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TRUMPAI

Popiežius kalbėjo 
Sinodui

Popiežius — vienintelė 
Bažnyčios galva

VATIKANAS. — Antrasis 
Vyskupų sinodas popiež. Pau
liaus VI atidarytas spalio 11 d.. 
Vatikano Sikstiniškoje koply
čioje. Paulius VI savo žodyje 
pažymėjo, kad katalikų Bažny
čia negali vadovauti, pasirem
dama demokratiniais dėsniais. 
Jis pabrėžė: “Turėtų būti aiš
ku..., kad Bažnyčios vadovybė 
negali savo pobūdžiu būti pana
ši į laikinuosius režimus, nes 
tie režimai, demokratinėms in
stitucijoms vadovaujant, gali 
pasiekti kraštutinumų ar įgyti 
totabtarinio atspalvio bei pavi
dalo, tuo tarpu tai yra priešin
ga žmogaus prigimčiai”.

Bažnyčia, pasak popiežiaus, 
turi būti “jos dieviškojo Kū
rėjo išminties išraiškos bei va
lios atspindžiu”.

Potpiežius .kalbėdamas 146 su
sirinkusiems Sinode kardino
lams, vyskupams ir vienuolynų 
viršininkams, šalia kitų teigi
mų, priminė, kad popiežiui da
linantis autoritetu su vyskupais, 
daug priklausys nuo vyskupų 
laikysenos ateity.

Sinodas šiandien pradeda sa
vo darbus.

Mirė
Kun. T. Juodeika

DEMINO N. Mexico. — Spa
lio 11 d ry*a po ilgos ir sun
kios ligos kun Jonas Juo
deika, Dem’ng, New Mex:co, pa- 
na-oijos klebonas. Velionis buvo 
'nmęs 19°° m. rugsėjo 5 d. Grin
kiškyje Kėdainių apskr. Kuni- 
oru įŠJ’.’-'^+intas Kaune 1927 m. 
balandžio 2 d. Lietuvoie pasku
tinių ","'+u buvo Rumšiškių kle
bonas, o Amerikoje dirbo Ca- 
nutillo, Texa&, Deminge, New 
Mexico ir kt. Nuliūdę liko jo 
brolis dr. Vladas Juodeika, su 
šeima gyveną Portlande, Ore.

A. a. kun. J. Juodeika laido
jamas ši pirmadienį ar antra
dienį.

CAPE KENNEDY — 20 me
tų sukaktis. Floridoj įkurtas 
erdvės žygių centras šiomis die
nomis minėjo 20 metų sukaktį. 
Jei 1949 m. spalio mėn. 1 d. cent 
re tebuvo mažiau kaip 100 tar
nautojų, tad šiuo metu jų skai
čius siekia daugiau kaip 20.000. 
Bazės plotas 1949 m. siekė 15. 
000. akerių, dabar gi —<103.000. 
Pirmoji raketa, vokiečių gamy
bos V 2, šioje bazėje buvo pa
leista 1950 m. liepos 24 d.

• Bomba sprogo Macy krau
tuvėje New Yorke. Sužeistų ne
buvo.

“Ąultso diena" frrttns astronautams Paryžiuje. “Apollo U” vyrai, viešėdami Paryžiuj, stebi “Le Figaro” dienraščio do- 
waauuus ic uąrtiur ftnaoe ąntonjus mėnulio gmo taiso modalius. Iš-4r-E. Aldrin. X. .^nūtttiųz ir M. CollinA

Komunistų sukurstyti maištinin
kai: kada jie bus suvaldyti?

Smurtas Los Angeles
PACOIMA, Kalif. — Smurto 

reiškiniai savaitgaly kilo ir kraš 
to Vakaruose — Los Angeles 
priemiesty Pacoima. Čia įvyko 
gyventojų — negrų sukeltos 
riaušės — jie grūmėsi su ki
tos mažumos atstovais, meksi
kiečiais. Buvo sužeistų.

Riaušės Š. Airijoje
Savaitgaly žuvo keturi

BELFAST. — Užvakar ir va
kar Š. Airijoje, Belfast mieste 
ir vėl kilo kruvinos riaušės. 
Tūkstančiai protestantų puolė 
katalikų pastatus. Užmušti ke
turi asmenys, jų tarpe vienas 
policininkas. Apie 30 gyvento
jų sužeista.

Tvarkai atstatyti iškviesti 
britų daliniai.

Popiežius Paulius VI vakar 
kvietė; melskimės už taiką šiau 
rėš Airijoje.

Čekoslovakijoje
‘Tegyvuoja laisva Lie
tuva - “rusas” sušuko

Prahoje
PARYŽIUS. — “Draugui” 

praneša: Sasha Simon, “Le Fi
garo” korespondentas, šį rude
nį buvo įleistas 48 valandoms 
į Prahą ir spalio 6 dienos “Le 
Figaro’’ jis aprašo nuotaikas 
Prahoje.

Iš žmonių tarpe su kartėliu 
sklndančių pasakojimų jis mini 
įvykį su sovietų karininku, ku
ris užėjo j kavinę; visų veidai 
sustingsta, įsigali grėsminga ty
la — trisdešimt čekų žiūri į ka
pitoną, geriantį alų. Nebegalė
damas susivaldyti, vienas če
kas sušunka: “Tegyvuoja laisva 
Čekoslovakija!” Karininkas pa
kyla, atsisuka į čekus ir, prieš 
išeidamas, pusbalsiu ištaria: 
“Tegyvuoja laisva Lietuva!”

• Ties Saigonu sudužus, pa
kylant lėktuvui, žuvo šeši ame
rikiečiai ir vietnamiečiai.

PO SMURTO IŠPUOLIŲ CHICAGOJE
Smurto savaitei pasibaigus — Smurtas ne tik Chicagoje, bet ir Los ‘Angeles ir Airijoje 
— Spauda susirūpinusi.

“Maištininkai” Chicagoje elgėsi 
blogiau už kiaules....

Spalio 8 d. ir 11 dieną įvy
kiai Chicagoje, gatvėse ar net 
bažnyčiose (metodistų) siautė
jus “kraštutiniesiems”, tiksliau 
— jaunuoliams, chuliganams, 
tai sukėlė visuomenės pasipik
tinimą ne tik Chicagoje, bet ir 
kitur. Sukurstytų jaunuolių, ta
riamų “revoliucionierių” išpuo
lius vieningai pasmerkė visi ke
turi didieji Chicagos dienraš
čiai.

Jau minėjome, kad jų du, 
“Chicago Tribūne” ir “Today” 
(buvęs American) išsiskyrė iš 
kitų, griežtai iškeldami tariamų 
studentų, tikriau — chuliganų 
nusikaltėliškus veiksmus Chica
gos gatvėse.

“Chicago Tribūne” vedamaja
me priminė, kad komunistai sa
vo priešus — “kapitalistus” ar 
“imperialistus” — laiko “pasiu
tusiais šunimis”.

Tuo tarpu, Chicaigos “maišti
ninkai” laiko “kiaulėmis” visus, 
ne tik policininkus, atstovaujan
čius tvarką mieste ar krašte. 
Betgi, tai, kaip jie elgėsi Chica
goje spalio 8 d. ir šeštadienį po 
piet, kaip tik liudija, kad juos 
tektų vadinti “pasiutusiais šu
nimis”. Jie elgėsi blogiau už 
kiau’es, nes tos kiaulės, tai gy
vūnai, kurie save gerbia...

Šių dienų jaunimas Rytų Vokietijoje seka vakarietiškojo papročius, aprangą, 
pomėgius.

ŽYDAI PROTESTUOJA 
MASKVOJE

30 JAV rašytojų, menininkų 
skundas

....New York. — Daugiau kaip 
30 JAV rašytojų, menininkų 
kreipėsi į Sovietų Sąjungą, Rašy
tojų Sąjungą, prašydami suteik
ti daugiau laisvės žydams Sovie
tuose. Tų intelektualų atsišau
kime nurodoma, kad sovietams 
remiant arabus, tai dar labiau 
didina prieš žydus nukreiptą 
kampaniją ir graso pavojais vi-

,Bulvėse *— skutimosi peiliukai...

Dienraštis griežtai smerkia 
tuos chuliganų išpuolius, kurie 
be jokios prasmės, tyčia provo
kavo policijos pareigūnus ir dau 
žė namų ar auto mašinų lan
gus. Būdinga, kad jaunuoliai, ne 
vaikai, kaip sąmoningai skelbė 
kai kurie dienrašč'ai (“Sun-Ti
mes” ir “Daily News”) ir tre
čiadienį bei šeštadienį, spalio 
11 d., policininkus puolė beis
bolo lazdomis, plytomis, bute
liais, net... bulvėmis su jose į- 
smeigtais skutimosi peiliukais 
ar metaliniais vamzdžiais.

Negrai jų nepalaiko...
Belieka stebėtis, kad spaudos 

dalis minėto smurto vykdyto
jus laiko ne tik vaikais (kids), 
bet “demonstrantais”, “protes
to” reiškėjais. Tuo tarpu, jie te
gali būti laikomi ne tik chuligai- 
nais (kaip teisingai juos vaiz
davo “Chicago Tribūne”), bet 
ir gangsteriais, “baltojo sindi
kato” nariais. Net ir negrų ko
vingieji, “Juodosios panteros”, 
nariai, buvo nuo tų “herojų” 
atsiriboję.

Vietkongo vėliavos, Viva Cuba 
šūkiai

Piliečiai gatvėse ar spaudo
je stebėjo jaunuolių neštas Viet 
kong’o, su komunistų raudoną-

sai žydų kultūrai Sovietų Sąjun
goje.

Atsišaukimą, kreipimąsi pasi
rašė visa eilė žinomų JAV-se žy
dų rašytojų, kaip Saul Bellow, 
kurių ne vienas priklauso vad. 
Naujajai Kairei. Rašto globėjas- 
Žydų darbo komitetas, apjungiąs 
žydų darbo, liberalinės krypties 
vadus.

Sušaudyti 24 sovietinių žydų 
rašytojai

Atsišaukimas pasiųstas į Mas
kvą, suėjus 17-sioms 24 žydų ra
šytojų, sovietų piliečių, sušaudy
mo metinėms. Tą sukaktį žydų 
organizacijos mini visame pasau
ly. Sovietų valdžia ligi 1956 m. 
paneigdavo buvus tiems sušau
dymams, gi vėliau kaltę suvers
davo L. Berijai, buvusiam sovie
tų saugumo vadovui, kuris 1953 
m. gruodžio mėn. pats buvo su 
šaudytas.

Žydų rašytojų, sušaudytų po 
1952 m. rugpiūčio mėn. vyku
sių slaptų bylų, tarpe buvo 
žymūs rašytojai: P. Markiš, D. 
Hofstein, D. Bergelson, I. Feiffer 
ir kiti.

3 milijonai neturi teisių
ia Sovicfe R&iįįto-..

ja žvaigžde, vėliavas. Keistai 
skambėjo Chicagos gatvėse 
skardė ję šauksmai: Viva Cuba 
ar Che, Che (minėta prieš dvie- 
jus metus žuvusio Kubos revo
liucionieriaus sukaktis). Dar 
keisčiau, kai tas vėliavas, spa
lio 8 d., nešė tariamos studen
tės, daugiausia iš kitų valsti
jų atvykusios ir ne vienu atveju 
turėjusios Cohen, Hirsch ar 
Goldberg pavardes.

Buvo būdinga, kad net ketu
rių metodistų bažnyčių klebo
nai sutiko įsileisti smurto “he
rojus” jose pernakvoti savait
galiui. Jie aiškino: jei žmogus 
prašo pastogės, reikia jam pa
dėti.

Tuo tarpu tose bažnyčiose 
prisiglaudę nusikaltėliai buvo 
sumušę ten atsiradusį, sekimo 
tikslu, policijos atstovą. ,

Šeštadienį ir spalio 8 d. Chi
cagos mieste įvykusios riaušės, 
muštynės, policininkų sužeidi
mai, daugelio langų daužymai 
(50.000 dol. nuostolių) vėl ver
tė susimąstyti: ar yra prasmės 
švelniai elgtis su tvarkos bei 
įstatymų pažeidėjais? Ar ver
ta jiems duoti leidimus “žygia
vimams”? Ar verta ateity tole
ruoti “pasiutusių šunų” išpuo
lius didmiesčių gatvėse? Tokios 
rūšies šunys turi būti pažaboti, 
nes, priešingai, jų daroma žala 
gresia dar didesniais pavojais, 
kaip policininkų kraujas ar iš
daužyti šimtai ar tūkstančiai 
langų. •

Po smurto - 145 suimti
šeštadienį suimti 103 jaunuoliai

CHICAGA. — Praėj. savai
tę Chicagoje, chuliganams su
sirėmus su policija, suimti 145 
asmenys. Užvakar, miesto cent
re siautėjus, anot vietos spau
dos, “pasiutusiems šunims”, su
imti 103 ir jų tarpe SDS vadas, 
Mark Rudd.

Užvakar jaunuoliams puolus 
policininkus, sužeisti 27 asme
nys ir daugiausia — policinin
kai. Sunkiau sužeistas miesto 
pareigūnas, Elrod — jam su
laužyti kaulai ir jis dalinai pa- 
raližuotas.

Taut. gvardijos vyrai, kurių 
apie 150,000 iškviesta atsargai, 
praėj. savaitę, išvyko į namus.

Tunisas prašo pagalbos
TUNISAS. —' Po nepaprastai 

didelių liūčių, 10 dienų palietu
sių kraštą, Tunisas kreipėsi pa
galbos į visą pasaulį. Liūtys ir 
purvas palietė pusę krašto, žu
vo daugiau kaip 500 žmonių, 
sugriauta 50,000 namų. Atsira
do epidemijų pavojai.

• Montrealy policija sulaikė 
karinguosius prancūzų “separa
tistus”. Jie norėjo žygiuoti prie 
miesto savivaldybės.

jų Sąjungos prašoma: ji turinti 
padaryti įtakos ir atstatyti žydų 
teises, leidžiant mokyklas, lai
kraščius, teatrus, socialinius klu
bus ir pan.

