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Lietuvių šauksmas iš Gudijos

Uždrausta bet kokia 
lietuviška veikla

Lietuvių kalba paniekinta, ji tampa našta, 
kurią ne kiekvienas gali pakelti

7

(Tęsinys iš vakar dienos)

4) Neleidžiama veikti jo
kioms lietuvių kultūrinėms įstai
goms ir organizacijoms. Uždraus 
ta be kokia lietuviška saviveikla.

5) Kadangi kultūrinių pramo
gų nėra arba retai jų būna, na
tūralios ipasiliniksminimo ir lai
ko praleidimo priemonės yra už
draustos, tai liaudis ieško links
mybės ir nusiraminimo alkoholy
je. Alkocholizmas labai išplitęs, 
ir prieš jį nekovojamą. Parduotu
vėse gali pritrūkti maisto ar kitų 
produktų, bet svaiginamų gėri
mų visuomet rasi. Kadangi val
diška degtinė brangi, piliečiai pa 
sigamina ir savos —samagono. 
Girtaujama sekmadieniais ir šio
kiomis dienomis, geriama visokio 
mis progomis (vardinių, algos ga
vimo ir panašiai).

6) Baltarusijos lietuvis yra ma
terialiai priklausomas, o dvasi
niai suluošintas. Nemokėdamas 
rusų kalbos, jis negaus darbo, ne 
galės sutvarkyti savo asmeninių 
reikalų. Visas viešas gyvenimas 
čia rusiškas. Lietuvių kalba Bal
tarusijoje paniekinta, ji tampa 
ne tik nereikalinga, bet lieka naš
ta, kurią ne kiekvienas pajėgia 
nešti. Visi veiksniai, kurie skati
na ir palaiko tautinę gyvybę, 
Baltarusijos lietuvio negali pa
siekti. Jame gęsta tautinė sąmonė, 
nes ją žlugdo visa specialiai su
kurta aplinka.

čia aprašyti ne visi faktai, pa
minėtos ne visos priemonės, ku
riomis vykdomas Baltarusijos 
TSR lietuvių nutautinimas. Kad 
Baltarusijos lietuvis būtų labiau 
dvasiniai sugniuždytas, kad la
biau iš jo būtų pasityčiota, tai 
vykdant visą šią. aprašytą ir ne
aprašytą tautinę diskriminaciją, 
viešai kalbama ir rašoma apie į- 
gyvendintą pas mus tautų drau
gystę, kuri praktiškai supranta
ma taip, kad didžiajai žuviai 
(“broliškai” tautai) leidžiama 
praryti mažąją žuvį (mažą tau
tą).

Ką reiškia tie 50 tūkstančių 
lietuvių, dėl kurių likimo eina by 
la? Bet mūsų iš viso nedaug. Lie
tuvių apgyventi plotai pamažu 
tirpsta mūsų laikais, mums ma
tant. Ištirpo Prūsų lietuviai ana
pus Nemuno — Tilžės, Ragainės 
ir kitose apskrityse, taip pat ir 
Klaipėdos krašte. Juos galutinai 
sunaikino ne vokiškas teroras, 
bet jie išnyko pražygiavus tary
binei armijai: vieni pasitraukė į 
vakarus, kiti buvo išvežti Sibi
ran, kur jų dauguma žuvo. (Da-

bartinėje Kaliningrado srityje 19- 
39 buvo apie 1.5 milijono gy
ventojų. Pagal dr. Vydūno duo
menis, iš jų 450 tūkstančių buvo 
lietuviškos kilmės, apie 200 tūks 
tančių mokėjo lietuviškai). Tų 
50 tūkstančių lietuviu, gyvenan
čių Baltrusijos TSR-je, likimas y- 
ra neatskiriamai susijęs su liki
mu visos lietuvių tautos, gyve
nančios nedideliame Nemuno ba
seino plotelyje. Jei visai neseniai 
ištirpo Prūsų lietuviai, jei taip at 
kakliai siekiama ištirpdyti Balta
rusijos TSR lietuvius, kyla min
tis, ar nenorima mus visus iš
tirpdyti? (E.)

Sutrukdė masinį 
kalinių pabėgimų
BELFASTAS. — Britų ka

reiviai sutrukdė masinį kalinių 
pabėgimą, iš Maze kalėjimo, 8 
mylios į pietus nuo Belfasto. 
Vieną kalinį nušovė, 35 kitus 
sužeidė. Kaliniai buvo išsikasę 
urvą ir bandė juo prasmukti, 
kiti tuo pačiu metu turėjo štur
muoti vartus, šimtai airių, su
sirinkusių prie kalėjimo, šaukė 
ir protestavo dėl tokio kareivių 
elgesio.

Maskvoj paradavo 
tik kariuomenė

MASKVA. — Vakar Mask
voje ir kitur buvo švenčiamos 
37-tos metinės nuo bolševikų 
revoliucijos. Maskvoje, kaip ir 
kasmet, buvo didelis paradas, 
bet pirmą sykį visoj istorijoj, 
paradavo tik kariuomenės dali
niai, nebuvo civilių. Kiek yra 
žinoma, darbininką: buvo sumo
bilizuoti paradui, bet atšaukta 
tos pačios dienos rytą. Spėja
ma, kad tai buvo padaryta dėl 
blogo oro, pirmos sniego aud
ros šį rudenį, kaip tik revoliu
cijos dieną. Brežnevas, Grečko 
ir kiti vadai paradą priėmė bū
dami po skėčiais.

MASKVA. — Išvakarėse bol
ševikų 57-jų metinių nuo revo
liucijos, užsienio reikalų min. 
Andrei Gromyko, kalbėdamas 
vienam masiniam susirinkime,, 
dėstė ne vien užsienio politiką. 
Minėjo, kad šių metų derlius y- 
ra mažesnis, nei buvo pernai. 
Pernykštis buvęs rekordinis, sie
kęs 222.5 mil. metrinių tonų.

Mirage neprilygsta 
amerikietiškiems 

lėktuvams
PARYŽIUS. — Buvęs pran

cūzų karo aviacijos viršininkas 
gen. Paul Stehlin, dabar vice
pirmininkas prancūzų parlamen
to, vienam uždaram susirinkime 
kalbėjęs ir labai nenorėjęs, kad 
jo žodžiai patektų į pasaulį, bet 
išėjo priešingai. Sakęs, kad pran 
cūzų garsūs lėktuvai Mirage ge
rokai atsilieka nuo amerikietiš
kų. Mirage buvo norėta parduo
ti ir jais apginkluoti kitas NA 
TO šalis, bet amerikietiški YF 
-16 ir YF -17 yra pranašeesni 
už Mirage F -1 M - 53. Apie tą 
jo prisipažinimą pirmiausia pa
skelbė konservatyvus laikraštis 
“Figaro”.

SANTJAGO. — Meksikos am
basada kreipėsi į Čilės vyriau
sybę, prašydama išleisti buv. 
prezidento Allendes seserį Lau
rą į Meksiką. Laura buvo par
lamento narė, suimta už gink
lų laikymą.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
greitkeliuose nustatyta didžiau
sio greičio riba —■ 80 mylių per 
valandą, bet paprastuose plen
tuose, kur nėra skyrimo, telei- 
džiama tik 50 mylių greitis.

Lazūnų (Lazdūnų) bažnyčia. Lazūnai yra apie 100 km į pietryčius nuo 
Vilniaus. 1407 Vytautas Lazūnus padovanojo Jonui Manivydui. Kai ap
linkinės vietovės buvo suslavintos, lazūniškiai išliko gerais lietuviais ir 
1905 aktyviai dalyvavo priešrlusiškame judėjime. Dabar, Sovietų vy
riausybei spaudžiant, lazūniškiai baigia gudėti.

(Iš Br. Kviklio archyvo)

KINAI KEIČIA KARINE 
STRATEGIJA

jeigu sovietai pultų, nesitrauktų, bet gintųsi pasieny

PEKINAS. — Jeigu sovietai 
pultų Kiniją, kokios strategijos 
laikytųsi kinų armija? Ar jie 
nuo sienos pasitrauktų, įsileistų 
į krašto vidų ir priešo kariuome 
nę naikintų kinams patogiau
sioje vietoje, ar stovėtų ant sie
nos ir visomis jėgomis gintųsi 
— klausia John Būras, “Toron
to Globė and Mail” korespon
dentas.

Eilę metų užsienio strategai, 
analizuodami Pekino ėjimus, 
buvo įsitikinę, jog karo atveju 
jų kariuomenė atsitrauks nuo 
sienos į Mandžuriją, stengsis so
vietus atkirsti nuo užnugario ir 
prieš juos paleis paruoštą mili
ciją. Dabar pradedama manyti, 
kad kinai elgsis priešingai. Vi
sokie ženklai rodo, kad jie steng 
sis sovietus sulaikyti ant sienos 
ir gins pramoninę Mandžuriją. 
Tai pastebima ir iš kinų politi
nių vadų, pajuokiančių išpūstą 
sovietų galybę ir jos armijos ta-

Kinijos kareivis gali kariauti pagal 
reikalą — tradiciniam ar partiza
niniam kare

riamą stiprumą-
Keitimas strategijos atsilieps 

ir į krašto ūkį bei pramonę. 
Lauktina, kad toj pačioj Man- 
džurijoj bus plečiama sunkioji 
pramonė, sunkiųjų ginklų gamy
ba ir lėktuvų statyba. Visa tai 
bus reikalinga gynybai stiprinti, 
bet ne partizaniniam karui ruoš
tis. Mažės ir milicijos reikšmė, 
o daugiau bus kreipiama dėme
sio reguliarios kariuomenės stip 
rinimui. Kinijos armija šiuo 
metu yra 2.8 mil. vyrų, ir jos 
Skaičius gali būti didinamas.

Atrodo, kad šios naujos stra
tegijos advokatas yra Mao Tse- 
tungas. Jo buvęs numatytas įpė
dinis ir karo ministeris, 1971 žu 
vęs Mongolijoj, Lin Piao buvo 
priešingos nuomonės. Lin buvo 
tas, kuris ruošė kraštą partiza- 
zaniniam karui, ir jo strategija 
buvo atsitraukti į krašto gilumą. 
Praktiškai toks karas buvo ve
damas Vietname, ir jį komunis
tai laimėjo, o dar anksčiau II 
pasaulinio karo metu kinai taip 
kovojo prieš japonus.

Kai Lin Piao dingo, karinė 
hierarchija pradėjo svarstyti ki
tą karo vedimo būdą, ir prieita 
išvados, jog nusistovėjusi stra
tegija ginti kiekvieną žemės pė
dą tinka ir kinams. Dar daugiau 
— vicepremjeras Teng Hsio- 
ping net pasijuokė iš sovietų ar
mijos. kad milijonas, išstatytas 
pasieny, negalėtų net apsiginti 
nuo Kinijos puolimo, o apie jų, 
sovietų, galimą puolimą netenka 
svarstyti. Tik tokie defetistai, 
kaip Lin, ir galėjo galvoti be 
mūšio užleisti turtingus nafta 
laukus (Tačing) arba tris svar
biausius pramonės miestus 
(Charbinas, čangčun ir šeny- 
ang).

Balsavo tik
38 procentai

WASmNGTONAS. — Antra
dienio balsavimuose dalyvavo 
tik 38 procentai piliečių. Tai ma
žiausias nuošimtis, koks yra ži
nomas nuo 1942, kai balsavo tik 
32.5 proc.

VVASHINGTONAS. — Beveik 
galutinai suskaičiuoti balsai, ir 
paskelbti rinkimų rezultatai ro
do, jog Atstovų rūmuose demo
kratai turės 292 attsovus, o res
publikonai 143, arba 44 mažiau 
nei turėjo. Senatorių skaičius 
nėra gerai žinomas, demokratai 
turės 3 ar 4 daugiau, šiaurės 
Dakotoje tarp demokrato ir res
publikono kandidatų vakar skir
tumas tebuvo 16 balsų, ir balsus 
reikia labai atidžiai iš naujo su
skaičiuoti. Gubernatorių demo
kratai daugiau turės 4, mažiau, 
nei tikėjosi, arba iš viso 36.

DENVERIS. — Antradienio 
balsavimuose Colorado piliečiai 
nubalsavo sugrąžinti mirties 
bausmę ir atmetė siūlymą inte
gruoti mokyklas. New Jersey 
atmetė projektą valstijoj leisti 
steigti lošimų namus, panašiai 
kaip Nevadoje. Los Angeles ne
turi labai patogių traukinių su
sisiekimo, bet balsuotojai ne
pritarė statyti masinio ir grei
to susisiekimo kelius.

Wells teisėju 
perrinktas

CHICAGA. — Kad balsuoto
jai nekreipia perdaug dėmesio į 
didžiosios spaudos rekomenda
cijas, parodė ir paskutinieji rin
kimai. Didieji Amerikos laikraš
čiai kažkodėl įsakmiai siūlė ne
rinkti teisėjų: demokratų sąra
še esančio lietuvio Alfonse 
Wells, lenko Thaddeus Adesko 
ir David Lefkovits. Jie visi trys 
kaip tik buvo išrinkti.

Ugandos prezidento 
pyktis

KAMPALA. — Ugandos pre
zidentas — diktatorius Idi Amin 
išvarė du britų diplomatus. Die
ną prieš tai jis liepė britų dip
lomatų skaičių Ugandoje suma
žinti nuo 55 iki 5, žadėjo uždraus 
ti jiems ir laisvai keliauti.

Britai atsilygino tuo pačiu — 
Ugandos misijos Londone dip
lomatų skaičių taip pat liepė su
mažinti nuo dvylikos iki penkių. 
Amin supyko ant britų, kad 
“Sunday Observer”, savaitinis 
žurnalas, buvo parašęs, jog Idi 
Amin pats, ar jo pavedimu kas 
kitas, nužudė vieną iš savo žmo
nų Kay. Jos lavonas su nukirsta 
galva rugpjūčio mėnesį buvo 
rastas automobilio bagažinėj.

Amerikiečių dėmesys 
Simui Kudirkai

LOCUST, N. J. — Associated lą, bet pirmą kartą jį Išgelbėjo 
Press korespondentui Simas Ku- Į amerikiečiai, Pakrančių apsau- 
dirka pareiškė, jog pirmiausia 
jis nustebo atvykęs į Ameriką, 
kad čia niekas nebadauja. Prie
šingai jam sakę sovietai. Kitą 
dieną nuo atvykimo jis apsilan
kė krautuvėj ir matė, kiek yra 
prekių, kad kiekvienas gali pirk
tis, ką jis nori ir kiek nori, kad 
maisto kokybė labai gera. Prisi
minė jis ir savo kančią, buvimą 
koncentracijos stovykloje, ten 
gaunamą maistą. Maistas buvo 
tik toks, kad žmogus visai ne
mirtum. Jo dantys pradėjo ges
ti. Daržovių ar kitų žalumynų 
jis ir kiti kaliniai tegaudavo 
tiek, kiek jų galėdavę patys ras
ti kalėjimo lauke.

Kalbėdamas apie savo mėgi
nimą pabėgti 1970, minėjo, kad 
tada laive rusai norėjo jį pa
karti, panaudodami telefono vie-

gos vyrai, o antrą kartą, kai jis 
jau buvo nutemptas j rusų lai
vą, kai kažkas surikęs, kad jie 
to nepadarytų, nes “tą vyrą rei
kės dar grąžinti”.

Sovietai nieko jam neminėjo, 
nesakė, kad jis yra Amerikos 
pilietis, bet tik sakė, kad tai 
daro “iš didelio savo gerumo ir 
širdies kilnumo”.

“Chicago Daily News” vakar 
pirmame puslapy, aprašydamas 
tą istoriją, pridėjo ir dvi dide
les nuotraukas — vieną Kudir
kos ir antrą su dr. R. Paegle.

Arabų pritarimas 
Kissingerio planam

DAMASKAS. — Henry Kis- 
singeris vakar buvo Sirijoj, Da
maske ir iš ten išskrido į Jeru
zalę. Turėjęs būti šiandien An
karoje, bet laikinai einąs prem
jero pareigas Acevit pranešė, 
jog Kissingeris į Turkiją neat
vyks, vizitą atidėjo. Turkija jau 
54 diena be vyriausybės, tai ir 
nėra su kuo derėtis.

Kissingeris, lankydamasis S. 
Arabijoj, Jordanijoj ir Sirijoj 
patyrė pritarimą savo taikos 
planams, o Egipto prezidentas 
Sadatas juo pilnai pasitikįs. A- 
merika ir toliau stengsis Izra
elį ir krabus susodinti už vieno 
stalo. Kissingeris paalikys kon
taktą su visais arabais, tuo pa
čiu reikia suprasti ir su Arafa
tu. Saudi Arabija nežada naftos 
kainų kelti, o viską darys, kad 
būtų ji atpiginta. Taip buvo pa
reikšta valstybės sekretoriui

Pirmoji Simo Kudirkos nuotrauka 
Amerikoj, Locust, N. J.

“Chicago Sun - Times” įdėjo vi
sos šeimos nuotrauką. NBC 
tinklas visam kraštui parodė 
Kudirkos šeimą per televiziją.

“Chicago Sun - Times” rašė, 
kad Kudirka apsigyvensiąs Chi- 
cagoje, Marąuette Parke.

Argentinoj 
pavojaus padėtis

NEW YORK. — Kitą savaitę 
Jungtinėse Tautose bus pradėti 
debatai Vid. Rytų reikalais. 
Anksčiau buvo skelbiama, kad 
Yassir Arafat, Palestinos išlais
vinimo organizacijos vadas, ne
atvyks į New Yorką, o dabar 
jau teigdama, kad atvyks, ir jo 
buvimas bus didelis galvosūkis 
miesto ir valstijos saugumo or
ganams. Yra žinoma kol kas 
tiek, kad Arafat New Yorke 
bus tik vieną dieną, ir iš savo 
sustojimo vietos į JT patalpas 
keliaus ne automobiliu, bet he
likopteriu. Miesto žydai norėtų 
jo kelionę sutrukdyti, o New 
Yorke žydų yra tiek, kiek jo
kiam kitam pasaulio mieste.

