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Amerikos vieningumo rezoliucija
Kongresas remia prez. Nixono politiką. Pa šauliui parodoma, kad JAV

sieks teisingos taikos
WASHINGTONAS. — Gruo

džio 2 d. atstovų rūmai patvir
tino prez. Nixono politiką Pie
tų Vietname, siekiant teisingos 
taikos. Už prezidento vedamą 
politiką pasisakė 333 prieš 55. 
Sios prezidento parėmimo rezo
liucijos įnešimą rėmė daugiau 
trys šimtai atstovų ir ji buvo 
priimta po poros dienų diskusi
jų. Norį besąlyginės taikos Viet 
name paskleidė 82-jų vadina
mų balandžių pasirašytą raštą, 
kuriame teigė, kad jie neprita
ria tokiai prezidento linijai ir 
nesutiks su tolimesniais spren
dimais Vietnamo karo reikalu.

Rezoliucija belaisvių reikalu
Dar prieš priimant šią rezo

liuciją buvo priimta kita re
zoliucija 392 balsais prieš 0. 
kad vyriausybė darytų spaudi
mą į Siaurės Vietnamą, jog šie 
geriau laikytų paimtus į nelais
vę amerikiečius. Kreipiamasi 
kad komunistai elgtųsi žmoniš
kai su belaisviais, pagal 1949 m 
padarytą Genevos konvenciją.

Amerikos gyventojai 
nėra kvailiai

Prezidentui paremti rezoliuci
joje tvirtinama, kad remiama 
prez. Nixonas jo siekimuose tei
singos taikos Vietname ir tikisi, 
kad tokius siekius parems Ame
rikos gyventojai, juo labiau, 
kad daug taikingų ėjimų Ame
rika yra parodžiusi.

Šios rezoliucijos pradininkas 
kongr. Jim Wright (D., Tex.) 
pareiškė, kad tai yra rienin gu
rno rezoliucija, tai yra rezoliu
cija, kuri pasauliui įrodo, jog

Policija Washingtone nuplausto grandines demonstrantams, kurių 18 
prisįrakino prie Sovietų Rusijos ambasados vartų Washingtone, protes
tuodami dėl žiauraus žydų persekiojimo Sov. Rusijoj. Demonstracijose 
žydai smerkė kruvinąją Maskvą.

MASKVA SMERKIA IZRAELĮ
Kviečia padaryti galą agresijai

MASKVA. — Sovietų Rusijos 
profsąjungų centro valdyba pa
skelbė rezoliuciją,, kurioje kvie
čiama padaryti galą Izraelio 
agresijai. Rezoliucijoje paskelb
toje lapkričio 27 d., kviečia į 
talką arabams. Joje rašoma:

“TSRS profsąjungos, remda
mosi nuosekliomis internaciona- 
listinėmis klasinėmis pozicijo
mis, tvirtai remia arabų kovą 
prieš imperializmo ir sionizmo 
jėgas, dėl savo nacionalinės ne
priklausomybės, suverenumo ir 
laisvės. Jos darys viską, kas 
galima, kad pergalę laimėtų tei-

KALENDORIUS

Gruodžio 4 d . šv. Csmundas, 
šv. Barbora, Vainotas, Lingailė.

Gruodžio 5 d; šv. Sabas, šv. 
Krispina, VintiJas, Al auta.

Saulė teka 7-90, leidžias 4:20. 
ORAS

Saulėta ir šaltoka. Tempera
tūra apie 30 1.

JAV siekia teisingos taikos pa
sitarimų keliu.

“Amerikos gyventojai nėra 
tokie kvailiai”, te.gia kongr. 
Wright, “kaip kai kurie naujo
sios kairės atstovai ilki”. Jie 
supranta, kodėl balsuojama už 
šią rezoliuciją ir kodėl prieš. 
Rezoliucijoje nėra jokių paslėg
tų užuominų ap’e karo plėtimą”. 
Tačiau yra tekių kongreso na
rių, kurie teigia, kad toks iš
reikštas prezidentui pasitikėji
mas įgalins jį plėsti karą Viet
name. Esą bloga, kad balsavi
mas beveik pastatė į keistą pa
dėtį balsavusias prieš rezoliuci
ją, nes, esą, lyg buvo pastaty
tas klausimas, ar esi už Wash- 
ingtoną ar r.ž Hanoi. Kongr. 
Adair (R., Ind i teigia, kad re
zoliucija yra tokia, kaip para
šyta ir netu'i kitos prasmės.

Kongr. Siratton (D., N. Y.) 
pareiškė, kad principinis kausi
mas rezoliucijos buvo, ar tauta 
turinti pašau i-z didžiausius iš
teklius ir di iž'ausią jėgą,, turi

Britanijai kelias atviras
Haaga. — Bendrosios Europos 

rinkos valstybių posėdyje po ne
aiškios Prancūzijos prez. Pompi
dou laikysenos paaiškėjo, kad 
Britanijai į Bendrąją Europos 
rinką kelias galįs bėti atviras. 
Tuo reikalu pasitarimai galės bū 
ti pradėti vesti nuo liepos 1 d. Vo 
kietijos kancleris Brandt laimėjo 
Europoje daugiau prestižo teigda 
mas, kad Europa turi būti vie
ninga ir kad į Europos Bendrą
ją rinką Anglijai kelias turįs bū
ti atviras.

singas arabų tautų reikalavi
mas”.

Taikos komiteto pažadai
Maskvoje įvykusio taikos ko

miteto posėdyje lapkričio 28 d. 
taip pat priimta rezoliucija 
prieš Izraelį:

“Posėdžio dalyviai vieningai 
priėmė bendrą pareiškimą apie 
padėtį Artimuosiuose Rytuose. 
Tarybiniai žmonės, sakoma pa
reiškime, yra įsitikinę, kad eks
pansiniams Izraelio planams 
lemta sužlugti. Tarybiniai žmo
nės yra tvirtai pasiryžę ir atei
tyje remti teisingą arabų tautų 
kovą dėl nepriklausomybės ’.

Visuose Sovietų Rusijos ir jos 
pagrobtuose kraštuose spaudo
je pilna straip3n ų antraštėmis: 
“Padaryti galą Izraelio agresi
jai”.

'• Maskvoje 300,000 tiražu iš
ėjo amerikieč.o klasiko Melville 
romanas “Siautulingasis Di- 
ckas”.

vidinio ryžto paremti savo pre- 
sidentą taikos siekimuose.

Kongreso pritarimas prez. Ni- 
xono politikai palengvins Ame
rikai taikos derybas Paryžiuje 
ir taip pat parodo Hanoi vyriau 
sybei, kad rna^a triukšmadarių 
dalis nepasuks Amerikos iš tei
singo kelio, siekiant taikos ir 
laisvės. ,

Mirė maršalas 
Vorošilovas

MASKVA. — Maršalas KU- 
menti Vorošilov, vienas Stalino 
draugų, mirė surukęs 88 me
tų. Nepaisant jo visų negabu
mų ir klaidų, žiaurusis Stali
nas jį išsaugojo nepaskersda- 
mas kaip kitų karo vadų va
lymuose. Vorošilovas buvo įsi
vėlęs į grupę, norėiusią paša
linti Chruščiovą, tačiau Chruš
čiovas pasmerkė Molotovą, Ka- 
ganovičių ir Malenkovą, gi Vo
rošilovas aiškinosi, kad jis i šią 
prieš Chruščiovą antipartinę 
grupę įveltas per kvailumą. Jis 
niekur nebebuvo matomas nuo 
1963 m. parado. Lietuviai jį pri
simena, kaip vieną vadų kruvi
nosios Maskvos armijos, kuri 
1940 m. atnešė į Lietuvą vergi
ją.

Maskvos rūpesčiai dėl 
politines stabilizacijos

Europoje

Viena. —Šiuo metu vyksta ar
ba ruošiamasi Varšuvos pakto ir 
Šiaurės Atlanto valstybių pakto 
tautų konferencijoms, kurių pag 
rindas Europos saugumas. Kaip 
žinoma, Maskva labai siekia Eu
ropos stabilizavimosi politikos ir 
amerikiečių karinių pajėgų iš
traukimo.

Čekoslovakija

Sov. Rusija po beveik 16 mė
nesių okupacijos Čekoslovakijoje 
pamatė, kad čekoslovakai toli 
gražu tokios padėties nepriima ir 
Maskvai labai būtų palanku, 
kad Europoje nusistovėtų tokia 
padėtis, kurioj jos įtaka Čekoslo
vakijoj jau nebebūtų abejotina.

Kinija

Komunistinės Kinijos ir Sov. 
Rusijos pasienio incidentai ir nie 
ko naujo neduodą pasitarimai 
tarp tų kraštų Pekine, Maskvai 
kelia rūpesčio. Jeigu Europoj pa
dėtis stabilizuotųsi, Maskva ga
lėtų būti atpalaiduota ir jos žmo
nės ir ištekliai būtų galima la
biau panaudoti Kinijos pasieny
je-

Vokietija

Sovietai nori įtaigoti, kad Vo
kietija yra jau amžiams padalin
ta į dvi dalis ir todėl Vakarų val
stybės galėtų pripažinti Rytų Vo
kietiją, tuo sumažindamos poli
tinį įtempimą. Sov. Rusija norė
tų susitarimo su Vakarų Vokieti
ja ir tuo pačiu sumažėtų JAV į- 
taka Europoje.

JAV 1975 m. reikės 
pusės mil. inžinierių
NEW YORK. — Amerikos 

pramonės taryba skelbia, kad 
trūksta technikų ir naujų dar
bų pasiūlų.

1975 m. Amerikoje bus 510, 
000 inžinierių, 292,000 moksli
ninkų ir 560,000 technikų. Toks 
mokslininkų trūkumas stabdo 
pažangą ir medicinos tyrimus, 
oro, žemės poliurijos kontrolę, 
erdvių programą ir statybą.

Aktorius David McCallum stovi prie eglutes Hallmark galerijoje New 
Yorke, kurios papuošalus padarė protiniai atsilikusieji vaikai.

KOMUNISTŲ TERORISTINIAI 

VEIKSMAI VIETNAME
Komunistai veda žudymo politiką

Washingtonas.—Pietų Vietna
me iškilus klausimui dėl karo 
fronte įvykdytų žuJsyitių. “Time” 
žurnalas skelbia, kad neteisi
nant amerikiečių, jeigu jie tokias 
žudynes įvykdė, tenka priminti 
kitą pusę, komunistus. Iš viso Šiau 
rėš Vietnamo komunistai, kaip 
tik veda karą prieš civilius. JAV 
karo vadovybė yra užregistravusi 
net 100,000 atskirų momentų, 
kai komunistai puolė civilius. 
Per pastaruosius 11 metų, komu
nistai yra. nužudę net 26,000 
Pietų Vietnamo gyventojų, pa
grobę 60,000 asmenų ir kitaip 
terorizavę civilius.

Deginamas kaimas
Komunistai veda kovas prieš 

civilius, kad taip galėtų suterori
zuoti vietos gyventojus ir atgra- 
sint juos nuo nekomunistinės vai 
džios rėmimo. Grasinimais jie ve
dė mobilizacijas ir atiminėjo 
maisto atsargas. Pavieniai komu
nistai yra nužudę labai daug as
menų, norėdami paralyžuoti vi
są Pietų Vietnamo gyvenimą ir 
taip greičiau laimėti karą. 1965 
m. 43 buvo užmušti ir 80 sužeis
ta plaukiojančiame restorane 
Saigone keturiasdešimt aštuoni 
darbirųnkai nužudyti 1966 met., 
įmetus miną į autobusą. Ne visi 
gyventojai buvo nužudyti tokiuo-) 
se puolimuose. Kai kurie jų buvo 
nužudyti labai gerai suplanuoto
se žudynėse. 1967 m. komunistai 
įsiveržė į Dak Son, 75 mylios 
nuo Saigono. I kaimelį įsiveržė 
600 komunistų banditų, iš jų 60 
buvo su specialiais deglais ir už
degė visus namus. Iš uždegto, 
kaimelio kalniečių giminės viet
namiečiai bėgo, komunistai nu
žudė 252 žmones, daugiausia mo

Komunistų nužudyti žmonės prie sudeginto Dah Son kaimo

teris ir vaikus, 100 pagrobė, 500 
žmonių užregistruota kaip dingę, 
kurie buvo nužudyti arba mobi
lizuoti, 60 asmenų, kurie pasida
vė buvo nužudyti po bendro kai
mo puolimo.

Palaidoti gyvi
Komunistai, kurie veda karą 

teroru, Hue mieste Tet ofenzy
vos metu nužudė tūkstančius 
žmonių, rasta 2300 lavonų. Ras
ta net 19 masinių kapų. Kai ku
rie žmonių buvo nušauti į gal
vą, o kiti užkasti gyvi. Komuniz
mas yra nužudęs milijonus žmo
nių, toks jis yra Maskvoj, toks jis 
yra Vietname.

Šias žinias pateikė “Time” žur
nalas gruodžio 5 d. laidoj, straip
snyje apie komunistų vedamą te
roro politiką.

Maskva šmeižia
Kuznecovą

PARYŽIUS. — Sov. Rusija 
išsigandusi pabėgusio rašytojo 
Kuznecovo liudijimų apie bar
barišką Sov. Rusijos sistemą, 
išsiuntinėjo spaudai įvairius ra
šytojo šmeitraščiuose, kuriuose 
aiškina, kad rašytojas buvo ab
soliutus niekšas, kad rasta jo 
namuose pornografinių žurnalų 
rinkinis. ,

Paryžiaus “Le Figaro Lite- 
raire” ironiškai atsako, kad 
dabar tie žurnalai yra Sov. Są
jungoj ir sudaro grėsmę visai 
Sovietijai ir visi cenzoriai ir 
muitininkai rūpinasi, kaip išgel
bėti Sovietų Rusijos moralę.

• Brazilijoj siautė audra, žu
vo 6 asmenys, 500 liko be pa
stogės.

Padidinama nuo 
mokesčių išskaitymo

suma

WASHINGTONAS, D.C. — 
Kiekvienam asmzmui metams 
nuo mokesčių buvo išskaitoma 
600 dol., tačiau dabar ši suma 
nuo 1970 m. numatoma pakelti 
iki 700 dol., o vėliau padidinti 
800 dol. Tokį nutarimą priėmė 
senatas, fs'satymo projektas ei
na į komisiją, suderinti su atsto
vų rūmų sprendimu.

Prez. Nixon teigia, kad tai 
ekonomiškai nėra galima, nes 
prarandama daug pajamų ir ga
li vetuoti. Kongrese yra nusi
statymas pakriti pensijas 15%.

Kaltina amerikiečius 

žurnalistus
nesęžingumu

Quang Ngai City, P. Vietna-I 
mas. — “Kodėl jūs nerašote apie 
komunistų žudymus?” paklausė 
vietnamietis majoras Hoa, 32 m. 
“Kodėl jūs rašote tik apie jūsų 
pačių žiaurumus?” Hoa dabar y- 
ra Quang Ngai provincijos virši
ninkas ir yra kare sužeistas tre
jetą kartų, apdovanotas net 14 
atskirų pasižymėjimo ženklų. Jis 
yra iš Hanoi katalikas, penketos 
vaikų tėvas, ir, kaip amerikiečiai 
skelbia, puikus karys ir politikas.

Kaimas — tvirtovė

Maj. Hoa teigia, kad, jei pa
sakojama apie savo pusės žiau
rumus, tai reikia skelbti ir kitos 
pusės žiaurumus, kurie yra nepa
lyginamai didesni. Pagal Hoa, | 
komunistai tiek daug pridarė 
žiaurumų po žiaurumo, kad net 
nėra ko lyginti, tačiau amerikie
čiai žurnalistai nieko apie tai ne
rašo. Jis sakosi nežinąs, kas įvy
ko My Lai kaimelyje, tačiau ge
rai žinąs, kad ten buvo komu
nistų tvirtovė ir, jei kas dar tuo 
abejoja, tegu nueina pasižiūrėti 
bunkerių. Ten tvirtovės yra jau 
daugiau kaip 20 metų. Tie žmo
nės, kurie žuvo toje tvirtovėje, 
galėjo išvykti, bet, jei jie pasili
ko, jie prisiėmė riziką. Jis ma
no, kad ir tie, kurie kaime liko 
gyvi, yra komunistų simpatikai. 
Amerikiečiai žurnalistai turėtų 
būti sąžiningi ir objektyvūs.

• Quebecke, Kanadoje, sene- 
nelių namuose kilo gaisras. Ma
noma, žuvo 54 seneliai.

• Povandeninis laivas John 
Adams Atlante išbandė Polaris 
raketą, lekiančią 1,500 mylių.

Izraelio pagrobtas Sovietų Rusijos lėktuvas Suchoj — 7.

RUSŲ NAIKINTUVAS 
IZRAELIO RANKOSE

Tel Aviv. — Per Sueso kana
lą nuolat apsišaudo Izraelio ir a- 
rabų kraštų kariuomenė, taip 
pat nuolat vienas kitą puola lėk
tuvais. Vieni puola, kiti atsiker- 
šindami siunčia lėktuvus arba 
žemės pajėgas. Egiptas turi So
vietų Rusijos gamybos lėktuvus. 
Vienus jų yra numušę savo že
mėje Izraelio kariai, gi vieną 
MIG -21 yra atgabenęs Sirijos 
pilotas, kuris už tai iš žydų ga
vo atlyginimą. Izraelio aviacijos 
žinovai, ištyrė visas Sovietų Ru
sijos lėktuvų rūšis ir išbandė ore.

Maskva siųs daugiau 
ginklų į Kubų

Maskva. — Sovietų Rusijos ka
rinis laikraštis “Krasnaja Zvez- 
da” paskelbė, kad Sov. Rusija ir 
toliau siųs modernius ginklus į 
Kubą, nes esą Kuba yra tikra ka
rinė pajėga, kuri gali atremti so
cializmo ir taikos priešus. Apie 
raketas laikraštyje neužsimintą.

Posėdžiai Maskvoje

Maskva. — Varšuvos pakto 
nariai Sov. Rusija, Vengrija, Če
koslovakija, Bulgarija, R. Vokie
tija, Lenkija ir Rumunija susi
rinko į Maskvą apspręsti savo po 
litinės laikysenos su dabartine 
Vakarų Vokietijos vyriausybe.

Rinkimai Japonijoj

TOKIO. — Japonijoj nauji 
rinkimai įvyks gruodžio 27 d. 
Dabartinio min. pirm. Šato kon
servatyvioji partija remsis rin
kiminėj kampanijoj dviem mo
mentais, tai Okituvoi salos iš 
JAV atgavimu ir saugumo pa
galbos sutarties tarp Japonijos 
ir JAV sudarymu, kuri bus svar 
stoma ateinančių metų birželio 
mėnesį. Kitos partijos reikalaus, 
kad amerikiečiąi iš Okinavos 
pasitrauktų tuoj pat ir, kad to
kia saugumo sutartis būtų at
mesta.

IŠ VISUR 
TRUMPAI

— Vysk. J. Rancans mirė 
gruodžio 3 d. Laidojamas šeš
tadienį 11 vai. iš Grand Rapids 
katedros.
• Prez. Nlxon gubernatoriam 

pareiškė, kad kovą su narkoti
kais vedant reikia daugiau in
formuoti jaunimą apie narkoti
kų pavojingumą, nes paaugliai 
gali tokio pavojaus ^matyti.