Teigiama, kad patys sovietai 
pergyvenę žydų persekiojimus. 
Tuo tarpu dabartinė sovietų ofi
cialioji laikysena siekianti visiš
kai atskirti žydus nuo jų praei
ties ir palaužti jų viltis sulaukti 
geresnės ateities.

Esą, šalia kitų tautybių, žy
dai pasmerkti “priešiškoms nuo
taikoms, degradacijai, panieki- 
nimui/L ........ .. .

Jaunuoliai — vandalai spalio 8 d. ir kitomis dienomis siautėjo Chicagoje. Jų 
dalis (viršuje) degino parko suolus, vėliau gatvėse daužė krautuvių, restoranų, 
privačių butų langus. Spauda juos apibūdino: pasiutę šunes...

DU RUSŲ ERDVĖLAIVIAI 
SKRENDA

Šiandien laukiama trečiojo 
erdvėlaivio

MASKVA. — Sovietai šešta
dienį ir vakar išleido į erdvę du 
erdvėlaivius — ”Sojuz 6” ir 
“Sojuz 7”. Pirmame erdvėlaivy 
skrenda du kosmonautai, Vale- 
rij Kufoasov ir Georgij šonin, 
antrame — trys. Turima žinių, 
kad sovietai, amerikiečiams sėk 
mingai įvykdžius žygį į mėnulį, 
šiuo metu pasiryžę erdvėje įves
ti erdvės stotis ar “platformas”. 
Dėl to šiandien laukiama į erd
vę pakylant dar trečiajam erd
vėlaiviui, su dviem ar trim kos
monautais.

Laosas šaukiasi
pagalbos

Komunistai įsigalėję 
vienoje krašto pusėje

VVASHINGTON. — Laoso, 
Vietnamo kaimyno, min. pirm. 
Souvanna Phouma, praėj. savai 

tės pradžioje turėjęs pasitari
mus su prezidentu Nixonu, pa
reiškė esąs tikras, kad JAV jo 
atstovaujamą kraštą rems ka
riniai. “Tikiuos, kad prez. Nix- 
onas išpildys mūsų prašymą”. 
Apie Laoso, kurio vienoje pu
sėje įsigalėję komunistai, rei
kalavimus nieko neskelbia nei 
pats Phouma, nei Baltieji Rū
mai.

Laoso min. pirmininkas te- 
pareiškė, kad Laose nėra jokių 
svetimų kraštų dalinių, išsky
rus Šiaurės Vietnamo vyrus.

Š. Vietnamas siekiąs 
Laoso - satelito

Laoso vyriausybė yra paskel
busi “Baltąją knygą”, kurioje 
nurodoma į krašto neutralumo 
pažeidimus iš komunistų pusės. 
Esą, krašte šiuo metu yra 40, 
000 Š. Vietnamo karių.
Hanojus tebevykdąs agresijos 
politiką ir siekiąs Laosą pavers 
ti Š. Vietnamo satelitu.
JAV savo paramą kraštui vyk
do nuo 1964 m. Jos Laosą re
mia savo aviacija, maistu, be 
to, pastaruoju metu vykdytais 
bombonešių puolimais — jie nu 
kreipti į komunistų vyrų per
metimus į P. Vietnamą per ry
tinį Laosą. JAV aviacija puola 
komunistus iš Thai krašte vei-

„bastai. ... . .

Pirmieji skrydžiai , - 
nuo š. m. sausio mėn.

Tass pranešimų, abiejų erd
vėlaivių skrydis vyksta sėkmin
gai. “Sojuz 6” numato erdvėje 
vykdyti metalo tirpinimo eks
perimentus. Dabar vykdomi 
skrydžiai yra pirmieji nuo š. m. 
sausio mėn., Būdinga, kad so
vietų televizija šeštadienį pirmą 
kartą rodė erdvė’aivio pakili
mo vaizdus. Anksčiau vengta 
tai parodyti piliečiams ar pa
sauliui.

Jugoslavų žiniomis, erdvėlai
viai turėtų susijungti, tačiau 
patys rusai tyli ir tekalba apie 
“mokslinių uždavinių” vykdy
mą.

• Italijoje tebevyksta strei
kai. Turine 500 darbininkų užė
mė Fiat įmones ir sumušė uni
jų pareigūnus.

• Pekine lankosi, kinų pra
nešimu, buvęs Domininkonų res 
publikos prez. Juan Bosch.

KALENDORIUS
Spalio 13 d.: šv. Eduardas, 

šv. Kalidonija, Mintas, Vilūnė.
Spalio 14 d.: šv. Kalikstas, 

šv. Fortūnata, Mindaugas, Laks 
tuonė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimas lietus ar per 
kūnija, kiek šilčiau, temp. sieks 
60 ir daugiau 1. F., ryt — de
besuota, vėsiau.

Saulė teka; 7:00, leidžias 6: 
14.

—Kasys Vietaame



■ DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. Spalio mėn. 13 d.

MENO MĖGĖJŲ RATELIUI 20 METŲ

Spalio 25 d. Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass, įvyks M.M. 
Ratelio veiklos 20 m. paminėji
mas. Vykstant didžiajai emigraci
jai didelis lietuvių skaičius atvy
kę iš Vokietijos apsigyveno Wor- 
cestery, kurių tarpe buvo nema
žai jaunimo. Leopoldui Jaku
bauskui kilo idėja sujungti jau
nimų į vieną vienetą, kad lietu
viška daina skambėtų ir nauja
me pasaulio kontinente taip, 
kaip skambėdavo gyvenant var
ginguose Vokietijos barakuose.

Ši idėja tapo realybe. 1949 m. 
spalio mėnesį L. Jakubauskas įkū
rė M.M. Ratelį. Pirmieji pionie
riai kibo į darbą. Išrinkta valdy
ba. Pirmininkas p. Kiškis. Dar
bas pradėtas trimis grupėmis. 
Tautinių šokių kuriai vadovavo 
a.a. L. Savickaitė — Babeckienė. 
Dramos sambūris -vadovai: H. 
Kačinskas ir M. M. Ratelio įkū
rėjas L. Jakubauskas.

Jų pastangų dėka scenos švie
są išvydo: “Aušros sūnūs”, 
“Prie malūno”, “Kenčianti tau
ta”, ir kiti dramos veikalai, ta
čiau šios grupės neišsilaikė iki 
šio laiko.

Nepalaužiamas pasiliko Rate
lio choras. Jame dirbo muzikai: 
Z. Snarskis, R. Juozaitis, J. Beino- 
ris ir J. Paplauskas.

Pirmasis choro vadovas buvo 
muz. Z. Snarskis. Jis visas jėgas 
pašvencė šiam darbui. Dažnai 
po ilgų darbo valandų fabrike 
važiuodavo tiesiai į choro repe
ticijas kurios vykdavo ne vieną, 
bet kelis kartus savaitėje. Buvo 
ir tokių dienų, žmonai dirbant 
vakarais neturėdamas kur palik
ti mažus vaikus atsiveždavo ir 
juos. Jam vadovaujant, be miš
raus choro, buvo suorganizuotas 
oktetas ir moterų sekstetas. Ra
telio choro garsas skambėjo ne 
tik Naujoj Anglijoj, bet ir už jos 
ribų.

Pasitraukus muz. Z. Snarskiui 
iš choro vadovo pareigų, jas pe
rėmė kitas energingas muz. J. 
Beinoris, kuris gyveno Provi
dence, R. I. Nežiūrint, kad jis tu
rėjo apsčiai darbo savo gyvena- 
moj vietoj, kiekvieną sekmadie
nį jis atvažiuodavo iš Provi
dence dirbti su Ratelio choru. 
Jam vadovaujant choras pasiekė 
aukščiausią žydėjimo laikotarpį, 
o tai atsiekti padėjo ir tuo laiku 
buvęs drausmingas, ryžtingas ir 
pavyzdingas choro pirm. K. Ado
mavičius. Narių skaičius kasdien 
kilo. Į jo eiles jungėsi ne tik 
tremtiniai, bet ir čia gimę lietu
viai, nes tarp vienų ir antrų arti
mas bendradarbiavimas buvo. Įsi 
jungusių eilėse randame ir pia
nistę O. Keršytę, kuri iki šio lai
ko dalyvauja kiekvienose choro 
repeticijose skambindama piani
nu. Nėra nė vieno parengimo, 
kuris apsieitų be O. Keršytės pa
galbos ir visiems ji patarnauja 
su šypsena ir nuoširdumu.

Muz. J. Beinoriui vadovaujant 
choras 1963 m., išleidžia ilgo 
grojimo liaudies dainų plokštelę. 
Vadovas ir choras džiaugiasi pa
siektais laimėijmais. Kas norėtų 
plokštelių galima dar gauti priei
nama kaina šiuo adresu: Mr. V. 
Roževičius 98 Harrison St. Wor- 
cester, Mass., 01604.

1964 m. pradžioje muz. J. Bei
noris persikelia iš Providence, R.
I. , gyventi į Nevv Britain, Conn., 
ir jau pasidaro ne 40 mylių kelio
nė iki Worcesterio. Tokioms ap
linkybėms susidėjus, Ratelio cho
ras pasilieka be vadovo.

Pirmųjų inciatorių dėka suran
damas naujas choro vadovas A- 
tholio Šv. Pranciškaus parapijos 
vargoninkas muz. J. Paplauskas, 
kuris tęsia savo pirmatakūnų dar 
bą. Jam vadovaujant 1964 m. 
Ratelio choras dalyvavo Dainų 
šventėje Nevv Yorke, kuri įvyko 
Pasaulinės parodos metu.

Ne po ilgo laiko netekta ir 
šio vadovo, nes jis pasitraukė ne 
tik iš šių pareigų, bet ir iš gy
vųjų tarpo.

Nuo šio laiko prasidėjo Rate
lio choro smukimo žemyn laiko
tarpis. Nariai netekę vadovo pra
dėjo pakrikti. Šiame sunkiausia
me laikotarpy pirmininkės parei
gas perima E. Gorodeckienė. Ji 
pašvenčia visas jėgas, laisvą lai
ką, kad tik būtų išlaikytas Rate
lio choras. Pasitarusi su vicepirm. 
ir kitais valdybos nariais, kreipia 
si į Aušros Vartų parap. vargo- 
jis sutiktų vadovaut chorui. Su 
tiko, bet pasidarė sunku surink
ti pakrikusius narius. 1967 
metais susiorganizavo pen
ketukas, kuris dirba iki 
(šiolei vedamas Aušros 
Vartų parapijos vargonininko 
muz. W. Burdulio. Jame dainuo
ja: viena iš pačių pirmųjų Ra
telio narių U. Roževičienė, sun
kiausiame Ratelio choro laikotar
py buvusi pirm. E. Gorodeckie
nė, A. Brantienė, K. Naikelienė 
ir daugelį metų einąs vice-pirm. 
pareigas V. Roževičius. Šis penke
tukas dėl savo gražaus dainavi
mo yra mėgiamas ne tik Wor- 
cestery, bet ir kitos lietuvių ko
lonijos yra juo sužavėtos ir daž
nai kviečia išpildyti programą.

1968 m. iš Detroito į Worces- 
terį persikelia gyventi muz. A. 
Mateika. Jo iniciatyva atgaivina
mas mišrus choras. Repeticijos 
vyksta kiekvieną sekmadienį 4 
vai. p p. Šv. Kazimiero parapijos 
mokykloje. M. M. Ratelio valdy
bą sudaro: pirm. J. Starėnas, vice
pirm. V. Roževičius, sekr. O. Pri- 
dotkienė, ižd. W. Grimaila ir se
niūnė V. Pajėdaitė. Ratelio cho
ro vadovas Šv. Kazimiero para
pijos vargoninkas muz. A. Ma
teika ir choro valdyba kviečia vi
sus buvusius ir naujaus narius į- 
sijungti į chorą, nes yra numaty
ta dalyvauti 1971 m. įvykstan
čioje dainų šventėje Chicagoje.

Per 20 m. veiklos Ratelio cho
ras be pagrindinių 20 koncertų 
turėjo apie 50 didesnių ir mažes
nių pasirodymų, neskaitant, kad 
nė viena šventė, minėjimas ar 
kitokio pobūdžio parengimas 
Worcestery neapsiėjo be Ratelio 
choro.

Koncertavo Bostone, Norwoo- 
de, Gardneryje, Hartforde, Provi
dence ir kitur. Worcesteryje su
ruošta bendri koncertai su Bos
tono choru vadovaujamu kompz.
J. Gaidelio ir Hartfordo choru 
“Aidai”, kuriam vadovavo muz. 
J. Petkaitis. Mišrus choras atliko 
programą Meno Festivalyje,

Worcesterio M. M. Ratelio choro dalis narių su vadovu. Sėdi iš kairės: muz. A. Mateika., pianistė O. Keršytė ir pirm. 
J. Starėnas.

kuris įvyko Worcesterio audito
rijoje.

1958 m. pastatė operetę “Vien
gungiai”, kurią režisavo ratelio 
narys Pr. Račiukaitis, muzikinę 
dalį paruošė choro vadovas 
muz. J. Beinoris.

Suruošta dail. Pautieniaus me
no paroda.

Nemažas skaičius narių savo 
tarpe sukūrė lietuviškas šei
mas ir šiandien augina gražų at
žalyną, kuris eina tėvų pėdomis, 
reikšdamas meilę tėvų žemei Lie
tuvai ir lietuviškai dainai.

Nuo pirtfios įsikūrimo dienos 
M. M. Ratelis palaiko ir gražius 
lietuviškus papročius: kiekvienais 
metais suruošia Užgavėnių vaka
rienę, kurioje išpildo ir progra
mą, o svečius vaišina Užgavėnių 
valgiais.

Rugpiūčio mėn. per Žolinę 
suruošia kur nors prie ežero Ge
gužinę į kurią suvažiuoja nariai 
su šeimomis.

