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Pavojus taikai glūdi 
Viduriniuose Rytuose 

Jarring, Jungtinių Tautų tarpininkas išskrido į Izraelį. Paliaubų pratęshnas pri
klausys nuo keturių didžiųjų sąjungininkų 

NEW YORK. — Gunnar Jar
ring, Jungtinių Tautų tarpinin
kas tarp žydų ir arabų, vakar 
išskrido į Jeruzalę, kur kalbėsis 
su Izraelio užsienio reikalų mi-
nisteriu Abba Eban. Jarring 
lankysis tik Jeruzalėj ir ten bus 
neilgai. 

Izraelio ambasadorius prie J. 
Tautų Yosef Tekoah su Jarrin-
gu ma ėsi porą kartų ir sutvar
kė visus susitikimo su savo vy
riausybe reikalus. Su Jarringu 
ičskrido ir jis pats. 

Jungtinių Tautų tarpininką I rius Muskie, pradėjęs dviejų sa-
taip pat vizitavo sovietų amba- . v a i č i u kelionę po Europą ir Vi-
sadorius Jakub Malik ir britų ! duriniuosius Rytus, kalbėjo stu-
delegacijos prie J. T. šefas Cro-
we. Crowe painformavo tarpi-

Riad, Egipto užsienio reikalų 
minis eris, Londone lankydama
sis pareiškė, kad jei keturi di
dieji pareikalaus pratęsti pa
liaubas ir po vasario 5 d., E-
giptas bus priverstas tai da
ryti. Čia svarbiausia priklausys 
nuo Maskvos žodžio, kurio ne
klausyti Egip as negali. Izrae
lis yra suinteresuotas, kad pa
liaubos nenutrūktų. 

JERUZALĖ. — Maine senato-

ninką apie posėdžio rezultatus. 
Pas j posėdžiavo Amerikos, 
Prancūzijos, Sovietų Sąjungos 
ambasadoriai ir jis pats ir ta
rėsi Vid. Rytų reikalu. Valsty
bės sekr. Rogers, kurio inicia
tyva buvo sustabdyti ginkluoti 
veiksmai ir pradėtos derybos, 
pasakė, kad keturių didžiųjų 
sąiu-'gminkų pasitarimas turi 
pagrindinės režkSmės avabų ir 
žydų girčuose. 

Diplomatiniu cse sluoksniuose 
manoma, kad nežiūrint griež- j 
tos linr'os iš ab:ejų pusiu, pa- ! 
siekti s-'si arimu yra vilčių. E- f 
gipto grasinimas, kad paliaubų į 
pratęsimui pasiba:gus, po va- I 
sario 5 d., jie pradės karinius 
veiksmus laikomas ne daugiau. Į 
kaip politike propaganda, pir- Į 
moi eilėj reikalinga vidaus rei
kalui ir krašto nuraminimui, 
kad kas nors daroma. 

Prarado 
galimybę 

CHICAGO. —Vakar dienos 
Chicago Tribūne įdėjo dar vieną 
laišką iš Middleboro Mass., ra
šytą Leio F. Kahian. Rašoma, 
kad admirolams nebuvo ko bai
mintis karinio teismo su paskuti
niu atsitikimu (S. Kudirkos). Ka
ro teismas dar nereiškia, kad tei
siamieji automatiškai yra pakal
tinami. Teismas tik duotų progą 
teisiamiesiems išdėstyti savo pa
žiūras, paaiškinti reikalą. Gali
mas dalykas, gal būtų jie įrodę, 
kad kaltė buvusi ne jų, bet aukš
tesnėse valdžios instancijose, pa
vyzdžiui Valstybės departamen
te arba net Baltuosiuose rūmuo
se, panašiai, kaip yra buvę po 
Pearl Harbor. 

Heath i 
Singapūrą 

LONDONAS. — Ministeris 
pirmininkas Heath išskrido į 
Singapūrą, kur susitiks su ki
tais britų bendruomenės minis-
teriais pirmininkais. Prieš iš
skrisdamas paminėjo, kad vie
nas svarbiausių reikalų bus bri
tų ginklavimas Pietų Afrikos. 
Kai kurios valstybės tam labai 
priešinasi, bet britai sako, kad 
jie nežiūrės priešingų patarimų 
ir darys savo. Tas reikalinga ne 
tik vieniems britams, bet ir ki
tų tautų sa^gų^aui._._.,_v.„ o . 

! dentams Jeruzalės universitete. 
Muskie paminėjo, kad Vid. Ry

tuose yra daugiau pavojaus pa
saulio taikai kaip Vietname, to
dėl pirminė, kad iš ten Amerika 
turi kuo greičiausiai atsitraukti, 
o visomis jėgomis padėti Izrae
liui. Vid. Rytai karo židiniu bu
vo nuo istorijos pradžios. 

Po paskaitos studentai jo už
klausė, ar jis, jeigu būtų išrink

tas prezidentu, į Izraelį atsiųstų 
pusę milijono karių, kaip kad A-
merika padarė su Vietnamu. Tas 
klausimas Muskie buvo perdaug 
konkretus, jis tam nebuvo pasi
ruošęs, ir atsisakė į jį atsakyti. 
Tada kiti studentai pataisė reika
lą: "Mes nenorime Amerikos ka
riuomenės", Muskie tada pridė
jo, kad Izraelis niekad ir nėra pra
šęs kariuomenės; prašęs tik kari
nės ir ekonominės pagalbos. 
Tarp kt. klausimų, studentai už
klausė, kodėl Amerika kišasi į ki
tų reikalus, kaip pavyzdžiui Viet
namas, ar negeriau jai būtų rū
pintis tik savo bėdomis? Ameri
koj juk tiek daug neteisybės. Mus 
kie atsakė, kad Amerika irgi tu
ri bėdų ir neteisybės, lygiai kaip 
to paties netrūksta ir Izraely. Čia 
studentams patiko ir jie jam plo
jo. Vėliau Goldą Meir Muskie pa
sakė, jog jų studentai labai retai 
kam ploja. Vadinas jis laimėjęs jų 
simpatijas. 

Izraelio užsienio reikalų minis
teris Abba Eban Muskie suruošė 
iškilmingus pietus. 

Mohaaamed Al Zayyat, Egipto am
basadorius, paskirtas atstovauti 
Jungtinėse Tautose. 

Podgorny 
I Egiptą 

KAIRAS. — Kitą savaitę į E-
giptą atvyksta sovietų preziden
tas Podgorny su didele svita. 
Svarbiausieji apsilankymo prie
žastis bus Asvano užtvankos ati
darymas. Po to bus ilgos konfe
rencijos su prezidentu Sadat ir ki
tais arabų vadais. 

Sustabdė žydų 
teismą 

MASKVA. — 9 žydų teismas 
Leningrade turėjo būti pradėtas, 
bet atidėtas vienai savaitei. Sa
koma, kad dėl vieno teisiamojo 
ligos. Tačiau Paryžiaus komunis
tų laikraščio l'Humanite kores
pondento žiniomis, teismas bū
siąs iš viso nutrauktas. Sovietai 
per komunistinių laikraščių ko
respondentus "netyčia" išsitaria 
ir leidžia Vakarams sužinoti 
Maskvos užkulisius, kuriuos jie 
nori, kad pasaulis žinotų. 

RTJALA LUMPUR. — Ame
rika pasiuntė 6 helikopterius į 
Malezijos potvynio paliestas sri
tis .Tsu p r a n ^ m a , kad nuo 

Lpotvynio žuvo 37 asmenys: -*"— 

Yosef Tekoah, Izraelio ambasado
rius prie Jungiinių» Tautų, atsto
vaująs savo kraštą taikos derybo
se. 

Rusai rado 
"kankinę" 

MASKVA, — Maskva, atsily
gindama už Amerikos ir viso 
laisvojo pasaulio žydų riksmą 
dėl žydų persekiojimų sovieti-
joj, spaudoj ir kitais būdais da
ro didelę kankinę ir j padanges 
kelia komunistę Angelą Davis. 
Jau rengiami prieš amerikiečius 
išsišokimai, į Amerikos amba
sadą Maskvoje ateina "liaudies 
atstovai" ir ten amerikiečius 
plūsta. Vakar Maskva paskel
bė, kad jų kompozitorius šos-
takovičius parašė Nbtonui laiš
ką, kur dėsto savo pasipiktini
mą rengiamu teismu ir reika
lauja Davis kuo greičiausiai pa
leisti. Prezidentas arba jo sek-
re'oriai, aišku, atsakys ir j jo 
laišką, bet kodėl nesusilaukia 
niekad atsakymų, kai rašo kas 
laiškus Brežnevui arba Kosy
ginui? 

SEOUL. — Pietų Korėja skun
džiasi, kad jų žvejų laivas, ne
galėjęs savo jėgomis plaukti, 
sugedęs laukė pagalbos. Tada 
atplaukė Siaurės Korėjos pa
krančių apsaugos laivas ir su
teikė "paskutinę pagalbą", jį 
nuskandino. Koks likimas 11 
> q f e dąr TiPiflflflnįi -

BOMBERS NAIL 
SUSPECTED RED 
STORAGE BASE 

EAST OF THE 
A SHAU VAU.EY 

Maskva vėl kaltina Kiniją 

19,256 SOUTH VIETS 
KIILEO IN 1970, U P 
U PER CENT OVER 
1969, SHOVVS GAIN 

OF VIETNAMIZATION, 
SAIGOS ANNOUNCES 

CURBING SEABORNE 
INFIITRATION INTO 

U MINH FOREST NOW 
U? TO SOUTH VIETS 

CONTINUED IOSS 
OF HIGHWAY 4, 
PHNOM PENH TO 
KOMPONG SOM, 
FORCES MEKONG 

RIVER ROUTE 
FOR OIL SUPPLY 

MASKVA. — Nežiūrint at
naujintų diplomatinių santykių 
ir ambasadorių pasikeitimų, pa
grindinės nesutikimų priežastys 
tarp Rusijos ir Kinijos lieka 
kaip buvusios.' Kurį laiką abi 
pusės stengėsi viena prieš kitą 
garsiai nešūkauti, piktais žo
džiais nesišvaistyti, bet dabar 
vėl pradedama propaganda. Tre 
čiadienio Pravda rašo, kad pa
grindiniai ginčai yra kaip bu
vę. 

Pravda šįkart pasinaudojo ki
to komunistinio krašto laikraš
čio nūntimis ir užpuolė komu
nistinę Kiniją. Pravdos Buda
pešto korespondentas pacitavo 
vengrų laikraščio Nebsabadshag 
s raipsnį "Kas pasikeitė ir kas 
ne". Straipsny apžvelgiama, kas 
dabar dedasi Kinijoj ir autorius 
prieina išvados, kad tenai ne 
daug kas pasikeitė. Sovietų Są-
ungos - Kinijos santykiuose 

m 
Kas dabar vyksta Indokirdjos frontuose? Naujausių pranešmų že
mėlapis. 

APKLAUSINĖJIMAI KONGRESE 
' BUS TĘSIAMI 

10 metų karo 
balansas 

pasikeitė tik tiek, kad abu kraš
tai pasikeitė ambasadoriais, bet 
tai ir viskas. Kalbos apie navi
gaciją valstybes skiriančiose u-
pėse ir lieka tik kalbomis. Ly
giai tas pats ir derybose dėl 
ginčijamų teritorinių sričių. Pro 
paganda prieš Sovietų Sąjun
gą, skleidžiama pačioj Kinijoj, 
kokia buvo anksčiau, tebėra ir 
dabar. 

Nubaustas 
Rygos studentas 

TEL AVTV. — Keleiviai, atvy
kę iš Okupuotos Latvijos, pasa
koja, kad Rygos universitete stu-

jdentas, 21 metų žydas, buvo nu
baustas 18 mėnesių kalėjimo, 
kai universiteto kieme sudegino 
sovietų vėliavą. 

Vyskupą 
nuteisė mirti 

WASmNGTONAS. — Kon-
rresmanas Wayne L. Hays, pa
komitečio, 'yri-.ėiančio Simo 
Kudirkos išdavimą, pieninin
kas, atsakydamas į Balio Rau
go, LB pietinės Jersey dalies 
pirmininko, rašt^, gruodžio 31 
d. pranešė, kad jis neturi noro 
sustab 2yti sykį pradėto apklau
sinėjimo. Apklausinėjimai tęsis 
tol, kol bus išaiškinti visi fak
tai ir asmenys, įvelti į tą rei
kalą, bus ats'atyti. Tokių as
menų nesugebėjimas susiorien
tuoti esamoj situacijoj ir pa
neigimas Arr.erikos politikos ir 
tradicijų, neturi leisti, kad žmo-
niu. gyvybės būtų išstatytos pa-
vojun. 

NEW YOEK. — Kai Lenki
jos keleivinis laivas "Stefan Ba-
tory" atplaukė į New Yorko 
uostą, uosto darbininkai atsi
sakė iškrauti jo bagažą. Tą tu
rėjo daryti patys keleiviai. Uos
to darbininkai protestuoja dėl 
žiaurių lenkų milicijos represijų 
prieš streikavusius Gdansko ir 
kitų uostų darbininkus. 

Lietuvių motinų 
demonstracija 
Lietuviškasis jaunimas New 

Yorke, susibūręs į gaivališkai 
sudarytą grupę "Lietuvių Jau
nimas Amerikoje", sausio 2 d. 
demonstravo ties Madison Squa-
re Garden, kur tuo metu vyko 
Maskvos ledo cirko gastrolės. 
Buvo rodomi užrašai, padidintos 
Kudirkos nuotraukos. Kaip pa
žymėjo su televizijos atstove 
kalbėjusi Daiva Kezienė, šia de
monstracija kelta mintis, kad 
JAV kultūrinius mainus su so
vietais turėtų panaudoti kaip 
įrankį Simui Kudirkai išgauti. 
Tą patį vakarą jaunimo demon
stracija parodyta CBS televizi
jos kanale New Yorke. 

Šeštadienį, sausio 9 d., ties 
sovietų misijos J. Tautose pa
statu New Yorke. numatyta lie
tuvių motinų su vaikais demon
stracija, (E.) 

SAIGONAS. — Praėjusią sa 
vaite Vietnamo frontuose žuvo 
33 amerikiečiai kariai. Iš viso 
per 10 metų, nuo 1961 sausio 
1 iki 1971 sausio 1, Indokinijoj 
žuvo 44 "241 amerikie.is. Sužeis
tų tuo pačiu metu buvo 293,529. 

Tuo pačiu laiku, praėjusią sa
vaitę, ne frontuose, bet dėl ki
tų priežasčių Vietname mirė 32 
amerikiečiai, o nuo karo pra
džios dėl tokių nelaimių žuvo 
3,064 kariai. 

Pietų vietnamiečių laike de
šimties metų žuvo 111388 ka
riai, į 

Komunistų karių priskaičiuo
ta žuvusių 691,881, bet Raičius 
ga'i būti ir didesnis. 

1,431 amerikietis laikomas 
dingęs arba patekęs į nelaisvę. 

YAOUNDE. — Kamerūno ka
ro teismas nuteisė mirties baus
me katalikų vysk. Albert Ndo-
ngmo, ir dar kitus penkis. Jie vi
si buvo pakaltinti mėginę nuvers
ti vyriausybę. Apeliacinio teismo 
nebus, yra galimas tik preziden
to pasigailėjimas. Laike poros sa
vaičių panašiais kaltinimais vi
sokiom bausmėm jau nuteis
tas 101 asmuo Vatikanas., suži
nojęs apie nuteisimą, kreipėsi į 
Kamerūno prezidentą, prašyda
mas pasigailėjimo, kaip kad nu
teistųjų mirti pasigailėjo Ispani
ja ir Rusija. 

TEL AVTV. — Izraelio gy
nimo ministeris Moshe Dayan, 
kalbėdamas studentų susirinki
me, pridėjo, kad jeigu taikos 
derybos bus tik laiko gaišinimas 
arba komedija, Izraelis pradės 
karo veiksmus. 

Streikas Lenkijos uost 
STOCKHOLMAS. — Švedų 

laikraštis Af tonbiadet rašo, kad 
prieš porą dienų Lenkijos Gdan
ske uos o darbininkai vėl pa
skelbė streiką. 3.000 pradėjo 
streikuoti, protestuodami, kad 
prieš Kalėdas milicija suėmė 
200, juos kaltindama dalyva
vus riaušėse. Darbininkai atei
na į uostą, bet sėdi ir atsisako 
dirbti. 

Streikuojantieji lenkai pradės 
dirbti tik išpildžius tas dvi są
lygas: 

1. Visi suimtieji darbininkai 

Ledinis namą* Vasarnamis Michig&no ežero pakrašty SoUaad, Ifcclu 

e 
turi būti paleisti; 

2. Naujasis partijos vadas 
Edward Gierek turi atvykti į 
Gdanską ir susitikti su darbi
ninkais, pats pamatyti visą tei
sybę. 

Darbininkai sako. kad kai jų 
delegacija buvo nuvažiavusi į 
Varšuvą, niekas su ja nenorėjo 
kalbėtis, niekas jos nepriėmė. 

Apie 3treiką nekalba nei vie
tinė radijo stotis, nei rašo len
kų laikraščiai, šiaip mieste ra
mu. Gdanske, Gdynėj ir kituo
se pajūrio miestų gatvėse slam
pinėja daug slaptosios milici
jos, sutrauktos iš visos Len
kijos. 

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų partija pradėjo plataus 
masto tyrinėjimus, kas sukėlė 
neramumus. Tiria ir visą jų ei
gą. Apie tyrinėjimus paskelbė 
partijos laikraštis Trybuna Lu-
du. 

KALENDORIUS 
Sausio 8 ; šv. Apolinaras, šv. 

Gudulė. Vilantas, Nemira. 
Sausio 9 d.: šv. Julijonas, šv. 

Marcijona, Algis, Gabija. 
Saulė teka 7:17, leidžias 4:36. 

ORAS 

Chicago j ir apylinkėse-, sau
lėta, naktį labai šalta, tempe
ratūra sieks — 5 , dteną atsila 
iki 20 laipsnių. ,.__J , 



• 

DRAUGAS, penktadienis, 1971 m . sausio mėn. 8 d. 

Redaguoja J. SOLIŪNAS 
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SPORTO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMUI 
ARTĖJANT 

Kiekvienais metais Ralfas*? 
s-gos valdyba šaukia visuotinius 
atstovų suvažiavimus peržvelgti 
sąjungos veiklai, gau t i naujų 
idėjų sporto veiklai pagyvinti . 
Tačiau per visus buvusius suva-

Kanados L B valdybų atstovais. 
Simpoziumo atsiradimas suva
žiavimo darbotvarkėje kaip t ik 
ir y ra buvusių pokalbių rezul
tatas . 

Simpoziumo lygį nusako as-
žiavimus nė vieną kar tą nebuvo menys, kur ie sut iko dalyvauti: 
nuodugniai pažvelgta į šalfass j Stasys Barzdukas, Vytautas Vo-
organizacinę struktūrą, jos veik- lertas, dr. Si lvestras Čepas, Jo-
los praplėtimą į lituanistines mo; nas Kavaliūnas, Liudas Tama-
kyklas. fizinio auklėjimo proble
mų perkėlimą į Lietuvių bendruo 
menės suvažiavimą darbotvar
kes. Visi suvažiavimai pasibaig
davo vos paskubomis palietus bė 
gamuosius sąjungos reikalus. 
Galimas dalykas, kad minėtos 
problemos dar nebuvo degančiai 
aktualios, bet joms nebūdavo 
laiko, nes labai dažnai valandas 
brangaus laiko sugaišdavome kil 
nodami nelabai t inkamai sufor-

šauskas. ša l fass sąjungą atsto
vaus vicepirm. Jonas Gustainis. 
Simpoziumo moderatorius — 
PLB Švietimo tarybos pirm. An
tanas Ainkūnas. 

Aukščiausių pasaulio, Ameri
kos ir Kanados L B pareigūnų da 
lyvavimas suvažiavime ne tik 
sąjungos valdybai, bet ir kiekvie 
n^nri klubų atstovui uždeda pa
reigą a tvyk t i į suvažiavimą ge
rai pasiruošus. Būtų labai gera 

muluotus darbotvarkes punktus, kad kiekvienas klubas savo val-

Vykstančios pasivažinėti rogutėmis Caol ine Kennedy, 13 m., ir jos 
motina Jackie Onasis, Xew Yorke, Central Parke. 

FUTBOLO PIRMENYBES 
SALĖJE 

Šių metų suvažiavime, kur is 
įvyks sausio 23-24 d. Detroite, 
sąjungos valdyba yra pramačiu-

Po dvejetos metų pertrau
kos, Cbicagcs futbolo pirmeny
bės salėje vėl prasidės ši sek
madienį, sausio 10 d. Pirmeny
bės bus pravestos dviejose divi-

dybų posėdžiuose prieš suvažia
vimą pasvars tytų visus centro 
valdybos pate iktus darbotvarkės 

si visu rimtumu pasvarstyti spor I punktus ir a ts tovai atvyksta su 
tą kaip fizinio ir tautinio auklė-; aiškia savo nuomone. Tada su-
jimo priemonę. Šis klausimas \ važiavimas pareikalautų mažiau j zijose — major ir pirma. Mūsų 
bus svarstomas simpoziumo for- .laiko ir nutar imai būtų daug pil- į komanda, Liths, pakviesta da
ma pirmoje suvažiavimo dalyje, j nesni. Y r a daug vilčių, kad po j lyvauti pirmoje divizijoje, ku-
šaifass s-gos valdyba j au nuo į šio suvažiavimo šalfas pasuks j rio;"e varžysis; Lions, Sovaks, 
ankstyvo 1970 m. pavasario y ra t inkama i r seniai reikalinga link j Athletic, Wings, You'hs, Real, 

me ir j i bus efektingesnė savo j Roekets, Necaxa ir Lightning. 

klube, paremsite klubo veiklą. 