• TWA lėktuvas, skridęs iš 
San Francisco į Philadelphiją su 
28 keleiviais, buvo nukreiptas į 
Kubą.

• Atominės energ'jos komisi
ja Fermi premija 25,000 dol. 
apdovanojo dr. W. Z-inn, atomi
nių jėgų išvystymo pionierių, 
anksčiau dirbusį Chicagos uni
versitete.

• Viceprez. Agnew, kalbėda- 
damas gubernatorių suvažiavi
me, paskelbė, kad JAV neveda 
mokėk dabar, o taika vėliau, 
politikos, taip išreikšdamas ne
pasitenkinimą Vietnamo politi
kos kritikais.

Vakariečių laimėjimas

Iš visų tų pagrobtų lėktuvų I- 
domiausias yra sovietinės gamy
bos lėktuvas Suchoj-7, kuris pa
gal Izraelį buvo pagrobtas labai 
laimingu atveju. Esą lėktuvas, 
pašautas Sinajuje virš Giddi Pas 
nesugadintas nusileido. Žydai la
kūnai ištyrė, kad jis skrenda gre- 
čiau už garsą ir per minutę kyla 
į aukštį 23,500 pėdų. Žydai taip 
džiaugiasi šio modernaus lėktu
vo pagrobimu, kad Vakarų stebė
tojai mano, kad vargu ar dau
giau Sovietų Rusija arabams be— 
duos tokių modernių ginklų.
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N.Y. —N.J. APYGARDA
New York - New Jersey apy

garda, kurios pirmininku ir praei
tais metais buvo Laurynas Jano
nis, susideda iš 12 kuopų ir 371 
nario. Buvo reguliarūs apygardos 
suvažiavimai. Periodiniai apy
gardos leidiniai ir toliau palaiko 
ryšį tarp kuopų. 29 -ta Newarko 
kuopa tebėra didžiausia, bet vi
sos rengė šv. Kazimiero dienos 
minėjimus, šokius, gegužines, 
kultūrinius vakarus ir, kaip jau 
žinoma, apygarda šiais metais 
organizavo ir tvarkė metinį sei
mą. V.

VYČĮIŲ choras chicagoje

Illinois - Indiana apygardos 
choro valdybą sudaro: pirminin
kas Vytas Biltavičius, vicepirm. 
Zita Reinytė, sekretorė Emilija Pa 
kalniškienė ir iždininkas Juozas 
Juška. Tai visiškai nauji žmonės. 
Ir entuziazmą jie jau parodė, ir 
choras pradėjo dainuoti garsiau 
ir aiškiau. Sezoną pradėjo su 40 
balsų, o pirmininkas jau paskel
bė, kad yra užsimojęs pasiekti 
50. Iš to, kaip greitai į tą tikslą 
artėjama, matosi, kad ir 50 bus 
peržengta. Kas galvojo prisidėti, 
dabar yra pats geriausias laikas.

Repeticijos daromos kievieną 
pirmadienį vyčių salėje ir prasi

Chicagos vyčių choro valdybos posėdis. Iš kairės*: choro vedėjas Faus
tas S^olia, sekretorė Emilija Pakalniškienė, vicepirmininkė Zita Reįny- 
tė, pirmininkas Vytas Bilitavičius, iždininkas Juozas Juška.

deda punktualiai 8 vai. Naujoji 
valdžia į punktualumą žiūri rim
tai ir jį įgyvendino. Repeticijos 
baigiasi 10 vai. Galima tomis va
landomis užeiti ir pačiam viską 
pamatyti. Dainavimas pakelia 
dvasią. Bent dvi valandas savai
tėje galima užmiršti gyvenimo 
rūpesčius. T.

DETROITO KUOPA

Detroito vyčių 79-ji kuopa, 
veikianti Dievo Apvaizdos para
pijos ribose, yra labai aktyviai 
įsijungusi į naujos bažnyčios sta
tymo darbą. Bažnyčia bus už 
miesto gražioje vietoje, dešimties 
akrų žemės plote. Statyba neuž
ilgo galės būti pradėta. Kleboni 
jos statybai jau paskelbtos varžy
tinės, o bažnyčios bus paskelbtos 
neužilgo? Paskui dar bus stato
mas “jaunimo ir kultūros cen
tras” kuriame bus svetainė, 
sporto salė, biblioteka, patalpos 
mokyklai ir valgykla. Visą šią 
statybą suprojektavo lietuvis ar
chitektas dr. Alfredas Kulpavi- 
čius iš Toronto.

Naujos bažnyčios' statymo pir
mieji talkininkai buvo vyčiai. 
Jie prieš trejus metus kreipėsi į 
arkivyskupą Joną Dearden, da
bar jau kardinolą prašydami 
leidimo. Statybos komiteto pirmi
ninku yra vytis Antanas Dainius. 
Kuopos pirmininkas Pranas Za- 
ger vadovauja telkimui pinigų 
tai statybai. Vytis Juozas Pana
vas yra vienas iš varžovų klebo
nijos statybai perimti. Pati 79-ji 
kuopa dabar praveda laimėji
mus, kurių pelnas bus skiriamas 
statybai.
Lapkričio mėnesį suėjo ketveri 

metai kaįp mirė buvęs parapijos

vikaras kun. Mykolas Dauman
tas. Vyčiai už jo sielą užprašė sek 
madienio dešimtos valandos Mi
šias. Dainius

Iškilmingas Mirusių minėjimas
Kitados Aušros Vartų Bažny

čia Chicagoje buvo lietuviška
me rajone. Buvo ten ir dienraš
čio “Draugo” spaustuvė. Dabar 
toje apylinkėje gyvena ir sekma
dieniais bažnyčią užpildo jau ki
tataučiai.

Bet lapkričio mėn. 2 dieną į 
10-tos valandos Mišias prisirinko 
lietuviu pilna bažnyčia, iš visų 
Chicagos apylinkių. Illinois —In 
diana apygardos dvasios vadas ir 
tos parapijos klebonas kun. Jonas 
Savukynas atnašavo iškilmingas 
Mišias ir sakė pamokslą. Per 
Mišias gausus vyčių choras giedo
jo lotyniškai, įterpdamas ir ketu
rias lietuviškas giesmes. Parapi
jos vargoninkas Ed. Kreivėnas 
vadovavo chorui. Kunigas prie 
altoriaus, žmonės bažnyčio
je, choristai prie vargonų - 
Visi jungėsi į vieną maldą už sa
vo brangius amžinybėn iškelia
vusius namiškius ir draugus.

Po Mišių vyčiai važiavo į savo 
salę bendriems pusryčiams. Atski
ras stalas ten buvo įnirusiems pri
siminti. Ant jo degė trys didelės

'žvakės, raudonų rožių puokštė 
j stovėjo, kaip simbolis meilės ir 
pagarbos mirusiems, žuvusiems 
ar nukankintiems. Čia pat buvo 
Amerikos, Lietuvos ir vyčių vė
liavos. Lietuvos trispalvė buvo 
juodų kaspinu perrišta. Garbės 
stalas tęsėsi skersai visą salę, ir 
prįe jo sėdėjo: Illinois- Indiana 
apygardos dvasios vadas kun. J. 
Savukynas, apygardos pirminin
kas solistas A. Brazis, svečias J,. 
Bolevičius, organizacijos garbės 
narys, garbės narys Ignas Saka
las, A. Budrys, “Vyčio” redakto
rė I. Sankutė ir vyčių choro pir
mininkas V. Bilitavičius. To minė 
jimo rengimo komiteto pirm. V. 
Paliulionis pasveikino susirinku
sius ir programos vadovu pakvie
tė I. Sakalą. Kun. J. Savukynas 
vadovavo maldai prieš pusryčius.

Po pusryčių pirmas kalbėjo 
dvasios vadas. Jis nupasakojo sa
vo šeimos tragediją, kaip prieš 
50 metų jo tėvas žuvo anglių 
kasyklose, palikdamas aštuonis 
mažamečius vaikučius. Dar ir 
dabar užmiršti jo negalįs, kiek
vieną dieną prisimenąs maldose.

Aktorius J. Bolevičius mirusių 
minėjimo klausimą palietė giliau. 
Kodėl turime prisiminti mirusius? 
Vyčių organizacijos tėvo Mykolo 
Norkūno paskutinieji žodžiai bu
vo: “Tęskite toliau pradėtąjį dar
bą”. Kokie darbai šiandien rei
kalingi? Ko šiandien vyčiams 
trūksta? Trūksta jiems lietuvių 
kalbos meilės. Mylėkime sąvo kai 
bą ir išmokinkime jos savo vai
kus. Perskaitė žydų ir ukrainie
čių pasisakymus amerikiečių lai
kraščiuose, kaip jie galvoja apie 
savo kalbą; Tuose pasisakymuo
se smerkiami tie, kurie neįdje- 
gia vaikams meilės tėvų kalbai,

Clevelande buvo iškilmingai pagerbtas komp. Alf. Mikulskis, jo 60 m. 
sukakties proga. Matome dalį svečių prie garbės stalo. Iš k.: PLB pirm. 
,St.( Barzdukas, O. Mikul&'kienė, kun. B. Ivanauskas, Alf. Mikulskis. Aid. 
Augustinavičienė, F. JEidimtas. Nuotr V. Bacevičiaus

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
APIE PARTIZANŲ 

BIOGRAFIJAS
Paskutiniu metu vienas ki

tas slapyvardėmis prįsidenges 
lietuviškos spaudos bendradar
bis pradėjo domėtis buvusių 
Lietuvos partizanų biografijo
mis, atramos ir įrodymų ieš
kodami net okup. Lietuvoje lei
džiamoje enciklopedijoje. Pvz. 
jie įrodinėja, kad poetui X ta
rybinėje enciklopedijoje paskelb 
tais duomenimis iš viso nėbe- 
buvę kada partizanauti ir t .t. 
Reiškia, net patiems dešinie
siems tarybinė enciklopedija 
kartais pasidaro pagrindiniu in
formacijos ir' atramos šaltiniu.

Daug laisvalaikio pašventęs 
partizanų kovų ir veiklos studi
joms, apklausinėjęs visą eilę 
gyvųjų liudininkų, išstudijavęs 
tarybinius ir kitais šaltiniais 
gautus dokumentus apie Lietu
vos partizanų kovas ir jų veik
lą pokario dešimtmetyje, čia 
noriu pabrėžti tik vieną: Lietu
vos partizanai ir net jų vadai 
didžiosios laisvės kovos metais 
nebūtinai turėjo sėdėti bunke
riuose ar kautis kautynių lau
ke. Visa eilė jų oficialiai buvo 
mokytojai ar ėjo kitokias tar
nybines pareigas administraci
niame okup. Lietuvos aparate 
ir kartu vadovavo partizanų a- 
pygardoms, rinktinėms, bū
riams. Štai, pirmasis “Kardo” 
oartižanų apygardos vadas Įeit. 
Ošeraitis tarnavo Kretingos so
cialinio aprūpinimo skyriuje ir 
kartu buvo laisvės kovotojų a- 
pygąrdos vadas. “Kalniaus” par 
tizanų rinktinės (Raseinių ap.) 
vadas “Kalnius”, 30 m. amžiaus, 
mokytojavo Raseinių mieste ir 
kartu vadovavo laisvės kovoto
jų rinktinei. O jo adjutantas 
“Šalčius” taip pat mokytojavo 
vienoje pradžios mokykloje Ra-

lęraštui, kultūrai, papročiams. 
Štai kodėl mes turime neužmirš
ti mirusių. Turime tęsti pradėtą 
jų darbą. J. Bolevičius kaip lietu
viškai, taip ir angliškai kalbėjo 
su puikiu tarimu. Jis buvo atva
žiavęs į Chicagą su amerikiečių 
teatru, vaidinti “The Great 
White Hope”.

I. Sakalas pastebėjo, kad ne vi
sų mirtis žmonėms liūdesį suke
lia. Buvo žmonių, kaip Stalinas, 
Hitleris, Neronas, kuriems mi- 
rusžmonės tik džiaugėsi.

Apygardos pirmininkas sol. A.
Brazis.šiltai pasveikino J. Bolevi- 
čįų. Juodu dažnai matydavęs! 
New Yorke, kai vienas buvo Me
tropolitan operoje, o antras tea
tre. Jr jis ragino neužmiršti savo 
artimųjų, iškeliavusių amžiny
bėn.

Po kalbų sekė meninė progra
ma, kurią atliko vyčių choras ir 
sol. A. Brazis. Buvo pagiedota 
Vanagaičio “Malda” ir J. Strolios 
“Težydi vėlei Lietuva”. Paskuti- 
Jiioji daina buvo išpildyta kartu 
su solistu A. Braziu. Chorui diri
gavo jo vedėjas F. Strolia, akom
panavo J. Byanskas.

Choro pirmininkas V. Bilita
vičius dėkojo prisidėjusiems prie 
programos paruošimo. Pirminin
kas V. Paliulionis padėkojo visiem 
už dalyvavimą ir paprašė kun. 
J. Savukyną sukalbėti maldą. 
Antrą valandą po pietų vyčių sa
lė tuštėjo. Ore lakstė geltoni me
džių lapai, vis daugiau ir dau
giau apklodami žemę. Su liūdna 
rudens nuotaika skirstėsi vyčiai, 
to minėjimo gražius įspūdžius gi
liai savo širdyse paslėpę. E.P.

šeinių vis. Patraukę į Dzūkiją, 
tokių pavyzdžių rastume de
šimtis.

Ar panašiai negalėjo atsitik
ti su kai kuriais, kurių biogra
fijas kai kas iš mūsų taip ati
džiai studijuoja tarybinėje en
ciklopedijoje ir pagal ten pas
kelbtus duomenis pasidaro iš
vadas, kad tam c r kitarų žmo
gui jau nebebuvo kada partiza
nauti.

RELIGINIAI MOMENTAI 
OKUP. LIETUVOS SPAUDOJ

Nesitikėkime, kad ateistinė
je okup. (Lietuvos spaudoje bū
tų talpinami oficialūs religiniai, 
teologiniai ar filosofiniai straips 
nai„ kad ten savo mintis galėtų 
laisvai dėstyt tokie katalikų fi
losofai, kaip prof. A. Maceinas, 
dr. J. Girnius ar kuris kitas. 
Bet, bevartydamas okup. Lie
tuvoje leidžiamų žurnalų “Kul
tūros barų” š. m. numerius, pa
stebi vieną kitą akimirką, kur 
iškeliamas ir religinis momen 
tas.

Vaižganto 100 metų gimimo 
sukakties nrpg'a “Kultūros ba
ruose” paske’btas ilgas repor
tažas iš Kulių bažnytkaimio 
Žemaitijoje, ku" vra tekę Vaiž
gantui vikarauti. 1790 m. sta
tytoje klebonijoje, kur kadaise 
gyveno Vąižgantas, dabar yra 
vaikų daržėlis ir kraštotyros 
muziejus. korespondentas su 
pasipiktinimu pastebi, kad Vaiž 
gantui nėra jokios paminklinės 
lentelės. Taip, tai tarybinės val
džios apsileidimas... Toliau at
kreipiame dėmesį į Kuliuose pre 
mijuotas šiuo metu dvi gražiau 
šiai sutvarkytas sodybas. Tai 
Zuzanos Vėngalici f r n Molf 
Liutiko sodybos. V patinga 
Adolfo Liutiko sodyba? “Prie 
senoviškos Liutiko sodybos su 
keturšlaičiu stogu — koplytstul 
pis su skulptūromis...”, rašoma 
“Kultūros baruose’”

Malonu, kad šį kartą tolimuo
se Kuliuose buvo išskirta sody
ba su lietuvių tikėjimo simbo
liu — koplytstulpiu ir premijuo
ta. Toks gestas liudytų provin
cijos išsivadavimą iš Stalino lai 
kų barbariškumo, kai kryžiai 
ir koplytstulpiai buvo be palio
vos naikinami.

Kitame ‘^Kultūros barų” nu
meryje telpa įdomus laiškas 
iš Kamajų: “Su naujakurių kol
ūkiečių grupele mes visą dieną 
vaikštinėjome po Kamajus, 
džiaugdamiesi gerai tvarkomo
mis sodybomis, parduotuvėmis, 
visuomeniniais - ūkiniais pasta
te is. Net bažnyčia ivoru paliko 
gerą įspūdį, nes ją šeimininkiš- 
"kai tvarko rūpestingas klebo
nas. Tačiau, kai pavakary nuė
jome j miestelio t •.įtr” esančius 
Kultūros namus, labai nuliūdo- 
mc. Kultūros n« na5, kep buvo 
prieš 15 metų sename prieška
rinio ubagyno name, taip ir pa
siliko. Medinis namas dabar ap
verktinoje būklėje, neremontųo 
jamas, grindys įr lubos išpuvu
sios, langai uždangstyti mels
vais ir žalsvais skarmalais...”

Iš šios atviros užuominos ga
lim susidaryti įspūdį, kodėl į 
Lietuvą nuvykę turistai laiko
mi Vilniuje ar vežiojami tik po 
kurortus, bijant jiems parodyti 
tikrą Lietuvos provincijos vaiz
dą.

NAUJAS LIETUVIŲ 
SPALVOTAS FILMAS

Artimiausiu laiku tėvai jė
zuitai plačiajai visuomenei pa

rodys naują spalvotą filmą 
“Jaunimo centrą”. Iš pavadini
mo gal atrodys, kad tai bus pro 
pągąndinis filmas. Bet. du kar
tus pažiūrėjus šį naują, kun. 
A. Kezio kruopščiai parengtą 
spalvotą filmą, įspūdis gavosi 
toks: tai šimtų lietuvių veidų 
ir lietuviškų kultūriniu bei vi
suomeninių įvykių galerija, ga
biai ir monumentaliai paruošta 
ne tik mums, ,hpt ir ąteįnančiom 
kartom ir būsimajai laisvai Lie
tuvai.

Vienu kitu sakiniu .noriu pri
statyti filme užfiksuotų įvykių- 
jr dalies asmenų sąrašą: Chi
cagos aukšt. lit. mokykla, Pe
dagoginis lituanistikos institu
tas, tautinių šokių šokėjai, skau 
tai, skautų Kaziuko mugės LB 
cv ir tarybos posėdžiai, taip pat 
PLB valdybos narių veidai, A.

1 Kepalaitės išraiškos šokiai, akt. 
i A. Dikinis, sol. Pr. Bičkienė, 
i muz. P. Armonas, pianistas A.
' Vasaitis, poetas K. Bradūnas, 

akt. L. Barauskas, V. Karosai
tės ir J. Puodžiūno baletas, Ka
riuomenės šventės minėjimas, 
Birželio įvykių minėjimas su Si
biro tremtine ir knygų autore 
mokyt. S. Rūkiene, J. Bačiūno 
laidotuvės, diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis lanko Jaunimo 
'centrą, Teatro festivalis, San
taros rengtas paskaitų ciklas 
“Lietuva ir mes”, dailininkų 
Petravičiaus, Kurausko, Jamei- 
kienės, Valeškos, Dargio, Ka
siulio, Vizgirdos, Kaupo,' Ba- 
kio ir kt. kūriniai, taip pat vei
dai šių meno žmonių: P. Alek
sos, Z. Sodeikienės, V. Petra
vičiaus, Bakio, J. Pautieniaus, 
J. Mieliulio, Daugvilos, Kele- 
čiaus, Bulotaičių ir eilės kitų.

