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Brutalūs
riaušininkai
VVashingtone

JAV prezidento įvesdinimo me 
tu pagrindinis radijo ir televizi
jos dėmesys buvo atkreiptas į pa
tį prezidentą ir jo aplinką,, ta
čiau visuomenė turėjo progos ma 
tyti ir grupes hipių bei kitų de
monstrantų. “Chicago Tribūne” 
įdėjo savo bendradarbio R. Ko- 
ziol platesnį pranešimą tuo klau 
simu.

Jam pavyko susekti, kad riau
šininkai siekė kelti sąmyšį, kliu
dyti iškilmes, grumtis su policija. 
Jų “žygdarbiai” vyko per tris die 
nas ir buvo suimta 109 jų žmo
nės. Sužeista apie 30 policininkų 
ir demonstrantų. Suimtieji buvo 
pakaltinti policininkų puolimu, 
pavojingų ginklų nešiojimu.

Tie patys organizatoriai 
Washingtone ir Chicagoje

Washingtono demonstracijos 
buvo panašios į pernai vasarą į- 
vykusias Chicagoje demokratų 
rinkiminio suvažiavimo metu. A- 
bejas organizavo vadai sąjūdžio 
“National Mobilization Cdmmit 
tee to End the War in Vietnam” 
(sutrumpintai NMC). Jų vadų 
tarpe yra David Dellinger ir Ren 
nie Davis. Jie savo raštines Wash 
ingtone buvo įsteigę du mėnesiu 
prieš sausio 20 d. iškilmes. Chi
cagoje NMC vadai ruošėsi pusę 
metų.

Kaip Chicagoje, taip ir Wash 
ingtone tas National Mobiliza
tion Committee to End the War 
in Vietnam susilaukė talkininkų 
iš kovingųjų yipių (Youth Inter
national Party) ir kitų prieš ka
rą veikiančių grupių, bet visą pla 
navimą ir demonstracijų finan
savimą atliko minėta NMC gru
pė. Iš pašalinių talkininkų akty
viausias buvo “Ohio Students 
for a Democratic Society” sky
rius.

Pogrindžio laikraštis
Penktadienį prieš iškilmes tie 

demonstrantai išleido slaptą laik 
raštį, ragindami imtis gyvesnės 
veiklos Pennsylvanijos gatvės 
šiaurinėje pusėje, nes pietinėje da 
lyje, susirėmus su policija, nebus 
kur išbėgti. Susidūrimuose su po
licija pirmavo yippiai ir Ohio 
S.D.S. nariai. Jie mėtė į preziden 
to palydą akmenis, lazdas, kiau
šinius, triukšmą keliančius sprog 
menis, dažų butelius. Niekam ne 
pataikė, bet vienas parašiutinin
kų karys buvo sužeistas, kai mes
tas akmuo smogė į galvą. Visi 
protestuotojai, užėmę vietas pir
mose eilėse, dėvėjo kariškus ar 
sportininkų šalmus.

Ties Baltaisiais Rūmais pohci 
jai net teko pamojuoti savo lazdo

Įvesdinimo iškilmėms Washingtone pasibaigus... naujasis prezidentas 
R. Nixonas pasirašo pirmuosius raštus Baltųjų Rūmų kambary

“Apolio 8” skrydis atžymimas ir 
pašto ženkle — jis bus išleistas ge
gužės 5 d. Houston mieste, Texase

Čeky liberalai grįžta
Bet žada vėl vykti j užsienį
PRAHA. — Du žymūs čekų 

laisvėjimo veikėjai, buvę užsie
ny, ekonomistas prof. Ota Šik 
ir buvęs rašytojų draugijos pir
mininkas E. Goldstuecker nu
mato grįžti į Prahą, šik sovie
tų buvo kaltinamas siekęs ūki
nių ryšių su Vakarais.

jšik pareiškė, numatąs vėl 
grįžti į Šveicariją, gi Goldstue
cker į Angliją, kur jis dėstė 
Sussex universitete.

Manoma, kad prof. šik siek
siąs apsiginti partijoje, nes joje 
vykdomi jį kaitiną tyrinėjimai. 
Spėjama, kad partija sutikusi 
leisti jiems grįžti, nes norėta 
nusileisti pažangiųjų komunis
tų reikalavimams.

mis, kai demonstrantai buvę 
įžūlūs ir kai reikėjo juos išblaš
kyti. Riaušininkai policininkų ad 
resu vartojo nešvankius žodžius, 
vadindami kiaulėmis, priminda
mi Chicagą ir kitais būdais rody
dami savo neišauklėjimą ir bru
talumą.

Iš kur tūkstančiai dolerių 
maištininkams?

Sekmadienį, sausio 19 d. dalis 
tų yippių ir kitų karingųjų vyk
dė savo paradą, gi apie 3,000 jų 
buvo susirinkę palapinėje, pasta
tytoje netoli Washingtono pa
minklo. Į juos kalbėjo Dillinger. 
Vienas iš yippių sušuko: "Nusi
bodo jau mums klausytis kalbų. 
Mes patys žinosime kaip išvysty
ti veiksmą”.

Vyriausybės įstaigos ir dauge
lis piliečių svarsto, iš kur tie ne
valyvi demonstrantai gavo lėšų 
stambioms išlaidoms apmokėti. 
Jie įsigijo šimtus bilietų paradui 
stebėti. Vien ta didžioji NMC pa 
lapinė jiems kainavo per 10,000 
dol., neskaitant apdraudos, gar
sintuvų, raštinėms patalpų, spau 
dos išlaidų. Jau tai rodo, kad čia 
užnugary slypi paslaptinga, prieš 
valstybinė jėga. J. Daugi.

PENKI ŠŪVIAI TIES KREMLIUMI
Žinia sovietų tepaskelbta 24 vai. po įvykio praslinkus — Sužeistas šoferis, sargybi
nis, bet nepaliesti keturi kosmonautai — Jaunuolis šovęs, kai kosmonautus į Krem
lių lydėjo Podgomyj ir Brežnevas — Tai esąs protiniai nesveiko veiksmas... — 
Klausiama: ar rūpėjo nušauti kosmonautus- didvyrius ar ką kitą?

Penki šūviai kosmonautams 
artėjant prie Kremliaus vartų

MASKVA. — Vakar pasaulį 
apskriejo žinia apie šūvius Mas
kvoje, paskelbta pavėluotai, 24 
valandoms nuo įvykio praslin
kus. Žinia paskelbta bei patvir
tinta tik spaudos atstovams 
kreipusis į vyriausybę ir papra
šius smulkmenų.

Tai įvyko trečiadienį, ketu
riems sovietų kosmonautams iš 
Vnukovo aerodromo vykus į 
Kremliaus rūmus, kur įvyko 
iškilmės, dalyvaujant 6.000 sve
čių su valdžios atstovais, dip
lomatais bei Vakarų spaudos 
atstovais.

“Tass” buvo priverstas vakar 
paskelbti, kad protiniai nesvei
kas vyriškis (vėliau pažymėta, 
kad jis — dvasiniai pakrikęs 
šizofrenikas...) priartėjęs prie 
automobilių vilkstinė®, lydėju- 
sios kosmonautus ir paleidęs ke
lis šūvius. Sunkiai sužeistas ma
šinos šoferis, vienas sargybi
nių, lengvai — kosmonautas G. 
Beregovoi, vykdęs skrydį ap
link žemę praėj. metų spalio m. 
Pasikėsintojas suimtas.

Ties Kremliaus vartais, 

miniai stebint..

Tiėk paskelbė oficialūs šalti
niai. Nenurodyta, kad be kos

Palacho laidotuvės -
neramumų grėsmė

Prisibijoma neramumų,
“per skubių veiksmų”

PRAHA. — Čekų krašto vy
riausybė vakar įspėjo: šešta
dienį numatytos susideginusio 
studento Jan Palacho laidotu
vės neturinčios būti “neatsakin
gų gyventojų” panaudotos kelti 
neramumams ar “per skubiai 
vykdomiems veiksmams”.

Gynybos ministeris M. Dzur 
kreipėsi į kariuomenę — ji pri
valanti klausyti karinių vadų 
įsakymų ir ypatingai “staigios 
politinės krizės, ryšium su J. 
Palacho mirtimi, metu”.

Trečiadienį posėdžiavusi če
kų vyriausybė pripažino, kad 
po Palacho žygio sekę dar trys 
bandymai suideginti, nepaisant 
įvairių priežasčių, turį “tam tik
rą ryšį su bendra atmosfera”.

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 196 JAV 
kariai.

• P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky atvyko į Paryžių.

KALENDORIUS
Sausio 24 d.; šv. Timotiejus, 

šv. Teorogita, Rainis, Gaivilė.
Sausio 25 d.: šv. Artemas, 

šv. Agapė, Viltenis, Žiede.
ORAS

VVINDY & COOLER

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
žymiai šalčiau, galimas sniegas, 
temp. sieks daugiau 20 1. F., 
ryt — galimas lengvas sniegas, 
vėjas, šalčiau.

Saulė teka 7:10, leidžias 4:54.

monautų, kitame automobily 
vyko du iš Kremliaus trijulės 
valdovų — A. Sovieto prezidiu
mo pirmininkas N. Podgomyj 
ir sovietų kom. partijos sekre
torius L. Brežnevas, be to, vi
sa eilė kitų pareigūnų, karių 
ir kt.

Tai įvyko ties Kremliaus var
tais, susirinkus tūkstantinei 
Maskvos gyventojų miniai. Vė
liau paaiškėjo, kad jaunas pa-

Šūviai ties Kremliumi — įspėjimas 
ateičiai

a a

Budistai susidegindavo Vietname 
taip pat protestą reikšdami

Parlamento nariai atsistojimu 
pagerbė Palachą

Palach, jam sekmadienį mi
rus, jau virto tautos didvyriu. 
Čekų krašto parlamento nariai 
vakar jo atmintį pagerbė at
sistojimu.

Mirusio studento kūnas vie
šai pašarvotas Carolinum salė
je Karolio universitete Praho
je. Jis čia lieka ligi rytdienos. 
Šeštadienį vyksta iškilmingos 
laidotuvės. Bus vykstama Pra
hos senamiesčio gatvėmis ligi 
filosofijos fakulteto rūmų ties 
Vi tavos upe.

Palach, dalyvaujant tik gi
minėms bei draugams, laidoja
mas Visehrad kapinėse, kur pa
laidoti žymiausi čekai.

Įspėja kap. Bucherį
CORONADO, Kalif. — “Pu

eblo” laivo, pernai Š. Korėjos 
komunistų pagrobto, kap. L. 
Bucher laivyno įstaigų įspėtas, 
esąs įtariamas pažeidęs įsaky
mus, kuriais draudžiama leisti 
svetimų kraštų atstovams už
imti laivą. Todėl gali būti pa
siūlyta jį teisti karo teismui.

sikėsintojas šovęs iš dviejų re
volverių ir paleidęs penkis šū
vius. Trys kulkos pataikė į kos
monautus gabenusio atviro au
tomobilio šoferį, hitą — į šalia 
šoferio sėdėjusį saugumo attso- 
vą. Dar viena kulka vos nepa
taikė kosmonauto Beregevojaus 
— jis, matyt, saugodamasis 
zvimbusių kulkų, sukniubo au
tomobily ir susižeidė į stiklų 
šukes. Jis buvęs tik lengvai su
žeistas, nes vėliau dalyvavo 
Kremliaus Kongreso salėje vy
kusiose iškilmėse.

Prasiskverbė iš minios, 
atiden gė ugnį

Jaunuolis, prieš mašinų vilks
tinei priartėjus prie Kremliaus 
vartų, prasiskverbė iš minios ir 
dviejose rankose laikydamas re
volverius, atidengė ugnį. Antro 
joje auto mašinoje, uždaroje, 
sėdėjo du svarbieji Kremliaus 
vadai — Podgomyj ir Brežne
vas.

Pasikėsintoją, jam šovus, su
čiupo keli žiūrovai ir perdavė 
milicininkų žiniai. Pirmaisiais 
šaltiniais pasikėsinimo tikslas 
nebuvo žinomas. Tik pakartoti
nai skelbta, kad jaunuolis (jo 
pavardė pradžioje nepaskelbta) 
buvęs gydomas nervų klinikoje.

, Televizijoje rodyti sutikimo,
kelionės į Kremlių vaizdai

Sovietų televizija, sekdama a- 
merikiečių pavyzdžiu, plačiai ro
dė kosmonautų sutikimo Vmu- 
kovo aerodrome, po to, kelia
vimo, per miestą, iki Kremliaus, 
vaizdus. Tačiau žiūrovams pa
ties pasikėsinimo pamatyti ne
teko. Įvykio nematė nei Va
karų spaudos atstovai, tuo me
tu jau susirinkę Kremliaus Kon 
greso halėje.
Įteikė raštelius Brežnevui ir 

saugomo vadovui
Po įvykio, kosmonautams ir 

visai palydai susirinkus Krem
liuje ir prie garbės stalo, šalia 
pagerbiamų kosmonautų, atsi
sėdus Podgomui, Brežnevui bei 
kitiems, į salę atskubėjo parei
gūnas ir skubiai įteikė nežino
mo turinio raštelius - praneši
mus žvalgybos — KGB virši
ninkui Jurij Andropovui ir par
tijos sekretoriui L. Brežnevui.
Vėliau, kosmonautus apdovano
jus medaliais, Andropovas įtei
kė, savo ruožtu, raštelį Brežne
vui.

Vakaruose patirta, kad tuo 
metu Brežnevas atrodė rimtai 
susirūpinęs, be to, jis ir kiti 
pareigūnai visų iškilmių metu 
buvę niūrios nuotaikos. Prie
šingai, kosmonautai buvo žy
miai linksmiau nusiteikę. Tele
vizijoje buvo matomas ir kosmo 
nautas Beregovoi, iškilmių me
tu neteikęs sužeisto įspūdį.

Kalbos ir medaliai 
kosmonautams

Gyventojų tarpe plačiai pa
sklidus žiniai apie šūvius, pa
čiame Kremliuje, lyg nieko ne
būtų įvykę, buvo pagerbti ketu
ri kosmonautai praėj. savaitę 
erdvėje įvykdę erdvėlaivių su
sijungimą ir persikėlimą iš vie
no į kitą erdvėlaivį.

Buvo sakomos kalbos, kos
monautas Volynevas, įprastu 
būdu, Kremliaus vadams trum
pai pranešė: “Sojuz erdvėlaivis 
įvykdė numatytą paskirtį”. Ke
turiems kosmonautams įteiktas čiovą.

'4 «'■? T

Čekai gedi susideginusio studento Palacho — čia matyti susirinkusios 
minios, su gedulo vėliavomis, Prahos šv. Vaclovo aikštėje

Jau keturi susideginę
PRAHA. — Trečiadienį, be 

M. Malinkos, statybos darbinin
ko (ne kalvio, kaip pradžioje 
skelbta), dar bandė susideginti 
kalinys František Bogyj, 24 m. 
amž., vak. Slovakijoje. Tai pir
masis toks įvykis Slovakijoje. 
Abiem atvejais liepsnas pavy
ko greitai užgesinti ir jų gy
vybei pavojus negresia.

Vidaus reikalų ministerija pa
skubėjo pranešti, kad Hlavaty, 
Malinka ir Bogyj bandė nusižu
dyti anksčiau ir visi apšaukti 
esą protiniai nesveikais.

Kanada pripažins 
R. Kiniją?

OTTAVA. — Užsienio reik. 
sekr. M. Sharp pareiškė, kad 
Kanada greitu laiku numatanti 
užmegsti diplomatinius santy
kius su Kom. Kinija. Dėl to gali 
būti nutraukti diplomatiniai ry
šiai su Taut. Kinija.

Šiuo klausimu Kanada nu
mato tartis su JAV ir kitų kraš 
tų vyriausybėmis.

“Sovietų Sąjungos didvyrio” 
vardas ir medaliai.

Iškilmėse Kremliuje ir Vnu
kovo aerodrome nedalyvavo 
min. pirm. A. Kosyginas. Ofi
cialiai paskelbta, kad jis — 
atostogose, tačiau jam nepa
sveikinus kosmonautų, tai su
kėlė gandų, jog, galimas daly
kas, jis sergąs.

Spauda vakar dar tylėjo...
Vakarai atkreipė dėmesį, kad 

išskyrus “Tass” radijo ir tele
vizijos žinias, sovietų spauda 
apie šūvius ties Kremliaus var
tais vakar, ketvirtadienį, neskel 
bė.

Iš Maskvos vakar pranešta: 
pasikėsintojas šovęs ne į erd
vėlaivių “Sojuz 4” ir “Sojuz 5” 
kosmonautus, bet į trečiąją au
to mašiną, kurioje buvę kiti ko
smonautai, anksčiau dalyvavę 
skrydžiuose, kaip Tereškova ir 
kiti.

Tuo tarpu žinia jau spėjo ap- 
skriesti, gal ir greičiau kaip 
erdvėlaivių skrydžiai, visus so
vietų bei jų pavergtų tautų 
gyventojus.

Tai nepaprastai reta žinia. 
Tik prieš dešimtmetį buvo ži
nių apie tai, kaip tuometinis 
“prezidentas” Mikojanas, jam 
iš Kremliaus automobiliu vykus 
į Raud. Aikštę, buvo pasitiktas 
kulkosvaidžio šūviais. Dar vė
liau buvo šykščių žinių apie ga
limą pasikėsinimą prieš Chruš-

Jie nebuvę susitarimo dalyviai
Vienas Prahos universiteto 

profesorius nurodė, kad minėti 
trys nebuvę dalyviai studentų 
susitarimo, kuriuo buvę pasi
ryžta kas penkios dienos susi
deginti. Pats susitarimas, daly
vavus 15 studentų (ir Pala- 
chui) įvyko praėj. metų lap
kričio 17 d., universitete vykus 
demonstracijai ir studentams 
ten įsistiprinus.

Prokuroro įstaiga užvakar pa 
reiškė, kad sekant okupacijos 
sutartimi, būsią suimti sovietų 
leidžiamo “Spravy” platintojai 
Susideginęs Palach buvo reika
lavęs tą leidinį sustabdyti.

Tuo tarpu įvairiuose Čekoslo
vakijos miestuose tebevyksta 

bado streikai. Jais reiškiamas 
pritarimas mirusio Palacho rei
kalavimams.

Ką reiškė penki jaunuolio 
šūviai?

Sovietų Sąjungoje ir, aišku, 
Vakaruose abejojama, kad, o- 
ficialiais pranešimais jaunuo
lis buvęs pasiryžęs nušauti kos
monautus, šių dienų didvyrius 
abiejose geležinės uždangos pu
sėse. Jie pakankamai mylimi 
bei gerbiami kiekvieno Sovie
tijos gyventojo. Taip pat ir Va
karus ir patį sovietų pilietį ne
įtikino tariami pasikėsintojo 
bruožai — jis psichiniai nesvei
kas, šizofrenikas, protiniai ne
stabilus asmuo... Tokiais ap
šaukiami rašytojai Ir visi, reiš
kią protestą prieš žodžio lais
vės varžymus ar pasisakančius 
prieš sovietinę diktatūrą.

Dėlto penki šūviai ties Krem 
liaus vartais vertintini kitoje 
šviesoje. Tai, iš tikrųjų, buvo 
protesto šūviai, gal ir noras nu
kauti Kremliaus vadus.

Brežnevo ir kitų niūri nuo
taika Kongreso halėje liudijo: 
tai nebuvo bepročio žygis. Tai 
buvo ryškus įspėjimas ateičiai.

Vaikai, kuriems lemta pergyventi 
karą Vietname



Redeguoja J. ŠOLICNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, IlUnois 60629

ISTORINfi SPORTINIO NUOSMUKIO 
ŽYMfi L. E. XV T.

BR. KETURAKIS
(Tęsinys jš praeitos “Šproto 

Apžvalgos”)
(VSporinė yęikla išeivijoje

Autoriaus teigimu jau 19.03 m, 
Brooklynę buyo įsteigtas lietuvių 
gimnastittęs klubas. O 1901 m. 
lietuvis emigrantas Antanas Kan 
drotas rodydamas savo stipruma 
20 vyfų ęąvp. pečiais pakėlė, gele
žinį virbų 400 svarų su 2 ant ga
lų persvertais vyrais dantimis iš
laikė, žoųžių, trūko tik pažymėti, 
kad kojos, spyriu bėgius sulenkda
vo ir pirštų spragtuku vinis į co- 
lines lentas kaldavo.