Nebuvo svetima ir mirtis na
rių eilėse. Pirmąja auka tampa 
medicinos studentė A. Kavaliaus
kaitė, antrąja a.a. L. Savickaitė 
- Babeckienę. Jos buvo pirmo
sios pionierės daug darbo, mei
lės ir šilimos įnašę į Ratelio na
rių širdis. Šiuo keliu vėliau nu
eina darbšti ir pavyzdinga na
rė a.a . J. Vaitkevičiūtė, buvęs 
choro vadovas muz. J. Paplaus
kas ir E. Daniels. Už jų visų sie
las spalio 26 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje bus aukoja
mos Šv. Mišios.

Sveikiname M.M. Ratelio cho
rą švenčiant 20 m. darbo veiklos 
sukaktį. Ypatingai sveikiname jo 
įkūrėją L. Jakubauską, kuris iki 
šio laiko yra nuolatinis rėmėjas 
ir garbės narys.

Taip pat sveikiname tuos, pir
muosius narius, kurie iki šian
dien ištikimai išdirbo Ratelyje, 
o tokiais yra: U. Roževičienė, J. 
Naikelis buvęs keletą metų pir
mininku, S. Kleinas ir po ilges
nės pertraukos į aktyvius narius 
įsijungęs pirmasis Ratelio narys 
J. Spirauskas.

Šios gražios sukakties proga lin 
kime M. M. Rateliui atgauti pir
mųjų dienų entuziazmą..

PASIRINKO LAISVĘ DR. ANNA BALIUNAS
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Laisvę Vakaruose pasirinko 
žymus Čekoslovakijos kairo la
kūnas Vaclovas Sikl, II-jo pa
saulinio karo metu kovojęs An
glijos karo aviacijoje ir pasku
tiniu metu ėjęs atsakingas pa
reigas Čekoslovakijoje. Lakūnas 
Sikl į Angliją atvyko kartu su 
oficialia čekoslovakų delegacija 
dalyvauti II-jo pasaulinio karo 
pradžios dvidešimtpenkerių me
tų sukakties minėjime.

KAMINO REMONTAS
Jugoslavijoje nulūžo aukštas 

metalurgijos fabriko 'kaminas. 
Nulūžo nelygiai, ir tai pakeitė 
trauką. Grėsė pavojus, kad dėl 
to turės sustoti fabriko elektros 
stotis.

Kažkas pasiūlė pakviesti larti- 
lerininkus ir aplyginti kaminą. 
Taip ir buvo padaryta. Jie 8 
kartus iššovė iš patrankos ir 
apkirpo kaminą!

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

PRITAIKO AKINIUS 
9Š58 West 6Srd Street

Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

— HI 1-5758

0R. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

uals 2—» v , šeštadieniais 10 i p p 
Ligoniai priimami paga] susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51st Street 
Tek — GR 6-2400

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

— Tėvas muša vaiką mylėda
mas, o svetimi __ nekęsdami.
(Anykštėnų patarlė).
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PARDUODAMI 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% .nuolaida.

Galima pirkti dalimis ir išmoketinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 

6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

Rezld. Telef. 2S9-468S
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaskl Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LG 6-6446

Priima ligonius pagal susltarlma. 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
inkstų lr šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 - Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHntUKGS

SPECIALYBE — NERVU EB 
EMOCINES LIGOS

Cratvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Vaiandoa pagal ausilarima

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

' NAUJOJ VIETOJ 
2618 VV. 71st St, — Tel. 787-5149 
Tikrina akte. Pritaiko akinius lr

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susltarlma

Trečiadieniais uždaryta.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

rrečlad lr kitu talku pagal sutart) 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. UAlbrook 5-8048

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospeot 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 
VAIKU LIGOS 

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

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

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9,*inr., ptuikuui. 1-6, treč. Ir šešt. ta
-usi tarus.

Skelbkites “Drauge”.IIIIIIIII1MIMIIIIIIIIIIINIIHIIIIIIIMIIHIIIIIIM

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875
I. LIEPONIS

Plrmadleniads tr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl S v. v.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

lit- - m n, -

J. M.

...MIDLAND B-v8 patar
nauja taupant lr duoda 
namams įsigyti paskolas. 
Dčkojome už pasitlkčjima 
lr esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.

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

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v.,
Seat. nuo 9 iki 12 vai.: aroa auslta- 
rua

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Sr 6

iki a vai. trečiad. u- šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad.. antrad.. ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Seštad. 12-2 vai. p. p..
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso jr buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—2 vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

KŪDIKIU EB VAIKU UGU 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad., ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
S — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
__________ Rea tel. 289-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

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

DR. A. MACIŪNAS
Fl 1 R n Ft G A S 

v - 2858 Wėst 63rd Street
Valandos: • pirmad., ketv., 6-—g- vai., 

antrad. tr penkt. 1—4 vaL 
Valandos pagal susitarimą

Remkite “Draugą”.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., iketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS IJGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
__________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS *
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet,
ketvirtad. nuo 6'—8 vaka-o 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI.

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

_______ Vizitai pagal susltarlma.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 9750 W. 7lst Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 3—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS #
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.

TeL PRospect 8-1223 
Atostogose nuo spalio 6 d. Iki 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaiti, 2750 W. 71 St — 925-8296.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street

Priiminėja Ugonius tik šlaitams ’$• 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak.

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeot 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenne
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai 
vak.. penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kiltu laiku pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 7 lst Street

Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v.
Treč. lr šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Va4u- -plrmad.,. antraZL, penktad. 1-4 
tr 6-8 V. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Pasaulio lietuvių

MOKSLO DRAUGIJA
Per dvidešimtį metų išeivi

joje išaugo didokas būrys lie
tuvių mokslininkų. Gal būt, vi
sose mokslo srityse turime ne
mažą skaičių iškilių atstovų, 
kuriais galima didžiuotis. O ir 
senosios išeivijos indėlis yra, 
tik gal mažiau akivaizdus, į lie
tuvišką veiklą neįtrauktas. 
Šiais mokslo žmonėmis gali di
džiuotis ne tik išeivių lietuvių 
bendruomenė, bet ir visa lie
tuvių tauta.

Deja, ligi šiol praktiškai nie
kas mūsų mokslininkų nere
gistravo, gal ir neskaičiavo. 
Nebuvo ir vienos organizaci
jos, kuri šias jaunas, bet labai 
reikšmingas mokslo pajėgas 
apjungtų.

Tačiau negalima pasakyti, 
kad lietuvių mokslininkų išeivi
joje apjungimo reikalu niekas 
nebuvo daroma. 1954 metais 
buvo atkurta dar nepriklauso
moje Lietuvoje 1922 m. įsteig
ta Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija. Ji ir dabar sėkmin
gai tęsia senas tradicijas. Jos 
centrinė vadovybė Romoje yra 
išleidusi keletą storų savo Su
važiavimo darbų ir Metraščių 
tomų, juose ir atskirais leidi
niais paskelbusi daugybę stu
dijų, daugiausia istorinio po
būdžio.

*
1951 m. JAV-bėse buvo įkur

tas Lituanistikos institutas, 
pasistatęs tikslu tirti būdin
gąją lietuvių kultūrą. Institu
tas veikia ir dabar, apjungda
mas gal pusšimtį lituanistų 
mokslininkų. Jis prisidėjo prie 
eilės svarbių veikalų paruoši
mo ar redagavimo (Aleksand- 
rynas), leidžia Instituto dar
bus, paskiri instituto nariai 
yra paruošę ir išleidę reikšmin
gų lituanistinių studijų.

Buvę Lietuvos aukštųjų mo
kyklų dėstytojai 1947 m Vak. 
Voketijoje buvo sukūrę Lietu
vių profesorių užsienyje sąjun
gą, o 1950 m. Amerikoje ją at
kūrė, įsteigdami Lietuvių pro
fesorių draugiją Amerikoje. 
Pastaroji organizacija didesnės 
veiklos neišplėtė ir apie jos 
darbus visuomenei kaip ir 
neteko girdėti, nors tai dar ne
reiškia, kad jų nebūtų buvę.

Greta šių trijų organizacijų 
yra buvę ar tebėra visa eilė ki
tų, kaip gydytojų, inžinierių, 
istorikų, profesinių, mokslinių 
ar mėgėjiškų draugijų, kurios 
leidžia žurnalus, biuletenius, 
metraščius, studijas.

Tačiau ilgainiui šių mūsų 
mokslininkų junginių reikšmė 
ėmė mažėti. Jie praktiškai ne
bebuvo papildomi naujais na
riais, o senieji pasidarė mažiau 
aktyvūs. Nemaža dalis jų jau 
mirė. Šviežio jauno kraujo į 
šias organizacijas kaip ir ne
buvo įliejama. Tos organizaci
jos liko vadinamais “senių 
junginiais’’ ir neatstovavauja 
gausiems ir pranašiems jau
niesiems mokslininkams.

Todėl labai gerai padarė 
jaunųjų mokslininkų iniciato
riai, nusprendę Darbo dienos 
savaitgalyje, lapkričio 26—30 
dienomis, Chicagoje suruošti 
mokslo ir kūrybos simpoziumą, 
sukviečiant į jį lietuvius moks
lininkus. Pagirtina ir Amerikos 
Lietuvių bendruomenės centro 
valdybos iniciatyva, tokį suva
žiavimą Chicagoje priimanti, 
paremianti mūsų jaunųjų 
mokslininkų kūrybines ir or
ganizacines pastangas.

Mokslo ir kūrybos simpaziu- 
mo ruošėjai pogrindinius su

važiavimo tikslus programinia 
me atsišaukime šitaip išreiškė : 
1. sudaryti patogias sąly
gas tarpusavio nuomonių pa
sikeitimui įvairiose moks
lo disciplinose; 2. supažindinti 
lietuviškąją visuomenę su lietu 
viškosios išeivijos moksliniu 
pajėgumu, jų atliktais darbais 
ir laimėjimais; 3. duoti visuo
menei įdomių paskaitų iš moks 
lo bei kultūros pasaulio ir 4. 
išdiskutuoti galimybes pasau
lio lietuvių mokslo draugijai 
steigti.

Trys pirmieji punktai yra 
labai svarbūs, bet liečia dau
giau laikinus reiškinius. Pas
kutinysis — nuolatinės naujos 
institucijos įkūrimą.

Mes džiaugiamės iš savo tar
po išugdę daugybę profesorių, 
aukštųjų mokyklų dėstytojų, 
įvairių mokslo sričių daktarų, 
mokslininkų, dirbančių šios ar 
kitų šalių mokslinio tyrimo la
boratorijose, pasižymėjusių iš
radimais. Kai kurių jų tyrimai 
prašoka net mūsų planetos ri
bas, siekia Mėnulį, Marsą ir 
kitas planetas.

Deja, mūsų jaunieji moksli
ninkai dažniausia reiškiasi tik 
savo mokslo disciplinų ribose. 
Gera jų dalis nėra aktyvūs 
mūsų organizaicijų nariai. Į vei 
kiančias lietuvių mokslo drau
gijas jie arba nebeįtilpo, ar 
nebuvo pakviesti. Tuo daroma 
didelė žala lietuvių bendruo
menei ir visai tautai, kuriai 
jie, jeigu ne dabar, tai atei
tyje galėtų labai praversti. į- 
sąmonindami Vakarų kraštų 
mokslo laimėjimus.

Jeigu jaunųjų mokslininkų 
kokia nors forma pririšimas 
prie lietuviškų organizacijų bū
tų paliktas nuošalyje, kaip bu
vo ligi šiol, ruošiamo simpo
ziumo nauda nebūtų didelė, gal 
nedidesnė kaip kitų panašios 
rūšies vienkartinių suvažiavi
mų ar kongresų.

Todėl mus labai domina sim
poziumo programos pirmasis 
punktas — ar reikia pasaulio 
lietuvių mokslo draugijos ? Tie
sa, mes nežinome, kuria pras
me šis reikalas bus referuoja
mas ir kaip į jį pažiūrės jau
nieji mokslininkai, bet atrodo, 
kad klausimas labai tiksliai ir 
vietoje statomas. Juk lietuvių 
mokslininkų apsčiai turime ne 
tik JAV-se ir Kanadoje, bet 
ir Anglijoje, Vokietijoje, Itali
joje, Australijoje, P. Ameriko
je ir gal kituose kraštuose. 
Vra mūsiškių mokslininkų, a- 
pie kurių darbus užsienio spau 
da daugiau rašo, negu mes pa
tys. Pasaulio lietuvių mokslo 
draugijos ir jos skyrių atski
ruose kraštuose įsteigimas 
kaip tik suteiktų galimybę mū
sų mokslo žmonėms jungtis, 
informuotis. Neturime abejo
nės, kad tokia draugija bus 
įkurta. Turime vilčių, kad ji 
apjungs ne tik specialių griež
tųjų mokslo šakų lietuvius 
mokslo -darbuotojus, bet ir vi
sų kitų sričių ryškesnius atsto
vus, visuomeninių, humanitari
nių, literatūros, istorijos, geo
grafijos ir eilės kitų sričių spe
cialistus.

Steigiant naują draugiją iš
kils visa eilė naujų problemų. 
Pasaulio lietuvių mokslo drau
gijos veiklą gal teks derinti 
su dabar jau veikiančiomis lie
tuvių mokslo institucijomis. 
Bet ir šį klausimą, turint gal
voje abipusius gerus lietuviš
kus norus, nesunkiai bus ga
lima išspręsti. b. kv.

MIKROFILMUOJAMI SENIEJI 
RANKRAŠČIAI

Garsioje Athos kalno vienuo
lynų respublikoje, Graikijoje, 
speciali mokslininkų grupė sie
kia išsaugoti ateities kartoms 
(šimtus bizantiškojo laikotarpio 
rankraščių ir dešimtį tūkstančių 
brangių kodelksų, esančių pavo-

Visi dokumentai fotografuoja
mi mikrofilmuose ir moksliškai 
konservuojami. Atihos kalno 
vienuolynų respubliką sudaro 
daugiau kaip 40 vienuolynų, 
kuriuose, šio šmtmiečio pradžio 
je, gyveno apie 3.000 vienuolių. 
Nuo seniausių laikų čia buvo 
sutelkta neįkainuojamos vertės

jujs sunykti ar žūti gaiamose, ir literatūroj kūrinių.