Filmas toks įdomus, turtin
gas ir apima tiek daug veidų 
bei vaizdų, kad trumpam straip 
snyje sunku viską net paminė
ti. Premjeros metu filmui žo-į 
dinį tekstą duos Birutė Vinda- 
šienė. Pažymėtina, kad visi fil
me vaizduojami įvykiai yra už
fiksuoti vienų metų bėgyje Jau 
nimo centre, todėl jis pavadin
tas tuo vardu. VI. Rmjs

įIs your home SAFE*?

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

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

akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS / 

2801 West OSrd Street
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v„ šeštadieniais 10—1 p.p 
Ligoniai priimtai pagal susltarlma.
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Dr. Ant. Rudoko kabineto per&mS
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street

TEL. GR 8-2400
Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. Ir 

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

Ofiso HE 4-1818 KEZ. FR 8-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.
Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-8980

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

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

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

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

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

Akušerija ir motery ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800; Namu 925-7697

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

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

Telef. — 423-2660
D R. L RINGUS

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 ap point ment)

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.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl. 
Kabineto tel. 687-2020

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susltarlma

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410
Rez. GRovellUll 6-0017 

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IK KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą

Telef. veikla 24 vai.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7158 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1188
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimo.

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

antrad. ir penkt. l—4 vai. 
Valandos pagal susitarimo

PIRKITE APSAUGOS BONUS

3 mėn. 
5.00
4.50
5.50

mėn = 
2.00 = 
1.75 =
2.25 B

• Redakcija dirba kasdien 2 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 2 
«:30 — 12:00

• Administracija dirba kas- 2 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- 5 
niais — 8:30__12:00. S

Hiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir clilrurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street

TELEFONAS 925-8298 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2852 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 lki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimo.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-819ft
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street*

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vok. 

Trečiad. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospect 8-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

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

ir kitu laiku pagal susitarimo

Tel. ofiso PR 8-0448, 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. ▼. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimo

Ofiso tel. 787-2141 Namu 838-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Lietuvių chartos

DVIDEŠIMTMEČIUI PRAĖJUS
LENKIJA TARP DVIEJU PLĖŠIKŲ
Religinis ir ūkinis gyvenimas komunistinėje Lenkijoje

Lietuvių charta, paskelbta
Vyriausio Lietuvos išlaisvini
mo komiteto 1949 m. birželio 
14 d., yra pagrindas lietuvių 
(bendruomeniniam gyvenimui, 
kuris sukurtas išeivijos sąly
gose. Kaip valstybei konstitu
cija, taip bendruomenei yra 
Lietuvių charta, nes ja remia
si visi įstatai, statutai ir po
tvarkiai. Vienuolikoj savo skir 
snių charta labai sutrauktai 
pagrindžia tautinio gyvenimo 
dėsnius, atremtus į tautą, tau
tybę, kalbą, šeimą, tautinę kul 
turą, valstybingumo siekimus, 
mokyklą, draugijas, lietuvišką 
spaudą, istoriją ir tautinį so
lidarumą. Dviem skirsneliais 
ji primena išorines tautines 
žymes ir lojalumo gyvenamam 
kraštui reikalą. Tai ir viskas, 
ko reikia, kad lietuviai išeivi
joje galėtų kurti prasmingą 
tautinį gyvenimą.

Tačiau, anot PLB pirm. S. 
Barzduko pareiškimo, bendruo 
menininkų ir laikraštininkų su 
važiavime, “Lietuvių chartos 
sėkla krito į nevienodą žemę. 
Vieniems ji tapo “lietuviška e- 
vajigelija” — įpareigojimais 
lietuvio sąžinei. Kiti pro Lie
tuvių chartą praeina negirdo
mis, lyg jos visai nebūtu ir 
jos mums nereikėtų’’. Bet lieka 
neatsakytas klausimas, kodėl 
net pagrindinis dokumentas, 
kuriuo remiantis sukurta lais
vojo pasaulio lietuviška šeima, 
tapo mažai reikšmės turinčia 
rezoliucija, kuri jau pradeda 
ma užmiršti. Jei ir norėtų kas 
šią chartą pakeisti, ką duo
tų jos vieton, kad būtų pagy
vintas lietuviškas gyvenimas’ 
Juk iš tikrųjų lengva pakeisti 
įstatus ar statutą, bet nega
lima lengvai keisti konstituci
nius pagrindus, nenorint keisti 
esminių tautinio gyvenimo dės
niu

Vis dėlto, net dvidešimtme- 
čiui suėjus, nereiktų laikyti 
chartą pasenusia, o kaip t’k 
į ją pažvelgti dabarties aki
mis, kad jos galia būtų atnau
jinta. Gal daugelis ją pradeda 
pamiršti ar kai kas apie ją 
permažai težino, bet tai kaip 
tik labiau įpareigoja bendruo
menės vadovus dažniau iškelti 
jos principus, pristatyti ją nau 
joje šviesoje ir parodyti jos 
paskirtį.

*
Kai skaitai šį tautinio ir 

bendruomeninio gyvenimo do
kumentą, net šiandien pirmu 
žvilgsniu jis niek o nestokoja. 
Jis apima pagrindines laisvo 
žmogaus teises ir pareigas tau 
tai. Jis pabrėžia tautinius įsi
pareigojimus ne tik savai ben
druomenei, bet ir žmonijai. Jis 
kalba apie lojalumą tam kraš
tui, kuris daugeliui yra tapęs 
prieglauda ar antrąja tėvyne. 
Bet kai grįžti praeitin prieš 
dvidešimtį metų ir dabarties 
realybėn, tai vėl sustoji prie jo 
fragmentiškumo. Vyresnieji, 
kuriems dvidešimties metų tar 
pas nesudilo, lengvai įžvelgia 
jo taikymą ano meto sąly
goms. Jaunesnieji, kurių tikro
vinis gyvenimas prasidėjo vė
liau, žvelgia į šią chartą, kaip 
į įsakymus, varžančius asme
ninę laisvę, kaip į tikslų susiau 
rinimą, kuriuo norima visus 
įrėminti siauroje aplinkoje.

Ar tie priekaištai atitinka 
tikrovę, negalima atsakyti vie
nu teigimu ar neigimu. Rei
kia tik pastebėti jau dabar lie
tuvišką bendruomenę sudaran
čių žmonių nusiteikimus ir pa

Spaudoj ir gyvenime

KUZNECOVAS APIE RUSIJĄ
Į vakarus pabėgęs Kuznecovas 

savo rašte, išspausdintame “Rus- 
skoe Slovo”, o lietuviškai perteik
tame “Darbininko” 69 n-ry, rašo 
apie Sovietų Sąjungą:

“Dieve mano, nelaiminga ša
lis, iki ko ji priėjo, jeigu net ele
mentarus reikalavimas “Laikyki

žiūras į tautines vertybes ir 
pamatysime, kad kiekviename 
krašte yra didelių skirtumų. 
Juk bendruomeninė organizaci 
ja neprigijo Pietų Amerikos 
tokiuose kraštuose, kuriuose 
naujųjų ateivių buvo mažuma, 
o persvarą turėjo vyresnioji 
karta ar ten gimusieji lietu
viai. Ten reikėjo ieškoti naujų 
organizacinių formų, skirtin
gomis priemonėmis siekiančių 
tų pačių tikslų. Šiuo atveju 
kalba buvo ir tebėra tautinės 
bendruomenės ryšys, bet daž
nu atveju jau ne lietuvių kal
ba, o ispanų, portugalų. Tai 
nemėginama teisinti. Bet tik
rovė ieško platesnio pagrindo, 
būtent, kad ir svetima kalba 
nebūtų kliūtis siekti tautinių 
tikslų ir ugdyti tautinę dva
sią.

Kur lietuviškos bendruome
nės yra tokios pajėgios, kad 
gali išlaikyti savas mokyklas, 
jas kurti turi būti visų rūpes
čių centras. Bet ir neturėjimas 
savos mokyklos negali būti 
kliūtis apsijungt nei jaunimui, 
nei vyresniems. Reikia ieškoti 
ir kitų būdų stiprinti tautinį 
susipratimą.

*
Betgi opiausias klausimas iš

eivijoj yra lietuviška šeima. 
Teisybė, kad, kaip chartoje sa
koma, šeima yra tautos gyvy
bė. Tai yra mūsų troškimas, 
pastangų viršūnė ir rūpesčių 
rūpestis. Bet tikrovė yra kas
kart vis liūdnesnė, nes jauni
mas daugiau maišosi svetimų
jų tarpe universitetuose, dar
be, profesiniam gyvenime ir 
vis didesniais skaičiais kuria 
mišrias šeimas. Ar yra kokių 
priemonių tai sulaikyti, niekas 
negali duoti tikslaus atsaky
mo. Greičiau, kad ne, nes juk 
ir praeityje daugybė mūsų tau
tiečių kūrė šeimas su svetim
taučiais. Vieni iš jų pasken
do svetimoje jūroje, kiti tapo 
net dideliais kovotojais už lie
tuvių tautos teises ir nepri
klausomybę. Charta šiuo at
žvilgiu duoti daugiau, kiek y- 
ra davusi, negali, bet užtat ne 
vienas vien dėl įsakomos for
mos yra nutraukęs net ryšius 
su sava bendruomene.

Nors šis klausimas ir yra 
nepaprasto jautrumo, bet prieš 
jį negalima užmerkti akių. Jį 
reikia spręsti mūsų visuome
nės vadams ne tik chartos dės
niu, bet atsiremiant tikrove, 
kad tautinės gyvybės ir gyvų 
lietuvių išliktų daugiau net ir 
sunkiausiose išeivijos sąlygo
se. Jokiu būdu neturime pra
rasti nė vieno, kol jis pats ne
nutraukia ryšio su savo tauti
niu kamienu, o kaip tik net ir 
svetimtautį patraukti savo pu
sėn, kad jis kalbėtų mūsų tau
tos reikalais ir stiprintų mūsų 
balsą viešumoje.

Lietuvių chartos jokiais mo
tyvais, net ir dėl mišrių šeimų 
nedalios, nereiktų atmesti. Ją 
reikia išlaikyti ir atremti jos 
dvasia tautinę gyvybę. Tačiau 
tiek Vliko, tiek juo labiau PLB 
valdybos ir seimų pareiga yra 
šį pagrindinį dokumentą pra
plėsti, kad jis apimtų bent di
desnę išeivijos dalį, taip išryš
kinti, kad jis visiems būtų su
prantamas, ir taip pagrįsti, 
kad jis dar labiau stiprintų 
tautinį sąmoningumą. Tikro
vės įtakas reikia gerai pažinti, 
kad praeitis ar dabartis nebū
tų kliūtis kurti kultūrines ir 
tautines vertybes tautos atei
čiai. Pr. Gr.

tės konstitucijos” arba “Nekiš
kite į lagerius nekaltų” daros po
litinės kovos, narsumo ir hero- 
jizmo viršūnė!

Taip, aš lenkiuosi prieš Si- 
niavskį ir Solženiciną, genero
lą Grigorenko ir Litvinovą. Jie 
— kaip krikščionys kankiniai ei-

i

Pokarinė komunistinė Lenki
ja yra Sovietų Sąjungos satelitinė 
valstybė. Ta prasme jos žmonių 
gyvenimas daug kuo skiriasi nuo 
tos santvarkos, kurią Sovietai 
primetė eilei pavergtų tautų, in
korporuodami jas į Sovietų Sąjun 
gą ir tuo paversdami savo kolo
nijomis. Prie tokių šalių, priklau
so ir Lietuva.

Tuo tarpu Lenkija nebuvo į 
Sovietų Sąjungą įjungta. Tai di
delis skirtumas, nes viduje jai 
palikta žymiai didesnė laisvė tvar
kytis ūkiškai ir dvasiškai. Nors 
Lenkijoje rusai nuolat laiko apie 
300 - 400,000 kariuomenės, ta
čiau ji bent tuo tarpu nesikiša į 
Lenkijos vidaus reikalus. Padėtis 
kiek primena Sovietų bazes Lie 
tuvoje 1939 -1940 metais. Tačiau 
nėra abejonės, kad rusų kariuo
menė iš bazių pajudėtų kiekvie
nu momentu, jei lenkai bandytų 
rusams priešintis ar panorėtų di
desnio suverenumo teisių. Lenkai 
tai žino ir taikstosi. Kiekvienas 
lenkas supranta, kad komunisti 
nis režimas jiems yra prievarta 
primestas ir kad jam priešintis 
būtų labai negudru. Tauta, per 
II pasaulini karą ir sukilimų metu 
išliejusi daug kraujo, dabar moka

na tiesiai į žvėris, iš anksto žino
dami, kas jų laukia. Bet tai, ką 
jie skelbia —kompromisas. To
dėl jiem tai ir leidžiama.

O kovotojų be kompromisų - 
net į areną neišleidžia. Kovoto
jus be kompromisų dusina tam
siuose požemiuose, ir jų šauksmų 
neišgirsi.

Tai vis atsakymas į klausimą, 
kodėl aš nepasilikau Rusijoje”.

Kuznecovas žavisi vakarietiška 
laisve:

“Kai aš skaičiau “Dolgij marš” 
(Ilgas žygis), aš galvojau: “Tai 
laimingas rašytojas — net apie 
kariuomenę ir apie tą gali rašyti, 
kaip randa reikąlinga”. SSSR ka
riuomenė tokia pat šventenybė 
kaip ir partija. Apie ją tegalima 
rašyti gera, geriausia ir dar gerų 
geriausia...”

“Chicago Tribūne” knygų ap
žvalgos priede lapkr. 2 d. R. 
Lassonas primena, kad W. Sty
ros dienrašty “N. Y. Times” 
kėlė priekaištų Kuznecovui dėl 
pabėgimo - tai galį apsunkinti 
pasilikusių padėtį. Bet pats Sty- 
ronas apie savo įspūdžius Rusi
joj tame pat straipsny rašė, kad 
jis liberališkesnius rašytojus ra
do Sovietuose taip nepakenčia
mai prispaustus, kad jis pats des
peratiškai panoro greičiau iš Ru
sijos išvažiuoti Lassonas ir klau
sia: kur Styrono logika, kad tą 
pasilikimą Rusijoje, kurį sau lai
ko netoleruotinu - nepakeliamu, 
jis skelbia privalomu kitiems?!

J. Žvilb. |

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANA VIČIUS

Yra verta susimąstyti, kodėl tokia didelė šios galvo
senos vertybė, kurią jie vadino Aš, išvirto palyginti ne
laiminga filosofija. Nėra abejonės, kad asmuo, suvok
tas šioje galvosenoje, yra didelė vertybė. Tas asmuo yra 
absoliutinis. Jis tik vienas yra tikroji būtis, t.y. esanti iš 
savęs. Tačiau ši būtis šioje sistemoje turi du didelius 
susiaurinimus: ji nepakenčia kitos būties šalia savęs, 
o kito asmens ji tiesiog bijo. Ketvirtoji bramana tai 
aiškiai pasako: “Jis bijo, dėlto kiekvienas, kuris yra 
vienišas, bijo.” Čia pat bramanos autorius stengiasi 
tą baimę nugalėti. Apie bijantį Aš jis toliau rašo: 
“Jis manė: kodėl man reikia bijoti? Dėlto jo baimė 
praėjo. Ko man reikia bijoti? Iš tikrųjų baimė ky
la tik dėl kito.”

Šis baimės nugalėjimas, tačiau yra labai neto
bulas. Tik dėl to Aš nebijo, kad nėra kito asmens, 
kurio reikia bijoti. Šis Dievas nusiramina tik savo 
vienišume.

Kai mes įsižiūrime į šiuos bramanizmo svarsty
mus, nauja šviesa prieš mūsų akis iškyla senos krikš
čioniškos tiesos, kurių žavumo mes anksčiau taip ryš
kiai nematėme. Kaip nuostabiai gražiau šiame kon
tekste atrodo, kad krikščioniškas Dievas, kovodamas 
su blogiu, nesunaikina pasaulio. Kaip gražu yra, kad 
jis nebijo šalia savęs kito asmens. Jis ne tik jį ku
ria, bet sukūręs leidžia jam laisvai reikštis ir net ne
siskaityti su pačiu kūrėju. Kaip gražu, kad jis ne tik 
nenaikina blogo asmens ir jo nebijo, bet pats asme
niškai eina jam į pagalbą.

BRONIUS KVIKLYS

branginti savo žmonių gyvybes.
Lenkijos komunizmas, oficia- 

Į liai vadinamas socializmu, yra 
I savotiškas ir žymiai skiriasi nuo 
rusiško komunizmo. Lenkams iš 
esmės pavyko išlaikyti nesugriau
tą žemės ūkį, išsigelbėti nuo kol- 

! chozinės sistemos, paaukojus 
I jai tik nedidelę žemdirbių dalį. 
Lenkijos socializmas leidžia savo 
piliečiams gana laisvai kritikuo
ti valdžios veiksmus. Piliečiai ga
li visiškai laisvai į užsienį, net į 
JAV-bes keliauti, emigruoti. Len
kijos seime greta komunistų par
tijos dar yra atskira ūkininkų par
tija, Demokratinė partija, Kata
likų grupė ir viena bepartinė par
tija.

Tebesilaikoma religijos

Patys lenkų komunistai iš es
mės nėra tokios rūšies kaip Mas
kvos komunistai. Marksizmas, 
pagrindinė komunizmo žymė, 
Lenkijoje nebrukamas prievarta. 
Taigi Varšuvos universitete po 20 
metų marksizmo praktikos mar
ksistų tėra 1 proc., ir komuniz
mo vadai dėlto perdaug nesijau
dina.

Religinis gyvenimas Lenkijoje 
visiškai kitaip tvarkomas kaip 
Lietuvoje. Lenkai — didžiulė tau
ta, 30 milijonų gyventojų masė. 
Krikščionybė čia turi tūkstanties 
metų tradicijas. Ji vadinama Len
kijos tikėjimu ir yra taip į tautą 
įaugusi, kad ir komunistų vadai 
nesiryžo bandyti ją išplėšti. Nė
ra abejonės, kad, jei Lenkijoje bū
tų buvusios taikomos tokios prie
monės kaip Lietuvoje, lenkų gy

ventojai būtų sukilę prieš komu
nistinę valdžią, būtų įvykęs di
džiulis kraujo praliejimas ir Mas
kvai būtų reikėję Lenkiją oku
puoti.

Žinoma, tokią okupaciją gali
ma labai greitai įvykdyti. Bet 
Maskva gerai žino, kad Lenkiją 
nelengva valdyti. Taigi komunis
tinė vyriausybė buvo priversta 
pasirinkti švelnesnį vidurio su 
katalikais sugyvenimo kelią.

Šiuo metu Lenkijos mokyklų 
klasėse dar tebekabo kryžius, ti
kybos dalykas tebėra oficialiame 
mokslo plane, socialistiniame 
krašte nėra bedieviškų mokyklų. 
Šešiuose tūkstančiuose Lenkijos 
katalikų parapijų yra 15,000 val
džios apmokamų kunigų. Valsty
bė padeda išlaikyti katalikų uni
versitetą Liubline, aukštąją te
ologijos mokyklą Varšuvoje, 40 
kunigų seminarijų, kunigai ir klie 
rikai atleidžiami nuo karinės 
prievolės, visame krašte tebėra 
netoli 3000 vienuolynų.