KOMANDOS VADOVAS 
ATSISTATYDINO 

Feliksas Lukauskas, du me
tus išbuvęs Lituanicos vyrų ko
mandos vadovu (manager) , at
sistatydino. Dabar Lituanicos 

znanaa 
1 iiini!%: •Fkiiiiiį auklė jiinas i r 

sportas, kaipo auklėjimo pro
gramos dalis, bendruomenės, 
švietimo jr šALFASS-gos po
žiūriu". 

Simpoziumo dalyviai: 

Stasys Barzdukas. PLB val
dybos pirm., Vytautas Voler-
*as, JAV LB c v. pirm., dr. Sil
vestras Čepas. Kanados L B 
krašto valdybos pirm., Jonas 
Kava l iūne , LB švietimo ta ry
bos pirm., Liudas Tamašauskas, 
Kanados LB Švietimo tarybos 
pirm.. Jonas Gustainis, ŠAL
FASS-gos e. v. vicepirm., Anta
nas Rinkūnas, PLB Švietimo 
tarybos pirm., — simpoziumo 
moderatorius. 

Simpoziumui numatoma 2—3 
valandos laiko. Po trumpos per
traukos bus pradedama antroji 
suvažiavimo dalis, kuri tęsis i r 
sekančią dieną, 24 sausio. 

Antroji suvažiavimo dalis: 

1. Suvažiavimo preziduimo 
kvietimas. 

2. Mandatų komisijos suda
rymas. 

(Nukelta į 6 psL) 
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P r e n u m e r a t a 
Cook apskr ili'nois 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

I 
metams l/2 m. 3 mėn. I mėn 
$19.00 $10.00 $6.00 $2.50 

17.00 9.00 5.00 2.00 | 
19.00 10.00 6.00 2.50 
2000 1100 SSO 2.50 
10.00 5.50 — — 

* Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00 

0R. AKNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITArKO AKINTfTS 

2858 West 63rd Street 
•'ai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
• ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
iždarvta Ligoniai priimami susitarti* 

Ofjso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. WAlbrook &-5«?« 

futbolo klubo valdžia tur i r ū 

turėjusi visą eilę oficialių ir ne
oficialių pokalbių su Amerikos ir darbuose. A. Kuolas 

ŠALFASS-GOS METINIS SUVAŽIAVL 
MAS 

Kaip jau buvo skelbta (Pra
nešime Nr. 136 — 1970. 11. 23) , 
Šiaurės Amerikos Lietuvių fizi
nio auklėjimo ir sporto sąjungos 
metinis a ts to\ų suvažiavimas 
Įvyks 1971 m. sausio 23-24 d. 
Detrcite. Suvažiavimas vyks 
"Continental Congress In" vieš
butyje, konferencijų patalpose. 
Šiame viešbutyje prieinamomis 
kainomis suvažiavimo dalyviai 
galės naudotis nakvyne, valgyk 

Ši suvažiavimą planuojame 
nravesti skirt ingai nuo buvusių, 
atkreipiant ypatingą dėmėsi į 
reikalą bendradarbiauti sąjun
gai su l i tuan i s t inėms mokyklo
mis ir kitomis lietuviškomis 
jaunimo organizacijomis. 

Tik bendrai įsijungę į darbą, 
galėsime pasiekt i savo tikslų. 

Su šiuo pranešimu jungiame 
informaciją, k a s liečia simpo
ziumą ir suvažiavimo darbo-

la ir kt. Adresas: 12800 Michi-1 tvarkę. Darbotvarkė suvažiavi 

Pirmenybių rungtynes žais 9 
sekmadienius — keturis sausio 
mėnesj, vieną — vasario ir ke
turis kovo mėnesį. Kiekvieną 
sekmadienį bus sužaista 11 
rungtynių po 20 minučių, kurių 
tarpe vienerios jaunių, a r jau
nučių, ar mažiukų. Rungtynių 
vieta _ 4300 S. HaJsted Street, 
Amphi eattre patalpose, kurio
se padaryta žaidimui pritaikinta 
aikštė, padengta dirbtine žole. 
Rungtynių pradžia 12:30 v. Pa
baiga — 5 v. 20 m. p. p. Pir
mąsias rungtynes mūsiškiai 
žais prieš Wings 4:55. tos die
nos paskutinis susitikimas. 

ŽIŪROVAI KVIEČIAMI 

gan Ave.. Dearbom, Michigan 
48216 (Tel. 582-9232 Code 313). 

Suvažiavimas bus pradedamas 
labai punktualiai, 
sausio 20 d. 1 v. p. 

mo metu galės būt i pataisoma 
ir papildoma. 

Visais organizaciniais ir spe-
šestadienį, c įfįn iais suvažiavimą liečiančiais sis varžybomis, nes rungtynių 

P- j klausimais p rašau kreiptis į vieta labai patogi ir lengvai pa 

Lituanicos vadovybė ir žaidė
jai tikisi, kad futbolą mėgstan-
čioji visuomenė ak yviai domė-

pestį surasti tinkamą žmogų 
.oms sunkioms, atsakingoms ir 
nedėkingoms mėgėjų (neapmo
kamos) komandos vadovo pa
reigoms. 

Klubo pirmininkas dr. E . Rin
gus, per įvykusį žaidėjų susirin
kimą, įvertino F. Lukausko įdė
tas pastangas ir padėkojo už 
gerai atliktą darbą. 

METINIS SUSIRINKIMAS 

F . K. Lituanica metinis susi
rinkimas kviečiamas vasario 7 
d. 2 vai. p. p. Gintaro salėje, 
2548 W. 69 str. žaidėjų ir na
rių rėmėjų dalyvavimas būti
nas. J . J . 

ŠALFASS-gos AT2TOVŲ 
METINIO SUVAŽIAVIMO 
D A R B O T V A R K E 

1971 sausio 23 d. 1 v a i p. p. 
punktualiai pradedamas simpc-

RezkL Telef. 239-4683 

0R. K. 6. BALUKAS 
\KI &FUI.IA IT* MOTTCRV LIGOf 

«l \EKOI.OOINR CHIUITtGIJA 
S449 S. Pulaski Road (Crawforo 
Medical Ruilding) Tel. L U 5-644t 
Priima ligonius pagal susitarimą 
iel neatsiliepia skambinti 374-801! 

DR. VL BLAŽYS 
3LAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

280! West «3rd Street 
Kampas 63-6jos ir California 

•'ai.: kasdien ouo 6—8 vai. vakari 
šeštadieniais 2—-4 vai. 

>ečiad ir kita laiku pagal sutari. 
Ofiso teief. 476-4042 

Reztd. tel WAIbroom 5-3Q4» 

DR. C. K. BOBELIS 
•aksty ir Šlapumo Takę 

ChirorKlia 
XeL 695-OdSS — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Boute 25. Kljjin. Illioois 

Remkite tuos biznierius, ku-

ie skelbiasi dienr. "Drauge" . 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
Du lietuviai su USCF meist f dienomis ruošia lietuvių šachma 

Vadovaujantis s ta tutu , visuo- gALFASS-gos pirmininką Sigį siekiama. Rungtynėms bilietai 
tiniame ŠALFASS-gos suvažia- į Krasauską, 32 Pasadena Gar- gaunami Liths klube, 2622 W. 
vime pilnateisiais nariais daly-'; dens. Toronto 325, Ont., Cana- 69 St. Pageidautina jucs įsigyti 
vau ja. Sporto klubų atstovai, a a . Tel. R O 6-5367 (Code 416). I iš anksto, vėliausiai šeštadie-j 
nuo kiekvienų sąjungoje regist- Centro valdyba | prieš pietus. Pirkdami bilietus 
ractų 20 narių po -ieną atstovą. 
Šie atstovai y ra renkami visuo
tino klubo susirinkimo. Nepilni 
20 narių skaitomi pilnais. Sporto 
klubų pirmininkai ar jų vieton 
įgalioti kiti klubų valdybų na
riai (tik po vieną iš klvbo). O n t 
ro vaidybos nariai ir kandidata i ; 
sporto apygardų vadovai i r 2 
apygardų komitetų nar ia i ; ŠAL
FASS-gos revizijos komisijos na
riai; paskirų sporto šakų komi
tetų ar kitų sąjungos pagalbinių 
organų vadovai; ŠALFASS-gos 
Garbės teismo nariai ; Šiaurė? 
Amerikos lietuvių sporto žurna 
k> "Sportas" redaktorius ir re 
dakcinė kolegija, administrate 
rius, ŠALFASS-gos garbės nr 
riai, centro valdybos nuožiūr 
pakviesti asmenys, ne daugiai 
kaip 3. 

Suvažiavime taip pat daly
vauti yra kviečiami fizinio lavi
nimo mokytojai, sporto darbuo
tojai, lituanistinių mokyklų bei 
iaunimo organizacijų atstovai . . . . . .., 

, • J • • ,- *. --i re> sukoręs 6 t a škus ir t ik pus-i, kurie domisi lietuviška *" ] o ; _ i + ^ r E Į T 

ro t i tulu. Nauja jam USCF Ra-
tings sąraše matome, kad Po
vilas Tautva išas atgavo meistro 
titulą, turėdamas įvertinimą 
2220. Ki ta s čikagietis Viktoras 
Palčiauskas taipogi meistrų kla
sėje. J o įver t inimas 2208. Buvo 
metas, kai meis t rų klasėje turė-
iome daugiau lietuvių: Povilą 
'aitonį, Kazį Škėmą ir Igną 2a-

tų mėgėjų pirmenybes, atviras vi
siems, šveicarų sistema, 5 ratų: 
šeštadienį 3 ratai ir sekmadienį 
2, Jaunimo centre. Starto mo
kestis 5 dol. Visus šachmatų žai
dimo mėgėjus kviešia dalyvauti. 

— Vladas Mikėnas, Lietuvos 
šachmatų veteranas, dalyvauda
mas Sovietų pirmenybėse Rygoj, 
po 20 ratų turėjo 71 į tš . Pirma-į. P. Tautva i šas prieš porą mė-Į . , , . r. , v . . , . ivo didmeistens \ . Korcnoi su 

csių buvo operuotas; jo k o j a l ^ . 2 rr^Ti- • Ji _A*„ 
aigia gyt i ir netrukus j is galės 

-^ižti į darbą. Be to, Povilas nu-
^ t o dalyvaut i šių metų Wams-

ey Cup t u r n y r ų serijoje, prade
dant šiuo savaitgaliu. Linkime 
sėkmės. 

— Ignas Žalys laimėjo antrą 
vietą Montrealio a tvi ram turny-

m visi. taškiu žemi3u laimėtojo L. Wil-sportme veikla š iaurės A m e n - U a m s ^ ^ . ^ ^ į ^ ^ . ^ 
koje, 

Kreipiamės į visus mūsų są
jungos narius, prašydami pain
formuoti savo vietovėse gyve
nančius virš minėtų organizaci
jų ar institucijų atstovus ir as 
meniškai juos paraginti daly
vauti suvažiavime. 

tarp jų prieš R. Ganong, kur is 
U. S. Open p-bėse Bostone bu
vo ger iausias iš kanadiečių; bai-
gč 13-tu iš 300 dalyvių. 2aly s dvi 
par t i jas sulošė lygiomis ir vieną 
pralaimėjo. 

— Chicagas Lietuvių šachma
tų klubas vasar io mėn. 27-28 

14 ! 2 tš. Paskutiniam rate pasta
rasis laimėjo dar vieną tašką ir, 
surinkęs 15M>-5!4, laimėjo So
vietų čempiono vardą. 

— Bostono tarpklubinese sau
sio 8 d. rungtynės Lithuanian at 
M.I.T iiukeitcs į kovo mėn. Va
sario 5 d. Bostono universiteto 
komanda atvyksta į So. Bostono 
LPD-jos klubą rungtynėms prieš 
mūsų vyrus. 

— Bostono prieškalėdinį tur
nyrą laimėjo meistras John Cur-
do, surinkęs 5-0 tš. Naujų Me
tų 30-30 turnyrą laimėjo Har
vardo meistras William Rober-
tie su vengru I. Barlay. surinkę 
po 4 ^ iš 5 galimų. 

Kazys Merkis 

66 Yecrs of Safety 
SAVE AT 

Mutual FedeTal 
Savinas and Loan 

MfJTl A | FEDERAL SAVINGS 
A \ n I.OAN ASSOCIATION OF CllICAOO 

2212 WEST CRMAK ROA0 • CHICAGO, Rl. 60608 
P e t e r K a z a n a u s k a s , P r e s . T e l . 8 4 7 - 7 7 4 7 

HOURS: M o n . T u e . F r i . 9 - 4 T h u r . 9 - 8 S ą t . 9 - 1 

reL ofiso H E 4-5849. rez. S8S-2233 

DR. PETER T BRAZIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2434 West 7Ut Street 
VaL: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet; 
aatr., penkt. 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus. ^ 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSme 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TEIi. GR 6-2400 

Vai. pagal etusitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad 10-4: žežtad. 10-2 vai. 

Ofa. 735-4477. Rez. P R 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGS 
SFEClAIiVBfr — XERVŲ IR 

H^loc^?f£s LIGOS 
GRAWFORD MEDICAL BUTLDING 

6449 So. Pnlaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIM EISMAS 
Akušerija Ir moterp ligos 

Gineknlosine Chrursrija 
6132 S. Ked^ie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą, Jei ae 
atrtlirpia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-I8I8. Rez. PR ft-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClAI.YBe V I D A I S LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71-os ir CampbeU Ave. kampas) 

Pirm. ir penkt 2 — 8 p. P. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 • . r. 

j 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Varnu - rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEV1ČIUS 
J O K S A 

F A T K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvtrt. ir penki 
nuo 12 iki S vai. (r nuo 5 iki > 
vai. v s* SeStad. nuo 1 iki 4 vai 

Ofs. PO 7^000 Rea. GA S-727* 

DR A. JENKINS 
iYUYTOJAS LR CHIRURGĄ,'-

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

Ofiso ir boto tel. OLrmpic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
IYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd 

VIDAUS LIGV IR RRAUJO 
SPECIALYBĖ 

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

Tel. — RElianoe 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 58 Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akintu*- ir 
"oontaci I M > -'" 

v'al. pagal susitarimą- Uždar\'tž treC 

DR. A. PUSTELNSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi VIDAVS LIGOS 

5159 South D a m e n \ 
TeL Ofiso P R 6-78O0; Xamo.925-7«91 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzic Avcnue 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijo* 

Priima ligoniu? tiktai susitarus — 
(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Lakštu, Pūsles ir Prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 VV. 6Jrd St. 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
KCDIKIL' IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTft 
MKDICAL BU1LDIVO 

7156 South Western Avenue 
"lrmad., antrad., kevlrt. ir penkt 
TUO 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nor 
6—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Oftao telef. RE 7-1168 

Rez. teL 239-2919 

TeL ofiso Ir buto OLrmpic 3-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdeu -—S vaL ir «—8 vai. vak. 
išskyrų* trečiadieniu* 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MAiRIJA LINAS 
UCUSERIJA IR MOTERŲ LIGO 

2817 West 71 st Street 
Telef HEmlock 6-3545 

(Oflao ir rezidencijos) 
Valandos pagal miaitanma 

Oflao teL PR 8-777S. Re*. PR 9-47S2 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
SW» VV*«t «Wrrf SttrH 

Priima tik nusltaru* 
Valandos pirmad.. ketv. 6—8 vai., 

antrad 8—4 vai. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REHancp 5-44 iv 

Rez. GRoveUUll 6-0017 
Valandos: pirm. ir ket, nuo i 2 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
u- vakarais pagal susitarime. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 \V. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto. 2 iki S vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. ir Sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3099. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas jr rez. 2652 W. 59th St, 

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. trec. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 5kl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Of. Tel. HE 4-2123, Xamų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

rei. IMtospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAARAS) 

GYDYTOJA TU CJHRURG8 
6643 Sootb Albany Avenne 

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

Ir kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR «-644<l, re*. H E 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNA$ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Weat 7Ut Street 
Val.: t iki 4 y. p. ir 7 iki 8 v. T 
Tre« Ir ««*tad pairai susitarimą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

6449 South Pulaski Road 

ofiso »4-| 7«l-2i II Namg 636-4850 
Vai. pirmad.. antrad.. penktad. i*4 
tr 6-i v. v. ketvirt. 8-8 v. vakaro. 
is i tsdlsoials l l - l v*L popiet. 



Balfas tebėra 

SKAUDUS DYGLYS 
OKUPANTAMS 

Lietuviai gerai pažįsta Balfą, 
kuriam nerūpi jokia politinė 
veikla, o tik šalpa nelaimėn at
sidūrusio, pagalbos reikalingo 
lietuvio. 

Bet okupantui nesvarbu pa
galba kenčiančiam. Jis rūpina
si, kad Balfo pakietai gali būti 
nepalankūs raudonųjų propa
gandai. Juk siuntiniai rodys, 
kad amerikiečiai, išeiviai lietu
viai, apie kuriuos okupantas 
skleidžia gandus, jog daugelis 
jų beveik badauja, dabar įsten
gia net kitiems siuntinius siųsti. 

Dėl to Lietuvos spaudoje pro
tarpiais vis prapliumpa puoli
mai prieš Balfą. Ir gruodžio 
2 7d. "Tiesos" nr. 301 įdėjo ilgą 
straipsni, kuriame prašančius 
Balfo paramos vadinama "kau
lijančiais kandžių suėstų kel
nių", "tarybine santvarka ne
patenkintais žmonėmis", "ame
rikoniškų skudurų garbintojais, 
Su kuriais reikia griežtai kovo
ti"; ryšius su Balfu vadinama 
''keliaklupčiavimu prieš Balfą, 
tarybinės santvarkos, mūsų pa
siekimų Lietuvoje šmeižimu''. 

* 
Piktinamasi, kad "tarybiniai 

žmonės, viskuo aprūpinti (dargi 
partijos nariai!) išdrįsta kreip
tis į mūsų Tėvynės priešus, kau-
ly'i iš jų dovanų arba jomis 
naudotis". Netgi primenamas 
Sovietų Sąjungos reikalavimas 
iš komunistų: "Ryžtingai ko
voti su bet kokiais buržuazi
nės ideologijos pasireiškimais, 
su privačiasavininkiškos psi
chologijos liekanomis..., su na
cionalizmo ir šovinizmo atgy
venomis". 

Mūsų skaitytojai, kurie gerai 
pažysta Balfo veiklą ir tikslus, 
skaitydami šiuos okupantų spau 
dos sapaliojimus, aiškiai matys, 
kad okupantams nerūpi vargs
tantis lietuvis, o rūpi tik pro
paganda Sovietų naudai. Jeigu 
Balfas siųstų tik "kandžių su
ėstas kelnes" ir "amerikoniš
kus skudurus", niekas Balfo 
siuntiniais nesidomėtų ir oku
pantams su tuo nereikėtų kovo
ti. Tačiau Balfas kaip tik siun
čia tokius siuntinius, kuriuos 
prisiminę ir komunistų partijos 
nariai seilę varvina... 

Jeigu komunistų partija dau
giau širdies rodytų vargstan-
č:am žmogui, Balfas, kuris ro
do daug pasišventimo kovoje su 
vargu, nei kiek nekliūtų komu
nistams. Tačiau, kai okupantam 
svarbiau propaganda, būk kraš
tuose už geležines uždangos žmo 
nės viskuo aprūpinti, nors taip 
nėra, tai iš to ir komunistų par

tijos bei raudonųjų pareigūnų 
nervinimasis bei kova prieš į-
staigą, kurios vienintelis tiks
las — parama vargan atsidūru
siam lietuviui. 

• * 

Reikia atkreipti dėmesį ir j 
kai kuriuos būdingus šio oku
pantų kontroliuojamo ir jų min
tį reiškiančio laikraščio pareiš
kimus. Kreipimąsi į Balfą, į 
naujuosius ateivius Amerikoje 
okupantų spauda vadina kreipi
musi į "tėvynės priešus". Tai 
dar kartą atskleidžia, koks gali 
būti bendravimas su tais, ku
riems atstovaujančioji spauda 
mus, naujuosius Amerikos atei
vius, vadina tėvynės priešais. 
Ne, komunistai nepasikeitė. Jie 
tebėra tokie pat diktatoriški 
totalistai, kaip ir anksčiau Jie 
neįstengia pro raudonus parti
nius akinius pamatyti tikrovės. 

Toliau tame pačiame okupan
tų kontroliuojamos "Tiesos" 
straipsnyje išeiviams lietuviams 
taikomi epitetai, kad tai yra 
"nacionalizmo ir šovinizmo at
gyvenos". Tai tik eilinis komu
nistų šmeižtas adresu tų, kurių 
jie negali nutildyti savo kalėji
muose, Sibiro koncentracijos la
geriuose. Kreiva propaganda jie 
tokius nori apjuodinti ir užmuš
ti pasitikėjimą jais. Deja, tai 
nevyksta, nes perdaug jau aiš
kūs yra jų kėslai. 