Damaskas. Omayyad mečetė, pastatyta 705 metais po Kr., didžiausia 
šio miesto įžymybė

BUENOS AIRES. — Argen
tinos prezidentienė Isabel Pero- 
nienė paskelbė pavojaus padėtį 
ir policijai suteikė daug teisių. 
Kiekvienas įtartinas gali būti 
suimtas be teismo leidimo; drau 
džiama dideli susirinkimai ; kiek
vienas argentinietis gali būti 
perkeltas iš vienos valstybės da
lies į kitą, kitaip sakant, ištrem
tas. Tų priemonių privertė grieb 
tis nemažėjantis terorizmas ir 
žmonių žudymas. Kraštutiniai 
kairieji buvo paskelbę, kad jie 
nužudys 16 karininkų, tiek, kiek 
žuvo nuo policijos vienu metu 
teroristų. Septynis karininkus 
jie jau nušovė. Pradėjo grasinti 
mokyklų sprogdinimu, ir praė
jusį trečiadienį tūkstančiai tė
vų bijojo išleisti vaikus į mo
kyklą, bijojo ir mokytojai eiti J 
darbą.

Nuo Peronienės valdymo pra
džios suėjo 130 dienų, ir per tą 
laiką kraštutiniąi kairieji ir to
kie pat dešinieji nužudė 136 
žmones.

KALENDORIUS
Lapkričio 8: Šv. Gotfridas, šv. 

Sopatra, Svirbutas, Domą.
Lapkričio 9: šv. Teodoras, šv. 

Eustolija, Aulšautas, Miglė.
Saulė teka 6:30, leidžias 4:38.

ORAS
Daugiausia saulėta ir šilčiau, 

apie 60 laipsnių.
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LAUKO TENISAS

FELIKSO GIEDRIO 
PRISIMINIMUI

Gimęs 1909 m. Kybartuose. 
Studijavo inžineriją Kaune. 1944 
m. atsidūrė Vokietijoje, iš čia 
Austrijoje, kur pakliuvo į na
cių koncentracijos stovyklą. Iš 
jos laimingai pabėgo ir 1950 m. 
išemigravo į Ameriką. Čia Dur- 
ham universitete baigė elektros 
inžineriją. Dirbo Navy Būro, 
Washington, atsakingose parei
gose. 1970 m. netikėtai mirė.

Biografija trumpa ir gal pa
naši į daugelio mūsų tautiečių. 
Tačiau, kas jį asmeniškai paži
nojo, niekada nepamirš jo, kaip 
puikaus vyro ir susipratusio lie
tuvio. O mūsų sportinės istori
jos lapuose jo vardas įrašytas 
didžiulėmis raidėmis.

Juk lauko tenise jis buvo Lie
tuvos meisteriu 1934, 1935 ir 
1937 metais. Daugelį kartų žai
dė už Lietuvos rinktinę įvairio
se Europos valstybėse. Buvo pa 
kviestas žaisti su Švedijos kara
liumi ir buvo jo rūmų svečias. 
1937 metais išrinktas į pačių 
iškiliausių Lietuvos sportininkų 
tarpą ir kartu su krepšinio rink
tine viešėjo Amerikoje. Ir paga
liau jau Amerikoje 1954 m. lai
mėjo Doverio miesto, New 
Hampshire, meisterio vardą, nu 
galėdamas už save daug jaunes
nį amerikietį. Be teniso, dar ret
karčiais pasukdavo ir golfo lau
kais.

Kaip jau buvo skelbta, jo žmo 
na Felikso prisiminimui ir pa
skatinimui mūsų jaunųjų tenisi
ninkų paskyrė labai puikią per
einamąją taurę. Laimėjusiam 3 
metus iš eilės arba 5 be eilės, ta 
trofėja atiteks galutinon nuosa
vybėn. Pirmoji pavardė ant tos 
trofėjos yra V. Grybausko, šiais 
metais surinkusio daugiausia 
taškų mūsų individualinėse, ko
mandinėse ir pabaltiečių varžy
bose.

lyglu. Nėra abejonės, kad V. Vo
kietijos rinktinė yra geriausia 
pasaulyje, bet paskiroms ko
mandoms, kurios pastiprinimų 
iš užsienio kaip ir neturi, prieš 
komandas su brangiomis užsie
nietiškomis žvaigždėmis duona 
žymiai sunkesnė, kaip matome 
iš pasekmių.

CHICAGA

Lituanicos futbolo klubas už
baigė sezoną puikiomis perga
lėmis. Seniorų komanda įveikia 
Real F. C. 2-0. Gynimas sužai
džia be klaidų, o puolimas kon
kretizuoja savo persvarą gana 
puikiais Jenigio ir Kral įvar
čiais. Nežiūrint to, atrodo, Litu- 
anica liks antroje vietoje, ne
bent pirmaujanti Rams pralai
mėtų abejas likusias rungtynes. 
Vilties nedaug.

Gi jaunučiai sutriuškina nor
vegų Vikings net 11-0. Įvarčių 
medžioklę pradėjo Montvila, to
liau M. Jenigis praeina gynimą 
ir šaltai sodina antrąjį. O nuo 
čia jau rungtynių kaip ir nebe
buvo, tik puolikai pasikeisdami 
skaičiavo iki 11. Antrame kėli
nyje treneris Žukauskas suleido 
visus atsarginius, kurie ir užbai
gė puotą.

lietuviams ir latviams Nr. 2 ko
mandos iš JAV-bių. Meisterių 
komandoms negalint dalyvauti, 
jų vietą gali užimti sekančios iš 
eilės. Vykdo estai.

1974 m. Pabaltiečių plaukimo 
pirmenybės įvyks lapkričio 23 
d. Toronte, Ont. Varžybos bus 
pravestos visose klasėse, bū
tent: vyrų (virš 14 m.), moterų 
(virš 14 m.), jaunių ir mergai
čių B (13-14 m.), jaunių ir mer
gaičių C (11-12 m.) ir jaunių ir 
mergaičių D (žemiau 11 m.). 
Vykdo Toronto latviai.

Varžybos yra atviros visiem^ 
lietuvių, latvių ir estų plauki
kams. Registracija iki lapkričio 
20 d. šiuo adresu: Mr. Gunars 
Gubinš, 55 Pine Crest Rd., To
ronto, Ont. M6P 3G6. Telefonas: 
(416) 767-1398

Smulkios informacijos išsiun
tinėta sporto klubams.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
GOLFO KLUBO PADANGES F. Giedrys, dešinėje prieš finalines rungtynes Doverio mieste 1954 m.
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FUTBOLAS

EUROPA

Prieš kiek laiko, kalbant apie 
Europos krepšinio lygį, teko pla
čiau pristatyti trejopas Europos 
tarptautinės taurės varžybas: 
meisterių, taurės laimėtojų ir 
Korac, kur dalyvauja antrų ir 
trečių vietų laimėtojai. Tai ne
buvo pasaulinės krepšinio fede
racijos idėja. Futbole lygiai to
kios pat rūšies varžybos jau bu
vo vykdomos daug anksčiau. Be 
abejo, jos žymiai populiaresnės 
ir gausesnės dalyviais. Jos taip 
pat vyksta savaitės viduryje, tik 
čia jokios problemos nėra, nes 
visos komandos yra profesiona
lai, įskaitant R. Europos klu
bus (vis dar neoficialiai).

Pereitą savaitę buvo sužais
tas jau antrasis ratas. Visų re
zultatų duoti neverta, nes jų 
dar per daug. Iš bendro vaizdo 
matosi, kad Jugoslavijos 4 ko
mandos pasirodė stipriausiai: 
trys laimėjo pasekmėmis 4-1, 6- 
1 ir 5-0 ir vienos lygiosios 1-1 
prieš Vieną. Iš trijų Rusijos ko
mandų meisteris Ararat ir Kije
vo Dinamo vos laimi, o Mask
vos Dinamo krenta 2-1 prieš 
Dresden. Vak. Vokietijos, dabar
tinio pasaulio meisterio, koman
dos pasirodė vos vidutiniškai: 
trys pergalės, vienerios lygiomis 
ir du pralaimėjimai. įdomios bu 
vo Bayern Muenchen rungtynės. 
Priešininkai dar antrame kėli
nyje vedė 2-0, bet garsieji Maier, 
Beckenbaucr ir fantastiškas 
Muller, kuris įmuša senu įpra
timu visus tris įvarčius, paga
liau įtempia pergalę.

Gal ir futbole, kaip ir krepši- 
nyję, netikslu lyginti rinktinių 
ir pavienių klubų pasirodymus 
ir maišyti juoe su bendru krašto

TINKLINIS

IŠ PASAULINIŲ 
PIRMENYBIŲ

Tinkliniui visame pasaulyje 
nepaprastu tempu populiarėjant, 
į pasaulines pirmenybes Meksi
koje sugužėjo rekordinis koman
dų skaičius: 24 vyrų ir 23 mo
terų.

Šias eilutes berašant, bebuvo 
likę vos pora rungtynių, tačiau 
laimėtojai, toli gražu, nei vyrų, 
nei moterų grupėse aiškūs.

Po pirmųjų ratų greit buvo 
padaryta atranka: 12 komandų 
pateko į pusfinalių 3 grupes po 
4, o kitos 12 į kvalifikacinę pu
sę išaiškinti tolimesnėms vie
toms. Dvi pirmosios iš pusfina
lio pusės pateko į finalinę 6 ko
mandų grupę. Atskirose grupė
se rungtynės vyko taškų siste
ma.

Vyrų finalinėje grupėje pir
mauja be pralaimėjimo Lenkija, 
nugalėjusi Rusiją ir meisterį R. 
Vokietiją. Antroje vietoje su 5 
taškais stovi Japonija ir Rusija. 
Toliau Čekoslovakija ir R. Vo
kietija turi po 4 taškus ir Ru
munija 3 t. Čia staigmena buvo 
rusų pergalė prieš japonus.

Moterų grupėje Japonija ir 
Rusija pirmauja su 6 taškais. 
Toliau Pietų Korėja, Rumunija 
ir Vengrija. Amerika ir Kanada 
yra grupėje su Meksika, Peru, 
Lenkija ir Kuba ir kovoja dėl 
7-tos ir 12-tos vietų. Atrodo, 
kad jos pažangą yra padariu
sios ir užims gana garbingą vie
tą. Dėl 13-tų iki 18-tų vietų ko 
voja Brazilija, Čekoslovakija, 
Filipinai, Kinija, Olandija ir 
Bulgarija. Čia veda brazilietės ir 
bulgarės. Ir pagaliau dėl 19-tos 
vietos iki 23-čios vietų V. Vo
kietija įveikė Domininkonų Res 
publiką, o Prancūzija nugalėjo 
Bahamas 3-0 ir Puerto Rico 3-1.

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bo metinis pobūvis praėjo su di- 

, dėlių pasisekimu. Akivaizdoje 
135 dalyvių, buvo pagerbti iški
lūs klubą žaidėjai bei kiti nariai.

A. Dagys surinkęs daugiausiai 
taškų klubo varžybose, buvo at
žymėtas vertingiausio žaidėjo 
taure. Pažangiausio klubo žaidė
jo trofėja, skiriama už tobulėji
mą golfe, atiteko Edv. Nakui, nu- 
mušusiam savo “handicap” nuo 
22 iki 12.M. Petrošių, laimėjus 
Šiaurės Amerikos Lietuvių golfo 
pirmenybes, klubas pagerbė spe
cialia taure.

Pobūvio metu paaiškėjo, kad 
Individualinių klubo varžybų 
taurės atiteko A. Bakaičiui, Edv. 
Nakui ir ij. Kubiliui, užėmusiems
I, II ir III vietas. Gaila, kad dr. 
E. Ringui nepavyko ištesėti se
zono pradžioje reiškiamo paža
do laimėti varžybas ir po kelių 
atkaklių dvikovų jam reikėjo pa
sitenkinti 4-ta vieta.

M. Jagučiui, A. Markauskui ir 
dr. J. Valaičiui buvo įteikti spe
cialūs žymenys, kuriuos jie užsi
tarnavo už būdingus ir retai pa
sikartojančius atsiekimus golfo 
aikštėje.

Pobūvį sumaniai pravedė dr. 
V. Dargis. Pažymėtina, kad me
ninė dalis, susilaukusi vakarie
nės dalyvių nuoširdaus pritari
mo, buvo atlikta savomis jėgo
mis. Ją parengė A. Markauskas, 
talkininkaujant N. Paulauskai
tei, E. Ringui, J. Talandžiui, A. 
Urbai ir Z. Urbai. Gi klubo na
rės L. Grumulaitienė, D. Gulbi
nienė, L. Izokaitienė, L. Lapienė,
J. Karazijienė ir G. Talandienė, 
rūpestingai platindamos laimėji
mų bilietus, didžiai parėmė klu
bo finansinę padėtį.

Šokiams grojo nenuilstantis J. 
Snukst orkestras. Nors kai kas 
nusiskundė didesniu nuovargiu 
šokant be (pertraukos, negu žai
džiant, tačiau sekantį rytą 21 B 
jų pasirodė Silver Lake golfo aikš
tėje. Tuo ir baigėsi daugeliui klu 
bo narių 1974 metų golfo sezo
nas Chicagoje. Sekančios varžy
bos jau bus vykdomos Harder 
Hali, Floridoje. Klubo Žiemos iš
vyka yra rengiama 1975 m. vasa
rio 8— 15 dienomis.

kysena, iškilusis žodis fair ir ap- 
dovanotinas humoras, gal a la 
Gustaičio ar dr. Aliūno (Al. B.) 
stiliaus, traukė daugelį artimam 
bendravimui.

Sir St. Rous gimė 1895 m. ba
landžio 25 d. Anglijoje Hutford 
vietovėje, kur brendimo į vyrus 
amžiuje jau spėjo įkurti sp. klu
bą, žinoma, futbolo netoliese — 
■Lowestoft apylinkėje. Dalyvavo 
I-me kare ir po to pirmuoju žings 
niu pravėrė duris į pradžios mo
kyklos mokytojus. (Dvasinis palin
kimas į futbolo žaidimą ir realus 
įvertinimas sprtinio užsiėmimo 
pajėgiausiam jaunuolio tarpsny, 
sudarė tvirtą įsitikinimą pilnai 
aukotis futbolo platinimui ir jo 
vertybių skalės gerinimui.

Pradžioje 1920 m. jis rikiuoja
si kaip aukštesnės klasės teisėjas

Sir Stanley Roub , FJFA preziden
tas, 1961 — 1974. VU. 8 d.

PABALTIEČIŲ KREPŠINIO IR 
PLAUKIMO PIRMENYBĖS

1974 m. Š. Amerikos Pabaltie
čių krepšinio klubų pirmenybės 
įvyks lapkričio 30 ir gruodžio 1 
d. Toronte, Ont. Varžybos bus 
vykdomos vyrų ir jaunių A 
(1955 m. gimimo ir jaunesnių) 
klasėse. Dalyvių skaičius kiek
vienoje klasėje apribojamos ne
daugiau kaip 8 komandos. Lie
tuviams ir latviams rezervuoja
ma po 3 vietas ir estams po 2 
vietas kiekvienoje klasėje. Prin
cipiniai kiekvieną tautybę turė
tų atstovauti jų Nr. 1 koman
dos JAV-so ir Kanadoje, plius

Dr. F. W. Benbow kabinetą perOuiB

DR. RAIMUNDAS BLAŽYS
DANTISTAS

1007 Curtiss Street 
I)owners Grove, 1U. 60515
Valandos uagitl susitarimu

Tel. — 968-0045

ir 1926 m. taurės baigminiame 
susitikime matome jį linijų teisė
jų sudėty. Tarp 1926 ir 1934 m. 
teisėjauja net 34 tarpvalstybi
nėms rungtynėms, kas tuo metu 
irgi buvo rekordas dydžiit ir už
baigimui šios karjeros, o 1934 
m. (praveda Cup baigmę. 27 m. 
dirba kaip generalinis sekretorius 
anglų futbolo ilgoje ir 1961 m. 
išrenkamas FIFA prezidentu.

Tą ką šiandien naudojame 
futbolo žaidimus reguliuoti, tu
rime iš jo gilios erudicijos, darbš 
tumo ir vispusiško sugebėjimo į- 
žvelgti futbolo ateitį ir pasverti 
buvusias klaidas Visiems, ku
riems teko nors kartą buvoti posė
džiuose ar privačiuose susitiki
muose, pabrėžiama Sir Rous pla
ti tolerancija 'kitiems ir tolimas, 
bet gerai išmąstytas žingsnis FI 
FA s-gos orumui išlaikyti ir fut
bolo žaidimo eigai visokeriopai 
plėsti.

Ar naujasis FIFA prezidentas, 
brazilų multimilijonierius Joao 
Havelange, kurio išrinkimas įvy
ko šiais metais pasaulinių futbo
lo p-bių metu Frankfurte, suge
bės šį gausų indėlių kraitį suma
niai skirstyti ir naujai pildyti fut
bolo aruodus, šios srities europė-

(Nukelta J 5 pusi.)

RECEPTAI
J. & J. PHARMACY STEEPLES PHARMACY

^“Street

Telef. PR 6-4363 V daryta, tek 776-4363.
PRISTATYMAS BEMOKAMAI

Važiuojamos ktdSs, remontai ir kt įrankiai pirkti ar nuomoti Impor
tuoti odekolonai. Kvepalai ir Fanny May saldainiai
Apsirūpinkite vitaminais: apsisaugoti nuo persišaldymu ir Širdies sustip
rinimui Vitaminu E. ir kt. Turime ir gydomų Soliu.

Nemokamai supakuojamo dovana*.
ANGELA Ir VYTENIU DIRKLAI. savin.

see us for 
financing.

AT OUR IOW KATES
FIFA —TIKROJI 

TAUTŲ SĄJUNGA
BR. KETURAKIS

(tęsinys)

Ciuricno, kur FIFA turi savo
nuolatine buveinę, generaliniu 
sekretoriumi dabar yra šveicaras 
dr. Helmut Kaeser, kur tik prieš 
1 metus naujai pirktame pastate, 
su skoningu vidaus įrengimu, iš
orėje randame kuklų parašą “FI. 
FA - House”. Milijoninė istorinė 
dokumentacija, viso pasaulio fut
bolą liečianti spauda ir leidiniai, 
su erdvia priėmimų ir posėdžių 
sale, teikia nūdieniniam gyveni
mui futbolo įtaką.

