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MASKVOS DIKTATORIAI 
IR POLITIKA

Kremlius nenori, kad JAV greitai baigtų karą Vietname

MASKVA. — Nepasibaigiančiose 
Maskvoje grumtynėse dėl val
džios i viršų išplaukė Leonid 
Brežnevas, kuris Vakaruose buvo 
laikomas lėtu buku ir negabiu. 
Tačiau šiuo metu Brežnevas, 62 
m. amžiaus, yra vienas pajėgiau
sių Kremliaus šulų, sugebėjęs nu
žeminti savo varžovus. Kosygi
nas ir Mikojanas šiuo metu yra 
daug žemiau negu Brežnevas. 
Stalinas savu laiku irgi buvo lai
komas brutaliu ir nepasižymin
čiu gabumais, tačiau sugebėjo iš
kopti j aukščiausią diktatoriaus 
postą. Brežnevas savo priešus mo 
ka gabiau nugalėti be ypatinges
nių ir viešumon iškylančių žiau
rumų. Savu laiku Aleksander Še- 
lepin, 52 m., buvb vienas iš di
džiausių kandidatų i diktatoriaus 
postą, bet Brežnevas jį mokėjo 
sutvarkyti. Pirmoje eilėje Šelepi- 
ną pašalino iš KGB, iš labai aukš 
to čekistų posto. Šelepinas buvo 
vadinamam politbiuro smegenų 
biure, tačiau Brežnevas ji pašali
no ir iš sekretoriato, duodamas 
jam labai aukštą prekybos orga
nizacijų postą, tačiau čia jis ne
beturi tokios galios kaip KGB 
poste ar politbiuro sekretoriate.

Savi rūpesčiai verčia derėtis

Brežnevas sutiko eiti j nusi
ginklavimo konferencijas todėl, 
kad Sovietų Rusijoj ekonominis 
gyvenimas šlubuoja ir kad' tokio
mis kalbomis ir pasitarimais ga
lėtų prilaikyti nuo ginklavimosi 
Vakarus, tiksliau Ameriką, kadan 
gi pati Rusija nebegali tokių 
lenktynių išlaikyti. Ji nenori būti 
aplenkta ir todėl kviečia kitus su
stoti lenktynėse. Kremlius šiuo 
metu nerodo noro palikti atomi
niame klube antruoju numeriu, 
tačiau reikalai su Kinija, Vaka
rų Europos jėgos ir sunkiai išlai
koma R. Europos imperija reika
lauja, kad tokie pasitarimai vyk
tų ir tuo pačiu sumažintų įtem
pimą. Iš antros pusės Brežnevas 
rizikuoja, kad Sov. Rusijos armi
ja gali būti nepatenkinta tokio
mis strateginių ginklų suvaržy
mo derybomis ir tai gali atsiliep
ti pačio Brežnevo galiai ir karje
rai.

Kokio karo nori ir kokio nenori

Nereikia manyti, jog Brežne
vas nori kad Amerika greičiau 
baigtų karą Vietname. Prieš kiek 
laiko kada Amerika bombardavo 
Siaurės Vietnamą, Maskva galėjo 
bijotis, kad visa tai neišvirstų į 
pasaulinį karą, tačiau dabar 
bombardavimai baigti ir tokio 
pavojaus Maksva nemato. Da
bar ji nori, kad kuo ilgiau ameri
kiečiai kariautų. Ta proga Mask
va stengiasi sukleti Amerikoje ne
pasitenkinimą karu Vietname, 
kas padeda komunistams. Mask
va žino, kad karas Vietname že
mina Amerikos prestižą pasau
lyje ir tai Maskvai labai patinka. 
Kada Amerika nustojo bombar
duoti Šiaurės Vietnamą iš to bu
vo nemaža naudos Maskvai, nes 
jai atpuolė didesnė šalpa komu
nistams ir įvairių karo ir trans
porto priemonių parūpinimas.

Viduriniuose Rytuose Maskva 
nenori naujo karo tarp arabų ir
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Chicagoje ir apylinkėse šil
čiau ir saulėta. Temperatūra a 
pie 40 1.

žydų. Laikydami savo pusėje ara 
bus Maskva laiko didelį kozirį, 
turėdama arabų kraštų simpati
jas, tačiau Maskva įtampą ten vi
sada stengsis palaikyti. Maskva 
bijo, kad kilus arabų ir žydų ka
rui jai gali tekti stoti arabų pu
sėn, gi tokio karo Maskva dar ne
nori, nes tai būtų tiesioginis su
sirėmimas su JAV.

Maskva bijo JAV ir Kinijos 
draugystės

Komunistinės Kinijos ir Sovie
tų Rusijos trintis gali tęstis ma
žiausia dar trisdešimt metų. Ta
čiau Kremliaus generolai reika
lauja, kad Kom. Kinija būtų su
mušta dabar, tačiau Brežnevas 
mano, kad toks karas pareikalau
tų labai daug aukų. Kom. Kini
jos ir Sov. Rusijos skilimas yra 
dvigubas, pirma teritorinis ir i- 
deologinis. Eina ginčas dėl žemių 
ir taip pat dėl to, kas pirmaus 
komunistiniam pasaulyje. Mask
va labiausia bijo, kad Amerika ga
li atnaujinti gerus santykius su 
kom. Kinija. Jeigu Maskva būtų 
Amerikos vietoj, tai ji darytų vis
ką, kad Kiniją sukeltų prieš Ru
siją.

Visų šių įvykių akivaizdoje, 
kaip skelbia “U.S. News and 
World Report,” Vakarų pasaulio 
politikai nemato, kad santykiai 
tarp Sov. Rusijos ir JAV būtų la
bai šviesūs.

Paryžiuje JAV delegaciją taikos 
derybose su Šiaurės Vietnamu at
stovaus Phillip Habib.

Nukrito lėktuvas
CARACAS, Venecuela. — 

Prancūzijos keleivinis lėktuvas, 
skridęs į Paryžių, nukrito Ka
ribų jūroje ir žuvo 62 asmenys.

HONOLULU. — Milžiniškos 
bangos daužė Oahu pakraštį. 
Viesulai sugriovė 10 namų, 600 
žmonių liko be pastogės, 2 žuvo. 
Bangos siekė 15 pėdų aukščio.

Virš Šiaurės Korėjos komunistai numušė neginkluotą JAV lėtkuvą prieš 108 dienas. Dabar tris lakūnus 
paleido, po to, Amerika turėjo dėl šio “kriminalinio” akto atsiprašyti. Iš k. į d.: kapt. Crafford, 27 m., M.
V. Loepke, 35 m., H. E. Hofatatter, 21 m.

Nato posėdžiuos 
Briuselyje

Prašo V. Vokietijos pinigų
BRIUSELIS. — JAV papra

šė V. Vokietiją pakelti savo įna- Į 
šą JAV karių išlaikymui 100 
mil. dolerių, kadangi pakėlus1 
markės vertę susidaro daugiau 
išlaidų. Tai reikalavo JAV iždo 
sekr. David Kennedy, kuris da
lyvauja 21-me Šiaurės Atlanto 
pakto va'stybių pasitarime Briu 
sėlyje. Ten pat dalyvauja JAV 
sekr. Rogers ir gynybos sekr.
Laird. Amerikos karo jėgų iš
laikymas Europoje kainuoja 1.5 
bil. dolerių. JAV gynybos sekr.
Laird pareiškė, kad Amerika 
stengsis išlaikyti dabartinį ame
rikiečių dalinių skaičių Euro
poje ilgesnį laiką. Jis tikisi, kad 
JAV kongresas tam pritars ir 
sumos nebus sumažintos. Tačiau 
nepaisant noro sumažinti išlai
das, kainos Europoje kaip tik 
didėja.

Europos vieningumo
laimėjimas Ukrainos prezidentas Mykolas Livyckyj, atvykęs iš Vokietijos j New

Yorką, dėkoja Vliko pirmininkui dr. J. K. Valiūnui už jam įteiktą
. ,T , iri >„« sidabrinį medalį, išleistą Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 metųBONNA. — Vakarų Vok,et’- sukakčiai paminėtl. Mnotr; v Maž«lin

jos kancleris Willy Brandt, kal
bėdamas parlamente, pareiškė, 
kad Europos bendrosios rinkos 
kraštų konferencija išvengė kri
zės, kad sudaryta galimybės į 
rinką įstoti naujiems kraštams 
ir, kad Europos ekonomijai at
veria naujus galimumus. Jis tei
gė, kad buvo surasta formu^ ir 
Britanijai galės būti sudaryta 
proga įeiti į rinką pasitarimuos, 
kurie prasidės liepos 1 d. Savo 
žodyje kancleris išgyrė Pran
cūzijos prez. Pomjarir’ou, kuris 
parodęs supratimo, nes iau po
rą kartų Prancūzija buvo ve 
tavusi pasiūlymą priimti B’ ita- 
niją.

Suimtas už grosimą 
nužudyti prezidentę

SAN FRANCISCO. — Juo
dosios Panteros vadas David
Hilliard buvo suimtas, kadangi Juodosios Panteros partijos va- 
kėsinosi į prez. Nixono gyvybę <jas pred Hampton, 20 metų, 
antikarinių demonstracijų meta įr kitas partijos narys Mark 
lapkričio 15 d. Washingtone. Jis j Clark, 22 m. Kautynėse sužeis- 
tuo metu šaukė “Mes nužudy- j Įa keturi kiti ir du policininkai, 
sime prez. Nixoną”.'Hilliard, 27 patalpose rasta įvairių ginklų, 
metų, suimtas ir jam užstatas

‘ ------ - — Paryžiaus taikos pasitari
muose Cabot Lodge turėjo pas
kutinį posėdį. Ir šį kartą Hanoi 
nieko nepasiūlė, tik kaltino A- 
meriką.

Kaip žinoma, Cabot Lodge 
pasitraukia, nes derybos tėra 
tik laiko gaišinimas.

• Apollo 13 astronautai, ku
rie į mėnulį skris kovo mėnesį,
Lowell, Mattingly ir Haise per 
stiklą kalbėjosi su. Apollo 12 
astronautais. ApoJ’o 14 lėks j 
mėnulį ’iepos mėnesį. Juo skris 
Shepard, Rossa ir Mitehell.

paskirtas 30,000 dolerių.

Maskva apie Albaniją

MASKVA. — Maskvos laik
raštis “Izvestija” paskelbė strai 
psnį, kuriame išreiškė tikėjimą, 
kad Albanija vėl bus su Sov. 
Rusija draugiškuose santykiuo
se ir Albanijos žmonės galės 
džiaugtis tikiruoju sočia azmu. 
Kaip žinoma, mažoji Albanija 
yra didžiausioji Maskvos prie
šininkės Kinijos sąjungininkė 
Europoje.
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— Washlngtone nutarus ne
apmokestinamą sumą nuo .600 
dol. pakelti ligi 800 do1.. keturių 
asmenų šeimai susidarys šiokių 
tokių pajamų. Pvz. 7,500 m. už
dirbąs mokėdav'uiI/22 dol., o da
bar mokės tik 418 dol

— Prez. Nixon Vietnamo rei
kalais vakar priėmė Paryžiaus 
taikog derybų delegatą Philip 
Habib ir britų partizaninio ka
ro ekspertą Robert Thompson. 
Taip pat priėmė neseniai Azijoj 
besilankiusį gynybos sekr. pa
vaduotoją David Packard.

— Chicagoje vakar nušautas

Vliko seimas
Bus renkama nauja Vliko 

valdyba
NEW YORK. — Rytoj, gruo

džio 6 d., New Yorke prasideda 
Vliko seimas. Pranešimus pada
rys Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas, tarybos pirm. dr. B. Radzi- 
vanas, vicepirm. dr B. Nemic- 
kas, Tautos fondo pirm. prel. 
J. Balkūnas ir Kanados atsto
vybės pirm. S. Banelis ir TF 
vicepirm. St. Lūšys. Apie tarp
tautinę padėtį kalbas LLK pir
mininkas V. Sidz Stauskas. Be 
kitų pranešimų, sekmadienį bus 
išrinkta nauja Vliko valdyba.

Nuotrauka iši kautynių Vietname 1968 m. kovo mėnesį My Lai kaimely
je, kur skelbiama, kad amerikiečiai įvykdę žiaurumus. Sužeistiesiems 
kariams teikiama pagalba, gi vidury kalba telefonu kapt. Medina, ku
ris kaltinamas, kad užimant kaimą nesaugota civilių.

PRIEŠUI NUOSTOLINGI 
PUOLIMAI VIETNAME

SAIGONAS. — Apie 501 Š. 
Vietnamo karių puolė Tuyen 
Binh miestą, esantį 58 mylios 
nuo Saigono. Komunistines pa
jėgos apskaičiavo, manydan os 
greitai šį miestą užimti. Jie bu
vo atmušti ir paliko 150 nukau
tų. Taip pat paliko 6 kulkosvai
džius, 47 automatus, 300 ran
kinių granatų ir daugiau ?00 
svarų dinamito.

Tai pirmas didesnis puolimas 
šešetos mėnesių laikotarpyje. 
Pietų Vietnamo kariai prarado 
14 karių, žuvo 15 civilių. Su
žeista 50 asmenų, jų tarps 30 
civilių. Šis P. Vietnamo karių 
pasirodymas yra gan geras po 
to, kai keletą kartų šiaurės Viet 
namo dąliniai buvo gerokai pa

Priešas turi padaryti 

išvadas
Vis daugiau gyventojų remia prez. Nixono politiką

WASHINGTONAS. — Pagal tarimas nedviprasmiškai paro-
CBS pravestus apklausinėjimus 
vis daugiau gyventojų pritaria 
prez. Nixono politikai Vietnamo 
karo atveju. Iš telefonu apklaus 
tų 1,154 asmenų, tik ketvirtada
lis gyventojų reikalavo besąly
ginio JAV karinių dalinių atsi
traukimo iš Vietnamo. CBS pra
nešimu vyriausybė įtikino gy
ventojus, kad kraštas turi siekt' 
pastovios ir garbingas taikos, 
nes ankstyvesniuose tokiuose 
apklausinėjimuose buvo dau
giau procentų, kun a reikalavo 
skubaus arba bent dalinio ter
minuoto atitraukimo. Iš viso 
daugiau 60% žmonių riki, kad 
įvairios demonstra *ij U prieš 
prez. Nixouj politiką, kaip tik 
apsunkina JAV laimėti ka.ą. 
Taip pat buvo paklausta, ar bū
tų tikima, kad stiprus š. Viet
namo puolimas greičiai užbaigs 
karą, 7 iš 10 pasisakė, kad jie 
pritartų tokiam stipriam prie
šo puolimui. Gi tarp tų, kurie 
sako, kad reikia atsitraukti be- 
są'yginiai iš Vietnamo, 6 iš de
šimties-taip pat pasisakė, kad 
jie pritartų tokiam Šiaurės Viet
namo puolimui, jei tai garantuo
tų greitą taiką.

Tai painoka Hanoi

Kaip skelbia “Chicago Tri
būne” dienraštis vakar laidoje, 
atstovų rūmų pasisakymas 333 
balsais prieš 55 už prez. Nixo- 
no politiką, yra didelis laimėji
mas, siekiant garbingos taikos 
Vietname. Komunistai siekia 
bet kuria kaina, kad amerikie
čiai pasitrauktų iš Vietnamo, 
tačiau minėtas atstovų rūmų pri

kenkę Pietų Vietnamo kariuo
menės laikomoms bazėms.

Paliko žuvusių ir ginkhj 
Tuyen Binh vietovi yra vos

800 jardų nuo Kambodijos sie
nos. Miestas jau keletą kartų 
buvo stipriai apšaudytas ko
munistinių. jėgų iš Kambodijos. 
Miesto puolimą komunistai pra
dėjo gruodžio 3 d. anksti rytą, 
po stipraus artilerijos apšaudy
mo. Kai kurie sviediniai mano
ma buvo paleisti iš Kambodijos. 
Po to komunistai aušros metu 
bangomis puolė miestą. Kai ku
rie komunistų prasiveržė pro 
spygliuotas vielas, tačiau buvo 
nukauti miesto gynėjų. Dauge
lis jų paliko kaboti ant spygliuo
tų vielų tvorų.

do, kad prez. Nixonas turi vi
sišką pritarimą vesti karą ligi 
galo, nepralaimėdamas taikos. 
Visa tai turės komunistam ga
lų gale įrodyti, kad yra tuščia 
laukti, kad karas bus laimėtas 
pačioj Amerikoj, kur amerikie
čiai patys save susimuš.

Šis kongreso nutarimas yra 
taip pat reikšmingas kaip skel
bia “Chicago Tribūne”, neg šian 
dien, dėl tariamų JAV žiauru
mų, norima diskredituoti Ame
rika ir tuo labai nori pasinau
doti visokie tariamos taikos sie
kėjai. Visame krašte pravestuo
se GaUupo instituto apklausinė
jimuose pasirodė, kad 77% gy
ventojų palaiko prez. Nixono 
lapkričio 3 d. pasakytą kalbą, 
kurioj jis išreiškė, kad bus sie
kiama garbingos taikos, 17% 
pasisakė neturį savo nuomonės 
ir tik 6% pasisakė prieš. Gi vė
lesniuose apklausinėjimuose dėl 
prez. Nixono politikos 68% pa
sisakė remią prezidentą. Ir, pa
sak “Chicago Tribūne”, tai vi
siškai atitinka tai, už ką bal
suodami pasisakė atstovų rū
mai.

• Biudžetas krašto 
gynybai

WASHINGTONAS. _ Kon
greso ginklavimosi komitetas 
patvirtino 69.9 bil. dolerių su
mą krašto gynybos reikalams. 
Suma yra 5.3 bil. dolerių ma
žesnė, negu prašė prez. Nixon 
kongreso metų pradžioje, ir 7.8 
bil. dolerių mažesnė, kurios bu
vo prašęs prez. Johnson. Tai 
yra 4.4 bil. dolerių mažesnė su
ma negu 1969 m. Manoma, kad 
prez. Nixon nutarimas sustab
dyti tobulinti cheminius ir bak- 
teriotoginius ginklus sutaupys 
2 bil. dolerių.

Armstrong 
aukštam poste

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Nixon nominavo astro
nautą Armstrong Taikos korpo 
tarybon patarėju. Armstrong — 
Apollo 11 astronautas, pirmas 
žmogus išUpęs mėnulyje.

Pavojus operai
NEW YORKAS. — Metropo- 

’itan operos muzikai vakar at
metė naujos sutarties pasiūly
mą ir taip labai galimas daik
tas, kad milijonus verti operos 
rūmai šį sezoną bus tamsūs.

Amerikos kovos lėktuvai taip 
pat persekiojo priešą, tačiau 
jau po to, kai šis buvo atmuš
tas. Paimtas į nelaisvę komu
nistų karys pareiškė, kad jis pri 
klauso 308 devintosios Vietkon
go divizijos batalionui. Šios di
vizijos 80% karių esą regulia
rūs S. Vietnamo da’iniai. Puoli
mai Mekong deltoje padidėjo 
po to, kai amerikiečiai daugu
mą postų pervedė ginti patiems 
Pietų Vietnamo kariams.