* 
Galima tik stebėtis, kad kar

tais atsiranda net iš mūsų rašy
tojų tokių, kurie savo kūrinius 
duoda spausdinti okupantų kont 
rolėje leidžiamiem laikraščiam, 
kaip pvz. "Gimtasis Kraštas". 
Kad ir netiesioginiai, tuo pa
talkinama okupantų ir jų tar
nų pastangoms skaldyti patrio
tus lietuvius? Tada, kai didieji 
Rusijos kūrėjai, kaip Pasterna
kas, Solženicinas veržiasi iš po 
teroro letenos, juokinga, kad 
atsiranda net laisvajame pasau
ly pataikūnų, kurie savo kūrybą 
ryžtasi nukreipti į raudonosios 
propagandos sriautą. Ko jie ieš
ko? Jei garbės, tai ii labai tam
si, kai teikiama okupanto. Jei 
pinigo, tai jis yra kruvinas, iš 
okupanto įstaigų ateinantis. 

Grįždami prie Balfo, mes ga
lime tikrai pasakyti, kad toks 
okupantų maurojimas bus lais
vėje gyvenantiems lietuviams 
ik naujas paskatas dar daugiau 
Balfą remti ir dar uoliau vargs
tančiam lietuviui padėti, nežiū
rint kurioje pasaulio dalyje jį 
rūpesčiai ir vargas imtų slėgti. 

J. Pr. 

LENKIJA TARP SUKILIMŲ 
W. Gomulka nepateisino lenkų vilčių 

1956.VI.28 Poznanėje įvyko 
darbininkų sukilimas. Darbinin
kų nuotaika buvo prislėgta. A-
nuo metu. kaip ir 1970 m. gruo
džio mėn. viduryje, vyriausybė 
vis daugiau iš darbininkų reika
lavo, paskyrė didesnes išdirbi
nio normas, bet nesugebėjo net 
duonos jiems parūpinti. 

Garvežb.j įmonės "Zispo" dar
bininkai, šaukdami: "Mes nori
me duonos", slinko į Poznanės 
centrą, apsupo kalėjimą ir sau
gumo įstaigą. Milicijai nušovus 
jaunuolį, prasidėjo kova. Jos 
metu žuvo 53 asmenys ir buvo 
sužeista daugiau kaip 300 dar
bininkų. 

Sukilimo pradininkai nebuvo 
nubausti Netikėto smūgio su
laukė lenkai stalininkai ir So
vietų pareigūnai, valdę Lenki
ją. Darbininkų kova prieš ko
munistų santvarką, geresnį dar
bininkų būvį, iškėlė jau seniai 
lenkuose glūdėjusius politinius 
reikalavimus. Jie tikėjosi dides
nių reformų, o tesulaukė naujo 
konservatoriaus Wladyslowo Go 
mulkos, iškilusio spalio mėn. 21 
d., kai lenkai buvo įsitikinę, kad 
pc'itinis pavasaris jau čia. 

Lenkų maskvinLs asketas 

Anuo metu W. Gomulka tei
kė vilčių. Lenkai tikėjosi posū-
:io į nepriklausomybę, socialis-
inę demokratiją, o komunistai 

laukė, kad jis sustiprintų be-
• griūvančią komunistų partiją. 
! Sovietai siekė ir toliau Lenki
joje šeimininkauti. 

1956X13 į Varšuvą atvykęs 
N. S. Chruščiovas, lydimas tri
jų prezidiumo narių, aerodrome 
pastebėjęs jam nežinomą asme
nį, pirštu rodydamas šūktelėjo: 
"O kas tas per vienas?" 

Minėtas asmuo iengęs kelis 
žingsnius tarė : "Aš esu Gomul
ka, buvęs partijos generalinis 
sekretorius, Stalino ir jūsų įsa
kymu kalintas". 

Mikolaičiko, buvusio ūkinin
kų vado, vėliau pasitraukusio į 

GEDIMINAS GALVA 

užsienį žodžiais: "W. Gomulka 
yra pavojingiausias komunis
tas, nes yra tvirtos valios, fa
natiškai drąsus, žino lenkų nuo
taikas ir gerai pažįsta ūkininkų 
buitį, jų reikalavimus". 

Šiais žodžiais Gomulka buvo 
pervertintas. Tiesa, jis buvo as
ketas, mažai ko sau reikalavo 
ir net sūnui neleido aukščiau 
viceministerio iškilti, tačiau grei 
tai jis nuvylė lenkus. 

Kuklus iškilimas 
W. Gomulka gimė 1905 m. 

ūkininkų šeimoje, Galicijoje, še
šiolikos metų sulaukęs dirbo 
naftos pramonėje, priklausė dar 
bininkų sąjungai ir įstojo į so
cialistų partiją. Jis buvo du kar
tus kalintas. 1938 m. Stalinas 
nutarė lenkų komunistų partiją 

| uždaryti i r jų vadus nužudyti. 
Anuo metu Gomulka tebuvo lai
komas eiliniu neramumų kėlėju, 
agitatorium, todėl išliko gyvas 
kalėjime. 

1943 m, jis buvo išrinktas 
partijos generaliniu sekreto
rium, o karui pasibaigus paskir
tas ministerio pirmininko pa
vaduotoju Liublino vyriausybė
je. Pirmaisiais pokario metais 
jis darė įtakos, kad ūkininkai 
nebūnu, varomi į kolchozus. Vė
liau, 1948 m., Bierutas jam pri
kišo priklausymą dešiniajam 
komunistų sparnui, vadinamą 
titoizmą. W. Gomulka pripažino 
kai kurias klaidas, bet nesuti
ko jėga ūkininkus varyti į kol
chozus. 

Jis atsisakė vykdyti Maskvos 
kai kuriuos potvarkius, pvz. su
kurti "informacijos biurą". Jo 
bendrai siūlė prisitaikyti esan
čiai padėčiai, bet Gomulka liko 
užkietėjęs savo sprendime. 
1940 m. a" leistas iš partijos ge-

Spaud&j ir gyvenime 

KNYGELĖ MAIŠTIMNKAMS 

priešingai. 
Wurmbrand sutinka, kad yra 

daug dalykų, kurie yra klaidin
gi ir reikalingi pataisymo. 

Jis mano, kad "kapitalizmas y-
ra tikrai blogas, taip pat savęs 
nepateisina ir "demokratija". 
"Kadangi žmogus nėra idealus, 
tai negalima sukurti ir įdealios 
sistemos". 

"Kokią garantiją mes turime, 
kad jų perversmas duos ką nors 
geresnio" — jis klausia. "Demok
ratija žinoma kaip blogiausios 
rūšies valdžia", kartą pasakė 
Churchill. "Bet vis dėlto yra ge
riausia sistema, kurią mes esame 
paveldėję". Joks valdžios pakai
talas nesugebėjo surasti tobules
nės, negu demokratinė valdžia. 

B. Jablonskis 

Kiekvienas maištininkas, dar 
prieš pradėdamas griauti dabarti
nę valdžią, deginti ir sprogdinti 
pastatus, turėtų susipažinti su 
praeities revoliucijonierių veiks
mais. 

Dumitur Danielopol Auroros 
Beacon-News dienrašty pataria 
pasiskaityti mažą knygelę "Kodėl 
aš tapau revoliucionieriumi", 
kurią parašė Rumunijoje gimęs 
liuteronų kunigas Richardas 
Wurmbrand. Joje jis aprašė 14 
metų, praleistų komunistų kalėji
muose. 

Revoliucinė istorija yra pilna 
skaudžių įvykių, kurie dažnai at
sisuka prieš pačius jos kūrėjus ir 
ju siekiai ir gyvenimas baigiasi 
mirtimi nuo jų sukurtos siste
mos. 

Aukšti idealai, ant kurių buvo 
pagrįsta daug kovų, tuoj buvo 
užmiršti po pat revoliucijos įgy
vendinimo ir pakeisti žiauria ir 
kruvina kova dėl jėgos ir vado
vavimo. Prancūzų revoliucija pra 
sidėjo šūkiais: laisvė, lygybė, bro 
lybė, bet tuoj pavirto teroru, ku
rio metu ne vienas prarado gal
vą ant giljotinos. 

Jaunieji rusai, kurie mirė dėl 
Lenino ir Stalino idealų, Wurm-

brand sako, tikrai tikėjosi dau
giau, negu dabartinė sovietinė 
tikrovė. "Stalinizmas" tikrai ne
buvo geresnis už carizmą. Caro 
Nicholo II valdymo laikais revo
liucionieriai mirė kalėjimuose, 
bet Stalinas viršijo ir jį. Jis žu
dė ne tiktai savo priešus, bet ir 
artimus draugus. Sodino į kalė
jimus ir savo šeimos narius, gi
mines. 

Panašiai elgėsi ir Mao Tse-
tungas, kol jis įgyvendino kultū
rinę revoliuciją. Jis irgi siekė su
naikinti tuometinę sistemą, kol 
ji netapo pavojinga Mao Tse-
tungui. 

Wurmbrand sako, kad "kapi
talistinėse šalyse revoliucionie
riai gali laisvai priklausyti maois-
tų partijai, bet pabandyk raudo
noje Kinijoje pasirinkti priešingą 
Mao frakcijai partiją." Bematant 
atsidursi už grotų. 

"Revoliucionieriai turi nepa
prastą neapykantą", Wurm-
brand sako, "ne tik priešingai jų 
idėjoms valdžiai, bet ir prieš kiek
vieną asmenį, kuris nesutinka su 
jų siekimais''. Jie parodo ne
apykantą ne tik prieš savo kla
sės draugus, bet ir prieš moko
mąjį personalą, kuris galvoja 

neralinio sekretoriaus pareigų, 
1949 m. pašalintas iš partijos, 
o 1950 m. uždarytas j kalėjimą. 

Gomulka Maskvos bendras 
1956-57 m. Gomulka dar ban

dė priešintis Sovietams. 1956 m. 
jį išrinkus partijos generaliniu 
sekretcrium, maršalas Roko-
sowskis ir jo patarėjai apleido 
Lenkiją. Sovietų įtaka Lenki
joje buvo apkarpyta. Gomulka 
nepritarė sukurti naują tarp
tautinį leninį sąjūdį. Tuo pat 
metu šviesuomenei buvo suteik 
ta didesnė laisvė, o studentai 
galėjo laikraštyje "Po prostu" 
skelbti tautines mintis. 

Sovietai, stebėję nuotaikas 
Lenkijoje, padarė nuolaidą: pri
pažino Gomulkos nusistatymą 
ūkininkų jėga nevaryti į kolū
kius. Tuo metu įvyko lūžis. W. 
Gomulka metėsi į Chruščiovo 
glėbį. Du nedraugai tapo bi
čiuliais, o Lenkija Sovietų bend
rininke. 

W. Gomulka netrukus prara
do lenkų šviesuomenės pasiti
kėjimą, nes jis bandė lopyti, bet 
ne reformuoti. Jis lopė partiją, 
derėjosi su Sovietais, kad jie 
nesikištų į Lenki los vidaus rei
kalus, ėmė varžyti šviesuome
nės laisvę, bet nenaudojo žiau
rių priemonių jiems persekioti. 
Lenkai tikėjosi, kad jis bus re
formatoriumi, lenkiškojo demo
kratinio socializmo kūrėju, o W. 
Gomulka liko bespalvis, gudrus, 
praktiškas bendrauti su stalinin 
kais ir raminti tauti-io sparno 
šalininkus. Jis nepakeitė link
mės net ir 1968 m., kai studen
tai riaušes kėlė, reikalavo lais
vės ir didesnio ryžto daryti re
formas. Gomulka, nors žydę ve
dęs, surado atpirkimo ožį — 
žydus, nacionalisto M. Moczar 
rankomis žymią dalį jų ištrėmė, 
o vėliau nacionalistus pažabojo. 

W. Gomulka nebuvo valstybės 

KALBA APIE TAIKĄ, 
RUOŠIASI KARUI 

Karo ir taikos raktas JAV ir Sovietų rankose 
STASYS DAUNYS 

Po penkių mėnesių įtemptų 
paliaubų Izraelio, Egipto ir Jor
dano diplomatai sulėkė į New 
Yorką J. Tautų prieglobstyje 
sėsti prie derybų stalo ir rasti 
taikos receptą audringuose Vi
duriniuose rytuose pastoviai tai
kai įgyvendinti. Kai kurie kiti 
arabų kraštai ir partizanai pa
liaubų nėra pripažinę, o dar 
kiti arabų kraštai iš viso su Iz
raeliu nėra kariavę. 

Ginklų paliaubas ta rp žydų 
ir arabų įpiršo Jungtinės Ame
rikos Valstybės, kai po ilgesnės 
įtampos jas parėmė ir Sovietų 
Rusija. Ginklų paliaubos įsiga
liojo 1970 m. rugpiūčio 7 d. Iz
raelį betgi nuolat puldinėjo ara
bų partizanai, o Izraelio kariai 
atsilygindavo arabų partiza
nams. Jungtinių Tautų rėmuo
se buvo pradėtos taikos dery
bos. Izraelis greit iš derybų pa
sitraukė, protestuodamas, kad 
paliaubų metu Egiptas prie Su-
eso kanalo laisvai įrengia ra
ketų bazes. Izraelis reikalavo, 
kad sovietai savo raketas išsi
vežtų arba JAV priverstų tai 
padaryti. Paliaubų laikas buvo 
porą kartų pratęstas. Dabar jis 
baigiasi vasario pradžioje. Izra
elis aprimo, kai Amerika pra
dėjo siųsti jam moderniausius 
lėktuvus ir kitus ginklus, kad 
Izraelis išlaikytų karinę pirme
nybę prieš arabus. Tuo pačiu 

vyras, o tik eilinis politikas, ku-
I ris mažai teišmanė apie ūkį ir 
nenorėjo matyti darbininkų 
skurdo. Komunistas konserva
torius, 14 metų valdęs Lenkiją, 
bet lenkus nuvylęs, paskutinį 
valdymo tarpsnį baigė įprastu 
komunistiniu melu: pasitraukiu 
dėl ligos. 

Gynybos reikalams raketą Sprint bando Pentagonas. Raketa skiriama numušti puolamosioms raketoms. 

metu arabams pagalbą padidino 
ir sovietai ne tik raketomis, ki
tais ginklais, bet ir kariniais 
patarėjais. 

Talkos viltys labai tamsios 
Artėjančių derybų išvakarėse 

Egipto prezidentas Anwar Ei 
Sadat išdėstė arabų sąlygas tai
kai Viduriniuose rytuose įgy
vendinti. Izraelis tūri grąžinti 
kiekvieną arabiškos žemės pė
dą, užgrobtą 1967 m. kare. Kai 
Izraelis pasitrauks iš visų ara
biškų žemių, Egiptas pripažins 
nepriklausomos Izraelio valsty
bės egzistenciją. Egiptas taipgi 
sveikintų Ameriką, Sovietų Ru
siją, Angliją H- Prancūziją, jei 
jos kar tu garantuotų arabų 
kraštų ir Izraelio sienas. Egip
tas pasiryžęs su Izraeliu derė
tis dėl Izraelio teisės Izraelio 
laivams plaukioti Tiranos ir A-
qaba įlankų vandenimis. Izrae
liui naudotis Sueso kanalu bū
tų suteikta teisė tik tada, kai 
būtų sutvarkytas arabų pabė
gėlių klausimas, kurių pasitrau
kusių a r išvarytų yra apie pus
antro miHjono. Egipto preziden
tas dar pabrėžė, kad Egiptas 
niekada neužmegs diplomatinių 
santykiu su Izraeliu, nors, mi
nėtas sąlygas išpildžius, Izraelio 
sienos bus gerbiamos. Egipto 
prezidentas lanko krašto dides-
niuosius miestus ir įspėjo gy
ventojus pasiruošti karui, jei 
derybos bū"ų nesėkmingos. E-
giptas jau esąs pajėgus karą 
laimėti, ypač kai daugiau gink
lų ir kitų reikmenų pažadėjo 
Sovietų Rusija. 

Izraelis tuo tarpu santūrus, 
oet nepaneigia ankstesnių pa
reiškimų, kad sau pasiliks Go-
lanp aukštumas Sirijoj, Jeru
zalę, Gazos ir kai kurias kitas 
vietoves, svarbias sienų saugu
mui ir susisiekimo laisvei. 

Politiniai stebėtojai mano, 
kad žydų ir arabų karo ar tai
kos raktas yra Amerikos ir So
vietų Rusijos rankose. Jei Izra
elis staigiu puolimu sunaikintų 
sovietines raketas ir paklupdy-
tų Egiptą, Sov. Rusijos laivy
no įtaka Viduržemio jūroje la
bai sumažėtų. Ar Egipto pralai
mėjimo atveju sovietai siųstų 
savo lakūnus Izraeliui pulti, ri
zikuodami susikirsti su ameri
kiečiais ? 

Arabų vadai ne kartą viešai 
~kelbė, kad jų tikslas žydus su
varyti į Viduržemio jūrą ir pa-
naftinti Izraelio valstybę. Klau
simas: Ar Amerika eitų Izrae-
io ginti ir ar sovietai leistų a-
abams Izraelį pulti, žfeiodami 
Vmerikos nusistatymą išlaikyti 
zraelio valstybę. 

RAUDONŲJŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIČ, MIC 

Išvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 
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Gale paminėsiu dar vieną kunigą, kanauninką S-

ną. Tai buvo vyresnio amžiaus žmogus, giedras, rimtas 
vyras, neskubus į kalbą, galima sakyti — užsidaręs. 
Pradžioje nedrįsau prie jo artėti, nors vėliau tai apgailes
tavau, nes mudviem nebuvo gana laiko išsikalbėti, — 
mane greit iš ten iškėlė. Atsimenu vieną būdingą iš jo 
tardymo Lietuvoje nuotrupą. 

— Atėjo kartą pas mus — pasakoja jis — tardymo 
metu kažkoks svarbus bolševikų valdininkas ir pats ė-
mėsi mane kvosti. Iš karto pastebėjau, kad tai lietuvis, 
nors priklausė partijai. Buvo tai jaunuolis, ir stiprus, 
kaip jautis. Atsakinėjau, kaip paprastai, bet kažkas 
tai jam nepatiko, įsiuto, staiga šoko prie manęs ir kumš
čiu trenkė į sprandą. Man užėmė kvapą. Jau daug lai
ko praėjo nuo to įvykio, o aš nuolat jaučiu atkaklų gal
vos skausmą, turiu suirusius dirgsnius ir protarpiais nu
stoju atminties. Tai toks mano gyvenimas. 

Manau, kad ne vien tas ramus žmogus, bet visa 
'.ietuvių tauta 1940 m. gavo mušti per galvą ir turi 
suirusius dirgsnius. Kad uk neprarastų tikrojo tikėjimo 

ir laisvės noro! O taip lengva dabar pakliūti į pinkles 
istorijos pražūtinguose takeliuose. 

- Sibiro stovyklose ukrainiečių dvasininkai daugumo
je buvo bazilijonų kunigai vienuoliai. Jie nepriėmė Sta
lino cerkvės, būdami Lenkijoje. Greit su jais susipaži
nau, bet susidraugauti nebuvo kada. Nežinau kodėl, 
tuoj jie buvo iškelti kitur, ir jų vardai man išnyko 
iš atminties. Atsimenu vien jų tris, bet jų pavardžių 
dar negaliu sakyti, nes jie dar yra "ten". Reikia pripa
žinti, kad kunigai ukrainiečiai vyriškai nešė savo kry
žių, neišskiriant nei tų, kurie nusilpo ir palūžo, pasi
rašydami Stalino potvarkį. Pas ukrainiečius orumas ėjo 
kartu su gyvumu, savęs tikrumu, o net su linksmu
mu. Skubiai sutelkdavo prie savęs tautiečius, yapč Ka
lėdų ir Velykų metu. Tada pamaldžiomis giesmėmis su
žavėdavo visą stovyklą, o vyriausybė nudavė nieko ne
girdinti ir nematanti. Jų kunigai buvo daugumoje bai
gę aukštuosius mokslus ir buvo malonu su jais pasi
kalbėti. 

STOVYKLA 0,20 

1950 m. liepos mėnesį pradėjau naują gyvenimą. 
Nauji žmonės, nauja darbo kuopa, naujos pareigos, vis
kas nauja. Net ir blakės naujos, — jų nesuskaitoma gau
sa. Stovykla kovoja su jomis visu frontu. Vyrai buvo 
siunčiami į pirtį, o jų rūbai ir paklodai į dezinfektorių; 
tai buvo smulkus pastatas greta pirties, jame karštu ga
ru naikino parazitus. Tada nuogi vyrai sėdėjo barakuo
se daug valandų, šaldami ir laukdami savo rūbų. Ba
rakuose skuto sienas, pylė jas karštu vandeniu, išdegino 
blakių lizdus ir visa kalkėmis išbaltino, išardė guolius 
ir juos nuplikino verdančiu vandeniu. O kai paskui 

dėstė guolius, įvyko triukšmingi ginčai, nes sveikesnės 
lentos, nors visos buvo sunumeruotos, kažkodėl pynėsi ir 
patekdavo į apsukresnes rankas. Galop atsidusę galėjo
me pasakyti: 

— Nėra blakių! 
Ir taip tęsėsi pirmas dvi ar tris dienas. O paskui jos 

vėl pasirodė, iš karto neskaitlingos viešnios, paskui jų 
būriai, o dviem savaitėm praėjus, jų buvo pagal seną 
normą. Iš kur tie parazitai lindo? O kas juos žino? Kiek
viena blogybė gausėja greitai, kaip maras. 