Labai gąila, kad to meto ir pąs 
kesnių ląikų Lietuvoje stipruolių 
ar imtinįnkų nerandame tik
ruose JAV sporto istorijos vyksmo 
dokumentuose, kaip JAV p-bių, 
valstijų, olimpiadų, nugalėto
jų ar rekordistų sąrašuosei

Kodėl ši nedovanotina spraga 
pasidarė ir kodėl tie stipruoliai 
lietuviai nuėjo pusiau cirkiniais 
keliais, nepalikdami tikrosios 
sportinės veiklos ir pasekmių žy
mės, E. S. jokios dokumentacijas 
neparodo. Išvardinant žymiau
sius JAV lietuvius sportininkus, 
žymimas ir A. Bložis, kaip ame
rikinio futbolo iškilusis žaidėjas, 
bet, kodėl nepasakyta, kad tas 
pats A. Bložis, 1940-1942 m. da
lyvaudamas už New York AC 
rutulio stūmime buvo JAV nu
galėtoju ir šis iškilusis vyras 19 
40-1941 m. atstovaudamas Geor 
getown universitetą buvo JAV 
halės uždarų patalpų rutulio stū
mimo rekcjrdistu. Tąi istoriniai 
duomenys ir ypatingos vertės.

Nejaugi vietos nerado ir Rim
kus- 1948 m- St. Moritz žiemos 
5-.jų,Qjimpin,ių žaidimų,aukso 
mędąjįo . laimėtojas, JAV rogu- 
ČŲjybobsled ketveriukės dalyvis? 
Berods, tarp 1955-1960 m. laiko
tarpy, JAV lengvatletų kūjo me
tikų tarpe vyravo iškilumu ir Ed
vvard Bagdonas, kuris JAV korės 
pondentui į užsienio kraštus, 
(tuo metu į V. Vokietijos laikraš
tį) pareiškė, jog krašto — JAV 
rekordistų nelabai tikėsis būti, 
bet tarp lietuvių geriausiu —ne- 
abejotiriai-būsiąs. Kur jo var
das ir laimėjimai toje rungtyje?! 
Jiš JAV 1960 m. Tokio olimpia
dos dalyviš, Londone tais pat me
tais US-— British Empire ir .Com- 
rrionvvealth rungtynių 2v. laimė
tojas.

Kokioje olimpiadoje Osipavi- 
čiūtė laimėjo aukso medalius ir 
už kokias rungtis, kokiomis pa
sekmėmis?

Visos tuolaikinės lietuvių spor 
tinęs organizacijos neturėjo sti
presnio pagrindo veiklai planuo
ti ari ją palaikyti. Taigi aplamai 
imant lietuvių tarpe fizinio lavi
nimo įtraukimas kultūrinėn 
plotmėn ir socialiniam ryšiui ug
dyti, nebuvo suprastas bei įver
tintas.
Vartant JAV krašto A.A.U. isto 

rinius laikotarpius lietuvių sp. 
klubų vardų ar jų išaugintų - 
paruoštų sportininkų neužtinka
me.

Persikeliant naujiems tremti
niams į JAV ir k.t kraštus, V. Vo
kietijoje buvo išrinkta vyr. sp. 
v-J?e— Vyriausias Fizinio auklė
jimo ir sporto komitetas, kur jo 
pastangų ir iniciatyvos dėka 
JAV, Kanadoje ir Australijoje, 
veikiai prasidėjo nauja lietuvių 
sp. org-nė darbymetė. Šios insti
tucijos išrinkimas buvo kertinis 
ir . pradinis žingsnis visam sporti
niam sąjūdžiui, bet E.Š. apie šį 
įvykį neužsimena.

19^2 m- Chicagoje lietuvių 
sp. padalinių atstovų suvažiavi
me išrenkama I-ji — naujoji spor 
to v-bė, kurios p-ku buvo Z. Pu- 
žinauskas vos 4-5 mėn., o vėles
nis jos vadovavimas ligi 1966 m. 
turėjo net 4-is p-kus, bet auto-

riui, matyt, jie nepriimtini ir tą 
14-kos metų laikotarpį jis bota
go kirčiu nuskina iš istorinės 
veiklos. Čia pat lyg ir atsiteisda- 
mas tiems, kurie jo pusėn nevi
sai taikliai pritaria, pristato jau 
1966 m. sporto v-bės p-ką S. Kra- 
šauską, mat, jų abiejų nuomone 
dėl koordinatorių —- krepšinin
kų išvykos į Lietuvą, greičiau
siai sutampa. Kaip gi galima nu 
rašyti iš sportinės veiklos tuos 
v-bės pareigūnus ir kokiu argu
mentu remianti, jei drįstama ! paskelbti istoriniame dokurhente
vardinti Fados (nors tikrenybė
je būtinas sp. istorijos faktams 
atžymėti), kuris prasižengė vi
siems mūsų sp. siekiams ir Lietu
vos kilniems uždaviniams, sporti
nės ir tautinės ideologijos nuos
tatams?!.

Toliau einant randame mi
nint spaudą: “Sporto Žinios”— 
leidėjus Faskas ir Sporto s-ga, 
red. E. Šul&itiš ir “Sportas”-red. 
K. Čerkeliūnas. Kadangi tarp a- 
bięjų leidinių milžiniškąs įskili
mas turinio, bendradarbių kadro 
ir žurnalo techniško aptvarkymo, 
bei paskirties, plius kas iššaukė 
jų atsiradimą ir kokiu keliu (prie 
žastys, dėl ko) tję žurnalai Užsi
davė, veikėjo būtinai paminėti.
Kaip visa lietuvių išeivija, taip 
ir mūsų plačioji spauda su jos iš-

Naivusis Clevelando pramonininkas, kaip bolševikai tokiuos vadina darbininkų išnaudotojas visa laika 
labai giria Sovietų Rusiją. Kadangi jis būdamas kapitalistas labai remia kapitalistų skerdėjus bolševi
kus, Ui už tai atsilygindami jam dovanojo trejetą arklių su kuriais milijonierius ir žmona matvti Aca 
dia ūkyje. J
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ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLEGKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7944 

Tikrina akis. Pritaiko akinius t. 
"contact lenses”.

Valandoa pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

— L. Ėjoje E. Š. nesiteikia.
1,943 m. (data — metai gal 

ir kiti) Niurnberge buvo praves
ta didžiulė parengtų tautų sp. 
švente, kur lietuviai itin gerai 
pasirodė, o ypač visos lengv. atl. 
vadovavimui, atžyrinėjirno irgi 
nėra.

Vyt. Grybauskas, kaip iškilu
sis krepšininkas Prancūzijoje iš
kilo kaip treneris ir atžymėtas 
švietimo įstaigų už nuopelnus, 
irgi apeitas.

Pristatant Kanados lietuvaitę 
lengvaatlfetę I. Macijauskaitę

CHICAGOS LIETUVIŲ 
GOLFO' KLUBAS

Pranešame kad ČL. G. K. visuo 
tinas narių susirinkimas įvyks: 
1969 m. sausio 31 d. (periktadie- 
nis) 8-tą v.v. Gintaro svetainės 
apatinėje salėje, 2548 West 69th 
Street, Chicago, III.

Kadangi yra visą ęilė svarbių 
einamųjų reikalų, kaip valdybos, 
rinkimas, įstojimo į ŠALFASS 
klausimas ir t.t., visi nariai yra 
prašomi ko gausiausiai susirin
kime dalyvauti.

Č.L. G. K. išvyka su šeimo
mis Tabor Earm įvyks birželio 
mėnesio, 14, 15 d. Kairia įškai-

rš originalios pirmos divizijos 
siaurės sektoriaus. 6- jugoslavų

(Nukelta į 5 psij

BANGA
TV, Rądio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St, Tel. 4344)421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas R šmulis

Piotrowski, nematyti kokiose o tant nakvynę, maistą ir golfą 
limpiadose dalyvavo, kokiose 
rungtyse ir koki jos atsiekti rezul
tatai (geriausieji)?

kiliaisiais asmenitnia a la St. 
Barzdukas, V. Čižiūnas, J. Kaile
lis, J. Jašinškas ir k.t. dėl K. Čėrke 
liūno išrhintingos ir gabios ran
kos rado itih palankų atgarsį, tai 
priėŠihgai Ė. Šulaičio kolchozi
nės išvaizdos
ir šėrių kroriikos žirilų, Be jokios 
teoretinės, org-nės ar praktinės 
paskirties straipsnių, buvo rekor
dinio nuosmūkio darbas, dėl ku
rio sporto atstovai metiniame su
važiavime aštriai puolė leidėją.

Išvardindamas žymiausius 
sportininkus, iš lengvaatlečiu tar 
po, mirii tik Rimą Vaičaitį; Šis 
jaiinas, gabūs vyrukas prieš ke
letą metų atvykęs į p.AV ir su e- 
nergingu žingsniu siekdathas aka 
deminio mokslo jau spėjo gaUti 
aeronautikos inž. laipsnį ir vis 
dar kopia pirmyjri, pasirodė ėji
mo varžybose. Tiesa, kad jis lai
mėjo eilę ėjimo rungtynių, bet 
nei kokios norą valstijos ar JAV 
krašto jokio rekordo bepasiekė iri 
mūsų— lietuvių p-bėse jokios ė- 
jimo pasekmės ir rekordo nepa
gerino, todėl pagal autoriaus 
samprotavimus tik vienas R.V. 
pažymėtinąs, be jokios argumen 
tacijos— duomenų, o visi kiti, 
kaip garsioji trejukė Šuolininkų 
į tolį 1947-1949 m. V-joje, Kar- 
nius, Adamkavičius, Supronas, 
kurių pdšėkrbės daV iri dabar triu- 
sų jauniesiems neįveikiamos, mė
tymų pajėga (diskas, ir rutulys)
Z. Puzinauskas ar Amerikos lięr 
tuvis -r trumpų nuotolių bėgi
kas—čikagietis Aleksėj ūnas, yra 
iškilesni jų pasekmių vertinime, 
bet E.Š. nubraukti juos lengva.

Kur gi žinios apie tarptauti
nių vandenų futbolininką Edvar 
dą Virbicką — Eddiė Wirba, a- 
pie kurį prieš keletą metų J. Soliu 
nas remdamasis Australijos spau
da rašė, kad šis karšto tempera
mento vyrukas ir drausmės laužy 
tojas žaidė Real Madrid vienuoli 
kėje ir, bendr. Austria ar Ra
pids futbolo k-doje?

Ką gi sako vokiečių sp. spau
doje randamos žinios apie iški
lesnius sportiriinkus šiomis pa
vardėmis: Lengvaatlečiai: Mot:
zkus, Naujoks, Schlopsnies, Pa- 
reigis, futbolininkai Peleikis ta- 
laszus, boksininkas Labinschus 
(pavardės paduotos paraidžiui).

V- Vokietijoje — Grąfena- 
schou vietovėje, berods, 1947 m. 
buvo ĮO d. fiz. lavinimo instruk
torių kursai, kuriuos baigė per 30 
asmenų. Ligi šios dienos tokio1 sau.) 
praktinio ir tėbretinio

Kokia padėtis fizinio lavinimo 
Vakario 16 d. ir Marijonų g-jose? 
Ryšiai' sp. v-bės ir jos padalinių 
su L B, sporto sekcijų vaidmuo 
Kultūros kongresuose. Tai tik bū 
dingesnieji faktai, o visa kita, kur 
autorius vienu mastu ir užuolan 
komis praeiną ir iš blogos valios 
nutriha gyvuosius ir užsitarna- 
vusilfš lietuvių sp. judėjimo atsto 
vus, vįsą E. Š. strąipsnį {rikiuoja 
į tendencingą kelią, dar kartą į- 
rodant jog,jo pristatomoji straips 
nių yertė L. E-jai yra menkaver
tė. Toks patarnavimas milžiniš- 
karpė Įcuitūriniame kely ateity 
neleistinas.

11 Red. Pastaba. Sutinkant su au 
toriauo priekaištais Liėtuvių En 
ciklopedijos leidėjams, mes tik 
•norime pastebėti, kad nieko ne
verti ir jokiais tiksliais duome
nimis riėparemti E. Š. brūkštelė
jimai enciklopedijai garbės ne
daro. Gaila,, kad tokia grafoma
no mūsų L. E. buvo suvedžiota.

■suaugusiems —$14, vaikams , že
miau 13 metų — puse kaipoą.

Registruotis bus galima susi
rinkimo mėtų.

ILGESNĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS

National Soccer League Chi
cagos skyrius, kuris rikiuoja visą 
futbolininkų veiklą, klubų atsto
vų nutarimu, šiais metais per
tvarkė komandų skaičių visose ke 
turiose divizijose, major, pirmoje, 
antroje ir trečioje. Dabar kiekvie
noje divizijoje bus po 12 koman
dų, vietoje buvusių major aštuo 
nių ir šešiolikos pirmoje ir an
troje, padalytų į pietų ir šiaurės 
■sektorius. Pagal naują sugrupa
vimą sektoriai pranyko.

Kaip dar atsimename,.Lituani
ca žaidžia pirmoje divizijoje. Jo
je šiais metais varžysiu; ,

1. Ukrainiečių Liotts ii 2-kroa- 
tų Kroatans, abu iškritę iš Ma
jor divizjojs už perdėtą “narsu
mą”, kai atėmė po kelis ,taškus. 3 
-ukrainiečių Wings, 4- Bearia 
miesto rinktinė ir 5 -slovakų Slo- 
vaks - visos trys komandos likę

SIUNTINIAI f LIETUVA
COSMOS EKPKĖSS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2606 6»th st. Tel. \VA 5-2787
3501 6flth St. Tel. WA 5-2737
3333 įsi. Halsted St. Td. 254-3320

Lietuvio bendrove turinti teis* 
siuntinius siusti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai į Lietuvą,.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už-
sakymai.

E. lr V. Žukauskai

Čmcfair] 
RICHMOND t. jį* SERVICE

Kampos Richmond ir 63rd St.
Pi
Tai 
Club.

ir vietinių automobilių
Rrlklauso Chicago Motor 

Nelaimes atveju skambinkite
GR 8-3134 arba GR 8-3353 

Sav. — Juozas (Joe) Juraltls

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR Iš LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis į:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
imiiiimiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimii

Ofisas 3148 Wcst BSrd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 West flflth Place 
Tel.:, RĘpubiic 7-78B8

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; t»e- 
čladienlais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

nio-1> ru
kyme dar nepasiekta, bet apie tai Į L

ŠACHMATŲ ŽINIOS
t i - j i i j 4 . t r.; .... .

Ir didmeisteriai pralaimi.
•Vengrijos p-bes laimėjo tarpt, 
imeisterįs Gezą Forintoš, pralen
kęs didmeistėriūs Portišą, Szabo, 
Bileką ir kt. Sovietų p-bėse pir
maują Ukrainos č&hpionas Sa
charovas, nurinkęs 6 taškus po 9 
ratiį. Atsilieka didmeisteriai1: M. 
Tai, Averbach, Polugajevskij ir 
kt.

—- Ėdtvard Frirmdnek, žino
mas Illinois meisteris, dukart pra 
laimėjo James Burgės atminimo 
turnyre Bostone. Jj įveikė bosto
niečiai: Harrington ir Murphy. 
Turnyrą laimėjo Pėters ir Mur
phy, surinkę po 5,5 tš. iš 6 gali
nti}, Hrirrington 5 tš.

— Bostono tarpklubinėse, mū
sų vyrai suklupo prieš M.I.T., pr. 
metų lygos čempionus, 1,5-3,5. 
Tašką iškdvojo Merkis įveikęs Pe 
terš ir pustaškį — Aleksis Klino- 
vas. Peters šiuo metu laimėjo 
Fitschburgo turnyrą su 5-0 ir 
Bostono Burgės atminimo turny
rą 5,5-Q,5. James Burgės, buv. 
Globė šachmatų skyriaus vedė
jas, mirė prieš penketą metų. Jis 
buvo didelis lietuvių bičiulis. So. 
Bostono LPD šachmatų klubui 
jis paliko visą savo šachmatų bi
blioteką (per 200 knygų).

— USCF metiniame (1969 
Ratinge”, mūsų šachmati

2213. Ekspertai. Vaitonis 2195, 
Škėma 2143, Palucius 2141, Ža
lys 2016, dr. Nasvytis 2005, Jan
kauskas 2005, Chrolavičius 2001. 
K1ttį kiasitį: Adbrriaitis 1506, Biai 
was 1965, Dr. Bullockas 1905, 
Cheevers 1871, Ermidis 1719, Fa 
bijonas 1655, S. Girnius 1653, 
JaričaitiS 1716, Jasaitis 1957, Kai
rys 1723, Karpus 1105, Karpuš
ka 1613, Kotas 1609, Lakickas 
1794, Leonavičius 1723, Liauks
minas 1306, Makaitis 1917, Ma- 
thews 1725, Merkis 1737, Miliau 
skas 1660, Milukas 1996, Pru- 
sinskas 1263, Ramas 1917, Siru
tis 1683, Skrabulis 1359, Staknys 
1891, Stašys 1550, Shakdlis 1799, 
Valauskas 1318, Veverka 1599, 
Vilutis 1915.

—Hastingso turnyrą, Angli
joje, laimėjo Smyslova’s su 8,5 tŠ., 
pralenkęs pustaškiu jugoslavą 
GligoriČą.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Wost 63rd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar. 
oriso telef. 470-4042 

Rezid, tel. VVAlhrook 5-3048
Rezid. Telef. 230-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKVSERTJA IR MOTERV LIGOS, 

9Į.\RKOIXXJI\F: CHIRURGIJA 
644SĮ S. Tųlaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.; 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. it- 7—9 v. 
vak. šefitadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta- Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

inkai įvertinti šitaip: Meisterių 
: Tautvaišas 2224, PalČiauskas

A. ABALL ROOFING CO,
įsteigta prlefi 49 metua 

Dengiame visų rūSlų stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me IS lauko. Taisome mūrų "tuck- 
polnttng". Vilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-G047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antį-., penktad. 1-5, treč. ir šefių Uk 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758,

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais. penaiaJle- 

nąls 2—-9 v. Sefitadleplais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. S—4 ir 7—8; antimi. ir penk
tad. 10—4; Sefitad. 10—2 vai.

OM. 735-4477. _ Rez. PR 8-8980.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG®
SPECIALYBfi — NERVVT IR 

EMOCINfiS LIGOS
Crawford Medical Building

0449 So. Pulasld Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EBIN-EISINAt

AkufieriJ* ir moterų ligos

6132 So. Kedzle Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija ir moterų ligos 
2454 W. 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospeet 8-9O81

DR. JANINA JAKšEVIŠIUS
J O K S A

2656 VVest OSrd Street
Pirmad., antrad,, ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 v.v. 
Sefitad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 8 
lkl 8 vai. Trečiad. lr šefitad. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. lSth Street Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 8-8 vai. valt., 

išskyrus trečiadlenlua 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU UGU 
SPECIALISTfi

MEDICAL BUILDING
7158 South IVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188
Rea tel. 280-2919

DR. MARIJA LIRAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PH 8-7773. Rea PR 8-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Prllmlnčja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rea PR 8-9801
DR. 1. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
F? ’■ ’■ ■

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7099 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

lfiskyrus trečiadienį

Telef. 423 - 2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzle Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad, 
enk tad. 8 v. r. Iki 9 v, v. Treč. 
eštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS' ' 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dSl dakta

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvlrtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef; 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

DR. ALDONA SlMKUS
AKIŲ LIGOS US CSIKUKOtJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, m

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. 1.1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Adresas: 4255 VV. 6Srd Street 

Ofiso tol. REUance 5-4440 
Itez. GRovehlU 0-0017

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagul susitarimą.
-------------n u r mm nu ui ten i

DR. p. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirnnril* 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 ,,
Valandos: 2—8 v. v.: penlktad 10—U 
V. r.. 2-8 v. vak; Safilad. 1-4 *. v®, 
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099
TTT

DR. VYT.
GYDYTOJAS IB _______

BENDRA PRAKTIKA IR MC 
IJGO8 .

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lS> 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo G tkl 3 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pngal susitarimą. .

Of. tel. HE 4-2123, Namu <31 M-NtMl

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

' 2454 VVest 71st Street
PrliminČJa ligonius tik susitartu
VaTrečūd. Ir ScS^-^anta^

Telefonas — GRovefelU _ _____
DR. A. VALIS. LABOfAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street

Zalandoa: 1 iki 4 ir 0 ilki 8 W. vak. 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta, s

Tel. PRospeet 0-9400 ,
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA8KASV..,
GYDYTOJA Ht CHIRURGE , 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt. ir fiefitad. 2—4 popiet

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-8448, rea HE 4-S15O

DR. F. C. WINSKONAS
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr Sefitad. pagal susitarimą

Ofiso teL 787-2141. Namu 838-4860

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHlRUllGAS 

6449 So. Pulaski Road

-U.



Kolonializmo pabaiga ir

RUSIŠKASIS

KOLONIALIZMAS
Kolonializmu mos supranta- 

Toe sistemą, kai valstybė už
valdo kito krašto teritoriją ir 
ją valdo, išnaudoja, tačiau ne- 
jjungia j savo teritoriją, ši sis
tema labai sena ir siekia Ro
mos imperijos laikus, nes se
novės romėnai įvairiuose pa
saulio kraštuose mėgdavo kur
ti sayo kolonijas ar strategi
nius punktus.