“ Mažiau žuvo
Praėjusią savaitę Vietname 

žuvo 70 JAV karių, tai mažiau
sias skaičius poros mėnesių lai
kotarpyje. Sužeista 1,049. Pietų 
Vietnamo karių taip pat praėju
sią savaitę mažiau žuvo. Per tą 
laiką nukauta komunistinių ka
rių 2,117. Gi savaitę prieš tai 
komunistų nuostoliai buvo 3, 
220 asmenų.
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Redaguoja J. SOLICNAS

MITĄ SUGRIOVUS

J. ŠOLIŪNAS

Jau keletas metų praslinko, kai 
buvo sugriautas šio krašto spor
to didvyris. Jis griuvo staigiai ir 
netikėtai, nors tas griuvimas ne
dažnam yra pastebimas. Vis dėl
to, to mito — sportinio didvy
rio garbinimas — yra gerokai 
aplaužytas akademinėje amerikie 
čių visuomenėje.

Prieš sputnikiniais laikais, kai 
amerikiečiai dažnai didžiavosi vi 
sa kas yra amerikietiška, ir spor
tininkai neretai buvo viršžmo
giais įsivaizduojami. Laikas kei
tėsi, sputnikas nulaužė šio kraš
to piliečio savotišką viršžmogiš- 
kumą, ir sportininko autoritetas 
pradėjo smukti. Net ir akademi
nis jaunimas pradėjo nebetiek 
daug kreipti dėmesio i sporto 
žvaigždes, pradėjo jų nebelaikyti 
išskirtinais. Vadinasi, ir sporti
ninkai vėl tapo paprastais mir
tingaisiais. Pamažu ir pačios ko
legijų vadovybės pradėjo netiek 
daug rūpintis sportininkų rėmi
mu, skiriant mažiau stipendijų. 
Tuo būdu buvo sumažinta spor
tinės Veiklos įtaka akademiniam 
gyvenimui.

Apvaldžius sportinio judėjimo 
įtaką universitetuose, pastebimai 
ji pradėjo mažėti ir žemesnėse 
mokyklose, bei bendrame ameri
kiečių gyvenime. Tačiau žiūro
vų, dalyvaujančių įvairiose spor
to rungtynėse (įskaitant ir pro- 
fesijonalų sportininkų rungty
nes) nemažėjo. Buvo padaryta iš
vada, kad amerikietis pats ma
žiau pradėjo sportuoti, bet dau
giau virto gladijatoriškos gady
nės stebėtoju. Taigi šūkis — duo
nos ir žaidimų! — vis dar dau
gumai sportą remiančių žiūrovų 
tebegalioja. Ir šiandien žiūrovų 
skaičius sportinėse varžybose nė
ra ne tik sumažėjęs, bet net pa
didėjęs.

Vis dėlto, naujuoju universite
tinės bendruomenės didvyriu šia 
ndien jau nebėra sportininkas, o 
inteligentiškas, mokslu visapusiš
kai besidomįs, jaunuolis. Žodžiu, 
ant garbės pjedestalo, vietoj spor 
tininko tapo pastatytas moksli
ninkas.

Nėra abejonės, kad ir mūsų 
sportuojančiam jaunimui nauja 
pažiūra į sportininką turėjo daug 
įtakos. Kiekvienas jaunuolis, ypa
tingai sportinės karjeros pradžio
je, seka savo idealą — pasižymė
jusį sportininką. Gi pastarojo au
toritetui kritus, turėjo sumažėti 
jaunuolio pasitikėjimas savo ide
alu. Tuo būdu vienas pagrindas 
sportinei pažangai buvo sugriau
tas. Toks sektino pavyzdžio išny
kimas atsiliepė ir į mūsų spor
tinę veiklą daugiau nei amerikie
čių, nes mes savo bendruomenė
je tų sportinių pavyzdžių labai 
mažai turėjome.

Jau prieš keletą metų mūsų

sportinėje veikloje buvo pastebė
tas tam tikras lūžis. Staiga su
prastėjo ateinančių į mūsų spor
tinę veiklą jaunuolių sportinis 
supratimas ir subrendimas. Pra
dėjome gauti tik amerikietiškos 
mokyklos atmestuosius.

Mūsų sportinėje veikloje iški
lo nepaprasta problema. Sporto 
lygis taip susmuko, kad buvo pra 
dėta gelbėtis neeilinėmis priemo
nėmis. Gerai atsimename įvairių 
klubų vieni kitų kaltinimais dėl 
ieškojimo vienkartinių krepšinio 
žvaigždžių, kurie mūsų sportinė
je veikloje tedalyvaudavo tik vie
ną kartą metuose — per metines 
varžybas. Jie absoliučiai nesjd'o- 
mėjo netik mūsų sportine veik
la, bet ir bendrai lietuviškuoju 
gyvenimu. Žinoma, tokių vien
kartinių žvaigždžių įvesdinimas 
į mūsų sporto šventes jų gerbū
viui nieko daug nedavė, o įnešė 
daug nusivylimo ir pasipiktinimo 
į tų sportininkų tarpą, kuriems 
sporto veikla buvo daugiau kaip 
vienos krepšinio rungtynės.

Sociologiškai kalbant, mūsų 
sportinė veikla, ypatingai krepši
nio Šaka, neteko “vidurio” kla
sės; klubuose buvo tik labai geri 
ir labai blogi krepšininkai. Koks 
nevykęs šių abiejų klasių bend
ravimas buvo įrodė įvairios krep
šinio varžybos. Dažnai paskiros 
komandos buvo nesusižaidusios,1 
trūko komandinės tvarkos ir ko-Į 
mandinės drausmės. Visi gerai at-

1969. VI. 1 d. įvykusiame A. L. I. 
A. S. suvažiavime Clevelande iš
rinkta centro valdyba dviejų me
tų kadencijai. Vykdant Amerikos 
liet. Inžinierių ir architektų sąjun
gos centro valdybos pirmojo posė
džio nutarimą,, pirmuosius kaden
cijos metus CV-bai pirmininkauja 
inž. Jaunutis P. Nasvytis ir ant
ruosius metus — dr. Stepas J. Ma
tas. Kiti valdybos nariai: Mečys Ba 
lys, Rimvydas Minkūnas Juozas 
Augustinavičius, Romualdas Bub- 
lys, ir Bronius Galinis. Atvaizde — 
pirm. dr. S. Matas.

simename Detroito Kovo pavyz
dį. Jis vienose krepšinio varžybo
se išstatė neįveikiamą (deja, tik 
ant popieriaus) komandą. Tai 
komandai aikštėje pasirodžius— 
vaizdas buvo kitoks; Kovas atro
dė ne kaip krepšinio komanda, 
o kaip penketas paskirų žaidė
jų, nerodančių kokio nors ko
mandinio darnumo.

Tokių sportinio gyvenimo nuo
tykių akivaizdoje mes stovime 
šiandien ir netrukus turėsime pa
daryti sprendimą; nuo sprendi
mo priklausys ir mūsų tolimesnė 
sportinės veiklos kryptis. Turime 
pasirinkimą: remti savo veiklą ke 
ketu iškilių žaidėjų, ar pasikliau 
ti vidutiniokais, bet sąmoningais 
lietuviais — sportininkais.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

— Bostono tarpklubinėse šach 
matų rungtynėse praeitą penk
tadienį ėjo sunkios kovos. Lietu
vių I varžėsi su Met lygos pir- 
mūnąis - Boylstono klubu ir Lie
tuvių II su Sharon klubu. Boyl
stono klubui pavyko parinkti taš
kų ir išsivežti iš So. Bostono per
galę 4,5-0,5, nors lentose to ir 
nesimatė; permainingos kovos už
sitęsė po vidunakčio. Tik K. Mer
kio partija su Boylstono ekspertu 
Arbetteriu davė lygias. Sėkmin
giau sužaidė Lietuvių II, nutrau
kusi rungtynes prie padėties 2-2 
su viena nebaigta. Taškus pelni- 
jo Rimos Karosas ir Jurgis Al- 
vinskas. Pastarasis laimėjo prieš 
lietuvį Juozą Paznioką, žaidusį 
Sharon komandoje. Nebaigtoj 
Skrabulio partijoj pėstininkas vir
šaus.

— Chicagos lietuvių šachma
tų klubas netrukus pradeda klu
bo turnyrą. Klubo žaibo turny
rą laimėjo A. Zujus, priešaky V. 
Karpuškos.

— Stambus tarptautinis turny
ras vyksta dabar Paima de Mal- 
lorca, Ispanijoje. Truks iki gruo
džio 14 d. Dalyvauja didmeiste- 
riai: Spaskis, Petrosjanas, Korč-

nojus, Jarsenas, Najdorfas, Pan- 
no, Parma, Unzickeris, Szabo, 
Hort ir kiti:

— JAV šachmatų pirmeny
bės, kurios kartu yra* ir Zoninės 

! p-bės, 'prasidėjo New Yorke lap
kričio 30 d., truks iki gruodžio 17 
d. (The Group Insurance Buil- 

I ding, 230 West 41 st. St., Netv 
1 York City). Dalyvauja didmeiste- 
Į riai: L. Evans, S. Reshevsky, A. 
Bisguier, P. Benko, R. Byme, 
kun. W. Lombardy; Tarpt, meis 
teriai: D. Byme, Dr. A. Saidy, 
W. Addison; meisteriai : Edmar 
Mednis, B. Zuckerman ir Dr. K. 
Burger. Trys pirmieji iš šių p-bių 
pateks į kitų metų tarpzonines 
p-bes.

Didmeisteris Bobby Fischer at
sisakė šiose p-bėse dalyvauti, tuo 

J būdu, izoliuodamas save iš pašau 
linių varžybų 3 metams. Kitos 
zoninės p-bės bus 1972 m.
— Bostono tarpklubinėse, gruo

džio 5 d. Lietuvių II rungiasi su 
Harvardo univ. A. komanda, So. 
Bostono LPD klube. Lietuvių I 
rungtynių neturės iki gruodžio 
12 d. Tuokart rungsis su Cam- 
bridge II.

Kazys Merkis

Mrą, Janu Coarsul lėktuvu vytotu įaauuutyti sų vyru satmasttu Charlti Cflarad,

MŪSŲ KOLONIJOSE

Kenosha-Racine, Wisc.

NENURAŠYKIME ČIA 
GIMUSIU LIETUVIŲ

1960 metų gyventojų surašinė
jimo metu Wiscoinsino valstijoje.' 
daugiau kaip 13,000 gyv. pasisa
kė esą lietuvių kilmės amerikie
čiai. Šiuo laiku reikia manyti, 
kad dar pasisakytų lietuviais a- 
pie dešimts tūkstančių. Tik keli 
šimtai tautiečių dalyvauja bet 
kokiame mūsų tautiniam pasireiš 
kime ir ne didesnis jų skaičius 
turi ryšį su lietuvių spauda. Ma
žiausia du trečdaliai iš pasisakiu
sių lietuviais yra čia gimę seno
sios kartos ateivių vaikai. O iš 
jų didelis nuošimtis dar kiek ' 
moka savo tėvų kalbą, nemažas 
skaičius yra sukūrę lietuviškas 
šeimas augina gryno lietuviško 
kraujo vaikus. Bet iš tų lietuvių 
tik vienas kitas teskaito lietuvių 
spaudą. Dauguma jų neturi su
pratimo apie šio krašto lietuvių 
kultūrinio gyvenimo apraiškas 
ir lietuvių vedamą kovą dėl tau
tos išlikimo. Jie nežino, kad Ame
rikos lietuviai turi daugybę mok 
slo daktarų ir įvairios srities in
žinierių, universitetų bei kitų 
mokyklų mokytojų. Tačiau šie 
lietuviai, nors ir neturi savo ži- 
tuviškų tradicijų, dainuoja lie- 
nimą, bet nėra visai mirę lietuvių 
tautai. Štai trejetas pavyzdžių. 
Vietos Liet. fondo skyrius gavo 
50 dolerių auką iš senosios kar
tos ateivių dukros, kuri yra su
kūrusi mišrią šeimą. Arba — se
nosios kartos ateivių vaikai su
kūrė lietuvišką šeimą: nors ne
dalyvauja tautiniame pasireiški
me, bet savo šeimoje laikosi lie
tuviškų tradisijų, dainuoja lie
tuvių dainas ir gieda lietuviškas 
giesmes. Trečias pavyzdys. Seno
sios kartos ateivių, —- čia gimu
sių vaikų sukūrusios lietuviškos 
šeimos vaikai susiginčijo mokyk
loje pertraukos metu apie savo 
tautinę kilmę. Daugumas pasi
sakė, kad jų tėvas esąs vienos 
tautinės kilmės, motina kitos, o 
gryno kraujo lietuviukai, kurie 
nei žodžio nemoka lietuviškai, 
į krūtinę duodami sugniauštais j 
kumščiais pareiškia: “Mes esa
me amerikiečiai gryno lietuvių 
kraujo”.

Rimtai ieškodami kelių į mū
sų tautinius kovos iSHh’no ba
rus, mes negalim pamiršti tuos 
lietuvius, kuriuos anksčiau minė
jau.

Tuo pačiu keliu ir naujieji a- 
teiviai žygiuojame. Taipgi turi
me sudaryti sąlygas, kad vis A- 
merikos lietuviai žinotų, kas yra 
dirbama Amerikos -lietuvių tar
pe tautinio išlikimo reikaluose.

Tai didžiausias Lietuvių ben
druomenės uždavinys. Tegu LB- 
rimtai kovoja dėl kiekvieno lietu
vio, kad jis nemirtų lietuvių tau
tai. LB turi apsiimti leisti anglų 
kalba informacinius leidinius, 
kurie mažintų tautinį menka
vertiškumą ir vestų Amerikos lie
tuvius prie tautinės ambicijos. Jei
gu centro valdyba pasirūpintų 
tokių leidinių, jų išlaidas galėtų 
apmokėti apylinkių kasos ir pasi
rūpinti, kad jie pasiektų kuo di
desnį skaičių lietuvių.

B. Juška

Beverly Shores, Ind
IŠ BEVERLY SHORES 

LIETUVIŲ VEIKLOS

Beverly Shores miesto taryba 
pradėjo sudaryti Park and Rec 
reation Board, (kurio žinioje bū
tų ir Lituanikos pankas. Be ki
tų pakviestas ir ilgametis gy
ventojas Jonas Mildažis, dauge-

šias lietuviškai.
Ateinančiais metais Lietuvių

klubas žada ruošti viešą Ne
priklausomybės minėjimą, į ku
rį kviečiami ir nelietuviai vietos 
gyventojai. Šiuo metu 'klubui su
maniai vadovauja inž. Juozas 
Noreika . E. M.

Šiaudinukų išpardavimą ruošia A- 
mer. liet. Montessori dr-jos vaikų 
nameliai gruodžio 7 d. Jaunimo 
centre nuo 10 ligi 1 vai. po pietų, 
kamb. 104 -106. Bus ir kavinė: Vi
si kviečiami atsilankyti.

PRANEŠIMAS
Lig laiol saleziečiams atstova

vęs JAV-ibėse kun. Ant. Saba
liauskas toliau šių pareigų eiti 
nebegali Romos saleziečiai savo 
posėdyje, įvykusiame naujai be
sikuriančiame lietuvių saleziečių 
centre Frascati — Vytėnuose, 
nutarė kun. Ant. Sabaliauską 
galutiniai nuo šių pareigų pa- 
liuosuoti. Tolkio pobūdžio raštas 
buvo nusiųstas jam pačiam ir 
Saleziečių Kongregacijos Vado
vybei.

Dėkodami kun. Antanui Sa
baliauskui už ligšiolinį jų atsto
vavimą J.A.V-bėse, toliau jiems 
atstovauti saleziečiai paprašė ir 
įgaliojo nenuilstantį saleziečių 
darbų rėmėją, kun. Benediktą 
SUGINTĄ (7024 So. Artesian 
Avė., Chicago, UI. 60629), į (ku
rį galima, kreiptis visais salezie
čių reikalais.

Paramą saleziečiams galima 
siųsti ir per BALFą (105 Grand 
Street, Brooikdyn, N. Y. 11211), 
arba tiesiog saleziečiams: Li- 
tuani Don Bosco, Via Colonna 
2, 00044 FRASICATI - ROMA, 
Italy.

dir. kun. Pr. Gavėnas 
(pr.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 V. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

' Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

šeštadieniais £

• Administracija dirba kas- £
dien 8:30 __ 4:30, šeštadie- 5
niais — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmč
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Plrmad. ir 

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

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

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

EMOCINES LIGOS
CRAWEORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginokologinū Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS 
2656 West 63rd Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus. į I : r.;.'.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-8140 
Tikrino akis. Pritaiko akintas lr 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trtčiadierjiais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės lr Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 7 Ist Street 

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

Ofiso tet 776-2880; Rezid. 448-5545

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, HL 
Kabineto tel. 087-2020 

Namu tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ UI KRAUJO 
SPECIALYBE

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: plrmad., aatrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12 - 4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vok., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

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

Ofiso tek REIlanee 5-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr oliirurgtja 
Ofisas 2750 \V. 7 Iri Street

TELEFONAS 025-8206 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 16—11 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3099

Tel. ofiso lr buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyras trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th 88. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 3 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kita 
laiku pagal susitarimą.___________ .

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU Ht VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westera Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. teL 289-2919

liui čikagiečių gerai pažįstamas 
vasarvietės' laikytojas, taip pat 
Tina Austin (Auk&takalnytė), 
dulkra Kristinos Austin, plačiai 
žinomos visuomeninim'kės.

Vietos bažnyčiai pritaikinti 
naujus liturginius reikalavimus 
buvo pakviestas architektas Er- 
divilas Masiulis, kuris išpildė 
projektą, šiuo metu statybinin
kai — rangovai skaičiuoja kai- 

į nas. šioje bažnyčioje kun. J. 
Vaišnys, šią vasarą pirmą kar
tą, vietos istorijoje laike Sv. tai'

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 888-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- 2434 VVest 7 Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
sūri tarus.

Ofiso tel. HE 4-5768

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmiock 6-3545 
(Ofiso lr rerideneUos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. FR 6-4782
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

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

FJ2UBSB AM AUGKMI BONUS

Of. TeL HE 4-2123, Namu OI 3-31M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 Ist Street 

Prliminčja ligonius tik anritarag 
VaJ. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad uždaryta 

Tel. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. S—8 vai. 
vak., penkt lr šeštad. 2—-4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. lr šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tet 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
tr 8-8 v. ▼.. ketvlrt 8-8 v. vakare, 
šeštadieniais 11 -1 vai ooolet.

e-...........Pririši



Džiaugsmas laimėjimais ir

KAS TOLIAU?
KOMUNISTAI KALTINA KREMLIŲ

Vakariečiai komunistai kaltina Sovietus dėl laisvės užgniaužimo Čekoslovakijoje

“Jeigu nors kas penkeri me
tai turėtume tokius mokslo ir 
kūrybos simpoziumus, jau bū
tų pakankamas kultūrinis iš
judinimas”, buvo girdėti bal
sai praeito savaitgalio mūsų 
mokslininkų ir kūrybos žmo
nių suvažiavime. “Jeigu L. 
bendruomenė ir yra kur suklu
pusi, tai šis moks1 o ir kūrybos 
suvažiavimas viską atperka ir 
iškelia ją ant piedestalo”, kal
bėjo kiti suvažiavimo metu.

Aišku, kad tai buvo didelis 
mūsų kultūrinis laimėjimas. 
Net iš lenkų teko girdėti mums 
lyg tokio švelnaus pavydo jaus 
mų, kad, va, lietuviai yra to
kie kūrybingi ir tokie iniciaty
vos žmonės.