Mūsų nemaža stovykla yra kalno šlaite Aukštoji 
tvora neleidžia laisvai žvalgytis į kitą pasaulį. Tik ma
tome kaimyninį kalną, apaugusį mišku: trys eglės, o ir jos 
teikia mums džiaugsmo. Per kiekvieną patikrinimą, kai 
vadovai ištvermingai, net su pykčiu, skaito mus, visas 
tūkstantis ir trys šimtai kalinių sveikina egles ir jas 
skaito... trys. Eglės auga laisvėje, o mes apie tai nuo
lat svajojame Pamilome egles, o jos iš tolo sveikino 
mus, draugiškai linguodamos ilgas šakas. 

Mano liga pasibaigė, o stovykloje dovanai duonos 
neduoda, reikia užsidirbti. Paėmė mane nuo aklųjų, 
ir juos išlaisvino iš mano globos. Nemanau, kad jiems 
dabar lengviau. Mano neregiai negalėjo džiaugtis, kad 
stovyklos valdžia padarė juos "nepriklausomais": nie
kas jais nesirūpino. Kaip jie galėjo tokiame dideliame 
būryje apsirūpinti, nežinau, nes teko gyventi nuo jų to
li, kitame stovyklos gale Susitikus ir porą žodelių pasi
sakius, iš jų supratau, kaip pasigenda mano globos. Tie
sa, ir ten atsirado pavieniai geros širdies vyrai, bet jie 
nebuvo įpareigoti padėti nelaimingiems akliems, jų pa
galba buvo atsitiktinė. 

t Bu* daugiau; 
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BENDRUOMENES BARUOSE 
Eridės obuoliai bendruomenėje 

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS 

Senovės graikai žinojo ir ne
santaikos deivę — Eridę. Jos 
numestas Trojos karaliaus sū
nui auksinis obuolys su irašu 
"gražiausiajai" sukėlęs net Grai
kijos karą su Troja. JAV lie
tuvių- bendruomenėje ir jos or
ganizacijoje tokiais nesantaiką 
keliančiais Eridės obuoliais bu
vo ir 'ebėra. pirmiausia, JAV 
L B organizacijos santykiai su 
Aitą ir JAV L B organizacijai 
vadovaujančių žmonių nusista
tymas dėl išeivijos bendravimo 
su okupuota Lietuva. 

Kai j JAV lietuvių gyveni
mą atėjo LB organizacija, ji 
rado atskirų ideologinių grupių 
fraternalinius susivienijimus, 
kultūrines draugijas, spaudą ir 
ideologinių grupių vadovaujan
čių veikėjų su ta r tas bendras in
stitucijas: Lietuvos vadavimo 
uždaviniams Altą ir šalpai — 
Balfą. JAV L B organizacijos 
santykiavimas su f raternaliniais 
susivienijimais, su kultūrinėm 
draugijom, ta ip pat su Balfu 
kokių sunkumų neturėjo ir ne
turi , bet turėjo ir tebeturi su 

. . . -
- Per kažkokį nesusipratimą 

pati L B organizacijos idėja Al
tai pasirodė ne prie širdies ir 
nuo pa t JAV LB organizacijos 
sudarymo pradžios Altos vado
vaujantieji veikėjai bendruome
nės organizaciją suprato ne 
kaip laiko diktuojamą išeivijos 
organizuotam veikimui būtiny
bę, o kaip Vliko primestą ne
aiškios kilmės augintinį. Todėl 
ir priėmė ne tėviškai, o patėviš-
kai. J A v LB organizacijos lai
mei 1949 — 1952 m. Vliko ir 

* jo vykdomosios tarybos pirmi
ninku, taip pa t vykdomosios ta-

• rybos IJetuvybės išlaikymo tar
nybos vadovu ir LB organizaci
jos dideliu skatintojų buvo pre-

tiems bendravimo orincipams iš
plėtoti, bet ir pareiškė apgai les
tavimą dėl patriotinio eks t r e 
mizmo išpuolių, kai nus i s ta ty
mų dėl bendravimo sk i r tybės 
sutapatinamos su tau t in iu nu
sikaltimu arba kai bendravimas 
su mvergtuoįu lietuviu su tapa
tinamas su bendravimu su oku
pantu. Net kai kurie k r a š tu t i 
niai, atrodė, buvo konferenci
jos pozityviai paveikti. Deja. 
konferencijos poveikis veikiai 
išblėso, ir šiandien jos apgailes
tautų patriotinio ekst remizmo 
išpuolių, t u r būt, bus net dau
giau, nei buvo prieš t re jus me
tus. Tam panaudojamas ne t 
Bražinskų žygis. 

Penktosios tarybos iš r inkto 
JAV LB centro valdybos pir
mininko ir jo pasirinktų bendra
darbių nuotaikos bendravimo 
klausimu neatitiko patr iot inio 
ekstremizmo nusistatymų. Nau
joji centro valdyba ka r t a i s gal 
ne t be reikalo demonstravo sa
vo tam tikrą ar t imumą "Aki
račių" šeimos žmonėms ir t u o 
juoba erzino, jaudino ir an tago-
nizavo 'patriotinio ekstremizmo 
entuziastus ir tam t ikrų neaiš
kumų kėlė net kai k a m iš nuo
saikiųjų sluoksnių. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės m seimo (1968) kivir- j 
čai ir užsispyrimai iš vienos pu-

Clevelando akademikės skautes suruošė kūčias sivo nr.riams ir vi
suomenei. Čia nateme' jų papuoštą K odų eglute ir ruošėjas. Iš k.: 
S. Gedgaudiene. R. Nasvytienė, A. Mockienė. V. Nasvytyte, M. Puško-
rienė. Paulina ir Pr. (Kalėdų senelis) Mašiotai. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

""NEPASTEBĖTA SUKAKTIS 
Kan. F. Kapočiui 75 m. amžiaus, 

AL. GIMANTAS 

75-ri metai amžiaus žmogaus 
gyvenime vis jau turėtų reikšti 
reikšmingą tarpą. Tokia sukak
t is y ra d a r svarbesnė, kai per 
tą ne t a ip jau mažą metų eilę 
žmogus y r a t ikrai reikšmingo 
nuveikęs ir nešališkas stebėto
j a s gali drąsiai vertinti vieno 
a r kito sukaktuvininko Įnašą 
krikščionybei, lietuvybei, žmo
niškumui. 

Šiais keliais žodžiais ir nori
me priminti , kad dar gegužės 

sės buvo JAV LB organizacijo- į mėn. kan. Fel iksas Kapočius at-

Į gijos šalpa. Čia pat, išdygo nau
ji modernūs mūriniai rūmai se-

• nel ;ams. Taip. mūrinis darius 
į pas ta tas seneliams .kuriuos tiek 

mažai kas norėjo globoti, rū
pintis, o klebonui su vikarais 
užteko ir paprastų, medinių gy
venamų ;'ų namukų. Kan. F. Ka
počius bene pirmasis įsivedė 
sekmadienių vėlyvąsias Mišias, 

, 1 vai. po piet, o ne vasaros a-
' ostosrų metu, net ir 2 vai. galė
ja i išklausyti, jei anksčiau ne-
• 'ėlai. pramiegojai Kaune jos 

buvo vadinamos "tinginiu Mi
šios". Jų metu, klebono inicia-
tyja giedodavo ryškūs solistai, 
oasižymėję vokalistai a r instru
mentalistai. Į tą kuklią bažny
čią pamaldoms atvykdavo ir mi-
nisterių kabineto, ir diplomati
nio korpuso nariai. 

O kokj dideli darbą pravedė 
ir beveik iki galo įvykdė kan. 
F. Kapočius, tai paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios statyba. 
Tai tikrai būta aukščiausio (su 
bokštu) pastato visoje Lietu
voje, t ikro dangoraižio. Visi va
jai, rinkliavos, aukų rinkimas 
ir plaukimas, vyko kan. F. Ka
počiaus sumanumu ir pasiryži
mu. Jokių subsidijų, jokių pa
šalinių pajamų, vien t ik gerųjų 
ir duosniųjų tikinčiųjų aukomis 
išdygo milžiniška bažnyčia, ku
ri, jei karo eiga nebūtų su
trukdžiusi, tikriausiai būtų ga
vusi bazilikos teises. 

Šv. Vincento Pauliečio drau
gija, jau minė ra senelių globa, 
visa ki ta karitatyvine veikla 
Kauno. Prisikėlimo parapija itin 

savo art imu. Parapiečiams jis 
visad švietė, kaip gero ir Baž
nyčiai atsidavusk) kunigo pa
vyzdys. Gerb. sukaktuvininkui, 
šiuo metu prisiglaudusiam ame-

sekti diplomatus. Gražios moterys 
moka nejučiomis įsimaišyti į sa 
kysime, diplomato šeimą, stengia
si sužavėti diplomatą ir, jeigu iš 
jo nepasiseka išgauti kurių nors 

rikinėje parapijoje, tebūna ta i [žinių, tad nors jį sukompromituo 
priminimas, kad jo buvę para
piečiai niekad negali ir negalės 
pamiršti savo parapijos gany
tojo, tvirtai tikėdami, kad su
lauktosios vyresniosios dienos 

]a. Gi gražūs vyrai, dažniausiai 
patenka į diplomatų žmonų rate
lį ir jas taip pat sužavi, pasidary
dami intymiais draugais. Viešbu
čiuose, kuriuose apsistoja atvykę 

gausiai lydimos Kūrėjo malonė- į diplomatai, kiekvieną dieną yra 
mis. 

I 

I 

• 

-
• 

la tas Mykolas Krupavičius, o Į f?3*0'-
Altos pirmininku — Leonardas » 
Šimutis. Abu ne tik bendramin
čiai, bet ir m tymus asmeniniai 
draugai. Jų dviejų tarpusavio 
draugystė neabejotinai daug lė
mė, kad Altą L B "augintinį" iš 
viso j JAV lietuvių gyvenimą 
^ilcido ir kad pats Altos pirmi
ninkas dalyvavo "augintinio 
krikštynose" New Yorke 1951 
lapkričio 18 d. ir drauge su ki
tais JAV L B organizacijos 
"krikštatėviais" pasirašė pareis 
kimą, kuris be kita ko skelbia, 
kad JAV lietuviai "nuoširdžiai 
išreiškia savo tautinį solidaru
mą Jungtinių Amerikos. Valsty
bių Lietuvių Bendruomenėje". 

Bet ir po to gražaus pareiški
mo JAV LB organizacijoj ir Al-

je susidariusios įtampos išdava, 
iš antrosios — pretekstas J A V 
LB organizacijos vadovybės o-
pozicijai vėliau da r labiau su-
griežtėti. Ypač sukonsolidavo 
opoziciją JAV LB cen t ro valdy
bos aplinkraštis dėl 1969 vasa 
rio 16-sios aukų. '^Naujienų" 
vedamasis (1969.4.18) rašė , k a d 
JAV LB organizacijos vadovy
bė "Amerikos L ie t imų Bend
ruomenę fiui privedė pr ie Mepto 

šventė garbingą 75 metų am- ^r1-'" 
žiaus sukaktį , kuri kažkodėl vi
sai negirdomis buvo praleista, 
nepaminėta, neprisiminta. Kuk
li asmenybė, niekad nemėgusi 
reklamos ir pompos, t ikriau
siai nesidžiaugs ir šiuo kukliu 
paminėjimu, bet, pačiam buvus 
kan. Felikso parapiečiu, negali 
ilgiau tylėti ir tiek. Tuo labiau, 
kai nuolat minime įvairius su
kaktuvininkus, kurių dalis, rasi, 
b u s kur kas mažiau atlikę savo 

gyvenimo' i r pašaukimo kelyje 
už kan. F. Kapočių. 

Pris' :mena nepaprastai šilta, 
be jokios puikybės, sukaktuvi
ninko šypsena, t a s didelis nuo
širdumas ir paprastumas, kurį 
juto kiekvienas bet kada turė
jęs progos bent kiek pabendrau
ti su Prisikėlimo parapijos Kau
ne klebonu. Toji bažnyčia Ža
liakalnyje, kaip pastatas, buvo 
itin paprasta, gal net nepatrauk 
Ii. bet iš jos visada sklido i r 
bvvo plačiai Kaune jaučiama I išsiskyrė iš kitų parapijų tarpo, 

cniškoji meilė, toleranci- į Nebuvo paliktas savo valiai ir 
lugiškumas ir aiškus no- j jaunimas. Buvo ir juo pasirū-

ras padėti savo artimui. Kle- j pinta, užsiėmimai, iškylos, spor-

GRAŽUOLĖS SOVIETU 
SAUGUMO TARNYBOJE 

Vienas Sovietų saugumo valdi
ninkas, patekęs Amerikon, paskel
bė visą eilę sovietų saugumo veik
los metodų. Visiems yra žinoma, 
kad sovietų saugumo organai ne
siskaito su priemonėmis ir įstaty
mais. Kiekvienas, patekęs į KGB 
rankas, yra laikomas už įstaty
mo ribų. Tačiau nereikia nei pa
tekti į sovietų saugumo organų 
rankas, kad pajustum tos įstaigos 
pinkles. Jau prieš kiek laiko so
vietų saugumo organai, sugalvojo 
į tarnybą įjungti jaunas gražias 
moteris ir jaunus vyrus. Šie kaip 
tiktai yra panaudojami Maskvoje 

j keičiami ne tik lovos baltiniai, bet 
taip pat keičiamos ir gražios tar
naitės, kurios jiems pakloja lovas, 
paduoda į lovą pusryčius. Pada
vėjos keičiamos ligi tol, kol viena 
jų nesužavi savo svečią, o tuomet 
jau ji pradeda eiti tikros saugumo 
policijos valdininkės pareigas. 

Kl. 

ITALIA II PIZZERIA 
Hot Fast Delivery and 

Carry Out Service 
1855 West 51st St., Chicago 

PHONE — 471-1233 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir išmokė^nai 

30% iki 50% nuolaida 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. Westeru Tei. GR 6-4421 
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bonas visada buvo pasiruošęs 
kiekvienam padėti, patarnauti, 
atjausti. Parapijoje gyvai ir 
stipriai veikė katalikiškos drau-

. 

V 
w į LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

TARYBOS DARBAI 
Naujajai sesijai ruošiantis (1) 

VYTAUTAS KAMANTAS 

Praėjusiais metais, po JAV LB sijos nutarimus, posėdžiavo, pa-i 
Vl-sios Tarybos rinkimų, spaudo-!laikė ryšius su centro vaidybos' 
je buvo eilė straipsnių, pasisa- pirmininku, kontrolės komisija ir; 
kančių dėl pačios tarybos darbo, ! garbės teismu, pravedė du tary-j 
LB organų sudarymo, įstatų kei-įbos korespondencinius posė-Į 
timo ir sesijose svarstytinų klau- ' sėdžius, informavo tarybos na-! 

Kan. F. Kapočius 

tas, jei ne klebonas, tai vika
rai t uo pasirūpindavo. Mylėjo 
ir gerbė parapiečiai savąjį kle
boną, puikiai suprato kiekvieną 
jo kvietimą ar prašymą aukoti 
vienam ar kitam geram tikslui, 
visada visi rėmė ji tiek mora
liai, t iek ir materialiai. Jis sku
bėjo, dirbo, rūpinosi visais, pra
dedant mažamečiais, vaikais, 
baigiant seneliais. Mėgo klausy
tojai ir kan. F. Kanočiaus pa
mokslus. Juose jis nebėrė daug 
tuščių žodžių, nieko nesmerkė, 
nieko nekaltino, buvo korkre-
tus, dalykiškas ir patraukiantis. 
Kaune buvo juokaujama, kad 
kanauninkui laikant Mišias, su 
evangelija ir pamokslu, jos te
trukdavo 20 min. Tai, žinoma, 
perdėta, be*- nė kiek nėra per
dėta tvirtinti, kad jis vengė be 
reikalo gaišinti laiką, kurį jis 
puikiai naudojo kiekvieną dieną, 
visur ir visada, rūpindamasis 

R E C 
j . & J. MtARMACY 

2557 W. 69th Street 
Teiei PR 6-4363 

P T A I 
STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street 

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 7764363. 

N E M O K A M A I P R I S T A T Y M A I 
Važiuojamos kėdes, ramentai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti Lmpor 
tuoti odekolonai. Kvepalai, Tobler ir Fannie May saldainiai 

supakuojame dovanas. 

" 
mo posėdžio m&u atsiklausė vi- teikiamos visai tarybai galuti

niam sprendimui. 
Priklausydamas komisijoms, 

smnj.' j mis, spaudą ir radijo, atstovavo j s ų t a r v b o s VĄrįį kurioje komisi 
Dabar jau antrosios šios t a r y - L B tarybai sveikindamas kitų or-!- • k i eky je a s norėtų dirbti. At 

bos sesijos laukiant (ji įvyks sau- ganiraeijų suvažiavimus, atsi-, s a i< y n i 'm g a v u s . buvo sudarytos .kiekvienas LB tarybos narys ak-
. sio 16-17 d. Philadelphijoj), bū-Į klausė visųtarybos na n ų nuomo- 6 k ' o n i : s i j o s veikiančios pagal jų t-viau įsijungia į pozityvų dar-

" s ^" '•'*' \T . . ^ " f ^ J ^ f " Itu gera žvilgtelėti į LB tarybos nės dėl sekančios sesijos [ ^ daifco taisykles. Kiekvienoj komi- bą h daugiau įsigilina į specifi-
atliktus bei atliekamus darbus ir vietos ir darbotvarkes ir atliko ki- s j ; n j y n n u o ? i ] d I 0 n a r i l , n i u s T B s k a l u s . Tas palengvi-

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 8 0 . HALSTED STREET TeJel. — CA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
LIEPOMS 

F U R N I T U R E C E H T E R, I N C . 
Manjuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienotu nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

rūmas nesuklestėjo. Žinoma, 
būtų neteisinga visą atsakomy
be dėl to versti tik Altai. A-k, 
nešventieji i r JAV LB organi
zacijos kūrėjai ir vairuotojai. 
Patėviškuos — posūniškuos san 
tykiuos aik&tingumui dirva abe-
jur derli, juo labiau, kai "pa
tėvis" senstelėia ir jo virtuvė
je įsitaiso "posūnio" opozicijos 
aikštingi lyderiai, o savo ruož
tu "posūnis" vyrėja ir jo vir
tuvėje įsitaiso energinga, tie
smuka, egocentriška šeiminin
kė. Nenuostabu todėl, kad per 
praėjusius trejus metus Eridės 
nesantaikos obuolys gana įspū
dingai apkartino Altos — JAV 
LB organizacijos santykius, ži
noma, nuostolingai abiem insti
tucijom. 

Savo ruožtu išeivijos bendra
vimas su okupuota Lietuva, pa
sirodo, gali mūsų išeivijoje su
kelti daugiau nesusipratimų. į-
tampos ir nesantaikos, nei vi
sas bušelis Eridės auksinių o-
buolių 

Kaip atsimename. 1967.10.21 
- 22 dienomis VVashinsrton. D.C.. 
vykusi Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų sukak
ties konferencija, dalyvaujant 
diplomatam. Altos, Vliko. Lais
vės Komiteto. PLB ir spaudos 
atstovams, savo pasisakyme dėl 
bendravimo ne tik sutarė, kad 
Vlikas sudarytų komisiją 1966 
Ctevelandc konferencijos. SJitar^ 

jos sprendimų laukiančius klausi
mus. 

Dabartinė JAV LB Vl-ji tary
ba savo darbą energingai pradė
jo 1970 spalio 24-25 dienomis 
Clevelande įvykusioje pirmoje se
sijoje, kur dalyvavo 32 iš 37 rink
tų jos narių ir visi 8 apygardų 
pirmininkai arba jų atstovai. 
Tad viso su sprendžiamuoju bal
su buvo 40 asmenų. 

Clevelando sesijoj taryba pir
miausia išklausė buvusių LB 
centrinių organų pranešimų, iš
rinko naują centro valdybos pir
mininką inžinierių ir rašytoją 

,' Vytautą Volertą iš Philadelphi-
I jos, garbės teismą, kontrolės ko-
Į misiją ir tarybos prezidiumą. Po 
| to taryba nutarė sudaryti naują 

JAV LB įstatų keitimo komisiją. 
i susiskirstyti į tarybos nuolat ines 

komisijas, įpareigojo prezidiumą 
į sušaukti antrąją sesiją iki 1971 
balandžio 15 ir priėmė eilę ki-

: tų administracinių nutar imų. 