Mūsų prasme kolonializmas 
atsirado nuo Amerikos atra
dimo (1492 m.) laikų, kai is
panai, portugalaį, o vėliau bri
tai, prancūzai 'ir kiti kraštai 
užvaldė didžiules abiejų Ame
rikos žemynų plotus. XVII — 
XVTn amžiuje susikūrė didžiu 
lės D. Britanijos, .Prancūzijos, 
Belgijos, Olandiios, Portuga
lijos, Italijos ir kitos koloniali- 
nės imperijos. Ilgą laiką Ispa
nijos karaliai didžiavosi, kad 
jų valstybėje saulė niekada ne
nusileidžia. Panašiai galėjo sa
kyti ir D. Britanijos valdo
vai. Afrikos ir Australijos že
mynai, daugelis Azijos ir A- 
merikos žemių plotų buvo iš
tisos kolonijos.

Vieni Europos kraštai buvo 
geresni, kiti blogesni koloni
zatoriai. Vieni geriau, kiti blo
giau civilizavo kolonijas ir jų 
Žmones. Tačiau iš esmės pati 
kolonializmo sistema buvo vi
su geros valios žmonių ir kul
tūringų kraštų pasmerkta. Jei 
pirmasis pasaulinis karas su
darė kolonializmui tik šioki to
ki smūgi, tai II-sis iį pribaigė. 
KoloniaTinės sistemos atsisakė
D. Britanija. Prancūzija, Bel
gija, Olandija, Italija ir kiti 
kraštai, išskyrus gal vieną Por 
tugaliią. Nepriklausomų vals
tybių teises gavo ne tik tokios 
didelės šalys, kaip Indija, Pa
kistanas, Tndoneziia, bet ir ma. 
fcytėš. vos kelis šimtus tūks
tančių (ar dar mažiau) gy
ventojų turinčios šalys, mažos 
Balelės. Savarankiškai tvarky
tis pradėto ne tik kiek aukš
čiau politiškai subrendę kraš
tai. bet ir tos Afrikos negrų 
giminės, kurių dar net tauto
mis negalima vadinti, kurių 
žmonės neturi kvalifikuotų va
dovų, o dažnai nežino ir kas 
yra pati nepriklausomybė. Tai 
rodo neseni buv. belgų koloni
jos Kongo ir dabartiniai Ni
gerijos — Biafros pavyzdžiai.

Kaip ten bebūtų, reikia pa
girti Europos buv. kolonialines 
valstybes, kurios pačios geruo
ju šios sistemos atsisakė, ir 
reikia smerkti tas šalis (Por
tugaliją), kurios dar bando 
jos laikytis. Bet praeis dar 
keleri metai ir kolonializmas 
bus tik niūrus praeities prisi
minimas. Jo vietoje jau dabar 
susikūrė keliasdešimts naujų 
valstybių, kurioms suteiktos 
galimybės kurti bei plėtoti sa
vo kultūrą ir civilizaciją.

*
Tačiau kai kalbame apie 

praktiškai jau buvusį Europos 
kolonializmą, nereikia pamirš
ti ir rusiškojo kolonializmo, 
kuris taip pat yra labai senas. 
Jį pradėjo caras Jonas Žiauru
sis, 1552 m. užimdamas Kaza
nę, o 1581 m. rusai įsiveržė į 
Sibirą. Taigi rusų kolonialinė 
patirtis prašoka 400 metų. 
Per tą laiką savo kolonijų ri
bas rusai išplėtė rytuose ligi

Spaudoj ir gyvenime

Praeities mažmenomis neužtušuos dabarties 
kruvinų skriaudų

Vilniuje okupantų kontrolėje 
leidžiama “Tiesa” Nr. 7 gausio 9 d. 
įdėjo aprašymą kaip 1936 metais 
Vladą Baltiną už komunistinius at 
sišaukimus teismas nubaudė 4 
metams, o jo žmoną, nors ji irgi 
atsišaukimus slėpė ir platino, Lie 
tuvos teismas išteisino.

Daromi priekaištai nepriklauso
mos Lietuvos santvarkai. Tačiau 
laikraštis nepažymi, kiek npt vai
kų — gimnazistų okupuotoje Lie
tuvoje buvo net bę teismo areštuo

Ramiojo vandenyno (buvo ir 
Alaską užėmę). Vakaruose il
gesnį laiką rusų kolonializmą 
buvo sulaikiusi Lenkijos-Lie
tuvos valstybė, bet ir ji 1795 
m. tapo rusų kolonija. Nors 
I pasaulinio karo metu rusų 
kolonializmui ir buvo suduotas 
šioks toks smūgis, bet po II 
pasaulinio karo rusų koloniji) 
ribos buvo nukeltos vakaruose 
ligi Elbės, praplėstos pietuo
se. Maždaug tuo pačiu metu, 
kai Vakarų Europos kraštu 
buv. kolonijos išaugo į nepri
klausomas valstybes, rusiška
sis kolonializmas buvo labai 
sustiprintas. Skaudžiausia yra 
tai, kai kalbama apie kolonia
lizmą, rusų kolonialinė impe
rija yra aplenkiama, o dažnai 
ir visiškai “pamirštama”.

Tuo tarpu rusų kolonializ
mas turi pačius bjauriausius 
požymius, jis naudoja net to
kias priemones, kurių papras
tai nenaudodavo V. Europos 
kolonialiniai kraštai: iš užim
tų kraštų rusai išveža senuo
sius gyventojus, o jų žemes 
kolonizuoja rusais. Maža to, 
rusai (tiek cariniai, tiek ko
munistai) naudoja pačias kraš 
tutinęs eksploatacijos priemo
nes, įskaitant žemės atėmimą, 
kankinimus, trėmimus, žudy* i 
mus, religinės, kultūrinės, tau
tinės laisvės atėmimą ir pan. 
Rusų kolonijomis kiek švelnes
ne prasme reiktų laikyti ir va
dinamas satelitines valstybes, 
kurioms rusai diktuoja vals
tybinę santvarką ir teritorijo
se laiko savo kariuomenę.

Rusai mano, kad Maskvos 
sferoje esančios valstybės ir ( 
ju žmonės su savo kaulais, 
plaukais ir oda priklauso 
Kremliui. Vadinamosios “bro
liškų kraštų” komunistinės par 
tiios yra ne kas kita, kaip 
KP padaliniai.

Vargiai kas geriau gali iš
reikšti rusų komunistų kolo
nialines užmačias, kaip nese
niai Prahos mieste po viena 
karikatūra padėtas įrašas: 
“Visu šalių proletarai vieniky- ■ 
tės, kitaip aš jus nušausiu!”

*
1940 m. vėl buvo lemta Lie

tuvai tapti rusų koloniia. Jų 
kolonizacijos priemonės nepa
kilusios — kitur sėkmingai 
išmėgintos. Lietuvoje dar pra
plėstos. Daroma viskas, kad 
Lietuvos žmogus butų kultū
riškai ir fiziškai ruso sunai
kintas. Lietuvos žmogus gerai ' 
žino, kad kolonializmas mirė 
tik Afrikoje ir kituose ne Eu
ropos kraštuose. Jis matę. kad 
nepriklausomomis valstybėmis 
tampa kraštai, kurių žmonės 
dar nėra prie nepriklausomy
bės priaugę ir dažnai net tos 
nepriklausomybės nenori, tuo 
tarpu pačio je žmoniškumo tė
vynėje — Europoje laisvės ne
turi kraštai net su 700 metų 
valstybinėmis tradicijomis.

Kolonializmo faktai mus įpa 
reigoja veikti. Reikia reikalau
ti Lietuvai laisvės nuo rafinuo
to rusiško kolonializmo .nuro
dant pasauliui, kuris džiaugia
si kolonializmo pabaigą, kad 
kolonialinė sistema nemirė, kad 
dėl jos kenčia milijonai žmo
nių, jų tarpę ir Lietuva — ko
munistinės Rusijos kolonija vi. 
dūrio Europoje. b. kv.

ta ir išvežta j tolimus Rusijos plo
tus ilgiems metams už kokių lapu
kų skleidimą.

O kad keliasdešimt tūkstančių 
Lietuvos gyventojų, net visai be 
kaltės ir be jokio teismo, buvo iš
vežta į Sibirą, kur jie išbadėję, be 
reikiamų drabužių dirbdami miš
kuose mirė, kaip musės, tai lai
kraštis tam užmerkia akis. Oku
pantams tetarnaudama “Tiesa” 
pei neprasižioja apie okupantų 
skriaudas. Tačiau labai daug pliau

Pueblo laivo kapitonas Lloyd Bucher ir kiti aukštieji to laivo karininkai vyksta į apklausinėjimą Corona- 
do, Calif. Dešinėje yra jų civilis patarėjas. Laivas su pagrobtais jūrininkais šiaurės Korėjos komunistų 
nelaisvėje išbuvo 11 mėnesių.

GYVENIMAS RYTŲ VOKIETIJOJE

Apie Rytų Vokietiją žinome, 
kad žmonės ją mieliau apleidžia, 
negu ją aplanko. Tačiau tai 
daugiau politinės sistemos kal
tė, nes ši Vokietijos dalis yra 
graži. Joje yra Goethės Weima- 
ras, trubadūrų ir Liuterio Wart- 
burg, Drezdenas su savo rūmais 
ir muziejais, Meissenas su savo 
porceliano gamyba, Tiuringijos 
kalnai ir Baltijos pajūrys. Smal 
šuoliui šis kraštas yra dar įdo
mesnis dėl savo izoliacijos. Ten 
gyvena jau apie 25 metus vo
kiečių tautos dalis, kurią atsky
rė nuo tautos masės ir mėgina 
išmokyti kitaip galvoti ir elg
tis, — ją atskirti nuo Vakarų 
ir nukreipti veidu į Rytus.

Sunku pasakyti, ar šis mėgi
nimas pavyks, tačiau skirtumai 
tarp abiejų tautos dalių prade
da ryškėti, pvz. žodyne, galvo
senoj dingo sąvoka “mes” visai 
vokiečių tautai ir pasidarė “jie” 
ir “mes čia”, “čia” ir “kitoj pu
sėj”. Nors geografiniai atstu
mai liko tie patys ir po karo, 
bet geležinės sienos išdava yra, 
kad rytų vokiečio galvosenoj 
Reinas yra tolimesnis už Juo
dąją jūrą. Susidomėjusį vokie
čių tautos likimu jau vien tokie 
ištekiniai vilioja aplankyti šį 
kraštą.

Dideli formalumai

Kelionei į “Vokietijos Demo
kratinę Respubliką” reikia ruoš 
tis gerokai iš anksto. Valdiško

škia apie tariamus nusikaltimus 
nepriklausomybės laikais, nors tie 
nusikaltimai tėra tik šešėlis prieš 
Sovietų okupantų kruvinus dar
bus.

J. Žvilb.

KARIAI BE GINKLO
ALMIS DRULIA

• ' .f '
Per ketvirtį šimtmečio komunistinės Lietuvos spau

da, grožinė ar istorinė literatūra, radijas ir televizi
ja apie kunigus nebuvo ištarusi kiek gerėlesnio žo
džio. Pagal tenykštį ofidalų partijos požiūrį kunigai bu
vo ir tebėra liaudies išnaudotojai, mulkintojai, dyka
duoniai ir Lt. Per tiek metų oficialiojoje spaudoje be
veik neteko užtikti užuominos, kad kuris kunigas bū
tų sušvitęs didžiąja Kristaus skelbtąja dorybe — arti
mo meile ir jo užtarimu bei gelbėjimu.

Tad kiek keista, bet kartu ir labai džiugu, kad 
1967 metais okupuotoje Lietuvoje pasigirdo naujas, drą
sus ir teisingas balsas apie Lietuvos kunigų darbus ar
timo meilei nacių okupacijos metais Lietuvoje. Tą bal
są pakėlė iš mirties išgelbėti ir dabar Lietuvoje gyve
ną žydai savo atsiminimų dokumentinėje knygoje “Ir 
be ginklo kariai”, kurią suredagavo S. Binkienė, mi
rusio poeto Kazio Binkio našlė.

Knygoje toli gražu ne visų Lietuvos kunigų žygiai 
žydams gelbėti suminėti. Visai neminimi Lietuvos vys
kupai, kai, mūsų žiniomis, tuoj po karo pas vysk. K. 
Paltaroką atvykusi žydų delegacija ir vyskupui išreiš
kusi nuoširdžią padėką visų jo išgelbėtų žydų vardu. 
Bet visgi eilėje vietų su pagarba kunigai pristatomi 
kaip tikri Kristaus kariai, dviejų iš jų, Juozo Stakausko 
ir žemaičio kun. Polikarpo Macijausko, net nuotrau
kos įdėtos.

Iki šiol laisvojo pasaulio opinija yra taip nuteik

Įspūdis tartum patektum į kitą pasauli

laruoti visus savo pinigus, nesDR. R. ŠLIAŽAS

kelionių biuro Berlyne atsiklau
sus, atsiunčiami prospektai su 
viešbučių sąrašais ir kainomis. 
Reikia nusiųsti tikslias rezerva
cijas ir iš anksto už viešbutį ir 
maistą susimokėti (kainos ne 
aukštos, maždaug $9 už dieną, 
viską įskaitant). Dar Ameriko
je gaunamas pakvitavimas, su 
kuriuo reikia prisistatyti prie 
pasienio.

Anksti pirmadienio rytą pa
sukau vienas su išnuomota 
prancūziška mašinėle per 
Braunschweig ir Selmstedt link 
pasienio. Vakariečių paso kont
rolė tik formalumas, bet, artė
jant prie rytiečių pusės, jautie
si, lyg įžengtum į tvirtovę ar 
kalėjimą, — visur spygliuotos 
vielos, išarti mirties ruožai, 
bokštai ir ginkluoti sargybiniai, 
o virš galvos malūnsparniai. 
Mediniame barake reikia atlikti 
įkeliavimo formalumus, tai reiš
kia sustoti prie turistų įstaigos 
— vizos išdavimo raštinės, išsi
imti apdraudimą (ten nepripa
žįsta jokio kito apdraudimo) 
susimokėti už gatvių naudojimą, 
nusipirkti benzinui kuponų už 
tvirtą vakarietišką valiutą. Ry
tų vokiečiai dar vis gamina ben
ziną karine “Leuna” sistema 
iš anglių, todėl kainos fantastiš
kai aukštos (už litrą tektų pa
gal oficialų iškeitimą sumokėti 
beveik pusę dolerio).

Reikia pereiti pasų kontrolę 
(pasai dingsta už kažkokio pa
slaptingo langučio ir grįžta tik 
po geroko laiko) ir galų gale 
muito kontrolę. Čia reikia dek-

juos galima tik Rytų nustatyta 
kainą iškeisti į vietinius pinigus 
valdžios bankuose. Joks kitas 
mainymas nelegalus, nors juo
doji rinka siūlo žymiai daugiau 
už dolerius. Dar jauna mergina 
muitininkės uniformoje palydi 
iki mašinos, bet vietoje paklau
sus prie sienų įprasto klausi
mo, “kiek turite cigarečių ar 
degtinės?”, ji kreipiasi į mane 
su gražiausia šypsena, lyg klaus 
tų normaliausio klausimo, ir 
teiraujasi: ar vežatės vakarie
tiškos spaudos ar ginklų?” Pa
varto dalykus lagamine ir pa
galiau leidžia važiuoti.

Važiuoju prisikimšęs didelį 
voką visokių naujai įsigytų do
kumentų, pakvitavimų ir leidi
mų, praleidęs 1% valandos ta
me barake ir sumokėjęs mokes

jų griežto balso tono. Vėliau to
ko su jais susitikti dažniau, bet 
įspūdžiai liko tie patys: įėjęs į 
įstaigą, stovi žmogus kaip ma
žas vaikas prie pareigūno rašo
mo stalo, niekas nepasiūlo atsi- 

' sėsti. Ironi ja, kad ši galinga 
‘biurokratija, nors ir vokiečių 
aptarnaujama, yra tokia ne
veiksminga : paprasčiausi klau
simai sukelia lyg neišsprendžia
mas problemas, nes niekas nesi
ima atsakomybės, niekas nieko 
nežino. Teko Berlyne atsiimti 
permokėtus 10 dol. Gavau tik 
aplankęs tris raštines, telefona- 
vęs keturis kartus ir išlaukęs 
apie valandą ketvirtoj raštinėj.

Prie asmeniškų įspūdžių pa
sieny priklauso dar šie atsimi
nimai: trys jauni amerikiečiai 
studentai buvo sulaikyti prie 
pasienio. Jie pervažiavę sieną, 
pradėjo tvorą ir kareivius fo
tografuoti, nesusigaudydami, 
kad tai buvo militarinė insta
liacija. Juos pastebėjo ir tuoj 
suėmė. Jie laukė kampe keletą 
valandų, ir dar mačiau, kai jie 
lydimi keleto rytiečių karinin
kų ėjo mašinos patikrinimui.

Rita scena jau išvažiuojant 
iš pasienio zonos. Ten prie sar
gybinio pribėgo verkdama sena 
moteris, ją dėl kažkokio forma
lumo neleido įvažiuoti, ji rodė 
kareiviui telegramą, norėdama 
jam įrodyti, kad jai reikia sku
biai į giminės laidotuves važiuo
ti. Kareiviui ši scena, matomai, 
nebuvo smagi ir jis siuntė se
nutę pas vyresnį. ,

Dar senovės keitei
Plentas iš pradžių dar Hitle

rio pastatyta “Autobahn” į Ber 
lyną, tačiau nusukus nuo jo 
link Magdeburgo gatvė iš karto 
pablogėjo, ji grista akmenimis 
ir baisiai purto automobilį. Pa
kely tik mažai privačių auto
mobilių ir jie visi žymiai lėtes
ni už mano pigų “Renault”, bet 
užtat daug sunkvežimių. Jie 
važiuoja lėtai, pučia tamsius, 
dvokiančius dūmus ir labai lė
tina judėjimą, nes nėra vietos 
jų. pralenkti. Priežastį dėl pri
vačių automobiliu trūkumo su
žinojau vėliau: automobiliai la

čiais apie $16. Privažiuoju ap bai brangūs, apie 18,000 mar-
tverto kiemo išėjimą, čia vėl 
kontrolė, kur sargybinis tikri
na, ar visi formalumai atlikti ir, 
pasižiūrėjęs griežtai į veidą, pa
lygina jį su nuotrauka pase. 
Jau maniau, kad galutinai įsi
leido į darbininkų rojų, bet pa
važiavęs keletą kilometrų vėl 
turiu pravažiuoti kontrolę, nes 
čia baigėsi uždraustoji pasienio 
zona.

Begalinė biurokratija

Tose pirmose valandose jau 
susiformavo pirmieji įspūdžiai 
apie šį kraštą: pastebėjau ja
me įsigyvenusi begalinė biuro
kratija ir begalinis popierizmas, 
ir kad jame vyrauja uniformos, 
kurių visi bijo, kurių autorite
tas reiškiasi iš nemandagaus 
šių uniformų nešėjų elgesio ir

kių, o vidutinis atlyginimas 
apie 600 markių mėnesiui. Ir 
sutaupius šiuos pinigus, reikia 
dar palaukti trejus ar penke
rius metus, kol mašina bus pri
statyta, o sykį ją turint prisi
deda aųgštos benzino kainos. 
Tokia padėtis rodo, kad indust
rijos išgalės nėra kreipiamos į 
“consumer goods” gamybą. Šie 
varžtai turi gal ir kitą tikslą: 
Rytų Vokietijos plentų tinklas 
nėra pasiruošęs dideliam judėji
mui; jis niekad negalėtų susi
tvarkyti su tokiu judėjimu, kaip 
jį turi Vakarų Vokietija.

Įvažiuoju į pirmą miestą, se
ną Magdeburg. Pastebiu šio 
miesto pilkumą, visas jame — 
namai, mašinos, žmonės — lyg 
apgaubti to pilkumo. Nėra ko
mercinių rėkiamų, tačiau mies

ta, kad Lietuvos žydus daugiausia žudę lietuviai. Tam 
atremti mes beveik nesam paruošę rimtesnių studijų 
(išskyrus, berods, adv. L. Šmulkščio), beveik nesam 
nieko išleidę svetimomis kalbomis, išskyrus AL Barono 
romaną “The Third Woman”. Tuo tarpu Lietuvos žy
dų dokumentinė atsiminimų knyga “Ir be ginklo ka
riai”, kur procentualiai daugiausia nuopelnų priskiria-' 
ma komunistams (kitaip knyga ir nebūtų buvusi iš
leista), šimtais pavyzdžių iškelia lietuvių pasiaukoji
mą, dažnai surištą net su gyvybės auka, gelbint Žy
dus iš mirties.