Besidžiaugiant šiais ilgai 
mus gaivinančiais laimėjimais, 
reikia svarstyti — kas toliau. 
Galima būtų pagalvoti apie re
gioninius panašius mokslo ir 
kūrybos susitelkimus. Kad ir 
ne visur, kad ir ne taip dažnai. 
Chicagoje šio suvažiavimo me
tu dalyvių skaičius pralenkė 
turėtas viltis. Ypač džiugu bu
vo matyti daug jaunimo. Mū
sų studentija net mažiau daly
vavo savo tuo metu vykusiuo
se subuvimuose, o skubėjo j 
šiuos bendrus kultūrinius susi
bėgimus. šalia gausių čikagie- 
čių, buvo ir iš toliau atvažia
vusių — net iš Detroito, kitų 
centrų, ir tai ne programos 
vykdytojų, o stebėtojų.

Bet visgi tokių atvažiavusių 
iš kitur skaičius, suprantama, 
ribotas. Ir jeigu nors mažesniu 
mastu būtų kas nors panašaus 

j suorganizuota mūsų didesnėse 
,, kolonijose, tas labiau vietos 

mokslininkus surištų su bend
ruomene, juos iš laboratorijų, 
bibliotekų, universitetu audi
torijų grąžintų kuriam laikui 
j lietuviškąją visuomenę, o jų 
daili lietuviška kalba, jų veržlu 
mas ir laimėjimai moksle būtų 
naujas įkvėpimas mūsų studen 
tijai. Tokių regioninių mokslo 
ir kūrybos simpoziumų orga
nizavimas pasvarstytinas ir 
bandytinas. Rezultatai paro
dys, kiek jie verti plėsti Chi
cagoje gi įvykęs suvažiavimas 
visus įtikino, kad jis negalės 
būti paskutinis, kad tai turės
būti periodiškai kartojama.

*
Dar daug klausimų ryšium 

su šiuo suvažiavimu bus atei
tyje svarstoma. Tai labai ge
rai. Vienas iš artimesnių už
davinių — Lietuvių mokslo 
draugijos organizavimas. Su 
tuo visi vienbalsiai sutinka. 
Kitokių nuomonių nebuvo. Rei 
kią tikėtis, kad sudarytoji ko
misija, panaudodama jai duo
tą teisę įtraukti kitas mokslo, 
kūrybos organizacijas, steigi
mo darbą vykdys tvirtu ir stip
riu žingsniu.

Suvažiavime vieno pačių įta

Spaudoj ir gyvenime

RYGOS RADIJAS PUOLA BALTIEČIUS
Patirta, kad Rygos radijas at

siliepė į Baltijos valstybių atsto
vų Washingtone. deklaraciją, 
paskelbtą Baltijos valstybių san
tarvės 35 metų sukakčiai pažymė
ti. Tai pirma tokia tiesioginė re
akcija į užsieniuose tebepripažįs
tamų Baltijos valstybių diploma
tų žodį. Anksčiau jei ir būdavo 
reaguojama į panašius dalykus, 
tai tik tokiomis bendrybėmis, kad 
tenai klausytojams ir skaityto
jams neprasitartų, apie ką iš ti
krųjų kalbama. Šiuo atveju, ma
tyt, Baltijos valstybių atstovų pa
reiškimas per radiją tiek plačiai 
buvo išgirstas, kad nebebuvo ko 
slėpti, ir teko bandyti tiesiai at
sakyti, kaip mokėjo. Ir bandė ne
va “atitaisyti” tik vieną baltiečių 
diplomatų teigimą, būtent tą, 
kuriame buvo priminta, kad So
vietų Sąjunga apkaltino Baltijos 
santarvę, kaip neva nukreiptą 

« prieš Sovietų Sąjungą. Girdi, tai 
netiesa, o Sovietą Sąjungos užsfc

kingiausių šio simpoziumo or
ganizatorių buvo iškelta min
tis, ar nereikėtų jungti Lietu
vių katalikų mokslo akademi
ją su busimąja Lietuvių moks
lo draugija. Iš vienos pusės 
malonu girdėti tokią mintį, nes 
tai pripažinimas, kad Lietuvių 
katalikų mokslo akademija yra 
sutelkusi aukštų kvalifikacijų 
narių, kad jos veikla verta ly
ginti su didžiąja Liet. mokslo 
draugijos veikla. Ypač buvo 
žavimasi Liet. katalikų moks
lo akademijos darbų ir met
raščių leidiniais. Pats akade
mijos pirmininkas prof. A. 
Liuima buvo pakviestas pa
kartotinai painformuoti apie 
veiklos metodus, tikintis kai 
ką iš jų ir naujoj mokslo drau
gijoj panaudoti.

*
Tačiau iš kitos pusės reikia 

atsiminti, kad juk ir įsteigus 
Liet. mokslo draugiją, pasiliks 
veikti kitos profesinės mokslo 
draugijos, kaip inžinierių - ar
chitektų, gydytojų, teisininkų 
ir panašiai. Nebūtų reikalo 
praleisti ir teologų bei teisinė
je pasaulėžiūroje bevystomo 
lietuvių mokslo telkinio. Gali
ma būtų svarstyti Liet. Kat. 
mokslo akademijos veikimo 
kryptis, bet akademija ypač 
reikalinga šiais laikais, kada 
šios šakos mokslininkus dilgi
na du impulsai — Bažnyčios 
atsinaujinimo pastangos ir e- 
kumeninis sąjūdis. Gal net sa
kytume, kad mes, lietuviai, per 
mažai šiose pastangose daly
vaujame, net reikiamai plačiai 
pažangos tose srityse savo vi
suomenei neperteikiame, rei
kiamos organizacinės iniciaty
vos neparodome, ir todėl šioje 
srityje besireiškiančius bran
duolius nereikėtų nutildyti su 
kuo nors suliejant, o dar la
biau ugdyti.

*
Sakytume, kad net ir atei

ties mokslo bei kūrybos simpo
ziume turėtų būti sudaryta ir 
teologinė sesija. Mes turime 
nemažą skaičių šios šakos in
telektualų. Mums svarbu, kad 
mūsiškių teologinės studijos ir 
šiai sričiai artima veikla vys
tytųsi glaudžiai susieta su mū
sų bendruomenės viltimis ir 
reikalais. Be to, tokioje teolo
ginėje sesijoje galėtų rasti vie
tos įvairių tikybų lietuviai pa
skaitininkai, tuo ugdant mūsų 
tautos teologų tarpe ekumeni
nę dvasią ir telkiant jėgas ben 
droms krikščioniškos kultūros 
pastangoms, kas ypač svarbu, 
turint galvoje, kad, vėl atsikū
rus Lietuvai, bus visiems daug 
darbo vieton marksistinio ma
terializmo klystkelių, vieton 
dialektinių blūdų atgauti oku
panto priespaudoje išaugusią 
kartą krikščioniškai kultūrai.

J. Pr.

nių reikalų komisariato atstovas 
1934 metais sakęs, kad to meto 
tarptautinėje padėtyje Sovietų 
Sąjunga užimanti pozityvią lai
kyseną tos santarvės atžvilgiu, 
kadangi joje matanti daugiau tei
giamybių, negu neigiamybių.

Čia Rygos radijo pranešėjas, 
ypač to pasiteisinimo redaktorius 
kaip tik ir pasižymėjo tipišku 
maskviečių suktumu: jis pasakoja, 
ką Maskva apie Baltijos san
tarvę kalbėjo 1934-tais metais, 
bet tylėjo apie 1940 metų birže
lio 15-tos bei 17-tos dienos Molo
tovo pareiškimus, kuriuose jis tei
sino savo kariuomenės įžygiavi- 
mą į visas tris Balti
jos valstybes. Nors tai ir juo
kingas pasiteisinimas buvo, bet 
gi Molotovas tvirtino, kad Esti
ja, Latvija ir Lietuva sudariusios 
santarvę Sovietų Sąjungai pulti, 
tuo priversdamas vargšę sąjun
gą gintis... Dabar propagandis- 

-Ums patiems gftda prisiminti to-

Čekoslovakijoje vėl įsigalėjo 
atšiauri žiema. Šiuo metu, kai 
vis stipriau varžoma krašto gy
ventojų laisvė, telieka gyventi 
maloniais trumpojo reformų 
tarpsnio, poutin.o pavasario at
siminimais. Atšiaurioji žiema at 
nešė ne tik skurdą, bet ir prie
spaudą. Krašto gyventojai, mo
kėję sav"» krašte laisvę ginr, 
prieš šarvaoė.us stoti, verčiami 
susigyventi su sutemų nedalia. 
Studentai ir jaunuoliai, narsuo
liai laisvei ginti, datrę negreitai 
pamirštamus žygius, šiandien 
slegiami nusivylimo.

Vakarų sustingimas
Švietimo ministeris Jaromir 

Hrlbekas lapkričio 15 d studen
tų dienos išvakarėse perskaitė 
Maskvos balsą: “Sovietai neįsi
brovė į kraštą, bet tik suteikė 
paramą revoliucijos priešams su 
tramdyti. Tai nebuvo krašto už
ėmimas, bet jo apsaugojimas 
nuo galimų pavojų.

Vakarų valstybės yra tik į- 
vykių stebėtojos. Metams pra
slinkus nuo Sovietų kariuome
nės įsibrovimo Čekoslovakijon, 
no gėdingo žygio, vakarų val
stybės vaikosi progos Sovie
tams įsiteikti, šampano stiklais 
susidaužti ir derybas pradėti. 
Ir tai daro krašto vyriausybė, 
ginanti ne tik savo, bet ir kitų 
kraštų laisvę.

Komunistai puola Sovietus
Vakarų Europos komunistai 

dar nepamiršo Sovietų smūgio 
Čekoslovakijai. Jų nenutildė ko
munistų partijų suvažiavimas 
Maskvoje ir jos nuolatinis spau 
dimas šį reikalą pamiršti.

Anglijos komunistų partijos 
suvažiavime Čekoslovakijos by- 

' la buvo svarstyta ir Sovietų ka
rinis žygis pasmerktas. Pran
cūzijos komunistų partija ban
džiusi prisitaikyti minėtame ko
munistų partijos suvažiavime, 
įvykusiame š. m. birželio mėn. 
nepamiršta Sovietų kariuome
nės padarytos žaizdos.

Austrijos komunistų partijos 
centro komitetas nutarė paša
linti žinomą komunistą Erost 
Fischerį dėl jo pastangų ginti 
Sovietų ginklo panaudojimą 
Čekoslovakijoje.

Italijos ir kitų kraštų komu
nistai Čekoslovakijos bylą te- 
benarplioja. Jie bando aptart 
esminius klausimus, kurie išug
dė komunistų savybės nesutari
mus. Maskvinė dialektika jų ne
patenkina, svarstant peilio ir jo 
padarytos žaizdos santykį.

Italijos komunistų smūgis 
Maskvai

Italijos komunistai, nors nau-

kius Maskvos pareiškimus, tai 
jie tokius ir pridengia, nors ir se
nesniais, bet truputį patoges
niais... (ELTA)

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Ką mums tenka manyti apie šį žmogaus lytinio 
gyvenimo kilmės išaiškinimo bandymą? Palyginkime 
jį su Šen. Testamento moters sukūrimu. Ir ten ir 
čia yra atstovaujama ta pati tiesa, kad moteris yra 
kilusi iš vyro. Ir ten ir čia pagaliau yra ta pati prie
žastis, dėl kurios moteris buvo išvesta, būtent, kad 
“negera žmogui būti vienam”, Šen. Testamento žo
džiais betariant, ir kad Pats būdamas vienišas nejau
tė jokio malonumo, upanišados žodžiais betariant. 
Pagaliau iškeliama ta pati lytinio santykiavimo pa
laima, būtent nauji žmonės.

Nereiktų piktintis, jei kas sakytų, kad Indijos 
pasakojimas psichologiškai yra labiau pagrįstas, ne
gu S. Testamento, nes upanišadų išminčiai apskritai 
buvo geri psichologai ir geri įvairių apraiškų glau
dėjai į sistemas. Tačiau jie nebuvo tokie geri teologai. 
Moters sukūrimas, įvykdytas Paties, kuris šiuo atve
ju yra greičiau žmogus negu Dievas, neturi savo pil
nutinės priežasties.

Pasakojimas apie pirminį žmogų, kuris buvo abie
jų lyčių, nėra vien upanišadininkų nuosavybė. Jį pvz. 
žino Platonas. Jo veikale “Puota” Aristophanas pa-

Atitaisymas. Gruodžio 3 d. tąsoje K. Bartas bu
vo pavadintas liuteronų teologu, iš tikrųjų jie yra re
formatų teologas.

GEDI IGNAS G1LVA

dojasi Sovietų ūkine parama, 
pirmieji ėmė pulti Sovietų im
perialistinę politiką. Jie yra ša
lininkai bendrauti su kitų kraš
tų komunistais, tačiau nepaken
čia kitų kraštų, t. y. Sovietų va
dovavimo. Jie linkę bendrauti, 
bet ne Maskvos parėdymus vyk
dyti.

Italijos komunistų partijos 
laikraštyje Rinascita (Atgimi
mas) paliečia Čekoslovakijos re 
formų užgniaužimą iškelti se
nai bylai. Italijos komunistų 
partijos laikraštis ske’bia, kad 
Sovietų komunistų partijos dia
lektikos ginklas jau atgyvenęs 
savo amžių, nes nepajėgiąs per
kirsti Šio tarpsnio sudėtingų 
klausimų mazgo. Maža to, So
vietai patekę į klystkelį neturi 
drąsos atsisakyti santvarkos se
nienų ir pašalinti jos prieštara
vimus.

Suakmenėjusi 
sovietinė santvarka

Sovietų visuomenės santvar
ka esanti sustingusi, lyg į ledą 
įšalusi. Sovietuose plačiai kal
bama apie “mokslinį - techninį 
perversmą”, tačiau nepadidin
tas darbo našumas ir nepage
rintas pragyvenimas. Tikrajam 
perversmui padaryti būtina di
desnė politinė laisvė, kuri nesu
derinama su suakmenėjusiomis 
dogmomis.

“Rinascita” priduria, kad So
vietuose keliamas didelis triukš
mas Lenino gimimo šimtmečiui 
paminėti, jo raštų ištraukomis

JAV karinės prievoles loterinę sistemą pradėjus vykdyti. Rep. Alexian- 
der Pirate, R. N. Y. traukia pirmąjį burtą. Greta jo stovi generolas Le 
wis Hershey,

bandoma net Čekoslovakijos pa
laužimą paremti ,nors jas taip 
pat galima panaudot? ir sovie
tinės kariuomenės įsibrovimui 
pasmerkti.

Svarbiausias Sovietu komunis 
tų partiios giok’as esanti cen
zūra. Cenzūros atsiranda vis di
desni plyšiai, kurie sudaro są
lygas krašto gyventojams svars 
tyti tarybinės santvarkos ne-

J geroves.
Laisvė ir pažanga

Anglijos komunistų partijos 
. nutarimas pasmerkti Sovietų į- 
silbrovimą Čekoslovakijon buvo 
paskelbtas dienraštyje “The
Morning Star”.

Prancūzijos komunistij par
tijoje tebeverda nesutarimai dėl 
Čekoslovakijos bylos. Roger 
Garaudy, partijos politinio biu
ro narys, aštriai kaltina Sovie
tus užgniaužus laisvę Čekoslo
vakijoje. Socialistiniame krašte, 
pasak jo, būtina ne tik moksli
nė - techninė pažanga, bet ir lais 
vė jai įgyvendinti.

Europos komunistai, besvars 
tydami Čekoslovakijos bylą, iš
kėlė daugelį anksčiau nutylėtų 
klausimų. Sovietai kalti dėl nau 
jos žiemos įsivyravimo Čekoslo
vakijoje. Rusai komunistai at
sakingi ir už savosios visuome- 

. ninės santvarkos suakmenėji
mą, nes jie bijo reformų.

— Harvard kolegija, Oam- 
bridge, Mass., buvo įsteigta 
1636 m. spalio 28 d.

— John Adams, antras Ame
rikos prezidentas, gimė 1735 m. 
spalio 30 d.

sako ja, kad senovėje buvę abiejų lyčių žmonių, kurie 
vadinosi androgynous. Jie buvo labai didelės jėgos, 
didelės dvasios ir kėsinosi prieš dievus. Dzeusas, užuot 
juos išnaikinęs, juos perskėlė pusiau, tuo būdu panai
kindamas jų galingumą. Dabar jie, būdami vienaly
čiai, ilgisi vienas kito ir tokiu būdu dauginasi.

Platoną reikia laikyti maždaug upanišadininkų 
bendraamžiu. Iš to seka išvada, kad apie 5 šimtmetį 
pr. Kr. šitoks pasakojimas buvo plačiai pasklidęs.

Norint šį epizodą suprasti bendroje upanišadi
ninkų galvosenos kryptyje, į jį mes turėtume žiūrė
ti, kaip į paties žmogaus dvasios kūrinį, tokios dva
sios, kurios suvokimai yra tokie realūs, kaip pati iš
orinė tikrovė.

Vienas šio epizodo komentatorių, matyt, koks vė
lesnis upanišadininkas, čia pat šitaip kalba apie žmo
gaus kūrybinę galią: “Tai yra aukščiausia bramano 
kūryba, kai jis sukūrė dievus iš gerosios savo dalies 
ir kai jis, nors būdamas mirtingasis, sukūrė nemir
tinguosius. Dėlto tai buvo aukščiausia kūryba. Ir kas 
tai žino, gyvena aukščiausioje kūryboje”.

Iš šio pasisakymo galime suprasti, kokios aukš
tos nuomonės upanišadų kūrėjai buvo apie savo dva
sios kūrinius. Tai, ką jie suvokė, ką jie išaiškino, bu
vo realu. Tai, ko jie savo mintin neįėmė, buvo nerealu.

Turint prieš akis galvoseną, kuri įgalina žmones 
kurti dievus, nenuostabu, kad ji gali kurti ir žmones 
ar jų atsiradimą savaip išaiškinti.

Pagunda pervertinti savo dvasios galias žmogui 
nėra svetima. Žmogaus dvasia yra tokia veikli ir ga
linga,'kad ji yra linkusi savo pažinimą sumaišyti su 
realybe arba net savo pažinimą labiau vertinti negu

Pagrindiniai mokslo ir kūrybos simpoziumo rengėjai. Iš kairės — dr. 
A. Kliorė, JAV LB centro vald. pirm. inž. B. Nainys/ ir prof. dr. A. Avi
žienis. .. Nuotr. A. Gulbinsko

NERAMUMAI PRIE NILO
Kas laimės — Nasseris ar komunistai 

V. LITAS

Egipto universitetai šių me
tų sausio mėn. vėl atidaryti. 
Bet vyriaasybė, norėdama iš
vengti kruvinų sus1”* mimų, ė- 
mėsi aštrių saugumo priemo
nių. Bet ar tas pavvks? Ne
ramumų katilas verda Egipto 
padangėse slankioja neramumų 
debesys.

Nepasitikėjimas vyriausybe
Krašto pasitikėjimas vyriau

sybe yra sušlubavęs. Studen
tai, remiami vyresnio amžiaus 
inteligentų, kelia reikalavimus 
baigti krašto diktatūrą, panai
kinti spaudos cenzūrą, duoti 
daugiau laisvių ir grąžinti demo 
kratinę santvarką. Šitie reika
lavimai nėra išpildyti.