TREČIOJI GALYBE PASAULYJE
Japonijos pažanga, politine įtaka Azijoje

Amerikiečių “juodųjų laivų” 
patrankos 1853 m. pabudino 
feodalinę, užsisklendusią Japo
niją. Anuo metu samurajai te
mokėjo tik kardus naudoti. 1868 
m. Meidži dinastija pradėjo nau
ją tarpsnį. Jo metu japonai iš
moko iš svetimųjų naudoti gink
lą ir juo skinti kelią į svetimus 
kraštus. Antrame visuotiniame 
kare japonai, pralaimėję karą, į- 
sijungė į ūkines varžybas pasau
lyje. •

Prieš šimtą metų feodalinė 
Japonija dar gyveno istoriniu įsi
bėgėjimu. Anuo metu japonai ne
turėjo universitetų, garlaivių ir 
geležinkelių. Jie neturėjo pramo
nės, o užsienio prekybos apyvar
ta tebuvo menka.Šiandieną, mi
nisterio pirmininko Eisako Šato 
žodžiais, šalia dviejų galybių at
sirado vieta ir trečiajai. Per ket
virtį šimtmečio japonai iškovo
jo trečiąją vietą ir tarptautinia
me ūkininkavime.

Iš griuvėsių j galybę
Japonija kiek mažesnė už Pran 

cūziją. Karo metu kraštas buvo 
nusiaubtas, 101 miestas buvo su
griautas. Ne tik Hirošima, Na
gasaki, bet ir Tokijo didžioji da
lis buvo dengima griuvėsių ir pe
lenų. Pirmas japonų tikslas - at
statyti sugriautus miestus ir pra
mones įmones greitai buvo įgyven 
dintas.

Per 25 metus japonai ne tik at
kūrė, bet ir išugdė pramonės į- 
mones, kurios pirmauja pasau
lio rinkoje. Šiuo metu Japonija 
yra stambiausias laivų statytojas. 
Ji užima antrą vietą automobi
lių, telvizijos aparatų, cemento, 
gumos, tekstilės dirbtinų medžia
gų gamyboje. Trečią vietą iško
vojo plieno gamyboje. Ji neturi 
žaliavų kaip geležies rūdos, naf
tos, boksito ar vilnų. Tik trečda
lis Japonijos ploto gali būti pa
naudotas žemės ūkiui. Dar ir 
šiuo metu veikia 54 ugniakal- 
niai ir per metus įvyksta 7,000 že 
mės drebėjimų.

Laimėjimų paslaptis

Anksčiau Japonija pasižymėjo 
blogos kokybės, bet nepaprastai 
pigiomis prekėmis. Šiuo metu Ja
ponija gamina aukštos kokybės 
prekes išvežimui.

Japonija panaudojo eilę priemo 
nių iškilti į trečiąją pramonės 
galybę. Du trečiadaliai stambių 
pramonės įmonių naudoja tik 
naujas, ne senesnes kaip 6 metų 
mašinas. Jų darbo organizacija 
geresnė kaip JAV. Vadinamos 
“Freedom” 14,000 bruto tonų 
laivas buvo pagamintas per 
450,000 valandų, kai japonai to
kį laivų pagamina tesunaudoję 
320,000 darbo valandų. Japonai 
atidžiai seka varžovų . laimėji
mus ir tik pačius geriausius pa
naudoja savo gamybai. Netoli

GEDIMINAS GALVA

Tokijo statoma milžiniška mok
slinių tyrimų buveinė, kurioje 
dirbs 160,000 mokslininkų, inži
nierių ir ekonomistų.

Vyriausybės išlaidos mokslo 
tyrimams nuo 1960 m. padidėjo 
net šešis kartus. Vyriausybė su
daro ūkinį planą, kuriuo turi 
atskiros įmonės vadovautis. Lei
džiamos ūkinės varžybos, jei jos 
nekenkia krašto ūkiui. Išvežimas 
vyriausybės skatinamas, o įveži
mas varžomas.

Planavimas ateičiai

Mokslinimosi srityje Japonija 
užima pirmą vietą pasaulyje. Po 
dvejų metų trečdalis darbininkų 
bus baigę aukštąjį mokslą. 1990 
m. jau pusė darbininkų turės 
aukštosios mokyklos diplomus. 
Iš 11 milijonų Tokijo gyventojų 
daugiau kaip du mil. studentų.

Per 15 m, paskirta 1,5 trilijo
no dol. pastatyti 530 km. nuoto
lyje nuo Tokijo lig Osakos nau
jam milžiniškam miestui, kurį 
aptarnaus 6 požemio geležinke
lių linijos, kuriomis traukiniai 
pasieks 550 km. greitį per valan
dą. Šiame miesto junginyje nu
matoma sutelkti 90 mil. gyven
tojų.

Ateinančiame šimtmetyje gy
ventojų pajamos padidės bent 
dešimtį kartų. Jau po šešerių me
tų numatoma, kad Japonijos tau
tos pajamos prašoks visų Azijos 
kraštų imtinai Kiniją turimas pa
jamas.

Japonijos politiniai polėkiai
Japonai prekybininkai lankosi 

kiekviename Azijos krašte par 
duoti Seiko laikrodžius, Tošiba 
radijo priimtuvus, Sony televi
zorius. Pietų Amerikoje Toyta 
automobiliai išstūmė Volkswa- 
genus. Net j JAV įvežta 185,000 
Toyo-pet automobilių praėju
siais metais.

Prekybininkus seka politikai, 
siekią santykius gerinti, ypač su 
Azijos kraštais. Šiuo metu japo
nai naudoja ūkines priemones 
politiniams tikslams siekti. Japo
nijos karinės išlaidos tesiekia 
1 proc. tautos pajamų. Ji turi 
tik 260,000 karių. Ar japonai 
ateityje nepanaudos karinės pajė
gos politinei įtakai Azijoje sti
printi?

Ūkiškai sustiprėjusi Japonija 
darė pakartotinus žygius, kad 
JAV nenaudotų Okinavoje mo
derniškų ginklų, o Riuku saly
no salą apleistų amerikiečiai ka
riai. Washingtonas sutiko iki 
1972 m. atšaukti savo karius iš 
Okinavos.

Moderniška Japonija, kuri po 
dvidešimtmečio siekia didžiausios 
gerovės pasaulyje, dar nėra atsi
kračiusi keistenybių. Dalis gyven
tojų dar nesinaudoja lygiomis 
teisėmis. Japonai stato milžiniš

kus namus, bet nenaudoja lovų. 
Gatvės be pavadinimų, o namai 
be numerių. Japonai mėgsta skai
tyti. Jie leidžia 8 mil. dienraštį 
“Asahi Simbun”, bet neturi ra
šomos mašinėlės. Jų stambiosios 
įmonės globoja darbininkus iki 
mirties, bet mažosose įmonėse, 
kurios yra didžiųjų rankose, dar
bininkai nepaprastai skursta. Tai 
kraštas, kuriame Nietzsche yra 
garsesnis už Marksą.

PABĖGO IŠ NELAISVUS
Indijos spauda praneša, kad 

Kinijos komunistų priverčiamų 
jų darbų stovykloje laikytas Ti
beto tilkinčiųjų dvasinis vado
vas Panohen Lama pabėgo iš 
nelaisvės ir dabar randasi viena
me vienuolyne Mongolijoje.

ŠV. TĖVAS PASVEIKINO 
VYSKUPĄ

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialiu raštu pasveikino Roohes- 
terio vyskupą Fulton (Sheen, 
švenčiantį 50 metų kunigystės 
sukakti. Vysk. Fulton Sheen 
yra žinomas Amerikos televizi
jos pamokslininkas, daug prisi
dėjęs prie misijų veiklos plėti
mo.

NEIŠMANYMAS AR PIKTA ’ 
VALIA

Pataikavimas masėms ir komunistinei mažumai

PAULIUS ŽIČKUS

Yra laisva valia kiekvienam skelbė izoliacionizmą. Net ir po 
turėti savo nuomonę ir ją reikš- pirmojo pasaulinio karo Ameri- 
ti. Pataikavimas ir prisitaikymas kos prezidentas Woodrow Wil- 
neugdo ir neiškelia asmenybių, sonas, paskelbęs savo garsiuosius 
o jas tik suniveliuoja. Turintiems punktus ir padėjęs pagrindus 
stiprią valią, įsitikinimus, prin- Tautų Sąjungai, nebuvo parem- 
cipus ir juos viešai reiškiant, kar- tas savo tautos, — Amerika ne- 
tais tenka būti nepopuliariems ir įstojo į jos prezidento sukurtą 
net kontraversiniams. Tai ypač Tautų sąjungą. Prasidėjus II-jam
yra politikoje. pasauliniam karui, Amerika įsto-

Tačiau politikoje yra lengviau- jo į jį ir nulėmė jo eigą. Reiškia, 
šia pataikauti masėms. Tik ar nors ir norėdami laikytis užsida- 
pataikavimas yra naudingas vai- rę savo žemyne, vistiek buvo į- 
stybei, tai jau kitas klausimas, traukti į visus to laiko karus. Tai 
Masės labai lengvai pasiduoda yra todėl, kad valstybių sienos ir 
propagandai ir dienos šūkiams, net vandenynai nebėra kliūtys 
Tos propagandos ir šūkių jos ga- j pasiekti tolimiausius kraštus.
Ii būti išjudintos net iki revoliu- i Amerika, įsotojo į karą ir nu- 
cijų. Masė yra negalvojanti ir lėmė jo eigą, turėjo prisiimti ir 
vadovaujasi nuotaika. Masei įkai-' atsakomybę dėl tautų laisvės ir 
tinti reikia mažos kibirkštėlės, valstybių nepriklausomybės. Bet 
kad ji virstų viską naikinančiu čia ji vėl atsirado Wilsono pa
gal sru.

Politikai, kurie tik pataikauja 
Žiūrint j paskutiniųjų poros

metų Amerikos politinį gyveni
mą, kyla klausimas, ar kai kurie 
politikai neišmano ką kalba, ar 
yra piktos valios. Amerikos kūrė
jai skelbė, kad Amerika nesikiš į 
kitų tautų ir valstybių gyveni

mą. Vėliau eilė žymių vyrų

Apollo XII jau baigiamas ruošti naujai kelionei j mėnulį. Raketa yra 
363 pėdų ilgio'. Ją manoma paleisti lapkričio mėnesį.

dėty. Tiesa, ji yra Jungtinių Tau
tų narys ir jos išlaikytoja, bet jos 
pareigos ir atsakomybė už kitų 
tautų laisvę labai neaiškios. Pir
ma, ji paliko Lietuvą ir eilę kitų 
tautų rusų okupacijoj, bijodama 
net Jungtinėse Tautose priminti 
rusams ir parodyti pasauliui, 
kad naujas kolonializmas naiki
na senas ir kultūringas tautas 
bei valstybes. Antra, jeigu Ameri
kos vyriausybė ir bando laikytis 
savo įsipareigojimų, gindama 
tas tautas, kur tiesioginiai palie
čiami ir Amerikos interesai, tai 
jos viduje kaip senate, Atstovų 
rūmuose, universitetuose ir net 
bažnyčiose šaukiama prieš tuos 
įsipareigojimus, padedant prie
šui, kuris pažadėjo palaidoti ir 
pačią Ameriką. Čia vėl politi
nis pataikavimas masėms. 
Komunistai išnaudoja silpnybes

Žinoma, kad komunistinės 
griovimo mašinos dirba visomis 
jėgomis. Komunistai ir jų simpa- 
tikai nori susprogdinti tautas iš 
vidaus. Jie šaukia visa gerkle 
prieš tuos, kurie pastoja jiems 
kelią.

Tačiau Amerikoje jie yra ne
gausūs. Net ir su visais simpa- 
tikais jų šiame krašte nėra, tur 
būt, net vieno procento. Pagal 
tokį skaičių neturėtų būti jokio 
rūpesčio ir pavojaus. O vis dėlto 
tas pavojus yra ir labai didelis. 
Jeigu ši negausi masė pradeda 
diktuoti Amerikos užsienio ir vi
daus politikai, tai ji gali paimti 
ir visą valstybės vairą. Vietnamo 
kare komunistų pusėje stovi ne tik 
Amerikos komunistai ir jų simpa- 
tikai, bet ir senatorių, kongres
manų ir net dvasiškių dalis. Pre
zidentas R.Nixonas mažina A- 
merikos kariuomenę Vietname 
ir daro kitokias nuolaidas komu
nistams, bet derybos Paryžiuje 
nejuda iš vietos. O nejuda todėl, 
kad Amerikoje kai kurie įtakingi

(Nukelta į 4 pusi.)

KRAUJO BALSAS
Romanas
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Jis net lietuviškai šiek tiek pramoko, bent supra
to vieną kitą sakinį. Pradžioje buvo net įdomu, kai va
kare abu susėdę mokėsi ir juokėsi iš jo laužyto ištari
mo. Paskui nusibodo, naujovė nublanko kasdienybėje ir 
pamokos nutrūko. Bet pramoko tiek, kad Klimienė nesi
tvėrė džiaugsmu ir išdidumu. Ji dabar nesivaržė kalbė
ti, nors iš tos kalbos Johnas ir mažai ką suprato.

—Ką tu pasakysi, tėvai? Ir išmoko, — kalbėdavo 
motina dukterį su vyru išlydėjusi.

— Toks čia ir mokėjimas, — nusišypsodavo Kli
mas.

— Ale, supranta ir atsakyti gali. Šiandien pasakė, 
kad pietūs skanūs, — griaudenosi ji.

Betgi viena rakštis, kuri nuolat tūnojo abiejų tė
vų širdyse, buvo ta, kad pasigedo anūkų.