Kadangi kai kurių Lietuvos žydų atsiminimai pa
dvelkia kaip šiurpus nuotykių romanas, šiame straips
nyje ryžtuosi pacituoti eilę tų vietų, kurios susijusios 
su kunigais.

Kaune nuo seno gyveno žinoma gydytoja Elena 
Kutorgienė, vadinama pažangaus nusistatymo moteri
mi, 1943 m. pogrindyje įstojusi į komunistų partiją. 
Ji pristatoma kaip viena iš pagrindinių žydų gelbėto
jų Kaune. Dabartinės bibliografės S. Gordonaitės — 
Lyrovienės pasakojimu dr. E. Kutorgienė ją išgelbėju
si iš geto. Išgelbėtoji mergaitė išgelbėtojos buvo pa
siųsta ne kur pas komunistus pogrindininkus, bet pas 
amatų mokyklos kapelioną kun. P. Jaką, nes su kuni
gais komunistė gydytoja palaikė ryšį:

“Prieš galutinai pabėgant iš geto, reikėjo dar po
rą kartų nueiti pas ją. Vieną sykį ji mane parodė 
kunigui, kuris gavo man dokumentus ir parūpino vie
tą. Tai buvo plačiapetis, civiliai apsirengęs akiniuotas 
žmogus, niekuo neprimenąs kunigo. Jo akys spindė
jo kažkokia šiluma. Jos iš karto man sukėlė gilią sim

te iškabintos raudonos vėMavos 
ir šūkiai nesugeba pragiedrinti 
pilkumo. Gatvės plačios, bet 
jomis naudojasi tik mažas ju
dėjimas, šonai tušti, ne kaip va
karuose pristatyti mašinų. Ju
dėjimas vyksta tramvajais, au
tobusais. Žmonės irgi gan pil
kai apsirengę, retai vyras su 
kaklaraiščiu. Šiaip tai dauguma 
juda dviračiais ir motociklais. 
Žmonės iš tramvajų žiūri į mane 
ar mano mašiną rimtai, be jo
kios šypsenos ar pamojimo.

Skirtingi vaizdai kaime
Už miesto prasideda žemdir

bystės kraštas, tuoj pastebi, 
kad laukai platūs, dideli, kaip 
Amerikoj, ne kaip Vakarų Vo
kietijoje, kur laukai suskirsty
ti, įvairiai apsėti, kas reiškia 
privačią nuosavybę. Kaimuose 
matyti dar mažiau mašinų, ne
gu mieste, užtai dar daug ark
lių, o kartais dar matai ir žmo
nes velkant savo pirkinius ran
kiniuose vežimėliuose, kaip po
kario metais Vakarų Vokieti
joje. Kitas tipingas reiškinys 
rytų kaimui yra jame vyraujan
ti smarvė, nes atrodo, kad čią 
laukai dar vis tręšiami natūra
liomis trąšomis.

Už Magdeburgo paėmiau pa
vežti jauną apie 29 m. vokietu
ką. Vėliau sužinojau, kad tai 
uždrausta, bet tada nežinojau 
ir nesigailiu, nes su juo teko 
gerai išsikalbėti. Jis irgi nesi
varžė, nes taip jis man išdėstė, 
kad jeigu būčiau paskundęs. ne
būčiau turėjęs liudininko savo 
kaltinimams ir jis būtų visko 
išsigynęs. Sužinojęs, kad aš 

, svečias iš Amerikos, jis pirma 
Į turėto atgauti žadą, nes dar nie
kad nebuvo susitikęs tokio žmo
gaus. Džiaugėsi kaip vaikas pa
ragavęs kramtomos gumos ir 
amerikietišku cigarečių. Per jį 
ir naskui Per kitus, kuriuos su
sitikau viešbučio baruose ar šo
kiuose. patyriau daug apie šių 
žmonių kasdienini gvvenima.

Visi skundžiasi gyvenimo 
skurdu: pagrindiniams daly
kams užtenka — maistui, butui, 
tačiau nėra jokio pasirinkimo, 
o butai maži ir apšepę. Batai 
kainuoja 40 markių (atsiminki
me, kad vidutinis atlyginimas 
600 markių), kostiumai 150 iki 
250 mariau, jeigu jų gaunama. 
Jaunuoliai labai gaudo dalykus, 
■kurie simbolizuoja jiems Vaka
rus ir geresnį gyvenimą, pvz. 
nailoninius marškinius (kurie 
kainuoja 70 markių) arba “blue 
jeans”, cigaretes iš Vakarų ir 
kramtomą gumą. Skočiaus, kiek 
patyriau, nemėgsta ir nelabai 
pakelia.

(Bus daugiau)

New Delhi. Indijos sostinės
katalikų arkivyskupo Femandes 
patvarkymu, Indijos katalikai 
šių metų “Taikos dieną” spe
cialiomis iškilmėmis minės sau
sio 30 d. kartu švenčiant didžio
jo Indijos taikos gynėjo Ma
hatma Gandhi mirties metines.

patiją nepažįstamajam žmogui.
Mes išėjome drauge. Jis sėdo ant dviračio. Važia

vo labai lėtai. Paskui jį, išlaikydama tam tikrą atstu
mą, ėjau aš. Taip pasiekėme Šančius...

Tai iš tikrųjų nebuvo paprastas kunigas. Jis iš
siskyrė giliu humaniškumu. Jis niekada nemėgino ma- 

' nęs atvesti į ‘tikrąjį tikėjimą’. Nors šnekėdavome su 
. juo daug — apie moralę, humaniškumą, muziką. Jis 
buvo didelis muzikos mėgėjas — turėjo namuose fis
harmoniją ir fortepijoną...”

Kun. P. Jakas sukombinavo S. Gordonaitei asmens 
dokumentus Birutės Miknevičiūtės vardu. Vėliau, kai 
pasidarė riesta, tas pats kunigas jau gavo kitus doku
mentus Aldonos Vaičiulionytės vardu, ir ją per visą 
okupaciją išslapstė pas pažįstamas moterėles Kaune, 
vienu metu įrašęs į amatų mokyklos mokinių tarpą, 
vėliau jai gavęs tarnaitės darbą ir pan.

“Tai iš tikrųjų nebuvo paprastas kunigas”, dar 
kartą pabrėžia išgelbėtoji dabartinė bibliotekininkė, ir 
mes puikiai suprantame su kokiomis atviromis širdi
mis tokius žodžius sutinka Lietuvos žmonės.

Slėptuvės Vilniaus archyve 
E. Kantoravičienės atsiminimuose nusikeliame į 

Vilnių. 1941 m. pabaigoje pabėgusi iš Vilniaus geto, 
ši mergina pirmąjį prieblobstį rado pas kun. Chomskį, 
gyvenusį Žvėryne, kur kunigas ją slėpė tris savaites. 
Ji labai šiltai atsiliepia apie kun. Chomskį ir jo paro
dytą didelę riziką. Vėliau ji vėl sugrįžo į geto ir buvo 
paskirta į darbo brigadą, kuri dirbo Vilniaus archyve. 
Archyvo direktorius buvo švenčioniškis kun. dr. Juo
zas Stakauskas:

(Bus daugiau)



TEfHARDO DE CHARDIN MOKSLAS 
KRIKŠČIONYBĖJ ŠVIESOJE

Teilhardas — pasaulinė garsenybė, kelianti daug 
abejonių

VLADAS JUODEIKA ,
Vos tik keliolika metų praslin

ko nuo Teilhardo mirties (1955 
m.), jis jau yra garsus visam pa
saulyje. Jo veikalai išversti i dau 
gelį kalbų ir apie jo filosofija 
knygos pasirodo viena po kitos. 
Teilhardo “Žmogaus fenome
nas” yra net išleistas ir komunis
tiniuose kraštuose..

Kas tai yra, kad juo yra toks 
visuotinis susidomėjimas? Vie
nus jis žavi, kiti smerkia jį kaip 
heretika. Vieni randa jo pasau
lėžiūroj atsakymą į esminius gy
venimo prasmės ir egzistencijos 
klausimus, kitiems jis yra naujos 
herezijos pranašas.

Pierre Teilhard de Chardin bu 
vo jėzuitas ir katalikų Bažnyčios 
kunigas. Jo darbai paleontologi
jos srity yra žymūs. Tačiau jo fi
losofiniai ir teologiniai raštai ke
lia daug abejonių ir ginčų. Jo 
pasaulėvaizdės vargiai gali būti 
suderintas su katalikų Bažnyčios 
mokslu.

Periodinėj lietuvių literatūroj 
jau yra pasirodę visa eilė straips
nių ir komentarų apie Teilhar
do mokslą. Prieš kelerius metus 
rašė kun. V. Bagdanavičius. Pas 
kutiniuose “Aidų” numeriuose y- 
ra tilpę keli straipsniai apie jį ir 
jo filosofiją.

Ypač daug rašoma amerikie
čių periodinėj ir neperiodinėj 
spaudoj apie Teilhardą. Leo 
Schumacher, filosofijos profeso
rius Borromeo seminarijoj Cleve 
landė, parašė kritiškus . straips
nius savaitrašty “Twin Circle” 
apie Teilhardo filosofiją. Kiek pa 
lietė ir Portlando, Oregon, arki
vyskupas Robert Dwyer apie 
naujas teologijas. Tame dvasinia 
me ir ideologiniame pakrikime 
ištarė savo autoritetingą balsą ir 
popiežius Paulius VI, paskelbda
mas pagrindinių bažnyčios tiesų 
“Credo”. Sis naujai suformuluo
tas “Tikėjimo išpažinimas” yra 
esmėj Nicejos susirinkimo nutari 
mo pakartojimas. Jo turi laikytis 
visi katalikai, jei jie nori likti ka
talikais. Teologų ir filosofų uždą 
vinys yra išplėsti, įsigilinti ir iš
skinti tas pagrindines tiesas.

Bendri mokslo bruožai

Teilhardo pasekėjai gretina sa 
vo vadą su šv. Tomu Akvinie 
čiu, jį laiko didžiuoju katalikų fi 
losofu, net šventuoju. Jie stengia 
si apginti savo vardą, tvirtinda
mi, kad jis yra nesuprastas ir 
klaidongo aiškinimo auka.

Ką pats Teilhardas sako apie 
save? Savo laiške Leontinai Zan 
ta jis nedviprasmiškai prisipažįs 
ta, kad jo tikslas nėra kurti nau
ją religiją arba geresnę krikščio
nybę. Tačiau viskgi toj krikščio
nybėj asmeniškas Dievas, atro
do, nustoja egzistuoti. Jis jau ne
be pasaulio valdovas, bet tik jo 
siela.

Esmėje Teilhardo “naujoji re
ligija” yra dviejų tikėjimų sulie- 
dinimas: tikėjimo į pasaulį ir ti
kėjimo į Dievą. Bet jo tikėjimo 
į Dievą turi būti suderintas su jo 
evoliucijos teorija, kuri reiškia ti 
kėjimą į pasaulį.

Pats Teilhardas turėjo abejo
nių. Jis atvirai prisipažįsta: “Aš 
kartais prisibijau, kai pradedu 
galvoti apie bendrų sąvokų pakei 
timus, apie pasaulio kūrimą, ste 
buklus, primapradę nuodėmę, 
prisikėlimą ir t. t. pirma, negu 
aš galiu sutikti su jomis”.

Evoliucijos teorija
Teilhardas tikėjo, kad kataliky 

bėję vyksta gili reformacija, ku
ri paliečia ne tik jos institucijas 
ir moralę, bet ir patį katalikų ti- 
jėjimą. Jis tvirtino, kad krikščio
nybė turi duoti naują tikėjimą 
pasauliui. Teilhardas rašė, kad, 
jeigu jis kada nustotų tikėjęs į 
Kristų ir asmeninį Dievą, jis vis 
vien tęstų tikėjęs į pasaulį.

Teilhardo religija yra evoliuci 
jos religija, kuriai turės paklusti 
visos esamos dogmos. “Aš tikiu 
į vieninteli dalyką, kuris yra pa

saulis su savo vertingumu, ne
klaidingumu ir gerumu”. Teil- 
hardųi'•lemiantis dalykas buvo e- 
voliucfjk. Tikėjimas jam buvo 
antraeiliš,' papildomasis dalykas.

Pagtfl ’Teilhardą, pasaulis su 
visa vt^tita yra evoliucija, milži
niškas*. judėjimas. Pasaulyje nėra 
būtybįųjbei subjektų, o tik judė
jimas. .V

Bet^Aip su žmogum? is taip 
pat yra' aukščiausias evoliucijos 
laipsnis,' kurį dabar pasiekė įgi
jęs sąmonę. Ir žmogaus evoliuci
ja nėra sustojusi; ji vystosi į ant 
žmogį.’į aukštesnį evoliucijos 
laipsnį.’ Dabartinė religija yra 
taip pat evoliucijos padarinys, 
kuris 'keičiasi pagal besikeičiantį 
judėjimą. Atrodo, ši Teilhardo są 
voką vargiai suderinama su kata 
likų tikėjimu ir Dievo apreikšto
mis tiesomis.

Religija, Teilhardas mano, bū 
dama* evoliucijos padaras, turi 
tarnadti jai. “Religija vykdo es
minę ir nuolatos didėjančią vi
suotinės evoliucijos funkciją.” 
Religijos' nuopelnas glūdi tame, 
kad ji visą laiką nenutraukiamai 
garantuoja evoliucijos pasiseki
mą. Jei: žmogus nustotų vilties į 
jos pasisekimą; jis nustotų stū- 
męs evoliuciją pirmyn ir pati e- 
voliuclja tragiškai sustotų. Reli
gija tarnaujanti kaip akstinas 
progreso evoliucijai.

Teilhardas laikė savo evoliuci
jos ideologiją daugiau, negu tik 
teorija ar sistema. Tai yra viską 
saikėjanti bendra padėtis, kuriai 
visos teorijos ir visos sistemos tu
ri paklusti, jei jos gali turėti bet 
kokią vertę. Pasaulio sutvėrimą 
jis suprato evoliucijos prasme.

Teilhardo monizmas

Per visą savo gyvenimą Teil
hardas. buvo didžiai nusivylęs, 
nes jo viršininkai neleido jam 
skelbti, savo religinių ir filosofi
nių teorijų.

Esmėje jo filosofija yra monis
tinė. Pasauly nėra daugybės daik 
tų ar individų, o tiktai viena di
delė Visuma. Žmogus gali galvo
ti apie save kaip individą. Bet 
tikrumoj jis yra tik apraiška ar
ba fenomenas tos didėlės realy
bės, kuri yra Visuma. Evoliucija 
yra vienintelis ir esmėje dvasinis 
procesas. “Nuo medžiagos žemu 
mos ligi aukščiausių dvasios vir
šūnių yra tik viena ir ta pati evo 
liucija, kuri pereina skirtingus 
vystymosi tarpsnius: fizinę gene 
žę, biologinę genezę, dvasinę ge
nezę, pagaliau Kristaus genezę.

Kitaip tariant, šita pagrindinė 
realybė yra pradžioje medžiaga 
(judanti), paskui gyvybė, paskui 
mintis arba žmogus ir pagaliau 
ant žmonija, kuri per Kristų pasi 
keičia į Jį Patį. Reiškia, žmogus ir 
jo mintis (sąmonė) yra evoliuci 
jos proceso padarinys.

Evoliucija pasiėmė aukščiau
sią išsivystymo tarpsnį, tapdama 
žmogumi, ji vystosi tolia-u pasida 
rydamą antžmonija, milžinišku 
kolektyVfu, antorganizmu ir di
džiąja sįmone.

Mintie yra visatos esmė, o in
dividai ąjos žiežirbos. Si monistinė 
sąvoką” ryškiai atsispindi kai ku- 
riuose’jb išvedžiojimuose. Jis sa-
ko, kadf“žmonės pradeda supras 
ti, jo£,-kiekvienam individe yra 
kažkas--žymiai aukštesnio, negu 
jie patsfy jie pradeda suvokti esi- 

tybei, kylančios iš vie- 
s pačios realybės, kuria 

ta. Žmogus suvokia uni- 
realybę, kuri dvasiniu 

būdu sSinduliuoja per jo kūną. 
Krikščionis gali šaindien pasaky 
ti savttTjievui, kad jis myli Jį ne 
tik vflpB savo kūnu ir visa savo 
dvasr«Bfet ir visa visata”.

ateizmo šmėkla

gali pasipiktinti pava- 
ardą panteistu.Tačiau 

ncūzų paleontologas, 
o Teilhardas, buvo iš
iri tikra prasme panteis 
e visai logiškas. Panteis 

tai tily/kad visata yra vienintelė
Ištvinus nuo lietaus upėms Califomijoje, ne vienas namas buvo ap
semtas. Čia matyti Sacramento, Calif., gyventojai gabeną iš apsemtų 
namų baldus.

Nuo Da Nang bazės už 65 mylių vykdomoje valymo operacijoj amerikiečiai kariai sugavo nemažą komu
nistinio Šiaurės Vietnamo kareivių, kurie čia vedami j nelaisvę.

realybė, kuri yra Dievas, o indi
vidai tik tos realybės reiškiniai, 
jos fenomenai. Kitaip tariant, 
Dievas yra visuose tvariniuose.

Teilhardas nepaneigė, kad jis 
“turįs sielą, natūraliai panteisti
nę”. Jis sakė turįs tikėjimą ir vil
tį į pasaulį ir visatą, jis mylįs, 
tarnaująs ir garbinąs pasaulį, 
kaip kiekvienas krikščionis mylė 
tų ir garbintų Dievą. Bet jį vis- 
vien kankino neišsprendžiama 
problema, kaip suderinti jo “tikė 
jimą į pasaulį” su krikščionybės 
mokslu, kaip išspręsti konfliktą 
tarp “pasaulio didybės” ir “Die
vo pirmumo”.

Su abejojančia širdgėla jis ra
šė: “Aš noriu mylėti Kristų vi
somis savo jėgomis, kartu mylė
damas pasaulį. Ar tai ne absur
das ir piktžodžiavimas? Greta 
Dievo garbinimo ir pasaulio gar 
binimo, ar taip pat nėra garbini
mas Dievo, garbinant pasaulį 
per jį?”

Teilhardas negalėjo paneigti, 
kad tikėjimas į pasaulį kartu reiš 
kia ir jo garbinimą bei pripažini 
mą, kad jame (pasauly) yra kaž
kas dieviška. Jis matė dabartinį 
konfliktą tarp tų dviejų garbini
mo formų — pasaulio ir Dievo. 
Jeigu šios dvi formos galėtų tuo 
sujungtos, jeigu galima būtų tuo 
pačiu laiku tikėti į Dievą ir į 
Pasaulį, vieną per kitą, tuomet 
jis manąs “didelė liepsna apšvies 
tų visa kita, tuomet gimtų viską 
apimantis tikėjimas”.

Teilhardas tikėjo, kad pasaulis 
yra gyvas ir sąmoningas, kad jis 
yra didelis organizmas ir evoliuci 
jonuojanti Dvasia. Jis manė iš
sprendęs problemą, kaip sutaiky 
ti krikščionybės religiją su jo re
ligija į pasaulį.

Ir kokia iš to išvada? Jis pa
darė Dievą “pasaulio siela”. To
kiu būdu pasaulis tapo dieviška 
būtybe, susidedančia iš kūno ir 
sielos.

Dievas tampa įsikūnijusiu pa
saulyje, kuris pavirsta Dievo kū
nu. Jo paties žodžiais tariant: 
“Dievas, mums atrodo, yra tiesio

giniai apimtas Pasaulio jėgų ir 
jojo dimensijų”. Vadinas, Dievas 
yra sutirpęs pasauly.

Štai Teilhardo malda: “Man, 
Dieve, visas džiaugsmas ir visas 
pasiekimas, mano buvimo tikslas 
ir mano meilė gyvenimui, viskas 
priklauso nuo šitos vienos pa
grindinės vizijos, kuri yra Tavo 
ir pasaulio vienybė.”

Kadangi viskas turi būti saikė- 
jama evoliucijos prasme, Dievo 
įsikūnijimas pasaulyje yra taip 
pat evoliucijos vykdomas. Dievas 
yra evoliucijos procese; Dievas 
vystosi ir paskęsta pasaulyje, jis 
tampa pasaulio siela bei centru 
ir varo evoliucijos procesą į aukš 
čiausią tobulybės vienybę, į Ome 
gos Tašką. “Tuomet pagaliau 
bus pasiekta Dievo ir pasaulio 
organiška vienybė. Tą mistinę 
realybę mes tegalime vadinti Die 
vu”.