Nasseris dar turi pasitikėji
mo. Tarp Nasserio ir tautos dar 
veikia ryšiai. Bet pirmykščio už 
sidegimo trūksta. Egiptas, ku
ris penkioliką metų guodėsi lai
mėjimų mistika, dabar turi per
gyventi pralaimėjimus. Tuštu
ma, kuri supa Egiptą, inteligen
tus varo iš galvos. Nasseris ža
dėjo didelių laimėjimų, kurie tu
rėjo iškelti tautinę didybę ir a- 
rabų vienybę. Bet dabartinė pa
dėtis nieko gero nežada.

Ieškoma kaltininkų
Ieškojimas pralaimėjimo kal

tininkų vyksta toliau.
Tik maža intelektualų dalis 

turi kiek palinkimo tikėti, kad 
karo pralaimėjimo kaltininkai 
yra aukštųjų karininkų k’ika, 
kuri buvo globojama maršalo 
Amerio. Su armija be abejo ne
buvo tvarkos. Bet daugiausia 
kalta Egipto visuomenė' ir po
litinė sistema.

Nasserio kritikai sutaria, kad 
debatai atves prie greitesnių ir 
geresnių išdavų, jei jie vyks lais 
vai ir viešai. Didelė šių laikų ne
laimė yra valdžios kontroliuo
jama spauda. Egipto spauda tu
ri griežtą kontrolę. Šitokia spau 
da yra “purvinas melagis”.

Moka už pralaimėtą karą
Vyriausybė, žadėdama dau

giau laisvių, praeitą pavasarį 
darbininkus >r studentu!.; kiek 
apramino. Buvo žadėta ir laisvi

realybę. Tai yra viena iš aukščiausių žmogaus dvasios 
pagundų. Teisingai ją suprato Aristotelis. “Reikia dar 
kartą pakartoti,” sako jis, “kad visi egzistuoją daik
tai tam tikra prasme yra arba proto, arba pojūčių 
objektai. Pažinti dėl to reiškia dalykus pojūčiais ar 
protu įimti... Pojūčiais patirti ar proto pažinimo ga
lių pasisavinti objektai yra sieloje. Jie turi būti tokie 
patys, kaip išoriniai objektai ar jų formos. Bet jie 
negali būti tie patys, nes ne akmuo yra sieloje, bet 
jo forma.”

Žmogaus pažinimo galia iš tikrųjų yra nuostabi 
galia. Tačiau yra aiškiai pertolimas žingsnis ją su
tapatinti su kuriančio Dievo galia ar dėl jos nesiskai
tyti su išoriniu pasauliu. Prof. R. C. Zaener iš Oxfor- 
do, aptardamas upanišadų mokslą, sako, kad, einant 
šia galvosena, žmogaus siela ir Dievas yra tas pat, 
o pasaulis yra tik iliuzija. Kad tai yra teisingas bra- 
manizmo supratimas, liudija mūsų studijuojama bra
maną. Ji sako: jeigu žmogus nesuvokia savęs, kaip 
Pateis ir "garbina kitą dievybę, manydamas, kad die
vybė yra vienas dalykas, o jis — kitas, jis neišmano. 
Jis yra kaip gyvulys dievams, nes iš tikrųjų, kaip 
daugelis gyvulių maitina žmogų, taip kiekvienas žmo
gus maitina dievus. Nemalonu yra, kai vienas gyvu
lys prapuola. Juo labiau nemalonu, kai visi prapuola. 
Dėlto dievams yra nemalonu, kad žmonės tai žinotų.”

Ši ištrauka mums akivaizdžiai liudija ne tik žmo
gaus susiplakimą su dievybe, bet ir aiškų upanišadi
ninkų nusiteikimą prieš politeistinę teologiją, kuri bu
vo atstovaujama Vedų.

(Bus daugiau)

rinkimai Be c neištesėta. Apra
minimų laikas pasibaigė.

Tautos dauguma moka už pra 
laimėtą karą. privilegijuota 
mažuma yra laisva nuo mokė
jimų. Šita paditis kyla į vie
šumą. Prikišama kad valdžia 
ugdo korupcini elementą. Daug 
intelektualų s’ūio atnaujinti dau 
giapartinę sistema. Kiti galvoja 
apie Švedijos pavyzdžio santvar 
ką.

Bet labai daug jų yra prieš 
panarabišką krašto politiką, 
nes Egiptas turįs apsiriboti dau 
giausiai savo krašto problemo
mis. Bet “neutralizmas” krašte 
neturi pasisekimo. Nasseris D. 
Britaniją pakeitė agresyvia So
vietų Rusija, kuri taip įsitvirti
no, kad sunku tikėtis, kada jos 
“globa” bus galima nusikratyti. 
Maskva privertė Nasseri pripa
žinti Ulbrichto (rytinės vokie
čių zonos) valdžią.
Didžioji problema — Izraelis
Izraelis Egipto intelektualams 

yra sunki problema. Egipto in
telektualai, atėję prie valdžios 
vair.o, galimas daiktas, keistų 
Egipto politiką Izraelio atžvil
giu. Bet tai tik politinė speku
liacija. Slaptų politinių grupių 
Egipte, atrodo, nėra. Bet inte
lektualai yra pasiskirstę gru
pėmis. Prie tokių priklauso “Są
jūdis už laisvą Egiptą” ir kt. 
Bet tai tik diskusinės arba stu
dijinės grupės. Betarpio pavo
jaus Egipto režimui kol kas 
nėra.

Socialinė agitacija praktiška1 
yra išnykusi. Populiarios kny
gos ir brošiūros, vedančios į 
marksizmą, yra prapuolusios. 
Tik rusai platina knygutes a- 
pie “marksistinio ūkio gerovę”. 
Egipto socializmas yia “šešių 
dienų” karo auka.

Socialistai — propagandinin
kai skelbė: naujasis Egiptas po 
karo bus socialistiškas. Karo 
pralaimėjimo kaltė krinta ir so
cializmui. Bet iš tikro vargiai 
yra kalti socialistai. Socialistai 
dabar laikosi nuošaliai

Egipto komunistai socialis
tams prikaišioja karo pralaimė-

fNukelta į 4 psl.)
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• (Pabaiga)
Pakeitimas turi kai ką keisto, 

nuostabaus, skaitant, kad Mi
šios yra tradicinė ir neliečiama 
mūsų religinio kulto išraiška, 
mūsų tikėjimo autentiškumo 
ženklas. Taigi klausimas: ko
dėl įvyko toks pakeitimas? Ko
kia yra tokio pakeitimo prie
žastis? Kokį įspūdį padarys ki
tiems, kurie dalyvaus šv. Mišio
se? Atsakymas į šiuos ir pana
šius klausimus, kylančius dėl 
tokio savotiško pakeitimo, bus 
duotas ir plačiai pakartotas vi
sose bažnyčiose, visoje religinė
je spaudoje, visose mokyklose, 
kur dėstomas krikščioniškas 
mokslas. Mes raginame nukreip 
ti dėmesį aiškinant ir pagilinant 
nuostabią ir paslaptingą Mišių 
sąvoką.

Tuo tarpu šioje trumpoje kal
boje bandysime atsakyti į jūsų 
protuose kilusius dėl pasikeiti
mų pirmuosius spontaniškus 
klausimus, ypač į tuos, kurie 
tuojau kyla mūsų mintyse.

Popiežiaus atsakymas

Taigi, kodėl toks pakeitimas? 
Atsakymas: jis padarytas pa- 
gąl neseniai įvykusio Vatikano 
II susirinkimo valią. Susirinki
mas sako: “Mišių eiga pertvar- 
kytina taip, kad išryškėtų tik
roji atskirų dalių prasmė bei jų 
savitarpio ryšys ir kad tikintie
siems būtų lengviau maldingai 
ir aktyviai dalyvauti. Todėl ap
eigos, deramai išlaikant jų es
mę, reikia suprastinti. Praleisti- 
ni ilgainiui atsiradę pakartoji
mai ar mažiau reikalingi prie
dai. Laikui bėgant nepagrįstai 
iškritę dalykai atstatytini taip, 
kaip buvo kadaise, Bažnyčios 
tėvų laikais, žinoma, kiek tai pa 
sirodys tinkama ir naudinga” 
(S. Coneilium, 50).

Todėl dabar paskelbta refor
ma atsako autoritetingam Baž
nyčios įsakymui. Tai yra klus
nybės aktas, tai Bažnyčios nuo
seklumo faktas, tai žingsnis pir
myn pagal autentišką tradiciją, 
tai ženklas ištikimybės ir gai
valingumo, prie kurio visi turi
me stropiai prisidėti. Tai nėra 
savavališkas sprendimas. Nėra 
nė praeinamas ar laisvai pasi
rinktinas bandymas. Tai nėra 
kokio diletanto improvizacija. 
Tai yra autoritetingų liturgi 
jos žinovų ilgai diskutuotas ir 
išstudijuotas darbas. Belieka 
tad mums jį tik džiugiai priimti 
ir prie jo vieningai prisitaikyti. 
Ši reforma užbaigia netikrumą, 
abejones, diskusijas, piktnaudo- 
jimus, savavališkumą. Ji kvie
čia mus į apeigų ir jausmų vie
ningumą, kas yra savybė kata
likų Bažnyčios, kuri yra pave1- 
dėtoja ir tęsėja tos pirminė^ 
krikščionių bendruomenės, ku
rioje visi “buvo vienos širdies 
ir vienos sielos” (Apd. 4,32).

Maldos tapatumas Bažnyčioje 
yra vienas iš jos ženklų ir viena 
jos vieningumo ir visuotinumo 
jėgų. Pakeitimai, kurie dabar 
daromi, neturi suardyti, nė su
žaloti tą vieningumą. Turi, prie
šingai, jį stiprinti ir padaryti 
tai, kad jis skambėtų nauia dva 
šia, nauju jaunatvės dvelkimu.

Antras klausimas kame yra 
tas pakeitimas? Jis yra nau
juose apeigų nuostatuose, kurie 
ypač pradžioje pareikalaus ypa
tingo dėmesio ir atidumo. As

meniškas pamaldumas ir bend
ruomeniškumo jausmas pada
rys šių naujų nuostatų išlaiky
mą maloniu ir lengvu. Tačiau 
tesie visiems aišku: nieko es
minio nėra pakeista mūsų tra
dicinėse Mišiose. Gal kai kas jau 
dinsis dėl vienos ar kitos pas
kiros apeigos ar dėl kurios nau
jos rubrikos, tarsi po tuo būtų 
paslėptas pakeitimas ar visuo
met užlaikytos ir autoritetingai 
skelbtos tiesos paneigimas, tar
si būtų pažeista lygybė tarp į- 
statymo ir maldos: lex orardi, 
lex credendi (kaip meldžiama
si, taip tikima).

Rubrikos nėra dogmos
Bet iš tikrųjų taip nėra. A- 

naptoli. Pirmiausiai dėl to, kad 
apeigos ir atitinkamos rubri
kos savaime nėra dogmatinė 
definicija ir todėl yra teologiš
kai vertinamos pagal liturginį 
tekstą, su kuriuo jos yra riša
mos. Gestai ir veiksmai reiškia 
gyvą ir išgyvenamą liturginį 
veiksmą neiš”ciškiamos dieviš
kos buvimo paslapties, ne visa
da realizuojamos vienaprasme 
forma, ką tiktai teologinė kri
tika gali analizuoti it išreikšti 
logiškai patenkinamomis moks
linėmis formulėmis. Todėl nau
jos tvarkos Mišiose, nors ir kai 
kuriais ženklais pasikeitusiose, 
papildytose, lieka esmėje tai, 
kas buvo iki šiol. Jungtis tarp 
Viešpaties Vakarienės ir kry
žiaus Aukos atskirai viena ir 
antra labiau paryškinta, lieka 
ir naujoje tvarkoje, kaip buvo 
pirmiau. Mišios yra ir lieka at
mintis paskutinės Kristaus Va
karienės, kurios metu Viešpats 
pakeitė duoną ir vyną į savo 
Kūną, įsteigė naujosios Sanda
ros Auką ir norėjo, kad jo ku
nigystės ga’ia, perduotą apaš
talams, būtų panaujinta ir pa
kartota ta puti, tik nekruvinu 
ir sakrament.n'i būdu amžinam 
jo atminimi, iki vėl ateis pa
saulio pabaigoje.

O jei naujoje Mišių tvarkoje 
rasite labiau išryškintą tą ryšį 
tarp žodžio liturgijos ir eucha
ristinės liturgijos, kur pastaro
ji yra realizuotoja pirmosios, 
jei pastebėsite ,kiek yra pabrėž
tas eucharistinėje aukoje daly
vavimas tikinčiųjų, kurie Mišio
se yra ir tikrai jaučiasi “Baž
nyčia”, arba kai girdėsite iš
keliant kitas mūsų Mišių savy
bes, nepamanykite, kad norima 
pakeisti esminė ir tradicinė Mi
šių prasmė. Verčiau mokėkite 
įvertinti, kaip Bažnyčia šia nau
ja ir bendra kalba nori duoti 
liturginiam veiksmui didesnio 
svorio ir tiesioginiu bei pasto
raliniu būdu priartinti prie sa
vęs kiekvieną atskirai ir visą 
Dievo tautą bendrai.

Atsakome ir į trečią klausi
mą kurį aukščiau statėme: ko
kios bus pasekmės tos naujo
vės? Pramatytos, ar teisingiau, 
norimos pasekmės yra: labiau 
suprantamas, praktiškas, malo
nesnis, labiau pašvenčius tikin
čiųjų dalyvavimas liturginėje 
paslaptyje, t. y. klausyme gyvo 
ir per amžius kiekvieno sieloje 
skambančio Dievo žodžio, daly
vavime mistinėje sakramentinės 
ir atperkamosios Kristaus au
kos realybėje.

Taigi nesakykime “naujos. Mi 
šios”, bet verčiau — “nauja Baž 
nyčios gyvenimo epocha”.

Alytiškiai, minėdami Alytaus gimnazijos 50 m. sukaktį, pagerbė žuvusius kovoje dėl Lietuvos laisvės.
Nuotr. V. Noreikos

SIBIRO LIETUVIŲ BATALIONO 
ŽLUGIMAS

50 metų tragiškai sukakčiai prisiminti 

KAZYS ALIŠAUSKAS

Batalionas susiorganizavo vyk 
stant pilietiniam karui Rusijoje. 
Pradžioje (1918 m.) buvo tik 
kuopa, prie 1-jo lenkų šaulių 
Tado Kosciuškos pulko, kurio 
vadu buvo pulkininkas K. Rum
šą, žemaitis, kilęs nuo Švėkšnos. 
Jisai į savo pulką priimipėjo ir 
lietuvius, kuriuos skyrė į 7 kuo
pą. Priiminėjo tik savanorius. 
Kuopai vadovauti buvo paskir
tas lietuvis karininkas P. Lin
kevičius - Linkus. Kuopa 1918 
metų rudenyje ir 1919 m. pra
džioje, dalyvavo kovose su ru
sų bolševikais Uralo kalnuose. 
Kovose kuopa gerai pasireiškė, 
gavo pagyrimų. 1919 m. vasarą 
buvo perkelta iš Uralo kalnų į 
Novo - Nikolaevską (dabar No
vo Sibirsk) — Sibire. Ten bir
želio 27 d. pradėta formuoti 
“Pirmas atskiras lietuvių Vy
tauto D. batalionas”. Batalio
nas pavaldus buvo pik. K. Rum
šai, kuris Novo - Nikolaevske ta 
po lenkų 5 divizijos vadu. Bata
lionas buvo savistovus viene
tas. Kaip pirmiaus į kuopą, taip 
ir j batalioną buvo priimami tik 
savanoriai lietuviai. Susitelkė a- 
pie 5-600 kareivių ir apie 20 
karininkų. Per neapdairumą bu
vo priimta ir komunistų.

NERAMUMAI PRIE NILO
(Atkelta iš 3 pusi.) 

jimo kaltes. Komunistai dabar 
nori sukurti “liaudies socializ
mą”. Tuo būdu jie yra Nasse- 
rio priešai. Komunistai sako, 
kad Egipto revoliucija yra par
duota už pinigus. Egipto komu
nistai šaukia į “liaudies karą” 
prieš Izraelį. Bet vietinių žomu- 
nistų pasisekimas nedidelis.

Dalis “Grandinėlės’’ šokėjų ir čikagiškių žiūrovų Chicagoje, “Margučio” j 
suruošto pasirodymo metu. Nuotr. V: Noreikos

Kodėl buvo formuojamas ba- 
talonas?i Reikia žinoti tuolai
kines gyvenimo sąlygas Rusijo
je. Vyko žiaurus pilietinis ka
ras. Kariavo raudonieji rusai 
bolševikai su baltaisiais rusais. 
Vyrai buvo gaudomi ir imami 
į kariuomenę, nepaklusnius žiau 
riai bausdavo n— terorizuodavo. 
Lietuviai nenorėjo dėtis kaip 
prie raudonųjų, taip ir prie bal- 
ųjų. Jie troško grįžti į Lietu

vą, savo tėvynę. Tačiau nebe
buvo laisvo kelio. Rusijoje vieš
patavo suirutė — chaosas.

Čekai, Sibire ir Uralo kalnuo
se, turėjo sayo gerai organi- 
zjuotą ir aprūpintą kariuomenę, 
apie 40,000 vyrų. Lenkai buvo 
suorganizavę apie 12,000 vyrų 
legioną. Organizavosi serbų - 
kroatų pulkas. Lėšų stoka ver
tė lietuvius glaustis prie sve
timųjų. Prisiglaudė prie lenkų, 
nes-pulk. K. Rumšą juos noriai 
priiminėjo ir globojo.

Žiemą 1917 — 1918 m. bol
ševikai stengėsi užvaldyti Si
birą. Vyko arši kova. Omsko 
mieste bolševikai suorganizavo 
lietuvių komunistų 200 vyrų da
linį, kurį panaudojo kovai su 
demokratine Sibiro vyriausybe. 
Į šį dalinį pakliuvo daug lietu
vių komunistų atvykusių iš An
glijos. Dalinys iš Omsko buvo 
pasiųstas į rytų Sibirą už Bai
kalo ežero, kur buvo sumuštas. 
Tebeliko tik mažiau pusės, ku
rie nebežinojo kur slėptis. Dau
guma jų nemokėjo rusų kalbos.

Tuo laiku bolševikams Sibiro 
užimti nepavyko. Demokratus 
parėmė čekai, tad susidarė laiki 
noji Sibiro vyriausybė — direk
torija. 1918 m. pavasaryje Si
biras buvo pilnoje Laikinosios 
vyriausybės valdžioje. Laiki

noji Sibiro vyriausybė, remiama 
čekų, suorganizavo savo kariuo
menę, kuri kovojo su bolševi
kais. Frontas tebestovėjo prie 
Uralo kalnų. Likusieji gyvi lie
tuviai komunistai tapo perse
kiojami, jie skurdo ir ieškojo 
prieglobščio. Tenka manyti, kad 
jų buvo pasigailėta, ir jie Novo 
- Nikolaevske buvo priimti į lie
tuvių batalioną. Buvo priimta 
94 asmenys. Norėta buvo turė
ti didesnį batalioną, sutelkti dau 
,giau lietuvių. Tikėtasi, kad ir 
su komunistais lietuviais bus 
galima susikalbėti, nebekenks, 
bus ramūs, nes vargo yra daug 
patyrę. Tačiau buvo apsirikta, 
komunistai buvo ramūs kol ne
sušilo ir kol aplinkybės nepasi
keitė jų naudai.