Tarybos prezidiumo darbai 

[ tarybos prezidiumą buvo iš
rinkti asmenys, pasisakę už pre
zidiumo kaip techniško darbo 
postą ir kėlę visos tarybos kaip 
stipraus kolektyvo reikšmę (V. 
Kleiza, dr. E. Lenkauskas, dr. St. 
Matas, dr. A. Razma, V. K a m a n -
tas). Sis prezidiumas, vykdyda
mas JAV LB įstatus ir tarybos nu-
tanrnus^ paskelbė^Ogyelando sęz. 

tus įvairius techniškus darbus. Sudarytos šios komisijos:- 1. na centro valdybai vykdyti jos 
Ateityje šis prezidiumas steng-' Švietimo rei'-alų, 2. Kultūrinių rei darbus, nes tarybos nutarimai gi-

sis ir toliau vis daugiau kelti ir Į kalų, 3. Ekonominių-finansinių liau apsvarstyti ir praktiškiau į-
ryškinti visos tarybos kaip lietu-1 reikalų, 4. j ; unimo reikalų, 5. Po- gyvendinami, 
visko parlamentinio kolektyvo: litinių - informacinių reikalų ir 6. 
reikšmę ir kiekvieno tarybos na- i Organizacinių - administracinių 
rio svarbą LB veikloje. 

Tarybos komisijos 

Pagal Clevelando sesijoje pa
darytą nutarimą, visi sprendžia
mąjį balsą taryboje turį nariai 
(rinktieji nariai, centro valdybos 

! nariai, centrinių institucijų pir-
jmininkai ir apygardų pirminir. 
kai susiskirsto į nuolatines ko
mi i.M jas. 

Prezidiumas korespondenci-

reikalu. 
Centro v? 'dybos planai, sąma

ta, pranešimai, siūlymai. įvairios 
tarybos mir:ų iškeltos mintys ir 
pan yra ^rduodami atitinka
mos srities komisijai, kad ji, bū
dama mažesnės apimties, galėtų 
geriau ir d-tališkiau svarstyti, 
studijuoti bei diskutuoti pateik
tus klausimus. Tarybos sesijose 
vyks tam .ikru darbotvarkėje 
nust-itytu meta atskirų komisijų 
posėdžiai, komisijų išvados pa-

TAV LB Įstatų keitimo komisija 

Clevelando sesijoj taip pat bu
vo nutarta sudaryti naują JAV 
LB įstatų keitimo komisiją, kuri 
peržiūrės iki šiol buvusių komisi
jų atliktus darbus bei paruoštus 
projektus ir atsiklaus visų tary 
bos narių, centro valdybos, apy
gardų ir apylinkių valdybų bei 
paskirų asmenų nuomonių. Ta
da bus paruoštas naujas projek
tas ir pateiktas visai tarybai pa
sisakyti ir priimti. 

Šį sunkų bet svarbų darbą su
tiko atlikti trys tarybos nariai iš 
Detroito — dr. Kęstutis Keblys, 
ir.ž. Algis Rugienius ir Nijolė 
Šlapolytė. vienas tarybos narys iš 
Chicagos — advokatas Povilas 
Žumbakis ir aktyvus bendruome-
nimnkes iš Detroito inž. Vytau
tas Kutkus. Šie penki asmenys tu
rės atlikti vieną iš didžiausių ir 
daugiausia diskusijų sukelsiantį 

, šios Vl-sios Tarybos darbų. 
Būtų gera, kad daugelis žmo-

I nių iš anksto pasisakytų dėl LB 
[statu spaudoje arba savo nuo
mones perduotų tarvbos nariams 

Liotuvos kanuormnės pmtnėįkm Clevelando Chio. 1970 m. lapkri- a r t i e s j o g j s l a t u į , į | j—,, komisijai 
čio mėn. 15 d., šv. Jurgm parapijos sakjc mrros, m i n ė j a dalyvavu- _ d r K.'Keblys, 16349 Ad-
sios lietuvių visuomenes dalis: nir.-noj eilei is Kaires j d^snę — saul. K 7 ' . 
Adolfo Klimo dukte, sekančioji p. Klimieno. feoL Adolfas Klimas, «'-™< feut

0
hf'pld< M ' < : h ' š a n 4^ 

VĮadąą Mujgėįa iš Detroito TJĮjįjĮfH^įi T ftjHflIiTi'nnp l^^^K^L^lSiMO-VSRZ 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie šį romaną r a š o : 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, be t t ikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiant} aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 nr . ) . 

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus i r patrauk
lus. Ištisai visa knyga y r a parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskai tant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs ta rp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr . ) . 

Knyga gaunama "DRAUGE" ir pas platintojus. 

Kaina $3.50. 

r̂ = : ^ 
P A P I G I N T A K A I N A 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI 
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžia: padėti. 

Jeigu Jūs prenumeruojate "Draugą", o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje. Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos 

Ir jaunavedžiams sralite užsakyti "Draugą" tomis pačio 
mis sąlygomis — napiginta kaina. Jūsų sūnūa ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra-
teskite šią gražią tradiciją ir jiems atskira šeimą sukūrus. 

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida. 

Vefldme drauge, kad misų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienrašti "Draugą'*! 

"Draugo' ' adnunistradja 

s • - Hm 



DR. LEONUI BAJORŪNUI 
60 METŲ 

Hidrologijos inžinieriaus sukaktį minint 
VYT. ČI2AUSKAS 

Vanduo — nuostabi (negyvo
sios gamtos dalis. V a n d e s reik 
šmę supranta ūkininkas, juo 
domisi biologas, chemikas, gy
dytojas, kelių . tiltų s ta ty to jas , 
kurortinių vietų la ikytojas i r 
daugelis kitų profesijų žmonių. 
Hadraulikams - hidrologams jis 
jau y r a jų tiesioginiu ty r imų 
objektu. 

Vieną šios sri t ies specialistų 
tur ime ir Detroite — t a i hidro
logijos inžinierių dak ta rą Leoną 
Bajorūną, kuriam šių metų spa
lio mėn. 23 d. suėjo šešiasde
šimt metų. Tai šiaurės Lietuvos 
sūnus, biržietis. Gimnaziją bai
gęs 1927 m. Biržuose ,Aukšt. 
Ku^tūrteehnikos mokyklą — 
1930 m. Kėdainiuose, Aukštąją 
Kultūrtechnikos (Bodenkultur) 
mokyklą — 1936 m. Vienoje, 
Austrijoje, gaudamas dipl. kul-
tūrtechniko inžinieriaus laips
nį. Gi už disertaciją "mažesnių
jų Lietuvos upių nuo tak i s" Vy
tau to Didž. universi tetas Kau
ne 1943 m. j am suteikė inž. dak
taro laipsnį. 

Baigęs studijas, 1930 — 1940 
metais jis dirba ŽŪM Meliora
cijos departamente kul tūr tech-
niku, vėliau referentu i r revi
zoriumi; 1939 - 42 m. d a r i r 
mokytojauja Aukšt . Kul tūr tech 
nikos ir geodezijos mokykloje 
Kėdainiuose. 1942 — 1944 m. 
laikotarpyje — Vilniaus uni
versitete Miškų fakul te to ad
jutantas . 

1949 m. a tvyks ta su šeima į 
į JAV. Trejetą metų d i rbo ka ip 
inžinierius hidraulikas pr ie Gar- " 
rison užtvankos (Missouri) s ta
tybos. 1953 m. persikėlė i Det
roitą ir dirbo Federal inėj Di
džiųjų ežerų įstaigoje. Po t r e -

"jeto metų paskfirtas SpeciaHųjų 
studijų skyriaus vedėju. 1962 
metais jis paskir iamas Didžiųjų 
ežerų Tyrimų centro direktoriu-

tuviukai palinkėjo prezidentie- tuvių veiklai, tautinių iokfc) gra 
nei linksmų švenčių. ! pei. vietos chorui ir kftami ir.-

Gražina Kriviekienė stituci^oms. Br. Juška 

Kenosha - Racine, Wis. 

orie tų mckytų žmonių, kurie 
"iš didelio raš to dar neišėjo iš 
krašto". J i s yra demokratas pa
čiose savo širdies gelmėse. Atsi
lankius p a s ji, dabar jau Piet-
laukyje (Southfield) gyvenan-
į, kiekvienas tuojau pasijun

t a esąs jaukioj aplinkoj ir ma- I LB Defoite N. Metų sutikimo baliuje dešinėje matome Amerikoje gimusius Onutę ir Ralph Valatkus. To-
lonioj šeimininkų globoj. Vasa-J lian jų gimines. Abu Ralph ir Onutė yra parodę dilelį patriotiškumą visuose lietuvukuose re kainose, 
ros metu, žaliuojančioj vejoj Ralph. Valatka yra vedėjas "Lithuanian Melodies" radijo valandėlės 3 kart pe~ savaitę. Dažnai baigia 

šūkiu: "Ir vienas lietuvis yra Lietuva". Ralph Valatkos pasikalbėjoias — Simo Kudirkos tragedija — 
buvo perduotas per televizijos ketvirtą tinklą. 

Cleveland, Ohio 

MIRTYS C L E V E L A N D E 

Nuo 1970 m. spalio 1 d. iki 
1971 m. sausio 1 d. Clevelar.de 
mirė šie l ietm ia i : Benis Butkus,' 

rengė devynerius parengimus, į- I Agnė Kilinskaitė, Val t i s Sadauft-

TRUMPA VEIKLOS 
APŽVALGA 

1970 m LB Kenoshos - Raci-
no apylinkės organizacijos su-

pasodinti jauni vaismedžiai, de
koratyviniai medeliai ir marga
spalvių gėlių lysvelės darniai 
puošia visą aplinką ir suteikia 
natūra laus poilsio valandėlę 
kiekvienam ten užklydusiam. 
Svečius ponai Baiorūnai visa
da sut inka su džiaugsmu, lyg 
kad jie bū tų pat ies Dievo jiems 
siųstoji palaima. 

Dak t a r a s yra fotografas-mė-
gejas. Fotografuoja jis skrisda
mas kel ;asdešim.' ies tūkstančių 
pėdų aukštyje vienkartines nuo
stabių formų debesų grupes; 
Japonijos karališkuosius par-

MŪSŲ K 0 L 0 N ! J 0 S E 

skaitant Lietuvių dieną. Juos 
surengė LB apyl., Kęstučio šau-
Hu kuopa, Kenoshos - Racino 

kas, J o n a s Kulbokas, Valdas 
Sprogys, Ona Salasevičienė, Juo 
zas Gobis, Juozas Pūkelis , Vera 

Altų skyriai. Lietuvių mokyk- Arnastauskai tė . Ona Gužauskie-
los tėvų komitetas. Keroshos - nė, Marcė Kadienė, Ona Levec-
Racino - Waukegaai, vyskupo kienė, Ona Zelionienė, L iuda Ve-
Brazio ateitininkų kuopa. Kai čiorekienė, Kazys Barnauskas , 

Rockford, Illinois 
Sausio 10 d.. 

Malonu buvo svečių tarpe turėti 
kleboną kun. A. Volungį. LB 

sekmadienį, 3 neša an t savo pečių didelę naš-

kurie jų turėjo istorinį pasise
kimą. Kenoshos Moterų klubas 
Uetuvius reprezentavo per di
džiuosius pietų Wisconsin tarp
tautinius pasirodymus. Racino 
Moterų klubas — Racine. Tau-

sidėjo jau nuo gruodžio 11 die- tinių šokių grupė Bijūnas pla-
nos, kada buvo tik pradėtas čiai pasirodė. Jų šokius s+ebėjo 
rūmų dekoravimas, ir tęsėsi ajr^ 50 tūkstančių svetimtaučių 

An tanas Žilinskas, Antanas 
Montvila, Adomas Zykas. Albis 
Beržinskas, Rita. Galinytė D. 

p. p. Lietuvių klube, 716 tą, rūpindamasi šeštadienine j ligi gruodžio 29 d. vakaro (su ^ ^ parengimų i r tarp-

tams vadovavo pat i ponia 

vai. 
Indiana Ave., Rockford, BĮ., mokykla. Tais rūpesčiais kar tu 
L B Rockfordo apylinkė ruošia dalinasi su tėvų komitetu. Ka-
vaikams Naujų Metų šventę, ledu. sen ;s apdovanojo vaikučius 
Rockfordo lietuvių šeštadieni- i r mokyklos vedėją, 
nes mokyklos mokiniai atliks 
programą, po kurios bus dova
nų dalinimas vaikams, vaišės ir 
žaidimai. Vaikučiams žaidžiant, 
ėveliai ir svečiai galės maloniai nj , 1 vai. p. p.. Maironio Parke klausimus. I š jos teko patirti , 

praleisti laiką, valgydami prity- rengia šeštadieninei mokyklai k a d prezidento šeima Kalėdas 
rusių seimininkių pagamintus paremti pietus su menine dali- ;švęs Baltuose Rūmuose ir pra-
skanius pietus, gražiai plokšte- mi. Prašome visų minė'-ą datą i eitom Kalėdom jūsų korespon-
T.ų muzikai skambant. Valdy- įsidėmėti ir kovo 7 d. paskirti dentės jai dovanoti, Chicagos 
ba nuoširdžiai kviečia visus šio- šeštadieninės mokyklos paremi- lietuvaičių pagaminti kalėdiniai 
j e šventėje dalyvauti. Valdyba mui i r atsilankyti į rengiamus į šiaudinukai ir laike šių Kalėdų 

pietus. i . M. puoš jų šeimos kalėdinę eglutę. 
Ponia Nixon savo dukroms Ka-

išimtimi nuo 24-27 d.) j tautinių pasirodymų. L F sutelk-
Gruodžio 14 d. Baltųjų Rūmų J* a P i e 6 ' 5 0 0 do1- Neužmiršta į 

lankvmui skirtam prie rūmų I a d s v ^ prasiveržusiu Bražinskų 
akredituotiems koresponden- i r **&&<> Simo Kudirkos li

kimo. LB ir kitos organizacijos 
Nbcon. Ji teikė paaiškinimus ir J*L V*?3** a s m e n > ' s ***** 

D Ė M E S I O ! 

RADIO PROGRAMA 

. — o — 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos veikia sek
madieniais nuo 1.00 iki 1:30 vai 
po pietų — perduodama vėliausiu 
pasauliniųųų ftni«j santrauka ir ko-

", laiškus i r telegramas JAV pre- į mentarai, muzika dainos ii Mag-

PIETCS 

• Šeštadieninės mokyklos tėvų 
komite tas kovo 7 d., sekmadie- J į ^ Į į * K T ^ l ^ l ^ < ^ n ' u i . i r kitiem pareigūnam. 1 utes pasaka. P r o g n - n , veda 

I r tam tikslui buvo išsiųsta apie Steponas J . Slinkus. Biznio reik* 
lais kreiptis j BaJtic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 

kad į Broadway, So. Boston, Mass. Tol 
\N 8-0489. Ten pat tpuinama* i* 
J enrastis Draugas. 

Worcester, Mass. 
KALĖDŲ EGLUTE Washingtun, D. C. 

Sausio 3 d. Aušros Vartų pa- LIETUVIUKAI BALTUOSE 
rapijoje įvyko šeštadieninės mo- KpMUOSE KALĖDŲ PROGA 
kyklos mokinių Kalėdų eglutė. 
Rytą Aušros Vartų parapijos 

ledų proga padovanojo auska
rus," o prezidentui segtukus į 
marškinių rankogalius. 

200 dol. 

Maloniausia priminti, 
apylirkės sambūriai pradėjo 
skirti pinigines aukas vietos lie-

SURUOŠTAME PRIĖMIME 

Ponia Nixon šių 

# dr. Leonas Bajorūnas bažnyčioje k.eb'. kun. A. Volun- TJ- , . •, , ., . Z . . 
i , . , ,, , . . Kalėdų proga suteikė galimybe 

gis lietuvių kalba aukojo sv. Mišias ir pasakė pamokslą. Mo
kiniai giedojo kalėdines gies
mes. 

Jūsų korespondentė turėjo 
į progos taip pat su savo anūkais j 

praėjusių | Daina, pasipuošusia tautiniais 
drabužiais, ir Algiu Penkiūnaisl 
dalyvauti Baltuose Rūmuose 

Po mišių mokiniai, tėveliai ir 
svečiai susirinko j salę, kurioje 
buvo atliekama jų pačių progra
ma. Visus susirik kiršius pasvei-

vė mokinei R. Klimavičiūtei. 
D. Brantaitė padeklamavo ei-

• c 

: 

kus ar Olandijos kanalus su 
malūnais i r žydinčių tulpių lau
kais ; t jT>' ~-aj>|.rMbs-: įamžina Is
panijos didybes dienų pasakiš
kus meno tur tus , sukrautus to 
kraš to ri&ižšejuose a r nuostabia 

mi. Dr. Bajorūnas y r a J ū r ų in- prabanga išpuoštose karališkų-
žmerijos tyr imų t a rybos narys , jų rūmų salėse. Kiekvieną kartą Į kino mokyklos vedėja Pauliuko-
o ta ip pat i r Jungtinių Tautų grjžes iš kelionės, jis suranda nienė ir programą ves l i perda-
Maisto ir agrikultūros organiza- progą t a i s fotografijų a r filmų 
ei jos ekspertas vandenų klausi- vaizdais pas ida l in i su kitais, vi-
mams. Jis y ra daug prisidėjęs sada pr idėdamas dar ir jam I lėraštj "Kalėdos". Buvo ir dau-
prie Šv. Lauryno upės reguliavi- charakter ingus ramius, trum- į giau deklamatorių. A. Pauliu-
mo projekto sudarymo. Y r a pa- p" s ir šil tus tų nuotraukų pa- ! -- --
skelbęs mokslinių darbų i r a ts to aiškinimus. 
vavęs savo įstaigai eilėje t a rp - . . . 
Z yr. , jr -. . . . Antras is io pomegns io 
tau+iniu konferencijų įvairiuose . . . . . ̂ ^*^yBT ^ 
kraštuose. Be savo tiesioginės P r o f e S 1 ^ į * * privalomas _ 
tarnyliosV y r a dėstęs hidraulinės T J 8 * ? * m e J u a tgaiva vandeny 
statybos i hidrologijos kursus ^ ^ " S f t " J i r v l s a i 

VVayne State universitete, Det- S g Ą į£J* ^ ^ ^ 
./ sant i v i r s vandens, priklausytų 

kojoms, j au kapą metų vaikš-
Lietuviškos veiklos ba re . dr . čiojančiores s tos žetnės takais. 

Bajorūnas Vokietijoje 1945-49 Dar daugiau, č i a dak ta ras , gal 
m. ėjo LTB pirmininko parei- vieninteliu sau leidžiamu atveju, 
gas įvairiose apylinkėse gyven- drįs ta švelniai užkabinti tuos, 
damas. Amerikoje reiškiasi a- kurie, atokiai an t Spyglio kran-
teitininkų veikloje. Buvo Det- to sėdėdami, žiūri į jo vande-
roito ateitininkų sendraugių pir- nį lyg Mozės tautiečių akimis. 
mininku, Sendraugių s-gos cent- ^ '.'."."... .. __ 

H Garbingo amžiaus sukakties 
proga tenka palinkėti mielam 
hidrologui našaus darbo ir ge
riausios kloties. 

daugeliui asmenų iš įvairių or
ganizacijų ir grupių atsilankyti I priėmime, suruoštame moterų 
į Baltuosius Rūmus ir pamaty- spaudos darbuotojų organizaci-

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisvės pareiga savo tautai ? 
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy
dami lietuvišką knygą. 

Už $500 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, mes ga- * 
lime per lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ L.TETU-
VlšKĄ KNYGĄ- Už tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo lei
dinius trečdaliu pigiau. „ 

• • 

i 

-

ro valdybos iž<iininku; dabar 
yra Ateitininkų f-jos reikalų 
vedėjas. 

Kuriantis Dainavos stovyklai , _ 
sukaktuvininko rankose teodoli-
t as nustatė gaires būsimiems 
stovyklos keb*ams; g i jo, kaip 
vandenų specialisto, žinios pa
da rė pirmus lemiamus žings
nius, kad iš to žolėmis apau- ! 
gūsio ežerėlio, kurio k ran tuose 
ant pūvančių va:!čių vasarą t a 
da dar tingiai šildydavosi su- ! 
siraičiusios gyvatės, bū tu įruoš
tas paplūdimys stovyklaujan
čiam jaunimui; o savaitgaliais 
ir svečiams, iš t rūkusiems nors 
kelioms valandoms iš didmiesčių 
dulkių ir įkyraus benzino kva
po. Su jo talka buvo pas ta ty
t a s ir pats pirmasis stovyklos 
pastatas, iškilęs pačioje gra
žiausioje stovyklos vietoje, me
tų eilę tenkinęs s tovyklaujan
čiųjų tiek kūno, tiek ir dvasios 
reikalus. 

Kiekvieną žmogų tegali pa- R o b o r t f ] } e r - 7
M

m
h beminąs. _, *. . S , . , " . . r . gyvenąs Inkster, Mich.. serga pa

žinti t * tiek, kiek j is p a t s n o n ^lvUusn ^ n o r ^ j o g ^ K a l S d m n a 
kitajn atskleisti cavo vidų. Mū- bent 150 sveikinimų, bet susilau-
sų sukaktuviniakas priklauso kė net.20,00Q .^t^nrukų, 

konytė paskai tė savo rašinėlį 
"Ynatinga naktis". T. Miliaus
kaitė ta ip pa t paskaitė savo 
rašinėlį "Kalėdos". T. Savickas 
paskaitė skaitymėlį "Kalėdų eg-
Tu'ė";••"' ' ""*" ' "" " 

Mckyklos vedėjos Pauliuko-
nienės paruošti mokiniai Nai-
kelytė, R. Pauliūkonytė, R. Kli
mavičiūtė, G. Valiuškytė ir P. 
Maleski suvaidino vaidinimėlį 
"Stebuklų naktis". Pabaigoje 
mokinių choras, vad. muziko V. 
Burdulio, pagiedojo Atsiskubi
no Betlejun, Greičiau greičiau. 
Linksmą giesmę, ir padainavo 
Į mokyklėlę, šė rėm žirgus Gar
dine, Su mokslu į rytojų. 