Sekmadieniais ilgos tikinčiųjų 
virtinės skuba į bažnyčią. Reli
ginės gyvenimo apraiškas gali
ma visur vaizdžiai matyti. Daž
nai žmonės, eidami gatve ar va
žiuodami viešomis susisiekimo 
priemonėmis, meldžiasi, žegnoja
si, klūpo ant šaligatvių. Dažnai 
jie gieda religines giesmes, ypač 
“Mes norime Dievo”. Visur su 
dideliu uolumu švenčiamos reli
ginės šventės. J garsiąją Čensta- 
chavą prie Dievo Motinos paveik
slo tebeplaukia tūkstančiai mal
dininkų, kiekvienais metais ke
liuose sustabdydami dviem savai
tėm bet kokį judėjimą viešais ke
liais. Lenkijos katalikų Bažnyčia 
nėra “tylinčioji Bažnyčia”.

Kapitonas St. M. Anderson ir jo sūnus Stanley Jr. yra abudu geri la
kūnai ir drauge vairuoja United Airlines lėktuvą.

Tai yra religiniai sakiniai. Tačiau anapus jų sto
vi ir brangi Vakarų kultūros filosofinė tiesa, kuri yra 
ne mažiau nuostabi, negu jaudinanti, kuri apsaugojo 
šią kultūrą nuo pasimetimo. Tai yra tiesa, kad šalia 
absoliučios, iš savęs egzistuojančios būties, yra ir ne
būtina būtis, t.y. pasaulis ir žmogus. Indai taip su
vokė Dievą ir taip suvokė asmenį, kaip Dievą, kad pa
saulis jiems beveik išnyko iš realybių tarpo.

Moderni bedievybė nori eiti priešingu keliu, bet 
Į panašiai vienašališku keliu. Ji nori suvokti tik pojū
čiais apčiuopiamas realybes ir jose statytis sau pas- 

; tovią buveinę. Bet tai yra ne mažiau klaidinantis ke
lias.

Kai mąstome apie bijančio Aš sąvoką Indijos gal
vosenoje, nesunku yra atsekti, kaip ji yra susidariu
si. Ji yra psichologinės kilmės, žmogus šį absoliutų 
Aš priėjo, nusižiūrėdamas į save. Jo asmuo yra ri
botas, dėlto ir absoliutinį Aš jis neįstengia suvokti 
kitaip, kaip ribotą, ši Dievo sąvoka nėra išvesta pvz. 
filosofinių dėsnių pagalba, sakykim, kaip visuotinė 
priežastis. Taip pat ši sąvoka nėra jiems pasilikusi 
iš pirminio žmonijos apreiškimo. Ji yra grynai žmo
gaus dvasios padaras ir, reikia pasakyti, puikus pa
daras, tik ne galutinai atlaisvintas nuo žmogiškų ap
ribojimų.

Kai įsižiūrime iš arčiau į šį bramanos Aš, jis 
mums atrodo greičiau ne tiek Dievas, kiek pirminis 
žmogus. Jo baimė kito asmens išduoda prieš mūsų 
akis greičiau žmogų, nutrūkus jo santykui su Dievu, 
kuris visko bijo, negu Dievą. Iš tikrųjų daug prasmės 
yra tose pastabose, kurios apie Indijos kultūrą sako, 
kad ji yra kaip kultūrinis Liuciferio ir gimtosios nuo
dėmės pakartojimas.

MOTERS SUKŪRIMAS
Jeigu Dievas neturi kūrybos iš nieko galios, tai 

pasaulio ir žmogaus atsiradimą reikia aiškinti kitais

Pingvine, atvežta iš pietinio žemės pusrutuulio į Clevelando zoologijos 
sodą, sumaišė metų laikus: mano, kad dabar;, pavasaris, deda kiauši
nius ir ruošiasi perėti

Katalikai laimingi, turėdami 
gerus vadus. Iš jų ypač išsiskiria 
visų labai gerbiamas kardinolas 
Višinskis. Ne tik didelis katali
kas, bet ir geras patriotas. Jo įsa
kymu visose Lenkijos bažnyčiose 
meldžiamasi už naująją vakarinę 
Lenkijos Oderio — Neissės sie
ną. Tačiau jis griausmingu bal
su šaukia prieš gimimo kontrolės 
piliules, nors Lenkijos valdžia ir 
nėra labai linksma, kai kasmet 
krašte gimsta 500,000 kūdikių, 
nes neįstengia visiems parūpinti 
darbo, o nedarbas vis labiau pur 
to Lenkijos pamatus.

Wladislaw Gomulka

Lenkijos komunistų vadas ir 
valstybės galva yra Wladislaw 
Gomulka. Lenkai jį taip pat ger
bia. Tai senas lenkų komunistas, 
dar Pilsudskio laikais kaip politi
nis emigrantas išėjęs komuniz
mo mokyklą Maskvoje. Stalino 
laikais jis buvo atleistas iš vy
riausybės ir išmestas iš komunis
tų partijos, 1951 -1955 m. suim
tas ir be teismo kalintas. 1955 m. 
rehabi lituotas. 1956 m. vykusiu 
būdu išsprendė Poznanės riau
šių problemą ir tais pačiais me
tais buvo išrinktas pirmuoju sek
retorium. Lenkai gerbia, kad jo 
dėka Lenkija tada išvengė Ven
grijos (ar vėliau Čekoslovakijos) 
likimo. Jis vadovavo Lenkijos 
“nustalinimui”, nors visų vilčių 
ir nepateisino. Šiaip ar taip jis y- 
ra tautinis lenkų, ne maskvinis 
komunistas.

Lenkų tauta II pasaulinio ka
ro metu neteko 6 milijonų gy
ventojų. Žiauriausio likimo su
laukė 3,5 milijono Lenkijos žy
dų, iš kurių tik 60,000 išliko gy
vi. Pokario metais Lenkija buvo 
kompensuota geromis rytinės Vo
kietijos žemėmis. Tačiau jos nau
joji vakarinė siena ligi šiol di
džiųjų valstybių ir pačios Vokie
tijos nepripažinta. Tai kelia len
kams didelių rūpesčių ir jie, no
rėdami išlaikyti naujas žemes, 
noroms nenorams turi glaustis 
prie Sovietų Sąjungos, kurios dė
ka tas žemes gavo.

Reikalas sugyventi su rusais
Lenkai iš esmės nemėgsta nei 

vokiečių, nei rusų: amžių bėgyje

būdais. Žmogaus kilmei išaiškinti upanišados turi šito
kį pasakojimą.

Pats, būdamas vienišas, savo buvime nejautė jo
kio džiaugsmo. Nepaisant to, kad jis bijojo kito as
mens, “jis norėjo antrininko. Jis buvo toks platus, 
kaip vyras ir žmona kartu. Jis tada padarė, kad Pats 
suskiltų į du, ir taip atsirado vyras “pati” ir mote
ris “patni”. (Atkreipkite dėmesį į šių žodžių pana
šumą lietuvių kalbai). Yajnavalkya, turėdamas prieš 
akis šią žmogaus kilmę, kalbėjo: “Mes visi dėl to esa
me, kaip viena varlių geldelės pusė. Tokiu būdu atsi
radusi tuštuma yra užpildoma žmonos. Jis apkabino 
ją ir gimė žmonės.”

Žmona tačiau mąstė: “Kaip jis gali mane apka
binti po to, kai yra mane išdavęs? Aš turiu slėp
tis.” Toliau bramana pasakoja, kaip žmona pavirto 
karve, o vyras buliumi. Panašiai atsirado ir visos ki
tos gyvulių poros. “Ir taip jis sukūrė visa, kas gy
vena poromis, iki skruzdžių.”

Čia mes turime vieną iš tų padavimų, kurie pa
sakoja, kad gyvuliai yra išsivystę iš žmonių. Pana
šių minčių tautų tradicijose pasitaiko ir kitur, nors 
ne daug. Wilhelm Koppers sako, jog tautų mokslas 
nežino atvejų, kad žmonės būtų išsivystę iš gyvulių. 
Apskritai žmogus yra vienu ar kitu būdu išvedamas 
iš aukštesnio šaltinio. Taip ir šiuo atveju žmogaus 
lyčių skirtingumas yra kildinamas iš Paties suskilimo. 
Nors Pats mūsų supratimu nėra visagalis Dievas, ta
čiau jis yra daugiau negu žmogus, nes gali savo pri
gimtį pakeisti.

(Bus daugiau)

abudu kaimynai yra daug nuos
kaudų pridarę. Taigi teisingai 
Varšuvoje sakoma: “Mes esa
me tarp Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos ant kryžiaus prikalti, 
lyg Kristus tarp dviejų latrų”. 
Kuris iš tų “latrų” yra “gera
sis”, lenkai tiesiai apie tai nekal
ba. Tačiau neoficialiai išsitaria
ma, kad karo metu sumuštas vo
kietis esąs geresnis...

Per 25 metus Lenkija atsistatė 
ir ekonominis gyvenimas esąs da
bar kiek geresnis kaip buvo Pil
sudskio laikais. Tačiau kaime ir 
mieste trūksta prekių ir pinigų 
joms pirkti. Lenkijoje tad labai 
populiarus žodis “nema” (nėra). 
Darbininkas už savo savaitinį 
uždarbį gali prekių pirkti tiek, 
kiek Amerikoje jis perkasi už vie
nos dienos uždarbį.

Gal todėl ir komunizmas len
kams giliai į širdį nesminga. Čia 
niekas nesilaiko maskvinių šab
lonų, ar elgesio formų. Atvirkš
čiai, visur pastebėsi tik “buržua
zinio” gyvenimo formas. Vyrai vi
sur ir visada bučiuoja rankas mo
terims. Lenkijoje nėra “draugių”, 
nėra ir moterų, yra tik “ponios”, 
“damos”, kurių galvos prancū
ziškomis frizūromis papuoštos. 
Lenkai labai mėgsta teatrus ir ka
vines, nors pastarosiose trūksta 
kavos ir pyragaičių. Lenkai daug 
kalba apie literatūrą, meųą, mu
ziką, baletą, bet mažai apie poli
tiką.

Lenkai žino, kad laisvieji vaka
rų kraštai Lenkijos reikaluose 
prieš rusus nepadės, net neuž
tars. Vienintelė išeitis — sugy
venti su rusais. Ir lenkai stengia
si.

ARMĖNŲ BAŽNYČIA
Popiežius Paulius VI-sis spe

cialiu raštu pasveikino armėnų 
Bažnyčios vyriausią vadovą So
vietų Sąjungoje Vasgeu I-jį mi
nint jo amžiaus 60 metų sukak
tį. Ta proga Šv. Tėvas pareiš
kė solidarumą armėnų vyskupų 
konferencijai ir į įrengiamą ar
mėnų vyskupų suvažiavimą pa
skyrė du (katalikų atstovus — 
stebėtojus, krikščionių vienybės 
sekretoriato narį tėvą Pierre 
Duprey ir tėvą Jerome Hamer.
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NAUJĄ MIŠIŲ TVARKA 
ĮVEDANT

Nauja Bažnyčios gyvenimo epocha 

(J. VAIŠNORA, MIC

Kiekviena naujovė sukelia 
tam tikrą sąmyšį. Vieniems ji 
yra pažangos ženklas, kitiems 
praeities, tradicijos paneigimas. 
Vieni naujoves giria, kiti pei
kia pagal savo asmeninius nu
siteikimus. Nenuostabu tad, kad 
naują Mišių tvarką paskelbus 
ir kai kuriuose kraštuose, pvz. 
Italijoje pasiskubinus jį įvesti, 
kilo įvairių balsų ir vertinimų. 
Bene ryškiausias yra kardino
lų Ottaviani ir Bacci pasisaky
mas ir kreipimasis į popiežių 
su prašymu, kad atšauktų nau
ją Mišių tvarką ir paliktų iki 
šiol buvusią.

Tiem dviem kardinolam at
rodė, kad naujoji Mišių sant
varka, kai kurie Mišių apibrėži
mai yra klaidingi ir tiek Tri- 
dento susirinkimo mokslui apie 
Mišias, tiek tradicijai priešin
gi-
Bu kardinolai prieš pakeitimą

Kardinolų Ottaviani ir Bacei 
prašyme skaitome: “Nors ir 
trumpas, bet kritiškas rinkti
nės teologų, liturgistų ir sielų 
ganytojų grupės pasisakymas, 
kurį čia pridedame (tai 30 psl. 
spausdinta studija) rodo, kad 
naujoji Mišių tvarka dėl savo 
naujų elementų, kuriuos galima 
įvairiai aiškinti, dėl nutylėtų ir 
neaiškiai nusakytų sąvokų tiek 
visumoje, tiek paskirose dalyse, 
rodo nutolimą nuo šv. Mišių ka
talikiškos teologijos, kuri buvo 
suformuluota Tridento susirin
kimo XXII sesijoje. Tridento su 
sirinkimas, nustatęs Mišių ka
noną, pastatė neperžengiamą 
barjerą prieš bet kokią ereziją, 
gresiančią Mišių paslapties es
mei.

Pastoracinis pagrindas, ku
riuo aiškinamas toks pakeiti
mas, — nors doktrinos atžvil
giu gal ir galimas pateisinti, — 
atrodo nepakankamas. Visa, kas 
yra naujo naujoje Mišių tvarko
je, priešingai, sukelia abejonių, 
kurios, deja, jau ima reikštis 
tikinčiųjų tarpe. Imama many
ti, kad visuomet tikėtas tiesas 
galima keisti ar nutylėti, ne- 
nusikalstant paveldėtam krikš
čionių mokslui, kuris amžinai 
yra visiems privalomas. Pasku
tinio meto reformos liturgijoje 
pakankamai parodė, kad jos tik 
disorientavo tikinčiuosius, kurie 
ėmė rodyti nekantrumo ir ti
kėjimo sumažėjimo ženklų. Di
delėje dvasiškijos dalyje auga 
kankinanti sąžinės krizė, ką ro
do daugybė kasdieninių pavyz
džių.

Prašo atšaukti įstatymą

Esame tikri, kad šios mintys, 
kurias galima patirti tik iš sie
lų ganytojų lūpų, ras atgarsio 
tėviškoje Jūsų Šventenybės šir
dyje, visuomet taip giliai susi
rūpinusioje Bažnyčios vaikų 
dvasiniais reikalais. Pavaldiniai, 
kurių naudai leidžiami įstaty
mai, kai paaiškėja, kad jie yra 
žalingi, visuomet turi teisę ir

pareigą su sūnišku pasitikėji
mu prašyti įstatymų leidėją at
šaukti patį įstatymą.

Dėl to karštai maldaujame 
Jūsų Šventenybę šiame taip 
skaudžiame lūžyje, kada vis la
biau auga pavojus tikėjimo gry
numui ir Bažnyčios vienybei, — 
kas ataidi kasdieniniuos, skaus
minguose visų Tėvo įspėjimuose 
— neatimti galimybės ir toliau 
laikytis Romos Mišiolo, kurį nu
statė Jūsų Šventenybės labai 
vertinamas ir viso katalikų pa
saulio labai gerbiamas ir myli
mas šv. Pijus V”.

Už senas tradicijas
Prie prašymo pridėtoje studi

joje, kurią paruošė rinktinė “vi
sų tautų ir krypčių teologų ir 
liturgistų grupė” ypač pasisa
koma prieš Mišių pavadinimą 
“Vakarienė”, prieš Mišių auką 
aukojančio kunigo nuvertinimą 
iki tikinčiųjų susirinkimo “pir
mininko”, prieš Mišių pavadini
mą “Kryžaus aukos atminimas” 
(o ne pakartojimas), prieš alto
riaus pavadinimą “stalu”, prieš 
panaikinimą kai kurių išorinių 
Eucharistijos pagerbimo ženklų 
(nusilenkimai, priklaupimai), 
prieš išleidimą kai kurių tradici
nių ir esminių maldų, prieš lei
dimą moterims aktyviai pasi
reikšti Mišių eigoje (nesant vy
ro, skaitymas lekcijų, skaityti 
gali rimta — idonea moteris), 
prieš Mišių dalių disproporciją: 
žodžio liturgija užima daug di
desnę Mišių dalį negu Eucha
ristijos liturgija, kuri Mišiose y- 
ra esminė, prieš suteatrinimą 
kai kurių Mišių dalių: žmonės 
aukoja, atneša Mišioms r.e tik 
duonos ir vyno bet ir dovanų 
skirtų bažnyčiai ir vargšams, 
prieš tradicinį ostijos pavadini
mą “duona”, ir kit.

Tos studijos išvada: naujos 
tvarkos Mišias ramiai gali lai
kyti kunigas, kuris netiki į es
minį duonos ir vyno perkeitimą 
į Kristaus Kūną ir Kraują 
(transubstantiatio). Lygiai to
kias Mišias gali laikyti ir pro
testantų dvasiškis, netikįs , rea
lų Kristaus buvimą duonos ir 
vyno pavidaluose.

Kai tas kardinolų raštas išė
jo į viešumą, laicistinė spauda 
rašė, kad tuodu kardinolu pa
vadinę naująsias Mišias “eretiš
komis”, kad jie pasipriešinę po
piežiaus patvarkymui ir pan.

Kaip ten bebūtų, o vis bk 
1969.X.20 paskelbtoje instruk
cijoje apie palaipsnišką apašt. 
konstitucijos “Missale Roma- 
num” įgyvendinimą nr. 19 pasa
kyta, kad vyresnio amžiaus ku
nigai, kuriems sunku prisiderini 
ti prie naujų maldų ir apeigų, 
laikydami Mišias be žmonių, ga
li laikytis ir toliau iki šiol buvu
sių tekstų ir apeigų, tačiau su 
vietos vyskupo sutikimu. Taigi 
anų kardinolų prašymas bent 
dalinai buvo patenkintas.

Popiežiaus komentarai
Tačiau kardinolų te 'Jogiški 

argumentai sus:’aukė p-.ties po
piežiaus komentaro. Pru’ių - VT 
audiencijos metu 1969 ?'1.5 pa
brėžė kad tik B°žn’>'č;o~ auto
rizuoti organai turi teisf bu
dėti dėl tradcros ir atskirti jo
je gyvus ir reika’ingus elemen
tus nuo senų, atgyvenusių ir ne
reikalingų. Reikia skirti tai. 
kas Bažnyčios tiadieijoie yra 
gyva ir kas .iau mirę. Bet tam 
reikia kompetencijos ir autori
teto. Joks privatus asmuo ne
gali to daryti, juo labiau savo 
nuožiūra atrinkti ir skelbti, kas 
iš tradicijos turi pasilikti ir kas 
reikia atmesti. Bažnyčia per sa
vo kompetentingus organus, sek 
dama susirinkimo nurodymais, 
daro tokią atranką, ir todėl nie
kas iš tikinčiųjų neturi pasisa
vinti teisės iš anksto priešintis 
ar užbėgti už akių Bažnyčios 
sprendimams. Bažnyčioje nieko 
negali būti pagal asmenišką nuo 
žiūrą, nieko maištingo, nieke 
triukšmingo. Bažnyčia yra kaip 
muzikos koncertas: “net ir aris
tokratiškas instrumentas negali 
groti, kaip jam patinka”.

Spauda tuoja i išaiškino, kad 
tie “aristokratiški muzikos in
strumentai1’ yra ne kas kita, 
kaip kardinolai, kurie ir vadi
nami “Bažnyčion kunigaikš
čiais”.

Prieš teologinius priekaištus
Visiem nerimaujantiems ir a- 

bejojantiems' dėl naujos Mišių 
tvarkos, atsakė popiežius savo 
kalboje 1969.XI.19 audiencijos 
metu. Joje aiškiai atsakoma į 
minėtų kardinolų teologinius 
priekaištus.