1918 m. pabaigoje ir 1919 m. 
pradžioje, batalionas ramiai sto
vėjo prie Novo - Nikola evsko va 
sarvietėje, tvarkėsi ir poilsiavo. 
Į vidaus bataliono tvarką len
kai nesikišo.

,Tuo laiku rusų admirolas A. 
Kolčakas, 1918 m. lapkričio m. 
nuvertė laikiną Sibiro vyriausy
bę ir sudarė monarch.stinę. Nu
vertęs pasiskelbė vyriausiuoju 
Rusijos valdytoju, protegavo 
vien monarchistus, tad nustojo 
paramos kitų srovių, kurios 
pirma rėmė laikinąją vyriausy 
bę. Kolčakas juos persekiojo. 
Gyventojai tapo apatiški Kol- 
čako vyriausybei. Kolčakas ne
apkentė Sibire esančių tautinių 
kariuomenės dalinių: čekų, len
kų, serbų, lietuvių ir visų kitų.

Prancūzijos vyriausybė 1918 
m. birželio mėn. čekų ir lenkų 
kariuomenės dalis pripažino 
kaip santarvininkų kariuomenę. 
Joms vadovauti į Sib'rą pasiun
tė prancūzą generolą Janin, ku
ris į Vladivostoką atvyko 1919 
m. pradžioje. Atvykęs perėmė 
vadovavimą: čekais, len <ais,
serbais ir taipogi santarvinin
kų karinėmis misijomis (japo
nų, anglų, amerikiečių ir pran
cūzų).. Tad gen. Janiu valdžion 
pakliuvo ir lietuvių batalionas.

Kolčakas nepripažino gen. 
Janin, tarp jų vyko nuolatiniai 
kivirčai. Galop buvo prieita prie 
kompromiso. Generolas Janin 
atitraukė iš fronto savo kariuo
menės dalis ir pastatė išilgai Si
biro geležinkelio linijos Jų pa
reiga buvo saugoti gelžkelio li
niją nuo partizanų puldinėjimų. 
Partizanų įžūlumas Kolčakui 
perėmus valdžią nuolatos didė
jo-

Apie admirolą A. Kolčaką vė
liau buvo daug rašoma ir kal
bama, kad tai buvo nepapras
tai drąsus ir ambicingas vyras, 
bet labai silpnas kaipo valdovas. 
Labai riboto gabumo ir suma
numo. Silpnas kaipo vadas buvo 
ir prancūzų generolas Janin, 
sunkiai orientavosi vietos sąly
gose ir aplinkybėse.

1919 m. rudenyje, prie Uralo 
kalnų, Kolčako armiją sumušė

raudonosios armijos vadas Tu- 
chačevskis. Prasidėjo traukima- 
sis į rytus, kuris virio bėgimu. 
Raudonieji sekė paskui ir spau
dė kiek tik pajėgti sugebėjo. 
Pasitraukimas buvo labai sun
kus.

Vienintelė Sibiro geležinkelio 
linija buvo pertraukta. Trūko 
riedmenų, ypatingai garvežių. 
Dideli Sibiro žiemos šalčiai ir 
partizanų puldinėjimai sunkino 
pasitraukimą. Tuchačevskis - uo 
latos spaudė admirolo Kolčako 
armiją. Vadovavimas pakriko, 
esantieji vadai nesusigaudė e- 
samoje situacijoje. Reikalingi 
buvo stiprios valios ir sumanūs 
vadai, tokių nebuvo, juos visus 
— kaip rusus, taip ir čekus nu
šalino admirolas Kolčakas, tuoj 
įvykdęs perversmą. Tad stipres
nieji nesiskaitė su silpnesniai- 
siais ir mažesniaisiais.

Pagal gen. Janin sudarytą 
planą, pirmieji turėjo pasitrauk 
ti čekai, paskui juos lietuvių 
batalionas ir lenkai. Lenkai bu
vo paliekami ariergarde, t. y. 
trauktis paskiausiai ir dengti 
čekų pasitraukimą. Trauktis į 
rytus — Vladivostokan, iš kur 
laisvas jūros kelias į Europą tau 
tybių kariuomenėms. Admiro
las Kolčakas rūpinosi savos ka
riuomenės pasitraukimu, vie
nas generolas kitam J pagalbą 
nėjo. Chaosas nuolatos didėjo.

Akivaizdoje tokių sus’dariu- 
sių sąlygų lietuvių batalionui 
galėjo būti dvi išeitys: 1) jėgią 
vartojant kur reikės, draug su 
lenkais ir čekais prasimušti ir 
trauktis į rytus; 2) Taikintis su 
bolševikais, pasiduoti jų žinion, 
tikint, kad jie sugrąžins į Lie
tuvą. Patogesnė buvo pirmoji 
galimybė ,negu antroji, tad lie
tuvių batalionas kelionei į ry
tus ir ruošėsi.

Bataliono karininkų pastan
gomis buvo gautas garvežys ir 
vagonai, kurie buvo paruošti ke 
lionei žiemos metu. Batalionas 
buvo susodintas į vagonus. Ka

LITHUANIAN
BAKERY

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikStS.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba.

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų—Lietuvių kalbų žodynas $6.00
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS

Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00
(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)

Illinois State gyventojai prie kaino?, *’>ri pridėti 5% mokesčiu.
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KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

dangi partizanai puldinėjo gelž
kelio liniją, tai reikėjo ją’sau-

(Nukelta į 5 pusi.)

... before she 
v was borit
* Her mother had good pre« 
v natai care and both ars 

doing nicely, thank you.
■ The March of Dimes wanta 

h; every mother-to-be to knovy 
K that prenatal care can re- 
fc duče bjrth defects—that the 
R- rubella-(German measles) 

vaccine and the Rh vaccine
v can reduce birth defects.
Sį Publįc health edueation Is 
k the ansvver. Help the March 
| . of Dimes carryon community

health edueation programs.
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SIBIRO LIETUVIŲ BATALIONAS

Po sukaktuvinio koncerto Clevelande: Balfo pirm. kun. V. Martinkus, 
Miss Space Ohio Gidonė Steponavičienė, komp. D. Lapinskas, pian. V: 
PuškoriuB, soliste D. Kučėnienė ir Balfo garbės narys K. S. Karpiusi

Nuotr. V. Pliodžinsko

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gruodžio m. 5 d. B

“NEPAVARKIME GERA 
DARYDAMI“

Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Fondas, kurio dosnią ranką ir 
jautrią širdį jautėme gyvendami 
Vakarų Europos stovyklose, ku
rio dėka atsiradome šiame kraš
te ir kuris ir dabar tebešelpia mū
sų brolius ir seseris, nelaimių kan
kinamus, senatvės naštos slegia
mus, ligotus ir našlaičius ne tik 
Europoje, bet ir mūsų Tėvynėje 
bei vargstančius Sibiro taigose, 
švenčia savo sidabrinę sukaktį.

Daug apie Balfą būtų galima 
kalbėti, daug gražių žodžių pa
sakyti apie jų įkūrėjus, darbuo
tojus ir visus, kurie šią labdaros 
organizaciją rėmė ir teberemia. 
Aukščiausias jų nepamirš, bet 
mes dar čia gyvendami turime 
būti jiems dėkingi.

Padėkos savaitgaly ši sukaktis 
buvo prilsiminta Clevelande, kur 
šiuo metu veikia vienas Balfo 
skyrius. Buvo prisiminti jau iš šio 
pasaulio iškeliavę pasišventėliai, 
su padėka paminėti dabar dar 
dirbantieji.

Sekmadienį, lapkričio 30 d. 
šv. Mergelės Nepaliaujamos 
pagalbos bažnyčioje iškilmingas 
pamaldas atlaikė Balfo pirm. 
kun. V. Martinkus. Solo giedojo 
Dalia Kučėnienė. Šv. Jurgio baž
nyčioje pamaldas laikė ir turi
ningą pamokslą pasakė Balfo ve
dėjas kun. dr. P. Geisčiūnas. Solo 
giedojo Bronė Kazėnienė.

Lapkričio 29 d., šeštadienį į- 
vyko darbingas direktorių suva
žiavimas, kuriame dalyvavo apie 
20 šios organizacijos darbuotojų. 
Apsvarstyta pozityviai daug svar 
bių klausimų. Apie nutarimus 
bus vėliau paskelbta spaudoje. 
Mūsų visuomenininkas ir spau
dos darbuotojas, vienas iš svar
biausių Balfo pradininkų Cleve
lande Kazys S. Karpius pakeltas 
į garbės narius.

KONCERTAS — BANKETAS

Erdvioje Naujosios parapijos 
salėje šeštadienį įvyko balius — 
koncertas. Prieš koncertą susirin

Clevelando Balfo veikėjų branduolys, rengiąs 25 m. sukakties minėji
mą. Sėdi iš k.: skyr. p-ko pavad. F. Eidimtas, sktn. N. Kersnauskaitė, 
ižd. O. Jokūbaitienė, visuomenininke B. Bacevičienė, sekr. A. Puikoriu- 
tė, A. Gražulienė ir skyr. p-kas ir dir. E. Stepas. Stovi iš k.: vicepirm. 
V. Čyvas, LB II apyl. p-kais K. Ziedonis, v-bos narys A. Buknys, V. Be- 
nokraitis, prekyb. Br. Gražulis, ilgametis balfininkas Kazysi Gaižutis, E. 
įlenda, skyr. vice-pkas J. Dunduras, V. Blinstrubas, vicep-kas L. Keže- 
nius ir pulk. V. Braziulis. Trūksta 1969 m. aukų vajaus globėjų dr. ir 
ponios Skriaskų ir direkt. dr. VI. Ramanausko. Nuotr. V. Pliodžinsko

kusius pasveikino Balfo pirm. 
kun. V. Martinkus, kviesdamas 
nepavargti gera bedarant, ne
klausti, kodėl tas ar anas yra pa
kliuvęs vargan, bet tiesti savo 
dosnią ranką.

27 labiausiai pasižymėję Bal
fo darbe Clevelande buvo pa
gerbti, įteikiant garbės pažymė- 
j,imus ir prisegant gėlių.

Kazys Gaižutis, vienas iš il
giausiai dirbusių Balfo valdybo
se, buvęs kelerius metus pirmi
ninku ir direktoriumi tarė žodį 
visų pagerbtųjų vardu.

Balfo dir. dr. VI. Ramanaus
kas pristatė Miss Space Ohio Gi- 
donę Mariją Steponavičienę (Ste
phens) - Bačiulytę ir Alto pirm. 
R. Kudukį, kuris savo žody pasi
džiaugė Balfo dirbamu konkre
čiu darbu.

Laiškais sveikino PLB pirm. St. 
Barzdukas, Balfo garb. pirm. kan.

Nijolė Balčiūnienė dėvi vakarinį 
rūbą, kurį modeliuos šių metų 
Giedros madų parodoje, įvykstan
čioje gruodžio 7 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje 3:00 vai. p.p. Bilie
tus galima įsigyti pas Patria, Baltic 
Delicatessen, p. Bubliene — 481- 
8854 ir p. Malėnienę 467-4548.

dr. J. Končius ir Stud. Ateit. Cle
velando draugovė. Pagerbimui 
vadovavo ir ilgesnį žodį tarė Cle
velando Balfo skyriaus pirm. ir 
dir. Edvardas Stepas, pabrėžda-

Balfo pirm. V. Martinkus kalba direktorių suvažiav.mo metu. Nuotr. V. Pliodžinsko

(Atkelta iš 4 pusi.) 
goti. patalionas buvo pastaty
tas Chulym gelžkelio stotyje, 
sudarė stoties įgulą; iS’-kyrns 
stoties apsaugą, jokio kito už
davinio neturėjo. Lapkričio 16 
d. 1919 metų. bataliono eša'o- 
nas — traukinys buvo perkeltas 
į Čerepanov gelžkelio stotį, uždą 
vinys liko tas pats, t. y dabar 
saugoti Čerepanov gelžkelio sto
tį. Ši stotis yra bene pirmoji į 
pietus nuo Novo-Nikola-vsko, 
Sibiro gelžkelio linijos atsiša
kojime j Barnaul miestą.

Esant tokiai chaosiškai ir 
neaiškiai padėčiai, bataliono ka
rių nuotaika, išskyrus komunis
tus .negalėjo būti gera. Be abe
jo .tenka pagalvoti ir apie tai, 
kad batalioną buvo pasiekusios 
žinios apie kovas su lenkais Lie
tuvoje. Bolševikų agitatoriai ir 
lietuviai komunistai, visa tai 
panaudojo propagandai už pa-l 
sidavimą bolševikams. Tad ba- ' 
taliono karių tarpe buvo dvi 
griežtai skirtingos pažiūros ir 
nuomonės: viena — trauktis į 
rytus ir antroji — pasiduoti bol 
ševikams.

Devynių dienų laikotarpyje 
bataliono kariai komunistai: 
Steponaitis, Biveinis ir Žebraus 
kas, slaptai susirišo su vietos 
partizanais ir sup’anavo bata
lione perversmą.

1919 m. lapkričio 25 d. anksti 
rytą, apie 30 lietuvių komunis
tų puolė karininkų vagoną. Bu- 
dėjantį karininką P. Čarneckį 
nužudė, kitus 15 karininkų su
ėmė. Bataliono kariai, netekę 
savo vadų, nesipriešino ir pasi
davė. Viso buvo suimta 460 ka
rininkų ir kareivių. Paskuboms 
bataliono kariai buvo išgabenti 
iš Čerepanov' gelžkelio stoties į 
mišką. Kariai, ginklai, karinis 
turtas ir maistas buvo pakrau
ta į iš anksto paruoštas ir su

mas, kad šiemet aukų atžvilgiu 
Clevelandas yra pralenkęs daug 
ankstyvesnių metų. Dėkojo vi
siems rinkėjams, aukotojams ir 
savo valdybos bendradarbiams. 
Šių metų Clevelando skyriaus vai 
dybą sudaro: Ed. Stepas, F. Ei
dimtas, O. Jokūbaitienė, A. Buk
nys, A. Puškoriūtė, VI. Čyvas, J. 
Dunduras, ir L. Keženius.

Koncerte turėjome naują 
viešnią solistę sopraną Dalią 
Kučėnienę iš Chicagos, komp.
D. Ląpinską -jos akompaniato
rių ir jauną muzikos mokyklos 
studentą pianistą Vytautą Puš- 
korių.

Pirmą kartą Clevelande dai
nuojančią solistę Kučėnienę Cle
velando lietuviai nuoširdžiai pri
ėmė ir su džiaugsmu išklausė jos 
įvairų repertuarą. Solistė išpildė
C. Saint-Seans, J. Stankūno, VI. 
Jakubėno, K. Eckert, W. A. Mo- 
zart, I. Rodrigo, V. di Chiara, E. 
Dell, Acqua, L. Delibes ir G. Ver
di kūrinių. Publikai prašant, da
vė vieną dainą neįtrauktą progra
mom

Stud. pianistas clevelandietis 
Vytautas Puškorius, sėkmingai 
kopiąs į pianistų eiles, paskambi
no F. Mendelsono “Daina be žo
džių” op. 53 Nr. I. ir W. Mozar- 
to Sonatą in F. major, K. 332, III 
dalį. Vieną kūrinį publikai pra
šant papildomai paskambino.

Koncerto solistus pristatė ir 
pranešinėjo Clevelando Balfo 
skyriaus vicepirm. ir LB I-sios a- 
pylinkės pirm. F. Eidimtas.

Balfas įžengė į dvidešimt šeš
tuosius darbo metus. Jo misija dar 
nebaigta, kaip nebaigta ir mūsų 
visų nuoširdi parama. V.R.

telktas 260 rogių ar vežimų. Ka
rininkai buvo vežami u’de-'p^o- 
sė rogėse. Lietuviams komunis
tams draug su partizanais va
dovaujant, batalionas buvo nu
gabentas į čeremuškino kaime, 
toli miškuose, ir : pa~
tizanų Gromovo būrį. Kelio ieš
koti ir k’aidžioti neteko, nes ke
lią rodė ir vedė vietos rusai par
tizanai. Maža dabs kareivių su
gebėjo pasislėpti, tad pasiliko 
laisvi. Toli esantis nuo pagrindi
nių kelių Čeremuškino kaimas 
buvo saugus, tad Gromovo par
tizanai, draug su lietuviais ko
munistais, jautėsi padėties šei
mininkai ir vykdė tai, ką tik no
rėjo.

Gruodžio 9 d. čeremuškino 
kaime kardais sukapojo kari
ninkus: A. Naviką, J. Eiduką, 
V. Kasakaitį, J. Malerj, Br. Šu- 
kevičių; kareivius K. Norvi’ai- 
ti, J. Silevičių ir Turskį. Tad 
viso tuo laiku žuvo 6 karinin
kai ir 3 kareiviai. Kiek vėliau 
žuvo bataliono karių ir kiek jų 
sugrįžo į Lietuvą, žinių nėra. 
Lietuvoje apie tragišką batalio
no likimą sužinota vėliau, kai 
sugrįžo iš Sibiro nelaisvės bu
vę kariai. Susijaudinimas buvo 
didelis, žuvusių atminimui pa
gerbti Kaune Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje 1924 m. gruodžio m. 
9 dieną buvo prikalta lenta su 
jų vardais. Nėra jokios abejo
nės, kad nukentėjo tie asmenys, 
kaip karininkai taip ir kareiviai, 
kuriuos lietuviai komunistai iš
davė. Jie gi visus gerai pažino
jo.

Tokį vaizdą apie Sibiro lietu
vių bataliono žlugimą susida
riau perskaitęs visą literatui ą,

MŪSŲ KOLONIJOSE

Hartford, Conn.
LIETUVOS KARIUOMENES 

minėjimas'
Lapkričio 23 d. Lietuvos ka

riuomenės atsikūrimo sukakties 
minėjimas Hartforde buvo su
rengtas gana plačiai — susi
dėjo net iš trijų dalių; maldų, 
lietuvių radijo valandos progra
mos ir koncerto, kurį davė Chi
cagos lietuvių operos solistai: 
Stasys Baras, Danutė Stankai
tytė ir Jonas Vaznelis. Akompa
navo Alvydas Vasaitis. Šį pla
tų minėjimą suruošė Lietuvių 
Veteranų s-gos “Ramovės” Har 
tfordo skyriaus valdyba.

Pamaldos buvo Šv. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčioje 10 
vai. rytą. Dalyvavo su vėliavo
mis Lietuvių Veteranų s-gos Sa
bonio Postas, skautai-ės ir Liet 
Vet. s-gos “Ramovės’’ Hartfor
do skyrius.

Šv. Mišias aukoio ir puikų pa
mokslą pasakė klebonas kun. J. 
Matutis. Lektoriumi buvo Kon
stantinas Rūkas. Maldą už žu
vusius karius sukalbėjo — pa
skaitė Vytenis Nenortas.

Per mišias giedojo muz. J. 
Petkaičio diriguojamas ir var
gonais pritariamas “Aido” cho
ras ir sol. J. Vaznelis.

Lietuvių radiio valanda, va
dovaujama Algimanto Dragu- 
nevičiaus, davė puikią progra
mą; vedėjas perskaitė L. V. S. 
“Ramovės” raštą apie lapkri
čio 23 d. reikšmę, davė pritai
kintų šventei dainų ir giesmių. 
Juozas Benešiūnas kalbėjo apie 
Lietuvos savanorių reikšmę Lie 
tuvai.

kurią tik pavyko gauti, kaip lie
tuvių, taip ir kitomis kalbomis.

