 
namuose vaikų priežiūroj. Kazi
mieras Ivanauskas taip pat la
bai silpnos sveikatos. Linkime 
abiem stiprėti.

X Skaitytojai žino, kad au
kos stiprina spaudą, todėl ją ir 
remia. Gavę kalėdines korteles, 
aukų prisiuntė: 4 dol. — V. Gi- 
lys; po 3 dol. — L. Žitkevičius,
F. Jonynas, P. Mačernis, Vikt. 
Zlotoravičius - Julija Jackevieie- 
nė, Immaculate Conception 
Conv.; po 2 dol. — S. Maciukas,
P. Gustaitis, Ed. Milkausas, A. 
Grigaitis, J. Šiuma, J. Gruodis, 
J. Pušneraitis, Antanina Bičkus, 
A. Šatraitis, A. Vaičiūnienė, N.
G. Nyerges, A. Ryliškis, K. Gai
žutis, T. Petraitis; po 1.50 dol. 
— J. A. Raulinaitis. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Chicagoje po savo susirinkimo.
Nuotr. A. Gulbinsko

Jaunieji dainininkai — mūsų visų pasididžiavimas. Chicagos liet. .moksleiviai ruošiasi koncertui, kuris buvo 
lapkričio 23 d. Gage Parko salėje. Nuotr. A. Gulbinsko

SVARBUS SVARSTYMAS VLIKE

Vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas rengia studijinį 
pokalbį — Tarptautinio gyve
nimo raida ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo kelias. 
To pokalbio pirmoji dalis įvyks 
š. m. lapkričio 30 dieną, 10 vai. 
ryto tėvų pranciškonų kultūros 
židinio atskirame name , 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.

Referentai bus du svečiai: iš 
Romos atvykęs šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius prel. dr. L. 
Tulaba ir iš Ka’ifornijos atvy
kęs teisininkas prof. Stasys Žy
mantas. Prel. L. Tulaba kalbės 

' apie tarptautinio gyvenimo rai
dą laisvajame pasaulyje, o prof 
S. Žymantas — anie Lietuvos

Pereitą mėnesį Chicagos ti
kintieji balsavo apie įsakytų 
švenčių palikimą (kaip dabar, jų 
perkėlimą į artimiausį sekma
dienį ar panaikinimą jų privalo
mumo. Balsuota apie penkių 
švenčių likimą: Naujųjų metų,

Chicagos lituanistinių mokyklų moksleiviai ir Vyčių choras, muzikui F. 
Stroliai vadovaujant, ruošiasi koncertui. Nuotr. A. Gulbinsko
zėj.

CHICAGOS ŽINIOS
KATALIKAI BALSAVO APIE ŠVENČIŲ PERKĖLIMĄ

palik ti perkelti neprivalu
Naujieji Metai 49,295 27,422 17,088
Dangun Žengimo 39,773 38,806 13,868
Dangun Paėmimo 36,476 39,478 15,670
Visų Šventųjų 36,163 38,304 16,430
Nek. Prasidėjimo 38,864 38,286 14,304

Pasirodo, kad privalomos ar Mišios išklausytos šeštadie-
šventės ir toliau bus švenčia- nio pavakarėje atstoja sekma-

dienio Mišių išklausymo priva
lomumą.

mos, kaip iki šiol. Vėliau bus 
pranešta, kokie buvo balsavimo 
duomenys dėl kito klausimo:

GAMINA POPIEŽIUI 
AKINIUS

Optometristai tėvas ir sūnus 
Josąph ir Sorrel Rosin, 6130 W. 
Cermak rd., giriasi, kad iš 80,- 
000 turimų klientų, pats geriau
sias yra popiežius Paulius VI,

nepriklausomybės atstatymo ke 
lią.