“Norime atkreipti jūsų dėme
sį į vieną faktą, kalbėjo popie
žius, kuris vyksta lotynų apei
gų katalikų Bažnyčioje ir ku
ris privalomai yra taikomas Ita
lijos vyskupijoje nuo šių metų 
pirmojo Advento sekmadienio 
— lapkričio 30 d. Tai yra įve
dimas į liturgiją naujos Mišių
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mano porą pastabų dėl dr. P. Ma
čiulio straipsnio — Latvijos kelias 
istorijoje- (Draugas 1969 m. 
lapkričio 19 d.).
Dr. P. Mačiulis minimame straip 

snyje rašo: “Kaip žinia ev. kun. 
Needros vyriausybė net buvo ku
rį laiką iš Rygos pasišalinusi į 
Liepoją. Nors nebūdami turtin
gi, mes padėjome materialiai 
Needrai atsilaikyti prieš latvių 
revoliucinį sąjūdį”.

Šis dr. P. Mačiulio tvirtinimas 
dėl Needros vyriausybės rėmimo 
yra lietuvių visuomenės klaidini- 
nimas, latvių įžeidimas Latvijos

tvarkos. Mišios bus laikomos 
kiek skirtingai negu buvo per 
keturis amžius — nuo šv. Pi
jaus V iki mūsų dienų, kaip po 
Tridento susirinkimo buvome į- 
pratę jas laikyti,

(Bus daugiau)

tautos šventės proga ir teiki
mas ‘argumento’ lenkų naciona
listams jų tezei remti, kad Lietu
vos anuometinė Lietuvos vyriau
sybė buvo provokiška ir vokiečių 
valios vykdytoja.

Iš tikrųjų ano meto politinė 
padėtis Latvijos buvo maždaug 
tokia pat, kaip ir Lietuvoje. Lat- 
vijpš sostinėje Rygoje nuo sausio 
mėn. buvo bolševikinė Stučkos 
valdžia, kaip V. Mickevičiaus - 
Kapsuko Vilniuje.

Laikinoji tautinė Latvijos K. 
Ulmanio vyriausybė pasitraukė 
nuo bolševikų į Liepoją, kur sku
bėjo organizuoti latvių dalinius, 
kad galėtų sulaikyti bolševikų to
limesnį skverbimąsi. Tačiau lat
vių kariuomenės organizavimą 
trukdė vokiečių okupacinė val
džia.

1919 m. balandžio 16 d. vokie
čių okupacinės kariuomenės dali
nys, vadovaujamas barono Man
teuffelio, žinoma, su VI korpo 
vado gen. von der Goltzo prita

rimu įvykdė perversmą ir suareš
tavo kai kuriuos K. Ulmanio 
vyriausybės narius, bet pats K. 
Ulmanis išvengė arešto ir gyve
no sąjungininkų laive.

Ir tik po vokiečių įvykdyto per
versmo buvo sudaryta evangeli
kų kunigo A. Needros provokiš
ka vyriausybė. Jos nepripažino 
Latvių tautos taryba, nei sąjungi
ninkai, nei latvių kariuomenė 
bei visuomenė., A. Needros vy
riausybė buvo grynai vokiečių o- 
kupacinės kariuomenės padari
nys, nes vokiečiai jos pagalba 
puoselėjo vykdyti savo koloniza
cinius planus Latvijoje.

Lietuvos vyriausybė rėmė ne 
Needros, bet K. Ulmanio tauti
nę latvių vyriausybę, skolino jai 
pinigų ir sutartinai vėliau su lat
viais kovojo prieš vokiečius -ber
montininkus.

Apie A. Niedrą (Needrą, dve- 
jaip jo pavardė rašoma), savo 
tvirtinimus paremti nurodysiu 
pradžiai lengviau gaunamus šal
tinius ir būtent: Lietuvių Enci
klopedijos XX tomą, kur 328 pus
lapyje Niedros (Needros) biogra
fijoje yra toks tvirtinimas: “Ig
noravo Latvijos tautinę tarybą ir 
nepriklausomybės kovų metu 
kolaboravo su bermontininkais”. 
1924 m. buvo Latvijos teismo nu
teistas ir ištremtas iš Latvijos, o 
grįžo Latvijon su hitlerinės Vo
kietijos okupacine kariuomene.

Toliau 66 kongreso pirmosios 
sesijos dokumentuose senato
riaus Lodge pasiūlymu buvo iš
spausdintas R. Hale, Jungtinių 
Amerikos Valstybių misijos nario 
Pabaltijo valstybėse, raportas — 
The Baltic Provinces (Report of 
the mission to Finland, Estonia, 
Latvia and Lithuania, doc. no 
105, vol. 15, Washington 1919), 
kur savo pranešimo 17 puslapy
je patvirtina Manteuffelio įvyk
dytą perversmą ir, gen. von 
Goltzui įtaigoįant, paskubo
mis sudarytą A. Needros 
vyriausybę — “The Nee- 
dra cabinet wąs hurriedly put 
down on paper at the instiga- 
tion of von der Goltz... (19 psl.)”.

Lietuvoje labai plačiai buvo ži
nomi vokiečių -rusų okupacinių 
dalinių vardai, kaip Goltzo, 
Bermondto, Virgoličiaus ir kitų. 
Gerai buvo žinomi ne tik jų var
dai, bet ir jų juodi darbai bei 
jų politiniai siekimai.

Antras dr. Mačiulio tvirtini
mas ,kad latvių spauda nebuvo 
visiškai uždrausta, tėra tik dali
mi teisingas, nes latgaliečiams,

w, ■—

3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE
4640 South Ashland Avė. — Tel. YArds 7-1272

Atidarė vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 
vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet

HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo
nam, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “500”, Phoenix ir 
kt. naujausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ, MARŠKINIŲ 
IR KITOKIOS APRANGOS.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky). 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

kaip ir lietuviams, carinė rusų 
administracija buvo spaudą už
draudusi, o A. Hilferdingas pri
taikė jų raštui kirilicą.

Latgaliečiai, kaip ir lietuviai, 
spaudos draudimo metu spausdi
no savo knygas užsienyje ir slap
tai jas gabeno Latgalijon.

Šiuo reikalu mano informaciją 
galima patikrinti Lietuvių Enci
klopedijoje XIV t, psl. 207 ir Vil
niaus generalgubernatoriaus P. 
Sviatopolko -Mirkio 1902-1903 
m. ataskaitoje carui apie lietu
vių spaudą (Biblioteninkys- 
tės ir bibliografijos klausimai t. 
1 psl. 147, Vilnius, 1961).

Ir kitose straipsnio pastraipo
se autorius pasikliauja vien savo 
atmintimi ir klaidina skaitytoją. 
Pavyzdžiui jis tvirtina, jog prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Rygoje lie
tuvių buvę tik daugiau kaip 20, 
000. Lietuvių Enciklopedija, pa
remdama oficialiu 1913 metų 
Rygos gyventojų surašymu, rodo, 
kad Rygoje lietuvių buvo 35,156 
(Lietuvių Enciklopedija t. XXV 
psl. 267).

Dalis lietuvių dar pateko lenkų 
rubrikon, tai lietuvių prieš pir
mąjį pasaulinį karą lietuviškoji 
spauda laikė Rygoje esant dau
giau kaip 40,000 lietuvių, bet “ne 
daugiau, kaip 20,000”, kaip tei
gia dr. P. Mačiulis.

Ir kitus to straipsnio nepagrįs
tus tvirtinimus būtų galima nu
rodyti, bet jie ne tokie svarbūs, 
todėl nenagrinėsiu.

Mano manymu, kad ir redakci
ja ir skaitytojai laukia tikslios ir 
rimtos informacijos iš straipsnių 
autorių.

Su didžia pagarba 
Pranas Čepėnas

SV. TĖVAS SVEIKINO 
VOKIEČIUS

Popiežius Paulius VI-sis ben
droje audiencijoje vokiečių kal
ba pasveikino audiencijoje daly
vavusią Vakarų Vokietijos par
lamento atstovų ir Vokietijos 
miestų burmistrų grupę, atvyku 
šią į Romoje vykstantį tarptau
tinį suvažiavimą. “Visos tautos 
ir gentys — įkalbėjo popiežius 
_ sudaro vieną šeimą. Jūsų pa
stangos ir siekimai įgyvendinti 
joje nepakeičiamas laisvės, tei
singumo ir taikos vertybes yra 
labai kilnus uždavinys, kuriam 
mes linkime geriausios sėkmės 
ir laiminame jūsų darbus.

Susitikę respublikonų ruoštame Michigano gubernatoriaus Willia«n G. 
Milliken pagerbime: Ilmar Heinaru su žmona ir mūsų bendradarbis J. 
Urbonas. Heinaru — estų kilmės aukštas pareigūnas tautybių reika- 
kcrate,

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA



Michigano valstybės respublikonų tautybių skyrius suruošė guberna
toriaus William G. Milliken pagerbimo iškilmes. Atvaizde: V. Ruseckas, 
Gražina Urbonienė ir senatorius R. P. Griffin pagerbimo iškilmėse

Nuotr. J. Urbono

Detroito Stasio Butkaus kuopos šauliai “Aušros” mokyklos eglutei pa
skyrė $50. Nuotraukoje siūlių vėliava su vėliavnešiu Feliksu Rlauz-, 
džiu, mokyklos pagelbine mokytoja (kairėje) Rūta Kaurielyte ir moki
nėm; Rožia Buhagiar, Laura Alkevičjutė ir Virginija Pranėnaite.

Nuotr. K. Sragausko

Detroito liet. skaučių “Gabijos” tunto šventėje, kurios metu buvo {teik
tos dvi vėliavos. Iš dešinės į kairę: ps. Valavičus, v.s. Radzevičiūtė, 
sktn. Balašaitienė, vyr. sktn. M. Jonikienė, tunt. Tamulionytė, p. s. Pet
rauskaitė, sktn. Bogutienė. Adj. Baukytė skaito tunto įsakymus.

Nuotrauka Preibio

AUKSINIO DARBO SIDABRINE 
SUKAKTIS

Šiais metais suėjo 25 metai nuo | 
Amerikos lietuvių šalpos fondo 
įsteigimo. Balfo Detroito 76 sky
riui spalio 24 d- irgi suėjo 25 me
tai. Šis skyrius per ištisą ketvirtį 
šimtmečio buvo gana gyvas, veik
lus ir rūpinosi savo tautiečių 
šalpa: pradžioje rinko rūbus, au
kas dėžutėmis gatvėse, nuo 1961 
metų sąrašais savo tautiečių tar-

Detroito skelbimai
peVrTš^TuTrTus

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
{deda ‘'“Plaster Board”. Visų rūSių 

grindų lr šienu plytelSs.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v, v. ĖST.

Patricia Bandža tel. 278.3265
Algis Zaparackas tel. 549-1982

VedSjas—RALPH J. VALATKA 
17090 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

TEL, 537-5550
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pe. Balfo centrui kasmet pasiun
čia vidutiniškai po 4,000 dol. 
Skyrius savo sukaktį, prasmingai 
paminėjo lapkričio 23 d.

Kariuomenės šventei su Balfo 
skyriaus sukakties minėjimu suta- ( 
pus, karinės organizacijos (jas už j 
tai tikrai reikia pagirti) nuo ka-. 
riuomenės minėjimo akademijos' 
šiais metais atsisakė ir organi
zuotai prisijungė prie Balfo su
kakties paminėjimo.

Tačiau kariuomenės šventė bu 
vo paminėta radio bangomis: 
per Lietuviškų melodijų radio 
valandą kalbėjo majoras Kazi
mieras Daugvydas ir per Lietu
viško balso - pik. Jonas Šepetys. 
Pamaldos už žuvusius bei miru
sius karius, savanorius ir parti
zanus buvo atlaikytos Šv. Mišios 
Šv. Antano bažnyčioje, kariškoms 
organizacijoms dalyvaujant su vė 
liavomis.

Balfo sukaktis buvo pradėta 
irgi radio bangomis - per Lietu
viško balso radio valandą Rober
tas Selenis angliškoje dalyje su
pažindino svetimtaučius su Bal
fo atsiradimo istorija ir veikla. 
Pamaldos už mirusius ir gyvus

Balfo steigėjus bei veikėjus buvo 
atnašautos Dievo Apvaizdos baž
nyčioje.

Pats Balfo skyriaus sukakties 
minėjimas Lietuvių namuose bu
vo trijų dalių: akademija, meni
nė dalis ir pietūs. Akademijoje 
ir pietuose dalyvavo 230 asme
nų, nes tik tiek buvo paruošta 
vietų. Kai kas iš anksto neužsisa
kę į minėjimą ir pietus negalėjo 
patekti.

Elzbieta Paurazienė, ilgametė 
Balfo direktorė, viena iš skyriaus 
steigėjų ir pirmoji pirmininkė, pa 
darė skyriaus apžvalginį praneši
mą. Ji pranešė ir apie šių metų 
rinkliavos rezultatus: 51 rinkė
jas surinko 4,090 dol. (1938 m. 
4,036 dol.). Skyriaus sekretorius 
VI. Staškus paruošė diagramą, 
iš kurios labai aiškiai matyti 
kiek kuriais metais (nuo skyriaus 
įsteigimo) surinkta aukų. Šią di
agramą E. Paurazienė parodė mi
nėjimo dalyviams.

J minėjimą buvo atvykęs Balfo 
reikalų vedėjas kun. P. Geisčiū- 
nas. Jis pasveikino, minėjime da
lyvaujančius karius ir karinių or
ganizacijų narius, kariuomenės 
šventės proga. Balfo skyriaus su
kakties proga, kun. P. Geisčiūnas 
sakė, kad neatvažiavęs čia detroi
tiečių ko nors mokyti ar prašyti, 
bet pasveikinti ir padėkoti. Tokių 
skyrių kaip Detroitas Balfas turi 
nedaug.

Žodžiu sveikino DLOC pirm. 
Kazys Veikutis, Ramovėnų pirm. 
pik. Jonas Šepetys, agronomų ir 
ūkininkų vardu agr. Jurgis Baub
lys. Raštu gražius sveikinimus 
prisiuntė: kun. Juozas Končius, 
Balfo c.v. pirm. Vaclovas Mar- 
tinkus, SLA 200 kuopos pirm. 
Antanas Sukauskas ir Dainavos 
jaunimo stovyklos valdybos pirm. 
Jonas Urbonas.

Meninėje dalyje labai geroje 
formoje ir stipriu humoru links
mai svečius nuteikė iš New Yor
ko atvykęs akt. Vitalis Žukaus
kas. Salė skambėjo nuo juoko ir 
plojimo. Jauna dainininkė Irena 
Vizgirdaitė, pianinu palydint Ra
munei Rūkštelytei, savo dainavi
mu, taip pat, kėlė svečių nuotai
ką.

Svečių tarpe buvo ir laimingų, 
kurie burtų keliu laimėjo vertin
gų dovanų. Štai tie laimingieji: 
Eugenija Bulotienė, Rūta Kaune- 
lytė, Vida Pikūnaitė, E. Paura
zienė, P. Mikštas ir Vincas Bra-

, zys.
1969 m. skyriaus valdybą suda

ro Kazys Ražauskas (pirm.), Ro
žė Ražauskienė, Kazys Sragaus- 
fcas, Cėsys Šadeiika, Petras Dali
nis ir Vladas Staškus. Kad 
skyrius yra gausus narių skai- 
šiumi, tai dėka iždininko 
Č. Šadeikos, kuris su nepaprastu 
uolumu kas met surenka nario 
nario mokestį. VI. Staškus sekre
toriaus pareigose jau keliolika 
metų.

Per 25 metus skyrius turėjo 
132 susirinkimus, 112 valdybos 
posėdžių, įvykdė 12 viešų rink
liavų dėžutėmis (surinko 50,000 
dol.), 9 rinkliavas aukų lapeliais 
(surinko virš 30,000 dol.), su
ruošė 56 parengimus, koncertus 
vaidinimus, gegužines (turėjo gry 
no pelno 14,511 dol.) ir surinko 
nario mokesčio 9,500 dol..

Taip pat surinko 43,310 svarų 
dėvėtų rūbų bei avalynės, sky
riaus narės numezgė 200 megsti- 
nių, 300 porų kojinių bei piršti
nių, pasiuvo 50 naujagimių krai
telių, o pačioje veiklos pradžio
je supirko 100 porų batų ir 16 
vyr. kostiumų.

Per tą laikotarpį dirbo šimtai Į 
rankų ir aukojo tūkstančiai ge
radarių, kurie užjautė vargan pa
tekusį savo tautietį. Reikia palin
kėti, kad Balfas ir šis 76 skyrius 
šį aukso vertą darbą tęstų iki auk 
sinės sukakties - 50 metų (arba 
kol bus vargstančių lietuvių), sln

DVI NAUJOS VĖLIAVOS 
“GABIJOS” SKAUČIŲ TUNTE

Artėjant skaučių įsikūrimo dvi 
dešimtmečiui, priartėjom prie re
to organizacijos įvykio. Lapkri
čio 16 d. dvi naujos vėliavos at
sistojo prieš išsirikiavusį skaučių 
tuntą.

įspūdingas ceremonialas, vė
liavų pasveikinimas, krikštas ir 
kitos apeigos, jaunoms skautėms 
matytos pirmą kartą.

Tėvų komiteto narys Matas

Baukys turįs daugelį apdovano
jimo žymenų iš vyriausios skautų 
-čių vadovybės, suorganizavo nau 
ją tunto vėliavą su kraitine skry
nia.

Dr. Mileris su ponia, dr. Pe
tersonas su ponia ir dr. Zotovas 
su ponia - tunto vėliavos fun
datoriai ir krikšto tėvai. Tunto 
adjutante ps. V. Baukytė, iš kuk
lios studentiškos kišenės, nupir
ko vėliavai kutus.

Atnroji vėliava - simbolinė do
vana v.s. Stefanijos Radzevičiū
tės, įteikta vyr skaučių dr. D. Ke- 
siūnaitės vardo draugovei. Šią 
vėliavą prie altoriaus palydėjo 
St. Radzevičiūtė, A. Petrauskas, 
St. Hotrienė ir V. Tamošiūnas.

Visų nustebimui Detroito Sta
sio Butkaus kuopos Šiauliai per 
p. Šulcą įteikė “Gabijos” skaučių 
tuntui 100 dol. auką. Tai trečio
ji dovana! Ps. A. Tamulionytei 
vadovaujant tuntui, atėjo lai
mingi dovanų metai.

Surašytas vėliavų įsigijimo ak
tas liks tunto bylose kaip nemirš
tąs liudininkas su iniciatorių au
kotojų ir krikšto tėvų parašais. 
Prie naujų vėliavų skautės pa
kartojo savo pasižadėjimus.

Vyriausia Skautininke M. Joni
kienė, lankydama tuntą, pasi
džiaugė, kad “Gabijos” skautybė 
yra gyva. V S. Pavaduotoja K. 
Kodatienė atsiuntė eiliuotos po
ezijos sveikinimą. V. s. St. Rad
zevičiūtė prasmingu žodžiu krei
pėsi į vėliavų krikšto tėvus iš
ryškindama jų pareigas. Sktn. 
A. Balašaitienė kalbėjo apie skau 
tybę ir dr. D. Kesiūnaitę, kaip 
skautybės simbolį.

Skautiška padėka M. Baukiui, 
vėliavų fundatoriams ir krikšto 
tėvams, Stasio Butkaus šaulių 
kuopai, tėvų komitetui, vaišių 
paruošėjai St. Pranėnienei, ma
mytėms iškepusioms pyragus ir 
savanoriškai talkininkavusioms, 
dr. Mileriui savo lėšomis parū
pinusiam apsaugą skautėms ir 
svečiams, tėveliams ir visuome
nei. G.S.T.