Sir Stanley Rous

Jei būtų prancūzas, greičiau
siai jam tiktų titulas “Grandseig- 
nourdes Footballs”, bet kaip ang 
lųi, tai pilną ir realų gyvenimą 
atitinka jo džentelmeniška iai-
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Peter Kazanauskas, PresiJent Tai.: 847-7747
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DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 Weet 63rd Street 
Kampas 62-člos Ir Callfornla

Vai.: plrmad., antrad. Ir ketvlrtad 
* iki 7:80 vai. vakaro 

tefttad. nuo 2 Iki 2:10 vai.
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. 470-4041 
Reald. teL WAlbrook 5-304B

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

3925 West 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 8-8 
vai. vak. šefttad. 12-2 vai. p. p. e 
trečlad. uždaryta.

PR 8-3228

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2818 W«rt 68rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IK VAIKU I.IGU

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

715S Houth U'aftern A venine
Valandų.: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
Iki 1 vai. popiet.

Ofiso telef. RE 7-1188 
Rczld. telef. 239-281#DR. K. G. BALUKAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

8448 So. Pulaskl Road (Or»wford 
Medlcal Buildiiig) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 83 PI., Justine, H, 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8013

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street

(71-oe ir Oarnpbell Avė. kampas)
Vai.: plrmad., antrad., ketv. ir penkt. 

nuo 8 iki 7 vai. p. p. 
Tik susitarus

DR. C. K. BOBELIS 
IMK8TŲ IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Tirt. — 695-0183

FOX VALIiEY MEDICAL CENTEB 
800 Bummit Street 

Route 58 — Ugi n, Ulinei.

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS 
kKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

ofisai:
111 N. WABA8H AVĖ.

4200 N. CENTRAL 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2434 Weet 71st Street
Vai. nlnn., ketv 1 iki 7 oopl»t 

antrad., penkt. 1-5, arsč. ir Sekt. tik 
susitarus.

DR. FRANK PLEAKAS 
OPTOMETRISTAS 

(Kalba lietuviškai)
2628 W. 71st St. — Tel. 737-5148 

Tikrina akis. Pritaiko akinlua ir 
“oontact lensea”.

Vai. pagal snaitarlnią. Uždaryta tre&

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perfjnf

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS

2708 West 51st Street 
TEL GR 8-8400

Vai. pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—t; antrad. ir penk 
tad. 10—A *e*tad. 10—2 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES Bt 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5541

Ofs. tat 785-4477 Rez. PR &-696«

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IB CH1RUBGS 
Specialybė —- Nervų Ir 

Emocinės Ligos 
CRAWFORD MEDICAL BUUJDING 

644* So. Pnlaaki Boad 
Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 425S W. 63rd Street 

Ofiso teL RE 5-4410
Rezld. GR 6-0611

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 1 vai. 
Iki 8 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

Rerid. teL — GI 84)873
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So., Kedzie Ave^ WA 5-2676 
Valandos pagal suaitarimą. Jei ne
atsiliepia, aluunblntt: MI 2-OOOi.

DiR, VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. Mlth St.

Tel. PRospect S-122S 

Atostogose nuo spalio 18 d. 
iki lapkričio 11 d.

TOL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos 
8807 Weat lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą Ofiso tek HFJ 4-2123. Namų GI 8-6185

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS T
2454 West 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-5 ir 6-7 — IS anksto susitarus

Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKŽEVIAIUS
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 Weat 68rd Street

Plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 iki S vaL Ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., Sektad. nuo 1 Iki 4 vai

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6848 South Albany Avenne

Vai.: Plrmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. Ir Sefttad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu 
susi tarua

Ofs. PO 7-6000 Res. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. u
• iki 8 v. Tredlad. It Jeitad. uždaryta

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 48th Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-11 ir 4-7. Trečlad ii 
ieStad tik susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street
Valandos: 1-6 vai. popiet 

Treo. ir Seštad. pagal susitarimą

TeL ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. lOth Avram, Cicero 

"J. b l-l HL nk 
Uekyrtu tre&adtealua.SaStadlestat* 11 « »»į

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
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Praktiškoji politika ir

LAISVES SIEKIANČIŲ UŽDAVINIAI
Nei amerikiečių, nei lietuvių 

spauda plačiau nesuminėjo fak
to, kuris vis dėlto svarbus lais
va gyvenimo besiekiančioms tau 
toms; prezidentas Fordas nese
niai pasirašė įstatymą, kuriuo galima pasakyti, JAV vyriausy- 
atšaukiama vadinamoji Formo- bei ir "praktiška”. To mes pa- 
zos rezoliucija. Ji buvo suda- sieksime, jei būsime vieningas, 
ryta buvusio Valstybės sekreto- stiprus veiksnys, kurį jaus Ma
riaus John Foster Dulles ir di- shingtonas, kur vyriausybės 
dele balsų dauguma priimta JA žmonių nusiteikimam demokra- 
Valstybių senato. Ta rezoliuci- tijos poveikyje daug pareina nuo 
ja JAV įsipareigojo ginkluoto- pilieičių balso ne vien rinkimuo- 
mis jėgomis ginti Taivvaną ir se, bet ir spaudoje, viešojoje 
Pescadores salas nuo komunis
tinės Kinijos.

Atšaukimas padarytas sie
kiant sunormuoti santykius su 
komunistine Kinija, teisinantis, 
kad dabar Pekinas jau nebe- mo, tarpusavio grumtynių 
bombarduoja tų salų, grėsmės varžybų. Jos neutralizuoja mū- 
joms iš kom. Kinijos jau nesą, sų jėgas ir įtaką ne tik savoje 
Kom. Kinija, užuot siuntusi pat- visuomenėje, bet taip pat ir val- 
rankų sviedinius, dabar siunčia džios sluoksniuose. Tai džiugina 
tik propagandinius lapelius. Pa- ir okupantą, silpnindamas mū- 
galiau stipri Taiwano aviacija sų pavergtų brolių viltis. Užtat 
esanti nemažas stabdys Pekino džiugu, kad mūsų laisvinimo 
Kinijai veltis į karinius veiks- veiksniai jau ateinančių metų 

pradžioje planuoja šį reikalą iš 
pagrindų spręsti bendrame su-

rikiuoti, kad Lietuvos okupaci
jos nepripažinimas, stojimas už 
Lietuvos laisvę būtų Amerikos 
daromas ne tik idealistiniais su
metimais, bet kad tai būtų, jei

nuomonėje.
♦

Dėlto visų pirma turime veng
ti to, kas Lietuvos laisvės rei
kalui kenkia, — tai susiskaldy- 

ir

mus.
*.

tą žinią pranešdamas dimą rasti.
♦

Išeivijos lietuvių darbas ne
gali pasibaigti tik rankų pakėli
mu vadovybę renkant. Australi
jos, Naujosios Zelandijos išdavi
kiški pareiškimai ir panašūs 
reiškiniai primena, kad gyve
name kritiškus laikus, kada 
kiekvienas turi būti savanoris 
laisvinimo fronte ir vesti savo 
aplinkoje lyg ir partizaninį vei
kimą.

Visų pirma labai svarbu pa
laikyti artimus ryšius su JAV 
kongreso žmonėmis. Juk per 
juos visi veikdami daugiausia 
esame pasiekę, kad pati JAV 
vyriausybė su prezidentu Fordu 
ėmėsi iniciatyvos ir Kudirką iš
laisvinti.

Kas tik galime, palaikykime 
ryšį su didžiąja amerikiečių

Šitaip vyriausybės nuotaikas važiavime. Reikia pagaliau spren 
aiškina 
“New York Times”, pažymėda
mas, kad vis dėlto tebegalioja 
JAV)-Taiwano tarpusavės gy
nybos paktas, kad amerikiečiai 
nėra linkę paaukoti Taiwano, 
siekdami apraminti kom. Kiniją, 
nors ir neitų į karą dėl Quemoy 
ir Matsu salų. Kartu pažymima, 
kad Taiwano užsienio prekyba 
yra ketvertą kartų didesnė, kaip 
visos didžiosios kom. Kinijos ir 
kad ten gyventojo pajamos pen
kis kartus didesnės, kaip kom. 
Kinijos — to Taiwanas pasiekė 
amerikiečių globoje. Daromos 
užuominos, kad anksčiau ar vė
liau Taivvanas su Pekinu ras bū
dų sugyventi, kaip tas klausi
mas sprendžiasi dviejose Vokie- 
tijose, dviejose Korėjose, iš da
lies ir dviejuose Vietnamuose.

♦

Nors džiugu, kad JAV-bės spauda. Atitinkamas redaktorių 
Taivvano nepalieka pavojingam nuteikimas, kėlimas jų susido- 
jo paties likimui, bet vis dėlto mėjimo lietuvių reikalais, laiš- 
matyti ir šioks toks traukimasis 
nuo ankstyvesnės linijos; Pir
maisiais pokario metais, kai vi
sur buvo toks stiprus pasiprie
šinimas prieš Hitlerio gruobuo- 
nišką politiką ir kitus žiaurius 
veiksmus visame pasaulyje, tai
gi ir Amerikoje, buvo stipri prie
šinga idealistinė politika ne vien vo kolegų tarpe. Kas gali į uni- 
hitlerinių, faišastinių kraštų at- versitetų ir miestų bibliotekas 
žvilgiu, bet ir tų, kurie tokiais įnešti lietuviškų leidinių, būti- 

komunisti- nai tą tepadaro.
Turime daug išsimokslinusių 

vienintelė atominės profesionalų, gydytojų, teisinin- 
bombos savininkė tada jautėsi kų, verslininkų, gailestingųjų se- 
pačioje galybės aukštumoje.

Dabar jėgų santykis yra kiek 
pasikeitęs, nors Amerika ir nė
ra praradusi pirmumo. Ūkiniai 
sunkumai, ypač ryšium su ži- je turi daug progų kelti lietu- 
balo kainų kilimu, Ameriką ver
čia daugiau savo dėmesį koncent 
ruoti į vidaus gyvenimą ir kiek 
galima turėti ramesnius santy
kius su užsieniu. Iš dalies ypač 
prie Kissingerio iš idealistinės 
politikos kai kada sukama prak
tiškuoju keliu.

♦

Todėl ir laisvės siekiančiai lie
tuvių tautai, mūsų gana gausiai 
išeivijai labai svarbu viską taip

pat keliais suko
nės agresijos. Amerika, karo nu
galėtoja,

Spaudoj ir gyvenime

ETNINIO PAVELDĖJIMO STUDIJŲ 
KONFERENCIJOS ATSPINDŽIAI

(Pabaiga)

Sunku suderinti sieikinms

L. RASLAVIČIUS

kai redakcijai padės ugdyti 
mums palankią visuomenės nuo
monę, kuri buvo stiprus veiks
nys ir S. Kudirką išlaisvinant 
iš Sovietų Sąjungos kalėjimų.

Mūsų lektoriai ir profesoriai 
neturi užmiršti lietuviškos pa
reigos universitetų salėse ir sa

serų, menininkų, rašytojų ir 
daug kitų. Kiekvienas savo ati
tinkamos organizacijos susirin
kimuose, savo sąjūdžio spaudo-

Šiuo klausimu nuomonės pa
siskirstė. Ypač tos grupės, ku
rios įtrauktos į daugelį projek
tų, norėtų, kad apie juos būtų 
studijuojama iš visų pusių. Kai 
Stephens, Rhode Island viešųjų 
mokyklų superintendento įstai
gos atstovas pareiškė, kad yra 
skirtumas tarp Hartfordo ir 
South Haveno airių, man to jau 
buvo per daug ir, paprašęs žo
džio, apeliavau į visus konferen
cijos dalyvius, pareikšdamas, 
kad grupėms, kurių kilmės kraš 
tai yra laisvi, kaip Prancūzija, 
Vokietija, Italija ar Airija, ši
tos etninių studijų programos 
yra daugiau lyg ir pasigardžia
vimas, kai tuo tarpu pavergtom 
tautom, kaip pabaltiečiams, jos 
yra labai svarbios, nes jų dė
ka mes tikimės, kad visi JAV 
moksleiviai sužinos ne tik apie 
pabaltiečių įnašą į šio krašto 
kultūrinį, ekonominį ir politinį 
gyvenimą, bet svarbiausia ir 
šiuos kraštus ištikusį likimą. To
liau apeliavau į tas priveligijuo- 
tas grupes atsisakyti liuksuso 
studijuoti niuansinius, ne esmi
nius skirtumus, o vietoj to pa
rodyti daugiau deramo dėmesio 
pabaltiečių likiminėms proble
moms išryškinti.

Po šios mano gerokai emoci
nės apeliacijos viena delegatė iš 
Naujosios Anglijos pareiškė, 
kad, svarstant jų projektą 
ir atrenkant studijuotinas gru
pes, estų atstovas tais pačiais 
žodžiais apeliavęs, bet ir ten es
tams nepavykę patekti į išrink
tųjų tarpą. Mano ir mano kole
gų dideliam nustebimui, South 
Illinois universiteto Carbondale 
latvis profesorius Alfreds Stran- 
manis pareiškė, kad pabaltiečiai 
yra susilaukę pripažinimo, nes 
jų tautiniam veikimui prie jo 
universiteto suteikta finansinė 
parama, kad tas teatras pasta
tysiąs 3 pabaltiečių autorių dra
mas ir su tokiu repertuaru gast
roliuosiąs po visą Ameriką, 
"What is he trying to do?”,

nešioja “de tautės” choleros baci
los. Kaip jūs savo vedamajame 
“Tragic Story” nurodėte, Ameri
kos laivyno pakrančių sargyba 
grąžino pabėgėlį, kuris, siekdamas 
laisvės, Amerikos vandenyse nušo
ko nuo Sovietų laivo. Šio įvykio 
karti ironija pasirodė dabar, kai 
sužinojome, jog jūrininkas Simas 
Kudirka gimimo teise yra Ameri
kos pilietis. Tai iš tikro tragiškas 
įvykis: amerikiečiai rusams per
duoda amerikietį, kurį jie sumušę 
iki sąmonės netekimo ir paskui 
Amerikos kompanijų pastatytais 
keliais išgabena į Sibiro kalėjimą.”

kumštelėjo man šalia sėdėjęs ] 
kaimynas. Pasibaigus sesijai, < 
šis profesorius, priėjęs prie ma
nęs, sako: “You understand why 
I told that?!" Aš vos įstengiau . 
pratarti: “Yes, yes”, ir nusisu
kęs nuėjau, nes man netilpo gal- 
vdj mintis, ar čia buvo papras
čiausias nesusigaudymas lygin
ti universitetinio teatro vienerių 
metų gastroles keliuose mies
tuose su tekstine ir vaizdine va
dovėlių, skaidrių, filmų, video 
juostų medžiaga, nušviečiančia 
Pabaltijo valstybių išnykimą iš 
Europos žemėlapio ir tų tautų 
valstybines bei tautines aspira
cijas, ar apsvaigimas ta “didele 
laime”, kaip 19,000 dol. subsi
dija 3-jų dramų pastatymui. 
Mano galva, tai buvo tik išsišo
kimas. Užuot parėmęs mano a- 
peliaciją į visus dalyvius, nes 
aš kalbėjau už visas 3 Pabalti
jo tautas, jis savo pastabomis 
sumažino tos apeliacijos įspūdį.

Svečiai kalbėtojai

Antros dienos pirmoje pilna
ties sesijoje turėjome du svečius 
kalbėtojus: prel. Geno Baroni, 
atstovaujantį Center for Urban 
and Ethnic Al'fairs, VVashing- 
ton, D. C., ir dr. Carter Collins 
iš National Institute of Educa- 
tion, Washington, D. C. Į pro
gramą įtrauktas trečiasis sve
čias kalbėtojas — Michael No- 
vak iš Rockefeller Foundation, 
New York, N. Y., neatvyko. Ir 
labai gaila, nes ijs būtų nušvie
tęs būdus, kaip gauti to fondo 
paramą kokiam didesnės apim
ties etniniam projektui. Teko 
patirti, kad kelios tautinės gru
pės jau yra gavusios po dides
nę subsidiją. Lenkai yra viena 
iš tų grupių.

Prelatas Geno Baroni, etni- j 
nių reikalų gynėjas, kuris savo i 
laiku yra buvęs pakviestas pre- i 
zidento Nixono pareikšti nuomo- į 
nę etninių studijų klausimais, 
savo sąmojum perpintoje kalbo
je ryškino reikalą pažinti savo 
etniškumą ir nesigėdyti būti ki
tokiu, o taip pat susipažinti ir 
su kitų etninių grupių proble
momis. Tokiu vieni kitų pažini
mu iš pačios vaikystės dienų iš
augsiąs darnus sugyvenimas ir 
išnyksiąs vienų kitais nepasiti
kėjimas.

Dr. Carter Collins kalbėjo a- 
pie jauno žmogaus, augančio 
geto atmosferoje, žalojimą. Jis 
nes’ūlė būdų, kaip tą žalojimo 
procesą sulaikyti, tik atkreipė 
dėmesį į faktą, kad koncepcinė 
etninių studijų pusė ne visai 
tvarkoje. Pagal jį juodiesiems

nereikia "black studies”. Baltie
ji turėtų susipažinti su juodųjų 
problemomis ir kultūra, o juo
dieji su baltųjų. Bet juodieji bal 
tųjų reikalus pažįsta iš bend
rųjų mokslo disciplinų. Pagal 
jį, atsilikimas moksle maža ką 
turi bendro su kultūriniais gru
pių aspektais, tai esanti beveik 
išskirtinai ekonominė problema. 
Esą, pačių neturtingiausių tėvų 
vaikai labiausiai atsilikę moks
le. x

Jis palietė ir daugelio kelia
mą baimę, kad šios studijos gali 
privesti prie dar didesnio nesu- 
gyvenimo ir susiskaldymo. Pa
vyzdžiu panaudojo Brazilijos vo
kiečius, kurie prieš II-jį pasau
linį karą ten buvo Vokietijos 
kolonistinė grupė, neturėjusi 
jokio lojalumo savo gyvenama
jam kraštui. H-po karo išdavoje 
vokiečių tautinė dvasia sumen
kėjo ir jie pasidarė brazilų tau
tos dalimi.

Tačiau prel. J. Baroni tą su
siskaldymo baimės tezę atmetė, 
pavyzdžiais pavaizduodamas, 
kaip senesnieji pirmos generaci
jos imigrantai, nors vos pajėg
dami šiaip taip susikalbėti, ne
bijojo kitų grupių ir buvo labai 
patriotiškai nusiteikę, kai tuo 
tarpu 3-čios ar 4-tos kartos Imi
grantų vaikai turi bijoti naktį 
patekti į kitos etninės grupės a- 
pylinkę (čia jis suminėjo juo
duosius panteras, kaip pavyz
dį).