— Taip ir pasibaigs tavo giminė, tėvai, — sakyda
vo Klimienė vyrui, lyg jis būtų kilęs iš kokių kuni
gaikščių. Klimas tik sunkiai atsidusdavo ir nusisukdavo. 
Jam ta tema buvo ypatingai opi. Pats neturėjęs sūnaus, 
jis vis tikėjosi, kad anūko susilauks.

Auksė vertino Johno pastangas priartėti prie jos 
šeimos, bet atsiradusi spraga didėjo lyg prairusi siūlė. 
Jie tolo, kentė dėl to ir nežinojo, kaip sustoti.

Nepaisant nesutikimų, tuštumos ir nepasitenkini
mų, laikas slinko labai greitai, ir Auksė pasijuto esanti 
jau vidutinio amžiaus moteris. Nors išliko tokia pat liek
na ir grakšti, veide slankiojo rimties šešėliai ir ryškė

jo subrendimo žymės. Net tamsiuose plaukuose pasiro
dė vienas kitas baltas siūlas.

Johnas mažai pasikeitė, bet ir jo žvilgsnis nebebu
vo toks smalsus ir ieškantis kaip anksčiau. Atsirado dar 
didesnis savimi pasitikėjimas, pasitenkinimas, bet drau
ge ir nuovargis.

—Graži pora, —sakydavo kaimynės Klimienei, o 
ji šypsodavosi ir pritardama linguodavo galva.

Niekas nenujautė, kokia tuštuma juos supo.

Žiema buvo tik įpusėjusi, bet ore jau buvo jaučia
ma atmaina. PašaliaisbaJtavo purvino sniego lopai ir 
atrodė, kad jie paskutiniai. Dienos buvo ilgesnės ir net 
saulė lyg skaisčiau švietė. Nors kalendorius rodė tik va
sarį, netolimo pavasario nujautimas pralinksmino žmo
nes ir žvirblius, kurie kapstėsi apie šiukšlynus ir brau
kė snapais pasipūtusias nuo šalčio plunksnas.

Johnas ruošėsi į New Yorką.
— Gal ir tu norėtum skristi? — pasiūlė jis Auk

sei.
— Ne, ką aš ten darysiu? Tu būsi užsiėmęs, o vie

nai neįdomu, — nusprendė ji. — Galėčiau Rimą ap
lankyti, — pagalvojo, — bet... nieko nterašo, gal net 
išvažiavęs kur...

Rimas buvo dar nevedęs. Jis dažnai keliaudavo po 
kitus kraštus, vis su kokia archeologų grupe, bet į Chi
cagą retai beužsukdavo. Kartais Auksė gaudavo kokį at
viruką iš Graikijos ar Egipto, bet daugiau apie jį nieko 
nežinojo.

— Kaip keista, — pagalvojo, —atrodė, liksim 
amžini draugai, o dabar net laiškais nepasikeičiame.

Bet gyvenime viskas keičiasi.
— Laikas viską sunaikina, — kartą pasakė Simas

ir jis, tur būt, buvo teisus.
Net nuo Irenos savo vienišume Auksė nutolo, lyg 

norėdama nuo visų nuslėpti apie ją atsiradusią tuštu
mą. Susitikdavo kai kada, pasikalbėdavo, pasidžiaugda
vo gražiai augančia Rasyte, bet vidinis ryšys tarp drau
gių nutrūko. Bet Auksė visada mielai prisimindavo Ire
ną, jos jaukius namus ir tą pastovų Bronių, kurio, 
tur būt, niekas pasaulyje negalėtų pakeisti.

— Ne viskas keičiasi, — pagalvojo ir jai pasidarė 
linksmiau. — O jei taip imčiau ir paskambinčiau, se
niai nesimatėm, — gundėsi.

Išleidusi Johną nebenorėjo grįžti prie kasdieninio 
darbo, nebenorėjo matyti vargo ir skurdo, kuris kiekvie
ną kartą stumdavo ją į neviltį. Ar įmanoma padėti 
žmonėms? Nei pinigai, nei pastangos nieko nenuveiks, 
jei patys žmonės nesieks geresnio gyvenimo.

— Vargas naikina ne tik žmogaus kūną, bet ir 
jo dvasią, — įsitikino Auksė ir jautė kaip svetimas var
gas ir ją pamažu slėgė prie žemės.

— Irena. Ji visada linksma, visada pilna vilčių ir 
gyvenimo džiaugsmo, — su ilgesiu pagalvojo Auksė ir 
nuskubėjo prie telefono. Taip, ji neapsiriko. Irena juokė
si, pasakojo apie viską ir būtinai užsispyrė, kad Auksė 
eitų su jais į Vasario 16 minėjimą.

— Tavė pareiga, — įtikinėjo ji telefonu, iki Auksė 
sutiko.

Kaip paprastai, žmonių prisirinko pilna gimnazi
jos salė. Daugelis ėjo iš pareigos, nors ir jautėsi pavargę, 
nors ir neturėjo laiko, bet kažkoks jausmas viduje, gal 
sąžinė neleido likti namuose ir tik laikraštyje skaityti 
apie įvykusį minėjimą.

Tik įėjusią Auksę pasitiko Irena ir įbruko į rankas 
vokelius pinigams rinkti.

Lfiiu daufiaui
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CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

ĮSIGYKITE DABAR ! MISCELLANEOUS

Forrest Dalton ir žmona tam tikrais metalo detektoriais ieško St. Louis 
parke pinigų. Jie jau ten rado 1854 m. kalimo monetų savo pinigų ko
lekcijai.

NEIŠMANYMAS AR PIKTA VALIA
(Atkelta iš 3 pusi.)

asmenys šaukia už komunistų į- 
sileidimą i Vietnamo vyriausybę 
ir už skubų Amerikos kariuome
nės atitraukimų. Ir čia vėl klausi
mas, ar tai neišmanymas ar pik
ta valia.

Kennedžio iššūkiai

Senatorius E. Kennedy po 
Chappaųuidick salos naktinio pa
sivažinėjimo ir skandalų buvo 
nutilęs. Tačiau laikas gydo ir di
deles žaizdas. Kai apie tragediją 
kalbos pradeda nurimti, senato
rius Kennedy vėl išlenda iš savo 
slėptuvės, puola Nixoną ir jo vy
riausybę reikalaudamas paauko
ti Pietų Vietnamą komunistams.

Štai ką tuo reikalu rašo “The 
Boston Globė” laikrašty William 
F. Buckley, jr. Senatorius, žiūrė
damas į Nixono politiką sako, 
kad per paskutinius 16 mėnesių 
Vietnamo karo reikalu nepada
ryta pažangos. Tačiau senatorius 
Kennedy ir kiti sakė mums prieš 
17 mėnesių, kad, jeigu tik mes 
sustabdytume bombardavimus 
ir susėstume prie derybų stalo, 
būtų didelė pažanga. Padarėme 
abu dalykus, kurių Kennedy rei
kalavo, o aukų skaičius abiejose 
pusėse padidėjo, gi nė iš vietos 
derybose nepajudėjo. Ar pragma- 
tistas šen. Kennedy dabar reko
menduoja atgaivinti bombardavi

mus? Ne! Jis yra ir dabar pilnas 
patarimų iš naujo, kaip yra bu
vę prieš metus. Savo paskutinėje 
kalboje, atsigavęs iš Chappaąuid- 
dick įvykių, jis kalbąs, kad Viet
name karas daugumos amerikie
čių esąs atmestas. Mes turėjome 
rinkimus prieš metus. Išrinkom 
naują prezidentą, kuris pažadėjo 
užbaigti reikalą, kurį senatoriaus 
Kennedy brolis 1963 metais pra
dėjo, pasiųsdamas į Vietnamą 
15000 Amerikos karių. Praeitais 
metais demokratų konvencijoj 
buvo ilgai ginčai dėl bombardavi
mų sustabdymo,ginčus laimėjo 
vanagų atstovas Humphrey, ku
ris rinkimuose buvo nugalėtas 
vyresnio vanago. Tai apie ką Ken 
nedy kalba?

Dažnai nagrinėjam šį klausi
mą. Tur būt, dar daug kartų grį
šime prie jo, nes tai tautų lais
vės ir apsisprendimo klausi
mas. O šiuo kartu, kada garsie
ji rėksniai senatoriai ir kiti pa
taikauja komunistams ir neat
sakingoms masėms, tegalima ste
bėtis politiniu trumparegiškumu 
ir klausti, ar tai iš tikrųjų neiš
manymas, o gal dar blogiau — 
pikta valia.

__ Nerūkyk atguflęs į lovą.;
jau ne vienas taip rūkydamas 
sukėlė gaisrą ir pats mirtinai 
sudegė.
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Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ, STATANT ........................... $5.00
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ..................................  .......... $7.<M)
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
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 knygo» 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

iiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

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

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti ,o nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.

VEIDU PRIE ŽEMES

K. GRIGAITYTĖ

Novelių rinkinys, kuriame pie
šiamos gyvenimo problemos ir 
vaizdai, daugumai tremtinių pa
žįstami ir net patirti. Lengvu sti
liumi, paprasta vaizdinga kalba 
parašyta knyga maloniai skaito
ma ir jautriai išgyvenama, nes 
joje kiekvienas randa savęs dale
lę.

Išleista Liet knygos klubo.

Kaina 2.00 dol., galima gauti 
DRAUGE. Illinois gyventojai tu
ri prie knygos kainos pridėti 5 
proc. mokesčiams.

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRE
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00.
IlUnois State gyventojai prie balnos 

•įdėti f“’ 'tori prk 5% mokesčių.

MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų. gyvybės,

sveikatos, biz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo 8»-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

MOVING
Apdraustaa perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST S4th PLACE 
Teief. FRontier 4-1882

10% — 20% — *0% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nno ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

S208K Weat 25th Street 
Ohicago, Illinois 

TeL QA 4-8654 lr GR 6-43*6

KOSTAS BUTKUS 
TeL PR 8-2781

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

MMM| i

MOVING
ŠERfiNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toU miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place — WA 5-8068

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

S0 and 00 gaL Free delivery 
5622 So. Racino, 434-111

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

2501 W. «» St. 
2008 W. 00 St. 
333.'! S. Halsted

Tel. WA 5-2737 
Tel. WA 5-2787

Tel. 254-3320
midelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. Ir V. Žukauskai

REAL ESTATE

Saviniiikas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. namą. Atskiri ‘‘radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

TAPĖ CONVERTER 
OPERATOR

Some experiemce, malė or female, 
age open.

Evanston, III. Tel. 869-3002

PORTER
For Old Orcliard Shoppiug Center
40 Hour week. $2.00 per hr. plūs 
bonus. Own transportation req'd. 
Monday thru Saturday call —

i Pete Carreras at 944-6500, ext. 374

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVest 6Srd Street

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
L MIGLINAS 

Krautuvė Marųuette Pke. 
2846 W. 69th Street 776-1486 

Namų teL — PR 6-1068

SIUNTINIAI I LIETUVA
h* kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. Y A 7-5980

iliiiiiiiiiiiiiliiilliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiil

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunam • ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS, 
š. BUDIS — Tet CL 4-1050

B E A L E S T A TE

Gerai užlaikytas 6 kamb. (8 mieg.) 
mūr. namas. Moderni virtuve, rū
sys dalinai įrengtas, gazu šiluma 
2 maš. garažas. Prie 66 ir Whipple. 
Kaina $21,200: Tel. PR 8-2236.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleivood Av.. CL 4-7450

Remkit tuoe biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Parduodamas 2-jų butu po 5^2 
kamb. (3 mieg.) namas. Atskiri 
karštu vandeniu šildymai. “Pa nei - 
led” ir apšildomas rūsys. Arti 87th 
ir Keeler, Chicagoje. Susitarimui 
skambinkit GA 2-5099,

Medinis — 5 ir 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 lr Talman. 
1 butą tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — lnooine Tas 
Notary Public

2787 VV. 48rd St — CL 4-2890

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2288

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

RUDENIOP BE NAMŲ!
4 butų mūras. Guzu Šildymas. Mū

ro garažas. Pelningas $52,000.
Prie Ford City -■— 9 metų, 5 H 

kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, šalia garažaa. $22,700.

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. lr 2 ma
žesni butai. Gazu šlldymaa. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, a namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
įmokėti.

Mūr. hungalow Marąuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p. Marą. Parke, $11,000.

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

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

Brighton Pke. Mūr. namas — 5 
kamb. butas lr taverna. Labai geras 
bianiis. $32,500.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. ban
ga low. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Honuui ir 73-čios. Mūr. 5 
kamb. bungalow. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71at St — BE 7-9515

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71 
ir Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

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

2 butai po 4 kamb. ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rockwell, $26,700

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

154 ankšto švaros med. prie 65 ir 
Western. 5 ir 4 kamb. butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

11 butų, IO metu. Z-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,600.

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 lr Maplevrood $.10,660.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St Tel. 825-6015

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

REA L ESTATE
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SALES ■ 6I0RTSASES ■ IUN16EHENT

Membera of M.L.S.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Maln office 5727 VV. Oennak Rd., Cicero, IIL TeL OL 6-22S8 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

telephone order TAKERS
Age 18 to 25 Preferred

\Vill train persona wlth pleasant 
telephone speaklng volce for in
teresting vork in busy alr con- 
dltitoined loop. area. Kxcellent Co. 
Benefits. Salary open.
Call Miss Young for appt. 467-44S8

COMBINATION 
SHORT ORDER COOK 

VVAITRESS
Full Time And Part Time 

Excellent Salary 
Apply in Person

MARIGOLD BOVVLING LANES 
828 W. Grace — Tel. 985-8183 

įASK FOR BOB

OASHIER — S.ALESLADY
eocper’d in gift shop or eąuivalent. 
Age 25 to 50, Permanent work. Fri., 
Sat. and Sun. Even. hra Call MR. 
LONG 9 a.m. to 11 a.mį Men. thru 
Priday for initerview.
Ripleys Believe It Or Not Museum 
1500 No. Wells — Tel. 337-6077

STOCK WORKERS
We presently have several 
openings for stock vvorkers 
and stock clerks.