Mokinių choras muziko Bur
dulio y r a puikiai paruoštas ir 
tikrai ver tas siųsti į Dainų šven 
tę . Remkime visi šeštadieninę 
mokyklą, tą gražų lietuvybės 
židinėlį. 

Pabaigoje tėvų komiteto pir
mininkas Svikla padėkojo mo
kytojams už paruošimą progra
mos, svečiams ir tėveliams už 
atsilankymą, tėvų komiteto na
riams už paruošimą užkandžių. 

t i gražiai išpuoštą prezidentūrą 
oei 20 pėdų aukščio eglutę. Tie 
lankymai spaudos žmonėms pra-

•ų narėms. Ponia Nixon pasigė
rėjo gražiais Dainutės dėvimais 
gintariniais karoliais ir abu lie-

Rašykite tuojau; 
L i e t u v i S k o s K n y g o s K l u b u i 

4 5 4 5 W e s t 6 3 r d S t r e e t 
C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 2 9 

pridedami $5.00 įstojamojo mokesčio. Jokių kitų mokesčių ne-ei 
kės, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos 

Klubas siunčia savo* nariams informacijas, apie išleidžiamas knygas 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
- HUHIZ K0ENIG--— 

apie V. Bagdanavičiaus knygą 
THE CULTURAL WELLSPRINGS 

OF FOLKTALES • 

rašo: 
"Kaip religijos istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie 

šio rinkinio jdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbut 
Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės." 

ši knyga yra vertinga priemonė supažindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultūra. 

Apie tai Kardinolas rašo: 
"Žvalgydamasis po jūsų knygą kiekvienas ras. kad BDrcea 

Eliade's pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina." 

Pablo Picasso paveikslas Gėlės, vertas ligi 80.000 dol.. pavogtas iš 
Phoenix meno muziejaus. 

S 

\ . 

NAUJOS PLOKŠTELĖS IR KNYGOS ILGALAIKE DOVANA 
T I N K A V I S O M S P R O G O M S 

1. A. DVARIONAS. 12 ŠOKTU RINKINYS NR. 25 S5.00 
2. A. SAB\NIAUSKAS. 12 ŠOKIŲ RINKINYS NR. 26 ^5.00 
3 S. GRAUŽINIS. PUPŲ DĖDfc IR KITI IŠPTLDO JVAIRTII DAINU RINK. NR. 27 $5.00 
4 LIET. K>RO MOKYKLOS CHORAS. KARO MUZIEJAUS ORKESTR.. J. PETRAUSKAS 

V. DINEIKA IR KITI IŠPILDO IVAIRIŲ DAINU RINK. NR. 28 $5.00 
5. ČIURLIONIO ANSAMBLIO 30 METU JUBILIEJINIS ALBUMAS. 28 DAINOS Kaina tk $10.00 
6. V. LIULEVICIUS. LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE 1945-50 M.. 640 PUSL. IR DAU-

GYBfc NUOTRAUKŲ, GRA2IAI JRIST\ $12.00 
7. J. VAICIŪNIENR. POEZIJA R Ū P E S T I S , 130 PUSL. KAINA $3.50 

IŠLEIDO J. KARVELIS. CHICAGO, ILLINOIS 

fJS* 

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $ 6.00. 

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI 
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi jvairiais 

budais patarnauti jau 61-rius metus. Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus h 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katal kiškas parapijas Dabar jis yra didysis informacijos centrą^ 
visiems Amerikos lietuviams ir visuos* jų reikaluose Tai jo pastar 
gos padėti šio krašto lietuviams. 

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių, kurie ateitų jan. 
j talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
':ainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jau, 
geriau patarnauti lietuviškai bendruomenei. DRAUGAS pajėgia įsigy 
ti geresnių mašinų kli*ėms gaminti, knygoms spausdinti ir t.t 

DRAUGUI būtų labai naudinga kad dabartiniai jo draugai pa 
dėtu įam ir kitais būdais būtent prikalbintų savo artimuosius prenu 
meruotis šį dienraštj Jei nuoširdžiai vertinat mūsų dienraščio parama 
v.mus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos kuiie DRAUGO da-
nėra užsiprenumeravę, jj užsisakyti. 

DRAUGO administracita todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad 
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą mėnesi DRAUGĄ susipažinimui Ui tok) patarnavimą 
būsime jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs busite mūsų artimi draugai 

http://Clevelar.de


DRAUGAS, penktadienis, 1971 m. sausio mėn. 8 d. | 

IABKAI "DRAUGUI 

_ 

TUKIME REIKALAUTI, KAD 
SIMAS KUDIRKA BUTŲ GRĄ

ŽINTAS ATGAL Į JAV 

Mūsų veiksniai ir organizaci
jos turi insistuoti, kad JAV-bių 
valdžia reikalautų, jog Simas 
K' cM" v a būtų grąžintas a*gal į 
JAV bes, nes Simas Kudirka 
buvo pagrobtas iš JAV-bių lai
vo, JAV-bių pakraščio jūros, 
er^o — pagrobtas iš JAV-bių 
teritorijos. 

Kai kurie amerikiečiai reika
lauja, kad S imas Kudirka būtų 

j grąžintas a tga l j JAV-bes, tuo 
labiau mes pa tys turime reika
lauti Simo Kudirkos sugrąžini
mo, kitaip išeitų, kad mes lyg 
sutinkam su barbar išku bolše
vikų elgesiu: kankinimu, trėmi
mu ar nužudymu ir nesirūpinam 
Simo Kudirkos likimu. 

Taip pat ši akcija palengvintų 
Simo Kudirkos padėtį, nes bol-

j ševikai pasi justų atsakingi už 
Į Simą Kudirką i r bus priversti 
j J° gyvybę saugot i ir įrodyti, 
į kad jis yra gyvas . F . Andriūnas 

C L A S S I Fl E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

65 ir Oaliionua — mūr. 4 butai— 
i po 5 kaiiiU ir 2 po 4 kamb. Qe-
-oa pajamos. $52,000. 

Mfir. biznio namas. Kepykla su 
Tisais {rengimais ir 2 butai. Tik 
$22,000. 1 «2 ir Kockwell — Moro t butai, 
; ir o kamb. Gazo šildymas. Garažas 
$81.600. 

Prie Marta H. S. MOr 2 butai po 
t 4 kamb. 12 metu $32.50) 

VAINA REALTY 
TeL RE 7-9515 

1940 m. vaidinęs The Human Comedy ir kituose filmuose vaikas 
Butch Jenkins (kairėj) šiandien (dešinėje) turi mafeinų plovimo joio-; 
nę Quinlan, Tex. 

SPORTAS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

3. Praėjusio suvažiavimo pro
tokolo tvirtinimas. 

4. ŠALFASS-gcs pirmininko 
Sig. Krasausko pranešimas. 

5. C. V. iždininko J. Uoginto 
pranešimas. 

7. 6. ŠALFASS-gos revizijos 
komisijos pranešimas, V. Rugie
nius. 

7. ŠALFASS-gos garbės teis
mo pranešimas. 

8. Diskusijos, liečia 4, 5, 6, 
7 punktus. 

9. Apygardų vadovų praneši
mai. Rytų — A. Vakselis, V. 
Vakarų — A. Bielskus, Kana
dos — K Lukošius. 

10. Sporto šakų vadovų pra
nešimai: krepšinio •=— J. Valai

tis, tinklinio — Z. Žiupsnys, 1. \ 
atletikos — A. Bielskus, lauko '' 
teniso — J. šenbergas, plauki
mo — S. Kėkštas, slidinėjimo 
— V. Čiurlionis, šachmatų — 
K. Merkis, stalo teniso — J. Ne- , 
šukaitis. golfo — J. Baris. 

11. Diskusijos, liečia 9 ir 10 
punktus . 

12. 1971 metų sąjungos spor
tinių žaidynių kalendoriaus ap
tar imas, A. Nausėdas. 

13. SALFASS-gos sporto ženk 
lo programos projektas. Refe
ruoja: J . Gustainis, A. Kuolas. 
A. Bielskus. 

14. Pabaitiečių sporto federa
cijos reikalai — H. Stepaitis. 

15. Sportinės spaudos reika
lai — Centro Valdyba. 

16. Einamieji reikalai. 
17. Suvažiavimo uždarymas. 

Valdyba 

DRAUGAS MEKA PIGIAUSIAS 
DIENRAŠTIS AMERIKOJE 
Pabranous popieriui bei pašto išlaidoms ir pakilus algoms, esame 

orivers^i pakelti prenumeratos kainą. Nuo 1971 m. sausio 1 d. DRAU
GAS metams kainuos: 

Chicagoj ir Cook County. Illinois, $19.0U 
Kitur Jungtinėse Amerikos Valstybėse $17.00 
Kanadoje $19.00 
Užsienyje .v. $20.00 

Nors DRAUGO prenumeratos kaina bus pakelta, jis liks dar vis 
pigiausias lietuviškas dienraštis Amerikoje. 

DRAUGAS kas savaitę duoda nemažiau kaip 18 puslapių ir dau
giau negu kiti laikraščiai Amerikoje žinių bei kultūrinių aprašymų. 

DRAUGAS ir toliau duos nuolaidą, užsakant jį vaikams skirtingu 
adresu, kad paraginus jaunimą skaityti lietuvišką spaudą. Savo vai
kams ir jaunavedžiams prenumeratorius gali užsakyti DRAUGĄ treč
daliu pigiau. 

Mes tikimės, kad mūsų visuomenė nepabūgs kainos pakėlimo ir pri
tars mūsų žingsniui, nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienraštį re
mia net savo aukomis. Mums būtų malonu, kad ir ateityje mieli skaity
tojai nepamirštų savo dienraštį aukomis paremti. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

OUR inTGRKT RlfflS HIGH 

į 

. 

; * , ® B P " '**•'• -' '~K " 

IfifiHar passbook accounts; 
earn this prof itabiėr<iiVHUf$ .: ' • 
rate. TFirough compo\indii*įį,'" 
jįį^increalsesjto 5.13%į 
pėryea£ •^'''"\.. ' V > 

Go!d Eagle notice passbook accounts and other certlflcate 
accounts are avaiiabie to earn 5Vi % per year. Also 
available are Christmas Club and Vacation Club accounts. 
Our savings counselors wil! be glad to exp!aln the various 
savings pians and interest payment procedures to you 
in more detail. 

Take advantage of these hlgh rates, the hlghest permltted 
by Federal Regulations. You wili be the richer for it 
Savings insured to $20,000.00 
Interest paid quarteriy. 
Assets over $148,000,000.00 

I ov« $12^00,000.00 

: :.*f««*l 

STANDARD 
FEDE 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CH1CAGO 

4192 ARCHEB AVENUE AT SACRAMENTO • CHfCAGO, 1LUN0JS 80632 . 847-1140 
OFFICE HOURS: 
Monday&Thursday,9a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9a.m. to 4 p.m. 
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted. 

ŽMONĖS PERKA NAMUS 
Lengvų $14,000 pajamų iš apart-

mentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkgjui $77,000. 

Kuklus namelis — 2 butukai pa
čiam Marquette pke. Kaina $17,000, 
gal ir mažiau. 

2 geri m ar. namai Brighton pke. 
i uodą virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir DU-
pirksit už $52,500. 

5 butų šviesus mūras ir S auto 
muro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke, tik d§l ligos 
atiduoda už $48,000. 

PlatHs lotas Marquette pko centrl-
uSj gatvSj Kaina — susitarsim. 

Pulkus didelis % po • kamb. mūr 
Gazo šild. Platus lotas, mūr. gara
žas. $29,500. 

2-Jo. batu. 14 metų modero. mūr. 
3-jų auto. mūr garažas. Marąuette 
pke. $3*1,000. 

9 kamb mūr. gražus kaip naujas. 
Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

VALD1S REAL ESTATE 
7051 S. Washtensw Av.. RE 7-7200 

K E A L E S 1 A I E 

LANSING AREA 
OLDKK HOME 

2-Bedroom frame on 100x400 ft. 
lot. Remodeled bath, extra storage 
area on back of house, semi-finished 
upstairs. $177 taxes. Call for more 
information. $19,500. 

J E R R T PAT.S REAL ESTATE 
18107 Torrence TeL 895-1040 

li/2 aukšto mūr. bungalow. 4 kmb. 
butas viršuj, 5 kamb. apačioje. 
Apyl. 71 ir Artesian Ave. Tuojau 
galina užimti. Kaina nupiginta iki 
$30,900. Kreiptis į savininką tel. 
388-734C. 

HELP YVANTED — VYBAI 

G U A R D 
50 to 60 years old 

Work during office hours for a 
south side savings and loan asso-
ciation. Speaking knowIedge of 
Polish or Lithuanian helpfuL 
Reply in veriting: Draugas Adv-
3585, 4545 W. 63rd Sfc, Chicago, 
D!. 60629. 

M I S C E L L A X E O U S 

Apdraudų Agentūra 
Namu, Gyvybės, Sveikatos, 

Biznio, Automobilių. 
Patogios išsimokėjimo sąlygos 

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave., P R 8-2238 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški ir nauji }ren-
glmai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

3 butai ir biznio patalpa, rinktinS 
vieta. Marquette pke. $43,000. 

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta. 

Insurance — Lncome Tai 
Notarr Publio 

S I M A I T I S REALTY 
•73; W 43rdSL. CL4-23S0 

l^j aukšto, 15 metų mūr. 2 bu
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg.). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo šilima 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą. 

11 butų. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$186,500. Savininkas duos 1% pasko
la. 

5 kamb. mūr. bungalow prie 71 
Ir Rockwell. $19.500. 

LEONAS REAL ESTATE 
iNCOME TAX — NOTARJA 

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st S t — 925-6015 

M O V I N G 
S E R E N A S perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-806.° 

M&Al-' w;mwv. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chicago, 0H. 60682. Tel. YA 7-5980 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta prlefi 49 metus 

Oengiame v*aų rflilų stogus. Tai 
» m e arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome is lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

BRISKET BONER 
Mušt be experienced. Union Scale. 
Day rates. Apply in Person. 

SILVER SKTLLET FOOD 
PRODUCTS 

7500 N. St. Louis Ave., Skokie, m . 
Ask for A. D. EMBRY 

HELP WANTED — MOTERYS 

SKAAB 
NURSING SERVICE 

Ali brancb.es of Nursing, Visiting 
Nurses, RN's LPN's by education, 
Industrial Nurses, Private duty in 
bome, hospital and Nursing homes. 

PHONE — 239-3777 

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED 

Live in, 5 day week, Doctor's home 
in Glencoe. Steady, 2 children 
9—17, housekeeping, extra help 
employed, top salary, refe"ences, 
mušt speak some Engiish. 835-3318 

PARDAVIMAS - VALDYMAS 
NAM\- PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Nctanatas Vertimai 
APDRAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

*455 So Kedzie Ave, PR 8-2283 

Tvarkingas teisingas ir greitai 
patarnavimas visais Real Estat? 
reikalais Be to, veikia Notariatas 
iaromi ir liudijimų vertimai. Tvar-
tomi Income Tax v atliekami kit; 

patarnavimai 
ŠIMKUS REAL ESTATE 

N0TARY PUBLIC 
125S S Maplpwood \\>.. Cl, 4-74M 

D fi M E S I O 

illllilIlIlIlIilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIl! 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI f LIETUVA 

Q»rų prei-: m di< t-ii> oasirinkimas. Au 
tomoh'li^;, ,'iaM^'irvai, televizijos, do 
ler >»rttfWatai. maistas, akordeonai 
- ;>- Vi r,»th st.. Cblcago. m. 80«2» 

1FI;FF. WA 5-2787 
iHiiMtlIlIlHUIHIItllIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlHI) 

IIIIIIIIIIlIIIIIII!lil*IIlI!If*ltfllllIIIII1lflllll) 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rušUj grindis. 

J . BUBNYS — TeL RE 7-5168 
lllilIllHiiiniMlilIlIlMMHilIllIlHtililltiiii 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ' 
auko Vajau kilimus ir baldus 

Pilna apdrauda 
4. RUDIS — Tel. O . 4-1050 

fmmmmm mmmmm"mmm**&> 
COSMOS PARCELS E X P R E » S 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

Llcensed by V T N E S H P O . S T L T O K G 
2501 M. 6»th St., Chk>agc. UI. 6062V 
XSSS S. Halsted. Chicago. I U. *SOB<> 

TeL WA 5-2737; 254-3320 
įvairiu prekiv pasirinkimas, moto 
liklai. Šaldytuvai, tnaistas, doleriniu 
rF.RTIFIKATAI tr &ITOMORIMAI 

K., ^f ibnn-ika. ' . 

3Kswwi!'Fi'-' : •' 'iiunst ?fiiit;!iromntt«fi!iiitit tn' ntroitrnT^ j?i URtnftffl BI 
RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 West 63rd Street 
tTžsieniniu Ir vietinių auto taisymą? 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo 
toro patikrinimas. Vilkikas. Kreiptis 

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (4oe) Jurai t is 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 W. «3 PK 8-60S2 

Nelaukit užsirsęistruckit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalĮ 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d§l pa
tarnavimo nemokama' 

C O N T R A C T O R S 

iiiiiiiiiitiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos tr paprastos, radijai. 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marquette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

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

nmimiiHiimimiiiimiititimiiiimimi 

A. VILIMAS 
M O V I N G 
4pdr&ostan perkranstyma* 

— fvsir^ Etstnmtj — 
K2S WESt S4tb PLACE 
Teief. FRonrier ft-1882 

N arriŲ Apšildymas 
• įdedu vtsu rOSiu pečius, vaji-

dens šildytuvus Ir power hu-
midifiers. Išvalau Ir suremon
tuoju alyvos ir duj-g pečius ir 
alyvos pečius perdirbu dSl du
ju. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje. Chicagoje Ir 
vakaru priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti. 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus vtsu rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air condittoning — 1 
naujus Ir senus namus. Stosru 
rinas (irutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo 
karnai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SHEET MET4L 
4444 S. Westen», Chtca«o 9, IU. 

Telefonas VI 7-3447 

D ft M E S I O ! 

HERMANNO SUDERMANNO 

novelių rinkinys 

Lietuvių apysakos 
Pirmoji šio rinkinio novelė: 

'Kelionė j Tilžę" yra mums įdo
mi ne tik savo lietuvišku kolo
ritu, bet k a r t u yra vienas la
biausiai intriguojančių pasako
jimų li teratūroje. 

"Lietuvių apysakas" išvertė 
V. Voiertas, knygai aplanką 
padarė Marija Ambrozaitienė. 
Lietuvių apysakų kaina y r a 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
GE ir pas platintojus. 

REIKIA VIZITINIU 
KORTELIU? 

Vizitinių kortelių nauuojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, be tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizitines 
korteles. 

Drauge" galima gauti visokių vi ' 
zitinių kortelių atspausdintų įvairiom 
raidėm. Kainos visiems prieinamos 
Greitai atliekamas užsakymas. 

Kreipkitės į "Draugo spaustuve 
visais panašiais reikalais. Būsite pa
tenkinti kiekvieną kartą 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoj gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo' spaustuve išleiuiia daugiau knygų, negu kitos lie
tuviškos leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina 
savo knygas per dienraštį 'įDraugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą 
ir dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą a"ba bus pra
nešta, kur galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per "Draugą". 

Reikia lietuviškas knygos? Kreipkitės į "Draugą". 

Pasinaudokite Draugo „Gassified" skvriumi 

http://brancb.es


PASAULINIAI FIZIKOS 
GENIJAI 

Didieji išradėjai ir jų aukšta profesine etika 
J . VENCKUS, S J . 

J a u pradeda nykti mūsų mo
derniškos Fizikos garsieji ge
nijai. Fizikos paskaitose jų var
dai dažnai pasikartodavo ir 
skambėdavo labai piačiai. Taip 
Niels Bohr. Kopenhagos uni
versiteto profesorius, vokiečiam 
II pas. karo metu užėmus Da
niją, pasišalino į JAV. Tai gar
sus fizikas, 1913 m. paskelbęs 
nauią atomo modelį, kuris le
miamai paverkė moderniąją fi
ziką. Kitas genijus buvo Max 
Planck (1858 — 1947), profe
soriavęs garsiausiuose Vokieti
jos universitetuose. Jei kas bent 
kiek dedasi suprantąs moder-
niškąią fiziką, turi žinoti, kas 
y r a Plancko kvantų teorija. 

Tretysis genijus buvo Max 
Born, miręs š. m. sausio 5 d , 
sulaukęs 87 metų amžiaus. Jis 
gimė Breslave (dabar lenkiš
kai WrocIaw) 1882JOI. i l . Gi
mė ir augo žydų šeimoje, daug 
kentėjo nacių laikais, nuo kurių 
1933 m. pabėgo Į Angliją. 