“AUŠRA” KVIEČIA
Gruodžio 14 d. 3 vai. p.p. Lie

tuvių namuose, 3009 Tillman 
gatvėje, įvyks“ Aušros” mokyk
los tradicinė metinė šventė Eglu
tė.

Mokykla šventei uoliai ruo
šiasi. Mokiniai suvaidins moky
tojos Stefanijos Kaunelienės ka
lėdinį vaidinimą: “Svečiai iš tė
vynės”. Vaidina visi mokiniai. 
Nors mokykla negausi mokiniais, 
bet tvirta dvasia ir stengiasi iš
ugdyti gerais lietuviais ir mišrių 
šeimų vaikučius.

Džiugu, kad šiemet L.B. val
dyba per savo pirmininką palai
ko glaudų santykiavimą su mo
kykla. Tai yra šviesus spindulys, 
kuris sutvirtina ryžtą kovoti dėl 
kiekvieno lietuviuko likimo.

Mokykla kviečia ir laukia ne 
tik tėvelių, bei senų mokyklos ge
radarių, bet ir kiekvieno lietuvio, 
kuris dirba ir aukojasi dėl visų 
mūsų geresnio ir našesnio gerbū
vio.

Atvykdami pasidžiaugti moki
nių vaidybą, įvertinsit jų pastan
gas, išsinešdami džiaugsmo, įsiti
kinsit, kad pasiryžimas ir darbas 
daug pasiekia. “Aušra” laukia 
visų.

Aušrelė

DAIL. R. LANIAUSKO 
PARODA

Dail. Rimo Laniausko dailės 
paroda bus atidaryta gruodžio 7 
d. 11:30 vai. L. namuose ir tęsis 
visą savaitę. Parodą bus galima 
lankyti šeštadieniais ir sekma

Dail. Rimas Laniauskas prie vieno iš savo darbų. Jo kūrybos darbų pa
roda įvksta gruodžio 7 - J.4 d. Lietuvių namuose.

dieniais nuo 12 iki 6 vai., kito- 
mis dienomis reikia susitarti su 
parodos rengėjais — Dainavos 
stovyklos valdyba.

Rimas jau nuo pat vaikystės 
jautė patraukimą į dailės meną. 
Būdamas dar Benediktinų gim
nazijoje gavo stipendiją lankyti 
prie Clevelando meno instituto 
veikiančias šeštadienio pamokas. 
Baigęs gimanziją pradėjo meno 
studijas Clevelando meno insti
tute, bet dėl karinės prievolės 
studijas turėjo dviems metams 
nutraukti. Iš kariuomenės sugrį
žęs gavo stipendiją meno studijas 

tęsti Clevelando Cooper School 
of Art. Šios mokyklos baigimo 
proga 1963 m. suruoštoje paro
doje Rimas už savo darbus lai
mėjo pirmą ir antrą vietą. Baigęs 
studijas pradėjo dirbti vienoje 
kompanijoje kaip “professional 
designer”. Praėjusį pavasarį Ri
mas sukūrė lietuvišką šeimą su 
detroitiete Antanina Čiunkaite, 
kuri taip pat yra baigusi meninio 
dekoravimo mokslus ir dirba sa
vo specialybėje. Ši menininkų 
šeima nuolatos gyvena Cleve
lande.

TRUMPAI
— Dail. Antanas Tamošaitis 

Detroite ir Windsore. Dail. A. 
Tamošaičio kūriniai nuo spalio 
27 iki lapkr. 21 d. buvo išstaty
ti Windsoro universiteto meno 
galerijoje. Ta proga dail. A. Ta
mošaitis, kviečiamas LB Detroi
to apylinkės valdybos, lapkr. 23 
d. Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje skaitė detroitiečiams paskai
tą apie lietuvių tautinius drabu
žius, pailiustruodamas spalvoto
mis skaidrėmis. Lapkričio 21 d. 
Windsore — Šv. Kazimiero para
pijos salėje skaitė paskaitą apie 
Čiurlionį (jo gyvenimas ir kūry
ba).

— A’.eksandro Stulg’nskio, 
buv. Lietuvos respublikos prezi
dento, minėjimą ruošia Detroi
to organizacijų centras gruodžio 
7 d. 12 vai. L. namuose. Paskai
tą skaitys teisininkas Petras Stra
vinskas. Meninę dalį atliks Danu
tė Jankienė, Pranas Zaranka ir 
pianistė Barbora Ūsaitė. Po aka
deminės dalies bus bendri pietūs 
kitoje salėje, į kuriuos reikia iš 
anksto užsirašyti pas A. Sukaus- 
ką tel. TA 65678 ir spaudos kios
ke pas Vyt. Čižauską.

— LB apylinkės lituanistinės 
mokyklos kalėdų . eglutė įvyks 
gruodžio 21 d. L. namuose. Bus 
suvaidintas Austės Pečiūraitės 
parašytas vaizdelis “Užburtos Ar 
fos”. Kad Kalėdų senelis neatvyk
tų tuščiu maišu, tėvai turi re
gistruotis pas Liudą Mikalonį iki 
gruodžio 14 d. Registracijos mo
kestis 1 dol.

—- “Aušros” lituanistinės mo
kyklos kalėdų eglutė įvyks gruo
džio 14 d . 3 vai. L. namuose.

— “Rūta Party store”, savi
ninkai Vaclovą Kriaučiūnas ir 
Jonas Kirtyklis, persikėlė į nuo
savas patalpas kitoje miesto daly
je - 19337 W. Warren.

— A. a. Ona Tamošauskienė 
mirė sulaukusi 94 metų amžiaus, 
lapkričio 25 d. Iš šv. Antano baž
nyčios lapkričio 29 d. palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse. Liko 
duktė Bronė Liaudanskienė, sū
nus Jonas ir kt. giminės.

— LB apylinkės valdybos ruo
šiamas Naujų Metų sutikimas 
bus Mercy Kolegijos Ballroom 
salėje (Outer Drive ir South- 
field). Automobiliams pastatyti 
yra erdvi (2000) aikštė. Stalus 
aštuoniems asmenims užsisakyti 
pas R. Korsaką tel. 531-1136 ar-
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AMERIKOS (SANTYKIAI SU 
KUBA

Lapkričio 24 d. New Yorko 
gubernatorius Rockefelleir -per 
televiziją ir radiją kaZLėjosi su 
spaudos atstovais Pietų Ameri-1 
kos klausimais. Jo manymu 
Amerika turėtų daugiau rūpin-, 
tas pietų kraštais, nes didelis 
pavojus, kad vienas kitas tų 
kraštų gali pasukti į kairę. Taip Į 
pat nereiktų (kreipti dėmesio ir! 
į nedemokratines santvarkas,' 
nes jie patys susikuria sau val- 
dytmosi sistemą. ISvarbu, esą, 
ekonomiškai tuos kraištus pa
remti, jei ne kitaip, tai bent 
atidėjimu mokėjimų, prekybos 
išplėtimu ir pan. Su Kuba 
Rocfcef eile ris mano, taip pat 
Amerika galėtų kalbėtis dėl 
santykių užmezgimo, bet pirma Į 
reiktų pasitarti su Castro dėd,

pripažinimo amerikiečių nusavin 
tų turtų ir tartis dėl cukraus 
prekybos. K. KL

ba pas kitus valdybos narius. Bus ( 
palikta stalų ir pavieniams as-, 
menims.

— Pabaltiečių komitetas ruo
šia banketą gruodžio 6 d. 8 vai. 
Colonial House salėje (10780 S. 
Telegraph). Kvietimus galima 
gauti pas R. Korsaką ir J. Šen- 
bergą.

(sln)
— Spaudos kioskas bus atidary

tas šį šeštadienį nuo 3:15 iki 
4:30 ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

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

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

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

51f I5F

6 or 12
MONTH
$10/000
or MORE

Savings cartificatn issued 
for six months or ona 
year-in minimum 
amounts of $10.000,00, 
and theraaftar in 
multiplas of $1.000.00. 
Earnings art paid at 
maturity.

41'
per ennuro

Patsbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

aa oft
Mar. 31 -į- June 30 
Sept 30 — Lee. 31

6 or12
MONTH
$5/000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or ona 
year-in minimum 
amounts of $5,000.00. 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings ara paid at 
maturity.

ederal

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

VIrginia 1-TIV1

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketrlrtadlenlala nuo * lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
• lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 r. r.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.f

1 Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ
A. Vilainis 0.50

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ISPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ISPŪDŽIAI
, Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gruodžio m . 4 d.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS CLASSIFIED GUIDE
RADIO PROGRAMA

D £ M E S I O I
tį? prišomS atvykti neaivėllnda-
mi, nes susirinkimas bus pradė
tas punktualiai, kadangi susimi 
kūnui laikas yra apribotas. Vė
liau toje salėje vyks kitos or-

Kai priartėjo laikas stoti j rusų Racijos subuvimas. Zanavy-
_____ ,_________________ kariuomenę, 1905 m. J. Jagminas kV susmukimai visuomet būna

Chicagos pietinėje dalyje prieš išvyko i JAV su viltimi, gal čia » *i1:mgi ir d*rbmg- Manoma, 
100 metų pradėjo kurtis Roselan- galės mokytis ir įstoti į kunigų į®d susirinkame užbal
do apylinkė; paštas pradėjo čia seminariją. Iš kun. A. Baltučio ff^ntklubo 32-jų veiklos metų 
veikti 1861 metais. Lietuviai savo patyręs apie suaugusių mokslo brandžią darbuotę, atsilankys 
veiklą pradėjo judinti kiek vėliau, galimybes, kiek susitaupęs savų j ka,P šimtinė musų
1901 m. kovo 5 d. buvo sušauk- P'nigU ir broliui Pranui pažade- darbščiųjų namų.
tas pirmas lietuvių susirinkimas Jus padėti, rimtai pradėjo ruoštis 
ir įkurta Šv. Vincento PaulieČio studijoms. Bet, tuo metu pasi- 
savitarpinė šalpos draugija. Visų keitė laikai, užėjo depresija, stu- 
Šventųjų parapija suorganizuota dijas teko atidėti. Sunkiai dirb- 
1906 m. Sava bažnyčia pastatyta damas ir taupiai gyvendamas vis 
ir pašventinta 1908 m. birželio ruošėsi studijoms. Gaila, atsitiko 
14 d., po kurios stogu buvo ir taip kuo visai nesitikėjo, sukčiai 
mokyklos patalpos. Kilnūs lietu- agentai dingo, o su jais kartu 

j dingo ir jo sutaupos, palaidoda
mas visas šviesias viltis, siekti 
aukštesnio mokslo.

Gyvendamas Roselande per il
gus metus Jonas Jagminas, akty
viai reiškėsi Visų Šventųjų para
pijos ir lietuviškame veikime.
Nuoširdžiai gelbėjo ir kitiems 
laikraščiams. Be to, finansiškai 
remdavo lietuviškus vienuoly
nus, bei jų spaudą. Organizacinė
je veikloje buvo visur laukiamas.
Visų Šventųjų parp. komiteto na
rys nuo 1943 m. Maldos apaaš- 
talavimo sekretorius, Šv.
Vardo, Šv. Pranciškaus, Tretinin
kų, Balfo, LB ir kitų organizacijų 
uolus narys. Tėvų Marijonų ir 
Šv. Kazimiero seselių, rėmėjų, 
amžinas narys. Jonas M. Jagmi- 

viai, norėdami kad šis pastatas nas pasižymi, ramumu, nuseklu- 
būtų lietuvių tvirtovė, mūre virš tnu, mažai kalbąs, daugiau mąs- 
durų iškalė įrašą: “Lietuviška tąs. Jam atšventus 86 metus 
mokslainė”, kuroje šiuo metu amž., linkime, puikios sveikatos 
veikia parapinė mokykla anglų ir dar daug nuotaikingų metų 
kalba ir šeštadieniais lituanisti- sulaukti. K. Brž.

Roselando apylin., o taip pat ir ZANAVYKAI SAUKIAMI 
lietuvių kolonija, iki pastarųjų SUEIGON
metų didėjo, plėtėsi. Apylinkė pa-!
sižymėjo ramumu, švarumu. Liet. Saikių apskrities klubas gruo- 
Visų Šventųjų parap. nauja baž- m. 7 d. 1 vai. po pietų 
nyčia pastatyta ir pašventinta Liet. vyčių salėje, 2455 W., 47th 
1960 m. birželio 16 d. Pravedus Street, Chieaigoje, išlaukia savo 
greitkelį pro Roselandą, žymiai metinį — visuotinį narių susi- 
pagerėjo susiekimas su miesto cen rinkimą, kuriame turės būti iš- 
tru ir kitomis apylinkėmis. Bet rinkta nauja 1970 metams klu- 
deja, pernelyg greit pradėjo keis- |bo valdyba, direktoriai, parep-

KILNŪS IK TAMSŪS 
ŠEŠĖLIAI ROSELANDE

Jonas M. Jagminas

tis gyventojai, kolonijos nenau
dai. Daugumoje svetimtaučiai iš
sikelia į priemiesčius, savo tuš
čias vietas palikdami negrams. 
Be to, Lietuviškos apylinkės ir 
liet. parapijos steigėjų gretos re
tėja, o būta kilnių asmenybių, 
bių. Jei kas jiems būtų pasiūlęs 
už lietuvišką visuomeninį dar
bą atlyginimą, tai būtų buvęs di
džiausias jų įžeidimas. Tai pareiš 
kė viename susirinkime buvęs ak
tyvus veikėjas a.a. Petras Nied
varas.

Su pagarba prisimename tuos, 
kuriems Lietuva ir lietuviškas vei 
kimas buvo ir tebėra prie širdies. 
Vienas iš žymesnių veikėjų, vy
riausias amžiumi Jonas M. Jag
minas, vis dar besirūpinąs lietu
viškais reikalais, neseniai atšven- 
Jagminas, savo jaunystę praleido 
tė 86 metų amž. sukaktį. J. M. 
rusų okupuotoje Lietuvoje, Pa
kalniškių km., Radviliškio valsč. 
Jam esant vos 9 metų amž. mirė 
jo tėvelis Mykolas. Jisai nuo pat 
mažens tūrėjo palinkimą moky
tis ir norą būti kunigu. Deja, naš
laičiui tai įvykdyt nebuvo įma
noma.

JAV-bių federalinio distrikto teis 
mo prisaikdintieji kaltina Chica
gos Spiegei krautuvę ir jos atsto
vą Washingtone papirkimu buvu
sio senatoriaus Daniel Brewster 
(D: - Md..). Senatorius kaltina
mas ėmimu $24,500 kyšiais, jam 
esant pašto reikalų komisijos na
riu. Spiegei siuntiniams per paštą 
išsiųsti naudojasi trečios klasės 
skale. Spiegei pareigūnai neigia, 
kad būtų ką blogo padarę.

girnų ir 'kontrolės komisijos bei 
aptarti ir nuspręsti kiti, tik me
tiniuose narių susirinkimuose 
sprendžiami reikalai. Visi klubo 
nariai ir norintieji kluban įsto-

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.

RENĖ RASA

MEILĖ TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

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

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

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.’’

St. Rastenis:

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

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

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

MOVING
Apdraustas perkranatymaa 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRonttor 6-1882

Jonas Janulaitis

our horne SAFE"?

Are freezer unils and slorago 
chasts locked to protect 
young children?

MISCELLANEOUS

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

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPBE88 

2501 W. 69 St. Tel. WA 5-2781
2608 W. 69 8t. Tel. WA 5-2787
8838 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street

Užsieninių ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-8353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis 

ĮĮMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|lllllll|llllll!IIIIIHW|lllllllllllllllllllllllllll|lll!lllll|llll'!llllHlllllll

-lo'innniHnnmnnsinnnnnnmsniiihnnnnniinismin'1.
10% — 20% — 30% pigiau mokSslt
už apdraudą. nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208)4 Vest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339
 , y.■ .........mi." nn,.; i. imir'|,ĮiminjĮi|iijijįį)įHį),i

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUI 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
J. RUDIS - Tel CL 4-1050

ĮSIGYKITE DABAR i

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRĖ

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

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

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

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

turį pridėti 5% mokesčių.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIŲ.
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 We«t 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

DĖMESIO!

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, Gyvybės, 
sveikatos*. biznio, 
automobilių.

Patogios išstmo- 
kėjlmo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
0455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

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

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metua 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau tr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d 81 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 K 8. Anna Avė., Lijoną. 
Illinois. Telef. 447-8800.

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 “Draugą”.

REA L ESTAT
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

iJembere ot M.L.B
A L E X ŠATAS — REALTOR

Maln office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Ui. Tet OL 6-22SS 
rurtme šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiaiiiiiimiiiiiiimiiimiiiHi i

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4269 S. Maplewood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 moderniu butų 
mūras — 8 po 4 kamb. It 7 kamb. ; 
59 ir Kedzie. $75,000.

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

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockwell. 
$18,500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Ineome Tas 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Ineome Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. —PR 8-2233

Niekur geriau

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

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

7 kamb. mūras, 4 mleg. Modern. 
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockwejl. 
$21,800.

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

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marquette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
minum langai, naujas šildymas, ka
binetų ylrtuve, arti mūsų 29,500.

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

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

i

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 13,900.

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

Marųuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

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

5^4 kamb. 9 metų mūr. spllt-level, 
prie 111-tos ir Pulaski. 60 p. skly
pas. $24,500.

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

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

6 kamb. (4 mleg.), 18 metų mūr. 
bungalow. prie 72 lr California 
$24.700.

lįi aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 5 lr 4 kamb butai. 87 p 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900

& kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažai 
$19,680.

11 batų, 10 metų, S-Ju aukštuma, 
namas prie 71 ir California. $162,600

*1 p. tinkamas statybai sklypas
orio i? ir Maplevrood t 'O.SO'i

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Perskaitę "Draugą”, duo

kite ii kitiems Dasiskaityti

CONTRACTORS

=
= REZIDENCINIAI, =
H KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 1 S
E KITOKĮ PASTATAI E

■—

3457 VVest <KMh Street 
Tet HE 4-7482

CONSTRUCTION C0,

Heating Contractor
Įrengtu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-oonditionlng — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-lr Q 51 1

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HBATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447
4444 S. Westem, Ohicago 9,

KOSTAS BufKŪŠ 

Tel. PR 8-2781

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

j;;;;.;;.;;.;,,.;;;;.

HELP VVANTED MOTERYS

PERSONNEL
CLERK

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

Call MR. GALLAGHER

762 . 70000

EXPER’D GENERAL OFFICE
Steno helpful 

Apply —
JOHN HANCOCK INS. CO.

3207 Milwaukee Avenue 
Mr. J. Heliu — Tel. PE 6-5302

Platinkite “Draugę”.

HELP W A N T E D — MOTERYS

COMPTOMETER OPER., SWITCHBOARD OPER., 
CASHIER

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

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

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas j) užsisako 

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

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

D Ė M E S I O I

iliiiiiiliiiiiliiniliiilliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKinHiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii
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:

POPIEŽIŲ 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
Šv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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 daines ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

4 DAINOS
Giedra Gudauskienė

Gaidos sopranui su piano a- 
kompanimentu, išleistos Romo
je. Didelio formato, 24 psl. lei
dinys, kurio pradžioje kompozi
torės biografija lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Toliau seka dainos: “Smilgos”, 
žodžiai F. Kiršos, “Piemenėlis”, 
žodžiai F. Kiršos, “Kalėdų gėlės”, 
žodžiai V. Nemunėlio ir “Oi, tu, 
kregždutė”, žodžiai suvalkiečių 
liaudies dainos.