Pleasant working condi
tions, excellejnt company 
benefits.

Apply in Person to 
Personnel Office

2801 South 25th Avenue 
Broadview, Illinois

(An eųual opportunity Employer)

GENERAL OFFICE
MALĖ OR FEMALE

Aptitude vvith figures, simple rec
ords, good working conditions.

Also Needed

Order Filler (Malė)
Will train a reliable man.

CALL MR. VVERHAN 

666-8700

ARO WELDERS
Good Pay — Day Shift 
Co. paid hospitalization 

insurance 

APPLY AT

INDUSTRIAL CONVEYOR 
DIVISION

1336 West Fullerton

DRAPERY OPERATORS
Mušt be experieuced.

Top Pay — Skokie Area,
MODERN HOME INTERIORS 
4106 Oakton, Skokie, Illinois

CALL — OR 4-6963

CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0,

rezidenciniai, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIĮ

2467 Weat eetfc ftmt 
Ttf. HE 4-7482 1

PICTURE FRAME WORKERS
MALĖ OR FEMALE 

Joiners and eutters. Exper’d only.
KOTLER, 300 N. Oakley Blv. 

Tel. 666-4050
HEAD and assistant engineer. Mi

nimum age 25. Mušt have janitorial
— engineer experience and be willing 
to live on premises. Fiat janitor 
union scale. Contact Mr. Sharpe, 
263-4185.

THE LITTLE STONE CO,

SHIPPING CLERKS
Experience preferred — būt we will 
train reliable imdivlduals In oU pha
aes of shipping and receiving at our 
new dlstrlbutton center located neat 
Kennedy & Cum.bcrland Rds. Excel. 
benefits, Job seounilty & salary — In- 
oluding 37% h,r. week & Employee 
Furchase Plan. Positions available 
Immedlatfely1.' For appolntment call — 

MR SULLIVAN — 693-2092 
SMITH-CORONA MARCHANT 
8550 Bryn Maur, Chicago, III. 

(Dir’ly neross from Marriott Hotel)
— An eąual opportunity employer —

Heating Contractor
įrengiu naujua tr perstatau se
nus visų rūšių namu apšildymu 
pečius lr alr-oondltlonlng — » 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turtu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
karnai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 
4444 S. Westem, Chicago 6, BL

Telefonai VI 7-3447

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Maas. TeL 
AN 8-0480. Tton pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

iimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

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

uiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiii’iiiiiiiiii

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

PRESSMAN
Opportunity for young man to learn 
in an In-PIant print sho®. Exper. 
helpful būt deslre to learn and work 
more esaemtlal.

CALL 334-7900 
Ask for Mr. VVilliams

MAINTENANCE
EARN FROM $150 to $180 

M'EEKLV
Mušt be English speaiklng famillar 
with various typea at production 
machines and be able to make any 
necessary repairs to keep them ln 
good runnlng oonditlon. Permanent 
Job wlth opportunity to advamce for 
ąualified man. Many company bene
fits.

Call Mr. Nonman for appt. 225-2212 
ALLOY MFG. COMPANY 

8207 So. Shields, Chicago, Dl.

W E L D E R
Good for misc. light to medium 

work. Also some machine operation. 
Good rates and exceptional ben’ts. 

Comlinercial Vehicie Parts, Ine.
9425 Seymour, Schiller Pk. 

___________ Tel. 678-4055__________

GENERAL
VVAREHOUSE
VVe have Severai openings for 

General VVarehouse. 
Excellent Starting Salary 

Many company paid benefits

APPLY IN PERSON OR CALL

Ed Dziadosz — 439-5880

MATHESON SCIENTIFIC, 
INC.

1850 Greenleaf
Eik Grove Village, Illinois

Maintenance Carpenter
5 day week. Blue Cross, Blue 

Shield. 5555 Sheridan Road
EDGEVVATER BEACH APTS.

L0 1-8500 Mr. Buggy

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.
•6.K'



LIETUVIŲ TELEVIZIJOS 
RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS 

Nutarta telkti lėšas ir neleisti programai užsidaryti

Prieš (keletą, savaičių Lietuvių 
Televizijos vedėjas T. šlaitas 
programos pabaigoje pranešė, 
kad jog esą maža vilties, kad 
sekantį sekmadienio vakarą ga
lės dar pasirodyti su lietuviška 
programa. O priežastis — sko
la 26 kanalo TV stoties admi
nistracijai.

Toflimesnės lietuviškos tele
vizijos programos egzistencijai 
aptarti, LiTV valdyba su'kvietė 
programos rėmėjų, žiūrovų ir 
organizacijų atstovų susirinki
mą, kuris įvyko spalio 5 d. Jau
nimo centre. Susirinkiman at
vyko LTV valdybos nariai, ike- 
letos organizacijų atstovai ir 
apie 50 rėmėjų.

(Susirinkimą pradėjo valdy
bos pirm. E. Vengianskas. Pa
aiškinęs šio susirinkimo priežas
tį, paprašė programos vedėją
T. Siutą padaryti pranešimą.

T. Siutas savo pranešime su
glaustai, ibet gana vaizdžiai pa
pasakojo lietuviškos televizijos 
programos kūrimosi ir jos ei
gos istoriją. Organizuojant pro
gramą, visi į šį darbą žiūrėjo 
labai abejingai ir pranašavo 
trumpą amžių. Nei viena orga
nizacija nežadėjo piniginės pa
ramos air (kitokios pagalbos. O 
susirišti su kuria viena organi
zacija -buvę vengiama dėl ideo
loginių įsipareigojimų. Norėta 
išlaikyti ne partinę lietuvišką 
programą, šio principo ir dabar 
laikomasi. Tarp kitko, pranešė
jas pastebėjo, jog dėl progra
moj kokybės jis nesigėdina, nes 
programos nėra blogos. Jų ge
rėjimas priklauso nuo piniginių 
atsargų, kurių neturima, ir vi
sokeriopos lietuviškos paramos.

Piniginę apyskaitą T. Siutas 
pateikė už 3 metus. LTV biudže 
taniai metai prasideda balandžio 
1 d., taigi Si apyskaita duota 
iki š. m. balandžio 1 d. Per 3 
metus gauta 72,481 dol. paja
mų ir išmokėta 72,354 dol. Nors 
apyskaita rodo 172 dol. pelno, 
tačiau LTV turėjo dar apie

A. -j- A.

ANTANAS ROKUS
Gyveno 3048 So. Throop St.
Mirė spalio 10 d., 1969, 11 vai. vakare, sulaukęs 66 m. amž.
Gimė Chicago, III.
Pasliko dideliame nuliūdime brolis Jonas, dėdė Juozapas 

Kiškūnas su žmona Julia ir šeima, pusseserė Bernice Baltutis, gi
minės — Simonas Butchas su šeima ir Mary Butchas su šeima, 
ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 14 d., iš koplyčios 8:30 
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka brolis, dėdė ir giminės.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

2,000 dol skolos už filmavimo 
aparatą, stočiai, už automobilį 
ir kt.

Neįskaitant susuktų filmų, ku 
rių dabar esą neįmanoma, įkai
nuoti, inventoriaus turima už 
4,771 dol.

Aulkų iš LTV rėmėjų per 3 
metus gauta 24,818 dali., ir už 
skelbimus televizijoj 43,832. Už 
filmavimo darbus kitiems gau
ta 24.17 dol. ir už suruoštas 
pramogas 1,714 dol. Pagrindi
nės išlaidos: 26 kanalo TV sto
čiai 33,456 dol., atlyginimas pro 
gramos vedėjui, 13,500 dol., fil
mų medžiaga 7,385 dol., už apa
ratų nuomavimą 1,172 dol. elek 
tra, šildymas ir kt. 2,502 dol. 
ir nuoma už -patalpas 3,617 dol. 
Apyskaita susirinkime buvo pa
teikta smulkiau detalizuota.

(Savo pranešime T. Siutas dar 
paaiškino, kad yra. paruoštas 
garsinis spalvotas filmas, kuris 
dar šių metų 'bėgyje bus rodo
mas Detroito 56 (TV kanale. Vie
toje šiuo reikalu rūpinasi LB 
Detroito apyl. valdyba, kuri 
tvarko ir šios programos fi
nansavimą. Spalvotas filmas 
televizijoj tęsis 1 vai.

(Susirinkimas išklausęs pra
nešimą, išreiškė norą, kad pro
grama nebūtų sustabdoma, bet 
tęsiama toliau. Šiam darbui su
stiprinti Liet. Šaulių s-gos atst. 
VI. Išganaitis ir Chicagos Ang
lijos Liet. (klubo atst. B. Sebas
tijonas čia pat pažadėjo pinigi
nę paramą. Eugenija Izokaltie- 
nė pažadėjo aukoti 100 dol. Su
sirinkime aukos nebuvo renka
mos, nenorint žmonių atbaidyti 
nuo būsimų susirinkimų.

Susirinkime dėl programos 
egzistenci jos naudingų minčių 
pareiškė ISt. Petersonienė, VI. 
Išganaitis, A. Alminauekas, E. 
Izokaitienė, St. Juškėnas, B. Se- 
Ibastijonaš, J. Breivė, M. Ka- 
šiuba ir kt. Buvo siūlyta pa
galbos prašyti ir iš tolimesnių 
lietuviškų kolonijų. Be to, buvo 
siūlytai, kad LTV valdyba su-

Dr. William Kiser ir dr. Magnus Magnusson demonstruoja naują žmo- 
’ gaus kūno dalių preservavimo aparatą Clevelando klinikose. Aparate 
galės ilgai išsilaikyti žmogaus kūno dalys, kol jos bus persodintos jų
reikalingam žmogui.

darytų komisiją, kuri paruoštų 
Lietuvių Televizijos administra
vimui statutą, ir projektą pa
teikti kitam susirinkimui.

Programos vedėjas IT. Šlutas 
duodamas susirinkusiems paaiš
kinimus, pranešė ir apie gautą 
“ultimatumą” ilšf 26 kanalo TV 
stoties administracijos. Kai sto 
ties administracija pareikala
vo sumokėti 3,000 doi., o nesu
mokėjus Skolos programa bū
sianti nutraukta, T. šlutas di
rektoriui paaiškinęs, jog jei lie
tuvių programa būtų uždaroma, 
tai nebūtų įmanoma sumokėti 
skolas, nes nebūtų iš ko mokė
ti. T. šlutas pasiūlęs už eigos 
programas nuo dabar mokėti 
savaitę pirmyn (po 260 dol. už 
vieną programą), o skolą mokė
ti dalimis per kelis mėnesius. 
Stoties direktorius su pasiūly
mu sutikęs ir programos dabar 
vėl tęsiamos.

Tarp kita ko T. šlutas paste
bėjo, jog žinąs, kad vienos tau
tybės programa turi 16,000 dol. 
skolos, tačiau savo programą 
tęsia ir tikisi išsilaikyti. Mūsų 
3,000 dol. skola nėra lengvai 
sutelkiama, bet dėl šios sumos 
likviduoti programą, lietuviams 
būtų negarbė.

Brangios žmonos netekus po sunkios ir 
ilgos ligos,

Prof. Aleksandrui Kučiūnui
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime. x

GYLIAI, MINELGAI 
IR LAFATINSKAI

Seattle, VVashingtou

Kad LTV programa galėtų eg
zistuoti ir išsikapstyti iš pini
ginių sunkumų, susirinkime iš
rinkta finansų telkimo komisija 
kurion sutiko įeiti: Eugenija 
Izokaitienė, J. Breivė, M. Kalsiu 
ba, St. Petersonienė ir J. Indriū 
nas. Be to, revizijos komisijon 
išrinkti: F. Greoiutė, T. Būta ir
J. Šlajus.

(Susirinkimui buvo pristatyta 
LTV valdyba: T. Šlutas, Ed. 
Vengianskas, Pr. Gramontienė,
K. Oželis, H. Zimimer, Ed. Vein 
greideris, A. Kleinaitis, B. Ju
rėnas ir B. Brazdžionis.

įSusirinkimas priėmė rezoliu
ciją, kurioje pabrėžiama, kad 
Lietuvių Televizija dirba lietu
višką kultūrinį darbą, stiprina 
lietuvybę, todėl dėtį daugiau 
pastangų ją išlaikyti. Prašyti 
lietuviškas organizacijas ir ge
raširdžius lietuvius visokerio
pai ją remti.

Juozas Šlajus

GINTARO AMŽIUS

Istorija sako, ikad (gintaro pre 
kybą prasidėjo labai seniai. Se
nųjų tautų gintaras buvo ląbai 
mėgiamas ir laikomas Baltijos

auksu. Romėnų rašytojas Ovi- 
dius savo Metamorfosėse jau 
kalba apie (gintarą, o rašytojas 
Martialis imperatoriaus Tito lai
kais * savo raštuose kalba apie 
bičių ir skruzdžių “inkliuzijas”,
t. y. augalų ir gyvių įakmienėji- 
mus gintare. Vėliau mokslas 
patvirtino, kad ilš tikrųjų rasti 
tūkstančiai įšalusių augalų ir 
gyvių, iš jų vien tik muselių ir 
uodų apie 650 rūšių. Tokie gy
vių įšalimai gintare yra didelė 
brangenybė ir, be to, iš neatme
namų laikų gyvūnų pasaulio pa 
žinimo liudytojai, nes niekur 
kitur tie gyviai ir augalai taip 
saugiai nebūtų išlikę, kai gin
tare.

Gintaro tyrinėtojas ir žino
vas, prof. dr. K. Andree apie 
gintaro susidarymą ir jo amžių 
sako, kad gintaras yra suakme
nėję medžio sakai, kurie susi
darę maždaug prieš 30.000.000 
— 50.000.000 metų.

Gintaro susidarymo sritis bu
vo vadinamoji Fennoskadija su 
savo milijonus metų augusiais 
pirmaisiais gintaro milškais.

J. Mškns

DRAUGĄ®, pirmadienis, 1069 m. spalio mėn. 13 d.