Be abejo skaitytoiui tuoj kils 
mintis, ar negalėjo batal’ono va 
dovybė pakreipti bataliono l;ki- 
mą kita vaga, kuri gal bū+ų bu
vusi maž’au tragiška’ J tai ten
ka atsakyti, kad tragiško liki
mo neišvengė ’e’kaį, kapitulia
vo apie 10,009 vyrų, draug su 
savo vadu pulk. čuma. serbu 
kroatų pulkas, žuvo Ko’čakas 
draug su savo armija. Paspru
ko čekai ir maža dalis lenkų 
1,500 vyrų, energingo ir suma
naus žemaičio pulk. Kazimiero 
Rumšos vadovaujami. Visi lie
tuvių bataliono karininkai buvo 
jauni, be didesnio kaip karinio, 
taip ir bendrai gyvenime paty
rimo. Bataliono vadai buvo tuo
met 21 m. amžiaus, visi kiti tru 
pūtį vyresni arba jaunesni Si
biro gamta yra žiauri to meto 
žmonės buvo sužvėrėję. Neti
kėtumai kiekviename žingsnyje. 
Tokioje situacijoje susiorientuo
ti mūsų jauniems vadams, už
bėgti netikėtiems įvykiams už 
akių ir pakreipti bataliono liki
mą tinkamesne vaga buvo la
bai sunku, neįmanoma. Įvykius 
Sibire, tyrinėjant matosi kaip 
suklupo seni ir prdyę vadai, 
tad ką gi norėti ar pageidauti 
iš mūsų jaunučių vadų.

Bendrai sumetus, Sibiras yra 
lietuviams mirties kančių vie
ta. Ten jų daug žuvo dar prieš 
bataliono žlugimą ir vėliau Sta
lino viešpatavimo laikais. Dar 
ir dabar ten kankinasi daug lie
tuvių. Šių metų gruodžio 7 d 
Tėvų jėzuitų koplyčioje bus at
laikytos gedulingos pama’dos už 
sielas žuvusių Sibire lietuvių, 
kaip bataliono karių, taip ir vi
sų žuvusių ar mirusių. Ateikite 
pasimelsti ir pagerbti.

Kalbėtojas suminėjo ir sava
norę moterį Malviną Valeikie
nę, kuri fronte buvo sunkiai su
žeista ir Nepriklausomos Lietu
vos laikais buvo apdovanota 
Vyčio Kryžiumi. Jis pabrėžė 
reikšmę motinų, seserų ir myli
mųjų, kurios buvusios didžia
dvasės, laimindamos savanorius 
į karo žygį su priešu dėl Lietu
vos lasivės.

Po pietų L.A.P. klubo didžio
joje salėje įvyko koncertas. Šią 
meninę dalį atidarė L.V. C. “Ra
movės” Hartfordo skyr. pirm. 
inž. Ben. Dapkus. Jis pasveiki
no solistus, atvykusius svečius 
ir pristatė pranešėją Birutę Za- 
buhenę.

Sol. St. Baras per dvi dalis 
padainavo keletą arijų iš ope
rų. Danutė Stankaitytė išpildė 
kelias dainas ir arijas. Jonas 
Vaznelis išpildė liaudies dainas 
ir arijas. Danutė Stankaitytė ir 
Stasys Baras padainavo pora 
duetų, o St. Baras ir J. Vaz’elis 
duetą iš op. “La Forza Del Des-

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gaus’os istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00. 
Galima įsigyti “DRAUGE”.

tino” — Verdi.
Be to, D. Stankaitytė, St. Ba

ras ir Jonas Vaznelis padainavo 
du tercetus. Visas dainas, ari
jas, duetus ir tercetus solistai 
padainavo puikiai, dėl to publi
ka nepagailėjo aplodismentų.

Pasibaigus programai, ramo
vėnų valdybos pirm. inž. B. Dap 
kus vėl tarė žodį. Jis padėkojo 
solistams, davusiems tokią žavė
tiną programą, atvykusiems sve 
čiams už atsilankymą ir visiems 
>risidė tusiems prie šio nepapras 
to Lietuvos kariuomenės sukak
ties minėjimo parergimo.

Laima Dapkutė solisitei Da
nutei Stankaitytei įteikė gėlių 
puokštę, o kitiems solistams ir 
akomponiatoriui prisegė po chri 
zantemą. Minėjimas, ypač kon
certas, reikia laikyti pasiseku
siu.

MARQUETTE PARK LOUNGE
6553-55 South Kedzie Avenue 

Tel. — GRovehill 6-9302
Sekmadieniais nuo 2-os iki 5-os vai. 

PATIEKIAMI ŠEIMOS STILIUMI PIETOS
Kaina — $2.50 žmogui 

Maistas lietuvių šeimininkių gaminamas.
Taip pat paruošiame ir laidotuvių pietus.

JONAS STANKŪNAS, savininkas

RECEPTAI
J. & J. PHARMACY 

2557 W. 69th Street 

Telef. PR 6-4363

STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7 Ist Street

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
Važiuojamos kėdes, ramentai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonai, Kvepalai, Tobler ir Fannie May saldainiai. 

Nemokamai supakuojame dovanas.

Jr
BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

HEALTH MEEAD — Skaldytų 
rugių, Pyragaičius be druskos ir 

cukraus.
Kas valgo Bruno duoną, 
Visad žydi kaip aguona!

3339 S. Lituanica Av., Chicago, Iii. 60608, CL 4-6376

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11287

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais l> ketvirtadieniais nuo » Iki »:E0 Kitom dienom nuo 
v Iki n vai vak Sekmad lentai* nuo 12 Iki 6 v v
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, 1 dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1683 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

Į koncertą buvo atvykęs Hart 
fordo l&v. Trejybės lietuvių pa
rapijos klebonas kun. J. Matu
tis, Šv. Thomo, Voluntewn, 
Conn., parapijos klebonas dr. 
Vald. Cukuras ir Šv. Kazimie
ro, Providence, parapijos klebo
nas ir Balfo pirmininkas kun. 
Vacį. Martink'. j Be to. buvo 
daug svečių iš Waterburio, Man 
chesterio, N -t r Havenc ir iš ki
tur. Buvo atvykęs rašytojas A. 
Giedrius iš Worcesterio, kuris 
ta proga aplankė ir savo pažįs
tamus jurbarkiečius — Salomė
ją Petravičienę ir Vytautą Pet
ravičių. »J. Bernotas

— Jei nori turėt, reik pakru
tėt. (Gauiriškių patarlė).

— Amerikos rašytojas Emest 
Hemn)nigway gimė 1899 m. lie
pos 21 d.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gruodžio m. 5 d.

PARENGIMAI CHICAGOJE

B

Gruodžo 7 d. Jaunimo cen
tro tradicinė vakarienė.

Gruodžio 7 — saus. 17 d. dail 
M. šileiikio ir J. Cooper kūrinių 
paroda Liet. kultūros muzieju
je.

Gruodžio 14 d. — “Kerna
vės” tunto kūčios Jaunimo cen
tre.

Gruodžio 20 d. _  Roselando
lit. mokyklos Kalėdų eglutė. 
Programoje “Paskutinė Lanky
toja Betliejuje”.

Gruodžio 27 d. Ped. instituto 
ruošiamas Vaižganto vakaras 
Jaunimo centre.

Gruodžio 81 d. — Korp! Gied
ros ruošiamas Naujųjų Metų 
sutikimas Pressman’s Hali, 5717 
So. Kedzie Avė.

-— Santaros šviesos fed. ruo
šiamas Naujųjų metų, sutiki
mas Mar - Lac House, 104 Sto. 
Marion, Oak Park, III.

_  Vytauto Didžiojo šaulių
kuopos ruošiamas Naujųjų Me
tų sutikimas Vyčių salėje.

1970 metai
Sausio 10—18 d. — Dail. V. 

Remeikos tapybos paroda Čiur
lionio gal. patalpose Jaun. cen
tre.

Sausio 11 d. — Prez. A. Stul
ginskio minėjimas Jaun. centre.

Sausio 17 d. — Dariaus ir 
Girėno lit. mokyklos balius B. 
Pakšto salėje.

Sausio 24 d. — Vyčių choro 
šokiai ir vakarienė B. Pakšto 
salėje.

Sausio 81 d. Taut. šokių gru
pės “Grandis” tradicinis vaka 
ras Jaunimo centre.

Vasario 1 d. — “Šatrijos” ruo 
Siamas sol. A. Stempužienės 
rečitalis Jaun. centre.

Vas. 7 d. — Chicagos Angli
jos liet. klubo Užgavėnių, vaka
ras ir šokiai Jaun. Centre.

Vas. 14—22 d___JAV ir Kar
nados dailininkų dailės paroda 
Čiurlionio galan joje Jaun. cen
tre.

_  Dariaus ir Girėno mokyk
los koncertas su Vitalių Žu
kausku.

Bal. 18 d. — Verdi operos “Li 
kimo gailia” premjera Marijos 
aukšt. mok. salėje.

— Kernavės tunto skaučių ir 
i tėvų kom. bailius B. Pakšto sa
lėje.

Bal. 19 — Vqrdi operos “Li
kimo galia” H pastatymas Ma
rijos aukšt. mok. salėje.

Bal. 25 d. — Verdi operos 
“Likimo galia” UI pastatymas 
Mbrijos aukšt. mokyklos salėje.

— Mjanųuette Paiko lit. mo
kyklos tėvų k-to vakaras pa
rap. mok. salėje.

Bal. 26 d. — Verdi operos 
“Likimo gailia” IV pastatymas 
Marijos aukšt. mok. salėje.

— Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 51 seimas Marijos aukšt. 
■mokyklos patalpose.

Geg. 16 — 24 d. — Dail. ’O. 
šalblauskienės ir Ad. Zubdenės 
paroda Čiurlionio gal. Jaunimo 
centre.

• Spalio 19 d — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų 51 metinė vaka
rienė Marijos aukšt. mokyklos 
patalpose.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
STATYS NAMUS SENELIAMS

Lietuvių seneflių namų staty
bos reikalu pasitarimas bus 
Ailvudo kultūriniam parengime 
šį šeštadienį, gruodžio 6 d., 6 
v. v. Marąuette Paiko parapijos 
salėje. Pakviesti architektai. Vi
si apsigyventi norį tuose na
muose atvykit ir savo nuomo
nes bed pageidavimus pareiškit. 
Keturi sklypai nupirkti prie 
Westom ir 72 gatvių šiaurvaka
rinio kampo — apžiūrėflrit iš 
anksto.

Nuo 4 v. p.p. filmai vaikams. 
Užkanda. Spalvuotas, pilnas liau 
dies dainų 92 minučių filmas 
(A Time To iSting). Pedagogi
nės, kultūrinės ir mediciniškos 
paskaitos. Visi kviečiami.

MIRĖ A. A. JONAS 
THOMPSON

A. a. Jonas Thompson mirė

lapkr. 20 d. Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Buvo pašarvotas Petkaus 
koplyčioje. Laidotuvės įvyko 
lapllcričio 24 d. iš Švč. Marijos 
Gimimo parap. bažnyčios, kurio 
je kun. J. Kuzinskas atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė įspūdingą pa
mokslą apie a. a. Jono gyveni
mą. Palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse, kur paskutinį patar
navimą atliko kun. J. Kuzins
kas.

A. a. Jonas Thompson ir jo 
žmona Bemice yra amžini na
riai Seselių Kazimieriečių, Tė
vų marijonų ir Tėvų jėzuitų; 
yra ilgamečiai “Draugo” skai
tytojai, gerų darbų rėmėjai.

Po laidotuvių gedulo pietūs 
suruošti Green Acres restora
ne.

A. a. Jonas paliko liūdinčią 
žmoną Bemice, 2 dukras ir 3 
sūnus ir podukrą A. Rizek su 
šeima, 'kurie atvyko iš N. Mek
sikos.

Reiškiame gilią užuojautą vi
sai šeimai. C.

MISCELLANEOUS

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Badenas K. Šimulis

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS FJC PRESS 

2501 W. AB St. Tel. WA 5-2787
2008 W. AB St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-3787 
Tel. 254-3330

Didelis (valrtų prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E, Ir V. Žukauskai

'mnMmi>nmwwpitMminmnimmiNinnini
RICHMOND AUTO SERVICE 

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

Tel. GR A-S134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltis

■ii .NBBmsniMmennh-....
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies tr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 Vi Weet B5th Street 
Chlcago, Illinois

Tel. GA 4-8654 Ir GR A-438B
. ...Į.' . urj.HhĮĮįl ■ inĮinĮ......Wlltm:mil'lll||i|ll||llįim,i>

M O V I N G

CLASSIFIED GUIDE
D Ė M E S I O I

RADIO PROGRAMA

IŠNUOMOJAMA FOR RENT lt E E S I A 1 E

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

VI 7-7663 arba RE 7-7591

D Ė M E S I O 1

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių,

Patogios išsimo
kė jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

gąiaaąggg

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radiją 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimat! ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke 

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

A. ABALL ROOFING C0,
jatelgta prieš 4 S metus 

Dengiame visų rūšių stogus T&iso-
ae arba dedame naujus kaminus, ri

nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome Iš lauko. Taisome mūra tuok 
pointlcg’*. Pilnai apsidraudė Visas 
larbas garantuotas.
LA 1*6047 arba R0 2*8776

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laikr.

SIUNTINIAI J LIETUVA,
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
• :" 'iii' ‘ ui i i'

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

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

Beveik naujas 4 modernių butų 
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb 
59 ir Kedzie. $75,000.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. it ir Rockwell. 
$13,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Ta» 

Notary Public
2787 W. 43rd St. — CL 4-2890

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Ta>; 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Niekur geriau

CONTRACTORS

I REZIDENCINIAI, M H KOMERCINIAI,
M | MEDICINOS IR y | KITOKĮ PASTATAI!

J 2457 West 09tfa Stroet 
J TeL HE 4-7482

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAI, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. tVestern. Chlcago B. Hl.

EXPERIENCED

DRIVE RS .
TRACTOR & TRAILER

CITY W O R K 
Mušt be 24 years or older.
• APPLY IN PERSON

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

A n eąual opportunity employer

KOSTAS BUTKUS 

t Tel. PR 8-2781

Puikus 2-jų aukštų niūras — 6 ir
3 kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.

Vertingas niūras. Naujas stogas,
elektra, gazo šildymas ir garažas.
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvė Ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas belsmentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockvvell. 
$21,800.

2 butų beveik naujas mūras. At
skirt gazu šildymai. Garažas. Blokas 
nuo panko. $40,500.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 imi 7 kamb. tvirtas mūras, alų- ! 
mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,600

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

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

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

$»

HELP VVANTED MOTERYS

PAPER CONVERTER
Experienced. Air cond. Plant. Profit 
Sharing. 6 day week Pine vvorking 
oondltions.

SEE REO, PROKOF

CUSHING & COMPANY 
2737 N. Karlov Avė.

Vas. 15 d. — Liet. nepr. šven 
tės H. 16 minėjimas Marijos 
aukšt. mokyklos salėje, ruošia
ma Chicagos liet. tarybos.

Vas. 22 d. — Putnamo sese
lių rėmėjų vakarienė Jaun. cen
tre.

— Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų visų skyrių žaidimų popie
tė Marijos aulkšt. mokyklos sa
gėje.

Kovo 1 d. — Chicagos skautų, 
-čių ruošiama Kaziuko mugė 
Jaunimo centre.

Kovo 8 d. _  Dainavos an
samblio religinis koncertas šv. 
Kryžiaus bažnyčioje.

— Komp. J. Etrolio kūrinių 
koncertas Jaun. centre.

Kovo 14—22 d. — Dail. V. 
Balūkicnės tapybos paroda Čiur 
lionio galerijoje Jaun. centre.

Kovo 15 d. — Marijonų bendr. 
sąjungos seimas vienuolyne prie 
“Draugo”.

Bal. 11 d. — Dzūkų koncertas 
Jaunimo centre.

Bal. 11—19 d. —Amer. liet. 
dailininkų s-gos paroda Čiurlio
nio galerijoj.

DE PROFUNDIS 

Kantata
Muzika Vlado Jakubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc mo
kesčiams.

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIŲ POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . $7.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS

ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIU BELETRISTIKOS
ANTOLOGIJA U dai. $10.00

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

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

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

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUI 
VALAU KILIMUS TR BALDUS 
J. RUDIS ~ Tel. CL 4-1000

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ

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

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain.

M O V I N G

BOurmnaĮjd amaisiA »ot 
-paą Timtųiaąs tf> BtjųKjuorp fiiam 
sų Bfmoipsiiu nuBnaijuĮd stf sau 
srnnvprr 8tiqtax« Baoanadv

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

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

Marąuette Pke. Mūr. 8 butai Ir pa 
talpa bizniui arba raštinei. Pigus 
$48.000.

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

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

Platinkite “Draugę”.

5% kamb. 9 metų mūr. split-level, 
prie 1 U-tos ir Pulaski. 60 p. akly- ; 
pas. $24,500.

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

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

A kamb. (4 mieg.), 13 metu mūr. 
bungalovv. prie 72 ir California
$24.700.

tįi aukšto švarus med. prie 66 ir 
TVestern. 6 ir 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš garažu* 
$19.6*0.

11 butų, 10 metų. J-Jn aukštų mft.i 
lamas prie 71 ir California. $162.400

31 p. tinkamas statybai sklypo* 
ort« 7® ir Maplevvood t iO.R«e

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Perskaitę “Draugą", duo

kite jj kitiems nasiskaityti

PERSONNEL
CLERK

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

Call MR. GALLAGHER

762 - 70000

EXPER’D GENERAL OFFICE
Steno helpful 

Apply —
JOHN HANCOCK INS. CO.

3207 Milvvaukee Avenue 
Mr. J. Helm — Tel. PE 6-5302

MANAGER TRAINEES 
SHORT ORDER COOKS 

COUNTERMEN — BAKERS
Top salary.

Wonderful opportunity. Apply 
205 LAKE STREET

PIXLEY & EHLERS

UTILITY MAN
For cleaning and od.d jobs in.our 
nevv Processing laboratory. Mušt 
have drivers license. Apply between 
10 a.m. and 5 p.m.

PERFECT PHOTO
2717 No. Lehina.iin Court, Chicago

Near Clark and Diversey

Wm. O’Donell, Ine. 
Elkhom, Wisco,nsin

Has Openings For The Follovvtng:

T H R E E 
MECHANICS
TOP DOLLAR FOR TOP MAN 

Excell. opportunity. Full time em
ployment.

Apply In Person Or Call 
(414) 723-3200

Platinkite “Draugę”. Remkite “Draugę”.

HELP VVANTED VYRAI

EAL ESTATE
iiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ H0RT6A6ES ■ MANABENENT

Members of 11JL.B.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Matu offlce 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, BL TeL OL 6-2233 
turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Į mūsų įstaigų 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii

Scott Jenkins iš Bli&sberg, Pa. 
jaučiasi laimingas, patyręs, kad pa
skelbus loterinę naujokų ėmimo 
Sistemą jam nereiks eiti į kariuo- 
«K>a» ir jis galės toliau studijuoti.