Dr. E. Kolyszko, etninių grupių 
Chicagos projekto direktorius.

Spaudos įta/ca

Jo receptas jau buvo minėtas 
anksčiau. Toliau diskusijose, ap
tariant kliūtis etniniam klestė
jimui, prel. G. Baroni sutiko, 
kad kai kuriais atvejais tam tik
rose vietovėse ir Bažnyčia yra 
vienas iš tų etniniam reiškimui- 
si priešingų veiksnių. Dr. Biga- 
low pareiškė, kad didžioji kraš
to spauda dažniausiai yra nepa
lanki etninių studijų puoselėji
mui ir tai sudaro sunkumų kal
bantis bu senatoriais ir kongres- 
manais, nuo kurių nusiteikimo

viškus reikalus. Pagaliau ir dar
bovietėse savoje aplinkumoje y- 
ra daug galimumų pabrėžti lie
tuvio teisę į laisvą gyvenimą, 
svarbiausia — savoje šeimoje, 
dažniau iškeliant okupantų 
skriaudas ir lietuvio laisvės il
gesį, nuteikti jaunimą ta kryp
timi. O ką jau bekalbėti apie 
jaunimo organizacijas. Visų įna
šas svarbus ir labai reikalingas.

J. Pr.

Laisves netekus
Atsiminimai iš komunistų kalėjimo ir Sibiro
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Ir prie skausmų kalėjime reikia 
prisipratinti

KARTI IRONIJA
atminus įvykius Čekoslovakijoje 
1968 ir šiandieninius sovietų veiks
mus Viduriniuose Rytuose.

Sutikime, kad atominiame amžiu- 
___ _______ _ je didžiosioms galybėms neįmano- 
Btoiy’’. parašė laišką, kuris buvo ma priartėti prie susirėmimo ribos, 
atspausdintas to dienraščio spalio bet vistiek Amerika neturėtų pa- 
19 d. numeryje

Dr. Pamataitis rašo:
“Šaltasis karas baigėsi, bet ne

išnyko jo priežastys — susikertan
čios filosofijos bei jų taikymas 
praktikoje. Gausūs pranešimai iš 
Sovietų Sąjungos mus informuoja 
apie ten vykdomus žiaurumus prieš ; 
įtakingus Sovietų žmones, katalikų 
Bažnyčią. Rusijos žydus ir kitus. 
Maskvos pažiūrą į užsienio politi
ką pilniau galima suprasti tik pri-

Dr. Petras Pamataitis, LB San-į 
ta Monicos apyl. vicepirmininkas 
ir Talkos Lietuvai komisijos narys, 
atsiliepdamas į Los Angeles He- 
rald-Examiner vedamąjį “Tragic 
Story’’,

i miršti savo 200 metų principų ir 
Į ideaių. Amerika visai neturėtų par
duoti Sovietams kviečių, nekalbant 
jau apie juokingai žemas kainas, 
turėtų visoms kompanijoms už
drausti su Sovietais prekybą, ypač 

| statymą ir išvystymą rafinerijų bei 
transportacijos Sibire. Tų projek
tų nepajėgi Sovietų sistema pati 
negalėtų įvykdyti. , .. įeiaes. am lovos aiBet šio tipo bendradarbiavimo , ...
liga plinta mūsų pačių tarpe. Ją iš- i tvarkyti nepajėgiu.

Po juokingo tardymo tą naktį negalėjau užmigti. 
Visokios mintys ir sapnai, kaip prabėgantys miražai, 
neleido akių sumerkti, pailsėti. Rusiški enkavedistai, į 
apskrities saugumo įstaigą sulindę, be jokio pagrindo 
siuntinėja savo patikimus durnelius po apskritį “prie
šų” ieškoti, apgaulingu būdu areštuoti, į kalėjimus už
darinėti ir dar net pasiunčia kalėjime uždarytą žmo
gų tardyti, klausinėti apie tai, apie ką tas pasiųstas 
durnelis klausinėto jas jokio supratimo neturi.

Rodos, kalėjimo nakties tyluma leistų žmogui pa
miegoti, pailsėti, bet kur tu pirmomis kalėjimo nak
telėmis miegosi? Kalėjimo naktinio budėtojo raktų 
žvangėjimas ir didžiųjų durų “simfonija” širdį kaip 
peiliais bado, nes kiekvieną naktį vis atveža naujas 
nekaltas aukas, atskirtas nuo šeimų, giminių, pažįs
tamų, pasotinti atėjūnų žmogėdrų laisvės naikinimo 
apetitą.

Rytą išgirdau švilpuką keltis. Dar lovoje gulėda
mas, mėginau atsikelti, bet dideli skausmai neleidžia 
pasijundinti. šiaip taip nuo lovos kojas ant žemės nu
leidęs, ant lovos atsisėdu, bet pasikelti ir Lovą susi-

Vakarų Vokietijos įstaigos stengiasi perauklėti kalinius, kad jie taptų 
darbingais žmonėmis. Frankfurto am Main kalėjimo administracija 
mielai išleidžia kalines be palydos į miestą, kad jos ten galėtų lankyti 
kursus ir įsigyti profesiją. Nemažas kalinių skaičius pasirenka gailes
tingos sesers profesiją. Atvaizde matome moterų kalėjimo pastatą.

pareina lėšų skirstymas.

Tada aš jo paklausiau, kodėl 
į šią konferenciją nebuvo pa
kviesti didžiosios spaudos atsto
vai. Kaip į daugelį mano tiesių 
paklausimų, atsakymas buvo iš
sisukinėjantis, kad, esą, Wash- 
ingtone kasdien vyksta po kelio
lika konferencijų ir spaudos at
stovai labai renkasi, kur eiti ir 
kur ne ir, kad, jo manymu, jie 
nebūtų atvykę.

Vėliau, po posėdžio, kalbėda
mas su manim atskirai pridūrė, 
kad pakvietimas spaudos atsto
vų galėtų būti interpretuojamas 
kaip “bobbying” už etnines stu
dijas ir kad jiems "visuomenės 
tarnams” tai yra neleistina. Ta
da aš atšoviau, kad kokia nors 
organizacija, kad ir prel. G. Ba- 
roni atstovaujamoji, galėjo juos 
pakviesti, jei bent kiek intereso 
iš jų pusės būtų parodyta šios 
konferencijos iškėlimui į viešu
mą.

1

r ctSn

mojančia Šiuos projektus, kuri 
ne tik neduoda bendros kryp
ties projektams, bet net bijo 
pakviesti spaudos atstovus to
kio masto konferencijos aprašy
ti.
Turėkime vilties, kad pasiskai

tę apie save, kad ir lietuviškame 
laikraštyje, gal pradės biuro
kratai galvoti "tikrojo pasau
lio" sąvokomis. To mes jiems 
ir linkime.

Iš PASAULIO VYSKUPU 
SINODO DARBŲ

B kardinolų ir vyskupų, ku
rie kalbėjo Sinodo posėdyje, pa
žymėtinas Belgijos kardinolas 
Suenens, atkreipęs dėmesį J pa- 
tį Evangelijos skelbimo pa
grindą. Pasaulio evangelizacijos 
pagrindas yra nuolatinis Kris
taus buvimas ir veikimas Baž
nyčioje. Pats Kristus vidiniu 
Šventosios Dvasios veikimu pa
žadina žmonių tarpe Evangeli
jos skelbėjus, pats Kristus juos 
įkvepia, juos veda ir drąsina ko
voje su kliūtimis. Tačiau, — pa
žymėjo kardinolas Suenens, — 
čia reikia išvengti dviejų kraš
tutinumų: iš vienos pusės rei
kia išvengti atitrūkimo nuo kon
krečios pasaulio ir gyvenimo 
tikrovės, iš kitos pusės, reikia

Asmeninių kontaktų svarba

Iš prel. G. Baroni kalbos iš
ryškėjo tokia situacija liečian
ti spaudą. Norint ką iš etninės 
srities prastumti, reikia veikti 
per asmeniškus kontaktus laik
raščių redakcijose. Kai po ilges
nių derybų su savo pažįstamais
Nem York Times dienraštyje, išvengti atitrūkimo nuo Kris- 
jam pavyko sudominti redakto- Į taus, nes krikščionybė be Kris- 
rių, tai net visas puslapis buvo taus yra pasmerkta sunykimui, 
paskirtas etninėms temoms su 
iliustracijomis, tada ir Wshing- 
ton Post kreipėsi į jį su prie
kaištais, kodėl ne jų laikraščiui 
buvo suteikta informacija, nes 
jie būtų mielai atspausdinę.

Ironiškoji dalis glūdi fakte, 
kad jis kaip tik pirmiausia buvo 
kreipęsis į Washington Post ir, 
jo redaktoriams nesutikus, jis 
kreipėsi j New York Times.

Nors ir padrikos mintys, bet 
manau, kad jos padės susida
ryti geresnį vaizdą, negu jis iki 
šiol buvo apie etnines grupes, 
etnines studijas ir vykdomus 
projektus. Didelis nusivylimas 
Washingtono įstaiga, administ-

Umtali vyskupas Lamont iš 
Rodezijos pabrėžė, kad Evange
lijos skelbimo negalima atskirti 
nuo pagrindinių žmogaus ir tau
tų teisių gynimo. Evangelijos 
skelbimas turi būti neatskiria
mai susietas su konkrečiu tikėji
mo liudijimu socialiniame ir neit 
politiniame gyvenime.

Žymusis prancūzų biologas 
prof. Lejeune, kalbėdamas apie 
gyvų organizmų paslaptį, vedan
čią į protavimo stebuklus, išky
lančią į tarpusavio meilę ir he
roizmą, pabrėžė, kad gyvybės 
pagrinduose žmogaus protas ne
išvengiamai atskleidžia planą, 
mintį, idėją, kuri yra dieviško
sios minties atspindys. ‘Kzl.

Kaliniai vienutės duris pradarę, pusryčius atnešę, 
žiūri į mane ir klausia.

— Kas Tamstai atsitiko? Ar susirgai?
— Negaliu pasijudinti. Skausmai visą kūną kaip 

peiliu piausto.
— Tai nieko blogo, praeis. Nervinė liga. Perdaug 

nesijaudink. Stenkis palengvėle judėti.
Kaliniai pusryčius ant staliuko padėjo, lovą su

tvarkė, pagelbėjo man prie staliuko ant kėdutės atsi
sėsti ir išėjo.

Ant kėdutės sėdėdamas, į stalą įsikibęs laikausi, 
kad nejudėčiau. Laukiu, kad greičiau leistų į prausyk
lą atsigaivinti.

Netrukus ir prižiūrėtojas, vienutės duris atida
ręs, ragina eiti į prausyklą.

— Į prausyklą noriu nueiti, bet negaliu atsikelti, 
skausmai neleidžia man pajudėti.

— Kibk į mano ranką, padėsiu Tamstai į prau
syklą “nusivairuoti”.

Į prausyklą lyg per lazdas ir per akmenis nuėjęs, 
galvoju:

— Gyventi ar šaltam vandeny į kamuolį "susi
riesti”.

Atsisukau šalto vandens kraną ir pradėjau praus
tis, judėti. Pajutau, kad šaltas vanduo lyg ir pradėjo 
šilti, malonesnis pasidarė, net ir prakaitas pradėjo bėg
ti. Į vienutę jau be prižiūrėtojo pagalbos grįžau.

Kalėjimo felčeris, senas kalėjimo tarnautojas Ke- 
valaitis atnešė vaistų nervams nuraminti.

— Nenusimink, — sako Kevalaitis, — skausmai 
nustos kankinę. Tokiomis ligomis kalėjimo naujokai 
dažnai suserga, bet nuo jų nemiršta. Beeinant pasi
vaikščioti, matyt, skersvėjis pagavo. Skausmams nu
raminti paliksiu bonkutę vaistų; vakare vieną valgo-

mųjį šaukštą paimk. Ir išrašysiu leidimą dienos metu 
į lovą atsigulti ar ant kėdutės sėdint, alkūnėmis j 
stalą atsiremti...

Pirmieji pergyvenimai kalėjime

Pirmosios kalėjime dienos laisvės netekusiam 
žmogui labai sunkios ir kankinančios. Jautiesi, lyg ko 
brangaus gyvenime netekęs. Kaip paukštelis ar žvėre
lis, narve uždarytas, blaškais, mintimis ieškai būdų 
per duris ar per langą greičiau iš čia išskristi. Mažoje 
vienutėje nuo žmonių atskirtas, jauti, kad iš visų pu
sių tokių pat žmonių esi sekamas, kad tu žmogaus 
nepamatytum, su juo nepakalbėtum, raminančio žo
delio neišgirstum. Dienos metu vienutėje buvo leidžia
ma du darbus dirbti — vienutės grindimis pavaikš
čioti ir prie stalo ant kėdutės pasėdėti. Koks didelis 
malonumas būdavo, kai rytą leisdavo iš prausyklos 
į vienutę kibirą vandens atsinešti, šlapiu skuduru 
grindis išsiplauti, šį darbą atlikęB, nors menkai va
landėlei viską užmiršdavai, lengviau atsidusdavai, pa
galvodamas, kad, jeigu nori žmogų fiziškai ir dvasiš
kai sužlugdyti, neleisk jam judėti, dirbti, su žmonė
mis susitikti.

Kartais iš vienutės aplinkos mintimis išskrendi 
pasidairyti, kas už kalėjimo vartų dedasi. Bet visos 
tos tavo mintys ir svajonės vienutės duryse ir lange 
pasilieka. Per vienutės langą kasdien pamatai po ka
lėjimo kiemo aikštelę vaikščiojančius, dar papildomai 
į kalėjimą atvežtus pažįstamus ir nepažįstamus žmo
nes: buvusius valstybės tarnautojus, mokytojus, ku
nigus, ūkininkus, net ir mokyklų mokinius, kurių skai
čius kas dieną didėja.

IBus daugiau).
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MOKYKLOS PIETŪS

Sv. Kazimiero lit. mokyklos 
komitetas šį sekmadienį, lapkri
čio 10 d. naujosios parapijos sa
lės valgykloje rengia pietus, ku
riuose Lietuvių dienos parodos 
lankytojai ir visi Clevelando lie
tuviai galės gardžiai papietauti, 
nes meniu bus labai platus. Tė
vų komitetas, kuriam vadovauja 
prof. dr. R. Kašuba, maloniai 
kviečia visus atsilankyti į pietus. 
Pietų pelnas eis lituanistinės mo
kyklos išlaikymui. Kaip žinome, 
& Kazimiero mokyklą lanko 102 
mokiniai.

imu aktyviame akademiniame gy- 
I venime buvo apdovanoti Iškilių- 
i jų dėstytojų diplomais ir po 1000 
dol. pemijomis. Jų tarpe ir prof. 
dr. R. Kašuba. J spalvingas iš
kilmes buvo pakviesta ir dr. Ka- 
šubos motina. Premijų laimėto
jus atrinko universiteto profesū
ra, administracijos ir studentų - 
alumnų komitetai. Sveikiname 
prof. R. Kašubą!

I LIETUVIU DIENAS 
ATVYKSTA RAS. A. BARONAS

Tradicinės Clevelando lietu
vių dienos šiemet rengiamos lap
kričio 9 ir 10 dienomis Dievo 
Motinos nuolatinės pagalbos pa
rapijos salėje.

Šeštadienį, lapkr. 9 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių dienų programoj 
dalyvauja rašytojas - humoristas, 
’Draugo Spyglių ir dyglių redak
torius Aloyzas Baronas, kuris 
skaitys savo humoristinės kūry
bos ir Clevelando Ramovėnų cho 
ras, vadovaujamas muz. Juliaus 
Kazėno, padainuos naujų dainų 
ir ištraukų iš operų.

Veiks bufetas su gėrimais ir 
vaišėmis. Apylinkės valdyba vi
sus, norinčius dalyvauti prie di
džiojo vaišių stalo, prašo praneš
ti LB apylinkės valdybos na
riams Juozui Žilioniui, tel. 486- V J lito A11AZJNJ LVTJ Lį 1.U1JUU A* j-  -------------***.vj5

5275 ar Stasiui Astrauskui, tel. ■ komitetas surengė jaukų po- draugais prašomi atvykti į fes- 
943-5948. Pas šiuos valdybos na- įūvį. Dalyvaujant Antanui ir tivalį. Festivalis trufks tiktai per 
ri’us taip pat galima įsigyti ir bi- Vitalijai Tamulioniams, naujo-, porą valandų.

Klebonui į pagalbą .porai mė
nesių atvyko kun. Boleslovas

lietus ipo 4, 3, 2 ir 1 dol. r _ 2 '__ L .1____ , ‘
Sekmadienį, lapkr. 10 d. nuo nėms, kviestiems svečiams, .mo

li vai. iki 6 vai. p. p. n. para- Rytojų tarybai bei komiteto na- 
pijos salėje ruošiama didelė ir rjams su šeimomis, buvo pagerb- 
idomi meno kūrinių, gintaro, au- ta dr. Danguolė Tamulionytė, 
dinių, medžio drožinių ir kitokių įsigijusi filosofijos daktarės laips

nį Western Reserve universitete. 
1 Prie turtingo vaišių stalo Vysk, 
į Valančiaus lituanistinės mokyk-' 
į los vedėja A. Balašaitienė atida-1 ____  _ __ _ _____
lė iškilmingą pobūvį, pirmoje ei Kazys Krašinskas, Brooklyn, N. Y. 

it •• ii* I TjAiVas C!liizw» T>qįleje pagerbdama naujosios daikta-;

dailės dirbinių paroda. įėjimas i 
parodą laisvas.

PAGERBTAS DR. R. KAŠUBA

Prieš 10 metų įsteigtas Cleve- 
lando valstybinis universitetas, 
kuriame studijuoja 16.000 stu
dentų ir mokamąjį personalą su
daro 600 dėstytojų. Jų tarpe dės
to ir prof. dr. Romualdas Kašu
bą, nuo 1972 metų .pakeltas į pil
nus profesorius.

Prof. R. Kašuba yra registruo
tas profesinis inžinierius, įtrauk
tas į American Meri and Women 
of Science sąrašą, priklauso eilei 
profesinių ir garbės korporacijų, 
aktyvus Lietuvių inž. ir arah. są
jungos narys. Pagal Cleveland 
Statė university informacija spau 
dai, dr. Kašuba yra vienas iš pa
grindinių Optimum Metric Fas- 
tener sistemos išvystytoj ų, o 1972 
metais buvo vieųas iš Inter na
ilonai Conference of Gearing 
and Transmissions. Prof. Kašu
ba yra parašęs eilę mokslinių 
straipsnių iš mašinų dinamikos 
srities. Dabar dr. Kašuba, pagal 
NASA sutartį atlieka dantračių 
dinamikos tyrinėjimus.