Pokalbyje dalyvaus Vliko ta
ryba, Vliko valdyba, Vliko ko
misijos ir LI Tautos fondo val
dyba. Kviečiami atsilankyti ir 
dalyvauti Lietuvos laisvės ko
miteto nariai, Lietuvių B-nės 
vadovybių žmonės, Amerikos 
Lietuvių tarybos veikėjai, lie
tuvių spaudos atstovai ir jau
nimo organizacijų atstovai.

Simpoziumas bus viešo po
būdžio. Į jj gali atsilankyti kiek 
vienas, • kuris pritaria Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui ir 
jo siekia, domisi to istorinio 
darbo eiga, atliekamais žygiais 
ir lietuvių tautos atsparumą bei 
ryžtą stiprinančiomis idėiomis.

Dangun Žengimo, Marijos Dan
gun Paėmimo, Visų Šventųjų ir 
Nekalto Prasidėjimo. Iš 450 pa
rapijų, balsavo 300, bet tikslūs 
duomenys suvesti tiktai iš 150 
parapijų. Čia cituojame rezulta 
tuB:

kuriam kelis kartus yra pagami
nę akinius. Paskutiniu laiku 
vysk. Povilas Marcinkus jiems 
parvežė autografuotą spalvuo
tą Šv. Tėvo paveikslą su palai
minimu ir taip pat po sidabrinį 
medalių.

KONSTITUCINĖS 
KONVENCIJOS DELEGATŲ 

SĄSTATAS
Konstitucinės konvencijos de

legatų sąraše iš 116 asmenų, 
yra penkiolika moterų ir 12-ka 
negrų. Į sąstatą įeina 55 advo
katai, 7 auklėtojai, 7 bankinin
kai, 13-ka buvusių legislatorių, 
10 valdiškų tarnautojų, vienas 
dvasiškis. Astuonios moterys 
sakosi, kad jos tik prižiūrinčios 
namus.

6,900 NETEKO LEIDIMŲ
VAIRUOTI AUTOMOBILĮ
Pagal naiują Illinois valstijos 

įstatymą, visi automašinų vai
ruotojai bus tikrinami. Šįmet 
nuo vasario 1 d. iki liepos 31 d. 
iš patikrintų 230,000 vairuoto
jų, net 6,900 neišlaikė egzami
nų ir jiems atimta leidimas vai 
ruoti. Tikrinimo programa per 
9 metus palies visus 6,800,000 
valstijoje vairuotojų. 
KATALIKŲ UNIVERSITETAS

Sekmadienį Chicagos katali
kų bažnyčiose buvo skaitomas 
kardinolo Cody laiškas apie rė
mimą Katalikų universiteto Wa- 
shingtone. Tam reikalui lapkr. 
30 d. bus antroji kolekta.

MOKSLAS BRANGESNIS
Chicagos universitetas 1970- 

71 mokslo metams pakėlė 
mokslapinigių kainą $225. Iki 
šiol už mokslo metus studen
tams reikėjo mokėti po $2,100.

Šventųjų Mišių ir maldų 
NOVENA

ŠVČ. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVENTĖS PROGA 
BUS

Tėvų Marijonų vienuolyno koplyčioje, Chicago, Illinois,
nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 7 d., 1969

Savo globėjos Švč. Marijos Nekaltai Pradėtosios šventės pro
ga, marijonai atnašauja šv. M’šių ir maldų noveną, kurios metu 
ypatingu būdu prisimena savo bendradarbius ir geradarius.

Tačiau šioje šv. Maldų ir maldų no venoje dalyvauti kviečiami 
ir mūsų rėmėjai ir visuomenė.

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

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

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

mirusią.
□ Už pasveikimą man brangių 

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

□ Už pašaukimus į dvasinį 
luomą.

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

Kun. Antanas Miciūnas, MIC 
Namo vyresnysis

Vardas, pavardė............................................................................
Gatvė .............................................................................................
Miestas ir Valstybė................................................... Auka.........