Apdraostae perkraostymar 
Įvairia Atstumų

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

GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIŲ.
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
ta] ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLĮNOTS

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

Excel!ent Openings ln Indiana 

ELECTRICIANS AND 
MILLVVRIGHTS

Average Hourly Rate $4.65 Per Hour

Large gray iron foundry, located in Southern Indiana, seeks quali- 
fied electricians and milhvrights. Fine community tvith excel. school 
and recreational facilities. Close to excellent camping, fishing and 
hunting areas.

WRITE R. NICHALSON

GOLDEN FOUNDRY CO. 
Columbus, Indiana 47201
An Eąual Opportunity Emoloyer

D e M E S I O !

lllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 
— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

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

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

POP1E2H] ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

Lv. 4.00

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13
apie masonus 0.50

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Sv. Tėi^o Jono 23-čiojo

Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50
iii l ii ii 111 ii 11111 m 11 • 111 m »n i u i • • • • ■, • <• "'MiiiiiHiiHiimiiii

Perskaitę Dranga ilii«k!tp kitiems pasiskaitvii



Providence, R. I.* »

LIETUVIŲ PARAPIJOS AUKSINIS 
JUBILIEJUS

Parapijos istoriniai bruožai 
Pačioi mažiausioj JAV val

stijoj, Rhode Island, yra tik vie
na lietuvių parapija. Tai Pro- 
vidence Šv. Kazimiero parapija, 
kuri Šių metų lapkričio 9 d. at
šventė savo auksinį jubiliejų. 
Kas žino Rhode Island, gėrisi 
jos dzūkiškomis kalve1 ėmis ir 
ežerėliais, ir džiauigiasi vieto
mis uolėtu, vietomis smėlėtu 
Atlanto pajūriu. Tą žemės kam
pelį atrado pirmieji Dzūkijos 
ir Vilniaus krašto išeiviai jau 
1808 m., o 1901 — 1902 m. jų 
jau buvo gerokai prisirinkę. Kai 
b&dami lenkiškai, jie drauge su 
lenkais kūrė parapijas, kuriose 
turėjo būti naudojamos abi kal
bos. Deja, lenkų kunigai nemo
kėjo lietuviškai, o lietuvių ku
nigų nebuvo. Net vyskupas ne
galėjo suprasti, kodėl lietuviai 
nenori melstis lenkiškai, ypač 
kai šią kalbą jau moka.

patingai paminėtinas US šen. 
J. Pastore, kuris nuoširdžiai su
pranta lietuvius ir remia Lietu
vos kovą. Jis ragino lietuvius 
saugoti savo atsineštą ugnv 
kad ji neužgestų, nes tada nie
kas jos nebeuždegs.

Iškilmėse dalyvavo trys iš tų 
atkaklių ir ištvermingų parapi
jos steigėjų; Jonas Dvareckas. 
Vincas Bankauskas ir Jokūbas 
Rusas.

Meninę programos dalį atliko 
sol. Ben. Povilavičius, akompa
nuojamas Vytenio Vasyliūno.

Sukaktuvinį žodį tarė prel. 
Jonas Balkūnas, kuris jau buvo 
dalyvavęs bažnyčios šventinime 
1935 m. ir sakęs pamokslą per 
parapijos sidabrinį jubiliejų. 
Kalbėtojas ragino Šv. Kazimie
ro bažnyčią, kaip vieną lietuvių 
Bažnyčios šaką Amerikoje, lai

PAVYKĘS
LINKSMAVAKARIS

Kovojo už savo teisę įkurti 
lietuvišką parapiją iki pat 1919 
metų, kada gavo naują vysku
pą, W. A. Hickey, kuris dar kie 
bonaudamas buvo supažindintas 
su lietuviais savo lietuvio vi
karo. Kai metinėj Švč. Jėzaus 
Vardo dr-jos procesijoj pasiro
dė 400 lietuvių vyrų, parapijai 
steigti leidimas buvo tuojau duo 
tas.

Vargai tada vėl prasidėjo, ParaPfo 8av° Priklausymu, lan-
nors kitoki: truko lietuvių ku- i ^Ymu k rėmimu. Palaiminimą 

sukalbėjo iš šios parapijos kilęsnig’ų, reikėjo statyti pastatai; 
viskas pareikalavo daug ištver
mės. Buvę parapijos klebonai 
kunigai Petras Vaitonis, Anta
nas Tamoliūnas, Jonas Čaplikas 
ir Lionginas Kavaliauskas — su 
nuoširdžiais parapiečiais pasie
kė tai, kuo visi gali didžiuotis. 
1932 m. jaunas klebonas kun. 
Jonas Vaitiekūnas pradėjo da
bartinės bažnyčios statymo dar 
bą. 1935 m.. ta bažnyčia buvo 
pašventinta. 1938 m. buvo įsteig 
ta parapinė mokykla, kurioje 
mokytojavo Šv. Kazimiero sese
rys. Mokykla veikė iki 1967 m.

1952 m. klebonui kun. Vaitie
kūnui padėti parapijon paskir
tas kun. V. Martinkus, dabarti
nis Balfo pirmininkas. Jis čia

ir neprarasti savo įgimtą tei
sę. Jis skatino sudaryti lietu
višką parapijos tarybą, kuri tu
rėtų rūpintis parapijos tautišku 
išlikimu, primindamas, kad Va
tikano Konciliumas, tautinės 
kalbos įvedimu, yra net paryš
kinęs Bažnyčios veiklą tautoje.

Klebonas kun. V. Martinkus 
padėkojo sukaktuvių rengėjam, 
darbininkams ir svečiams ir 
kvietė visus ugdyti ir stiprinti

kun. Antanas Kacevičius.

Po šventės — darbymetis
Atšventus Auksinį jubiliejų, 

Šv. Kazimiero parapija negaH 
miegoti. Kaip ir daugelyje ki
tų lietuviškų parapijų, jaučia
mas žmonių trukumas. Senieji 
parapiečiai iškeliauja Amžiny
bėn, o jų vaikai ir vaikaičiai iš
sikelia į užmiesčius. Antrai ir 
trečiai kartai vis mažiau reika
linga lietuviška parapija ir, de
ja, jie nebesupranta, kad lietu
viškai parapijai kaip tik yra 
reikalingi jie. Viena po kitos 
nyksta ir mažėja organizacijos. 
Neišvengiamai uždarius parapi
nę mokyklą, pavyko vėl įsteigti

parsikvietė keliasdešimt šeimų Šeštadieninę lietuvišką mokyk
lą, kurioje mokytojauja iš Put
namo atvykdamos Nekalto Pra
sidėjimo seselės ir A. Kairienė. 
Mokyklą lanko apie 20 vaikų.

A. Kairienė

iš naujų ateivių, kurių daugu
ma dar tebeveikia su para
pija. Po 31 metų nuoširdaus 
darbo parapijoje kun. J. Vaitie
kūnas mirė. Klebonu buvo pas
kirtas kųn. V. Martinkus, kuris 
štai su parapija ir atšventė 
Auksinį jubiliejų.

Jubiliejinės iškilmės
Lapkričio 9 d. J. E. vyskupas 

Vincentas J. Brizgys aukojo lie
tuviškas koncelebruotas šv. Mi-

GINKLŲ SLĖPTUVĖ PRIE 
CHICAGOS UPES

Ugniagesių laivas ir Scūba 
klubo narai padėjo .policijai su
rasti gimfldų slėptuvę Chicagos 
upės pakrantėje prie Ontario

_ .gatvės. Rasta daug automatinių
4»s drauge su prel. Pranu J»- I kulko8vaidis.
ru, prel. Jonu Balkūnu, kun. Jo-, *
nu Jutkevičium ir klebonu kun. Į ~“
Vaclovu Martinkum. Mišių me
tu 15 parapijos jaunuolių priė
mė Sutvirtinimo sakramentą.
Vyskupas Brizgys pasakė pa
mokslą ir trumpą žodį, skirtą 
konfirmantams.

Po Mišių parapijos salėj© bu
vo banketas ir programa. Po
būviui vadovavo parapijos pati
kėtinis Vladas Kachanis. Nors 
diena buvo ypač lietinga, tiek 
bažnyčia, tiek salė buvo pilnu
tėlės. Susirinkusius raštu svei
kino R. I. gub. F. Licht, U. S. 
senatorius C. Pell, Liet. Pran
ciškonų provincijolas tėvas L.
Andriekus ir kiti.

Iškilmėse dalyvavo ir sveiki
no parapiečius, o per juos ir 
visus lietuvus R. I. vicegub. J.
Garraghy, tuo metu Amerikos 
vyskupų konferencijoje dalyva
vusio R. I. vyskupo J. E. Russel 
J. McVinney atstovas, prel. D.
Reilly, Worcesterio šv. Kazi
miero parapijos klebonas, kun.
Jonas Jutkevičius, įtakingas lie
tuvių parapijos ir bendrai lie
tuvių reikalų rėmėjas Providen- 
ce, Russell Boyle, Providence 
miesto majoras, J. A. Doorley 
lr keletas vietinių klebonų. Y-

— Japonai 1941 m., gruodžio 
7 d,, užpuolė Peari Haribor, Ha
vajuose.

salę, kurį normaliai .geriausiu 
atveju talpina ilki 280 svečių, 
susirinko apie 300 tautiečių ir 
kviestinių Chicagos miesto pa
reigūnų — amerikiečių. Apylin
kės vaMyba atsiprašo kai ku
riuos vėliau atėjusius svečius, 
nebegalėjusius patelkti į vakarą 
dėl vietos stokos.

Šiame parengime be senųjų 
ir naujųjų ateivių — Amerikos 
lietuvių, kurie skaičiumi pasi
skirstė (beveik po lygiai, daly
vavo šie amerikinės valdžios at
stovai: George W. Dunn, Presi
dent of Cook County (Miesto 
pareigūnas, savo valdinių pajė
gumu einąs tuojaus po mero 
Richaird Daley); Pranas Savic
kas, Illinois valstijos retpresen- 
tantas; Juozas Račiūnas, kons
titucinės konvencijos delegatas; 
Michael Madigan, konst. kon
vencijos delegatas ir 13-to 
ward’o Committeeman; Casimir 
Stasczuik, 13-to ward’o alderma 
nas; John Egan, (Slanitary Dis- 
trict prezidentas, Liet. preky
bos rūmų Chicagoje .pirminin
kas Casimir Oksas, policijos ma
joras Juozas Mildice. Pastara- ■ 
sis vakaro programos metu su
organizuotose trumpose cere- > 
monijose įteikė jo paties nupirk
tą impozantišką taurę geriau
siam lietuviui sportininkui: (šią 
vasarą L. B. suorganizuotoje 
Marąuette Parko lituanistinėse 
varžybose daugiausiai taškų su
rinko dr. Juozevičiaus sūnus R. 
Juozevičius.)

“Sidabrinio” linksmavakario 
metu programą guviai ir pakili ai 
.pristatinėjo Rūta Jautokiemė. 
Lietuvių — lotynų serenada, į 
kurią rengėjų buvo daug vilčių 
sudėta, dėja, savo efekto nepa
siekė, nors ir tapo padainuota 
populiaraus solisto A. Brazio. 
US tai Jurgio Joniko orkestras 
nusipelnė nemeluoto publikos 
pasigėrėjimo .tiek švariu muzi
kiniu atlikimu, tiek jaunų muzi 
kantų ištverme ir drausmingu
mu. Taip pat gera buvo ir šau-

“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
“*** KALĖDOMS

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

asmeniui:

Vardas, pavardė ............................ n,.................... ................

Numeris ir gatvė ................................ ...................................

Miestas ir valstybė ........................................................................

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

Siunčiu.............  prenumeratai

Mano adresas:

Vardas, pavardė 

Numeris ir gatve 

Miestas ir valstybe 

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

Parašas

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gruodžio m. 5

Detroito BALFO 76 sk. jubiliejinių pietų garbės stalas. Iš k.: dir. E. Paurazienė (prie mikrofono), mok. 
P. Zaranka (programos ved.), M. Stankienė, kun. K. Simaitis, K. Ražauskas (sk. p-kas), kun.. P. Geisčiū- 
nas (Balfo reikalų ved.), E. Molienė, kun. V. Krikščiūnevičius, P. Medonienė, P. Medonis, V. Černienė, gen. 
J. Černius ir kt. Nuotr. K. Sragausko

kę. Į šį parengimą atsilankė Lie 
tuvos vyčių grupė iš Indianos, 
o vėliau atvyko ir eilė lietuvių 
mokslininkų vakarienės dalyvių 
iš šarkos restorano West.

.,_  . Linksmavakario pelnas, kaip
Marąuette Parko apylinkės 10 serenados, vi nai paso- |buVQ g^bta, bus paskirstytas

Lietuvių bendruomenės skyriaus ° uną’ ^*(va'. v sust^’ lituanistinėms mokykloms. J.P. 
ir pelnė daug plojimų.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
lių tautinių šokių (grupė, kuri 
po mažiau pavykusio naujo šo-

lapfcr. 29 d. suruoštas parengi- | 
mas “Sidabrinio Miško’’ šokiai i Parengimo salė fcuvo papuoš- 
pavyko geriau kaip tikėtasi. Į įa gijabrinio miško spalvomis,1

uižkandžiai ir gėrimai pasirodė 
suorganizuoti tvarkingai ir sve
čiai liko iki galo gerai nusitei-

— Tapytojas James Whis-
________„___n____________ , _ __ , .. __  _ 4 . tler, pagarsėjęs nutapytu Mo
kytis savo lietuviškų tradicijų Gimimo parapijos pajikta gerokai vietos, Į tinos paveikslu, gimė 1834 m.

liepos 10 d.
— Auklėtojas John Dewey

gimė 1858 m. spalio 20 d.

A. + A.
JONUI VIŠTARTUI mirus, 

jo žmoną, dukrą, žentą ir anūkus nuoširdžiai 
užjaučia.

Zofija ir Juozas Zasčiurinskai

Brangiai Mamytei

A. -f- A. MARIJAI VIZGIRDIENEI 
mirus, jos SŪNUMS ir DUKROMS su ŠEIMOMIS gi
laus liūdesio valandoje likusiems giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

i Vytautas, Petras, Romualdas 
Vizgirdai su šeimomis

A. f A. MARIJAI VIZGIRDIENEI
Kanadoje mirus, jos dukterims ir sūnums JONUI, 
JUSTINUI ir JUOZUI su šeimomis reiškiame gilią už
uojautą.

V. Stanislovaitis 
J. Zu bričkas

A. -Į- A.

JOHN MIKĖNAS
Gyveno 4940 S. Keeler Ave., Chicago, Illinois
Mirė gruodžio 4 d., 1969, 10:30 vai. ryto, sulaukęs 71 m.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary, sūnus Claude, 

duktė Dolores Krofta, žentas Edward, posūnis Edward Mis- 
tach, marti Else, podukra Virginia Kroli, žentas Barney, 8 
aąūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack - Lackatvicz koplyčioje, 2424 W. 
69th St

Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 6 d. iš koplyčios lfl 
vai. ryto bus nulydėtas į Liet. Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, posūnis, podukra, marti, 
žentai, ir proanūkai.

Laidotuvių dir. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

fiiiiiiiiiiimiiiiii,iiiiiii,miiiiiiit,iiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

IzEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontam
5759 So Western Avenue

Kampas 58th Street 
TeL — PRospect 8-9533

illlllll,,11111111111,1,m,lliuiiiHiiiiiiiiiini
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GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laldotuvSma 

ir kitokioms prouoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 
2448 W. (ISrd Street. Chicago. Illinols 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SONOS
(tiACKAWIOZ>

2424 W. 69th Street Tek REpubUc 7-1218 
2814 W. 23rd Place_______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS MELIONAS
4348 S. California Ave. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Llhiftnica Ave. Tel. TArde 7-8401

REMKITE “DRAUGĄ”.

MARCELE DIRŽIUS
Z E M A N T A I T fi

Gyveno 1335 S. 49th Ave., Cicero, Illinois
Mirė gruodžio 3 d., 1969, 1:30 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų apskrities. Amerikoje iš

gyveno 65 tn.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Bonifacas, marti So

fija, anūkė Robertą Giblin, jos vyras William, proanūkai, 
Springfield, III. brolio vaikai, ir kiti gimines, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Šv. Mišių Aukos dr-jai ir šakių klubui.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 

50th Avenue, Cicero, Illinois.
Laidotuvės įvyks še'tad., gruodžio 6 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingo® pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkė ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Vaisaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003.

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facllitl»a

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpubUc 7-8600

MAZEIKMVANS

FUNERAL HOME

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIK SS
01 R E K TORIAI 
Geraldas F. Daimid

LAIDOTUVIŲ 
Dovydas P. Gaidas -

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS - BUTKUS
1448 S. 50tb Ave., Cicero, III. Tel. OL 2-1003



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gruodžio m. 5 d. Rytoj laidojamas vysk. J. Rancans

x Kalėdinių, plotkelių jau da
bar galima gauti pas tėvus ma
rijonus prie “Draugo”, 6336 
ISo. Kilbouim Avė., Chieago, Iii.

X Kęstutis Trimakas, SJ, 
kalbės apie asmens moralinio 
charakterio bruožus krikščioniš
ku požiūriu, aiškindamas šių 
laikų psichologinius tyrinėjimus 
sekmadienį, gruodžio 7 d. 10 vai. 
Mišiose jėzuitų koplyčioj.

X Barbora Bartkienė, 2535 
W. 46th Str. atšventė savo var
do dieną. Ta proga gerosios dūk 
relės Sophia ir Kazimiera Sukur 
brangiai mamytei iškėlė šau
nias vaišes. B. Bartkienė ir jos 
dukrelės yra gerų darbų rėmė
jos ilgametės “Draugo” skaity
tojos. Visi palinkėjo Barborai 
Bartkienei ilgiausių ir sveikiau
sių metų.

X M.A.S. IJpniūno kuopos
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 7 d. Jaunimo centre, 
203 kam. po 10 vai. mišių. Susi
rinkimo tema.: — Dabartinė 
Lietuva. Kuopos nariai, ir visi 
kurie domaujasi kviečiama atsi
lankyti.

X Jonas šoliūnas prašo pra
nešti, kad jis nuo gruodžio 
mėn. 8 d. iki gruodžio mėn. 12 
dienos bus atostogose ir todėl 
socialinio draudimo įstaigoje, 
1256 W. 69 st. (TR 3-6200) ne
bus.

x Chicagos Lietuvių “Kęstu
čio” pašalpos klubas, ilgame
čiam klubo pirmininkui a. a. 
Antanui J. Vaioniui mirus, nete 
ko veiklaus ir pasišventusio na
rio. A. a. A. J. Valonis klubui 
vadovavo jau daugiau 20-ties 
metų, tad jo netekimas paliko 
didelę spragą klubo veikloje. 
Kaip kiekvienais metais pagal 
■klubo konstituciją sekmadienį, 
gruodžio 7 d. 1 vai. p. p., Hol- 
lyvvood svetainėje, 2417 W. 43- 
rd St. šaukiamas klubo susirin
kimas, kuriame bus išrinktas 
pirmininkas ir kiti valdybos 
nariai 1970 metams. Kadangi 
klubo finansinis stovis yra labai 
geras, klubui priklauso keli šim 
tai narių, tai išrinkimas naujos 
valdybos, ypač pirmininko yra 
labai svarbus. Todėl visi nariai 
prašomi būtinai šiame susirin
kime dalyvauti. Atskiri pakvie
timai nariams nebus siunčiami.