Kaina 3 dol., gaunama Drau
ge-

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

HELP VVANTED - VYRAI

EXPERIENCED

DRIVERS
TRACTOR & TRAILER

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

APPLY IN PERSON

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

An eųual opportunity employer

PAPER OONVERTER
Experienced. Air cond. Plant. Profit. 
Sharing. 5 day week Pine worklng 
conditions.

SEE BEG. PROKOF

CUSHING & COMPANY 
2737 N. Karlov Avė.
MANAGER TRAINEES 

SHORT ORDER COOKS 
COUNTERMEN — BAKERS

Top salary-.
Wonderful oppo.rtu.nity. Apply

205 LAKE STREET 
PIXLEY & EHLERS



BOSTONO ŽINIOS

TĖVYNĖS SARGYBOJ
Lietuvos kariuomenės atkūri- į 

mo šventės minėjimas sutapo su 
sekmadieniu lapkričio 23 d. Lie 
tuvos Veteranų S-gos “Ramovė”

^Bostono skyrius minėjimą prade 
ję Šv. Petro parapijos bažnyčio
je. Mišias atnašavo kun. Al. Kon- 
tautas. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Toliau minėjimas 
buvo tęsiamas Lietuvių piliečių 
d-jos auditorijoj. Ji pradėjo skyr. 
pirm. Br. Bajerčius. Amerikos le
giono Stepono Dariaus postui va
dovaujant buvo įneštos vėliavos. 
Muzikas Julius Gaidelis paskam- 
bino Amerikos ir Lietuvos him
nus. Kųn. Ą. Janiūnas sukalbė
jo invokaciją. Lietuvos garbės 
konsulas adv. Anthony Shallna 
prisiminė kaip Lietuvos Kariuo
menės savanoriai kūrėjai atsiun
tė Lietuvos konsului New Yorke 
Budriui Lietuvos vėliavą, o kon
sulas Shallna ją įteikė Stepono 
Dariaus postui. Posto komende-

«, ris Trapenskis sakė, kad vėlia
va ir dabar puošia posto patal
pas. Konsulas Shallna toliau pa
sakojo, kaip įsikūrus Jungtinėms 
Tautoms, visų valstybių konsu
lai reziduoją Bostone buvo Ame
rikos Legiono pakviesti į bendrą 
šventę. Lietuvos konsulas nebu
vęs pakviestas. Kon. Shallna pa
rašęs legiono vadui laišką, įrody
damas, kad Lietuva buvo užmirš 
ta. Po to tuojaus gavęs pakvieti
mą ir buvęs pasodintas už gar
bės stalo. Tai yra pavyzdys kaip 
reikia dirbti. Prelegentas Vilius 
Bražėnas koncentravosi kaip vi
si lietuviai turi dirbti amerikie
čių tarpe Lietuvos reikalui. Pro
gų yra, tik reikia iniciatyvos.

Vaizdelį prie partizanų kapo 
Vėlinių naktį suvaidino Birutė 
Adomavičiūtė, Aldona Dabrilai- 
tė ir Vilija Leščinskaitė. Solistė 
Daiva Mongird’aitė, akompanuo 
jant J. Gaideliui, padainavo lie- 

■ tuvių liaudies ir kitų dainų , o
taip pat ir arijų.
TYLI KULTŪROS KLUBAS

Taip gerai veikęs Lietuvių B- 
nės kultūros klubas per eilę me
tų, šiais metais šlubuoja. Vietoje 
susirinkimų kiekvieną mėnesį, iš 
trijų turėjome tik vieną.

PRIMINIMAS
, Izidoriaus ir Vytenio Vasyliū- 

nų koncertas Jordan Hall Bosto
ne yra gruodžio 6 d. (šeštadienį) 
8:30 vai. vakare.

Solisto Benedikto Povilavičiaus 
dainų ir arijų rečitalis yra gruo
džio 7 d. (sekmadienį) 3:30 vai. 
po pietų Lietuvių Piliečių d-jos 
auditorijoj.

BOSTONIŠKIS
WASHINGTONE

Šios savaitės Bostono žinios ra
šomos iš Washington, D. C., kur 
jūsų korespondentas praleido sa
vaitę.

Daug lietuvių lanko Amerikos 
sostinę Washingtoną, o taip pat 
yra gyvenančių VVashingtone ar 
jo apylinkėse. Kurie čia gyvena 
ar paskutiniuoju laiku lankėsi, 
jiems nieko naujo negalima pa
sakyti, bet kurie nebuvo jame, 
ar buvo senai, yra daug kas nau 
jo.

Washingtonas yra gražus 
miestas, didžiosios gatvės ar ave- 
nues plačios, nevingiuotos, šva
rios, pastatai be dangoraižių, bet 
tikrai gražūs. Baltieji rūmai atvi
rutėse ir televizijos ekranuose 
gražesnis kaip čia vietoje. Trupu-

Is your home S-AFE <

Do you store firearms in a 
locked cabinet, out of 
children's reach? I

illlliil

tį primena prezidentūrą Kaune, 
tik čia daug didesni ir nepris- 
pasuti prie kitų namų. Kongreso 
rūmai labai puikūs, matomi iš 
visų pusių, o viduje yra ką ap
žiūrėti. Washingtono paminklas, 
kaip dieną, taip ir naktį, mato
mas iš tolo, o keltuvu užsikėlus 
į jo viršų — 590 pėdų, visas mies
tas guli rodos po jo papėde. Di
dingi ir kitų prezidentų pamink
lai: Lincolno, Jefersono, o taip 
pat ir Kennedžio sudaro savotiš
kai įdomų vaizdą su degančia 
liepsna iš žemių. Galima aplan
kyti Baltuosius rūmus, kongreso 
rūmus ir eilę ministerijų. Net 
,F.B.I. įstaigas. Norint aplankyti 
prezidentūrą ar kongreso rūmus, 
peikia gauti iš anksto iš savo 
senatoriaus ar Kongresmano lei
dimą, tada nereikia laukti jokios 
eilės. Tie leidimai gaunami vi
sai lengvai. Tuos leidimus geriau
sia pasirūpinti prieš važiuojant į 
Washingtoną, senatorių ar kong 
resmanų įstaigose. Washingtonas 
toks gyvas, kad jame laikas bėga 
labai greitai. Per savaitę nuo ry
to iki vakaro bėgant neviską ga
lima aplankyti, o aplankyti yra 
kas. Smithsonian Institution į- 
staigos: astrofizinė observatorija 
ir muziejai užima daug milžiniš
kų pastatų. Juose galima matyti 
visas gyvenimo sritis ir veik iš vi
so pasaulio, kiek mokslas yra pa
siekęs praeitin ir iki dabar. Zoo
logija su visais dinozaurais, me
chanikos pasaulis, brolių Wright 
lėktuvas, Lindbergo lėktuvas, ra
ketos kapsulė, kuri skrido apie 
mėnulį, apdegusi nuo karščio, 
mėnulio akmuo labai gerai sau
gomas, dideiji deimantai ir kiti 
brangūs akmenys. Padidintos 
spalvuotos astronautų nuotrau
kos,kai jie vaikščiojo po mėnu
lį. Net ir prezidentų žmonų bius
tai su rūbais, kurios jos dėvėjo 
inauguracijos dieną. Ponios Nix 
on dar nėra. Tapybos ir skulptū
ros skyrius su visais garsiaisiais 
italų, prancūzų, olandų, anglų, 
vokiečių ir kitų garsiųjų tapyto
jų darbais.

Washingtone yra ir lietuvių 
atstovybė, čia pat lenkų, italų, 
kiek toliau rusų, o kitos yra ki
toje vietoje. Washingtone yra 
labai daug vietos pasistatymui 
automobilių ir tai be užmokes- 
nio, ypatingai apie muziejaus, 
kongresą ir kitas lankomas vie
tas. Tačiau nepatartina lankyti 
vasarą, nes labai daug turistų. 
Taip pat daug yra savaitgaliais. 
Geriausia kitomis savaitės die
nomis. Per šventes ar vasarą no
rint užsikelti į Washingtono pa
minklą tenka Dūkti eilėje net 
po valandą ar daugiau.

Katalikų katedra, kurioje yra 
lietuvių Šiluvos koplyčia, yra 
tur būt viena iš gražiausių pa
saulio bažnyčių. Lietuvių koply
čia joje yra gal viena iš gražiau
sių koplyčių ten. Visur spindin
tis marmuras. Visos koplyčios y- 
ra katedors viduje šonuose lyg 
ir dideli kambariai, bet labai 
gražūs. Ją apžiūrėti irgi reikia 
keletos valandų. O išalkus ir pa
vargus apačioje po katedra yra 
kafeterija, kurioje galima pailsė
ti ir pavalgyti.

Žinoma, Washingtonas yra

Mylimai mamai
A. -f A. MARIJAI VIZGIRDIENEI 

mirus, jos dukteris JULE JAKIENĘ, ALBINĄ STYRIE- 
NĘ, ZOSĘ RIC KIENĘ, jos sūnus JONĄ, JUSTINĄ ir JUO
ZĄ ir jų šeimas šioje gilaus liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Antanina ir Vincas šuopiai 
Ona ir Vytas šuopiai ir šeima

A. -Į- A. STASIUI BAČKAIČIUI 
mirus, liūdinčiai žmonai ir sūnums STASIUI ir AL

GIRDUI BAČKAIČIAMS, jų šeimoms ir visiems gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą.

Danguolė ir Stasys Surantai 
Monika Stankaitienė

Baltimorės Balfo 64 skyrius atšventė 25 m. veiklos sukaktį. Jubilieji
nio koncerto - vakaro meninėje programoje dalyvavo viešnios solistės 
iš Plhiladelphijos, tautinių šokių grupe “Kalvelis” ir Vytautas Karalius. 
Nuotraukoje svečiai ir rengėjų atstovai1 (iš! kairės) C. Surdokas, pia
nistė Elena Jurkauskaite - Bush. solistė Ona Pliuškonienė, buv. Lietu
vos operos soliste Juzė Augaitytė, Balfo reikalų vedėjas kun. P: Geis
čiūnas ir dr. Elena Artnanienė. Vakaras praėjo su gražiu pasisekimu.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebraska
KABIUGMENŪS ATKŪRIMO 

MINĖJIMAS

Buvuseji Lietuvos kariai su
siorganizavę j ramovėnų skyrių 
kasmetai mini kariuomenės at
kūrimą, j kurį pakviečia visą 
koloniją. Minėjimas ivvko lap
kričio 23 d. Prasidėjo bažnyčioj 
pamaldomis, kuriose šv. Mišias 
už žuvusius karius aukojo ir 
gražų pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. Juozas Tautkus. Gie
dojo choras “Rambynas” diri
guojamas mųz. Broniaus Jonu-

juodųjų miestas, tur būt kas ket
virtas žmogus yra baltas. Vaka
rais gatvės tuščios nuo pėsčiųjų, 
o kai kur ir automobilistai užsi
daro gerai duris, kai reikia pra
važiuoti, kai kuriuos kvartalus. 
Žmonės .veik nesinešioja pinigų, 
o viską perka čekiais. Autobuse 
turi turėti reikiama mokestį 
smulkiais, nes vairuotijai neturi 
pinigų ir neduoda grąžos. Tai yra 
todėl, kad buvo daug apiplėši
mų. Sudenginta apie 40 kvarta
lų juodųjų riaušių metu miesto 
dalis kai kur bandoma atstatyti, 
bet dar labai mažai. Ir po dviejų 
metų ten vaizdas dar gana klai-' 
kus. Kitur juodieji gyvena pul
kuose namuose.
RENGIASI PAMINĖTI PREZ.

(STULGINSKIO ATMINIMĄ
Gruodžio 14 d. LB Bostono 

apylinkės valdyba ir Bostono a- 
teitininkai sendraugiai rengia a. 
a. Lietuvos prezidento Aleksand
ro Stulginskio mirties minėjimą. 
10 vai. ryto bus Šv. Mišios So. 
Bostono Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje. 3 vai. p. p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje 3 aukšte: A) dr. Domo Ja
saičio, žymaus mūsų veikėj.o ir 
Velionio Prezidento draugo bei 
bendradarbio paskaita; b) me
ninė dalis, kurią atliks sol. St. 
Daugėlienė, deki. B. Vaičjurgy- 
tė, smuik. I. Vasyliūnas ir pian. 
V. Vasyliūnas. Po programos — 
arbatėlė. Bostono ir apylinkių 
lietuvių visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankyti ir pagerbti 
Didžiojo Lietuvio — paskutinio 
Lietuvos Prezidento ir Vasario 
16 akto signataro šviesų atmini
mą.

šo. Solo giedojo Julita Burzdie- 
nė ir Kristina Kartanienė. Var
gonais akompanavo Vida Misiū
naitė.

Minėjimo susirinkimas įvyko **hoje gyvena daug lietuvių, :<u-
šv. Antano parapijos salėje. Ja
žanginj žodį tarė ramovėnų pir- lijai Odinams už sudarymą ga
mininkas Pranas Totilas. Baskai 
tą apie Lietuvos kariuomenės 
atkūrimą ir nepriklausomybė0

Didžiai mylėjusiam Tėvų Žemę 
A. -Į- A.

STANISLOVUI BAČKAIČIUI 
amžinybėn iškeliavus,
p. MARIJĄ BAČKAITIENĘ, sūnus STASĮ ir ALGĮ su 
šeimomis nuoširdžiai toj skausmo valandoj užjau
čiame ir kartu liūdime.

Marija, Ignas, Laima, Liucija, Aldona, 
Benediktas ir Algirdas Kušlikiai

PETKUS
Mūsų brangiaį tetai

A. -į- A. MARIJAI VIZGIRDIENEI 
mirus, jos dukterims JULIJAI, ALBINAI, ZOSEI su šei
momis ir sūnums JUOZUI, JUSTINUI, JONUI ir Lietu
voje likusiai dukteriai KLEMENTIN.AI su šeimomis 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Antosė ir Albinas

į"

MARCELĖ DIRŽIUS
ZEMANTAITE

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

gyveno 65 m.
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 bus pašarvotas ketvirtad., 7 vai. vak. Vasaitis-But- 

kus koplyčioje, 1446 S. 50th Avė., Cicero.
Laidotuvės įvyks šeštad., i gruodžio 6 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos 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.

T. aKAPiunisS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-up ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PRospeet 8-9533 

MHIIIIIilIHIlIlIlIUIIIItlVUIIIIIIIIIIIUIIIII

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

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

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

RTCMKTTTC "BRAUTU”

kovas pasakė Juozas Sakalas 
Kalbėtojas išsamiai nušvitę at
kurtos karuomenės garbingus 
žygius, privedusius prie nepri
klausomybės iškovojime

Po pertraukos sex- meninė 
dalis. Kariškų minčių eilėraštį 
pasakė Dalė Arnauskaitė. Solo 
keletą damų padainavo Julita 
Burzdienė. Akompanavo Silvija 
Kazlausaaitė. Išsiskirstyta pa
sidžiaugus Lietuvos kariuome
nės laimėjimais.

TRUMPAI

— Lapkričio 16 d lietuviškų 
pamaldų metu buvo pasimelsta 
už miru3į buvusį Lietuvos pre
zidentą Ateksandrą. Stulginskį. 
Vietos ateitininkų užprašytas 
kuri. Juozas Tautkus ta intenci 
ja aukojo šv Mišias ir prieš pa
mokslą trumpai aptarė jo as
menybę.

— Akvilija Odinienė, gyv. 
Chicagoje. Padėkos dienos sa
vaitėje atvyko į Omahą aplan
kyti savo seniau gyventos vie
tos, giminių ir pažįstamų. Omą

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gruodžio m. 4 d.

spaudos benaradarbis su šeima — Berniukų miestas (Boys 
pęrsikėlė gyventi į kitą namą. Town, Nebraska) įsteigtas ku- 
Dabartin.a jo adresas yra: 3386 migo Flanagan 1917 m., gruodžio 
W. St., Omaha Nebr. 68107. 1 d.
Tel. 731 -87/0.

A. + A.
Pranei Naujokienei-Kažemėkaitei 

mirus, jos vyrui JUSTINUI NAUJOKUI ir šeimai, se
seriai JUZEI, broliams VIKTORUI ir JONUI KAŽEME- 
KAIČIAMS ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Antanina ir Vincas šuopiai 
Ona tr Vytas šuopiai ir šeima

rie yra dėkingi Pranui ir Akvi-

A. + A.
Pranei Naujokienei-Kažemekaitytei 

Los Angeles, Californijoj mirus, jos vyrą, seserį JU
ZĘ, brolį VIKTORĄ ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

A. J. Vasiukevičiai, J. V. Valiuke v kJiai 
M. A. Gintneriai, A. V. Paškevičiai 
A. A. Vasioniai

rantijų, tada buvusių reikalingų 
dėl atvykimo į šį kraštą.

— Agronomas Juozas Naya- 
xas, vis.nmėnės veikėjas ir ZHKM

FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitie*

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

TĖVAS IR SŪNUS
MARĄUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
. ... - . _ _

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWICZ)

2424 W. 69th Street TeL REpublio 7-1213
2814 W. 23rd Place TeL VIrginia. 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1011

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

4348 S. Callfornia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
144. S. 600, Avė,. Cicero, 111. Tel OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401



CHICAGOJ II! APYLINKES!!

IŠ AR T! IR TOLI
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1909 m. gruodžio m. 4 d.

X Mokslo ir Pramonės mu
ziejaus prezidentas gruodžio 1 

[d. suruošė konsulariniam kor
pusui priėmimą. Ta proga pa- 

į rodė jiems ir kitiems svečiams 
mėnulio gabalą, 'kurį atvežė 

F Apollo XI ir kuris neužilgo bus 
išstatytas muziejaus lankyto-

X Kun. Vytautas Bagdana- jarns. Priėmime dalyvavo ir Lie 
vičius, MIC, Nek. Prasidėjimo tuivos generalinis konsulas dr. 
parapijoj, Brighton Parke, visą P. Daužvardis su J. Daužvardie 
šią savaitę veda misijas lietu- ne.
viškai. /i X Lietuvių žurnalistų eąjun-

x Balfo direktorių suvažia- gos Chicagos skyriaus narių 
vime Clevelande iš Chicagos susirinkimas įvyksta gruodžio 
dalyvavo šie direktoriai: gen. 7 d., sekmadienį, 1 vai. po pie- 
sekr. Alb. Dzirvonas, kun. dr. tų, Jz. Kapačinsko bute, 6811
F. Gureckas, Babelienė ir Man- So. Maplevvood Avė. Nariai kvie 
kus. cianui dalyvauti.