Clevelando valstybinis univer
sitetas savo pirmojo dešimtme
čio sukakties proga atrinko tris 
profesorius, kurie savo pavyzdin
gu dėstymu, savo moksliniais 
darbais ir universiteto dalyvavi-
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FRANK'S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ODOS - 
PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Instituto garan
tuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pažįstamiems ir sau. 
JIB 8 oz., 16 savaičių vartojimui. Jūsų užsakymus siųsti su 
$6.00 apmokėjimu — JTB LABORATORY, 1437 So. 4Oth Avo., 
Cicero, IU. 60650. JIB Atstovybė, 2408 Daugall R<1., VVindsor, 12, 
Ont., Canada. JIB Skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10 
W. Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
50tb Avė. & I4th St., Cicero; 1640 W. 47th St., Chicago, 2923 N. 
Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago ir t. t.

Dr. D. Tamulionytė

NAUJOS FILOSOFIJOS 
DAKTARĖS PAGERBIMAS

Spalio 27 d. Šv. Jurgio parapi- Tuo būdu bus padėta išmokėti 
jos — Vysk. Valančiaus lituanis- vyskupijos ir seminarijos kvotas, 
tinės mokyklos bibliotekos patai- Festivaly bus vaišių bufetas ir ka
pose dr. Marijai Danguolei Ta- lakutų Padėkos dienai trauki- 
mulionytei pagerbti lituanisti-(mas. Visi parapiečiai, kurių dar 
nės mokyklos mokytojų taryba ir priskaitoma arti 500 šeimų, su

sios daktarės tėvams, jos gimi-j

Į

; Juozas Lekas, Chicaga; Sergijus Ra-
—t- x—o----------------------------— ■ dzvicka*. Chicaga; Sta*ys ir Anasta-
rės tėvus, V. Tamulionienei įteik-1 Baitušiai, Dorchester, ma.; Rota
dama Lietuvos pievas primenan
čių ramunių puokštę, o A. Ta- 
mulioniui prisegdama raudoną 
gvazdiką prie švarko atlapo. 
Šampano taurėms putojant, bu
vo sugiedota Ilgiausių metų. Svei-

GĖLĖS 
BEVERLY HILLS G&LINYčlfi 
2443 W. 63rd Street, Chicago, III.

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

ir kitokioms progoms

MOVI NG
MEKENAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai Ir pilna aĮnlrauda.

1EL. — W A 5-8063

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Drauge galima gauu vinoiuų 

vizitinių kortelių, atspausdintų 
įvairiom raidėm. Kainos visiem* 
prieinamos. Greitai atliekama* už 
sakymas.
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Dr. M. D. Tamulionytės pagerbimo vaišėse. Matyti vidury Danguole, 
šalia seserys dr. M. Žilinskienė ir S. Radzevičiūtė. Kairėje St. Barzdų, 
kas. Nuotr. VI. Bacevičiaus

kinimo kalbą sakė tėvų komiteto 
pirmininkas V. Palūnas, o simbo
linę ir praktišką dovaną — gin
taro puošmenų komplektą — 
dr. Tamuilionytei įteikė komiteto 
atstovė E. AlŠėnienė. Toliau šil
tu žodžiu garbingą viešnią pa
sveikino Šv. Kazimiero mokyklos 
vedėjas Pr. Karalius. Vietoj kal
bos, Stasys Barždiukas pasiūlė dai
ną. Šeimos narių vardu padėkos 
žodį tarė dr. Tamulionytės teta 
S. Radzevičiūtė ir A. Tamulionis. 
Pabaigoje šiltu žodžiu visiems pa 
dėkojo pobūvio kaltininkė. Kun. 
Petras Dzegoraitis progai pritai
kintomis maldomis prieš ir po 
vaišių rimtai užbaigė jaukų ir iš
kilmingą pagerbimą.

A. B.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS
ŽINIOS

Šv. Jurgio parapijos metinis 
festivalis įvyksta lapkričio 17 d., 
sekmadieni tuojau po lietuviško
sios sumos. Loterijos laimėjimų 
paskelbimas Į vai. Laimingieji 
bilietų sayininkai galės ląiriiėti 
500, 300 ir du po IOO dol. Kle
bonas Ivanauskas prašo parapie- 
čių nupirkti atsiųstus bilietus.

Su $100. įnašais
Teresė Barz, Woodhaven, N. Y,

-Giedrė DudėnaitB, Menomonęe, WI.; 
Andrius ir Ona Mironai, Los Angeles, 
CA.; Saulius ir Dlemante GrBbllūnal, 
Colorado Springs, CO.; Algimantas 
Svila*. Medway, MA.; Sofija ir Ka
zys Bielskial, Chicaga; Povilo Nor
kūno, Sibiro Kankinio, atm. Įn. — 
Įraše sūnus Benediktas, Mich.: Anta
nas Matulis, Dotroft, MI.; Alfonsas ir 
Aleksandra Baikos, Boston, MA.; 
Liet. Inž. ir Arch. S-gps Moterį; pa- 
galb. Vieneto V-ba.. Chicaga: Petras 
Fabijonams, Kenosha, WL; Viktoras 
ir Ona KažemSkaičiai. Racine, WI.: 
Fabijono Ir Jadvygos Ttadavlčiu atm. 
Įn. — įrašė P. ir J. Janušoniai, Da- 
iisman, WT.; Kankinio Simo Kudir
kos vardo .įn. —; įraše P. ir J. Janu- 
tonini, Dousman. WT.; Zenonas Bu
kauskas, Kenosha, WT : Laima Pupe- 
lyta. Cicero. IL; J. TautkeVičlus. V 
VokiėtHa: Vitą Paukš'tėlv^, Racinė, 
WT.: ,\gota Žižminskaitū Racine, 
WT.: Sa-liamono Baltūsio atm. in. — 
įraM dukters Genovaitės šeima Ir 
našle žmona, Kenonhn. WT.; Taniuos 
Kleinotaitės - JoTnantippės atm. įn. 
— aukoto P. ir F. Kleinotai. Racine. 
WI.: Julijona JackeMčienė: Chicaga: 
Jono Svobono atm. įp. aukojo duktė 
J. Jankevičiene ir vaikaitis Reginar- 
das Gibartas, Chicaga; ,Petronėlės 
šuopytės atm. įn. — L.M.K.F. Water- 
būry Klubo naa-Ge; Korporacija "RO- 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA LAIDA

\ Išleista
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBES
Mecenatas — Prel. Juozas Karalius

Naujasis Testamentas yra praktiško formato: įrištas kietais virše
liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina.

Gaunama “DRAUGO” knygyne
Kaina — $5.00

(Ulinota gyventojai prąšoml pridėti 50 centų mokesčiams ir per
siuntimui; kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus.)

Getą proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit užsakymus:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Chicago, Illinois 60629

Liubauskas. Taryba ir klebonas 
deda pastangų gauti nuolatinį 
vikarą.

Parapijos taryba, kuriai dabar 
pirmininkauja Zenonas Obele- 
nis, turėjo savo .posėdį ir su kle
bonu aptarė aktualiausius para
pijos reikalus. Į posėdį buvo at
vykęs ir naujosios parapijos kle
bonas kun. G. Kijauskas, SJ.

Taryba nutarė kavutę po lietu
viškų .pamaldų sudažninti. Anks 
čiau būdavo tiktai vieną kartą 
per mėnesį. Pereitą sekmadienį 
kavutėje dalyvavo didelis para- 
piečių būtys. Buvo atvykęs 
kleb. kun. B. Ivanauskas.

ir

18.000 DOL. LIETUVIŠKIEMS
REIKALAMS

Lapkričio 2 d. Ohio Liet. Gyd. 
draugija turėjo savo metinį su
sirinkimą ir pobūvį. Dr. Vikto
ras Čeičys susirinkime kalbėjo 
mediciniškais klausimais, buvo 
aptarti draugijos reikalai. Susirin
kimui pirmininkavo dr. Nelė 
Juškėnienę.

Tradiciniame metiniame gy
dytojų pobūvy dalyvavo daug lie 
tuvių daktarų su šeimomis, 
kviesti svečiai ir jaunimas. Šie
met Clevelando daktarai padarė 
didelę staigmeną Clevelando liet, 
jaunimui, visus pakviesdami da
lyvauti vakarienėje, programoje 
ir šokiuose nemokamai. Reikėjo 
tiktai užsiregistruoti iš anksto. 
Tokių iš anksto užsiregistravusių 
skaičius pasiekė 85, o į vakarienę 
atvyko gerokai .per šimtinę, ne
skaitant to sport. jaunimo, ku-

(Nukelta į 5 pusi.)

MUVA”, Chicaga; Petras ir Veronika 
Pedaginskal, Aurora, IL.; Petras Ir 
Ona Žilinskai, Lyndhurst, OH.; Simo
nas ir Stasė Laniauskat, Euclid, OH.; 
Jurgis ir Elena Malskial, Cleveland. 
OH.; Alfonsas Ballūnas, Euclid, OH.; 
Eugenijus ir Regina šilgaliai, Euclid, 
OH: Bronius Ir Elena Nainiai, Cleve
land, Oit.; Andrius R. Bridžius, Cle- 
vela.nd. OH.; Kazio Augulio atm. įn. 
— aukojo Liuda Augulienė, Cleve
land, OH.; Broniaus Griciaus atm. 
įn. — aukojo Uršulė Gricienė, Cle- 
vąland, OH.; Bena^fo Marinos, Sibiro 
Kankinki, atm. įn. — aukojo M. Ir 
O. Na.umanal, Cleveland, OH.: Pra
nas, Šarūnas ir Elena Stempužlal, 
Cleveland, OH.; Kazys, Petras Ir Ur
šulė Gaižučiai, Eualld. OH.: Kazys 
ir Stasė žiedoniai, 'iViiloughby Hills, 
OH.; Juozas Duleba, Cleveland, ,OH.; 
Simas M. Paulius. Chicaga: Ona 
Paulienč, Chicaga; Rožė Kriaučiūnie
nė, Chicaga; Eduardas Petkevičius, 
Cleveland, OH.; Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija, Italija: Egle 
Juodvallkytė, E. Chicago, IN.; Algi
mantas P. ir Virginija Gureckai, 
Qxon Hįll, MD.; Kazys ir Juzelė Lau
kaičiai. Hinadale, TV t Raimundas ir 
Rita Gramai, Chicaga: Longinas 
švelnia, Needham, MA.; Jackus Son- 
da, Boston. MA,; Juozas. Liutkenls, 
Chicaga; Petro Martlnėno atm. įn. 
—- aukojo J. Liutkenis, Chicaga; An
tanas Šidlauskas, Woodhaven, N. Y.; 
Jonas Beinoris, iVaterbury, CT.; Ele. 
na Juknevičienė, Chicaga: inž. Petro 
Pauliukonio atm. įn. — aukojo Jonas 
A raųllnkonis, Worcester, MA..; Vy
tauto šalčiaus atm. įn. — laukojo 
Irena šalčius, Chicaga.

Bus laisvas užArti mūsų.

KAI NORITE ŠEDEVRŲ
4 K kamb. 16 metų mūra* ir gara

žas. Našlė atiduoda už $15,000.00
2 butų mūras Ir 8 kamb. base- 

mente. Garažas. Arti ofiso $28,500.00.
2 butų, 18 metų mūr. Tviska Iš 

lauko Ir viduj. Arti Marta. H. S. 
$34,000.

3 butų “octogon” originalas. Mo
dom. viduj. 3 auto garažas. Gražiam 
Marąuette Pke. $46,500.

2 butų mūr. Nauji 2 gazo šildymai. 
Garažas. 
$32,000.

2 butų mūras — 2 po 5 kamb, at
skiri šildymai. Prie Parko. $26,000.

10 butų mūr. 2 auto mūro gara
žas. Naujas gazo šildymas. Alumin. 
langai, 60 p. lotas. Arti mūsų. 
$77,000.

Medinis apkalta* 2 butų švaru* na
rna*. Naujas gazo šildymas. 50 p. 
lotas. Garažas. Marąuette Pke. 
$13,500.

Didelis 5 kamb. octogon, mūra*. 
Kabinetų virtuvė, naujas gazo šildy
mas. Garažas. Prie “Paramos”. 
$22,5500.

3 butų mūr. ir 2 auto garažas. Arti 
vienuolyno. Tik $80,000.

VALDIS REAL ESTATE
7651 8. Waahtonaw Av. RE 7-7200

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas
Draudimai — Incouie Tax 

Notariniu — Vertimai

BELL REALTY
i. B A C E V 1 C I U S

6455 8. Kedzie Avė.. 778-2233

80th ir Sawyer
Liuksusinė 3-jų miegamų, 18 metų 
senumo rezidencija. Centr. šaldy
mas. 1% vonios. Įrengtas rūsys. 
Dėl informacijos skambint Vytui.
BUD’S REAL ESTATE - 254-5551

Savininkas parduoda kampinį gel
tonų plytų mūr. namą — 2 butai 
po 5 kamb., 3-jų kamb. butas rūsy. 
Gazu apšild. 2 maš. mūr. garažas. 
Kaina $53,000. 7300 S. Rockwell, 
PR 8-0571

MISCELLA N E O U S

i0% — 20% — 30«%, pigiau mok&m 
■iš apdraudė nuo ugnie* ir automo 
dilo :»»

FRANK ZAPOLIS
1208 H Weat 9Bth Street 

Chicago, lilinoia 
Tel GA 4-8954

įvairių prekių pasirinkimas, moto 
ūkiai. Šaldytuvai, maiste*, doleriniai 
CERTTFIKATAI IR AUTOMOBILIAI

OO8MO8 PARCELS ENPRESS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
1501 W. 69th St., Chicago, III. 00029 
Ull 8. Hatated, Chicago, III. 00008 

Tei. WA 0-2737; 254-3320
V. Valentina*

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS
Platmame ir vaškuojame 

visų rtUMų grindis 
BUBNYS — TeL RE 7-5168

HEATING CONTRAOTOR
įrengiu mieste ir užmleaty nauju* 

ar peratntau senu* vteų rūšių namo 
apšildymui pečiu*, alr oondltlontng 
ir vandene boileriu*. Dirbu greit, **- 
žlnlugal ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 Bu. VVueCern Ava. 

Chicago. III. 60609 
Tel. VI 7-3447

TELEVIZIJOS
Spalvoto* Ir paprastos 

Radijai 
Stereo Ir oro vėsintuvai 

Pardavimas Ir taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St. — Tel. 776-1488

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler certlfikatal, maistas, akordeonai. 
2668 W. 69th St. Chicago, III. 60629 

TELEF. — WA 5-2787.

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

823 WEST 34th PLACE
Tel. FRontier 6-1882

50 Ir Washtenaw. Gerai prižiūrėt** 
5 kamb. (3-jų mleg.) mūr. bungalov. 
Su 8 kamb. butu skiepe. Nauja Šili
ma. Garažas. $26,500.

56 Ir Albany. 5 kamb. (2 mleg.) 
mūr. bungalow. {rengta* rūsys. 2 
maš. garažas. $27,500.

67 ir Pulaskl. 15 m. senumo mūro 
rezidencija. 2 dideli mleg. 1% vonios. 
2 maš. garažas. $29,900.

00 ir Roman. 2 po 5 U kamb. 2-jų 
aukštų mūr. Atskiros šlld. sistemos. 
2 maš. garažas. Platus lotas. $53,500.

42 ir Kedzie. Naujai dekoruota* 
2-jų butų po 4 kamb. mūr. Garažas. 
$27,500.

42 ir Campbell. 5 kamb. medinis, 
pilnas beismenta*. Karštu vand. ap- 
šild. 2 maš. garažas. Žemi taksai. 
Kaina $15,900.

68th ir Artesian — 5 butų mūr., 
garažas ir medinis 4 kamb. namai 
prie gatveles, viskas už $45,900.

127-ta ir Archer — parduodama 
10 akrų žemės. Prašo $7,900 už akrų.

71 ir Mnplevvood. 4 miegamų mū
ras, 2 maš. garažas. $19,900.

07 ir “ " * . .............. - - -
gamų, 
$88,500.

70 ir
ras. 18 metų senumo. $48,500.

05 ir Roekwell Mūrinis, 2 po S 
kamb. $29,900.

DRAUDIMAI — INSURANCE

Iawndnle. Liuksusini* 8 mte- 
15 metą senumo mūras. 

Falrfleld. g apartmentų mū-

Namų pirkimas bei pardavimas 
Butų nuomavimas

Namų, mašinų. avetkaUM u- gyvybė*

BUD'S REALTY
BALYS BUDRAITIS

4869 So. Archer Avenuo 
Tel. — 254-5551

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTAJIY PUBL1C

INCOME TAS
Tvarkingai patarnauju visata 

Esta.to reikalais. Be to, čia veikia 
Notarlatas, daromi ir liūdijimai, ver
timai. užpildomi pilietybės pareiški
mai ir įvairūs blanlkai.
4259 So. Maplewood, CL 4-7450

Ręal

2-jų butų Lemonte. 3 maš. garažas. 
Karštu vandeniu šild. gazu. $33,000.

2>A ar S akrai žemės. Jaunas sodas, 
naujas šulinys. Prie Lemonto. $6,000 
akras.

Sklypas Lemonte. ant kalno ąžuoly
ne. $10,000.

ABROMAITIS R. E.
Lemont, III. — 257-6675

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus ir įdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau, taipgi alyvinius 
perdirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — 447-8806

CEMENTO DARBA I
Atitekame visus cemento Ir 

marinimo darbus. 
Nupjauname medžius 
Kreiptis į FRANK 

Tel. 476-4357

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas. įrengiu 
kambarius rūsy. Dalau.
Oginaa. TeL 651-6625 ar 778-0838

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 406S Archer Ava 
Chicago, IIL 00632, teL YA 7-5980

IŠNUOMOJAMA — FOR RKNT

ISNUOM. kambarys ir virtuvė rim
tam vyrui. Informacijai skambint 
C A 5-4995; nuo 7 iki 9 v. v. tel. — 
776-3727_____________________
Išnuomojami 2 apstatyti kambariai 
blaiviam asmeniui. Privatus įėji
mas. 73-čia ir Richmond.
HE 4-0349

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vyrui Marąuette parko apylin
kėje. Skambinti vakarais telef. 
476-6810

HELP \VANTED — MOTERYS

EXP.ERTENCED OFFICE HELP 
For gen’l clerical & typing. Know- 
ledge of bookkeeping & billing ex- 
par. helpful.