Ar tai ne paftteizmas ryškiau
sia prasme? Teilhardas to nepa
neigia. Jis tik tvirtina, kad jo 
panteizmas yra pateisinamas, 
nes jis esąs “aukščiausia ir tik
roji panteizmo forma”. Ir taip 
yra dėlto, kad asmenys bei indi
vidai nepranyksta Dievuje, bet 
labiau išryškėja jame, nes “ši 
vienybė juos labiau diferencijuo
ja”. Vargu čia nėra prieštaravi
mo: kaip gali egzistuoti organiš
ka vienybė ir kąrtu savarankūs 
individai?

Teilhardo Kristus
Svarstant Kristaus sąvoką, 

Teilhardo panteizmas iškyla į die 
nos šviesą. Kristus ir pasaulis su
daro “paslaptingą junginį”, ku
rio vardas yra “Universalus Kris 
tus”. Tai dar vienas bandymas 
suderinti tikėjimą į krikščionišką 
Dievą ir tikėjimą į pasaulį. Teil
hardas to pasiekia sutapatinda
mas Dievą su pasauliu.

Naujoj jo Kristologijoj Kristus 
tampa “tikra Pasaulio siela”, o 
pasaulis Kristaus kūnu. Jis sako: 
“Aš puolu ant kelių, Viešpatie, 
prieš pasaulį pirma, negu jis pa
slaptingu būdu tampa Tavo ver

tingu Kūnu ir Tavo dievišku 
Krauju”. Tokiu būdu Kristus yra 
įkūnytas visam pasaulyje.

Kyla klausimas, kokį vaidme
nį Teilhardas skiria istoriniam 
Kristui, Evangelijos Kristui šioj 
sąrangoj? Deja, jis neskiria tam 
Kristui jokio vaidemns. “Kodėl 
mes turime nukreipti savo žvilgs 
nį į Judėją, egzistavusią prieš 
2000 metų. Lokalinis Kristus!, į- 
sikūnijęs tiktai vienoj pasaulio 
daly, man atrodo mažesnis, negu 
realusis Kristus. Mūsų tikėjimo 
Dievas, man atrodo, ne toks di
delis ir visagalis, negu mūsų paty 
rimų pasaulis. Kaip aš galėčiau 
Jį (Dievą) mylėti daugiau, negu 
pasaulį?”

Dėlto jis nusistatęs garbinti tik 
Universalų Kristų, kuris yra įsi
kūnijęs visam pasauly ir yra jo 
integrali dalis. Toks Kristus, jam 
atrodo, yra milžiniškas, nes savo 
kosmine prigimtim nustelbia Kri 
stų jo žmogiškoj prigimty.

Šitoj sąrangoj Kristus tampa 
lyg koks “Evoliucijos Dievas”, jis 
pasidaro centru, Alfa ir Omega, 
pradžia ir pabaiga. Jis pagaliau 
yra Omegos Taškas, aukščiausia 
evoliucinio judėjimo viršūnė; Jis 
yra sutapęs su tuo judėjimu, kurį 
jis įdvasina. Kaip “Evoliucijos 
Dievas” jis yra tos evoliucijos 
priežastis ir vadas. Kristus dėl sa
vo antžmogiškų savybių evoliu
cionuojąs! į Antkristų, o žmo
nija į antžmoniją, kurios viršū
nė yra Omegos Taškas. Šis evo 
liucijos tarpsnis yra aukščiau
sias; jame žmogus išsivysto į ant
žmogį, o pasaulis tampa Kristum 
pilnutine prasme.

Tokiu būdu Kristus išgano 
žmoniją už žmogaus nuodėmės 
ne savo kančios dėka, bet vary
damas evoliucijos procesą į sėk
mingą kulminacijos tašką. Įsikū
nijimas tampa procesu, kuriuo 
Kristus palaipsniui paverčia pa
saulį į savo kūną. “Krikščionybės 
prasmė yra nei daugiau, nei ma
žiau, kaip tikėjimas į Pasaulio 
sujungimą Dievuje per įsikūniji
mą.” Tai Teilhardo vizija, kuri 
yra jo poetiškos vaizduotės pada 
rinys.

Kaip ne keista, bet Teilhardas
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKC8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Wesfern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9588

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

^HvToV I N G
J NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor
įrengiu nauju* lr perstatau *e-| 
nūs visu rflSlu namo apšildymo! 
pečius lr alr oondltlonlng i, 
nauju* lr senu* namu* Stogu j 
rlnas (guttera). vandens Slldy- " 
mul boileriu*. Turiu leidimu* 
dirbti mieste Ir uSmlmdluo**. 
Darbas atliekama* greitai 
žlnlngal. ApskaltMavlmal

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEE7T ICBTAIi 
4444 nt

sako: "Paimkite du kraštutinu
mus, kurie stovi prieš mus šian
dien, tai marksistinis ir krikščio
niškasis... Nėra ginčijama, kad 
kiekvienas iš jų jaučia tarpusavę 
simpatiją, nes abu žygiuoja tuo 
pat keliu, ir, nepaisant visų ide
ologinių skirtingumų, šie abu 
kraštutinumai eventualiai savo
tišku būdu susitiks toje pačioje 
viršūnėje. Skirtingumas tarp jų 
nėra pilnutinis, nei galutinis... 
Sekant jų išvadas abu keliai tu
rės neabejotinai pasibaigti, suei
dami draugėn”.

Dar ryškiau savo tezę formu
luoja Teilhardas veikale “Žmo
gaus ateitis”: Dabartiniai totali
tariniai režimai, nepaisant jų pra 
dinių trūkumų, nėra nei herezi
jos, nei biologiniai iškrypimai; 
jie atitinka kosminio judėjimo es 
minę kryptį.” Reiškia, ir komu
nizmas, ir nacizmas, ir fašizmas 
tarnauja Omegos Taškui, kuris 
yra įsikūnijęs Kristus.

Iš tikrųjų krikščionybė ir ko
munizmas yra diametraliai prie
šingos pasaulėžiūros; jos buvo, y- 
ra ir liks amžini nesutaikomi 
priešai. Pijus XI yra oficialiai 
pasmerkęs komunizmą.

(Bus daugiau)
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELI V,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus 
dina tokiUB dalykėlius gražiai, gre 
tai ir pigiai

“DRAUGA S”
4545 W. 68rd Street, 

Chicago, III. 60629 
Tel. LE 5-9500

-Miniiinimiininiiiiininiiiitiiiiiiinii'i-

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 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, lU. 60632. Tel. YA 7-598“

10% — 90% — 80% pigiau mokėsit 
oi apdraud* nuo ugnies ir automo
bilio pa*
FRANK ZAPOLIS 

8808K We*t »6tb Street 
Chicago, IlUnois

TeL GA 4-8084 ir OR 0-4888

been siek 
a day in his life
That’s the way it should be. 
Every child is entitled to e 
healthy start in life, būt there 
ere en estimated 250,000 
American bablea each year 
who are deprived of that

They are the babies 
bom with defeets. 
They are the 
babies you help by 
helping the March 
of Dimee fight 
birth defeets 
through nationwide 
programa of 
research, medical 
care and education.

FIGHT BIRTH DEFECTS

M ARCH or PIMES

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS

I Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum-

II piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

I
 Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v.

Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

KATALIKŲ PASAULYJE
Paryžius. Apaštalų Sosto 

nuncijus Prancūzijoje aririv. 
Bertoli, viso diplomatinio kor
puso vardu pasveikino Prancū
zijos prezidentą De Gaulį Nau
jųjų Metų šventės proga savo 
kalboje iškeldamas visų šven
tą pareigą visomis jėgomis siek
ti pasaulinės taikos įgyvendi
nimo. Prancūzijos katalikų var
du prez. De Gaulj švenčių pro
ga pasveikino Paryžiaus arkiv. 
Marty.

Vatikanas. Sausio 5 d. Vati
kane pasirodė pirmasis Vatika
no dienraščio “L’Osservatore 
Romano” savaitinis numeris is
panų kalba. Naujoji “L’Osser 
vatore Romano” laida ispanų 
kalba skirta ispaniškai kalban
tiems kraštams informuoti apie 
Apaštalų sosto veiklą pasauly
je.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

AGENTŪRA 
Namų. gyvybe*, 

automobilių, 

nlo.
Patogios įssi- 
mokėjimo sąly
gos.

BACEVIČIUS
6455 S. Kedzle Avė., PR 8-2288

REZIDENCINIAI. =
KOMERCINIAI,

'H MEDICINOS IR s
KITOKĮ PASTATAI s

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 841h PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882
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Mūsų svečias, kuris yra Chicagos mokytojų unijos 
pirmininkas, kalbės apie mokytojų įnašą į Chicagos 
mokyklas — kaip kiekvienas mokytojas bemokyto- 
jaudamas ir atlikdamas pareigas savo sumanumu pri
sideda prie bendruojo auklėjimo ir studentų lavinimo.

Norintieji jį klausti kokiu nors klausimu, 
galite skambinti — 4 4 5- 6 8 4 2

CLEVELANDO ŽINIOS
DARBUOTOJŲ PAGERBIMAS

Cleveland, Ohio. Vaidilos te
atras, kuris jau 15 metų yra ne
atskiriamai įsijungęs į Clevelan
do lietuvių kultūrinį gyvenimą, 
yra vertas didelio dėmesio ir pa
garbos. Per šį teatrą yra perėję 
daug mūsų jaunimo, kuris ten 
išmoko vaidinti, deklamuoti, ir 
gražiai perduoti gyvą lietuvišką 
žodį auditorijai. Vaidilos teatras 
per savo penkiolikos metų laiko
tarpį pastatė įvairaus žanro vei
kalų, lietuviškų premjerių, daly
vavo švenčių parengimuose bei 
minėjimuose. Be Vaidilos aktorių 
pagalbos mūsų dažni parengi
mai būtų buvę blankūs, neįdo
mūs.

Vaidilos teatro aktoriai yra į- 
dėję daug valandų, kad mūsų lie
tuvišką gyvenimą padarytų pil
nesnį, gražesnį, patrauklesnį. To 
dėl, visi kurie nori, kad mūsų lie
tuviškas žodis būtų ištartas taip, 
kaip gražioji lietuvių kalba rei
kalauja, kad ir toliau būtų pasi
šventėlių aktorių mėgėjų, kurie 
galėtų lietuvių dramaturgų vei
kalus išvesti į rampos šviesą, turi 
su dėkingumu ir meile prisimin
ti šią svarbią Clevelando kultūri
nę instituciją, kuri savo darbais 
yra žinoma toli ir už Clevelando 
ribų. Ir pirmajame Teatro festi
valy pereitų metų rudenį Vaidi
la buvo atžymėtas kaip iškilusis 
teatras.

Vaidilos teatro širdis aktorius 
režisierius, dekoratorius ir chore
ografas yra Petras Maželis. Jis va 
dovauja Vaidilos teatrui nuo„pat 
įsikūrimo dienos.

Clevelando LB abi apylinkės 
šią gražią sukaktį prisimins va
sario 2 d. 4 vai. p.p. Čiurlionio 
ansamblio namuose. Clevelandie 
čiai prašomi rezervuoti tą popie
tę ir atvykti į Čiurlionio namus, 
kartu su vaidiliečiais pabuvoti, 
pasivaišinti ir prisiminti jų ver
tingą įnašą į mūsų lietuvišką gy
venimą.

— Raimundas Kudukis, Cle
velando Alto sk. pirm., Tauty
bių sąjūdžio gen. sekretorius ir 
ryškus Respublikonų partijos dar 
buotojas, kaip “Drauge” jau bu
vo skelbta, paskirtas naujai išrin 
ktojo JAV senatoriaus Saxbee į- 
galiotiniu Clevelande.

Raimundas Kudukis yra vedęs 
Gražiną Knistautaitę, taip pat ak 
tyvią Clevelando lietuvių gyveni
me ir amerikiečių politikoje. 

STUDENTŲ PIETŪS
Lietuvių Studentų sąjungos 

Clevelando skyrius, talkinamas 
patyrusių šeimininkių, vasario 
2 d. sekmadienį ruošia peitus Šv. 
Jurgio parap. salėje. Atsilankiu
siems bus patiekti įvairūs lietu
viški maisto patiekalai. Pietūs 
prasidės tuojau po lietuviškos 
sumos, 11:30 v.

Studentai maloniai kviečia vi
sus atsilankyti. Gautas pelnas 
bus skiriamas būtiniesiems stu
dentų skyriaus išlaidoms apmokė 
ti bei suaktyvinti mūsų jaunųjų 
akademikų veiklai.

V. R.

JUDA NAUJŲ LIETUVIU 
NAMŲ STATYBOS REIKALAI

Lithuanian Village bendrovės 
direkcija, Alto valdyba ir visuo
menės bei organizacijų atstovų 
komitetas sekmadienį, vasario 2 
d., 12 vai. Lietuvių salėje šaukia 
visų Clevelando lietuvių ir orga
nizacijų atstovų susirinkimą ap
tarti naujų lietuvių namų sta
tybos planus.

Alto valdyba šiame susirinki
me painformuos apie pasiruoši
mus Lietuvos nepriklausomybės 
šventei paminėti, o Lithuanian 
Village b-vė pristatys archt. J. 
Premenckn ir inž. V. Vinclovo

paruoštą lietuvių namų projek
tą. Pirm S. Mačys paaiškins apie 
b-vės užsimoto darbo planą ir 
finansinį pajėgumą.

Naujam pastatui sklypas jau 
yra užpirktas ir jeigu visuome
nės susirinkimas planams pri
tars, tai sutartis įsigalios. Nau
juose Clevelando lietuvių na
muose numatyta 500 vietų salė 
koncertams ir vaidinimams su 
gera scena, atskiru baru ir virtu
ve, 200 vietų salė mažesniems 
pobūviams bei susirinkimams, 
salės Čiurlionio ansambliui ir stu 
dentams, kambariai posėdžiams, 
moderniškas baras ir klubas, bi
liardų kambariai, skaitykla, 6 ka 
binetai gydytojams ar kitokioms 
įstaigoms, butas namų vedėjaui.

Clevelando lietuviai, pritarę 
statybos planams, turės trumpu 
laiku pasirašyti pasižadėjimus 
nupirkti už apie $30,000 bendro
vės akcijų.

Vasario 2 d. susirinkime bus 
papildytas visuomenės komitetas 
naujais nariais, ir išrinkta akci
jų platinimo komisija. Visi lietu
viai turėtų būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, išsiaiš
kinti visus klausimus ir darniai, 
bendromis jėgomis pradėti vykdy
ti Clevelando lietuvių naujų na
mų statybos darbus.

(J. ST.)

Philadelphia, Pa.

— Vasario šešioliktąją! mi
nėti pasiruošimai vyksta sėk
mingai. Iškilmingas minėjimas 
įvyks Drexel Institute of Tech
nology, Student Activities Cen
ter salėje, prie 32r.d ir Chestnut 
gatvių, vasario 23 d., 3 vai. p. p. 
Jau žinoma, kad prel. Vytautas 
Martusevičius kalbės invokaci
ją, kalbą angliškai pasakys 
miesto tarybos narys ir Cham- 
ber of Commerce vykdomasis 
vicepirmininkas W. Thather 
Longstreth, kalbą lietuviškai 
pasakys žymus L. Vyčių veikė
jas ir JAV LB tarybos narys 
kun. Jonas Jutt - Jutkevičius. 
Meninėje programos dalyje, gir
dėsime New Yorko vyrų chorą, 
vadovaujamą muziko Vytauto 
Strolios ir mūsų šokėjus žilvi- 
niečius.

— Klasikinės muzikos radijo 
stotis WFLN. AM 900 ir FM 
95.7, vasario 15 d. 10:05 v. ry
tą duos lietuviškos muzikos va
landą. Programą išrūpino ir 
muziką parinko jubiliejinių me
tų komiteto narė Teresė Ge
čienė.

— Bendravimas — tai pras
mingas ir reikšmingas žodis mū
sų gyvenime. Bendravimą seka 
sutarimas. Bendraudami mes at 
liekame didelius darbus. Bend
ravimu tarpusavyje mes, phila
delphiečiai, gal ir išsiskiriame 
iš daugelio kitų mūsų kolonijų. 
Tat erai ne atsitiktinai, Philadel- 
nhijos ir Pietinės New Jersey 
LB apylinkės, jų ruošiamus 
pietus, pavadino pabendravimo 
pietumis. Šalia tarpusavio pa
bendravimo, šį kartą siekiama 
pagerbti chorą “Viltis” nuo ta- 

'lentą ir laiką aukojančio cho
risto iki choro vadovo. Siekia
ma taip pat paskatinimo jung
tis į chorą naujiems daininin
kams. Pabendravimo pietūs 
įvyks vasario 2 d. Šv. Andrie
jaus paraoiios salėje 12:00 vai. 
dieną. Kviečiami visi.

— Bendruomenės Balso veik
iai aptarti numatytas pokalbis - 
susirinkimas iš sausio 19 d. nu
keliamas į sausio 26 d. Susirin
kime bus aptariami ir kiti svar
būs lietuvių gyvenimo reikalai.

Prezidentas R. Nixonas (vidury) su jo paskirtais Paryžiaus taikos pasitarimų derybininkais, prieš jiems 
išvykus į Prancūziją. Kairėje — JAV delegacijos vadovas H. C. Lodge, dešinėje — jo pavaduotojas Law- 
rence YValsh.

MUSŲ KOL ŪKUOSI
Worcester, Mass.

s ■ ’
KAUKIŲ BALIUS

Sausio mėn. 25 d., šeštadienį, 
7 vai. Worcesterio skautų tėvų 
komitetas Maironio Parke ruo
šia įspūdingą Kaukių balių. Tai 
pirmas toks įvykis Worcestery- 
je. Kaip plačioji Worcesterio, 
taip ir apylinkių visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Trys įdo
miausi kostiumai bus premi juo
jami. Kartu bus duodama ir 
skani vakarienė. Šokiams gros 
skautų trio.

Komitetas

New Haven, Conn.

JAUNIMO DIENA
Netv Haveno moksleivių ateit. 

Vytauto Valaičio kuopa 1968 
m. gruodžio 8 d. suruošė rytų 
pakraščio “Jaunimo dieną”, ku
ri pradėta šv. Mišiomis vietos 
lietuvių bažnyčioje. Mišių metu 
buvo pašventinta nauja kuopos 
vėliava. Vėliavos krikšto tėvais 
buvo inž. Juozas Rygelis ir dr. 
Elona Vaišnienė. (Dr. Vaišnie- 
nę atstovavo Gintarė Ivaskie- 
nė).

Vėliavos medžiagai įsigyti lė
šos surinktos Bridgeporte, 
Conn., per lietuvių bendruome-

Susirinkimas įvyks L. Banke, 
202 N. Broad St. Pradžia 3:00 
vai. dieną. Susirinkimą kviečia 
Phila. ir Pietinės N. Jersey LB 
aplinkių valdybos. Kviečiami 
visi.

— Lietuviškos knygos plati
nimą Philadelphijoje organizuo
ja Justinas Gečauskas. Šis jo 
žygis L. bendruomenėje buvo 
sutiktas su dideliu pasitenkini
mu. Lietuviškas knygas anglų 
kalba, jau kuris laikas, platina 
Kazys Kazlauskas. K. č.

“ATEITIES” KLUBAS CLEVELANDE 
š. m. vasario mčn. 1 dieną, šeštadienyje 

SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE 
— rengia —

DAINOS, MUZIKOS IR POEZIJOS 
KONCERTĄ

Dalyvauja: Solistė Aldona Stempužienė, GROS WENDELL ORKESTRAS.
Kompozitorius Darius Lapinskas. Veiks bufetas ir baras.
Aktorius Leonas Barauskas. Pradžia — 7:30 vai. vakare.
Menininkai neseniai su pasisekimu Bilietus rezervuoti pas J. Daimušį

koncertavo Pietų Amerikoje. 381-8408 ir V. Kasakaitį 943-2130.

nės rudens balių, o pasiuvo Al
dona Rygelienė ir Monika Mer- 
kevičienė.

Po pamaldų visi susirinko 
parapijos salėn pietų. Maistą 
suaukojo ir paruošė ateitininkų 
mamos ir kitos lietuvės. Progra
ma pradėta vėliavų nešimu ir 
Lietuvos himnu. Kuopos pirm. 
Gitą Merkevičiūtė pasveikinusi 
atvykusius svečius, pristatė pa
skaitininkus Bligijų Sužiedėlį ir 
Antaną Saulaitįį- SJ. Į sekreto
riatą pakviesta Onilė Vaitkutė 
iš Worcesterin- Mass.

Eligijus Sužiedėlis įdomiai 
kalbėjo tema “Jaunuolis ir lai
kas”, gi Antanas Saulaitis, di
delis skautų veikėjas, supažin
dino su lietuvių jaunimo veikla 
pasaulyje.

Vėliau jaunimas, pasiskirstęs 
būreliais, diskutavo. Linksmą
ją dalį pravedė Rasa Šilėnaitė 
iš Putnamo įvairiais skautiškais 
žaidimais. Susirinkusieji pagei
davo. kad šios rūšies dienos atei
tyje būtų ruošiamos dažniau.