X A. a. dail. Pauliaus Au- X Buv. Lietuvos policijos 
glaus (1909—1960) devynerių tarnautojų “Krivūlės” klubas 
metų mirties sukaktis šeimos' ateinančių metų sausio 18 d. 
rūpesčiu minima gruodžio 7 d., Jaunimo centre minės pirmojo 
sekmadienį, 11 vai. ryto šv. Mi- j žuvusio policijos pareigūno 
šiomis tėvų jėzuitų koplyčioje. Aleksandro Vainausko 50 m. 
Velionis buvo vienas iš lietu- žuvimo sukaktį. Minėjimas į- 
viškos grafikos meno pradiniu- vyks Jaunimo centre, 
kų, palikęs daugybę gražių dar x Cicero. Šv. Antano parapi- 
bų, iliustravęs eilę knygų. 1967 jos lituanistinių mokyklų eglu- 
m. žmonos Danutės Augienės tė įvyks gruodžio 28 d., sekma- 
rūpesčiu išleista jo monografi- dienj, 4 v. p. p. Visi tėvai, ku- 
ja, 364 pusi. apimties. Visi diai- rie nori, kad jų vaikai eglutės 
lininko [bičiuliai kviečiami pa- metu gautų dovanėles, turi kuo 
maldose dalyvauti. skubiau įteikti vieną dolerį Ra-

X Lietuvių paštininkų są- sai Šarauskienei, 1822 S. 50 
jungos metinis susirinkimas ir avė., telf. 863-3853. 
pobūvis įvyksta gruodžio 14 d., X Vytas Nakas, studijuojan- 
sėkmadienį, 12 vai. po pietų, tis muzilkoilogiją ir dainavimą 
Chicagoje, K. ir K. Repšių na- Indianos valstybiniame univer- 
rnuose, 6608 So. Richmond Avė,, sitete, Bloomingtane, giedos lai 
įėjimas iš šono. Kviečiami da- ke pamaldų š. m. gruodžio 7 d. 
lyvaiuti nariai ir svečiai, buv. 10 vai. ryto tėvų jėzuitų ikop- 
pašto, telefono, telegrafo ir ra- lyčioje. Pamaldos bus laikomos 
dijo tarnautojai bei jų šeimos už Lietuvių bataliono Sibire 
narnai bei pažįstami. Atskiri pa- prieš 50 metu nužudytus karius, 
kvietimai niekam nebus siun- x Jonas Jasiūnas. Evanston, 
čdiaimd. Ten pat bus galima įsi- III. toarėmė “Draugą” 8 dol. au- 
gyti knygą “Nuo krivūlės iki ka. Dėkojame, 
raketos”. Šitas pooibūvis yra
tradicinis — jau 20 metų gau
siai lankomas.

X Moksleivių ateitininkų kur
sai jaunučh} — jaunių bei moks 
leivių globėjams įvyksta gruo
džio 12—14 dienomis Jaunimo 
centre. Kviečiami dalyvauti ir 
esantieji MAS globėjai bei ga
lintieji prie šio reikšmingo dar
bo prisidėti.

X Am. liet. Montessori d-jos
valdybos posėdis įvyko vaikų 
nameliuose, 2743 W. 69th St.
Susirinkime (buvo aptarti atei
ties veiklos planai ir Vaikų Na
melių šiaudinukų pardavimas 
ruošiamas gruodžio 7 d. Jauni
mo centre.

X Roselando lituanistinės 
mokyklos Kalėdų eglutė įvyks 
gruodžio 20 d. 6 v. v., Visų 
Šventųjų parapijos salėje, Rose
lande, Programą _  Paskutinė
Lankytoja Betliejuje — išpil
dys visi mokyklos mokiniai 
(ruošia mokytojas). Kalėdų eg 
lutės parengimu rūpinasi mo
kyklos tėvų komitetas: pirm. 
dr. Pr. Sutkus, Grišmanauskie- 
nė, Kaušienė, Lazauskienė, Pi- 
lipauSkas ir globoja LB Rose
lando apylinkės pirm. Br. Ma
cevičius. Maloniai kviečiama vi
sa (lietuvių visuomenė.

X Gužauskų Beverly Hills gė
lių parduotuvė gruodžio 7 d. nuo 
1 ilki 6 vai. vak. turės kalėdi
nių gėlių parodą. ApsilanJkiiusie 
ji gaus po specialią gėlę.

X Dariaus - Girėno lituanis
tinė mokykla ateinančių metų 
vasario 14 d. rengia vakarienę 
su menine programa, kurią at
liks akt. Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko.

X Ant. Matulionis iš Platts- 
buirgh, N. Y. parėmė mūsų 
spaudą 6,67 dol. auka. Dėkoja
me.. t* .1..... .. ’

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 NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas

MokSiininKų atstovai lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
rengimo organizavime — dr. A. 
Avižienis ir dr. A. Kliorė, abu iš 
Kalifornijos.

Nuotr. A. Gulbinsko 

X Prof. Balys Vitkus, Vy
riausio Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto narys, į visuomeninę 
veiklą įsijungęs I pas. karo iš
vakarėse ir iš jos nepasitrau
kęs iki šių dienų, dalyvaus sim 
poziume tema “Kur mes šian
dien stovime?”. Simpoziumas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 14 
d., 3 vai. p. p. B. Pakšto salė
je. Įėjimas nemokamas. Plačio
ji visuomenė kviečiama daly
vauti.

X P. Jurkštas, Chicago, III., 
už korteles pasiuntė 5 dol. Dė
kojame.

x Cicero šv. Antano parap. 
mokyklos naudai vakaras įvyks 
parapijos salėj vasario 7 d.

x Dr. J. Dičpin i gaitis, Wood 
haven, N. Y., dėkodamas už 
korteles, parėmė spaudą 6 dol. 
auka. Ačiū.

X Alf. Sadauskas, Thomton,
III., už korteles prisiuntė 6 dol. 
auką. Ačiū.

X Tadas Balčiūnas, Chicago,
III., pasiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X A. R. Pavasaris, Holly- 
wood, Calif., dėkodamas už kor 
teles atsiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Praplėstuose Karvelio 
Prekybos Namuose didelis pa
sirinkimas liet. audinių, odos, 
medžio, gintaro išdirbinių ir 
meno kurinių. Įsitikinsite užsu
kę ant 71 ir Campbell kampo. 
Jūsų patogumui krautuvė atda
ra kiekviena dieną iki 9 v. v. ir

(sk.) į sekm. niuo 11 iki 5 v, v, (sk.)VI 7-7747.

Pereitą sekmadienį Marijos aukšt. mokyklos salėje puikiai pasirodė Clevelando “Grandinėlė”.
Nuotr. V. Noreikos

BRIGHTON PARKO LIT. 
MOKYKLOS 

LINKSMAVAKARIS
Lapkričio 22 d. vakare Brigh

ton Parko lietuviai ir jų svečiai 
rinkosi į Balio Pakšto salę tra
diciniam lituanistinės mokyklos 
linksmavakariui. Salė buvo jau
kiai ir gražiai papuošta, o gar
susis Pakšto orkestras, vos tik į- 
ėjus, viliojo šokiui.

Programą pradėjo Brighton 
Parko lit mokyklos tėvų kom. 
pirm. L. Biliūnas, pasveikinda
mas susirinkusius ir pristatyda
mas garbės svečius: lit. mokyklos 
vedėją mok. S. Jonynienę, mo
kytojas — V. Milavickienę, A. 
Kirvaitytę ir Rūtą Juškienę su 
vyru, Brighton Parko parp. kleb. 
prel. D. Mozerį, vikarą kun. J. 
Plankj ir kan. P. Juknevičių, ku
ris, nors ir pensijoje, nuoširdžiai 
talkina parapijai ir lietuvių veik
lai.

Meninę programos dalį išpil
dė Balys Pakštas, pagrodamas ra 
geliu dvi liaudies dainas, o sol 
Vyt. Rusteikis, pats sau akom
panuodamas pianinu, padaina
vo dvi dainas. Ypatingai grau
džiai ir ilgesingai nuskambėjo 
partizanų daina “Gegutėle”.*

Programa buvo trumpa, gra
žiai atlikta, tinkanti vakaro nuo
taikai.

Po oficialiosios dalies svečiai 
vaišinosi, šoko ir dainavo. Visų 
nuotaika buvo pakili, o ją dar 
labiau pagyvino pravesti laimė
jimai ir rožių valsas.

Kadangi šiais metais sueina 
20 m., kai mokyt. S. Jonynienė 
vadovauja Brighton Parko lit. 
mokyklai, tėvų kom. pirminin
kas pakvietė visus sugiedoti jai 
Ilgiausių metų.

Buvo pristatyti ir amerikiečiai 
svečiai: Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos įvairių klubų ir komite
tų pirmininkai su žmonomis.

Atsilankiusiųjų tarpe buvo 
matyti svečių ne tik iš Chicagos, 
bet ir iš tolimesnių vietovių, kaip 
Auroros ir kt. J pobūvį atvyko ir 
visiems gerai žinomas visuome
nininkas J. Bacevičius.

Šis linksmavakaris buvo su
rengtas ne vien pasilinksminti. 
Svarbiausias jo tikslas — papil
domų lėšų sutelkimas Brighton 
Parko lit. mokyklos išlaikymui. 
Salė buvo pilna žmonių, kas ro
dė, kad mūsų visuomenė su
pranta ir remia lituanistinį dar
bą.

Nuoširdi padėka priklauso mo 
kinių tėveliams, kurie daug šir
dies ir darbo įdėjo organizuoda
mi staliukus ir aukodami mais
tą. Ypatingos padėkos užsitarna
vo šį pobūvį surengęs ir jam va
dovavęs Brighton Parko lit. mo
kyklos tėvų komitetas, kurį su
daro L. Biliūnas — pirm., E. 
Oželienė — vicepirm., Aid. An- 
kienė — sekr.,V . Brakauskas — 
ižd., V. Mitkus, A. Pileckis ir P. 
Peleckas — nariai.

R. Spurgienė

LIETUVIŲ EGLUTĖ BIS- 
MARCKO VIEŠBUTY

Lietuvių egčutės yra Bismarck 
viešbutyje, kuriame įvyksta 
Amerikos Lietuvių tarybos su
važiavimas gruodžio 13 d.. Mo
kslo ir Pramonės muziejuje, ku

riame įvyksta lietuvių progra
ma šeštadienį, gruodžio 6, 7:30 
vai. vakare. Tą patį vakarą 
nuo 5 vali. muziejaus valgyklo
je bus lietuviškas maistas.

Bismarck viešbučio eglutę pa 
puošė Marytė Krauchunienė ir 
Paulina Vaitaitienė, muziejuje 
— Ateities atžalyno tėvų komi
tetas.

Abiejose vietose eglutės ati
dengtos iškilmingai, dalyvau
jant konsulams arba jų atsto
vams. Muziejuje gruodžio 1 d.' 
buvo net 44 konsulai su žmono
mis ar“ba su vyrais. Lietuvai 
buvo atstovauta abiejose vieto
se): Bismarck’e J. Daužvardie

Alytiškiai savo gimnazijos 50 m. sukaktuvių proga gausiai parėmė 
Liet. fondą, įteikdami 1000 dol. auką. Iš k.: Fondo vadovai dr< G. Balu
kes, dr. A. Razma ir E. Juknevičienė įteikusi dovaną. Nuotr. Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS
KALĖDINĖ EGLUTĖ

Oficiali Chicagos kalėdinė 
eglutė statoma Civic centro 
aikštėje. Eglutė bus 90 pėdų 
aukščio, sudaryta iš apie 100 
mažesnių eglučių. Eglutė bus 
papuošta 14,000 lempučių, 1,200 
papuošalų, ir vainikuota 5 pėdų 
žvaigžde. Eglutė bus užžiebta 
gruodžio 9 d.

DU ŽUVO GAISRE
Du Ciceras gyventojai žuvo 

gaisro metu 1425 S. 49 Ct. Gaiš 
ras buvo trečiame aukšte. Nuos 
tolių padaryta apie $5,000. Apie 
100 asmenų liko be pastogės, 
gaisrui sudarius $35,000 nuos
tolių keturių aukštų apartmenti 
niame name 5054 N. Winthrop 
avė. Kitame gaisre sunaikintas 
ketvirtas aukštas aipartmemti- 
nių namų 6427 ISI. Kenwood avė. 
Čia nuostolių padaryta apie 
$125,000. Bomba sprogo užpa
kalyje zakristijos šv. Rožan
čiaus bažnyčioje, 612 N. Wes- 
tem avė. Nuostolių mažai būta. 
Policija ieško kaltininkų. 

GIRTAS VAIRAVIMAS
Policija Padėkonės šventės 

savaitgalyje Chicagoje areštavo 
197 asmenis už girtą vairavimą.
KITA LINIJA AERODROME

Mobawik lėktuvų linija sausio 
10 d. pradės skridimus iš Mid- 
way aerodromo į Albany, Bing- 
hamtOn, Kimi ra, Utica ir Syra-

įcuae.

nės, Muziejuje — abiejų Dauž- 
, vardžių.

Bismarck viešbučio iškilmėse 
lapkr. 28 d., dalyvavo ir Lie
tuvos dukterų draugijos pirmi
ninkė S. Adomaitienė, narės N. 
Vengrienė, IS. Olšaušhienė ir L. 
Lazauskienė su ypatingais sve
čiais — 15 jų globojamų vaiku
čių, kurie buvo pavaišinti pie
tumis, saldainiais ir gražiais 
žaislais. Bs to, dar fciuvo nuves
ti į kino teatrą, kuriame matė 
muzikinį filmą “Oliver”.

Bismaroko eglučių parodoje 
dalyvauja 4 tautos: lietuviai, 
švedai, vokiečiai ir lenkai, , o mu
ziejuje — 20 tautų su viršum.

GK

PASKUTINE OPERA
Lyric opera gruodžio 13 d. 

užbaigė 1969 m. sezoną.

PARDAVĖ RADIJO STOTIS

Federalinė (komunikacijos ko 
misija patvirtino dvejų Chica
gos radijo stočių pardavimą. 
Buddy Black pardavė stotį 
WEBH-FM Rich korporacija už 
$325,000. Ši korporacija jam 
irgi per dešimtmetį mokės kas
met po $25,000 už jo patariamą 
jį patarnavimą. (Semrow kompa 
nija pardavė Evanstono stotį 
WNMP Cummings korporacijai 
už $875,000. Semrow irgi gaus 
$10,000 priedo kasmet per penk 
mėtį.

KRITO IŠ TREČIO AUKŠTO

Gaisro metu 10 mėnesių kū
dikis išsprūdo iš jį nešančios 
motinos rankų ir krito žemėn. 
Laimingu atsitikimu jis išliko 
nesužeistas. Gaisras sudarė 
$2,500 nuostolių namuose 4212 
S. Miehigan avė.

MOKESČIAI SUĖDĖ PUSĘ
9.7 MIL. DOL. PALIKIMO
Oak Parko gyventoja Louise 

Seabury testamente paliko 
$9,723,230 sūnui ir trims dūk-' 
rems. Bet federalinis iždas po! 
mirtiniais mokesčiais pasiėmė Į 
84,435.614. Illinois valstija gavo I 

($924,676. į

J A. VALSTYBĖSE
— Vliko seimas įvyks gruo

džio 6-7 New Yorke, New Yor- 
ker viešbutyje, 34th Street ir 
8th Avenue. Gruodžio 6 šešta
dienį, 7:30 v. v. įvyks bendra 
dalyvių vakarienė — koncertas 
Panel kambary. Kalbės Lietuvos 
gen. konsulas A. Eimutis, dai
nuos operos solistė J. Krikšto- 
laitytė-Daugėlienė. Vakarienėje 
— koncerte kviečiami dalyvauti 
ir svečiai.

— Dr. Antanas ir Ona Čerš
ka!, žinomi East St. Louis lietu
vių kolonijos veikėjai, persikėlė 
gyventi į kitą vietą ir yra da
bar pasiekiami adresu: 5 Loisel 
Dr., East St. Louis, UI. 62203.

_  Čelistas Mykolas Saulius
šiuo metu yra 3.000 mylių kon
certinėje kelionėje kaip Denver 
Symphony narys. Denverio sim 
foninis orkestras 3 savaičių bė
gyje duodia 30 koncertų greti
muose • štatuose: Kansas, Ne- 
hraska, Texas, Oklahoma ir Co 
lorado. Eimfoniniams koncer
tams diriguoja, iš Bostono pa
kviestas Arthur Fiedler — Bos
ton Pops Symphony dirigentas.

— Dr. Vladas Ingelevičius, ži
nomas mūsų medicinos darbuo
tojas, neseniai atšventė savo 80 ( 
metų amžiaus sukaktį. ISukak- 
tuvininkas ypač reiškėsi kariuo 
menės medicinos srityje ir Lie
tuvos Raudonajame kryžiuje. 
Šiuo metu gyvena Great Neck,
N. Y.

— Arnoldas Voketaltis, New 
York City Operos bassbarito
nas, yra užangažuotas dainuoti 
Bartoko “Bluebeard’s Castle” 
su Bostono ir Pittsburgho sim
fonijos orkestrais, ši vieno veik 
smo opera reikalauja tik dviejų 
solistų: baritono ir mezzo-sop
rano. 1970 sausio 23—25 Arnol 
das Vokietaitis dainuos šią ope- j 
rą Pittsburghe; 1970 sausio 28 
Camegie Hali, New Yorke; iri 
tų pačių metų balandžio 17, 18, 
21 Bostone.

AUSTRALIJOJ
— A. a. Jonas Valys, kaip iš 

Melbourno pranešama, mirė 
lapkr. 25 d. .širdies smūgio iš
tiktas^ Buvęs gimęs 1906 m. 
Tauragnų valsčiuje. Studijavo 
ir Vilniaus universitete baigė 
teisės mokslus. Buvo aktyvus 
korp! Neo Lithuania narys. 
1931—1944 m. tarnavo vidaus 
reikalų ministerijos žinyboje. 
1949 m. įsikūrė Australijoje, ak 
tyviai reiškėsi bendruomenės 
veikloje ir per šešias kadenci
jas buvo išrinktas centro tary
bos pirmininku. Pereitais me
tais, PLB seimo metu, buvo at
vykęs į JAV-bes, lankėsi ir 
“Draugo” redakcijoje.

_  Newcastle gražiai veikia
lietuviškų studijų bei diskusijų 
būrejlis.

— Newcastle lietuvių choras, 
vedamas S. Žuko, vietos televi

“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
KALĖDOMS

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

asmeniui:

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

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

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

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

S rinčių............... prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

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

Parašas

zijos stotyje įdiainavo keletą 
dainų.

— Geelongo lietuviai suruošė 
jaukų suibatvakarį — balių su 
šokiais ir žaidimais, grožio ka
ralaitės rinkimais ir kitais įvai
rumais.

— Pertho lietuviai suruošė 
gražų Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventės minėjimą. Pa
maldų metu tai dienai pritaikin
tą pamokslą pasakė kun. Ke
mėšis.

_  S. Narušis, pernai metais
lankęsis JAV-bėse ir aktyviai 
dalyvavęs PLB kongreso ruo
šoje, paskutiniu metu buvo su
sirgęs, operuotas, bet dabar pa
sitaisė.

— “Mūsų Pastogės” laikraš
tis neseniai suruošė gražų me
tinį parengimą, kurį gausiai pa 
rėmė Australijos lietuviai

— Aucklando lietuviai (Nau
jojoj Zelandijoj) suruošė šven
tę, į kurią iš Australijos atvy
ko Australijos LB centro valdy 
bos pirm. S. Narušis. Svečią 
globojo Cibulškiai. Iš Aucklan- 
do 13L Narušis nuvyko į WeXing- 
toną. Aplankė ir kitose vietovė
se gyvenančius lietuvius.

Prof. dr. Ina Užgirienė skaito pa
skaitą psichologine tema mokslo 
ir kūrybos simpoziume.

Nuotr. A. Gulbinsko

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIU POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00 
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS

ANTOLOGIJA I dalis $6.00
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA U dal. $10.00

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

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

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