Call — 485-2266
Brookfield, Hliuols

LYTTON’S — 01d Orchard 
CAREER OPPORTUNITIES

Permanent full time positiona 
available now for ąualified expe- 
rienced people.

MEN’S CLOTIIING DEPT. 
MANAGERS (Severai areas)

TAILOR AND FITTER
LADIES COATS & DKESSES 

Great opportunities for individuals 
who want advancement and better 
-than-average earnings.
Stop in and talk to our store ma- 
nager Don Poynter, ąbout your 
future...

LYTTON'S
OLD ORCHARD 676-4460

HELP TCANTED — VYRAI

EXPERIENCED SHIPPING & 
RECEIVING CLERK

FuU co. beneflie. For intervjew 
Please ea.ll KEN HIJBBARD.

Mldw«wt industrial Trauks, Ine. 
1901 lrtimbneiiT Dr. 
Eik Grove, llliriois

M E C H A N I C
Materiale handling ijealer ne«ds exp. 
lift truek rnėchanic. Full company 

beneflts. For lntervlew, pleaee 
call Ken Hubbard.

nCdivest Industrial Trauks, Ine. 
1901 Iieįuhneier Rd.

Eik Grove, 111. Tel. 569-2020 
An Eąual Opportunįty Emptoyer

WIRE ROPE SPLICERS
Experience ręųuired. National ma- 
nufącturing company. Good salary 
and liberal fringe benefits.

An eąual opportunity empįoyer

Send resume to — 
DRAUGAS ADV. No. 1289 

4545 VVe*t 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629

SHEET M ET A L MAN
Too set-up & operate punch, prese, 
brake & shear. Mušt be able to 
read prints & do own layout.

Contact: E. MULLER 

242-0940

AJAX CONSOLIDATEP

CARETAKER
For funeral home. Elderly gentlemen 
or couple. Live on premises. Answer 
phone and lite cleaning. Phone -10-12 
noon only for appt

5 6 1 - 2 0 1 6

HEI.P VFANTED — MOTERYS

HOUSEKEEPER
Full Time — Live In

2 Priests

ST. JAMES, SAUK VILLAGE
Good Pay, Blue Cross-Blue Shleld 

and Pension Plan 
References Reąuired

Call 758-3479
Reikalui tai moteris, kuri savo 

namuose galėt prižiūrėti senes
nę sergančią moterį. Mokėsim 
500 dol. j mėn. Skambint po 6 
vai. vak. 352-8690 

SAMPLE MAKER
For Apparei Designer

Preteaeional sewlng experience. On 
pow«r machlne reąulrod. Part time. 
Convenient Highla.nd Park location 
(will furnlsh local transportation).

Call: 831-3460 X
T Y P I B T

Sharp perso n needed in busy lab. 
enpply oompany to type purchase 
orders—trace ordere. Šame , tele- 
plione work. Mušt be accurate typlst. 
Esceilent aalary for right panty. 
Near Mercha.ndlso Mart.

A. DAIGGER & CO.
159 W. Kinzje St.

Call: Mr. Goldstein 044-9433

i

Doris Day Want® 
YOU

to Joln her and 9 A.M, - 12:9ft-Noon 
Btudlo Giri Cosriietice, Bhovving wo- 
inen her Sunshine Beauty Plan. No 
door to door sėilfng. Earn.top comm. 
For immediate lnterview,

Call: 264-1899

M A I D S
Esperienced Malda Needed

Chooee an many daya a* you wish. 
Tranapartation providod to and from 
location.

Apply 8 a.m.-To 10 a-m.

4138 N. Sheridan Rd.
MAIDS-A-PLENTY

Tęl. - 540-2651



DRAUGAS, penktadienis, 1974 m. lapkričio m. 8 d. BenVIlAN
(Atkelta iš 4 pusi.) 

ris dar prisidėjo, pasibaigus pa
baltiečių tinklinio varžyboms.

Ir šiemetinę metinę kultūrinę 
premiją Ohio liet, daktarai pa
skyrė jaunimui, būtent, Lietuvių 
jaunimo kambariui įrengti ko
mitetui. Sis jaunimo kambarys 
bus įrengtas Lietuvių namuose. 
Ten bus vieta, kur jaunimas ga
lės susitikti, naudotis liet, biblio
teka, pasiklausyti muzikos, posė
džiauti ir t. t. Tam reikalui ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
dr. Viktoras Stankus, jau yra su 
rinkę apie 4,000 dol. Komitetas 
tikisi, kad Clevelando visuome
nė šį sumanymą parems ir grei
tai galės pradėti įrengimo darbus.

Ohio lietuviai daktarai jau 18 
metų skiria metines kultūrines 
premijas, sudedami kasmet po 
1000 dol. Iš šių premijų 5 yra 
skirtos jaunimui 1959 metų — lit. 
mokyklų vadovėlių leidimui, 
1063 m. Tėvynės garsų radijo 
vaikų programoms, 1965 m. My
kolui Venclauskui už jaunimui 
scenos veikalą, 1969 m. Grandi
nėlei ir šių metų — 18-ji premi
ja, anot dr. Danieliaus Degėsio, 
liet, jaunimo tarpusavio bendra
darbiavimui. ‘Jei norime, kad 
liet, jaunimas dalyvautų ir inte- 
resuotųsi liet, darbais, turime 
jam padėti”.

Ohio LGD-jos pirm. dr. D. 
Degesys 1,000 dol. čekį įteikė 
jaunimo atstovams Jūratei Pet
raitytei ir Arūnui Čiuberkiui, ku
ris savo padėkos žody pabrėžė, 
kad šios premijos dėka jaunimas 
turės savo pastogę greičiau ir kad 
visas liet, jaunimas galės geriau 
“pulsuoti”.

Meninėje vakaro - pobūvio 
programoje dalyvavo kanklinin
kai: Danutė Bankaitytė — solo 
atlikdama A. Mikulskio kompo
ziciją ir trio — Danutė, Mirga 
ir Raimundas Bankaičiai tris 
liaudies dainas. Stud. G. Mačys 
meistriškai atliko gitara tris sa
vo kompozicijas, o Rimas Aukš
tuolis ir Alvydas Narbutaitis, 
abu jau siekią magistro laipsnių 
padainavo, jiems patiems gitaro
mis pritariant, žinomų lietuviškų 
dainų. >

Po programos dr. Degesys pa
dėkodamas programos atlikė
jams, pasidžiaugė, kad “tūkstan
tinė pateko į geras rankas”.

Po skanios vakarienės, grojant

1)0 ŽINIOS
Svoboda orkestrui, daktarai ir pa
sikviestasis jaunimas smagiai 
linksminosi. Lietuvių namai tiek 
nuotaikingo liet, jaunimo ne 

i taip dažnai temato. Tas bandy
mas, kuris daktarams daug kaš
tavo, buvo labai sėkmingas. Ar 
ir čia Ohio liet, gydytojai nebus 
padarę puikų precedentą!? Svei
kiname!

Šių metų Ohio liet gyd. drau
gijos valdybą sudaro: pirm. dr. 
D. Degesys, sekr. dr. V. Stankus, 
ižd. dr. A. Aželis ir nariai dr. J. 
Stankaitis ir dr. J. Balčiūnas.

B ALFO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Clevelandas gražiai paminėjo 
didžiosios lietuvių šalpos organi
zacijos, trumpai vadinamos Bal- 
fo vardu, garbingą 30 metų su
kaktį spalio 26 d. Lietuvių na
muose.

Oficialioje daly Balfo skyriaus 
pirm. V. Akelaitis savo atidaro
majame žody užakcentavo, kad 
mes čia, gyvenantieji laisvajame 
ipasauly, nešame didelę atsako
mybę prieš savo tautą ir kad tu
rime būti vieningi, nes priešas 
yra žiaurus.

Iškilmingame baliuje dalyva
vo ir Balfo CV pirm. Marija Ru
dienė su savo vyru inž. Antanu 
Rudžiu, kuriuos pirmininkas gau 
šiai publikai pristatė, “kaip lie
tuvius, nepalikusius savo tautos”.

Marija Rudienė savo kalboje, 
perteiktoje gražiu stilium, metė 
žvilgsnį į 30 metų nueitą Balfo 
kelią, kuriame buvo daug laimė
jimų, bet buvo padaryta ir klai
dų. Bet iš klaidų mokomės. Mili
jonai dolerių suaukota. Balfas tu
ri pradžią, bet neturi pabaigos. 
Jis turės darbą tęsti ir tautai lais-

Marija Rudienė kalba Clevelando 
lietuviams. Nuotr. VI. Bacevičiaus

SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 pusi.) 

jinių stebėtojų gana atsargiai mi
nima. ' n)

Pradėjęs karjerą plaukiku (19- 
36 m. Berlyno Olimpiadoje) ir vi
suomeninėje veikloje prasimušęs 
•ligi aukšto piniginio lygio, arti
mai bendraudamas Brazilijos 
sporto viršūnėse yra nariu IDC 
— Tarp, olimpinio k-to. Savo iš
rinkimui - propagandinei misi
jai išleido arti 1.5 mil. apvažinė- 
damas net 80 kraštų, rinkimus 
laimėjo, ir kartu tapo I-ju FIFA 
prezidentu iš lotynų Amerikos. 
Tokia būtų trumpa informacija 
mūsų spaudai, o ypač futbolo 
mėgėjams, apie šią garsią futbo
lo s-gą ir jos didžiausius veikėjus.

(Pabaiga)

ŠACHMATAI

— Anatolijus Karpovai laimė
jo trečią tašką prieš Viktorą 
Korčnojų, pasaulio pretendentų 
dvikovoje, kuri vyksta Maskvo
je, įveikęs pastarąjį septyniolik
toje partijoje. Aštuonioliktoji 
baigėsi lygiomis. Beliko šešios 
partijos. Korčnojus iki šiol nelai
mėjo nė vienos partijos šioje dvi
kovoje. Taigi, veik tjkra.kad ma
čą laimės jaunasis didmeistris 
Karpovas.

— Tarptautiniame turnyre Ma 
niloje sovietų didmeistris Vasiu- 
kovas paveržė pirmavimą iš Da
nijos didmeisterio B. Larseno, 
surinkęs 11 rate 7% taško, buv. 
pasaulio meistras Petrosianas 
sekė įkandin su 7 tš., rumunas 
Gheorghiu ir danas Larsenas po 
6įį taško, jugoslavai Gligorič ir

Ljubojevič, amerikietis L. Kava- 
lek ir argentinietis Quinteros tu
rėjo po 6 taškus. Po 14 ratų, beli
kus vienom, pirmavo Vasiukovas 
10 tš., Petrosianas 9, Larsenas, 
Gligoričius ir Gheorghiu po 8 taš 
kus.

— Tbilisyje, sovietų profsąjun 
gų moterų pusfinalyje, dalyvavo 
vilnietė L. Benensonaitė ir šiau
lietė B. Buršteinaitė. Vilnietė 
baigė 6-8 v., surinkusi 9*4 tš. iš 
15. šiaulietė liko keturiolikta su 
4% taško. Nugalėjo maskvietės 
Voronova ir Zaicevą, surinku
sios po 11 tš.

— Lietuvos Šachmatų pirme
nybėse Vilniuje pirmavo D. La- 
pienis 4-1, Rumiancevas 3%- 
% ir G. Piešina 3-1. Moterų pir
menybėse, kurios vyksta Kaime, 
pirmauja V. Kaušilaitė 3-0, Iva
novienė 3-1 ir S. Survilaitė 3-2. 
Jauna vilnietė Blinkevičiūtė su
žaidė lygiomis prieš savo trene
rę daugkartinę Lietuvos meiste- 
rę M. Kartanaitę.

— Bostono tarpklubinėse šį 
penktadienį XI. 8 į So. Bostono 
LPD-ją atvyksta Brandeis uni
versiteto komanda, kuri rungsis 
prieš Lietuvių II. Pastarosios ei
lėse žais mūsų jaunuoliai Tomas 
Girnius, Leonas Navickas, Jo
nas Aleksoms ir kt. Pereitą 
penktadienį Lietuvių II rungėsi 
mandą. Rungtynės baigėsi ly- 
prieš Bostono universiteto ko- 
giomis 2 f^-2Lietuvių I su
klupo prieš Johnson klubą 1-4. 
Po pustaškį uždirbo pirmoje len
toje Aleksas Klinovas ir Tomas 
Girnius penktoje.

Kazys Merkis

vę atgavus. Balfo pagrindinis 
darbas — šalpa. Ir šiuo metu ji 
teikiama daugely kraštų gyve
nantiems lietuviams: Suvalkų tri- 
kampin siunčiami naudotų rū
bų siuntiniai, remiama Vasario 
16-ji gimnazija — 200 dol. kas 
mėnesį, siunčiami siuntiniai į 
kraštus, kur pagalbos lietuviai 
reikalingi.

Pirm. M. Rudienė palietė sa
vo giminių pasikvietimo iš Lie
tuvos reikalą, Bražinskų bylą ir 
iš Turkijos išvykimo sunkumus, 
Izraely gyvenančių lietuvių pro
blemą ir 11

Prašė visų būti Balfo amba
sadoriais, nes organizacija didin
ga, o darbuotojai didžiadvasiai. 
Balfas lyg vaivorykštė, puošian
ti dangaus skliautus. Organiza
cija kovojanti su neturtu ir su 
alkiu. Padėkojo Clevelando Bal
fo veikėjams, aukotojams, spau
dai, radijui.

Perskaityta arti 30 organizaci
jų ir pavienių žmonių pavadini
mų ir vardų, sveikinusių Balfą ir 
atsiuntusių aukų šios sukakties 
•proga.

Pirmoje meninės programos 
daly jaunas pianistas Vytautas 
Puškorius paskambino D. Scarla- 
ti Sonatą E. Dur, L. 23, M. K. 
Čiurlionio Nokturną Cis-Moll, 
op 6 Nr. 2 ir R. Schumanno Pa- 
pillons, Op. 2. Jaunasis pianis
tas skinasi kelius į virtuozų eiles. 
Talentas Ir nuolatinis darbas pa
dės jam to pasiekti. Greitai Cle
velando lietuviai girdės jo .pia
nino rečitalį.

Prieš vaišes maldą sukalbėjo 
kelb. kun. G. Kijauskas, SJ. Ant
roj meninės programos dąly sve
čiai — viešnia Vanda Stankienė, 
iš Chicagos, palydima puikaus 
akordeonisto Ąžuolo Stelmoko, 
padainavo Žibuoklės, Rudens la
pai, Ar žinai, Mėlynos akys, Pra
bėgo dienos. Pramoginės muzi
kos solistė buvo su audringais 
plojimais priimta ir vėliau, gro
jant šokių kapelai, ji vėl jungėsi 
su žinomais šlageriais ir daino
mis, kurios taip tiko vakaro 
nuotaikai. Vargu, ar galima, ką 
geresnio sugalvoti, kaip pakvieti
mą Vandos Stankienės ir Stelmo
ko orkestro tokiam sukaktuvi
niam baliui. Solistė už dalyvavi
mą programoje neėmė jokio ho
noraro. Ji dainavo Balfo naudai.

Baliuje dalyvavo kartu su ‘po
nais Rudžiais atvykęs, neseniai 
iš Lietuvos pabėgęs muzikas Alo
yzas Jurgutis, kurio atvykimu ir 
įkurdinimu čia Amerikoje taip pat 
rūpinasi Balfas ir Rudžių šeima. 
Jis tarė žodį ir linkėjo Balfuj dar 
ilgus metus gyvuoti.

Sukakties minėjimas visais at
žvilgiais buvo geras ir sėkmin
gas. Už tai visi nuopelnai pri
klauso Balfo Clevelando sky
riaus valdybai: pirm. V. Akelai
čiui, B. Gražuliui, O. Jokūbaitie- 
nei, V. Jokūbaičiui, A. Puškoriū- 
tei, V. Steponavičiui ir A. Sty
rai. V. R.

15-JE VIETŲ ĮSIVEDU 
PROHIBIC1JĄ

Net penkiolika Chicagos pre- 
cinktų nubalsavo, kad juose ne
gali būti pardavinėjami svaiga
lai.

iiiiiii i muilini m i n i

RUOŠKITĖS KALĖDOMS 
IR NAUJIEMS METAMS

Kasmet “Draugo’’ administracija 
išsiunčia visiems skaitytojams Ka
lėdoms lietuviškas sveikinimo kor
teles ir Naujiems Metams kalendo
rius. Jie greitu laiku bus išsiųsti 
paštu.

Ne vienas “Draugo" skaitytojas 
užsisako ekstra kalendorių ar svei
kinimo korteles šv. Kalėdoms. Šių 
metų kalendoriai ir kortelės yra 
ypatingai gražiai pagaminti. Eks
tra kalendoriai kainuos 75 centai ir 
25 c. persiuntimui ir mokesčiams 
(Hllnois gyventojams). Lietuviškos 
sveikinimo kortelės šv. Kalėdoms 
kainuoja $1.50 dėžutė.

Užsakymus Siųskite šiuo adresu:
DRAUGAS, 

4545 W. «3rd Str., 
Chlcago, UI. 60629

uiiiiiunniiiiiiiinili

A. A.
Spalio 30 d. po sunkios ligos 

mirė gen. štabo pulk. Įeit. Matas 
Naujokas. Laidojimo koplyčioje 

'lapkričio 3 d. vakare organizaci 
' jų atstovai, kurioms jis priklau
sė, daug draugų ir pažįstamų 
susirinko su juo atsisveikinti ir 
tarti paskutinį sudiev. Lapkričio 
4 d. visi iš koplyčios palydėjo į 
Marųuette Parko parapijos baž
nyčią, o po gedulingų pamaldų 
daugybė automobilių lydėjo jo 
palaikus į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. Pamaldas ir laido
jimo apeigas su pamokslu pra
vedė kan. V. Zakarauskas. Prie 
tautine vėliava uždengto karsto 
garbės sargyboje stovėjo Korp! 
Neo-Lithuania ir ramovėnai.