Max Born pats mokslus išėjo 
Goettingene ir vėliau ten pro
fesoriavo. Goettingenas visados 
buvo garsus matematikos ir fi
zikos centras, ten mokydavosi 
ne tik patys vokiečiai, bet at
vykdavo jaunuoHai ir iš visos 
Europos, net iš JAV ir Japoni
jos. Max Born be kvantų teori
jos ypatingai studiiavo krista
lus, kurie yra ypatingai svar
būs filtruoti visokių bangų il
giams. Fizika priklauso prie pre 
ciziškų mokslų, tai reiškia, kad 
visus reiškinius reikia privest 
iki gramo, centimetro ir sekun
dos sistemos, išreiškiant lygties 
formule. Mūsų bic^ogų sena sva 
jon£ įvilkti biologinius ir. gyvy
binius reiškinius į matematines 
formules. Labora+oriios samdo 
žymius matematikus, bet pasi
sekime ko1 kas nematome, gal 
ir todėl, kad gyvybės dinamika 

Mokslininkas kaip žmogiškoji 
egzistencija 

Mane visados stebino t r y s 
žmonių r ū š y s : šventieji, moks
lininkai ir kariškiai . Juos s te
bint reikia giliai sus imastyt i ir 
savęs paklausti , ka ip būtų, jei
gu a š tuos da lykus turėčiau da
ryti. Nesenai Asyžiuje mačiau 
tą kampelį, ku r šv. Pranciškus 
susirietęs, ka ip šunelis, an t ak
mens miegodavo. Kariškis tu r i 
eiti į mūšį, ginti savo k raš tą 
kitiems, ne sau. Mokslininkas 
dirba dienas ir nakt is dvokian
čiose laboratorijose. Dažnai j is 
net sekmadienių neturi . Skai
tan t mokslininkų gyvenimus pa 
sidaro net graudu. Kad ir Ma-
dame Curie — kiek ji turėjo 
pervaryti mineralo, kol gavo 
vieną radiumo gramą. Nors Len 
kijoje gimusi ir augusi , bet ne
tikėjo ir d u k r ų nekrikštijo. Mi
rė nuo radiumo spindulių. 

Jos duk tė Irena, motinai va
dovaujant, pa rašė dak ta ra to te
zę, a t r asdama, k a d iš pastovi1" 
elementų gal ima padaryt i dirb 
t inas radioaktyvias medžiagas. 
Tai buvo nepapras ta i didelis iš
radimas, u ž ką gavo 1935 m. 
Nobelio premiją. Jo s motinai te
ko nepapras ta i d i d e ^ garbė gau 
ti Nobelio premiją du kar tu . 
Pažymėtina, kad Irena su sa- | 
vo vyru JoMot išdavė komunis
tams atominės energiios pas-
laotis, už k ą prancūzų valdžia 
pašalino juodu iš Tarptaut inės 
atominės komisijos. I rena mirė į 
j auna savo profesijos auka — 
nuo iradiacijos. 

Papras t a i klausiama, kokius 
tie geniališki žmonės turė io ry
šius su metafizika, t. y. kas y-
ra virš fizikos — su dvas išku 
nasauliu. J u k jie p?žmojo pa
čias giliausias gamtos paslaptis. 
Ar jie savęs neklausdavo, kas 
tas p a s ^ p t i s sukūrė , a r j iems 
neatėjo i galvą daugiau pagal vo 

| KAMBARIO ŠVTESS 

Pakankamas šviesos kiekis 
S kambariuose dieną įeina pro 
langus, o naktį kambariai ap
šviečiami dirbtine šviesa. Įei-

!nąs į kambarį, saulės šviesos 
kiekis priklauso nuo langų uži-

|mamo ploto ir jų sutvarkymo, 
j Kad pilnai pakaktų kamba-
Iriams saulės šviesos, reikia kad 
I langų plotas nebūtų mažesnis i 
j kai 1/8 grindų ploto. Daug ge-j 
Iriau ir lygiau apšviečiami kam-! 
bariai, kurių langai y r a arčiaui 
lubų. Todėl pageidaujama, kad : 
į kambarius įeitų kiek galima 
daugiau saulės šviesos ir dėlto, i 
kad saulė dezinfekuoja orą.! 
Toks šviesos veikimas pareina ; 

ir nuo to, nes saulės spinduliai 
naikina mikroorganizmus. 

DRAUGAS, penktadienis, 1971 m. a&usfo m^n. 8 d 

— Vaikas yra dvasinis žmo
nijos kūrėjas. Kliūtys jo lais
vam vystymuisi yra t ie sienos 
akmenys, kurie žmogaus sielą 
įkalina. M. Montessori 

koje dvasioje i r juos išauginti Mark Mann, 17 mėnesių amžiaub, laiko tėvas, babtistų kuri. David 
Mann, Mansfield, Ohio, kur laukia operacijos universiteto ligoninėje 
Columbus, Ohio. Iš tėvo inkstas bus perkeltas berniukui. Operacija dorais žmonėmis, susipratusiais 
kainuos 35,000 dol. Lėšas telkia parapiečiai. į lietuviais, kuriems lietuviška 

daina, spauda, papročiai ir lie-
klupdama. Jos nenuilstamas: t u v i ų Į ^ J ^ y ^ būtinybė na-
darbštumas, jos tvarka, bet | m u 0 S e . Pagirtinas motinos dide-

3HI GAGOJ IR APYLINKĖSE 

tur i platesnį veikimą tai į vie- ti apie Dievą? ž inau t ikrą atsi- \ 
na. tai i kitą krypti. Gyvybiniai 
reiškiniai yra lankstesni. 

tikimą, k a d vienas tų garsių 
fizikų nak laus tas ka jis galvo
jąs apie Dievą, pasakė ramiai, Kaip saki?u. Max Born pasi . . . . . . . 

Sali-o iš Vokietijos 1933 m. ir 2 esąs . t l k . f m k a s - J e ^ k a s 
nor-s sužinoti ame Dievą, tesnil apsigyveno Cambridge ir dės

tė ten iki 1936 m. Paskui persi
kėlė į Edinburgo universitetą, 
Britanijoje išbuvo iki 1953 m.; 
1954 m. grįro į Vokietiną ,nes 
j is tą kraštą vadino savo tė
vyne. Apsisrvveno Bad Pyr-
mont, Vestfalijoje Tais pačiais 
metais gavo Nobe^o p^emua už 
"Kvantus". Taigi sulaukė ne tik 
garbės, bet ir materialinio prie
do — 35 tūkst. dolerių. Netur
tingam mokslininkui — labora-
torh'os pelytei, — senyvam žmo 
gui labai reali ir naudinga pa
galba. 

Ne naudos ieško 

Mokslininkas, kaip ir senas 
kunigas, niekados neklausia, ko
kią jis naudą iš savo darbo tu
rės. Kitas mokslininkas studi
juoja vėžio ligą per visą savo 
gyvenimą ir miršta to "viruso" 
nesuradęs, be jokios garbės, tik 
gal savo kolegų tarpe žinomas, 
negavęs Nobelio ar kitokios pre 
mijos. O, žiūrėk, koks nors ber
niukas, kuriam sunku buvo baig 
t i kolegiją, paliko mokyklos suo 
lą, atidarė fabrikė'j konservų 
dėžutėms daryti ir tapo milijo
nierius. 

Sakoma — menas menui. 
mokslas mokslui. Tie moderniš
ki fizikos genijai nežinojo, ko
kius vaisius jų išradimai atneš 
ir nemanė, kad jų pastangos 
pavirs į žmonijos žudynes — 
pabūklus. Kada krito pirmosios 
bombos ant Hirosimos ir Naga
saki — jie išsigando, kitus ir 
sąžinė graužė. Max Born buvo 
t a rp tų 17 mokslininkų, kurie 
pasirašė protestą vokiečių val
džiai, kuri pradėjo ruošti ato-
minhis ginklus. 

pasiklausia teologo, tai esan
ti jo specialybė. 

Ne visi valios didvyriai 

Reikėtų manyt i , kad tie moks 
lininkai, ku r i e t a ip sunkiai dir
ba ir tiek pasiaukoja, tur i būt i 
valios didvyriai. Ne visados 
taip yra. Nesenai mirė žymus 
vėžio ligos specialistas, kur i s 
tikrai t ikėjo, kad pirminis p 'aa-
Čių vėžys ky ' as nuo rūkymo, 
tačiau pa t s rūkė. Ir kokia iro
nija — p a t s mirė nuo pirminio 
vėžio (nesumaišyti su metas ta -
tiniu plaučių vėžiu, kuris a tke
liavęs iš k i t ų o rganų) . 

Mokslininkų ta rpe ne t rūks ta 
originalų. Kai kurie dideli moks 
lininkai, be t k a r t u ir dideli keis
tuoliai, užuomaršos . Paul E h r -
lich (1854 — 1915), salvarsano 
preparato "606" išradėjas, ne t 
605 kar tus tuos ty r imus pakar 
tojo, kol 606 kar tą pavyko. P re 
para tas n u o 1909 pradėtas var
toti sifiliui g y d y t i 

Mokslinės šviesos skleidėjai 

Gal brangiausia mokslininkų 
ypatybė, t a i jų aukš ta profesi
nė etika. 

Kada Mar i a Curie išrado 1898 
metais polonį elementą (Polonia 
— Lenkija) ir 1903 m. radį a r 
radiumą, j i būtų galėjusi tuos 
išradimus JAV-se patentuoti , 
būtų tuojau tapusi milijonierė. 
Ji profesinės etikos sumetimais 
atsisakė. I r p i rmus radiumo ga
minius nepasisavino, bet paliko 
institutui. Kada Lenkija gavo 
nepriklausomybę, ji pati važinė
jo po JAV ir rinko pinigus, kad 
galėtų Lenkijai, savo tėvynei, 
padovanoti radiumo gramą. Tie 
genialūs mokslininkai buvo to
kie šviesūs, kad nesigailėjo tos 

PAVYZDINGA MOTINA 

Izokaičių šeimoje jau nuo se
niai vyrauja paprotys švęsti ne 
t ik vardines, gimtadienius ir pa
našias sukaktis , bet geresniam 
giminystės ryšių palaikymui 
ka r t s nuo ka r to daromi šeimy
niniai suvažiavimai. 

Tokį šeimos narių pobūvį, lyg 
ir Kalėdų bei Naujųjų Metų 
švenčių užbaigtuvių proga, sau
sio 3 d. Izokaičių šeimos galva 
Ona Izokaitienė surengė savo 
vyr . dukters Danutės ir žento 
Romualdo Puodžiūnų rezidenci
joje, 2815 W. 86th Place, Chi-
cagoje. Suvažiavo visi jos vedę 
sūnūs i r dukros su šeimomis ir 
uošvija. Taip pa t dalyvavo jos 
vyro brolis Vladas su žmona ir 
jų sūnus Kastyt is su šeima. 

Suvažiavusius rūpestingai pri
ėmė ir vaišino Danutė ir Romas 
Puodžiūnai, be t svarbiausios 
vaišės buvo Mamos Izokaitienes, 
prie gražiai paruoštų stalų. 

Kilusi iš pasiturinčios ūkinin
kų šeimos Suvalkijoje Ona Izo
kaitienė su kitais tremtiniais 
1944 m. rudeni atsidūrė Vokie
tijoje. Ten teko palaidoti vyrą. 
Palikusi viena su keturiais ma
žamečiais vaikais, per 25 metus 
nešė sunkią našlės dalią nesu
moks1© šviesos ir savo moki
niams ir studentams. Jie nusi
pelnė amžiną savo studentų dė
kingumą. Mokslininkų tarpe y-
ra įsitikinimas, kad Dievo ieš
kok ten, kur y ra meilė. Mylėk 
savo studentus, padėk jiems 
kopti į mokslo viršūnes, būk sa
vo kolegoms lojalus, — tai yra 
meilė, ten rasi Dievą .nes Die
vas y ra meilė. Max Born tai 
darė. 

svarbiausia: jos begalinė meilė ^ sugebėjimas jungti savo vai-
savai šeimai davė jai jėgų a u k - į k u s ^ j u geimas tokiais gra-
lėti vaikus tvirtai krikščionis- j iiaia artimumo ryšiais. L. V. 

A. +A . DR. VLADUI LITUI, 
ilgamečiam L. Krikščioniu Demokratu Sąjungos Centro komi
teto narini "Tėvynes Sargo" redaktoriui ir Chicagos Krikš
čionis Demokratų Skyriaus nariui mirus, reiškia gilią už
uojautą jo žmonai ONAI, dukteriai ILONAI, žentui VYTAU
TUI RŪBUI, sūnui ALGIUI ir marčiai GRAŽINAI ir JU 
ŠELMAI 

* I* KR. DEMOKRATŲ CHICAGOS 
SKYRIAUS VALDYBA 

Mielą Sesę 
L I U D Ą RUGIEN1ENC, 

jes šeimą ir artinuosius, mylimai močiutei A. -Į- K 
ONAI MABI&NIENEI Lietuvoj mirus,, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

FILISTERIU SKAUTŲ SĄJUNGOS 
DETROITO SKYRIUS 

A. - | - A . MARIJAI BABUŠIENEI 
m i r u s , 

vyrui JUOZAPUI, sūnums VYTAUTUI ir KRVYDUI 
su šeima, re.škiame užuojautą. 

Ona ir Bronius Babušiai 
Antanas ir Jenas Rugiai 

a 

A A 
ZONEN KLAPATOWSKY 

MirS aauMo 6 d., 1971, 4:30 
vai. popiet, sulaukęs 52 m. am-
žia us. 

GimS Dlvomon. 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Elena. 2 seserys: Ste-
phani*! Malonia, švogeris Char
les Ir Priscilla Bartusia, švr^e-
ria Wa!ter ir jų Šeimos. £>u 
broliai: Aphonse. briHienS 
Lorraine ir Joaeph, brojien? 
Nancy su šeimomis. Kiti gimi
nes ir d raugai. 

K a n a s pašarvotas Jurgio F. 
Rudmtno koplyčioje, 3215 So. 
Lituanica Ave. 

Laidotuves {vyks šeŠt. sausio 
9 d. iš koplyčios S:30 vai. ry
to bus atlydStas .į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią. kurioje Į-
vyks gedulingos pamaldos u i 
veltontes sifla. Po pamaldų bus 
nulydėtas į l ietuvių gv. Kazi
miero kapines. 

Nuo*irdžiai kviečiame visus: 
gimines, draiarua ir pai is tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, seserys, 
broliai, marc io ; Ir lentai. 

la idotuvių direktorius J. T. 
Budmlaa*. T e t TA 7 -UJ8 . 

Mielai mokslo draugei 
ELENAI PALILIŪNIENEI 

I R Š E I M A I , 
jos broliui a. a. VLADUI STRAZDUI Kanadoje mirus, 
reiškia gilią užuojautą 

Ona Mironaite 
Halina Trapikiene 

B r a n g i a i m o t i n a i 
A. - j - A. ONAI MARIŪNIENEI 

Lietuvoje mirus, mieię birutininkę ONĄ. 
GRIŠKELIENC, jos šeimą it Amines nuo
širdžiai užjaučiame. 

DETROITO BIRUTININKES 

A. f A. 
JONUI POVILAIČIUI 

Diplomuotam Ekonomistui 
m i r u s , 

didžiojo skausmo valandoje zmeną Jad
vygą, dukrą Loretą, sūnų aviacijos kapito
ną Ringaudą su še imomis nuoširdžiausiai 
užjaučiame ir kartu l iūdime. 

MYKOLAIČIAI 

E U D E I K I S 
OOYYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i y D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

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

4605-07 South Hermrtage Avenue 
Telefonas— YArds M 741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

tj — T i V A S IR S Ū N U S — 

% 2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
10 S. 50th Ave., Cicero T0wnhail 3-2I08-0S 

AIRSTft AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. 
VLADUI STRAZDUI 

Kanadoje mirus, jo seserį Eleną Paliliūnienę, 
jos šeimą bei gimines skausmo valandoje 
užjaučia 

A. ir S. PET0KAI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijom Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. Hfaye t t e 3-3572 

. 

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. gruodžio 
31 d. po sunkios operacijos mirė mano mylimas vyras 

A. + A. JURGIS POVILAITIS 
Š. m. sausio 5 d. šv. Kazimie-o parapijos bažnyčioje bu

vo atlaikytos gedulingos pamaldos už velionio sielą ir paly
dėtas } amžinojo poilsio vietą Sv. Kryžiaus kapinėse. 

Giliam liūdėayje likusi žmona 
MARIJA POVILAiTIENfi 

312 Federal St., Phj}*., Pa. 1S147 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTTU.ANTCA AVE- Tel. YArds 7-3401 

POVILAS j . RIDIKAS 
$354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITLANICA AVE. TeL YArds •1138-1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE^ CICERO, DLL. TeL OLvmplc 2-1003 

LE0NARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
649 East 162nd Street, South Holland 

10821 South Micrigao Avenue, Chicago 
TEL — CO 4-2228 
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x Jos . W. Salinis, detroitiš-
kis, žinomas ankstyvesnės išei
vijos darbuotojas ir lietuviškų 

x Altos ir V liko konfernci-
j a n u s t a t a i 1971 m. politinės, 
veiklos gaires Įvyks ši šeštadie
ni, sausio 9 d. 10 vai. r. New 
Yorker viešbutyje, New Yorke. 
Iš Chicagos j konferenciją vyks
t a Altos pirm. dr. K. Bobelis, 
vicepirmininkai T. Blinstrubas 
ir dr. K. Šidlauskas, sekr. VI. 
Šimaitis, iždo globėjas J. Sko-
rubskas. Konferencijoje daly-

organizacijų rėmėjas, atsiuntė vaus ir didžiųjų Altos skyrių 
"Draugo" redakcijos ir adminis pirmininkai. 3 vai. p. p. tame 
tracijos darbuotojams malonius j pačiame viešbutyje įvyks ben-
sveikinirnus, kuriuose gražiais J dras Altos ir Vliko pasitarimas 
žodžiais išreiškė savo pasi ten- ' su įvairiais komitetais ir Stu-

IŠRADINGAS LIETUVIS 
Lietuviams atsidūrus trem- medaus dėl skonio. Tie kviečių 

ties sąlygose, gyvenimas greit diegai duoda daug vitamino E, 
išryškino gabiuosius, energin- i kuris labai naudingai veikia į 
guosius žmones, kurie sėkmin- organizmą, nekalbant to, kad 
gai kapstosi aukštyn. Vienu iš ši duona, gaminama iš pilno 
tokių yra Bruno Macianskis,• kviečių grūdo, turi kitas svei-

' * *SŠ**' -"**•*" dabar Bridgeporte tur is didžiau ;katai naudingas savybes. 
r/^^fjk % l--;Ę^ sią kepyklą (Bruno's Bakery, j Šalia sveikatai taip n 

kinimą mūsų dienraščio darbu. 
Kartu prisiuntė ir 100 dolerių 
Čekį dienraščiui stiprinti. Gera-
firdžiui aukotojui labai nuošir
džiai dėkojame ir linkime sėk
mingų metų. 

X V. Viksnins, Pavergtų tau
tų komiteto pirmininkas Chica
goje, parašė laišką prezidentui, 
protestuodamas dėl pasielgimo 
su S. Kudirka. Iš prezidento 
Nfeono gavo atsakymą, kad ir 
jis smerkia pareigūnų elgesį i r 
užtikrina, jog tokių dalykų ne
bepasikartos. Pažymėtina, kad 
Viksnins, nors yra latvių kil
mės, ne lietuvis, bet ėmėsi ini
ciatyvos rinkti parašus, reiš
kiant pagarbą lietuviui S. Ku
dirkai i r prašant prezidento 
Nikono, kad daugiau panašūs 
atsitikimai niekada nepasikarto
tų. 

X Prez. Richard Nbcono at
sakymų į laiškus gavo visa eilė 
lietuvių. Savo laiške inž. Br. 
Nainiui, Leonui Venckui ir ki
tiems prezidentai rašo, kad jis 
buvo įvykio sukrėstas ir esąs 

dentų s-gos atstovais S. Kudir
kos bylos reikalu. 

X LB Chicagos apygardos 
valdyba pradeda lėšų telkimą 
lietuviškajam švietimui. Bus 
siuntinėjami laiškai lietuviams 
profesionalams, kviečiant remti 
mūsų mokyklas. 

x JAV Lietuvių bendruome
nės Chicagos apygardos valdy-

į ba prašo visus lietuvius už pra
ėjusius metus paskirti solidaru
mo įnašą ir jį perduoti savo 
apylinkės valdybai. Solidarumo 
inašu parodomas pritarimas 
svetimuose kraštuose gyvenan
čių lietuvių jungčiai tautinės 
gyvybės išlaikymo siekiant ir 
ta ip pat sudaroma finansinė 
parama bendruomeninių insti
tucijų veiklai. 

x Mokytojų studijų savaitė 
bus šią vasarą Dainavoje nuo 
rugpiūčio 15 d. iki 22 d. Progra 
mos vadovas y r a mokyt. Br. 
Krokys. ilgametis Rochesterio 
lituanistinės mokyklos vedėjas. 

naudin-
3339 So. Lituanica Ave., Chica- gos duonos, Macianskis gamina 
go, EI. 60608), kuri ypač stipri pyragaičius be druskos ir eilę 
savo išradingumu. kitų naudingų kepyklos pro-

Jo duona susidomėjo Health: dūktų. I r vis planuoja ką nau-
Dr. Antano Kalvaičio 75 metų sukakties minėjimas Chicagoje. Prie garbės stilo: Juze Daužvardienė, Food krautuvės, kurios ypač jo, pvz. kviečių diegų pyragai-
jubiliatas dr. Antanas Kalvaitis, Bronė Kalvaitiene. dr. Petras Daužvardis, Irutė Mo kūnienė ir Gedi- Į susirūpinusios piliečiams pateik- i čius. Jo pagamintų pyragaičių 
minas Morkūnas. Minėjimas įvyko g uodžio 13 d Chicagoje. Nuotr. V. Račkausko Į t i sveiko, natūra laus maisto J Health Food .krautuvės paima 

Heal th Food Chicagoje tur i taip šimtus tuzinų. 

x Romas Sakadolskis, JAV 
LB tarybos narys ir II-jo Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so komiteto pirmininkas tary
bos sesijoje praneš apie jauni
mo kongreso paruošiamuosius 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE t uvos Bažnyčiai i r dvarinin

k a m s remt i . 
— Dail. Dona Peterienė pie-Adv. Anthony W. Novasai-

darbus. Tarybos sesija įvyks|tis, JAV L B Centro Valdybos m _ 2 > ; > : Krupavičiaus 
1971 sausio 16-17 tara ^ ^ " " ' S ^ j S f ' L S ' t - t e ^ * l ^ * f c j - * Z 
Seraton Hotel, 1725 J. F. Ken-.daroavo Simo Kudirkos reikale. d e m į j a i k u r į 
nedy Blvd., Philadelphia, Pa. Būdamas įtakingo Philadelphi-

x Gautieji I i tuanus skaity- p o s Respublikonų tautybių sky
les sausio 17 d. 