Mirus
A. + A.

JURGIUI TEKORIUI
sūnui ALGIUI su šeima, mūsų mielam prieteliui ir 
visai velionės šeimai reiškiame užuojautą.

Dalė ir švitrius Gotceitai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 VVest 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. A

ALBERT YAKIMAUSKAS
Gyveno 5322 So. RMgeway 

Aveniu©, Chicago, Illinois.

MirS spalio 10 d., 1969 m., 
sulaukęs pusės amžiaus.

Gilmė Lietuvoje, Rinkių pa
rapijoje. Amerikoje Išgyveno 
56 metus.

Giliai nuliūdę liko: iniona 
Konstancija, po pirmojo vyro 
Rimkevicz, po tėvais Koncevi
čius, posūnis A'lphoinse Rim
kevicz, nuarti Barbara, anūkė 
Viktorija, ’ pusbrolis . Julius, jo 
žmona su šeima gyv. Indiana 
valstijoj lr daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. Bieliū
no laid. koplyčioje, 4348 South 
California Avenue. Laidotuvės 
ivyks antradtilenj, spalio 14 d., 
8:30 vai. ryto iš koplyčios į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios parap. bažnyčių ir 
iš jos i Šv. Kazimiero kapines.

Praneša.nuliūdusi žmona, po
sūnis lr kiti giminės.

Laidotuvių direkt. P. Bieliū
nas. tel. LA 3-3572.

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

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 

Tune-np ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9588 

idllfllliiiiiiiiiiliillilllllillllllllllllllllllb

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms Dragoms 
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILLS GPLINYOIA
2443 W. 63rd Street, Chicngo, Illinois 

Tei. PR 8-083(3 — l’R 8-0834

HWT pvrrro "TNW*TTnW”

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

Perskaitė Draugą, duok’te kitiems pasiskaitvti

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad šių 
mietų Bpalio mėn. 11 d. 4:45 vai. ryto su šiuo pasauliu atsi
skyrė mūsų mylimas brolis, švogeris ir dėdė

A|A

VIKTORAS ŠČIUKAS
Gyveno 2036 W. Hopkins Place, Chicago, Illinois.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 20 metų.
Kūnas pašarvotais Petkaus Marųuette Funeral Home, 2533 

West 71st Street. Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 14 d. iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo švč. M. Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Seserys, brolis ir jų šeimos.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. 476-2345.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

VALERIA MANKUS
po tėvais GRUŠAITĖ

Gyveno 3250 W. Marųuette Rd.
Mirė spalio 10 d., 1969, 4 vai. vak.
Gimė RadviliSkio mieste. Kilo iš Šiaulių apskrities.
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edward Mankus ir marti 

Margi, anūkai: Judy, Gary, Jeffrey, švogeris William Mankus ir 
jo žmona Konstancija ir jų duktė Irene Norbut ir jų šeima, giminės 
Amelia Ciakas ir jų šeima ir kiti giminės ir draugai, Lietuvoje 
liko brolis Juozas Grušas ir jo du sūnūs Romas Grušas ir Vy
tautas Grušas ir jų šeimos, mirusio vyro Petro Mankus Giminės 
Vinco Repšio šeima ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71st. St.
Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 14 d., iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

* ' Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai ir Švogeris.

Laidotuvių direktorius dėl informacijos skambinti tel. 927-
1911.

ELENAI KUČIŪNIENEI
mirus, jos vyrui muz. ALEKSANDRUI KUČIŪ
NUI, sūnui JURGIUI, seserims ANTANINAI 
LUKŠIENEI, EMILIJAI GRUODIENEI ir MA
RIJAI ALMINIENEI, broliui ALBERTUI VYČIUI 

A. A. ir velionės vyro sesutei EUGENIJAI MEŠKAUSKIE
NEI ir jų mamytei EMILIJAI KUČIŪNIENEI nuo
širdžią užuojautą reiškia

JUOZAS STANAITIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

2424 W. 69th Street Tel. REpublle 7-1218 
2314 W. 23rd Place______ Tel. Vlrginia 7-6672

_ PETRAS BIELIONAS
4848 S. California Avė. Tet LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Avė. TeL YArda 7-8401 1446 S. 50th Avė., Cicero, IU. Tel. OL 2-1008

-- -d

3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3819 Š. ĮjtĮjainięa Avė. Tel. VA 7-I138-US9

VASAITIS - BUTKUS
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X .Marijonų .bendradarbių 
Chicagos apskr. susirinkimas 
įvyiks šį trečiadienį, spalio 15 
d., 7 vai. vak. vienuolyne prie 
Draugo. Jau tik 3 savaitės be
liko ligi mūsų rengiamos žaidi
mų popietės, todėl į šį sus-mą 
prašome atvykti visas skyrių 
valdybas ir, jei galima, atnešti 
surinktas dovanas laimėji
mams. Žaidomų popietė įvyiks 
sekmadienį, lapkričio 2 d., vie
nuolyno svetainėje.

X Lietuviškos spaudos darbus 
remia skaitytojai aukomis. Pra
tęsdami prenumeratą, aukų' at
siuntė: 4 dol. — Veronika Dau
gėlienė; 3 dol. — Vyt. Ripsikis; 
2 dol. _ Brigita Perrey; 1 dol.
— Ad. Ūselis. Visiems nuošir- 
džaj dėkojame.

X Cicero Lietuvių namų sa
vininkų d-jos susirinkimas į- 
vyksta šį antradienį 7:30 v. v. 
Liberty salėj. Visi namų savi
ninkai Ikviečiami atsilankyti.

— Kun. Juozas Vaišnys, SJ,' 
ryšium su lietuvos jėzu'tų 400 
metų sukaktimi, ruošia specialią 
programą Lietuvių forumo ra
dijo valandai, kuri bus pateikta 
spalio 18 d.

X Lietuvių Fronto • bičiulių 
Chicagos apygardos susirinki
mas bus spaflio 17 d., penkta
dienį, Jaunimo centro apatinė
je salėje. Pradžia 8:30 v. v. Pa- 
grindnė programos dalis — 
kun. J. Kubiliaus, SJ, paskaita
apie šių dienų rūpestį_ hipius.
Bičiuliai maloniai kviečiami da
lyvauti.

X Mokslo ir kūrybos šnipo- 
ziumo proga, lapkričio 29 d. Chi 
cagoje Giharikos restorane, 6301 
W. 63rd Str., yra ruošiamas 
banketas. Banketo metu visuo
menė turės progos arčiau susi
pažinti su lietuviais mokslinin
kais ir su ja-s pabendrauti.

X “Draugo” romano konkur
sui rankraščius įteikti reikia li
gi lapkričio 1 d.

X Gražina Musteikienė atos
togauja Phoenix, Arizonoj, pas 
gen. Mi eželį su ponia, jie prieš 
keletą mėnesių persikėlė iš Chi
cagos, gėrėdamasi gražiu oru 
ir uikia Arizonos gamta.

X Vaistininkas K. Jonaitis
išgulėjęs mėnesį šv. Kryžiaus 
ligoninėje, grįžo į namus, ir 
baigia sveikti.

X “Margučio” radijo valan
dėlės metu spalio 14 d. kun. T. 
A. Tamošaitis, (SJ, kalbės tema 
“Ar Kristus varė lauk velnius”.

X Kas remia mūsų spaudą— 
drauge ir lietuvybę stiprina. 
Tai žinodami skaitytojai, atnau
jindami prenumeratą ar apmo
kėdami sąskaitas, ir aukų pri
deda. Aukojo: po 3 dol. — V. 
Jasinevičius, M. Stankaitis, T. 
Šaulienė; po 2 dol. - J. Pankus, 
VI. Kuodys; po 1 dol. — K. Ru- 
daitytė, Marcellla (Stulginskis 
De Witt. Visiems geradariams 
dėkojame.

X Ateikit palyginti: Sylva- 
nia spalvotos TV paveikslas
— pats natūraliausias. Gradins-
kas, 2512 W. 47tli St., FR 6- 
1998. (sk.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $25,000. vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 149 dol., pas Frank Zapoli 
jūs mokėtumėt 117 dol., sutau
pydami 82 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (pr.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm, R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1284. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(ak.)

X Pov. Dirkis, ilgametis B.- 
LjP.T. klubo Krivūlės pirminin
kas, atsisakė savo pareigų, ku
riose išbuvo vienuolika kaden
cijų, bet buvo išrinktas garbės 
pirmininku.

X Balzeko L'etuvių kultūros 
muziejuje bus kursai, kaip pa
gaminti lietuviškus kalėdinius 
papuošalus. Juos galės (lankyti 
suaugę ir vaikai. Kursai vyks 
penktadieniais. P.rma diena bus 
lapkričio 7 d. 7:30 _ 9 v. v.

X Mokyt. J. Kreivėnas yra 
pakviestas Brighton Parko mo
kyklos lituanistinės 'klasės dai
nų mokytoju, vietoje mirusio 
a. a. J. Bertulio.

X Dr. & Mrs. Marija Weber, 
Oak Lawn, III., atnaujindami 
“Draugo” prenumeratą, - pridėjo 
5 dol. auką spaudai paremti. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Cicero kolonijos lietuviai 
norį atiduoti savo auką Balfui, 
gali ją įteikti šv. Antano tau
pymo ir skolinimo įstaigoj O. 
Zaidslkienei.

X Lietuvos Vyčių sendrau
gių kuopos susirinkimas įvyks 
spalio 15 d., trečiadienį, 8 vafl. 
v. Vyčių namuose, 2451 W. 47 
st. Visi nariai ‘kviečiami susi
rinkti, nes yra svarbių reikalų. 
Prašome atsivesti ir naujų na
rių.

CHICAGOS ŽINIOS
PASKIRTAS GANYTOJU Į 

NAUJĄ VYSKUPIJĄ
Ghicagos vyskupas augzilia

ras John May, Extension misi- 
jinės draugijos pirmininkas ir 
Kristaus Karaliaus parapijos 
Kdebonas, buvo popiežiaus Pau
liaus VI paskirtas vyskupu or
dinaru naujai sukurtai Mobile 
vyskupijai, Alabarna valstijoje, 
yyskupas gavo žinią apie skyri 
mą vieną dieną po tėvo mirties, 
kuris Ibuvo palaidotas pereitą 
penktadienį.

KOLEKTA MISIJOMS

Sekmadienį visose parap nė
se Ghicagos bažnyčiose buvo 
skaitytas kardinolo Cody laiš
kas, raginąs tikinčiuosius būti 
dosniais spalio 19 d. specialiai 
kolektai, skiriamai Tikėjimo pla 
tinimo draugijos siekiams.

SUTIKPDINS ŠAUTUVUS

Chicagos polic'ja išsiuntė 
1,553 konfiskuotus šaudomuo
sius ginklus į Inland Steel kom
paniją, kur jie bus sutirpdyti. 
Kartu ten išsiųsta 29 dėžės ki
tų ginklų, įskaitant daug peilių.

NESPĖJA IŠKIRSTI MEDŽIUS
Miesto miškininkystės sky

rius nespėja iškirsti 22,000 šį
met mirusių nuo olandiškos li
gos vinkšnų. Iki šiol iškirsta 
16,000. Bet metai buvo pradėti 
su 20,000 neiškirstų medžių skai 
čiumi. Skyrius kitus metus pra 
dės su 26,000 neiškirstų medžių. 
Kur nespėjama iškirsti medžius, 
darbininkai bent nuplauna ne
gyvas šakas, kad neužkristų ant 
praeivių.

SPROGO PADANGA

Remontuojama sunikvežimio 
padanga sprogo MLT garaže, 
4921 S. Racine. Žuvo 10 vaikų 
tėvas Ed. Baldwin, 4002 W. 
Roosevelt.

Danutė Petkūnaitė per radio forum, Balfo vajaus pradžo's išvakarėse, skaito reportažą. Programos 
lyviai iš k. į d.: O. Zailskienė, L. Šimutis, inž. A. Rudis, V. Šimkus, A.Dzirvionas, M. Rudienė.

da-

IŠ ARTI IR TOLI
J A VALSTYBĖSE
Californijos Lietuvių ra-

BRAZILIJOJ
Mirė Antanina Idikienė.

dijo parengimas — įvyks Los Rugsėjo 23 d. įSiao Paulo mies- 
Angeles, spalio 25 d., lietuvių te mirė Antanina Cemankaitė -
parapijos salėje. Programoje 
dalyvauja solistai Birutė ir Ri
mtautas Dabšiai. Jiems akom
panuoja Raimonda Apeikytė.

— Lietuvos Valstybės kon
sulato 30-ties metų įsteigimo 
minėjimas įvyksta spalių 26 d., 
1 vai. p. p. Los Angeles, Calif., 
Ambassador viešbutyje, Embas 
sy salėje. Visi lietuviai kv.ečia- 
mi dalyvauti.

.Joseph O. G itu-, Mar anapolio 
paruoš, mokyklos vicedirektorius.

AUSTRALIJOJE

— Lietuvių sporto klubas
“'Kovas” jau daugelis metų sėk
mingai veikia Australijos lie
tuvių tarpe, apjungdamas ne
maža jaunimo. Rungtyniauja su 
latviais ir su kitų tautybių spor
tininkais.

LĖKTUVŲ NELAIME 
IŠVENGTA

Iš Londono pro Montrealį į 
O’Hare aerodromą atskridęs 
BOAC spraiusminis lėktuvas iš
vengė susidūrimo su dviejų mo
torų lėktuvu virš Northbrook. 
Federalinės aviacijos adminis
tracijos (FAA) pareigūnai tiria 
įvykį.

MIESTAS SPARČIAI AUGA

Dr. Constantinias Dojdadris, 
urbanistikos klausimų žinovas 
teigia — Chicagos metropolija 
kasdien plečiasi 7^2 pėdos, at
seit puspehktos mylios kasmet. 
Jis pranašauja, kad 2000 metais 
Chicaga sieks nuo Miihvaukee 
iiki Buffalo.