Matas Naujokas gimė 1901 m. 
šmurų kaime, Veiverių valsč, 
bet ten ilgai negyveno, nes, tu
rėdamas gabumų ir noro, siekė 
mokslo. Mokėsi Saulės mokytojų 
seminarijoje Kaune, bet, jos 
nebaigęs, įstojo karo mokyklon, 
kurią, turėdamas tik 20 metų, 
1921 m. sėkmingai baigė. Gavęs 
karininko laipsnį, buvo paskir
tas į 6 pėst. Pilėnų Kunig. 
Margio pulką. Buvo pareigingas, 
darbštus, bet vis nerimo, ieško
jo progos pagilinti Bavo žinias 
ir pasiekti aukštesnį mokslo 
laipsnį.

1926 m. baigė Aukštuosius 
karininkų kursus, kuriems tuo 
laiku vadovavo gen. Radus-Zen- 
kavičius. Baigęs kursus, atvyko

DĖL NETIKSLUMŲ
E.NC. BRITANIKOJ

Kaip jau prof. dr. Antanas 
Klimas spaudoje ir privačiai in
formavo, Encyclopedia. Brittan- 
nica naujoji laida iškreiptai ap
rašė okupuotos Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių gyvenimą, 
tuo klaidindama' laisvąjį pasaulį. 
PLB valdyba, susipažinusi su 
Encyclopedia Brittannica pa
skelbta informacija, nutarė im
tis iniciatyvos klausimą išsa
miau išstudijuoti ir reikiamai 
reaguoti. Inž. Donatas Šatas, 
PLB valdybos vicepirmininkas 
kultūriniams reikalams, yra į- 
galiotas PLB valdybos vardu 
daryti reikiamus žygius, kad 
Encyclopedia Brittannica Lietu
vos atžvilgiu padaryti netikslu
mai būtų atitaisyti.

Encyclopedia Brittannica lei
dykla yra rimta, žinoma, profe
sinė leidykla, todėl, norint 
susilaukti jos dėmesio, reagavi
mas turi būti rimtas, pagrįstas 
faktais, atitinkamo profesinio 
lygio. PLB valdyba darys viską, 
kad reagavimas atitiktų leidyk
los profesinį lygį.Tam yra rei
kalinga suinteresuotos visuome
nės talka, visų šios rūšies darbų 
ir jėgų koordinavimas. Todėl 
mes prašome visas suinteresuo
tas organizacijas ir asmenis sa
vo veiklą derinti su PLB valdy
bos vicepirmininko inž. Donato 
Šato veikla. Mes manome, kad, 
veikdami iš vieno koordinacinio 
centro, galėsime išvystyti tiks
lesnę bei konkretesnę akciją ir 
pasiekti geresnių rezultatų. Su
interesuotus prisidėti prie PLB 
valdybos akcijos prašome kreip
tis šiuo adresu: Inž. Donatas 
Šatas, 99 Shenandoah Rd. War- 
wick, Rhode Island, 028866, tel. 
(401) 884-9572.

tarnybon į Marijampolę, J 9 
pėst. pulką ir ten po kiek laiko 
eksternu išlaikė gimnazijos bai
gimo egzaminus. Dabar tolimes
niam mokslui jam durys buvo 
atviros.

1934 m. buvo priimtas į Vy
tauto Didžiojo Aukštąją karo 
mokyklą ir ją 1937 m. sėkmin
gai baigė. Kartu buvo įstojęs J 
Vytauto Dldž. universitetą ir 
studijavo teisę. Kurį laiką dirbo 
m divizijos štabe Šiauliuose, o 
1939 m. buvo paskirtas štabo 
viršininku ir 9 pėst. pulko vado 
pavaduotoju. Tose pareigose iš
buvo iki 1940 m. bolševikinės 
okupacijos.

Iš tos trumpos biografijos 
matyti, kad a. a. Matas Naujo
kas savo gyvenime nebuvo pa
syvus. Jis vis ko nors siekė, ieš
kojo ir savo darbu bei prigimtu 
užsispyrimu užsibrėžtą tikslą 
pasiekdavo. Jis buvo ramaus ir 
malonaus būdo, pilnas iniciaty
vos ir normaliose sąlygose ga
lėjo kariuomenėje pasiekti aukš 
to posto, bet bolševikų okupaci
ja ir sunkūs pergyvenimai su
ardė jo gyvenimą. Priverstinis 
apleidimas savo tėvynės atėmė 
jam įprastą pasitikėjimą savim 
ir norą kovoti su gyvenimo sun
kumais.

1949 m. atvykęs į Ameriką, 
stvėrėsi paprasto fizinio darbo, 
prie jo priprato ir nenorėjo ieš
koti kito, lengvesnio, nes, gal 
būt, nepasitikėjo savo palaužtu 
ištvermingumu. Išėjęs į pensiją 
ir pasilsėjęs, vėl norėjo kuo nors 
užsiimti, būti kam nors naudin
gas, bet tėvynės ilgesys ir neį
prastos gyvenimo sąlygos nelei
do jam pasireikšti. Pasitenkino 
tik tuo, kad padėdavo radijui 
Margučiui. Būdamas tikras Lie
tuvos sūnus, nuolat sielodamasis 
tėvynės vargais ir visuomet pa
siruošęs stoti į kovą su jos prie
šais, palūžo ir nesulaukė jos lais 
vės.
Tegul būna jam lengva sveti
ma, nors ir svetinga, Amerikos 
žemė. G. S.

CHICAGOS 
ŽINIOS

MIRfc BOB KENNEDY
Populiarus Chicagos WLS te

levizijos pranešėjas Bob Kenne- 
dy mirė vėžiu Northwestern 
universiteto ligoninėje. Teturėjo 
41 m. amžiaus.

ATPIGS ŠILDYMO KURAS 
3r
Standard OU, Ind., bendrovė 

centu atpigino galioną gazolino, 
skirto šildymui. Perkantieji ma
žiau negu 400 galionų dabar 
mokės po 30.9 centų už galio
ną, o perką daugiau — pusę 
cento pigiau.

KLINIKA PENSININKAMS

Vyresnio amžiaus žmonėms 
klinika atidaryta 5607 So. Pu- 
laski, Chicagoje. Ji bus išlaiko
ma miesto įstaigos senesniems 
piliečiams. Veiks kasdien nuo 8 
iki 4 vai. p. p., išskyrus šešta
dienius ir sekmadienius, čia ga
lės gauti medicinišką pagalbą 
vyresni kaip 60 m. amžiauB, 
pirma gavę pažymėjimą senes-

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 

FRANZ KOENIG 

apie V. Bagdanavičiaus knygą

The Cultural Wellspring$ of Folktales
rašo:

‘‘Kaip religijos istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie 
šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui. 
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 Mlrcea 

Eliade’s pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina.”

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $6.00

niųjų įstaigoje 2353 W. 63 St., 
Chicagoje.

IŠRINKTAS WELLS

Teisėjas Wells gavo ap;e 
62% baisų persvarą ir buvo vėl 
perrinktas. Demokratų laimėji
mai sukliudė respublikonų sąra
šu ėjusiam K. Oksui būti išrink
tam, bet ir jis gavo daug balsų.

BUTAI BALTŲJŲ 
RAJONUOSE

Federalinio teismo teisėjas 
Austin spaudžia, kad Chicagoje 
pigių butų kolonijos būtų stato
mos baltųjų rajonuose. Jei ne
bus tai daroma, graso Chicagos 
butų administraciją paskelbti 
nusikalstančia teismo sprendi
mų niekinimu.

A. f A. ANELIA CHURAS
ARTIŠAUSKAITfi

Gyveno 3242 8. Union Avė., Ohicago, Illinois.
Mirė lapkr. 7 d., 1974, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Naujamiesčio para

pijoje. Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime Besuo Helen Pilitausklenė bu 

šeima, sesers duktė Susan Lanson su vyru Eari ir šeima, sesers 
sūnus Joseph Chap su žmona Eleanor ir šeima, kiti sūnėnai ir 
dukterėčios, švogeris Peter Churas su šeima, gyv. Amherat, 
VVisconsin ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Sės. rėmėjų, T. Marijonų rėmėjų 
ir Maldos Apaštalavimo draugijoms.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituaniea Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 9 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, seserėčios, sūnėnai ir kiti giminės.
Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

Laidotuvių . Direktoriai

*S

A SRTfl M0DERNMK08
AIR-OCfflDITIONED KOPLTCIOB

KARIMOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALŪAS F. DAIMID 

L a I d o t u v i ų Direktoriai
TRYS MODERNIOS KOPPLYČJOS

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

4605-07 South Hermltage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

P E T K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME 

—Tiras ir sonus—
TRYS MODERNUKOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 lt St. -Teist. GtRovahilI 6-2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicero TOwnhall 3-2108-09 

AJLKSTS AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asodadjoe Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LFTUANIOA AVĖ. TeL TArda 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2814 W. 28rd PLACE TeL Vlrginia 7-6072
2424 W. 69th 8TREET TeL REpnbllc 7-1213
11023 Soathwest Iiighivay, Palos Ilills, III. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. OAIJRORNIA AVĖ. TeL LAfayette 8-8572

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8- HAL8TED 8TREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. TeL FArds 7-1138-80

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL. TeL OLymplc 2-1003

1
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X Amerikos Lietuvių Taryba 
organizuoja sutikimą į Chicagą 
atvykstančiam Simui Kudirkai. 
Visuomenė prašoma' pasiruošti 
ir gausiai dalyvauti. Sutikimo 
vieta ir laikas bus paskelbta vė
liau.

x Red. Bronius Kviklys išvy
ko į Los Angeles, kur šį savait
galį dalyvaus Los Angeles skau
tų šventėje, o taip pat kalbės 
vietos spaudos žmonėms.

X SoL Audronė Simonaitytė 
šį sekmadienį dainuoja prez. A. 
Smetonos minėjime Bostone.

X M. K. Čiurlionio kūryba 
šios dienos (penktadienio) Jau
nimo centro kavinės kultūrinėje 
vakaronėje. 8 vai. vak. paskaita, 
skaidrės, muzika: Danutė Bruš- 
kytė ir Darius Lapinskas.

X Muz. Aloyzas Jurgutis 
kalbės šį sekmadienį Chicagos 
lietuvių ramovėnų susirinkime 
12 vai. d. Jaunimo centre.

X Danutė Sudžius, kaip rašo 
“Chicago Tribūne” lapkr. 6 d. 
laidoje, gavo geriausią dovaną 
— pilietybės pažymėjimą. Da
nutė Sudžius atvyko iš okupuo
tos Lietuvos prieš daugiau kaip 
penkerius metus ir pasirūpino 
čia pasilikti. Pilietybės gavimo 
proga Šv. Petro bažnyčios sa
lėje pirmoji prisiekė prieš Ame
rikos vėliavą. Taip pat piliety
bes gavo ir daugiau imigrantų 
iš komunistų okupuotų kraštų.

x Romaną Paulienė, Lemon- 
to lituanistinės mokyklos 7-to 
skyriaus mokytoja, paguldyta 
Hinsdale ligoninėje operacijai. 
Ją mokykloje pavaduoja Modes
ta Umbrasienė, kuri 7-tą skyrių 
mokys visą lapkričio mėnesį. 
Umbrasienė yra buvusi ilgame
tė šios mokyklos mokytoja ir 
vedėja.

x Uršulė Zinkus Chicago, 
UI., atnaujino metinę prenume
ratą ir pridėjo 5 dolerius. Dėko
jame.

x Už L. Vyčių III. — Ind. 
apskrities mirusius narius ir jų 
gimines Šv. Mišios bus atna
šaujamos sekmad., lapkr. 10 d., 
30:30 vai. ryto Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Jonas G. 
Evans kviečia visus vyčius da
lyvauti pamaldose. (pr.)

X “Antrasis Kaimas” atliks 
meninę programą Marųuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
rudens baliuje. (pr.))

x Jei laimingasis tuo metu 
bus salėje, kai Operos baliaus 
metu bus laimingųjų bilietų 
traukimas 1,000, 500, 250, 150 
ir 100 dol.; jam ten pat bus į- 
teikta laimėta suma. Op. balius 
įvyksta lapkr. 23 d. 7:30 v. v. 
Tautinių namų salėje. Kviečiame 
visus dalyvauti baliuje ir vietas 
prašome užsisakyti pas vald. 
vicepirm. V. Momkų, šiuo tel.: 
925-6193. Visi, kurie dar nesu
grąžino Operos loterijos bilietų 
šakneles, prašomi tuojau pat 
grąžinti Operai. Tiek loterijos, 
tiek ir baliaus pelnas skiriamas 
naujos operos pastatymui, (pr.)

X L.S.T. Korp! Neo-Lithua- 
nia metiuė šventė įvyks lapkr. 
9 d., Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avė., 
7:30 vai. vak. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. Dėl vietų pra
šome ■ skambinti kolegai E. 
Kniukštai tel. 778-3455 arba 
598-5055 (pr.)

X Kol dar yra vietų, nedels
dami telefonuokite Vladui Ru- 
pinskui 476-2687 ir dar šiandie
ną rezervuokite vietas Litua
nicos Tunto sukaktuviniame va
kare, kuris įvyks lapkr. 9 d., 
šeštad.. 7 vai. vak., Jaunimo 
centre. Jūsų laukia maloni nuo
taika, įdomi meninė programa, 
karšta vakarienė ir šokiai. Visi 
kviečiami. .(pr.)

X Dr. Jonas Simonaitis, Al- 
hambra katalikų vyrų organiza
cijos atstovas, vadovaus gra
žiam magikų pasirodymui Mari
jos aukšt. mokyklos salėje atei
nantį sek., lapkr. 10 d., 5 vai. 
popiet. Pelnas skiriamas sušelp
ti atsilikusiems vaikams, ku
riais rūpinasi skautų organiza
cija. Dr. Simonaitis žada praves
ti įdomią programą su pakvies
tais magikais.

X Moterų sąjungos 46-tos 
kuopos susirinkimas įvyks lap
kričio 10 d. 3 vai. po pietų Vik
torijos ir Leono Leone naujame 
name, 836 Homestead Rood, 
La, Grange Park, Illinois. Kuo
pos pirmininkė yra Marijona 
šrupšienė.

X Bronius Nainys, kaip PLB 
pirmininkas, telefonu susisiekė 
su Simu Kudirka ir su juo pasi
kalbėjo, pasveikindamas ir iš
reikšdamas visų lietuvių nuosta
bą už jo ištvermę. S. Kudirka 
dėkojo visiems lietuviams už pa
stangas jį ir jo šeimą išlaisvinti 
ir atsikviesti į Ameriką.

X Prano Dielininkaičio jau
nučių ateitininkų kuopos berniu
kų susirinkimas įvyks šį šešta
dienį, lapkr. 9 d., 2:30 vai. p. p. 
Marųuette Parko parapijos mo
kykloje.

x Zigmas Umbražiūnas ke
liauja po Vidurinius rytus ir iš 
Kairo atsiuntė sveikinimus.

X Cicero Namų savininkų 
susirinkime dr. P. Kisielius 
skaitys paskaitą “Narkotikai ir 
jaunimas”. Namų savininkų klu
bo susirinkimas įvyks antradie
nį, lapkričio 12 d., 7:30 vai. v. 
Šv. Antano parap. mažojoje sa
lėje. Visi kviečiami dalyvauti.

x Lemonte įsisteigusi lietu
vių akcinė bendrovė Ūkis, Ine., 
jau nupirko 11 akrų žemės 
sklypą prie Archer Avė. ir Statė 
St., Lemont, III., ir žada jį pa
naudoti lietuviškiems reikalams. 
Šios bendrovės sumanytojas bu
vo dr. A. Razma, talkinamas P. 
Abromaičio, K. Balčiūno, V. Ka- 
manto, R. Krono ir K. Laukai
čio. Bendrovės akcininkai yra 
Lemonto ir Chicagos lietuviai. 
Dabar bendrovės reikalus tvar
ko valdybos pirm. R. Kronas ir 
sekr. K. Laukaitis.

X E. Musteikienė, Detroit, 
-Mitch., prisiuntė didesnę auką. 
Ačiū.

x DaiL Petro Bugailiškio 
darbų parodos atidarymas įvyks 
lapkr. 8 d., penktad., 7 vai. vak., 
Jaunimo centre, apatinėje salė
je. Rengia Chicagos Anglijos 
Lietuvių klubo valdyba, (pr

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman and 
Renshaw, Ine., patarnauja akci
jų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi- 
domėję skambinkite 332-0560.

(sk.)

X Clarendon Hills parduoda
mas didelis mūr. gražiai išbaig
tas kontraktoriaus namas. Vir
šuj 3-4 miegamieji, salionas, 
valgomasis, poilsio kamb. su ži
diniu, virtuvė, 2 vonios. Apačio
je 5 atskiri kamb., visi išnuo
moti (475 dol. mėn. pajamų), 
arba tinka, kaip atskiras butas 
uošviams. Beveik % akro skly
pas. Prašo $68,500.
Gvidas - Brokeris — 852-9817

(sk.)

X Lietuvių prekyba Terra, 
3235-3237 West 63rd Street, 
Chicago, UI., — geriausia dova- 
ninių prekių pasirinkimo vieta 
tiek čikagiečiams, tiek ir sve
čiams iš kitų miestų ir iš kitų 
kraštų. Visi dovaniniai daiktai, 
ar tai būtų sidabras, porcelanas, 
kristalas, gintaras ar bet kas 
kita, suvežta iš įvairių Vakarų 
Europos kraštų, parinkta dide
liu rūpestingumu, ir visi aukš
tos koybės. Pirksit — nepirksit, 
Terroje visada yra ko pasižiū
rėti (sk )

X Dr. J. Petrikonis paaukojo $25.00 
III Teatro Festivaliui paremti. Bičiu
liškas dėkui. Aukas prašome siųsti: 
III Teatro Festivalis, 8457 S. Pulaski 
RcL, Chicago, III. 60652. Bilietai į Teat. 
ro Festivalį gaunami Marginiuose ir 
Vaznelių prekyboje, (pr.)

Svečiai Čiurlionio galerijoje klauso dail. A. Tamošai tienės kalbos parodos atidarymo metu.
Nuotr. V. Noreikos

x Albina Barkauskienė 
“Draugo” bendradarbė Brock- 
tone, Mass., šiuo metu guli 
Christ Community ligoninėj, 
Oak Lawn, III., dr. Šabanienės 
priežiūroje. Ligonei padaryta 
nugaros aperacija.