— V y t a u t a s N a k a s , Indianos 

paplitusį tinklą, kad net, su! Br. Macianskis kilęs nuo Kė-
priemiesčiais, turi 40 krautu-j dainių, Pernaravos valsčiaus, 
vių, i r visos jos pasirūpino gau- i Mokėsi Raseinių gimnazijoje ir 
t i lietuvio Bruno Macianskio i Paverkšnių dvare žemės ūkio 
gaminamos duonos. Health I mokykloje. Buvo linkęs į vers-
Food platina Macianskio pilnų Į lą ir Ariogaloj turėjo knygyną, 
kviečių, girnom maltą duoną be i Vokietijoje buvo Merbecko sto-
druskos, taip pat devynių grūdų į vykioje, kur vadovavo kopera-
mišinio, kur yra daugiau balty- j tyvui. Amerikoje jau 21 metai, 
minės medžiagos ir mažiau j Pradžioj turėjo maisto krautu-
krakmolo; čia daug yra avižinių i vę, o beveik 20 m. kaip darbuc-

, - Ina )irm - firfcm '1 " ~ " — | d r i b s n i ų . j jasi kepykloje. Bruno kepykla 
J S L S E S ^ f - S L s T P ^ T S JAV s t a £ — t e t o s tudentas , * ^ U Heatth Food taipgi gausiai i i | m odernia i įrengta aprūpinta 
konstruktyvus, raginantieji re , ~* T i l Z i , ,„ , « v, ? a i l a v i n a s a v o b a l s { i P a s M e " Macianskio ima vadinamą mašinomis. Jam talkina 14 tar-
dakciją tęsti savo darbą^Buvo - azumos vadm - n ^ H u g h ; t r o p o l i t a n o p e r Q S ^ M . .Heal th Bread _ skaldytų ru- į n autojų. 
ir kritiškų pasisakymų. Redak
cija visuomet stengėsi išklausy
ti ir priimti dėmesin visas pa
stabas, skaitytojų pageidavi
mus. 

X AI. Pratkelis, Omaha, 
Nebr., dėkodamas už šventine-; 

Scott ir respublikonų centrinio 
tautybių komiteto "VVashingto-
ne pirm. Laszlo C. Pasztor i r su 
jais visą laiką tebepalaiko a r t i 
mą asmenišką kontaktą. Adv. 
Novasaitis y ra vienas iš nedau
gelio lietuvių, sėkmingai prasi-

Gera talkininkė jam yra žmo
na Marija Boguševičiūtė, kilu-

Lipton ir d rauge dainuoja šio gių duoną. 
p a t universi teto operos chore, j Bruno Macianskis — išradin-
nere ta i i r kaip solistas. V. Na-! gas. Vis nori surast i sveikes-j s i =- D o g i ų k a i m 0 ) Pernaravos 
k a s savo diplominiam 'darbui inio, naudingesnio maisto. Ieško L J U J 
y r a pasir inkęs tau t inę temą: j gydyto jų patarimo. Su dr. J. į Brūno Macianskis yra uolus 
"Lietuvių operos analizė". Ap- Adomavičiumi pasitaręs, dabar ;

 l i e t u v į š k ų kultūrinių reikalų 
gynęs pasir inktą tezę, j is žada pradėjo gaminti daigintų kvie- - . A ^ A ^ O mususių Amerikos politiniame . , . . . , , , , , . _, %. * 6 „ , L rėmėjas. korteles, prisiuntė 10 dol. spau- • « •• i s iekt i ir dok tora to kur iame Eu- gių duoną — "wheat germ 

dai paremti. Labai ačiū. ropos universi tete. Vytautu i len- bread". Ji gaminama iš pilno 
g v a r inkt is vals tybė — univer- kviečių prūdo, sumalto girno-
s i te tas , j is moka visą eilę sveti- j mis, pridedant kviečių diegų ir 
mų kalbų: anglų, vokiečių, rusų 

gyvenime. Šiuo metu j is y r a 
Pennsylvanijos valstybės Assis-

LB Eas t Chicagos apyl 'n - ten t Attorney General. Neper-
x šv Jurgio parapijos **ės v a ^ y b a , dėkodama mūsų j seniausiai adv. Novasaitis p re -

padares viską, kad tokie įvykiai I Bridgeporto Lituanistinės mo^ dienraščiui už teikiamą infor- \ zidento Nbcono buvo pakvies tas ^ S 7 7 V l i i l ^ « i d į • " * « • • 
daugiau nebepasikartotų. j kyklos mokiniai pasirodys _ ' maciią apie jų veiklą, per Juo- būti National Ce^ter for Volun- j v a r t o j a l a i s v a i ' k a i į s a v o ^ m 

X Kun. Vytas Memenąs, Liur- . Lietuviai televizijoj, sausio 101 z ą Lmbiną prisiuntė 10 dol. au- j t a ry Action Board of Directors ' ^ 
3o Dievo Motinos klebonas, Gib- ; d. 8:30 p. p. su Niiolės Jankų- j k a ^ Dėkojame. 
son City, IH., išrinktas Joliet j tės kalėdiniu vaizdeliu "Stebuk-
vyakupiios Kunigų sąjungos vi- j i ų naktis". 
ėenirnuninku. 
•imtasi x ^ a s pildė praėjusiais me

nami . 

g X š v . Pranciškaus Seselių 
rėmėjų pirmo skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį 
sausio 3 d. 2 v. p.p. Šv. Jurgio 
par. mažoje svetainėje, 32 PI. 
i r Lituanica ave. Rėmėjai kvie
čiami atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti. 

X A. a. A r ano Stelmoko 
dviejų metų mirties sukaktį 
minint šv. Mišios už Jo sielą 
bus atnašaujamos T. Jėzuitų 
koplyčioje, sausio 10 d. sekma
dienį 9 vai. iš ryto. 

Prašome gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti ir kar tu 
pasimelsti už Jo sielą. 

"' 'žmona, duktė" ir sūnus. 
<pr.) 

\ X y . Buršteinas, 185 N. Wa 
bash, teL 263-5826, praneša mie 
loms klientėms, kad dabar pa
pigintom kainom gali įsigyt' 
gerų kailių kepuraites, švarku-
fr k t žieminį apsirengimą. 

(Sk.) 

- X Norintis nuvažiuoti i Ca 
lifornią ir galįs vairuoti mašin? 
prašoma skambinti šiuo tel. 
PR 6-1530. (sk.) 

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja du 
PONT, GLARE FORGAN. Tel. 
341-3412. Albinas turi daug 
asmeniško patyrimo su akcijo
mis ir jums sąžiningai patars . 

(sk.) 

X L. Vyčių Choro metiniai 
šokiai — vakarienė įvyks sau
sio 23 d., B. Pakšto salėje. Sta
liukus rezervuoti tel. FR 6-6489 

tais income t ax a. a. Juozui 
Pikeliui prašom atsiliepti telf. 
656-6599. (sk.) 

x Marųuette pk. išnuom. 
mieg. kamb. tvarkingam, dir
bančiam asmeniui. Galimybė 
naudotis virtuve ir kitai:; pato
gumais. Skambinti H E 4-7785 

(sk.) 

x Chicagos Medžiotojų-Meš-
keriotojų dešimtmečio žvėrie
nos banketas įvyks sausio 23 
d., 7 vai. vak. Jaunimo Centro 
salėje. Gros Ramonio orkestras. 
Įėjimas ir vakarienė 5 dol. 
Rezervacijoms tel. 247-1131. 

* <P r J . 

„ . , , _ . -.. . . I — Religines šalpos komite-X Bnghton Parko L etuvių , , & . r __.„ . 
, , . . . . , tas , vadovaudamas Kiskienes, bendruomenes visuotinas — | ? . T . , . . . . . ,_. . . sudarytas p n e Los Angeles Vy-metmis susirinkimas įvyksta „ _* _ , . , " , _ .. . , r t _ „ T _T . . . cm. Jo tikslas rinkti aukas Lie-sausio 10 d. 2 v. p. p. J. Vaicai-
OB svetainėje, 4258 So. Maple-
wood. Valdyba nuoširdžiai kvie- x Bruno Lukas, Lemont, UI., 

**""*"•*"'"- ! šventiniu sveikinimų vietoie pr i -cia n a n u s ir visus apvlinkes h e - : . i . - r t , , , _ , . . .", . , siuntė 10 dol. auką mūsų spau-
tuvius gausiai susirinkime da-, , . . . _ . . . " r 

. . . j dai paremti. Dėkojame. 
X Marijona Jaunienė, Brid

geporto gyventoia. gydosi Evan- • 
gelical ligoninėj, kambarys 112.; "Draugą": 

Vytautas Krikščiūnas, Chica 
x Keturių metų mirties su-; „ Q 

Julius Širka, Chicago, kaktis. A. a. Kostas Balčiūnas 
mirė 1967 m. sausio 10 d. Už jo 
sielą šv. Mišios bus atnašauja
mos sausio 10 d., sekm., 11 vai. 
ryto, T. Jėzuitų koplyčioje, 
Jaunimo centre. Gimines, drau-

, gus ir pažystamus prašome pri-
į^įmįntj, velioni .savo maldose. 

Nuliūdę — žmona, giminės ir 
draugai 

(pr.) 

x Buv. Lietuvos policijos 

tąją lietuvių kalbą. Tik, ka ip ži
nia, Amerikos s tudentui y ra 
kiek sunkiau privačiai gauti 
subsidijas. Ar nereikėtų mums 
— pavieniams pasi tur int iems 
asmenims a r organizaciioms pa
r emt i Vytautą , šį didelio ryžto 
i r p la taus užmojo jaunuolį? 

OLANDIJOJ 
— Kan. dr . Adrien S :monis, 

x Gausiomis aukomis — p o j 3 9 m e t u a m ž i a u s , buvo popie-
: r \ P a r ė m ė ž iaus pask i r t a s Rote rdamo vys

kupu . Ats iun tę m u m s laikraščio 
iškarpą, pranešančią šį pasky
rimą, ka i kurie skai tytojai ke-

" Jeigu mūsiškiai neremtų 
mūsų lietuviškos idėjos, mūsų 
likimas būtų tragiškas", — sa
ko jis. J i s skyrė 500 dol. pa
triotinio turinio romanui jauni
mui ir šią premiją laimėjo ra
šytojas Aloyzas Baronas. Br. 
Macianskis remia spaudą, lietu
viškas radijo valandėles. Litua
nistinė mokykla Bridgeporte 
kasmet savo parengimams gau
na produktų ir aukų iš idealis
tiškai nusiteikusio Bruno Ma
cianskio. J. Žvilb. 

JAU LAIKAS 
PRADĖTI PLANUOTI 

VASAROS ATOSTOGAS! 

J. Mačiulis, Lakewood, Ohio. 
Ant. Brokevičius, Chicago, 
C. Janušauskas, Chicago, 
Jhon Shatas, "VVaterbury, 
A. Augaitis, Chicago, 
K. Virbickas, Philadelphia, 

' JI Jaseliūriaš, Toronto. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
X Dr. V. Dubinskas, Chica

go. BĮ., nuolatinis mūsų dien-
Tarnautojų Klubas "Krivūlė" ! raščio skaitytojas ir rėmėias , ir 
rengia Žiemos Balia, kuris įvyks 
sausio mėn. 16 d. 1971 m. Ba-
ilo Pakšto svetainėje 3800 So. 
California ave. Bus trumpa pro
grama, šalti ir šilti valgiai, 
veiks bufetas, daug dovanų lai
mingiesiems ir kiti įvairumai, o 
Balio Pakšto kapela gros šokė
jams. Stalus dar galima užsisa
kyti pas pirm. Algirdą Reivytį, 

šiais metais nepamiršo "Drau
go", prisiųsdamas 15 dol. au
ką. Labai ačiū. 

— Jonas Jasaitis, JAV L B 
Chicagos apygardos valdybo'-
pirmininkas. radijo ir televizi
jos savaitės tema kalbėjo lie
tuvių radijo programose. Radi
jo ir televizijos savaitė paskelb
ta, norint atkreipti didesnį lie-

Bruno Macianskis 
!ia klausimą, a r ka r t a i s t a s nau-

American Travel 
Bureau — savininkas 

Service 
Walter 

•iasis vyskupas nebus Šimonis, dėlių kaime, Pietariu sodyboje, ^-k - Rasčiauskas patyręs 
l ietuviškos ki lmės? buvo suvaidinta A. Keturakio k e l i o n i ų b i u r a s y r a pasiruošęs 

C K U P U 0 T 0 J U E T U V 0 J " ^ f ^ e ^ U ^ J u s t i n a V i e n o - i j U m S ^ ^ J™ S ]°?** 
— Apie aau. Just iną vieno ; s ė k m i n g a i organizuoja keliones 

— Geriausiu 1970 metų spor-jžinskį knyga išleista "Vagos" fa k W i ų i r turi didelį patyri-
:uiinku i š r ink tas krepšinio rink leidyklos Vilniuje. Atspausdinti fflą^ Saugokitės nepatyrusių 
inės kapi tonas Modestas Pau- ; dailininko straipsniai, dokumen- „ ^ „ f ^ ^ i r grupių vadovų, ku-

lauskas . Ši ga rbė jam teko jau Į tai, laiškai, amžininkų atsimini- rfe m k a l f e ų n e ž i n o j i m o a r ' m a . 
penktą kar tą . | mai. Leidinį paruošė Irena Košt- ž o g k t i k o g 6aŽDai guvedžio-

Tyventoja y ra Marijona G l o b i e - į į ^ K u z m i n s k i s ? v ^ M a c k e v i . viską jstaigą ne vien del kelio
nė. J i y r a gimusi 1849 m. ir to-Į g. Snetfalia studiia apie dai- m U l L i e t u v a ' į ? i r l ^ p a _ 

iėl dabar y ra 121 metų — - l ? T * . ^ ^ ? T T t V . šaulį — Mexiką, Hawajus, 
„ J Zi _ ,JT , . ihninką paraše Gytis \a i tkunas . . . . . . ^a. ... v. mo žiaus. Gvvena Paprudžių kai-s , J v 7 J - r t . Australiją, Europą ir žinoma, , »-. ,. , - T* — Lietuvos operos oO metų . . . . r J i •«- .^.-me, Nemakščių apylinkėse. Pa- „,,1,„1^.; ;„ i4 .„ „,„.„ T ; ^ . . ; visą Šiaurės ir Pietų Ameriką. 

?kutiniu metu sirginėja. 
Šimtamečių vyrų okup. 

Pre!. J. Balkūnas kalba Lietuvos 
steigiamojo scino 50 m. sukakties 
m nCjime ,ku is buvo suruoštas 
pr. metų paba'goje Clevelande. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

4346 So. California Ave. Telef. ; t u v i u visuomenės dėmesį į lie-
847-9523. Kviečiame dalyvauti 
ir tuom pačiu paremti Klubą 
"Krivulę". Valdyba 

(pr.) 

( p r ) 
\t 

n 

X Venecuelos Lietuvių Drau
gija 1971 m. sausio 9 d., šeš 
tad., 7:30 vai. vak.. Dariaus-Gi
rėno salėje, 4416 So. Westerr, 
Ave. rengia metinį Snaigitj 
banketą. Bus trumpa ir įdomi 
programa. Šokiams gros nepa-
vargstąs Venecuelos Lietuvių 
orkestras, š a l t a — Šilta vaka
rienė. Veiks turtingas bufetas. 
{ėjimo auka 5 dol. Stalus gali
ma užsisakyti pas bilietų pla
tintojus arba telefonais — d i e - , . 
na, CA .V4995: po 5 vai. v. Į L 
776^727 ir 438-8345. (pr.) | | 

• 

L I E T U V O S K A N K I N I Ų ! 
P A M I N K L I N Ė KOPLYČIA 

R O M O J E 
kalba vis?m pasauliui a* i e Lietuva. 

Kad kalbėtu ir jusu vardu ji dar 
l a u k i a j ū s ų a u k o s . 

Nedelskite įrašyti savo ir savųjų vardu-, 
jos kūrėjais. 

A u k o m s a d r e s a s : 
LITMUANIAN MARTYRS1 CHAPEL FUND 
2701 W. 68th 3t.f Chicago, Illinois 60629 

tuvių radiio ir televizijos pro
gramas. Besinaudoją per lietu
vių radiją ar televiziją besiskel
biančių įstaigų a r prekybų pa
tarnavimais turi priminti, kad 
jų skelbimą girdėjo per lietuvių 
radiją ar matė televizijoje. 

x Labai džiaugiamės gavę 
naująjį "Draugo" kalendorių— 

j rašo skaitytojai. Šia proga die-"1 

j ! r a š f aukomis parėmė: 4 dol. — 
jTeofil Maczis; po 3 dol. — L. 
> Antanėlis, R. Libus, po 2 dol. 
— A. Lhilevicius. I. R. Fielding. 

; Veronika Paulionis. X. Y., 
A. Merkevičius, A. Jas iūnas , D. 
Mackialienė, A. Titenis. B. 
Aras. K. Dapkus P. Paliulis, 
J. Mikulis, A. Dubinskas, J . Ja 
saitis. V. Kaveckas, . Rucvs. R. 
Ošlapas. J. A. Grub, Helen 
Žebrauskas. J. Jokantas , V. Au
gustinaitis. J. Liauba: po 1 
dol. — A. Motuzas. J. Drukte i -

; mene. Nuoširdžiai dėkojame. 

sukaktis paminėta okup. Lietu
voje. Ta proga kai kurie laik
raščiai paskelbė kiek rašinių 

Lietuvoje y ra 54. Seniausias jų a p į e mūsų operos kūrimosi pra 
Vincas Pinelis, 115 m. amžiaus, 
gyvena Trakų apylinkėse. 1970 
m. duomenimis Lietuvoje iš vi
so gyvena 325 šimtamečiai. I š 
jų ta rpo 271 moteris, taigi 83 
procentai visų šimtamečių. 

— 70 metų sukakt i s šiais me
ta i s sueina nuo pirmojo lietu-

džią. 1971 m. buvo sutikti su 
tradicine "Traviata" . 

— Teodoro Brazio, kunigo, 
žinomo mūsų muziko 100 me
tų gimimo sukaktis buvo prisi
minta okup. Lietuvos kai ku
riuose laikraščiuose. T. Brazys 
vertintinas kaip liet. liaudies 

visko spektaklio Suvalkijoje, dainų harmonizuoto jas. pirma-
kai 1901 m. vasa rą Žiūriu Gu- Į ?is mūsų muzikos teoretikas. 

Lietuviai Te'ermjcj programoje. Kalbama apir Spaudos mėnesį. Iš 
kaires: J. šiajua, ku©. dr. V. Bagdaaąvžftus. J. Vaičiūnas ir T. siutas, 

Pas m u s už lėktuvo bilietą ne
mokėsite nei cento brangiau, 
nei pirkdami tiesioginiai iš oro 
linijų — o be to dar suteiksi
me naudingus patarimus ir rei
kalingas informacijas. Pagei
daujantieji keliauti su grupė
mis iš Amerikos į įvairias pa
saulio šalis ras pas mus pilną 
pasirinkimą brošiūrų American 
Express, Cooks, Cartan ir kitų 
patikimų firmų. Kainos visiems 
prieinamos — nustebsite pama
tę, kaip nebrangu šiais laikais 
keliauti! 

O gal Jums patinka individu
aliai keliauti? — patarsime kaip 
patogiau sutvarkyti kelionės 
planą, kokias įdomesnes vietoves 
apžiūrėti. 

Taigi, kelionių reikalais: ar 
dėl lėktuvo bilieto j kaimyninį 
miestą, ar dėl kelionės aplink 
pasaulį — kreipkitės į American 
Travel Service Bureau, 9727 
South Western Ave., Chicago, 
Illinois. Telefonas 238-9787. 

Tiksli informacija, geras pa
tarnavimas ir nuoširdus patari
mas visuomet Jums pas mus 
užtikrintas. 
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