Smagu vaikams dainuoti Šilo įiiik "*

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Idikienė, 78 metų amžiaus. Ve
lionė buvo gimusi Kybartuose, 
vėliau ilgiau gyveno Virbalyje 
ir Vilkaviškyje. (Su šeima poka
rio metais atvykusi Brazilijon, 
gyveno pas sūnų Algirdą. Ve
lionės vyras Ignas Brazilijoje, metais. 
mirė prieš iketverlu metus.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Kun. dr. A. Matulaičiui,

MIC, spalio 19 d. sueina 75 me
ta.. Tą dieną liet. bažnyčioje 
Londone bus iškilmingos pa
maldos, o lapkr. 15 d. sukaktu- 
vininko garbei ruošiama vaka
rienė Londono liet. sporto ir so
cialinio klubo salėje.

— Lietuviška mokykla Lon
done moksllo metus pradėjo su 
dainomis ir šokiais. Pamokos 
vyksta kiekvieną šeštadienį po 
pietų.

— Paulius Dobrovolskis ir 
Birutė Liūdžifitė 3ukūrė lietu
višką šeimą. (Moterystę palai
mino kun. dr. A. Matula tis. Po 
vestuvinei kelionei jaunieji bu
vo išvykę į Ispaniją.

— “Gražinos” moterų drau
gija Coventryje spalio 25 d. 
ruošia metinį pobūvį su menine 
dalimi.

— Miunchene leidžiamas b iu
letenis - žurnalas “Freie Presse 
-Korrespondenz” perėmė iš vo
kiečių ikalba leidžiamojo Eltos 
biuletenio esminę dalį studijinės 
apžvalgos apie sovietinį ūkį Bal
tijos kraštuose 1968 metais. Ap
žvalga parengta remiantis statas 
tikos duomenimis apie žemės 
ūkio ir pramonės gamybą Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj 1968'giltą, atbalsį.

(E)
— Alfonsas Krivickas, Va

sario 16 gimnazijos mokytojas, 
atšventė savo pusės amžiaus 
sukaktį. Gimnazijoje vadovauja 
dailės darbų studijoms, aflety- 
visd reiškiasi* LB darbuose, kul
tūriniuose parengimuose ir kt.
Dvyliką jo buv. mokinių pasi
rinko dailės studijas.

KELETAS MALONIŲ VALAN
DŲ LIETUVIŲ RADIJO 
FORUMO STUDIJOJE

Kpaljo 4 d. (per lietuvių foru
mo radiją buvo pakalbėta Bal
fo reikalais. Kalbėjo Balfo vete 
ranas apskrities valdybos gar
bės pirm. Leonardas šimutis, 
apskrities valdybos pirm. V. 
Šimkus, Cicero sk. pirm. O. 
Zailskienė ir Bialfo direktores 
A. Dzirvonas. Gražiai pasirodė 
Cicero jaunimas. Danutė Petkū 
naitė sklandžiai paskaitė dalę 
žurnalisto J. Janušaičio paruoš
to reportažo. (Tokia Letuvaitė 
— garbė tėvams, skautams ir 
jos lituanistinėms mokykloms 
(kasjdien ji lanko pradžios, o 
šeštadieniais — dar ir aukštes
nę lituanistinę mokyklą). Yra 
tėvų, kuriems “per sunku” sa
vo vaikus išlaikyti nors vienoje 
iš jų. Ką jau bekalbėti apie da
lyvavimą organizacijose, iškyla 
vimą ar stovyklavimą...

Keletas sekundžių prieš de
vynias. Transliacija baigiama. 
Iš visų veidų spindi malonus pa
sitenkinimas : Balfo vajaus įžan 
ga praėjusį sklandžiai, be kliū
čių. Reikia tikėti, kad artimui

kiems kultūriniams užmojams, 
matysime, kad čia gimusiai šei
mai yra laibai daug, nuostabiai 
daug. štai jie ir tą vakarą Bal
tui paaukoja visą š.mtinę.

P. Zailskas

GAUSIAI DALYVAVO 
PAMALDOSE

Rugsėjo 13 d. 9 vai. t. jėzui
tų koplyčioje, buvo šv Mišios 
už šaudės Emilijos Petrauskai- 
tės vėlę. Mišiose dalyvavo šau
lės ir (šauliai, Tuo pačiu laiku 
Chicagos Aukšt. Lit. mokyklos 
mokiniai su mokytoja, savo pir
mos mokslo dienos proga, atėjo 
pasimelsti, kad geriaus sektųsi 
mokslas. Kunigas pasakė labai 
gražų pamokslą. Koplyčia buvo 
pilna mokinių, kurie laikėsi pa
vyzdingai gražiai. Manau, kad 
už tai turime būti dėkingi mo
kytojams, tėveliams ir patiems 
mokiniams. Reikia tikėtis, kad 
tokie mokiniai bus labai mūsų 
tėvynei reikalingi. Mums lietu
viams reikia pagal savo išgales 
tas gražias lituanistines mokyk
las remti. A. B.

_  Chicagoje yra parapijose
padėti paskleistos mintys atras ar kitose pareigose sielovadoje
jautriose lietuviškose širdyse

Šiai radijo valandai, kaip ir 
visuomet, gražiai vadovavo Vy
tautas Kasniūnas.

besidarbuoją 1239 katalikai ku
nigai pasauliečiai ir 1242 kuni
gai vienuoliai.

— Manchesterio lietuvių kul
tūrinis ratelis leidžia “Šiaurės 
Anglijos lietuvių biuletenį.” 
Paškutinis 7 numer s buvo skir
tas Manchesterio lietuvių socia-

Kai visi po šio “sunkaus” dar 
bo kiek atsipeikėjo, vajšingieji 
šeimininkai, savo jauniausios 
dukrelės Rožytės padedami, pa
kviečia viešnias ir svečius pasi- 
stipr.nti sočiais užkandžiais ir 
kavute.
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Toliau benediktinas, V. Šim
kaus padėkos žodis šeiminin
kams ir, M. Rudienei vadovau
jant, skambios lietuviškos sutar 
tinės užlaiko malonioj nuotai
koj visus iki vėlumos. Jau ir 
taip patenkinti to vakaro daly- Mok. Zuzana Girdvainytė, istorikė, 

kalba apie šeimos žaizdų gydymą 
Alvudo surengtoj Šeimos Šventėj.

i vo ir Leningrado šunų auginto
jai.

Lenta, įmūryta Vasario 16 gim
nazijos sienoje atžymėti, stambiuo
sius rėmėjus 1953 — 1956 m. Gim
nazijos reikalams Amerikos ietu-

linio klubo 20 m. sukakčiai pa- v'ai kasmet sudeda apie 25.000 do
minėti. Renkama medžiaga klu
bo istorijai.

— Sutuoktuvių rūmus projek
tuojama statyti Vilniuje, Čiur
lionio gatvėje, kur dabar yra 
paminklų dirbtuvė. Tad bus sa
votiška “komunistinė bažnyčia”, 

, 'kurioje rusų valdininkai ne tik 
tuoks pagal Okupantų kuriamas 
apeigas, bet bus ir midaus ba
ras, foto atelje, reprezentacinės 
salės, archyvas ir (kt.

AUKOS LIETUVIŲ 
FONDUI

lerių.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— A. a. Ona Čem auskienė

rūgs. 21 d. mirė Ketteringe, su
laukusi 74 m. amžiaus. Velionę 
palydėjo kun. S. Matulis ir ne
mažas Ketteringo lietuvių bū
rys. ...;.

— Derby lietuviai nuoširdžiai 
bendrauja su vietos latviais, 
palkviesdami vieni kitus į savo 
ruošiamus parengimus.

— Lietuvos kariuomenės mi
nėjimą ruošia Derby lietuviai 
lapkričio 29 d., kuriame bus ro
domas filmas iš liet. skautų sto 
vykios lietuvių sodyboje.

VOKIETIJOJ
_  Stasys Motuzas, šiuo me

tu gyvenąs Vechtoje, Vak. Vo
kietijoje, plačiai žinomas 'kaip 
dievdinbys — drožinėtojas. Iš 
turėtų 80 drožinių 65 darbus 
jis perleido prel. Pranciškaus 
Juro vedamam Alkos muziejui 
Putname (ne Vokietijos liet. 
bendruomenei, (kaip buvo spau
doje Skelbta). Drožiniai jau pa 
siekė JAV-bes ir yra prel. Juro 
globojami.

— Lietuvių kultūros dienas
ruošia Vokietijos LB š. Reino - 
Westfalijos vadovybė. Numaty
ta plati programa. Lapkr. 22 d. 
Duesseldorfe - Wersten bus 
tautos šventės minėjimas ir flei
ta programa.

— Dr. J. Gurklevičius vado
vauja Miesau lietuvių (bendruo-

Nuotr. M- Našio 1 Jueuės akyriua.

L etuvių Fonde įamžinti mirusieji 
gyvųjų lietuvių eilėse: a. a. žurna
listė Emilija Petrauskaitė su $225.- 
00 įnašu. J. ir S. Graužinių rūpes
čiu giminės ir draugai suaukojo 
$125.00 vietoje gėlių ir testamentu 
velionė LF paliko $100.00.

A. a. Jacenta ir Andrius Traina- 
vičiai su $300. Įamžino dr. V. ir B. 
Vaprockiai.

A: a. Joniškiečiams Žuvusiems ir 
Mirusioms dėl Lietuvos Lalsvčs pa
gerbti ir Įamžinti $500.00 įnašas. 
Aukoio: po $200.00: Liudas ir Ona 
Šimaičiai ir Ona Kazlauskaitė - 
Kasperavičienė, $100.00 — inž.
Petras Kazlauskas. A. a. Valerija 
Vasaitienė su $235.00 įnašu. Auko
jo: Jckubas Trečiokas $25.00, D. G.

turistų, jų tarpe ir' Krtvcikal $15.00, L. Eurkcos $12.00 ų, jų pc i io oo. g A Bačkaičiai, J. E.
Baliai, L. E. Dambriūnai, F. V. 
Giedriai, L E. Kačinskai, P. E. Ma
žeikai, B. N. Paralmskai, A. L. Fla
teriai, V. J. Rutelioniai, A. K. Ty
liai, A. J. Vaičiulaičiai, R. A. Zalu- 
bal, Ignas ir Birutė, J. Brazauskus, 
M. Gureckas ir St. Nutautas; po 
$5.00:J. A. Aisčiai, L. E. Babriai, N. 
B. Tautvilai, V. R. Viliamai; $3.00 
— S. A. Kinduriai. A. a. Emilija 
Galinienė su $100.00 įnašu. Auko
jo: dr. P. E. Galinis $35.00, A. Lau 
ras $25.00, inž. B.V. Galinis $15.00, 
po $10.00: Ona Ivaškienė ir Gedi
minas Ivaška, $5.00 — Lucy Her- 
manavičius. A. a. Petronėlė Ališaus
kienė su $100.00 įnašu. Įamžino ve
lionės vyras Pranas Ališauskas.

A. a. Jurgis Juodžbaks su $100.- 
oo. Įamžino velionio žmona' Ona 
Juodžbalienė (Kanada).

A. a. Stanislovas Račkauskas su 
$100.00 įnašu. Įamžino Marija 
Kšečkaus kienė.

_  A. Dagelio knygelė (79
pusi.) apie Panevėžį išleista 
okup. Lietuvoje. Duota kiek ži
nių apie Panevėžio senovę, bet 
daugiausia vietos skirta “komu
nizmo laimėjimams” ir propa
gandai.

— Kirgizų meno kolektyvai 
iš Azijos užplūdo Lietuvą ir kon 
certavo Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje.

— V. Chirazovo, H Liet. ko
munistų partijos sekretoriaus,
Maskvos atsiųsto ruso (bolševi
ko Lietuvai tvarkyti, galia vis,, , ....... - * .. kų apdovanoti įdomiais suveny-stipnnama. Dažnai jis priima I “ J
įvairias delegacijas ir kalba “lie

— Gintaro muziejus Palan
goje, kitados grafų Tiškevičių 
įkurtas ir vėliau kiek praplės- 

' tas, yra ne tik Lietuvos žmo
nių, bet ir Sovietijos gyventojų 
lankomas. Ligi šiol jį aplankė 
milijonas
pats Sovietijos ministras pirmi
ninkas Aleksiejus Kosyginas. 
Pastarajam muziejus labai pa
tikęs ir jis svečių knygoje pa
žymėjęs, kad muziejų reiktų iš
plėsti. Tai, tur būt, pats geriau- 
riausias įrašas lietuvių naudai, 
kurį kada nors okupantai 
yra palikę.
viai dar buvo malonių šeiminin-

raas.
tuvių tautos vardu”.

— Kvarciniai smėliai Anykš
čių apylinkėse, kaip parodė pa
skutiniai tyrimai, esą labai ge
ros rūšies ir prilygsta goriau
siems pasaulyje smėliams. Smė 
lis kasamas ir vežamas į stiklo 
fabrikus; gautasis, stiklas nau
dojamas vietoje ir siunčiamas 
į Rusiją. Nežiūrint fakto, kad 
kvarcinio smėlio daug iškasama, 
jo paikalksią 60 metų.

__ Biržuose atidaryta konser
vų gamykla.

— Dekoratyvinių šunų pa
roda įvyko Kaune. Joje dalyva-

BANGA
IV, itadio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas 
5649 W. 63rd St. — Tel. 434-042 J 

Vakarais skambinti VVA 5-3601 
P. Rudėnas K. Šimulis

Taip poniai Rudžiai kas savai 
tę parūpina įdomias programas, 
paaukoja savo šeštadienių lais- 
vaflaikį, apmoka radijo stočiai 
nemažas sąskaitas ir dar šiltai 
priima programų dalyvius, ku
rių kartais susidaro ne viena 
dešimtis. Jei dar prisiminsime 
studijos įrengimus ir ponų Ru
džių duodamą paramą lietuviš-

LF adresas: 6643 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629,

telef. 778-2858. (pr.)

HIGH A T E S

4.75% 5.25%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, IUinoia 60632 LA 3-8248