Dijana Merkevičiūtė

JERSEY CITY, N. J.

PAVYZDINGA LB APYLINKE
New Jersey valst. mažiausia 

JAV LB Jersey City apylinkė, 
norėdama sutelkti lėšų Lietuvių 
fondui, suruošė Naujų Metų su
tikimą Newarke, gražioje ir erd 
vioje Šv. Trejybės parapijos sa
lėje, kuri talpina virš 400 as
menų. Šis sutikimas, kurio vi
sas pelnas iš anksto numatytas 
Lietuvių fondui, buvo plačiai pa
garsintas spaudoje ir atskirais 
pakvietimais išsiuntinėtais prieš 
6 savaites visiem N. J. LB na
riams, bet teatsilankė vos 8% 
bendruomenininkų, čia pat gy
venančių Newarke, Elizabeth, 
Paterson, Keamy, Harrison, Jer 

Lsey City, Linden ir kitur (vi

siems atstumas nedaugiau 7 
mylios). Viską gerai suorgani
zavo energingasis apylinkės pir
mininkas A. Žukauskas su sa
vo žmona Rožyte ir padėjėjais. 
Norisi pabrėžti, kad iš dalyva
vusių Naujų Metų sutikime 120 
svečių, 25% buvo gražaus lie
tuviško jaunimo ir 75% papras
tų, tyliai dirbančių LB darbą.

Naujų Metų sutikimas praė
jo labai jaukioje lietuviškoje 
nuotaikoje su muzika, šokiais ir 
lietuviškomis dainomis ir užsi
tęsė nuo 8 vai. vakaro iki 3 vai. 
nakties. Šia proga visų liet. b- 
nės apylinkių ir apygardos pir
mininkai ir kitų organizacijų 
atstovai bei parapijos kunigai 
P. Totoraitis ir J. Barkus, Nau
jų Metų proga, pasakė trumpus 
sveikinimus ir linkėjimus, ku
rių visų bendra mintis: dau
giau darbo, daugiau vienybės, 
mažiau reklamos ir kaltinimų 
vieni kitiems.

LB Jersey City apylinkės pir 
minirtko A. Žukausko žodžiais 
pelno iš Naujų Metų sutikimo 
padaryta nemažai ir jis visas 
tuoiaus bus perduotas Lietuvių 
fondui. Apylinkės pirmininkui ir 
jo didžiausiai tyliai pagelbinin- 
kei žmonai Rožytei reikia pa
linkėti ir toliau dirbti su tokia 
pat energija. V. T.

Kenosha, Wisconsin

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės 

Vasario 16 minėjimas Kenosho- 
: je, įvyks vasario 9 d. 3 vai. p. p. 
Danish Brotherhood Hall, 2206 
'— 63 St. Minėjime pagrindinį 
žodį tars Alto pirm. inž. Eug. 
Bartkus iš Chicagos.

Tą pačią dieną Šv. Petro par. 
bažnyčioje. 8 vai. ryto bus at
laikytos šv. Mišios už Lietu
vą.

Meninę programėlę atliks Ra-

SPORTAS...

(Atkelta iš 2 psl.)

-serbų Youths, 7- Lituanica, 8 - 
jugoslavų Adria ir 9 - lenkų Lig- 
thning- likę iš pirmos divizijos 
pietų sektoriaus. 10 -čekų, bohe
mų Sparta, 11 -žydų Maccabee 
ir 12- lenkų Wisla - naujai įkelti 
į pirmąją diviziją, kaip antros di
vizijos meisteriai.

Kiekviename rate teks sužaisti 
po 11 rungtynių, daugumoje 
prieš mažai pažįstamus varžo
vus, ypač pavasario rate. Pakė
lus pirmenybių rungtynių skai
čių ligi 22, atkris reikalas orga
nizuoti draugiškas rungtynes, 
nes pridėjus 2-3 rungtynes dėl 
taurės — vasaros futbolo sezo
nas nusitęs ligi vėlyvo rudens. 
Toks ilgas sezonas pareikalaus 
ne tik iš žaidėjų ištvermės, bet 
ir iš žiūrovų.

Major divizijoje dalyvaus:

1. Schwaben, 2. Green -Whi- 
te, 3. Kickers, 4. Olympic, 5. Eag- 
lts, 6. Rams, 7. Maroons, 8. Han 
sa, 9. Real, 10. C.D.A., Necaąa 
ir 12. Atlas.

Patebėtina, kad yra įteiktas 
pareiškimas buvusių profesiona
lų Mustangs dalyvauti major di
vizijos varžybose pilnateisiu na
riu. Daugumos klubų atstovų 
nuomone, atrodo, bus už priėmi
mą.

J. J-ką.

cine Šv. Kazimiero par. cho
ras, vedamas Juozo Grimskio 
ir tautinių šokių grupė, vedama 
St. Milašiaus.

Kenoshos ir apylinkių lietu
viai kviečiami minėjime da
lyvauti. Alto skyrius

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

• PER ANNUM
lil.MŲ'g/ ON INVESTMENT 

BONUS
CURRENT RATE $1,000 MIN.

DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKSC1AUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS 8c LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, DL 60632 LA 8-8248

PER ANNUM 
ON REGULAR

--------- ----- ------------------------------............... . ................

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Lieponį !

e

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern. PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

k ------  _ J

NUTEIS® KUNIGĄ
Kaip praneša Vakarų Vokie

tijos katalikų žinių agentūra 
KNA, sovietinis Lwowo teis
mas Stryj miestelyje Ukraino
je penkeriems priverstinųjų dar
bų metams nuteisė 56 metų 
amžiaus Ukrainos katalikų Baž 
nyčioiS kunigą Antin Potoch- 
niak. Pagrindiniai sovietinio 
teismo kaltinimai katalikų ku
nigui buvo “nelegalus pamaldų 
laikymas, pamolkslo sakymas 
skaitlingiems tikintiesiems, taip 
juos sulaikant nuo “produkty
vaus” darbo, ir kaip labiausiai 
sunkus nusikaltimas tai įspėji
mas tikinčiųjų saugoti savo 
vaikus nuo ateizmo įtakos mo
kyklose.” Kaip žinoma pa
stebi Vokietijos katalikų žinių 
agentūra —- Ukrainos katalikų 
Bažnyčia turinti 5 mil. tikin
čiųjų, po Antrojo Pasaulinio 
ikaro, nežiūrint jos tikinčiųjų, 
vyskupų ir kunigų priešinimosi, 
buvo paskelbta nelegalia ir per 
prievartą prijungta prie Mas
kvos ortodoksų Bažnyčios. So
vietinė spauda paskutiniu me
tu vis labiau pradėjo pulti Uk
rainos katalikų Bažnyčią už 
nuolat stiprėjančią slaptą — 
ikatakombinę veiklą, i >

L'.'UI—

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place WA 5-8063

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS ANTĮ HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

SG22 So Racine. 434-1113



B DRAUGAS, penktadienis. 1969 m. sausio roSn. 34

/\ “J“
PRANUI KAMSICKUI mirus, 

jo žmonai, muz. ALBINAI KAMSICKAITEI, okteto da
lyviui JONUI KAMSICKUI su šeima reiškia giliausią 
užuojautą ir drauge liūdi.

Grand Rapids liet. vyrų okteto dalyviai:

Pranas Turūta, Antanas Kovera, Alfredas 
Puodžiūnas, Stasys Ivanauskas, Gvidas 
Kovera ir Vladas Matulis.

....... ........
A. + A.

Liucijai Urbonaitei-Bartušis 
mirus Floridoje, brolį ANTANU ir brolienę VANDĄ 
URBONUS skausmo valandoje užjaučiame ir kartu 
liūdime.

B. ir L Taujeniai 
ir šeima

Mūsų mielam prieteliui

A. -Į- A.
JUOZUI VAIČIUI

mirus, žmoną MARCELĘ, ir sūng KĘSTUTĮ su šeima 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Vena ir Aleksas Lauraičiai

A N N A+R U D I S
DRVVIENGA

Gyveno Sacramento, California. i
Mirė sausio 21 d., 1969, 10:45 vai. ryto, sulaukus senatvės
Gimė Sanok, Lenkijoje
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lillian Kobierski, žentas Į 

Walter, anūkai Paul ir Tom, sūnus Rupert Rudis, marti Betty, 
anūkai Richard ir Ronald, švogerka Petronėlė Kazragis su 
šeima, švogeris Jonas Trilik su šeima, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. j

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. 
Western Ave. Laidotuvės įvyks šeštad.. sausio 25 d iš koply
čios 11 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo para- J 
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sieląi. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. j

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas lr anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tei. RE 7-8600.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINŲ NAMŲ BALDAI
30% ik 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO.
6200 S. Western. Tel. GR 6-4421

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

59 ir Pulaski. Savininkas parduoda 
2-jų metų seunmo, 8 butų pagal už
sakymą statytą namą.__ 585-5285

72 ir Tnlmiui. Mūr. 1 % aukšto. 2
butai -r- r> Ir 4 k. Garažas. $21,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas Ir 2 kamb rūsy. Gazo ftlld. 
$13.560.

Mflr. r> kamli. Imngalmv. Geram
stovy. Garažas.. Tik $14,900.

70 ir Tahnan. Mūr. 2 po 5 kamb. 
lr butas rūsy. Garažas. $29,900

VAINA REALTY
8617 W. lįst St, BE_7-9515

Mūr. 4 kumb, su 4 kamb. butu pa
stogėje Ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. ir krantu v®, 69 Lr Rockwell.

CLASSIFIED GUIDE
HELP WANTED — VYRAI

Immediate Openings

DESIGN
DRAFTSMEN

HELI’ MANTED — MOTERYS

WANTEB TYPIST
Will teach dictaphone also. Free 
insurance, hospitalization, profit 
sharing and other benefits.

PLIBRICO COMPANY 
Tel. 549 - 7014
Ask for Mr. Matzer.

R E 4 L ESTATE

Žingsnis į gerovę
Rūta restoranas — l.lrtuilul leng

vos sąlygos.
s kamb. mūras, 2 auto mūro garą. 

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.

2 butu namas, modernios vonios,
kabinetų virtuves. $20.000. įmokėti 
$5,000.

8 butą mūras. Beveik naujas. JFSver- 
green rajone. Vlrft $14,000 nuomos. 
$87,000.

Didelis S butą, 10 metų mūras ir 
mūro garažas. Apie 67 Ir Californla. 
$50,600.

I Ji aukšto, 16 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

3 butą mūras Arti ofiso. 2 po 7 
lr 4 kamb. butai. Garažas. $29,600.

14,iksus 7 kamb. mūras įrengtas 
belsmentas, garažas. daug priedų. 
Gera vieta. $20,000.

firvarutėlls, gražus 4 V4 kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. $12,70<i.

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

40 akrą ūkis su trobesiais lr ma
šinerija Mičigane, 120 mylią nuo Chi
cagos. $14.000.

10 butą mūr. namas Marąuette
Pk. $11,000 met pajamų. Savininkas 
duos paakolą <%. Kaina $68,000.

6 kamb. mflr. bungalovv prie 71- 
os ir Rockvvell. Galima tuoj užimti 
$17,900.

4 butą po 5 kamb. mūr. narnas ' 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46.000,

2 butai po kamb. lr 4 kamb. 
angliškam rflayj. 12 metą mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas
$62,000.

2 gražūs sklypai po 50x16o pMy
Beverly shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TĄX -r NOTARIATAS

IMIGRACIJA |
2735 W. 7lst St. Tel 925-6045

ATaL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

- A. LAURAITIS 
4645 So. Ashland Ave., LA 3-8775

Currency Exęhange patalpose 
‘ Sąžiningas patarnavimas

Tvarkinga*, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvar-1 
komi pilietybės dokumentai, pildo-' 
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av„ CL 4-7450

Arti Marąuette Pko.
4 butą mūr. po 5 kamb. 60 p. 

sklypas, 4 rąaš. mūr. garažas. Savi- 
| ninkus Išvyksta. $52..900.

švarus S Jį kamb. mūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
ąpsūmlnio kontrolė. Garažas. Savi.

1 ninkus duoda paskolą. $22,900.
NAMŲ PIRKIMAS -

PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butą nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

HELP H’ANTEI) — MOTERYS

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tet. 439-5516

Moteriai kambar.vs ir maistas už 
namų ruošos darbą, prie vienos 
moters. 1520 S. 50 Court, Cicero. 
TO 3-6909

FIGURE CLERK
Mušt be accurate vvith figures. Age 
limit 55. 1 block from Union Station. 
Salary open. Paid insurance. Small 
office.

CALL MR. MAREK 726-8702

GENERAL OFFICE
CLERKS

Process Orders. 37 ’/2 Hour Week. 
Company benefits. 85.00 Per Week 
Starting Salary.
Mušt Have Ovvn Transportation.

TOPCO A$SOC„ INC. 
7711 Grose Point Road

Skokie, IlHnois — Tel. 078-8030

CIERK TYPISI
We have an opening for a capable 
person in our order & bilMng dept. 
Varlety of duties make this an 
interesting and pleasant position. 
Figure and typing eseential.

Above average starting salary and 
fringe benefits.

Call or see: MR. JOSEPH GRABO

AMERICAN - CRAIG 
CORPORATION

2148 So. Canalport, Chieago, HI. 
829-1128

After 7 P.M. ............... 425-2188

Remkit tuos h anie rius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”. |

ELECTRICAL ASSEMBLERS 
MAINTENANCE OPERATORS

ASSEMBLERS - MACHINE HELPERS
Permanent job Openings available immediately with this leader in the 

manufacturing of industrial and institutional conveyor systems.
DAY SHIFT: 7:00 A.M. TO 3:30 P.M.

NIGHT SHIFT: 3:30 P.M. TO MIDNIGHT 
Excellent Opportunity For Advancement in A Rapid Expansion Program. 

SEE Mr. KRIPPNER
8:30 A.M. To 5:00 .M. Monday Thru Friday

OLSON CONVEYORS
10601 WEST BELMONT, FRANKLIN PARK, ILL.

1 Block West of Mannheim Rd. On Belmont Ave. (3200 N.)
An Eųual Opportunity Employer

HELP U'ANTED — VYRAI

EMPLOYMENT
OPPORT’Y

Foundry Workers 
$2.57 — No Experience 

Machine Operators
No Esperience

ENGINEER —
POVVER PLANT

(Third Class License)

M'rite — Call or VVlre

DRAPER
DIVISION
North American

Rockwell Corporation

HOPEDALE, MASS.
An Eąual opportunity employer

Immediate Openings

D E T A I L 
DRAFTSMEN

Work with project engineer, 
autom, cheese making eąuipment 
& induatrial washers.
ExteDsive vacation schedule, com
pany paid insurance, complete 
company contribution to pension 
plan.
Located Kiel, Wia„ 2,500 popula- 
tion, on Hwy. 57, one hour drive 
north of Mil»aUkee.
Send resume, including salary 
history, to:
DIRECTOR OF ENGINEERING

STOELTING BROS.
Kiel, Wisconeia 53042
Tel, (414) 894-2293

SHIPPING AND GENERAL 
FACTORY HELP

for experlenced people. Excellont 
benefits, health & vvelfare beueflU. 
vacatioū, 5 paid holidays. Perma
nent positions W«n. Cooper & Nep-? 
hewa, 190 9 N. Clltton (nr. Ashland). 
327-8^32 oak. for John. A hlce 
place to work.

Platinkite “Draugę”.

Work with project engineer, 
autom, cheese making eąuipment 
& industrial washers.
Extensive vacation schedule, com- 
pany paid insurance, complete 
company contribution to pension 
plan.
Located in Kiel Wls.t 2,500 po- 
pulation, on Hwy. 57. one hour 
drive north of Milvvaukee.
Send resume, including salary 
history. to:

DIRECTOR OF ENGINEERING

STOELTING BROS.

Kiel, Wisconsin 53042 

Tel, (414) 894-2293 

"Live In Texas"

WE NEED
WATCHMAKERS

Oualified seasoned mechanics, ca
pable. of fine ąuality work with 
good produetion for top fine in- 
dependently owned jewelry finn

SALARY OPEN 
FOR RIGHT MEN

If you are eotperienced and ąuali
fied on ffne grade watches, write, 
giving full particulars in first let
ter to:

Wagner’s Jewclers
809 TYLER

AMARILLO, TEXAS 79101

S H IF P I N G ANO 
RECEIVING

Need man to learn 
Shipping and Receiving 
in clean stoekroom of

Tripple A-l. Fastener Firm 
No experience necessary. 
Many company benefits.

H. M. HABPER COMPANY 

560 W. Lake — FI 6-6560

MACHINISTS
MILLING MACHINE MACHINISTS 

BORING MILL MACHINISTS
Vertical & Horizontai

TURRET LATHE MACHINISTS
Koųulres tbc »k,lll and vKporlenco to road and interpret cng-ineertrų? 
dravvtngs anxl manufufltnrlng procesą sheets: sot up and operate nundilrie 
tools aiui attaobinents; perform Layout; and check woir,k wlth preclslon 
ineasųrlng Instruments. Heųulres a high sehool education or eųulvalent, 
wfth vocatloual sehool training or experlence in Machlrie Shop praettcea. 

APPLY or CALL
Monday through Saturday 

from 8:00 a.m. through 5:00 p.m.

NATIONAL MINE SERVICE COMPANY
Clarkson Division

Mine Road, Nashville, Illinois 62263 

Tel. — (618) 320-8276, Exl. 64

JHELP VVANTED — VYRAI

llllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllll

LATHE HAND
Some <?xperience. Steady full time 
job 45 hour week Good working 
conditions. Paid holidays, vaca- 
tions and hospitalization insurance. 
No Saturdays or Sundays. Good 
starting rate.

ARTHUR NARRIS & C0. 

210 N, Aberdeen St.

M0 6*6832
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiuuuiiimuiHiimi

WANTED
PHONE SALESMAN

With Experience. Top Commlssion 
5 Day Week

_______ TEL -2 726-h920

PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN

5 YEARS EXPERIENCE 
FOR AUTOMATIC 

MACHINES

Day Shift 
Many Co. Benefits

“A Good Place to Work"

GUARDIAN 
ELECTRIC MFG. C0. 

1550 W. Carrai, CH 3-1100

2 YOUNG MEN
One for cable fabricating, one 

for misoellaneous duties

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439-5510

Perskaitę “Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti.

Skelbkites “Drauge”

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomos lie 
tuvių dienraštis Gi skelbimų kai 
now visiem.- prieinamos ...........

a po B kninb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma (ražu, 2 
ąuto. garažuM. Marųuette pke. $29,900.

2 no S Jį kamb. ir 4 kamb. angį Iš
tari. , usy. 7 metų mūsas, 2 atskiros 
Šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,861'.

B butą liaujas mūras. Karštu vand. 
šllumu gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 hutų, 2-ją aukštą mūras. Geros 
pajamos. Marųuette pke. $S3,0d0.

10 butą po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai. netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,00(1.

4 rnlcg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų |- 
BtalgoB $18,900.

SIMAITIS REALTT
lusuranoe — Inoome Tax 

Notary Public

2787 W. 48 St. — CL 4-2390

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6454 S. Kedzie Ave. - PR 8-2233 ENGINEERING POSITIONS
2 po B kamb. 8 metų rūras, karštu 

md. šiluma gazu, Marųuette pke.
12,000.
30 p. sklypas Marųuette pke. Blz- 
uI Ir apartmentama. Telraukltšs. 
12 butą 1 metą modernus i rturtin- 

is įrengimais, balkonai. Pajamų 
6,000 metams. Pietvakarių miesto 
ily. TeiraukltSs.
Kooming house. Pajamų $60,000 
etoms. l^abai gerai lšnuom. šlaurl- 
Ije miesto dalyje. TeiraukltSs.
0 kamb. u, ir. 'Built-lna-kokll- 
s plyteles, karšto vandens šildymas 
ižu. Mara. pke. $20,600.
1Jį aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. S 
Urnai. Atskiri šildymai 2 auto ra
žas. 67 lr Oakley »l»,500

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

Member of M.L.S.
ALEX BATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Į mūsų įstaigą 
lr Išsirinkti U katalogo.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla ir kavinė. Ge
rai einas biznis. Savininkas nori kel
tis į Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8686. 
Klauskite Walter UfrobeL

FRANCHISE

TOPPERS 
STEAK HOUSES

Is proud to announee the following 
prime locatlons are available for 
franchtee:

BALPVVIN PARK
FGluSOM
FONTANĄ 

£a canada
LOMPOC
ST, PETfcRSBURG, FLA
LOS ANGELES
MONROVlA
NAfA
PITTSBURG
ST, LOUIS. MO.
ALBUQUERQUE. NEVV MEKICO
COLUMBUS, OHIO
LAS VEGAS. N E VADA
WEST MEMPIHS, ARKĄNSAS 

Many more “CHOICE"
locattonn available

The above locatlons will be avail- 
ąble wlthln the next 9Q daya. For 
our brochure or to arrange an ap- 
pointment, please contact us at:

TOPPER'S STEAK HOUSES
12825 S, Normandię 

Gardena, California 90249
Phone! (213) 532-4405

SKELBKITES “DRAUGE”.