X LB Marųuette Parko apy
linkė lapkričio 8 d. 7 v. v. pa
rapijos salėje ruošia paskaitą, 
kurią skaitys ekonomistas Leo
nardas Dargis. Paskaitos tema 
— Amerikos ekonomija, inflia
cija ir akcijos. Vėliau į klausi
mus atsakinės muz. Aloyzas 
Jurgutis apie okupuotos Lietu
vos gyvenimą.

X Marijona šrupšienė, ALRK 
Moterų sąjungos 46-tos kuopos 
pirmininkė ir kitų organizacijų 
veikėja, lapkričio 8 d. atšventė 
savo gimtadienį.

x “Fortune” žurnalas, vienas 
iš Amerikos žymiausių biznio 
žurnalų, lapkričio numerio 
straips. “Free Enterprisers One 
Flight Up” aprašo ir čikagietį 
lietuviškų parengimų lankytoją 
kailių krautuvės savininką Nor- 
man Buršteiną, pažymėdami, 
kad jis kilęs iš Lietuvos.

x Wisconsino Lietuvių dienos 
ruošimo komitetas, dėkodamas 
“Draugui” už gerą informaciją 
ir tinkamą šio parengimo garsi
nimą, iš gauto pelno paskyrė ir 
per komiteto pirmininką Motie
jų Tamulėną prisiuntė 20 dole
rių auką. Nuoširdžiai dėkojame.

x Cicero Šv, Vardo d-jos su
sirinkimas ir pusryčiai įvyks 
parapijos salėje po 7:30 vai. r. 
šv. Mišių šį sekmadienį.

X Panevėžiečių klubas Chica
goje dažnai paremia įvairius 
svarbius lietuvių kultūrinius 
darbus. Ir dabar per klubo pir
mininką M. Ostrauską įteikė 25 
dolerių auką dienraščiui stiprin
ti. Labai ačiū.

X Frances Povilaitis, Water- 
bury, Conn., aukojo “Draugui” 
5 dolerius. Ačiū.

X Kazys ir Uršulė Gaižučiai, 
Euclid, Ohio, buvo atvykę į Chi
cagą, į mirusio brolio a. a. Juo
zo Gaižučio laidotuves. Po lai
dotuvių aplankė savo gimines ir 
pažįstamus. Aplankę “Draugą”, 
susipažino su savo dienraščio 
paruošimo darbu ir paliko 10 
dolerių auką jam stiprinti. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Visų maloniai laukiame 
atsilankant lapkričio 9 d., 7:30 
vai. vak. (šeštadienį) į Cicero 
LB rengiamą rudens vakarą 
(15-tos ir 49-to Court kampas). 
Nenuobodi meninė programa, 
skani vakarienė su užsigėrimais, 
tranki šokių muzika ir kiti įvai
rumai palengvins, nors laikinai, 
užsimiršti monotonišką kas die- 
nybę. Pelnas skiriamas kultūri
niams reikalams. (pr.)

RUOŠIAMAS INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 28 — gruodžio 1 
dienomis Chicagoje susirenka 
lietuviai inžinieriai bei architek
tai į savo XII-jį suvažiavimą. 
Tai ne eilinis įvykis, nes minė
tų profesijų lietuvių visame 
laisvajame pasaulyje priskaito- 
ma apie 1500. Nemaža jų dalis 
yra susijungusi į Amerikos liet, 
inž. architektų (ALIAS), Kana
dos liet. inž. arch. (KLIAS) ir 
Pasaulio liet. Inž. architektų 
(PLLAS) sąjungas.

Dvyliktojo suvažiavimo pro
gramą ruošia ir organizuoja mi
nėtų institucijų centrinės valdy
bos, o techniškuosius darbus at
lieka ALIAS Chicagos skyriaus 
valdyba, šiam reikalui buvo su
darytas specialus suvažiavimui 
ruošti komitetas, kurį sudaro 
pirm. Kostas Burba, vicepirm. ir 
suvažiavimo parodos koordina
torius Petras Bulika, vicepirm. 
ir parengimų koordinatorius M. 
Kvedaras, sekr. Jonas Martin- 
kus, inž. moterų pagalbinio vie
neto pirm, ir suvažiavimo, eks
kursijų ir banketų koordinatorė 
Vilhelmina Lapienė, koordinato
riai spaudos reikalams — Gr, 
Lazauskas ir J. Rimkevičius, 
spaudos techniškas vedėjas ir 
“Technikos Žodžio” red. Vikt. 
Jautokas, “Techn. žodžio” adm. 
J. Sakalas ir red. Vyt. Vintar- 
tas.

Iš inž. K. Burbos ir jo talki
ninkų pranešimo, kurį jis patei
kė Chicagoje esantiems lietuvių 
spaudos ir radijo atstovams pe
reitą ketvirtadienį, paaiškėjo, 
kad lietuviai inžinieriai yra įdė
ję nemažą įnašą į lietuvių išei
vių kultūrinį, tautinį ir politinį 
gyvenimą. Pirmiausia mūsų in
žinieriams pavyko tinkamai su
siorganizuoti. Šiuo metu jie turi 
tokį skyrių skaičių: JAV-bėse 
— 8, Kanadoje — 3, Australi
joje — 4, Anglijoje, Argentino
je, Brazilijoje ir Venecueloje — 
po 1 skyrių. Chicagos skyrius 
jungia apie 130 narių, nors jų 
galėtų būti apie 400. Šis sky
rius yra‘ nemažai padaręs, su
kaupęs daug lėšų savo organi
zacijos ir šiaip jau lietuvių vi
suomeniniams reikalams. Chica
goje yra leidžiamas “Technikos 
Žodis”, gražiai tvarkomas mū
sų technikos darbuotojų žurna
las, kuris čia eina jau XXIV 
metus. Skyriaus valdybą suda
ro K. Burba (pirm.), M. Kveda
ras, P. Bulika, A. Kazakevičius, 
J. Martinkus, V. Domanskis ir 
Pr. Urbutis. Gražiai veikia ir 
Moterų pagalbinis vienetas (70 
narių). Jo valdyba: V. Lapienė 
(pirm.), J. Stulpinienė, I. Kere- 
lienė, I. Bernotavičienė, B. Nai
nienė.

XII-jo suvažiavimo metu Chi-

Dainininkei Vandai Stankienei Clevelande O. Jokubaitienė prisega gėlę, 
šalia V. Akelaitis, Paulioaia, Pūškoriūtė. Nuotr. VI. Bacevičiaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
GRAŽIAI PAGERBK 

MIRUSIUS

Šv. Kazimiero lietuvių kapi-

Oak”) golfo laukuose. Varžoma
si buvo dėl Mažeika-Evans, pe
reinamosios taurės, kurią praei
tais metais laimėjo J. Kubilius.

, nėse lietuviai pagerbė mirusius. 
Lapkričio 3 d. 12 v. prie kapi
nių steigėjų paminklo susirinko 
gausus būrys kapų lankytojų ir 
šimtinė uniformuotų šaulių. 
Jurgis Janušaitis prabilo gražiu 
žodžiu į susirinkusius, kviesda
mas pagarbiai prisiminti miru
sius Lietuvoje ir plačiame pa
sauly. Kun. Jonas Velutis, atli
ko religines vėlinių apeigas, su
kalbėjo maldas ir pasakė pra
smingą pamokslą.

Varžybos praėjo su dideliu pa 
sisekimu. Gražus dalyvių būrys 
pripildė golfo laukus.

Žaidimas prasidėjo punktua
liai. Skyriaus sporto vadovas inž. 
Pranas Unbutis mostelėjo ranka 
ir pirmoji ketveriukė — Žitkus, 

, dr. Valaitis, Cinkus, Jagutis — 
išsirikiavo pradmėje. Žaibo grei
čiu sužibo Žitkaus golfo lazda. 
Sviedinukas gražiai pakyla į orą, 
nuskrenda gan toli, prie pirmojo 
slėnelio. Žitkaus gražus smū-

cagos lietuvių visuomenė susi
lauks įdomios programos, pa
skaitų ir pranešimų. Viskas 
vyks Liet. Tautiniuose namuose.

Štai, kai kurie pranešėjai ir 
temos. J. V. Danys, dr. M. Vy
gantas, dr. J. Rimšaitė, dr. A. 
Nasvytis — simpoziumo “Išei
vių profesinės organizacijos” 
dalyviai; Dabartinė Lietuva — 

i S. Naginionis, B. Saldukienė, dr. 
Z. Rekašius, dr. R. Vaišnys. 
Apie Lietuvos ir išeivijos litera
tūrą kalbės A. T. Antanaitis, 
kitų paskaitininkų tarpe girdė
sime V. Vidugiri, dr. R. Viskan
tą, dr. L. Bajorūną ir kitus.

Visą suvažiavimo laiką Liet. 
Tautiniuose namuose vyks lietu
vių inžinierių, architektų darbų 
— projektų, modelių paroda, 
kurios ruoša' rūpinasi ir koordi
nuoja Petras Bulika. Visi suin
teresuoti savo darbus pateikti, 
kviečiami susirišti su parodos 
koordinatorium ir eksponatus 
laiku pristatyti. Parodos atida
rymas įvyks lapkr. 28 d. 12 vai- 
Paroda uždaroma lapkr. 30 d.

Netruks ir pramogų. Iškil
mingas suvažiavimo dalyvių ir 
svečių banketas ruošiamas lap
kričio 30 d. 7:30 vai. vak. Sabre 
Room. Jo koordinatorė Vilhel
mina Lapienė. Į suvažiavimą at
vykusios moterys turės progų 
aplankyti Lietuvių kultūros mu
ziejų, Sears Tower ir, gal būt, 
kai kurias kitas Chicagos įdo
mybes.

Suvažiavimo dalyviai aptars 
savo organizacinius reikalus, 
ieškos priemonių pagyvinti 
veiklą. Labai galimas dalykas, 
kad pakeis ir kiek gramozdišką 
organizacijos vardą. Bus išrink
ta ir nauja vadovybė.

Iš viso atrodo, kad suvažiavi
mui gražiai ruošiamasi, minėti 
ir kiti pareigūnai sumaniai dir
ba, planuoja. Reiktų visiems 
technikos sričių mylėtojams 
jų pastangas paremti ir gausiai 
suvažiavimo darbuose, o taip 
pat moksliniuose pranešimuose 
dalyvauti. (bk)

/.f arti
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuviškoji programa 
Kento valst. universitete gerai 
progresuoja. Lietuvių kalba mo
koma šiais metais ir bus moko
ma ateityje. Liet, kolekcija, 
siekianti jau apie 7000 tomų, 
auga kasdien. Pastaruoju metu 
atsiuntė: Jonas Drąsutis iš 
Pittsburgh, Pa., — keturias dė
žes periodinių leidinių; J. Boty- 
rius iš Brooklyn, N. Y., — dvi 
dėžės knygų ir periodikos; Jo
nas Pranas Palukaitis iš Lake- 
wood, Ohio — 10 dėžių periodi
kos; Liudas Dovydėnas iš Scran- 
ton, Pa., — dvi autografuotas 
knygas; Adomas Kantautas iš 
Alberta', Canada, — retų perio
dinių leidinių ir Žibuntas Mikšys 
iš Paryžiaus — periodikos. Lie
tuvių Stipendijų fondas gavo 
stiprią pradžią: vienas lietuvis, 
kuris prašė jo pavardės ne
skelbti, pažadėjo 5000 dol. Kiti 
aukojo: po mažiau. Viso jau 
gauta 5,435 dolerių, šiuo metu 
organizuojamas lietuvių komi
tetas surenkamiems pinigams 
kontroliuoti; jo sąstatas bus 
netrukus paskelbtas. Lietuvių 
kalbos kursas ir Liet, kolekcija

LB pasauliečių komiteto pirm, gis duoda gerą pradžią. Po to dr. 
Algis Regis tarė žodį apie mi-i Valaitis kertą pirmą smūgį. Gė
rusių ir gyvųjų bendravimą. Pa- rai. Toli. Gero vėjo, palinki jam
sidžiaugė, kad pavyko atgauti Uihutis, ir siunčia kitas ketveriu- 
teisėg naudotis lietuviškomis ikes j žaidynes. Ir taip ketvertu- 
tradicijomis laidojant ir pager-' kai veja ketvertukus, kol visi žai- 
biant mirusius. dėjai išsilieja sporto varžyboms.

sklypų Kaž kur vienoje vietoje įstringaVisuomenės vardu
draugijos valdybos nariai prie geras žaidėjas Petras Kiršinąs, 
paminklo padėjo vainiką.

Nepaprastai gražų įspūdį da
rė Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės, šimtinė uniformuotų šau
lių, kurie stovėjo prie paminklo 
garbės sargyboj. Kun. J. Velutis 
pašventino vėlinių tradicinę žva
kę, nuo kurios daugumas užsi
degė žvakes ir nešė ant savo 
artimųjų kapų.

J. Janušaitis dėkojo kun. J. 
Velučiui už maldas, susirinku
siems už dalyvavimą mirusių 
pagerbime, ypatingą padėką 
reiškė V. D. šaulių 
pirmininkui Vladui 
ir šauliams.

Apeigos baigtos
Marija, Marija ir Lietuvos him
nu. Nors visą dieną lijo, bet 
apeigų metu prasišvietė, nusto
jo lyti. J. Kaunas

rinktinės
Išganaičiui

giesme —

ALIAS GOLFO VARŽYBOS

Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų Chicago skyriaus 
metinės golfo varžybos įvyko spa 
lio 6 d. Justino Licponio (“Old

Kenoshoj lankėsi svečias iš Austra
lijos kun. Gaidelis. Nuotraukoje 
matyti Marija Milašienė, kun. Sta
sys Gaidelis ir kun. S. Saplis, MIC. 
Plačiau apie viešnagę buvo “Drau
ge” lapkričio © d. numery.

IR TOLI
jau įrodė savo naudingumą: 
nuo 1972 metų Kento valst. 
universitete užbaigta viena dak
taro disertacija ir trys darbai 
magistro laipsniui Lietuvą ir 
lietuvius liečiančiomis temomis. 
Disertacija pavadinta: “The Li- 
thuania Question in the Third 
Dūma”, o darbai magistro laips 
niui: Augustinas Idzelis, “In- 
dustrialization of Lithuanian S. 
S. R.: a Case Study in Soviet 
Industrial Location Theory”. 
Theodore W. Jenkins, kurio mo
tina lietuvė — “The Grand Du- 
chy of Lithuania: A. Bibliogra- 
phy of Primary Historical Sour- 
ces”, Daina Kojelytė — “Works 
in English Dealing with Lithua
nian — Americans”. Toks kiekis 
per nepilnus trejus metus lietu
viškomis temomis paruoštų dar
bų rodo, kiek galima padaryti, 
ir skatina surinkti 50,000 dol., 
kurių palūkanos bus naudoja
mos pastoviai finansuoti lietu
vių kilmės studentą, apsiimantį 
rašyti disertaciją apie Lietuvą 
ar lietuvius. Stipendija bus pra
dedama skirti, kai bus surinkta 
20,000 dol Prašome remti mūsų 
darbą. Kiekvieną, kad ir mažą,,

Kimsynas, nukritę medžių lapai, 
ir dar miškas paslepia Petro svie 
dinuką. Bet reikia jį surasti ir iš
mušti — juk negalima prarasti 
smūgio. Pasiryžimas ir kova vyks
ta pačiame įkaišty. Kitoje ket
veriukėje Ed. Lapas be priekaiš
tų veda pirmaujančią kovą ir už
tarnautai visus sumuša. Su 85 
smūgiais jis nusineša pirmą vie
tą ir Mažeika - Evans pereinamą
ją taurę

Golfo varžybų paskemės:
I vieta — Ed. Lapas — 85 "low 
gross”
I vieta — P. Kiršinąs — 68 “low 
net”
II vieta D. Varnaitis — 70 *'low 
net”
III vieta J. Cinkus — 71 “low 

' net”
Svečių grupėje puikiai suko- 

vojo Nakas, jr„, su 78 “low
gross” smūgiais jis nusinešė .pir
mą vietą ir laimėjo gražią taurę. 
Antra vieta atiteko Kupcikevi- 
čiui su 66 “low net” smūgiais.

“Longest Drive” titulą laimė
jo J. Kubilius, toliausiai numuš
damas golfo sviedinuką.V. Izo- 
kaitis prisodino arčiausiai prie 
vėliavos sviedinuką ir laimėjo 
tikslumo geriausią pasekmę.

Visiems laimėtojams dovanos 
buvo įteiktos ALIAS pagalbinio 
moterų vieneto vakare Lietuvių 
tautinuose namuose spalio 19 d. 
Su šiom varžybom ALIAS golfi- 
ninkai oficialiai baigė šių metų 
golfo sezoną. Kitos varžybos yra 
numatyta 1975 m. gegužės mėn. 
pirmąjį sekmadienį. Artėja žie
ma .Tedž i ugi na visus žiemos spor 
tas, uždari tesiniso žaidimai, sta
lo tenisas, čhložinėjimas ir kiti fi
zinio lavinimo užsiėmimai. Tesu- 
veda mus vispusiškas sportas į 
malonų lietuvišką bendravimą.

Pr. Skardys

auką siųskite: The Lithuanian 
Fellowship Fund, Kent Statė 
Foundation Kent, Ohio 44242.

— Phoenixe, Ariz. spalio 20 
d. Mountain parke įvyko LB 
piknikas, kuriame dalyvavo di
džioji dalis Phoenixo lietuvių. 
Piknikas davė 304 dol. gryno 
pelno, kuris bus pasiųstas Simo 
Kudirkos fondui.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

— Vilniuje, Dailės parodų rū
muose, buvo atidaryta dailės 
darbų ir meninės fotografijos 
paroda, skirta sovietinei milici
jai. Parodos atidarymo iškilmė
se dalyvavo visa eilė rusų ir lie
tuvių aukštų komunistų parei
gūnų, įskaitant aukščiausią 
Maskvos emisarą okup. Lietuvai 
V. CharazoVą. Meninę progra
mos dalį išpildė enkavedistų 
choras “Sakalas”.

KANADOJE
— Montrealio lietuvių studen

tų kaukių balius įvyko lapkričio 
2 dieną.

— Kun. J. Venckus, SJ, yra 
atvykęs į Montrealį ir apsisto
jęs Aušros Vartų parapijos kle
bonijoje.

— Moris Capkauskas Montre
alio gyventojas, praleido 2 sa
vaites atostogų ekskursinėje iš
vykoje i Kubą.