X Ponia Brazdienė, žinoma 
delikatesų krautuvės savininkė 
ir p. Stropienė rūpinasi priėmi
mu ir vaišėmis Jaunimo centrui 
išlaikyti tradicinėje vakarienėje, 
kuri įvyks Jaun. centro didžio
joje salėje š. m. gruodžio 7 d., 
sekmadienį, 5 vai. vak. Auka 
25 dol. asmeniui. (pr.)

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
tallf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (sk.)

X Už Sibiro bataliono nukan
kintus karius 1919 m. gruodžio 
9 dieną Sibire, gedulingos pa
maldos bus gruodžio 7 dieną 10 
valandą, Tėvų Jėzuitų koplyčio
je. Po pama ldų bus padėtas vai
nikas prie Laisvės kovų pa
minklo. Organizacijos ir visuo
menė bei pavieniai asmenys 
prašomi dalyvauti. Ruošia “Ra
movės” Chicagos skyrius.

(pr.)
X Naujų Metų balius—Korp! 

Giedros Naujųjų metų sutikimo 
balius įvyks Pressman’s Hali — 
salėje, 5717 S. Kedzie Avė. Pra-. 
džia 8 v. v., vakarienė 9 vai.1 
Taip pat bus gėrimai, šokiai ir 
meno programai. Ypatingai kvie
čiami visi studentai ir sendrau
giai ateitininkai ir jų svečiai. 
Staliukus užsisakyti telefonu 
434-2090. (pr.)

X Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas įvyks gruodžio 5 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro 203 kamb. Kalbės 
kun. J. Kubilius apie narkotikų 
ir alkoholio žalą žmogaus gyve
nime.

x Dailininkai, kurie dar ne
užsiregistravo, bet norėtų daly
vauti Čiurlionio galerijos ruo
šiamoje dailės parodoje 1970 m. 
vasario mėn. Chicagoje, prašo
mi užpildyti šiame laikraštyje 
skelbiamą kuponą ir pasiųsti jį 
iki š. m. gruodžio 10 d. Po re
gistracijos .tuojau bus išsiunti
nėta pilna informacija.

x Lietuviams žinomas Met
ropolitan bankas, 2201 W. Cer
mak rd., turi naujai paskirtą 
prezidentą, James Badger, j r., 
buvusį First National Bank of 
Chieago viceprezidentą.

X Kun. P. Dambrauskas, Chi 
cago, BĮ., mums atsiuntė laiš
ką, kuriame dėkoja už "Drau
go” kalendorių. Ta proga užsa
kė daugiau kalėdinių kortelių ir 
prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Lietuviškos kalėdų eglutės 
programa ruošiama gruodžio 6 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Moks’o ir pramonės muziejuje. 
Bus ir vakarienė. Visi kviečiami 
dalyvauti.

X Lietuvių Fronto bičiulių
Chicagos apyg. valdybą, kuri 
gruodžio 14 d. rengia viešą sim 
poziumą panagrinėti klausimui 
“Kur mes šiandien stovime?”, 
sudaro: pirm. rašyt. Č. Grince
vičius, vicepirm. žurn. VI. Būtė
nas, sekr. V. Baleišytė, ižd. B. 
Liškus įr narys žurn. St. Dau
nys. Pagrindiniais simpoziumo 
dalyviais pakviesti devyni asme
nys, atstovaują skirtingas pa
žiūras. Simpoziumo vadovas
kum. dr. F. Gureckas.

X Barbora Ciberienė, 4549 
So. Hermitage Town of Lake 
gyventoja, atšventė savo vardo 
dieną ir buvo šeimos ir arti
mųjų pasveikinta.

X J. Kriaučeliūrias, E. Chiea
go, Ind., atsiuntė 5 dol. auką. 
Ačiū.

x Aukos stiprina mūsų spau
dą, todėl skaitytojai ją remia. 
Gavę kalėdines korteles, “Drau 
gą” parėmė aukomis: po 3 dol.
— IStt. Naumavičius, E. Tiknie- 
nė, G. Repcys, O. Pabedinskai- 
tė, Ig. Serapinas; po 2 dol. —
O. Makauskienė, E. Rozenienė, 
V. Vinclovas, L. Graboshas,
kun. P. šakalys, M. Balčytis, S. 
& J. Kvečas, A. Zailskas, dr. 
J. Reinys, V. Pleiiys, E. Wilu- 
tis, V. Linartas, P. Jonikas, A. 
Dangis, A. Andrijonias, M. Vaiš
vila, J. Miką, V. Endrijonas, J. 
Plačas, B. K. Paukštys, Z. Ži
butis, K. Gogelis, V. Ostraus
kas, J. 'Stasaitiemė, J. Pargaus- 
ktas, J. Jurgutis, J. Lasinskas,
L. Pfliura, P. Griganavičius, J. 
Kuzlikis, J. Bartalšdus, A. Rra- 
kaitis, K. Kubaitis, A. Sekonis, 
J. Kriščiukaitis, Stella Butkus; 
1 dol. — J. Miliauskas. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

X Rašomų mašinėlių su .pil
nu liet. raidynu gausite Karve
lio Prekybos Namuose, 2501 W. 
71 St. 471-1424. Krautuvė ati
daryta kiekvieną dieną iki 9 v. 
v. ir sekim, nuo 11 iki 5 v. v.

(sk.)

x 20 bangų radijas. FM, la
bai geros trumpos bangos. Vei
kia baterijomis ir namų elek
tra. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. Atd. ir sekm.
11—4. (šk.)

X Terros dovanų prekyba
jau atdara ir sekmadieniais 
nuo 12 iki 4 vai. p. p. Adresas
— 3237 W. 63 Str., telefonas
434-4660. (sk.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
.brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine., 
Tel. FT 6-1234. Albinas turi 
daug metų įasmeniško patyrimo 
su akcijomis ir jums sąžiningai 
patars investavime vertybėse.

(sk.)

Lietuvių fondo taryba ir pelno skirstymo komisija, susirinkusi posėdžio. Iš k. j deš.: (sėdi) — dr. J. Valai
tis. inž. V. Naudžius, vykd. vicepirm,. ,A. Rėklaitis, va ld. pirm. dr. A. Razma, tarybos pirm. dr. G. Balukas, 
Bern. Braždžionis ir inž. V. Kamantas; (stovi) — inž. V Kutkus, dr. V. Šimaitis, agr. J. Sadūnas, K. 
Grina. dr. F. Kaunas, S. Rauckinas, dr. K. Ambrozaitis ir K. Girvilas. Nuotr. V. Noreikos

IŠ ART! I R T 0 L I
J A VALSTYBĖSE

— A. a. Domas Penikas, eko 
nomistas, žurnalistas ir visuo
menės veikėjas, mirė New Yor
ke. Velionis buvo gimęs 1907 
m. Kelmėje. Baigęs mokslus, il
gesnį laiką dirbo kaip mokyto
jas ir studijavo. Nuo 1935 m. 
dirbo Finansų ministerijoje. Vo 
kietijoje gyveno Dillimgene, kur 
įsteigė “Mūsų kelio” savaitraš
tį, jį leido ir -edagavo. Išleido 
ir keletą knygų, redagavo mūsų 
rašytojų novelių rinkinį vokiečių 
kalba — Novellen vom Balti- 
schen Meer. Dirbo JAV LB 
Nęw Yorke apygardoje ir 1957 

Į —1959 m. buvo jos pirmininkas. 
Bendradarbiavo visoje eilėje 

, laikraščių, pasirašydamas Do- 
Ivainiu, Verpeniu, Platūnu. Bu
vo aktyvus tautinės srovės vei
kėjas, korporacijos Neo Lithua 

| nia narys. i
— “Tėvynės” — SLA susi

vienijimo laikraštis, ruošiasi pa 
keisti formatą, leidžiant dides
niu puslapių Skaičiumi. Laikraš
tis būsią® spausdinamas ofsetu.

DIDŽ. BRITANIJOJ
! ■— Latvijos nepr klauso mybės
51 m. sukakties minėjime Lon
done, be kitų aukštų svečių, 
dalyvavo ir Lietuvos pasiunti
nys V, Balickas. Minėjimas bu
vo labai Iškilmingas. Koncertinę 
programos dalį atliko Londono 
latvių choras.

| _  Lietuvos kariuomenės
šventė gražiai paminėta Londo-

X Jonas Šepetys, Detroit, 
Mich. parėmė mūsų spaudą 5 
dol. auka. Dėkojame.

X Elena Jeneckienė, War- 
ren, Mich., užsakė papildomai 
kalėdinių kortelių ir atsiuntė 5 
dol. auką. Dėkojame.

X AM radijo dovanai, kai 
pirksit Zenith spalvotą TV Ka
lėdinės sveik, kortelės, liet. 
plokštelės, įvairios dovanos, ra
dijai, stereo fono magnetofonai. 
Ko tik reik — tai pas Balį Braz- 
džionį užeik, 2646 W. 71st. St. 
PR 8-5374. Krautuvė atidaryta 
ir sekmadieniais nuo 9 v. r. iki 
2 popiet. (sk.)

Lietuvos vyčių būrelis,, kuris dalyvaus Chicagos Mokslo ir Pramonės muziejuje Lietuviškų Kalėdų progra
moje gruodžio 6 d. 7:30 vai. vak. Programai vadovauja C. Matui, H. Pius, EI. Zapolis ir F. Zapolis (stovi 
pirmas dešinėje). Muziejus yra Lake Shore Dr. ir 57 St. Tą vakarą bus tik viena lietuviška programa.

ne LAS rūpesčiu. Pagrindinę 
kalbą pasakė P. Mašalaitis. Pa
gerbti žuvusieji kariai. Meninę 
dalį atliko solistės Vanda Gal- 
buogytė, Vida Gasperienė, Ja
nina ir Nijolė Vainoriūtės. Minė
jime dalyvavo šimtai lietuvių 
iš Londono, Nottinghamo, Ket- 
teringo ir kt. vietovių. Buvo ir 
svečių iš Kanados.

— Nuotaikinga skautų-skau
čių šventė suruolšlta Derbyje. Ta

Dr. Arvydas Kliore, vienas lietuvių mokslininkų atstovų mokslo ir kū
rybos simpoziumo rengimo komitete, su savo tėvais ir irtž. B. Nainiu, 
LB c. v. piriniHinku. Nuotr. A. Gulbinsko

CHICAGOS ŽINIOS
KAREIVIS NEBUVO 

PABĖGUS IŠ KARIUOMENES
Kai seržantas Daniel DeUin- 

ger dingo be žinios iš Fort Leo- 
nard Wood, Mo., ikariškos sto
vyklos, aukštesni viršininkai 
teigė, kad jis pabėgėlis. Bet jo 
žmona, trijų vaikų motina, ku
riai kariuomenė nutraukė užlai
kymą, nujautė, kad kas nors 
jam blogai įvyko. Dabar po 17- 
kos mėnesių jos vyras rastas 
nužudytas. Įsiterpus kongresi- 
ninkui Roman Pucinski, našlė, 
gyvenanti 5351 /St Damen, dabar 
gaus jai priklausantį per tą lai
ką sulaikytą atlyginimą.

PAŠTAS VOS 
NEKLAIDINGAS

Per Chicagos paštą kasdien 
pereina apie 18 milijonų įvairių 
gabalų .laiškų, laikraščių, žur
nalų, ryšulių. Tiksliai adresatus 
pasiekia net 99.9 proc., bet tas 
likutis dešimtadalis vieno procen

proga buvo pagerbtas anglų 
skautų komisionierius Tom 
Roome ,daug padedąs lietuviams 
skautams. Jam įteiktas “Už nuo 
pelnus” žymenis. Vakarą pra
vedė sktn. B. Zinkus.’ Pobūvyje 
dalyvavo ir aprašė vietinės an
glų spaudos atstovai.

' — Liet. sodybos klubas lapkr.
29 d. suruošė sezono užbaigimo 
parengimą.

to iššaukia skundų, nes reiškia, 
kad 18,000 gyventojų nesulau
kė laukiamo laiško ar kito siun
tinio.

8 MILIJONAI UŽ NEGRŲ 
RADIJO STOTĮ

Chicagos turtuolis Potter Pal- 
mer IV su pusininku George 
Gillet žada pirkti 4-tos klasės, 
negrams orientuojamą WV0N 
radijo stotį. Užmokės apie 8 
mil. dolerių. Stoties linija pasi
liksianti ta pati _  orientuota
negrams. Per metus stotis gau
na apie du mil. dolerių už skel
bimus.

DU ŽUVO-SPROGUS 
TV IMTUVUI

Du mažamečiai vaikai žuvo 
gaisro metu ir trys buvo sau
giai išnešti iš apartmentinio na
mo 2902 W. Nortth avė. Gaisras 
kilo, sprogus televizijos imtu
vui. Nuostolių padaryta apie 
$5,000.

Grand Rapids kapinėse šeš- 
| tadienį išdygs naujas kapas,
' priglausdamas palaikus nuošir
daus Latvijos patrioto, malo
naus lietuvių draugo, mokslinin
ko ir visuomenininko vysk. Juo 
zapo Rancano. Vyskupas mirė 
trečiadienį, gruodžio 3 d., švč. 
Marijos ligoninėje, Grand Ra- 

. pids, turėdamas 83 m. amžiaus.
| Paskutiniu laiku jau sunkiai su
sirgo.

Velionis buvo gabus žmogus 
ir dėlto dvasinės vyriausybės 
buvo išsiųstas gilintis moksle į 
Petrapilio dvasinę akademiją, 
kurią baigė 1911 m. Jam jau 
ten teko labiau suartėti su kar
tu studijuojančiais lietuviais ir

A. a. vysk. J. Rancans

nuo to laiko jis visada pasiliko 
lietuviams artimas. Pasilikęs 
akademijoje dar gilinti studijas, 
1912 m. gavo magistro laipsnį,

CHICAGOJE
VIENUOLYNO RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
; rėmėjų 2 sk. parengimas lapkr. 
30 d. buvo suruoštas Garievičie 
nės namuose. Daug pasidarbavo
U. Garievičienė S. Palikienė,
U. Rastenienė, H. širvinslkienė, 
B. Strumskis, apskr. pirmininkė 
Sabina Klett. Rėmėjų 2 sk. dė
kingas U. Garievičienei už priė
mimą, paruošimą ir už vaišes, 
o visoms rėmėjoms — už gausų 
atsilankymą. Gaila, kad mūsų 
veikli pirm. Anna Zaflandauškie- 
nė negalėjo dalyvauti, tik grįžo 
iš ligoninės ir namuose baigia 
sveikti. Linkime geros sveika
tos mūsų mielai pirm. A. Za- 
landausikienei. C.

— Kalta pelė, (bet kalta ir 
skylė. (Vilkijišlkių patarlė).

— Nebridęs nežinosi ar gilu. 
(Kražiškių patarlė).

Nominuokime Antanę Sukauskę į SLA 
Pildomosios Tarybos Iždo Globėjus

Antanas Sukauskas
Vienas iš aktyviausių Detroi

to visuomenininkų ir niekad ne
pailstantis SLA veikėjas Anta
nas Sukauskas yra labai geras 
ir tinkamas kandidatas į Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios Tarybos iždo glo
bėjus. A. Sukauskas visą eilę 
metų buvo didžiausios SLA 352 
kuopos pirmininku, dabar yra 
pirmininkas 200 kuopos, kurią 
perėmęs perorganizavo ir su
stiprino jos veiklą.

parašęs disertaciją apie Šv. Ber
nardą.

Pirmo pasaulinio karo išvaka 
rėse buvo Petrapilio 'katalikų 
mokyklų kapelionas, latvių kal
bos dėstytojas, o karo metu — 
kunigų seminarijos profesorius.

Grįžęs į tėvynę, daug energi
jos ir laiko skyrė atsikūrusios 
Latvijos valstybiniams ir kultu 
riniams reikalams. Buvo Latvi
jos Tautinės tarybos ir dau
giausia katalikų apgyventos sri 
ties _ Latgalijos krašto tary
bos atstovas. Kadangi nemaža 
Latvijos dalis buvo katalikai, 
atsikūrusi Latvija stengėsi grei
čiau sutvarkyti santykius šu 
Vatikanu ir Rancaną .pasiuntė 
savo atstovu prie šv. Sosto.

Tačiau tas aukšto išsimoksli
nimo, patriotinių nuotaikų ir gi 
lios dvasios žmogus buvo reika
lingas ir pačioje tėvynėje, todėl 
nuo 1920 m. jis buvo pakvies
tas profesoriauti Latvijos kata
likų aukštojoje teologijos mo
kykloje ir vėliau buvo jos rek
torius.

Kai prie Latvijos universiteto 
buvo įsteigtas katalikų teologi
jos fakultetas, 1938-1940 m. 
Rancans buvo to fakulteto pro
fesorius ir net jo dekanas.

Dvasinė vyriausybė greit pa
stebėjo prof. Rancano gilų įna
šą. Jau 1923 m. jis buvo .pakel
tas į prelatus ir paskirtas Ry
gos generalinio vikaro parei
goms. Jau prieš 45 metus jis 
buvo paskirtas vyskupu (1924). 
Kaip “Liet. enciklopedijoje” pa
žymima, jis buvo visų Latvijos 
seimų (I-IH) narys, o IV sei
mo vicepirmininkas.

Vysk. Juozapas Rancans bu
vo ir spaudos žmogus, parašęs 
eilę teologinių raštų, sukūręs 
naujų maldynų. Karo metu gyve 
no Vokietijoj, buivo Latvių cen
trinės tarybos narys, visur dė
damasis prie Latvijos nepriklau 
somybės atstatymo. 1951 metais 
atvykęs į JAV, apsigyveno 
Grand Rapids, 'kur buvo seselių 
kapelionas.

A. a. vysk. Rancans buvo ar
timas lietuviams. Jis mokėjo 
lietuvių kalbą, Rygoje buivo Lat
vių — Lietuvių vienybės drau
gijos narys. Amerikoje kasdien 
skaitė “Draugą”, bendravo su 
lietuviais kunigais, dalyvauda
vo mūsiškių iškilmėse, atsilan
kydavo į mūsų įstaigas. Ne kar
tą yra lankęs tėvus marijonus 
ir “Draugą”.

Jo laidotuvėse dalyvaus vysk.
V. Brizgys, atnašaudamas šv. 
Mišias, dalyvauja tėvų marijo
nų ir kitų lietuvių kunigų at
stovai.

Visi liūdime, kad sustojo pla
kusi širdis, kuri mylėjo Latviją 
ir kuri buvo taip šilta lietu
viams. J. Pr.

A. Sukauskas Lietuvoje tar
navo savivaldybėse, todėl yra 
gerai susipažinęs su buhalterija 
ir atskaitomybe. Veikdamas ir 
vadovaudamas susivienijimo 
kuopoms, yra gerai susipažinęs 
su SLA veiklos pagrindais, nuo
statais ir atskaitomybe.

A. Sukauskas SLA veikloje 
yra gerai žinomas ir už Detroi
to ribų, nes dalyvauja visuose 
seimuose ir suvažiavimuose. De
troite aktyviai dalyvauja kitose 
organizacijose, Lietuvių Namų 
draugijoje ir organizacijų cen
tre.

Todėl Antaną Sukauską, tu
rintį didelį patyrimą organiza
ciniame ir visuomeniniame dar
be, siūlau nuominuoti į SLA 
Pildomosios Tarybos iždo glo
bėjus.

Vladas Selenis 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje narys. (sk.)