Rapidly expanding division of International Corporation is establishlng 
a new Manufacturing Plant and Division Engineering Headąuarterg ln the 
Raleigh, North Carolina area, creating challenging growth positions in the 
(ollowing:

DESIGN ENGINEERS
Experience in design of Moteriai Handling Eąuipment highly desirable. 
systems for povver transmissions and Controls. Mušt be completely famlliar 
vvith valyes, pumps. hosing, and electrical systems. B.S.MJE. preferred. 
Experience in dsign of Matrial Handling Eąuipment highly desirahle.

PROJECT ENGINEERS
Mušt be capable of coordi-nating eąuipment manufacturing between design 
engineers and manufacturing operation. Mušt have strong knovvledge of 
metai fabrication, hydraulies, and drive train mechanisms, B.-S.M.E. pre
ferred.
Our division is engaged ln the manufacture of hydraulic material handl
ing eąuipment. A pioneer in the area of handling eąuipment for the log- 
ging industry. We are now moving into new produet lines and markei 
areas.
The Raleigh, North Carolina area is one of the finest recreational areas 
in the U. S., providing excellent hunting, fishing and golfing. Educational 
facilities are among the finest including three Accrdited Universities. 
Housing facilities are excellent.

Please send resume in confidencet
BILL ENDERS, PERSONNEL MANAGER 

Prentice Operatians 
Hydraulic Materials Handling Division

OMARK INDUSTRIES, INC.
PRENTICE. WISCONSIN 54556

I

METCERAM
STEADY YEAR ROUND POSITIONS IN

PUNCH PRESS — SCREENING 
F1RING DEPARTMENT — CASTING

Outstanding benefits, vacations, paid holidays, 
and paid individual Blue Cross.

Write or call 401-331-9800

' METALIZED CERAMICS CORPORATION
811 Corliss Street, Providence, R. I. 02904

STARCRAFT
A BANGOR PUNTA COMPANY

Starcraft Company is a leader in the recreation industry with a 60 year 
history of continuous growth and profits manufacturing boats, campers, 
travel trailers, motor coaches, and other recreation vehilcies.

GENERAL MANAGER
Motor Coach Division

RESPONSįBILITIES: Start up a new motor home division, co-ordinate 
tvvo plants — California and Indiana, develop staff for produetion, purchas
ing. sales, etc. ' '
OPPORTUNITY: Join an aggressive management team įn a growth industry 
vvith a challenging exeoutive position. Salary open. Potential 20 million 
sales by 1971.

If The Position Appeais To You 
Please Phone (Area Code 219) 533-4151

Or Write In Confidence Of Couree 
To Schedule An Intervievv

STARCRAFT COMPANY
GOSHEN, INDIANA 46526



LENKUOK
— Gražina Bacevičiūtė, kaip 

kompozitorė įgijusi didelį gar
są1 šiandieniniame Lenkijos muzi 
kiniame gyvenime, sausio 19 d. 
mifė Varšuvoje, Lenkijoje. Ji 
buvq mūsų pianisto ir kompo
zitoriaus Vytauto Bacevičiaus

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. sausio mčn. 24 d.sesuo, gimusi 1909 m. 
Būdos parapijoje.E URS GRABORIAUS ĮSTAIGĄ

Illinois valstijos registraci
jos departamentas ruošiasi iš- 

siauriria- graboriaus Brank Grana- 
valdybos ta įtaigą, /University Funeral 
a pakan-' Chapels, 1600 S. Ashland. Jis 
kaičius ir baltinamas veržliu išieškojimu 
ojau or- ir išprašymu palaidoti 23 iš 
Kūnyti. 28 asmenų žuvusių gruodžio 27 

d*. North Central lėktuvo ne
laimėje O’Hare aerodrome. Toks 

Taip pat ieškojimas ir išsiprašymas drau 
de moks- džiamas Illinois įstatymų: Jam
ę mknkš- gręsja graboriaus leidinio atė- 
Gintneris mim£US.

— Amerikoje daugiau kaip 
du trečdaliai automašinų nuper
kama išsimokėtinai, viso apie 
70% už 33 bil. doL, už tą sumą 
sumoka procentų 2.5 bil. dol. 
metams.

LLNKkJI
MAI IK GALVOSIMAI

Užverpiant juioiliejinių metų 
istorijos lapus, pažiūrė.iime, 
kieik mes kiekvienas ir organi

zacijas prisidėjome prie lietu
vybės išlaikymo, Lietuvos ir 
lietuvių' tautos laisvinimo dar
bo. iTaip rašo LB Chicagos apy- 
gardbs valdyba paskutiniame 
savo aplinkraštyje apylinkių 
valdyboms.

Valdyba mano, kad solidaru
mo mokesčio išrinkimas ir 
tvarkingas atsiskaitymas
su bendruomenės vadovybe, yra 
♦ienas iš pažymių, kad apylin
kės valdyba yra darbinga. Iki 
šiol dar ne visos apylinkės atli
ko 3aVo pareigą, todėl prašo
mos tuojau ją atlikti ir atsi
skaityti iš surinktų solidarumo 
mokesčio pajamų, kaip rodo 
nustatytos taisyklės.

JFK darbai jau baigėsi. Vajų 
reikėjo užbaigti iki sausio 1 d. 
ir su minėtu komitetu betar

piai atsiskaityti. Tuo klausimu 
yra mūsų paskutinis paragini
mas ir prašymas.

Primenama, kad apygardos 
valdyba savo posėdyje jau 
svarstė Margučio radijo savo 
programos išlaikymą. Atsižvel
giant į šio laiko sąlygas, buvo 
nutaria, kad reikia turėti tik 
proginę valandėlės programą. 
Ją sutiko tvarkyti mok. S. Jo- 

^nyidenė. Kviečiame ją užpildyti 
visos lituanistinės mokyklos, 
kad ji butų įdomesnė ir vertin
gesnė.

Apylinkių valdybos, kiekviena 
proga, o ypatingai rudenį ir po 
Naujųjų Metų, yra prašomos 
stebėti savo apylinkėje gyve
nančius tėvus, kurie turi priau
gančio jaunimo, kad juos tuo- 

kjau lfei»tų į' lituanistines mo
kyklas. Tai mūsų pareiga da
ryti, norint, kad lituanistinis 
švietimas stiprėtų.

Apygardos valdyba, ieŠkoda-- 
ma lėšų savo veikimui pagyvin
ti, išleido švenčių sveikinimo 
kortelę, kurios platinamos per 
apylinkes. Jų paliko ir kitiems 
metams.

j Lietuvių mokyklos yra labai 
reikalingos materialinės para
mos. Valdyba iki šiol jokių sub
sidijų negavo. Apylinkių valdy
bos ir prie geriausių norų savo 
iždo papildyti negaili. Reikia 
kitu būdu surinkti keliolika tūks 
tančių dolerių lituanistiniam 
švietimui paremti. Tai nėra 
vien tėvų reikalas, o visos lie
tuviškos visuomenės pareiga. 
Tuojau turėtų būti sudarytas 
plataus mąsto komitetas. Žino
ma, kad vajaus pasisekimas 
priklbusya tik nuo apylinkių 
darbštumo, pasišventimo ir or
ganizacinių sugebėjimų, kurių 
iki šiol joms netrūko.

Daugelyje mūsų parapijų lie
tuviai savo pastatytose švento
vėse atsidūrė kampininko vieto-

SES. M. DOMICELLA, SSC
rnšuLA' jonKattis

A. -f- A.
Maj. JUOZUI VAIČIUI mirus, 

jo žmoną MARCELĘ ir sūnų KĘSTUTĮ su šei 
liai užjaučiame.

Veronika Mašiotienė 
Marija StatkeviČiene

. / Stefanija Traški et, ė

Mfisu mylima Seaelg mirė Holy 
Redeem ar Ligwnlnf\je. Meadow. 
brook, Pjl., 1969 m. sausio 22 d. 
5:15 vai- po piety.

Velionė buvo duktė a. a. Mo- 
(tojaus ir Katarinos Jakelalčiu- 
(6s. GlmS Islėtuvole.

J. Vienuolynų įstojo IS Diovo 
Apvaizdos parapijos, Chicago, Il
linois. Vienuolyne išgyveno 56 m.

Paliko nuliūdime šv. Kazimie
ro Seseris, sesute vienuolę Sesele 
M. lj.udgardą, šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyne, o IJetuvoje brolį 
Juozapa Jonkaiti. Jo šelmy ir duk
terėčia. Birutę Gamarnackienę, ir 
taipgi kitus gimines lr pažĮstamus.

VellonS bus pašarvota Vienuo
lyno šeštadienį, sausio 25 d. 5:00 
vai. vnlkare. o bus nulydėta i ko
plyčia sekmadienį, sausio 26 d. 
7:00 vai. vakare.

Laidotuves įvyks pirmad.. sau
sio 27 d. 9:30 vai. ryte. Gedulin
gos pamaldos prasidės 9:30 vai. 
ryte šv. Kazimiero Seserų Ko
plyčioje, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Prašome gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse ir pasimels
ti už a. a. Seselės siela.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
IR JONKAJČIŲ ŠEIMA

A. + A.
ANTANUI RAGAUSKUI

m i f u ... ... .
Žmoną SOFIJĄ, dukterį IREN$ RASIEN| it sūnų dr. 
LEONIDU RAGJĮ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Bronė if Antanas Monkevičiai

A. -|~ A.
JUOZUI VAIČIUI mirus, 

jo žmoną MARCELĘ ir sūnų KĘSTUTĮ su šeima nuo 
širdžiai užjaučiame.

Bronius, Joana ir Vytautas 
Dailidžiai

A. -f- A.
Dipl. teis. ANTANUI RAGAUSKUI 

mitus, dukrą IRENJĮ RRSIENĘ su šeima širdingai 
užjaučiame.

L ir lt. Daugirdai

LaJd. direkt. Steponas bačka 
wlcz lr Sūnūs, tel. RE 7-1213.

A. -j- A.
BRONEI MAKIEJIENEI mirus, 

jos sūnui VIKTORUI su šeima gilią užuojautą reiškia 
ir drauge liūdi.

Franckevičiy ir Sidabru 
šeimos

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

Buv. Karo Aviacijos Mokyklos auklėtojui
A.-f-A.

Kairo lakūnui majdrui JUOZUI VAIČIUI 
mirus, jo šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Bronius Vacys 
Zigmas Dailidė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LR 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

1 mirus,

žmonai, gail. seselei Marcelei Vaičienei, 
sūnui inž. Kęstučiui su šeima ir kitiems gi
minėms nuoširdžiu užuojautą reiškia

buvę Kemntene lietuviai tremtiniai:

J. ir 0, Andriai I. Petraitieinė
J. if B. Dženkaičiai L ir G. Reivydai
VI. Gilys R. ir L Ringiai
B. ir P. Graužiniai K. ir S. šakiai
P. ir A. Litvinai V. ir L. Stadalninkai
Stp. Makarevičius A. ar V. Valavičiai
A. Muchlia L. Valiukas

PIRKITE DABAR TIESIOG N00
M R . NELSONSAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausius Pamink lams Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

STĖLMOKAS SEARS
HERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantuotL 

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; j tę kainą Įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai 

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti
6153 Šoutli Western Avenue Tel. HEmloek 4-48M

THOMAS J. KEARNS, vedėjas

ANTANAS
5; : pathfm.
LEON KOWALSKV 
K lJVJO VM»fc

Mirė 1969 m. sausio mėn. 11 d;, palaidotas Šv. Kazirtdero ka
pinėse.

Nuoširdžiai dėkojame; Sv. Jurgio parapijos kunigui už ge
dulingų pamaldų atlaikymą, gerb. kunigui. Stašiui už koplyčioje 
pasakytą jautrų žodji karsto nešėjams, aukojusiems šv. Mišioms 
už a. a. Antano sielą, prisiiintusiems gėles, pareiškusiems užuo
jautą žodžiu ar rastu, lankiusiems velionį koplyčioje ir paly- 
jusiems į amžino poilsio vietą

Dėkojame IflldotuVių direkt. ji F. Rudminui už malonų patar

navimą.

ZmonaE Elena, duktė Eglė su Vytu' ir sūnus Ąžuolas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

IR SOMOS
TeL REpnblie 7-1213 

Tel- Virginia 7-6872

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAlayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPSA -f A. FRANK SVELNIS

Gyveno 6727 S. Artesiap Ąve. it
Mirė sausio 22 d,, 1960, 10 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 

Giiriė Lietuvoje. Kilo iŠ, Šakių apskrities, Šlavikų {tara^ijoš
Amerikoje išgyveno 57 TO
Pą siliko didėliame nuliūdime žmona Kunigundą (Bakytė), 

duktė Helen Janas, . anūkai Vivian Joyce ir William, sūnus 
Frank, marti Lorrainė. brolis Pijus, brolienė Ada ir šeima, 

Švogerka Mary Belskis su šeima ir kiti giminės draugai ir 
į pažįstami. .

Priklausė Marąuette Pko. Naikų Sav. dr-jai ir Utenos 
f Klubui y v ,

Kūnas pašarvotai Mažeikos-Evans koplyčioje. 6845 S 
Westem Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 25 d. iš koply- 

■ čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

į Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta- 
! mus dalyvauti šiose laidotuvėėe.

Nuliūdę; žmona, duktė, sūnus, marti lr anūkai. 
Laidotuvių direktorius Mažedka-Evans Tel. RE 7-8600

Geriausios gėlds dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834
GUtAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 West 63rd St., Chicago, III.

8307 S. LITUANICA AVE. Tel. V Arda 7-3401

j6h< sheades
Gyveno 2146 E. 75th St..
Anksčiau gyv. Town of Lake 

»byl„ Sv. Kryžiaus parapijoje.
Mirė sausio 19 d,, 1969, sulau

kęs 86 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje iš

gyveno 59 m. „ -
Velionies žmona buvo Terese, 

kuri mirė 1952 metais.
Kūnas pašarvotas John F. Eu

deikio koplyčioje, 4605 S. Her
mitage Avė.

t ^idotuvės įvyks ketv., sausio 
23 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies 
Sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Sv. Kazimiero kapines.

Laidotuvių direktorius John F.
Eudeikis. Tol. VA 7-1741.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MIC'lItGAN AVE, Tel. COmmodore 4-2228

3819 S. LITUANICA AVE

PETKUS VASAITIS — BUTKUS
CICERO, ILL.Tet OLyroplc 2-lrtOS

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN. m. TeL 630-2820

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME *

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 W«st Tlst Street Tel. 47
1410 Se. 5Uth Avė., Cicero Tel. TO 3-2

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -f- A.
ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 

jos sūnų LEONIDĄ, marčią PRRURIMĘ ir šeimą giliai 

užjaučiame.

Mar/fČ it Vytas BadzevTMai

•.-. tlU k. o



8 DRAUGAS, penktadienis, 1960 m. sausio mėn. 24 d.

X “Draugo” atkarpoje va
kar baigtas spausdinti, daug 
susidomėjimo sulaukęs iš Rytų 
Lietuvos kilusių skaitytojų, Za
rasų krašto aprašymas, šian
dien pradedame spausdinti A. 
Drulios įdomų aprašymą, kaip 
Lietuvos kunigai gelbėjo žy
dus.

X A. a. Vladas Palevičius, 
209 W. UOth PI., Chicago, IU., 
staiga mirė sulaukęs tik 58 m, 
amžiaus. Buvo gimęs Pakalniuo
se, Utenos apskr. Amerikoje iš
gyveno 19 metų. Bendradarbia
vo “Drauge”, “Mūsų Lietuvo
je” ir kt. leidiniuose. Laidoja
mas šeštadienį.

X Inž. Eugenijus Vilkas, Aka 
deminio skautų sąjūdžio vadijos 
pirmininkas, yra atvykęs į Chi- 
cagą. gįa proga šiandien 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre kvie
čiamas A. A. iŠ. vadovaujančių 
asmenų pasitarimas, į kurį jie 
kviečiamu atvykti.

X Marijonų bendradarbių 
Roseland skyriaus metinis su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
sausio 26 d., 11 vai., tuoj po 
sumos, Visų šventų parapijos 
svetainėje, 10800 State st. Vi
si bendradartnai kvieč.ami da
lyvauti, nes reikia daug dalykų 
aptarti. Visus rėmėjus kviečia 
sk. valdyba.

X Į Čiurlionio Ansamblio kon
certą Marijos Aukšt. mokyklos 
salėje kovo 16-tos dienai ir Bal
fo 25 m. jubiliejinio seimo ban
ketą, šv. Kryžiaus parap. sa
lėje, kovo 15 d. bilietai gauna
mi “Marginiuose”, 2511 W. 
69th St., tel. PR 8-4585. (pr.)

x Frank Zapolis lietuviškų 
kalėdinių papuošalų parodą su
rengė Evergreen Pank viešoj 
bibliotekoj ir Chicago Lawn bib
liotekoj, 6122 (SL Kedzie Avė.

X A Pieženis, suprasdamas 
liet. spaudos reikšmę, parėmė 
“Draugą” 6 dol. auka. Ačiū.

X A. a. Leokadijos S. Kasa- 
kaitienės 10 metų sukakčiai pa
minėti sausio 25 d., šeštad., 9 
vai. ryto, T. Jėzuitų koplyčioje 
įvyks gedulingos pamaldos, per 
kurias giedos Vytautas Nakas, 
vargonais gros Manigirdas Mo
tekaitis. Artimieji ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti pamaldose.

(pr.)
X Mečys Šimkus, teisininkas, 

tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba Y A 
7-2046. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2787 W. 48 St., 
CL 4-2390. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marųuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai vak. Tel 
GR 6 2242. (sk.)

X CHICAGOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ KLUBO VALDY
BA kviečia visus į linksmą UŽ
GAVĖNIŲ BALIŲ, kuris įvyks 
Jaunimo Centre vasario mėn.
8 d., šeštadienį, 7:30 vai. vaka
re. Meninę dalį atliks sol. A. 
Brazis, lydimas A. Vasaičio. šo
kiams gros Neo-Lituanų orkest
ras, vadovaujamas Modestavi- 
čiaus, veiks bufetas ir bus do
vanų paskirstymas. Auka už 
įėjimą į šokius ir O. Norvilienės 
ruošiamą gerą vakarienę su Už
gavėnių blynais asmeniui $5.00. 
Bilietai gaunami pas visus Klu
bo V-bos narius ir B. Brazdžio
nio krautuvėje. Dėl stalų re
zervacijos skambinti dieną iki 
2 vai. B. Sebastijonui HE 6- 
4540, vakare po 6 vai. J. Šid
lauskui,, 776-5927, (pr.). (

X Ped. Petras Maldeikis
skaitys paskaitą aktualia tema 
“Šių dienų jaunimo problemos” 
Gage Parko LB apyl. visuotinia
me susirinkime, kuris įvyks 
sekmadienį,sausio 26 d. 12 vai. 
Jaunimo centre. Kviečiami vi
si gausiai dalyvauti.

x Prof. Juozas Jakštas at
vyksta iš Clevelando ir sekma 
dienį sausio 26 d. 3 vai. p. p. 
skaitys paskaitą “Liublino Uni
ja” 500 m. jubiliejaus proga 
nuo unijos sudarymo 1569 m. 
Paskaita bus skaitoma Lietuvių 
Istorijos draugijos narių visuo
tiname susirinkime A. Rūgytės 
bute, 6547 So. Washtenaw Avė. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

x Balys Brazdžionis sausio 
19 d. dėl ištikusios huto nelai
mės negalėjo atvykti į Rockfor- 
dą su filmais. Ties Elgin nuvy
kęs, turėjo grįžti, todėl Rock- 
fordo 85 sk. valdybos ir visų 
gausiaBi laukusių svečių jis 
atsiprašo.

x Agota Massock, Spring 
Valley, UI , J. W. Pachankio 
motina, atšventė 90 m. sukaktį 
su savo vaikais ir vaikaičiais 
pas dukrą Helen Piscia, 7206 
S. Washtenaw Avė.

X Inž J. Variakojis, Chica
gos miesto Sanitarinio distrik
to inžinerijos projektavimo sky 
riaus vedėjas, gavo didžiosios 
spaudos dėmesį: jo darbo api
būdinimas ir nuotraulka buvo 
patalpinta Chicago Tribūne, 
sausio 18 d. Tenka pastebėti, 
kad Chicagos miesto sanitarinė 
sistema yra pati didžiausia ir 
moderniškiausia pasaulyje, 
daug užsieniečių inžinierių at
vyksta iš užsienio susipažinti 
su šia modemiška ir didžiule 
sistema.