PAVYZDINGA GAILESTIN
GOJI SESUO

Angelė Kraučeliūnienė, Šv. 
Kryžiaus ligoninės Chicago
je vyr. sesuo, tos ligoninės va
dovybės nutarimu yna pasiųsta, 
kaip užsipelnusi savo profesijos 
darbuose į žinomos ir garsios 
Michael Reese ligoninės nauja
gimių vaikų priežiūros kursus. 
Angelė Kraučeliūnienė -Misytė 
savo srities specialybės mokslus 
baigė nepriklausomoje Lietuvo
je. Tremtyje dirbo Vokietijoje, 
Augsburgo ligoninėje, kur buvo 
iškilusi ir labai vertinama savo 
darbo srityje.

Atvykusi į JAV dirbo Oma- 
hos, Nebr. ligoninėje ir dabar 
yra didelės šv. Kryžiaus ligoni
nės, Marąuette parke, vyr. se
suo. Jos dukrelė Danutė yra 
ispanų kalbos mokytoja Colle
ge, kita dukrelė Ramutė su šei
ma ir vyru — inžinieriumi gy
vena Ohio statė.

Vyras Bronius Kraučeliūnas, 
ilgametis Lietuvos teismų atsa
kingas pareigūnas — teisėjas 
ir tardytojas, džiaugiasi savo 
žmonos Angelės ir abiejų duk
relių iškiliomis sėkmėmis. Pa
žįstami ir lietuvių bendruome
nė taip pat džiaugiasi, savo tau 
tiečių pasisekimais.

SENESNIŲJŲ OICERIŠKIŲ 
RŪPESČIAI

Laikas bėga ir mūsų tautie
čių eilės retėja. Daugelio jų ir 
vardus mažai kas atmena. Pri- 
siminkime tik savo laiku miru
sius F. Milliaską, D. Diržių. Pa
skutiniu metu sunegalavo M. 
Diržienė ir ibuvo išvežta į ligo
ninę gydytis. Ja rūpinasi sū
nus, marti ir Stasys Ivanaus
kas.

Ona Miliauskas taip pat su

negalavo ir gydosi ligoninėje. 
Ja rūpinasi dukros ir žentai.

Ciceriškiai ypač vertina, dr.
F. Kauno pagalbą, nes jis daž
nai padeda pagalbos reikalin
giems. K. P. D.

D. STEIKCNAITĖS 
(SUTUOKTUVĖS

b

Danutės Steikūnaitės, Jono 
ir Monikos Steikūnų dukros, gy 
venančios 4208 Drummond 
Street, East Chicago, Ind., su
tuoktuvės su John Kline, įvy
ko laplkričio 15 d. Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčioje. Mo
terystės ryšį palaimino kle
bonas kun. I. Vichuras. Mišių t 
metu gražiai giedojo sol. Nata
lija Aufcštuolienė. Vestuvių 
vaišės įvyko Inn Motion salėje, 
5820 So. Kedzie, Chicago, III. 
Vakaro vaišėms sumaniai vado 
vavo Kazimieras Pocius. Jauna
vedžiai povestuvinei kelionei iš
vyko į Floridą.

559 MILIJONAI MOKYKLOMS

Chicagos viešųjų mokyklų 
supefrintendentas James Red- 
mond švietimo tarybai siūlo re
kordinį 1970 m. (biudžetą 550 
mil. dolerių sumoje. Tai 43 mil. 
dolerių (daugiau negu 1969 m. 
sąmata. Miesto biudžete nepra- 
matyta išlaidų mokyklų palai
kymui. Anot mero Richard Da
ley, už mokyklų palaikymą pati’ 
Illinois valstija atsalkominga pa
gal valstijos konstituciją. Už 
tai mokyklų palaikymui dar rei
kės padidinti mokesčius už nuo
savybę kitus 8 centus nuo $100 
vertės. Jau miesto biudžete pra
matyta pakelti tuos mokesčius 
19.5 cento.
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