X A. Petraitis, E. Chicago, 
Ind., už korteles ir kalendorių 
prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

x La Boheme, Puccini ketvir
toji opera pasidarė labiausiai 
statoma opera po Verdi Aidos. 
Jos melodijos solistams yra vi
sų mėgiamos, o chorai, nors ir 
sunkūs bei komplikuoti, tačiau 
gražūs, šio šeštadienio Metro
politan transliacijoje 1 vai. po 
piet Mimi partiją dainuoja Ro
mos sopranas Gabriella Tucci, 
Rodolfo - vėl italas tenoras Fla 
viano Labo, Musettos - ameri
kietė iš Illinois Jean Fenai, daina 
vimą studijavusi pas lietuviams 
žinomą Galli-Curci, Marcelio — 
amerikietis baritonas VVilliam 
Walker, Colline — portorikietia 
bosas Justino Diaz, Benoit - 
publikos labai mėgiamas švei
carų bosas Fernando Corena. 
Diriguoja Kurt Adler, nuolati
nis Metropolitan choro paruošė- 
jas.

x Už ban. Jono Kriščiūno

sielą, kuris mirė Lietuvoje, bus 
laikomos iškilmingos šv. Mišios 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje sausio 
25 dieną, 9:30 vai.

Draugus ir pažįstamus pra

šome dalyvauti. (pr.)
X Krikščionių suartėjimo sa

vaitė .baigiama ekumenine mal

dos valanda rytoj, šeštadienį 
I. 25., 7:30 v. v. Marąuette

Park Presbyterian Church, 65th 
Street ir California Avė. (pr.)

X Operos Lėšų Telkimo Ko
miteto ruošiamas teatrinis pa
rengimas įvyks šio mėn. 26 d., 
sekmadienyje, Drury Lane The- 
atre, 2500 W. 94th PI., Ever
green Park. Programoje: “Star- 
Spangled Giri”, su žinomu 
Hollywood aktorium Edd BYR
NES. Pradžia: 3:30 vai. po pie
tų. Po vaidinimo ten pat, Mar- 
tiniąue restorane, — pietūs ir 
šakiai. Bilietai gaunami pas k-to 
nares, operos v-bos narius ir 
“Marginiuose”, 2511 W. 69tih 
Str., Chicago. Telef.: PR 8-4585.

(pr.)
x Tauragės Klubas kviečia 

visus atsilankyti į šokių Vaka
rą, vasario 1 dieną, Marąuette 
Salėje, 6908 So. Westem avė. 
Šokiams gros linksmas K. Ra
manausko Orkestras. Pradžia 
7:30 v. v. Įžanga 1 doleris.

Evangelikų kun. Povilas Dilys ir katalikų kun. K. Trimakas pirmųjų 
ekumeninių pamaldų metu kartu kalba “Tėve mūsų” maldą sausio 18 
d. Jaunimo centro koplyčioje.

x Dr. V. Rėklys, atnaujin
damas “Draugo” prenumeratą, 
pridėjo 5 dol. auką. Dėkojame.

X Ona Damijonaitis, mūsų 
dienraščio skaitytoja Chicagoje, 
prisiuntė 5 dol. aulkų už kalen
dorių ir kalėdines korteles. 
Ačiū.

X “Pasauliečių kunigystė” - 
kun. Alfonsas Grauslys kalbės 
sausio 28 d. 7:30 v. v. Marąue
tte Pk. parapijos salėję. Kvie
čiami visi. Paskaita aktuali ir 

1 įdomi. .
. . X Albina Vasiliauskienė,
Woodhaven, N. Y., gavusi 
“Draugo” kalendorių, prisiuntė 
5 dol. auką. Dėkojame.

x A. Tamošiūnas, mūsų 
skaitytojas Chicagoje, dėkoda
mas už kalendorių ir kalėdines 
korteles, atsiuntė 5 dol. spaudai 
paremti. Labai ačiū.

X L. J. S. Lemonto Trakų 
vietinlnkija rūpinasi š. m. va
sario 2 d. ruošiamoje Klaipėdos 
Uosto Mugės trumpu, įspūdin
gu ir menišku atidarymu. Pla
čioji Chicagos ir apylinkių lie
tuvių visuomenė kviečiama pa
remti Lietuvių Jūrų Skautijos 
pastangas, kuo gausiausiai atsi
lankant Klaipėdos Uosto Mu
gėn, vasario 2 d. 12 v. p. p. 
— Jaunimo Centre. L. J. S.

(pr.)
x Minint 16 metų mirties 

sukaktį a. a. Stepono Vengrio 
bus atnašaujamos šv. Mišios T. 
Jėzuitų koplyčioje sausio 25 d., 
8:30 vai. ryto. Pažįstamus kvie
čiame pamaldose dalyvauti.

(pr.)

x Cicero LB apylinkės visuo
tinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 26 d., 4 vai. 
p. p. parapijos salėje. Prašomi 
visi dalyvauti.

X Neturintieji JAV piliety
bės privalo sausio mėnesį regis
truotis, užpildydami specialias 
korteles, kurios yra gaunamos 
pašto įstaigose. 1968 metų sau
sio mėnesį JAV-se įsiregistravo 
3,876,304 svetimšaliai ir jų skai
čius buvo paaugęs 6% palyginus 
su 1967 metais. Didžiausias 
Skaičius pastoviam apsigyveni
mui atvykusių nepiliečių yra 
iš Meksikos (šeštadalis); toliau 
pagal savo gausumą, svetimša
liai yra iš Kanados, D. Britani
jos, Vokietijos, Italijos, Ku
bos, Lenkijos, Kinijos, Filipinų, 
Portugalijos, Japonijos. Dau
giausia svetimšalių yra apsigy
venusių Califomijoje - net 
923,145; antra svetimšaliais 
gausi valstybė tai New Yorkas; 
čia jų yra 708,823. IUinois vals
tybė - trečioj vietoj.

X Mūsų spaudą remia skai
tytojai. Pratęsdami prenumera
tą ar atsiskaitydami už korte
les bei kalendorius, aukojo: 4 
dol. - A. J. Maslauskas; po 3 
dol. - P. Rudinskas, M. Biliūnas,
I. Sadauskas, P. Sakalas, A. Pe- 
ciliūnas, W. Achenbach; po 2 
dol. - J. P. Gudelis, V. Solomo- 
nas, Marta Klimas, O. Jusevi- 
čius, K. Titas, St. Lukauskas, 
Ant. Gustaitis, V. Stanulis, Mrs. 
L. Ramonas, A. Maricuzienė, V. 
Jankūnas; po 1 dol. - J. Jusys, 
H. Wegner, J. Kasperavičius,
J. Cibulską, J. Skabeikis. Vi
siems dėkojame.

CHICAGOS ŽINIOS
FINANSŲ KRIZĖ GALI 
UŽDARYTI MOKYKLAS
Chicagos viešųjų mokyklų fi

nansinė krizė tokia aštri, kad

dn Cramer, čikagietv , grįžo is li- 
ūnės namo, kur jar buvo įdėta 
o žmogaus širdis. J) yra 55 m., 
dabar sakosi jaučiąsis kaip 35 
amžiaus.

švietimo taryba galvojanti rug
sėjo mėnesį atleisti apie 7,000 
mokytojų. Galimas dalykas, kad 
daug mokyklų bus uždaryta. 
Tuo metu užsibaigia mokytojų 
unijos šią savaitę pratęstas dar 
bo kontraktas. Mokytojai rei- 
ikaiaus $100 mėnesiui algos pa
kėlimo ir jo negavus galėtų 
streikuoti, švietimo tarybos 
pirm. Frank Whiston pramato, 
kad tiktai masyvus federalinės 
ir Illinois valstijos • finansinės 
pagalbos padidinimas galėtų 
prašalinti rūgs. katastrofą. 

KONSULAS IŠVYKSTA
Anglijos generalinis konsu

las Chicagoje Douglas Robey, 
savo vyriausybės skiriamas at
stovu į Europos tarybą, Stras- 
bourge, Prancūzijoje, apleis 
Chicagą balandžio mėn. Euro
pos taryba yra 18-kos šalių 

t <Tgajuzax5ija besirūpinanti savi-

RUOŠIASI VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
MINĖJIMUI

liūnas. Kiek blogiau esą su ame
rikiečiais _  valstybininkais. Į
minėjimą pakviestas viceprezi
dentas Spiro Agnew atsisakęs 
atvykti, nors tą dieną jis ir bū
siąs Chicagoje. Mezgami ryšiai 
su kitais. Meninę dalį atliks 
“Dainavos” ansamblis su soliste 
Prudencija Bičkiene. Tiesa, mi
nėjimas nebūsiąs toks įspūdin
gas, kaip praeitais metais, ta
čiau daromos pastangos jį pa
daryti jaukiu ir neilgu. Vakare

Beverly Club patalpose ALToe 
Chicagos skyrius drauge su 
gen. konsulu dr. P. Daužvar- 
džiu ruošia Chicagoje reziduo
jančių įvairių kraštų konsulų 
priėmimą, kuriame dalyvaus 
apie 200—300 kviestinių sve
čių. Visuomenė kviečiama ir 
šias pastangas paremti.

ALTos spaudos konferencijo
je dalyvavo ir atitinkamus pa
aiškinimus davė gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis ir Chicagos 
ALTos skyriaus darbuotojai.

b. kv.

,'k

Artėja Vasario 16-toji, ne
priklausomos Lietuvos paskel
bimo 51 m. sukaktis. Įvairiose 
vietose lietuvių or-jos bei ko
lonijos planuoja ruošti tradici
nius šventės minėjimus. Šiuo 
reikalu rūpinasi ir viena iš cen
trinių JAV lietuvių or-jų — 
Amerikos Liet. taryba (ALTa), 
kuri sausio 22 d. Chicagoje sa
vo būstinėje sukvietė spaudos, 
radijo darbuotojų ir kitų atsto
vų informacinę konferenciją. 
ALTos pirmininkui inž. E. 
Bartkui išvykus, ją pravedė ir 
informacijas pateikė ALTos 
vicepirm. ir informacijos vedė
jas Jonas Jasaitis.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
ALTos valdyba, pasikeitus JAV 

deda pastangas,
kad Lietuvos bylos reikalai JAV 
valdžioje neblogėtų. Tuo reika
lu esą mezgami atitinkami ry
šiai. Pirm. E. Bartkus ir J. Ja
saitis buvę pakviesti j JAV pre
zidento ir gubernatoriaus B. 
Ogilvie inauguracijas.

ALTos valdybai jau pavyko 
susirišti su atitinkamais JAV 
pareigūnais, sutartas tradicinis 
Vasario 16 minėjimas senate ir 
kongrese, kur tą dieną (vasa- 

5 rio 18) lietuviai (katalikų ir 
evangelikų) kunigai skaitys in- 
vokacijas.

Lietuviškose kolonijose minė
jimus organizuoti pakviesti 
ALTos skyriai, atitinkamos or
ganizacijos, liet. parapijų kle
bonai paprašyti jų pastangas 
paremti, atlaikant atitinkamas 
pamaldas. Rengėjams bus iš
siuntinėti paruoštų rezoliucijų 
tekstai.

Minėjimų ruošimo ir kt. klau
simais ALTa kontaktuoja su 
VLIKu, kuriam praėjusiais me
tais suteikusi IO.jOOO dolerių 
finansinę paramą. Padarytas 
susitarimas, kad JAV-bėse Va
sario 16 d. proga minėjimuose 
ar atskiromis rinkliavomis su
rinktos aulkos tiesiogiai skiria
mos ir perduodamos Amerikos 
Lietuvių tarybai, šio sutarimo 
laikytis kviečiami aukų rinkė
jai. ALTo valdyba taip pat pa
laikanti ryšius ir su Lietuvos 
diplomatine tarnyba.

Iš kitų Altos planuojamų dar 
bų paminėtinas planas pralauž
ti “Tylos uždangą”, kad JAV 
ir (kitų laisvojo pasaulio vals-: 
tybių spaudoje, radijo ir tele
vizijų programose būtų dažniau 
minimas Pabaltijo kraštų var
das. Lietuviai būsią skatinami 
rašyti laiškus ne tik valstybių 
vyrams, kongresmenams, bet 
ir spaudai, radijui, televizijos į- 
stadgoms.

Chicagoje centrinis minėji
mas ruošiamas vasario 16 d., 
sekmadienį, 2 vai. po p. Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
VLIKo pirmininkas dr. J. Va-

tarpinėe harmonijos ugdymu ir 
vakarų Europos ekonominių bei 
socialinių sąlygų išlaikymu. 
SĖKMINGAS KONCERTAS

Pianisto Artur Rubinstein 
koncertas Orchestra salėje 
buvo toks sėkmingas, kad so
listas, kuris Chicagoje šiemet 
turėjo tik vieną kartą pasi
rodyti, užangažuotas sugrįžti 
kovo 30 d.
SKUSTUVĖLIŲ REKLAMA

Schick Safety Razor kompa
nija šiomis dienomis baigia Chi
cagoje išsiuntinėti milijoną pa
ketėlių, kurių kiekviename po 
du naujos išdirbystės Krona- 
Chrome skustuvėliu. Kompani
ja savo reklamine kampanija ti
kisi skustuvėlių pardavime pra
lenkti Gillette kompaniją. Rek

lama ypač pagyvinta Chicagos 
Į televizijoje,, radije ir spaudoje. 

BILIJONINIAI MOKESČIAI
Baigęs kadenciją prez. John

sonas buvo pasiūlęs 1969 m. fe- 
deralinį biudžetą 195.3 bil. do
lerių sumoje. IUinois gyvento
jams tektų sumokėti 13.3 bil. 
dolerių, atseit 6.82 proc. visų 
federalinių makesčiy.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 

SUARTĖJIMO PASTANGOS
Pirmos ekumeninės pamaldos išeivijoj. Evangeliko 

kunigo žodis katalikų koplyčioje

Kasmet sausio 18-25 d. tęsia
ma vadinamoji krikščionių sa
vaitė, kurios metu skirtingų kon
fesijų krikščionys meldžiasi už 
tarpusavį suartėjimą ir vienybę. 
Anksčiau buvo melstasi atskir- 
rai. Paskutiniaisiais metais su 
bažnytinių vadovybių pritarimu 
ir net skatinimu imta ruošti ben 
dras pamaldas. Įsigali paprotys: 
kaimyninės parapijos/ sutaria tą 
savaitę pradėti pamaldomis vie
noje bažnyčioje (pvz. evangeli
kų), o užbaigti kitoje (pvz. kata
likų).

Šiemet pirmą kartą tokios pa
maldos pravedamos lietuvių išei
vių tarpe JAV (pirmos ekumeni
nės pamaldos Lietuvoje, kur da
lyvavo evangelikų liuteronų, 
evangelikų reformatų, katalikų 
ir stačiatikių dvasiškiai bei tikin
tieji, įvyko 1965 m. Šilutėj). I- 
niciatyvos ėmėsi Chicagos Lietu
vių ekumeninis ratelis, kviesda
mas lietuvius evangelikus ir kata 
likus bendroms pamaldoms: sau
sio 18 d. vakare Jaunimo centro 
katalikų koplyčioje ir sausio 25 
d. Marąuette Parko Presbiterijo- 
nų bažnyčioje.

Pirmos ekumeninės pamaldos
Sausio 18 d. vakare koplyčion 

susirinko daug daugiau žmonių, 
negu buvo tikėtasi. Koplyčia bu
vo apypilnė. Šias pamaldas pla
nuojant, parodyta sumanumo 
dalyvius palaipsniui parengti vis 
gilesniai ir artimiau rišančiai 
maldingumo dvasiai. Pirmiau 
šia, vargonų religinė muzika da
lyvius nuteikė susikaupimui (var 
gonais grojo Manigirdas Motekai 
tis). Kalbėtojų žodžiai ir skaity
mai iš Šv. Rašto ir Bažnyčių e- 
kumeninių dokumentų davė idė
jinį pagrindą. Giesmės taip pat 
buvo parinktos bendrai Dievą 
garbinti ir pažadinti krikščionių 
vienybės troškimą. Tarp giesmių

Susirinkusiuosius pasveikino 
katalikų kun. Kęstutis Trimakas. 
“Sveikinti reiškia su džiaugsmu 
kitą, šalia esantį, pripažinti, ja
me esantį gėrį patvirtinti ir to 
gėrio dar daugiau jam linkėti. 
Dievas yra didysis Sveikintojas— p 
kūrimu, gėrio suteikimu ir vedi
mu į laimę. Ir Kristus, jo Sūnus, 
yra didysis Sveikintojas Dievo 
karalystės steigimu, meilės skelbi 
mu ir kvietimu jį sekti. Krikš
čionys, kaip Dievo vaikai ir Kris
taus sekėjai, taip pat turi būti 
sveikintojai. Taip ir šiose pamal
dose krikščionys susirenka vieni 
kitus pasveikinti: vieni kitus, ša
lia esančius, pripažinti, kits kita
me iš Dievo ir Kristaus gautą gė- * 
rį patvirtinti ir toliau Dievo pa
laimos linkėti. Tam yra šios ben 
droš pamaldos.”

Skaitymai
Augustinas Tijūnėlis ir Euge

nijus Gerulis skaitė iš Naujojo 
ir Senojo Testamento ištraukas, 
nurodančias Kristaus norą savo 
sekėjų vienybės ir Dievo sąlygas d 

tai pasiekti. Toliau ištraukos iš 
oficialių bažnytinių dokumentų 
liudijo, kad krikščionys, kadaise 
susiskaldę, dabar vis aiškaiu liu
dija apie tuos Kristaus norus, o 
Bažnyčios savo oficialiais pareiš
kimais nuoširdžiai skatina tuos 
norus įgyvendinti konkrečiomis 
suartėjimo ir vienijimosi pastan
gomis. Ištraukas iš II Vatikano 
susirinkimo nutarimų skaitė Eri 

ka Dilytė, o iš Pasaulio Bažny
čių tarybos visuotinio suvažiavi
mo Uppsaloj — Aušrelė Liule- 
vičienė.

Pagrindinė kalba
Pagrindinį žodį tarė evangeli

kų kum. Povilas Dilys: Sausio 
18-25 d. visa krikščionija mini 
Maldos savaitę už krikščionių vie 
nybę. Pas amerikiečius ir kitas 
tautas skirtingų konfesijų krikš
čionys jau turi tradiciją melstis

buvo įterptos maldos: apaštalų kartu šiuo laiku. Lietuviai tokios
tikėjimo išpažinimas, speciali li
tanija, išreiškianti dėkingumą 
Dievui, atsiprašanti už prasižen
gimus, ir Dievo maldavimas, ne
žiūrint esamų kliūčių, suvienyti 
visus krikščionis. Pamaldų kul
minacija — kreipimasis į visų 
bendrą Dievą “Tėve mūsų” mal 
dos žodžiais (buvo naudojami J- 
AV Katalikų vyskupų ekumeni
nės komisijos ir JAV krašto Baž
nyčios tarybos — National Coun
cil of Churches, patvirtintų teks 
tų vertimai lietuvių kalba).

Glės prie žuvusiems už laisvę pa
minklo Jaunimo centro sodelyje 
Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

tradicijos dar neturi. Ir čia pirmą 
kartą išeivijoje susirenkame bend 
rai maldai. Pirmą kartą čia iš
eivijoj evangelikų kunigas gali 
tarti žodį katalikų bažnyčioje. Ži 
noma, maldos savaitė yra tik pra 
džia. Bet jos metu mes galime 
patys suprasti ir kitus įtikinti, 
kad religinis kontaktas su kitais 
krikščionimis gali tik pagilinti 
mūsų tikėjimą ir nėra jokio pa
grindo mūsų įtarimams ar ne
draugiškiems nusiteikimams. Šią 
savaitę laikomos bendros pamal 
dos patvirtina šią tiesą. “Ekume
nizmas lietuvių tarpe dar labai 
netobulas. Jau 3 metus veikia tik 
vienas ekumeninis būrelis Chica 
goję, bet abiejų konfesijų didžio
ji dauguma lieka visai nuošaliai. 
Privalome neužmiršti, kad eku
menizmas bus tikrai gyvas ir au
gantis tik tada, jeigu jis parodys 
savo palaimintą veikimą norma
liame kiekvienos parapijos gyve-
nime.

Po pamaldų Jaunimo centre 
buvo suruošta susipažinimo kavų 
tė. Dalyviai sakė, kad tos pamal 
dos jiems paliko gilų įspūdį.

Maldos savaitės užbaigiamo
sios pamaldos įvyks sausio 25 d., 
7:30 vai. vak., Marąuette Parko 
Presbiterijonų bažnyčioj, 65-tos 
ir California gatvių sankryžoj.

Dalyvavęs


